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 حماس ليست مشكلة وير  أن سنوات   ال  ال يتعد  قبول انسحاب إسرائيلي تدريجيمستعد لعباس  .0
عبد الرؤوف ارناؤوط: أكد الرئيس محمود عباس االستعداد لقبول انسحاب إسرائيلي تدريجي ضمن  -لقدس ا

سنة ال يريد أن  01سنوات أو  01سنوات، مشددا على انه "بصراحة إن من يقترح  3فترة زمنية ال تتعدى 
أن تنسحب تدريجيا  سنوات ويمكن إلسرائيل 3ينسحب"، وقال" نحن نقول في مدة معقولة ال تزيد على 

ونحن نقول انه ال مانع لدينا من أن يكون هناك طرف ثالث بعد انسحاب إسرائيل أو أثناء االنسحاب وما 
بعده ليطمئن اإلسرائيليين ويطمئننا أيضا بأن األمور ستسير بشكل طبيعي، ونعتقد أن حلف االطلسي 

 "الناتو" هو الطرف المناسب لمثل هذه المهمة".
على استعداده للقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في أي وقت، وقال" أنا جاهز أن  عباسوشدد 

التقي معه في أي وقت" ولكن رفض االستجابة فورا لفكرة دعوته إللقاء خطاب في الكنيست اإلسرائيلي أو 
ندرسها وهي ليست  دعوة نتنياهو إللقاء كلمة أمام المجلس التشريعي، وقال" هذه فكرة من الممكن أن

 مرفوضة، أن يتكلم عندنا وان نتكلم عندهم هذه غير مرفوضة وتحتاج إلى بحث ال أكثر وال اقل".
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يتحدث في لقاء أجراه المفاوض اإلسرائيلي السابق جلعاد شير لصالح معهد دراسات األمن  عباسوكان 
 تمر الدوري السابع للمعهد.القومي اإلسرائيلي، من المقرر أن تبث اليوم في افتتاح أعمال المؤ 

اإلسرائيلي في حال حصوله، وقال" هناك -اعتبار )حماس( مشكلة أمام االتفاق الفلسطيني عباسورفض 
 0691اتفاق مكتوب رسمي بيننا وبين حماس إنهم موافقون على المفاوضات التي نجريها على حدود 

بية وأيضا موافقون معنا أن نشكل حكومة تكنوقراط والنقطة الثانية، موافقون معنا على المقاومة السلمية الشع
"حماس ليست مشكلة، اتركوها لنا فهي ليست مشكلة، عندما نتفق  وان نجري انتخابات"، وأضاف

 واإلسرائيليين فنحن نتكلم باسم الشعب الفلسطيني كله في الضفة الغربية وغزة ومناطق الشتات أينما كانوا".
عليه قال "هناك رؤية الدولتين يجب أن تثبت، أي دولة إسرائيل تعيش إلى  وبشأن عناصر االتفاق المقبول
بأمن واستقرار، والبند الثاني الذي نراه ضروريا لهذه الدولة أن تكون  0691جانبها دولة فلسطين على حدود 

كون عاصمتها القدس الشرقية، وأن تكون القدس مدينة مفتوحة لكل األديان وترتيبات بين البلدين وان ت
الحدود الفلسطينية في النهاية بيد الفلسطينيين وليس من قبل الجيش اإلسرائيلي في أي موقع، ثم موضوع 
الالجئين يجب أن يبحث على أساس المبادرة العربية للسالم التي تقوم حل عادل ومتفق عليه مع إسرائيل 

 ".061حول قضية الالجئين حسب القرار 
لعناصر في الحل فاعتقد انه سيكون حال مقبوال ودائما ومشروع"، وشدد على انه "إذا وجدت هذه ا

وأضاف"االتفاق، نؤكد، سينطبق على الضفة الغربية وعلى غزة وبينهما ممر آمن، وهي فرصة 
لإلسرائيليين..فرصة ونحن نمثل هذا الشعب كله أن نعقد اتفاقا وهذا االتفاق، بطبيعة الحال، سيوافق عليه 

 خالل استفتاء، ولكن هي فرصة للسالم وقد ال تتكرر". الشعب الفلسطيني من
سالمية، اعترافا واضحا  11إلى أن "هذا الحل سيأتي إلسرائيل باعتراف  الرئيس عباسولفت  دولة عربية وا 

سرائيل وارجوا أن يتفهم الشعب اإلسرائيلي ما معنى أن يكون  وصريحا ودبلوماسيا بين هذه الدول جميعا وا 
 حيط سالم من موريتانيا وحتى اندونيسيا بدال من أن يكون في جزيرة في الوضع الحالي".في إسرائيل في م

وجدد على أن من حق الفلسطينيين االنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وقال" وأتمنى أن نحل مشاكلنا 
بيننا وبين العالم، أنا اآلن كلها بالطرق السلمية، ألنني ال أريد في النهاية مزيد من تعقيد بيننا وبين إسرائيل و 

من حقي أن اذهب إلى أي مكان وقد توقفت ألنني أريد أن أعطي السالم والمساعي السلمية فرصة ولذلك 
هذه الخطوة أتمنى أن ال تحصل وفي نفس الوقت أتمنى أن ننجح حتى ال نصل إلى تصادمات قانونية أو 

 سياسية أو دبلوماسية في العالم".
"كل  سلحة والمتفجرات التي يتم ضبطها في الضفة الغربية مهربة من إسرائيل وقالأن األ عباسوكشف 

األجهزة األمنية تقوم بعمل واحد وهو منع أي إنسان يهرب أسلحة أو يريد أن يستعمل هذه األسلحة سواء في 
وهذا، وأنا ال األراضي الفلسطينية أو في إسرائيل، هذا هو الشغل الشاغل الذي تقوم به األجهزة األمنية، 

اخفي سرا، بالتعاون الكامل بيننا وبين األجهزة األمنية اإلسرائيلية واألجهزة األمنية األمريكية، وبالتالي هذا 
"وأحب أن  وأضاف كل ما نستطيع أن نعمل بإمكانياتنا المحدودة وبقدراتنا المحدودة نقوم بكل ما نستطيع"

 لمتفجرات وغيرها، كلها مهربة عبر الحدود بيننا وبين إسرائيل".أقول أن األسلحة التي نضع أيدينا عليها وا
 22/0/2104األيام، رام هللا، 
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أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة في غزة أن ملف المصالحة يتحرك : المركز الفلسطيني لإلعالم –غزة 
نهاء االنقسام.لألمام في ظل وجود   تالقي إرادات في قطاع غزة والضفة الغربية إلنجاز المصالحة وا 

(: "نحتاج ترتيبات لتكون مصالحة على 0-71وقال هنية في تصريحات لقناة الكتاب الفضائية، االثنين )
ن حركة وشدد على أن اإلجراءات والقرارات األخيرة في غزة وعودة البرلمانيين م أصولها ولن نتراجع عنها".

من عناصر  071فتح واإلفراج عن بعض المعتقلين تأتي في سياق دفع عجلة المصالحة.وقال هنية "إن 
وأضاف "بخط مواز سنشرع في أمور تتعلق بانتخابات االتحادات  حركة فتح سيعودون إلى غزة قريبًا".

على ضرورة وجود برنامج وشدد  الطالبية وا عادة تشكيل مجالس البلدية بتوافق وطني كمرحلة انتقالية".
 وطني يحمي الثوابت وخيار الصمود والمقاومة بكل أشكالها.

 23/0/2104المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 اإلسرائيليتحتضر في ظل التعنت  المفاوضاتقريع:  .7
عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس  أدان :الحياة الجديدة -القدس المحتلة 

عالء، تواصل االنتهاكات والتوسع االستيطاني وهدم المنازل في القدس، وقيام جرافات  أبواحمد قريع 
بهدم ثالثة منازل في قرية العيسوية وبلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، بذريعة البناء دون  اإلسرائيلياالحتالل 

متر مربع ومنها من تؤوي عشرات  311وتبلغ مساحتها  اإلنشاءاحد هذه المنازل قيد  أنترخيص، علمًا 
 العائالت المقدسية

االحتالل العدوانية البشعة وانتهاكاتها المتصاعدة بحق  إجراءاتثنين، الا أمسورفض قريع في بيان صحفي 
تهويد المدينة المقدسة  إلىالتي تهدف  اإلسرائيليةاشد واخطر االنتهاكات  األياممدينة القدس التي توجه هذه 

اقع الجغرافي والديمغرافي من خالل سياسة هدم المنازل التي تنتهجها والتي تعتبر انتهاكا فاضحا وتغير الو 
استمرار  إنحد ال يمكن السكوت عنه، قائال:  إلىللقانون الدولي وخرقا لكافة المواثيق الدولية والتي وصلت 

وتشريع  األراضيدم المنازل ونهب حكومة االحتالل واذرعها التنفيذية بتصعيد االنتهاكات واالستمرار في ه
 .األميركيةاالستيطان في مدينة القدس تعتبر قتال لعملية السالم وضربة قاتلة للجهود 

 اإلعالموما تروج له وسائل  األقصىمن مخاطر المؤامرات التي تحاك ضد المسجد  عالء، أبووحذر 
قامة قصىاألتمهيدًا لهدم المسجد  اإلسرائيليوقوى التطرف  اإلسرائيلية  نقاضه،أالهيكل المزعوم على  وا 

هذه المؤامرات بكل السبل والوسائل المشروعة و  أماممواجهة ذلك من خالل الدفاع عنه والوقوف  إلىداعيا 
 األقصىالمقدسة في مدينة القدس خاصة المسجد  األماكنالتي تستهدف  اإلسرائيليةصد النوايا والمطامع 

 المبارك.
 22/0/2104م هللا، الحياة الجديدة، را

 
 : خطة كيري تمس بشكل خطير بجميع ال وابتواصل أبو يوسف .4

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن الفجوة ما بين الموقف : رام هللا
لحقوق الفلسطيني واإلسرائيلي حيال خطة كيري "كبيرة"، مشيرة إلى أنها "ال توّفر الحد األدنى من ا

 الفلسطينية يمكن قبوله".



 
 

 

 

 

           1ص                                    2000العدد:            82/0/3104الثالثاء  التاريخ:

وأشار أبو يوسف في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" إلى أن اتفاق اإلطار الذي أعلن وزير الخارجية 
األمريكي جون كيري أنه سيقدمه ولم يحضر للمنطقة من أجل ذلك، "ال يتوافق مع الحد األدنى من 

 علق بالقدس والالجئين والدولة".المطالب والحقوق الفلسطينية، ويمس بشكل خطير بثوابت تت
نسف كافة الثوابت الفلسطينية من خالل حديثه عن  إلىوشدد المسؤول الفلسطيني على أن االحتالل "يهدف 

الترتيبات األمنية والحدود والقدس الكبرى، فيما يتعارض ذلك مع ما قبله الفلسطينيون من حد أدنى لحقوقهم 
وحق تقرير المصير وعودة الالجئين والقدس الشرقية  0691ود عام تمثل بإقامة دولة فلسطينية على حد

 يتنازل عن هذه الثوابت". أنعاصمة للدولة العتيدة، وهذا ال يمكن ألي فلسطيني 
 23/0/2104قدس برس، 

 
 : خطة كيري تهدف إلى إنهاء المشروع الوطنيدحبورنائب ال .5

فظة جنين، إبراهيم دحبور، أن خطة وزير رأى عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن محا: رام هللا
أوسلو جديدة، ولكن بشكل أسوأ من  التفاقيةالخارجية األمريكي جون كيري هي عبارة عن "إعادة تدوير 

 القديمة". االتفاقية
وأشار النائب الفلسطيني إلى أن الخطة األمريكية تضمنت عدم عودة الالجئين، والموافقة على أن تكون 

 غوار الفلسطينية، شرق الضفة الغربية، ليست فلسطينية".السيادة على األ
وأوضح دحبور، وهو نائب عن كتلة "التغيير واإلصالح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، في تصريحات لـ 

(، أن السلطة الفلسطينية وافقت على "سيادة جزئية بمدينة القدس، غير معلومة 71/0"قدس برس"، االثنين )
وأشار إلى أن  كان، إلى جانب االستغناء عن السيطرة على المعابر والحدود"، وفقًا قوله.الموقع والم

"المسيرات والرفض الشعبي القاطع لما تضمنته تلك الخطة األمريكية؛ تدلل على أن الشعب الفلسطيني ما 
جيدًا ثوابت  زال حيًا ويختزل قضيته الوطنية في داخله"، وأضاف "الشعب الفلسطيني ما زال يدرك ويعي

قضيته، والتي ال يمكن التنازل عنها، حتى ولو نّصب البعض نفسه من أجل التنازل أو حاول أن يسوق 
 خطة كيري ببعٍض من األموال والميزات".

واعتبر دحبور أن خطة كيري تعمل من خالل "تقديم مغريات"، مستدركًا القول: "بمعنى أن المغريات التي 
ة والموجودة أمامها، هي مغريات مادية وسياسية بسيطة وهزيلة، ال تكاد تساوي ُقدمت للسلطة الفلسطيني

 على اإلطالق ما يتنازل عنه أو يقدمه المفاوض الفلسطيني مقابل الخطة".
ولفت دحبور النظر إلى أن دولة االحتالل وضعت على الخطة مالحظات وتحفظات، "بالرغم من كونها 

ل علني وصريح. وتابع: "مما يدل على أن خطة كيري جاءت لتسويق تخدمها بشكل كبير"، ورفضتها بشك
المشاريع األمريكية المتتالية ومشاريع االحتالل التهويدية لفرض وقائع على األرض والسيطرة على الموارد 

 والثروات".
 23/0/2104قدس برس، 

 
 ": ملف التحقيق باغتيال عرفات في مراحله األخيرةقدس برسلا" فلسطينيمصدر  .6

أكد مصدر فلسطيني مسؤول أن السلطة الفلسطينية تسعى جاهدة إلنهاء ملف التحقيق في اغتيال : رام هللا
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بشكل سريع، مشيًرا إلى أنه في مراحله األخيرة، وسيتبعه تحرك 

 مباشر لمالحقة االحتالل دولًيا.



 
 

 

 

 

           4ص                                    2000العدد:            82/0/3104الثالثاء  التاريخ:

ـ"قدس برس" على أن السلطة الفلسطينية "لن تجعل جريمة وشدد المصدر المسؤول في تصريحات خاصة ل
قتل ياسر عرفات من قبل إسرائيل تمر بدون عقاب، وستقوم بمالحقة قادة االحتالل عندما تنجز كافة 

 أنوأشار المصدر إلى  القبض على قتلة عرفات". بإلقاءاإلجراءات بالتوجه للمحاكم الدولية والطلب منها 
الراحل عرفات رغم أنه قاد شعبه نحو السالم مع قادة االحتالل ووقع اتفاقية "أوسلو"  االحتالل قتل الرئيس

مع قادة االحتالل، والذين قتلوه رغم كل ما أبداه من مرونة من أجل تحقيق السالم والعيش المشترك 
 للشعبين.

ع، لن يمر بدون وأضاف "خطوة التوجه لمعاقبة إسرائيل على جريمة قتل عرفات تم اتخاذها الن الموضو 
 عقاب ويحتاج فقط لوقت من أجل إنهاء ملف الجريمة بشكل كامل".

 23/0/2104قدس برس، 
 

 ونعتذر لشعبناوعلينا أن نقدم استقاالتنا  2101االنتخابية انتهت في  شرعيتنا خريشة: .3
اب الفلسطينيين طالب الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني النو  :رام هللا

 7119بتقديم استقاالتهم من مجلس الشعب الفلسطيني الذي انتخبهم عام  "القدس العربي"عبر صحيفة 
، إال أنهم دخلوا 7101لوالية واحدة انتهت وفق القانون األساسي الفلسطيني في كانون الثاني/يناير عام 

 ي، ليدخلوا الوالية الثالثة لهم بدون انتخابات.الشهر الجار  79الوالية الثانية دون انتخاب لتنتهي كذلك في 
الفلسطيني الذي ما زال يعطل الحياة البرلمانية في حين يواصل  االنقسامحادة لطرفي  انتقاداتووجه خريشة 

عضويتهم بالمجلس وكأنهم منتخبون من الشعب الفلسطيني  7119أعضاء التشريعي الذين انتخبوا عام 
لبرلمانية على حساب الشعب الفلسطيني وهم جالسون في بيوتهم، بل ويمارسون لألبد ويتقاضون رواتبهم ا

 أعمال أخرى ويتجول بعضهم في دول العالم تحت مسمى وفود برلمانية.
، متابعا 7101وعقدنا مع الجمهور انتهى في  االنتخابيةشرعيتنا "، "القدس العربي"وتابع خريشة قائال لـ

ن عمر هذا المجلس الذي انتخب لوالية واحدة مدتها أربع سنوات لم يتغير اآلن ونحن ندخل والية ثالثة م"
أن الممول  إلى، مشيرا "الدولة ومؤسساتها إلىشيء، فالسلطة بقيت على حالها وبدأ دورها يتقزم ولم ننتقل 

فرضوا  الممول هو المقرر، وهذا الممول والساعين وراء التمويل" األجنبي بات هو المقرر فلسطينيا، متابعا
 ."منظومة قيمية وأخالقية جديدة غريبة عن مجتمعنا

بالتزامن مع دخول التشريعي  االثنينمعه أمس  "القدس العربي"وجاءت أقوال خريشة في حوار مطول أجرته 
سنوات على انتخابه في  8الفلسطيني عامه التاسع دون انتخابات، بحيث انتقل لدورة ثالثة بعد انقضاء 

  .7119عام كانون األول من 
 22/0/2104القدس العربي، لندن، 

 
 المقاتلين با"اليرموك" للكف عن "جهلهم" يدعوالهباش  .2

محمود الهباش في رسالة للجماعات  األوقافقال وزير  :الريش أبومحمد  -القدس دوت كوم  -رام هللا 
ريد الجهاد فقبلته معروفة "المقاومة والجهاد ليس في مخيم اليرموك، ومن ي أنالمسلحة داخل مخيم اليرموك 

 القدس. إلى إشارةيكون الجهاد وتحشد الحشود"، في  أنيجب  أينيجهل  أحدا أنوال اعتقد 
 أنالقدس ما زالت تنتظر، داعيا "الشبان المقاتلين  أنالشباب للقتال بسوريا، فليعلموا  أرسلوا: للذين وأضاف

جاء ذلك خالل إحياء  كأدوات من قبل أيد خبيثة". يستخدمون أنهميكفوا عن جهلهم وان يكونوا على يقين 



 
 

 

 

 

           9ص                                    2000العدد:            82/0/3104الثالثاء  التاريخ:

ذكرى المولد النبوي بحضور الرئيس محمود عباس وعدد من الشخصيات السياسية ورجال الدين المسلمين 
 والمسيحيين اليوم االثنين بقصر رام هللا الثقافي.

 07/0/2104القدس، القدس، 
 

 القضية الفلسطينيةيعها تهدف لتصفية كيري يدير عدة محاور في وقت واحد وجم: سمارةعادل  .9
 "القدس العربيّ "لـ االثنينقال الكاتب والباحث الفلسطينّي د. عادل سمارة، أمس : زهير أندراوس - الناصرة

إّن األنظار ُأخذت إلى جنيف نظرًا الشتعال أرض سوريا، الفتًا إلى أّن قلة هم الذين التفتوا إلى الرقص 
ألمريكّي الذي يفطر في تل أبيب ويتغدى في جنيف ويتعشى في دافوس، وربما الثالثي لوزير الخارجية ا

 بشكل يومي. وكل تحركاته تستهدف فلسطين.
وأضاف د. سمارة: الرجل عبر مؤسسات دولته يدير عدة محاور في وقت واحد، وجميعها هدفها تصفية 

ت معالم اتفاق اإلطار: دولة يهودية الشعب واألرض الفلسطينية، الفتًا إلى أّنه في فلسطين المحتلة اتضح
بال مواربة تحمل تنفيذها هذه المرة واشنطن،األغوار بيد الدولة العبرّية، عمل أمني موحد: الحدود مع األردن 

سرائيلّية وأردنية وفلسطينية،  ، على حّد تعبيره. وتابع قائاًل إّن الكتل "أيْب أمن معولم"تحرسها قوات أمريكية وا 
التوسع الطبيعي من هنا إلى ما شاء  "حق"اليهودية باقية )وبالطبع سوف تتمتع بموجب أوسلو بـ االستيطانية

، ونقل فلسطينيي المثلث إلى المحتل 91بمحتل  18هللا. كما أشار إلى تبادل أراضي فلسطينية في المحتل 
 ، على شكل قطيعي.0691

وال أجواء وال معاهدات عسكرية مع أعداء دولة وأوضح أّن الدولة الفلسطينية المفترضة ال حق لها بتسليح 
اإلحتالل، أّما الحدود والمعابر تحت رقابة مشتركة، أي بيد األقوى، مشيًرا إلى إعادة بعض الالجئين إلى 

بشرط أن يكونوا هرمين ولهم أقارب، وأخيًرا، قال سمارة، دولة  18الضفة الغربية وربما أقل إلى المحتل 
 .فلسطينية بعد كل هذا

 22/0/2104القدس العربي، لندن، 
 

 أمن السلطة يتعهد بمالحقة مسلحي "القسام" بمخيم جنين .01
قالت إذاعة االحتالل أن أمن السلطة الفلسطينية تعهد باعتقال مسلحي كتائب "القسام"، الذين : الناصرة

ظهورهم يعد "خرقا  شاركوا الليلة الماضية في حفل تأبين الشهيد نافع السعدي في مخيم جنين، معتبرة أن
وأشارت اإلذاعة على موقعها االلكتروني الليلة نقال عن مسئول أمني فلسطيني  للحالة األمنية في الضفة".

كبير: "إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة تعمل جاهدة العتقال جميع المسلحين، الذين ظهروا في حفل 
 لقدس وكتائب األقصى في مخيم جنين".تأبين الشهيد السعدي بجانب عناصر أخرى من سرايا ا

 23/0/2104المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 وكالة صفا: خالفات مستمرة بين الحمد هللا والهباش .00
لم يكن الخالف بين رئيس الوزراء في رام هللا رامي الحمد هللا ووزير األوقاف : خاص صفا –الضفة الغربية 

موال الوقف، بقدر ما هو خالف قديم بدأ منذ األيام األولى محمود الهباش وليد األزمات الراهنة حول أ
 لتكليف الحمد هللا بتشكيل حكومته.



 
 

 

 

 

           01ص                                    2000العدد:            82/0/3104الثالثاء  التاريخ:

وبالرغم من المحاوالت المستمرة الحتواء الخالف بين الجانبين، وجه عضو المجلس التشريعي السابق 
النار" مع الوزير والقيادي في حركة فتح حسام خضر نصيحة "من كل قلبه" إلى الحمد هللا بأن ال "يلعب ب

وتشير مصادر مطلعة لوكالة "صفا" إلى أن الحمد هللا لم يكن يرغب في  الهباش، وأن يترك األخير بحاله.
أن يكون الهباش جزءا من تشكيلته الوزارية، ولكنه فرض من قبل الرئيس محمود عباس، تماما كما فرض 

سة مجلس الوزراء األولى، فإن الهباش كما أبو وتقول المصادر إنه ومنذ جل وزير الداخلية سعيد أبو علي.
علي كانا يتصرفان وكأنهما وزيران فوق العادة، أو أن رئيس الوزراء كما يدور في صالونات رام هللا يذهب 

وتعود األزمة األخيرة بحسب المصادر إلى قرار لرامي الحمد هللا  ولكن الهباش وأبو علي باقيان. ويجيء
لطة الفلسطينية ضمن وزارة المالية، وأال يكون أي بند خارج إطار الموازنة، على بإدراج كافة موارد الس

وتقول المصادر إن القرار طبق على جميع الدوائر، إال أن الهباش  اعتبار أن ذلك مخالفا لقواعد الشفافية.
د من مال تجاهله تماًما، واستخف به، ورفض التعاطي معه وتجاوز المدة القانونية وتحدى أن يقترب أح

وتشير المصادر إلى أن موارد الوقف ال تخضع إلجراءات الرقابة والشفافية وال تدرج في الميزانية  الوقف.
ويتم التعامل معها بشكل مباشر من قبل الهباش دون مرجعيات، وكذلك هناك شكاوى تتعلق بملف الحج 

شكاوى قدمت للجهات العليا دون ووضع الهباش لقوائم حجاج خارج إطار القرعة، وهو ما أثار عديد ال
 النظر فيها حتى اآلن.

 23/0/2104وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
 
 البردويل: تشديد الخناق على غزة جزء من استهداف المقاومة .03

أكد القيادي في حركة حماس صالح البردويـل أن اسـتهداف المقاومـة الفلسـطينية لـم يتوقـف، : غزة )فلسطين(
 ار هو جزء من هذا االستهداف، كما قال.وأن تشديد الحص

وأوضح البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن تشديد الخناق علـى قطـاع غـزة هـو موقـف سياسـي 
يرفض فكرة المقاومة، وقـال: "لقـد تأكـد بـالملموس أن تشـديد الخنـاق علـى قطـاع غـزة موقـف سياسـي يعـارض 

وأمريكيــة وصــهيونية، والمقاومــة تعــي ذلــك جيــدا، وهــي تــدفع  المقاومــة، تشــارك فيــه أطــراف فلســطينية وعربيــة
نمـا كـل األطـراف التـي  ثمن مواقفها المتمسكة بالثوابت دون تنازل، ولكنها لن تدفع لوحدها ثمـن اسـتهدافها، وا 

 تشارك في هذا االستهداف للمقاومة وللشعب الفلسطيني ستدفع الثمن كل حسب دوره".
ن تبعات خطة كيـري التـي يجـري الحـديث بشـأنها بـين السـلطة الفلسـطينية على صعيد آخر؛ حذر البردويل م

واالحتالل اإلسرائيلي، وقال: "كل المؤشرات التـي تسـربت عـن خطـة كيـري التـي يجـري التفـاوض بشـأنها بـين 
السلطة واالحتالل تؤكد أنها ذات أبعاد خطيرة على حقوق الشعب الفلسـطيني األساسـية مـن القـدس إلـى حـق 

 وهي خطة لن يمررها الشعب الفلسطينية ولن يقبل بها مهما تكالب عليه األعداء"، على حد تعبيره. العودة،
 31/0/3104قدس برس، 
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إسـرائيل"، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن "المرحلة الحالية ليست مرحلة كفاح مسلح ضـد ": رام هللا
 ألنه ليس لدينا القدرة على ذلك".
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شخصـية سياسـية وفكريـة وا عالميـة فـي عّمـان مـؤخًرا أن "المفاوضـات هـي  10واعتبر األحمد خالل لقاء مـع 
أحد أشكال النضال, وهي أهم من النضال العسكري, وأن األخير هدفـه تقويـة المفـاوض.. ولـذلك نعـم "الحيـاة 

 المقاومة". مفاوضات.. والمفاوضات جزء من
وأضاف "ال يجوز أن يرفع البعض شعار المقاومة وال يقاوم, ويطالب مصر من أجل أن تحقق له تهدئـة مـع 

 .. ليس لدينا قدرة".إسرائيل.. نحن نقول بملء الفم.. هذه ليست مرحلة كفاح مسلح مع إسرائيل
عربيـة.. حـزب البعـث, القوميـون ومع ذلـك، قـال األحمـد إن حركتـه "غيـرت جميـع األحـزاب السياسـية والقـوى ال

العرب.. اإلخوان المسلمين تغيروا متأخرًا.. عبد الناصر تغير بعد أن وقف ضد الكفاح المسلح فـي البدايـة.. 
 حزب هللا وحركة أمل من اختراعاتنا..".

وأضــاف أن "كلمــة كفــاح مســلح كانــت محظــورة.. نحــن علمنــا المنطقــة الكفــاح المســلح وحــرب الشــعب طويلــة 
 د.. ونحن األوفياء لها حتى نحقق أهدافنا".األم

فــي المقابــل، أشــاد األحمــد بالمقاومــة الشــعبية، وقــال: "قررنــا المقاومــة الشــعبية قبــل ســنوات.. وقبــل أربــع أيــام 
 األخ أبو مازن "دق بـ الفصائل", ودق بـ "فتح": أين المقاومة الشعبية التي تتحدثون عنها..؟؟

مــة شــعبية عارمــة, وقــد ناقشــنا فــي اللجنــة السياســية الطريقــة التــي يمكــن أن وأضــاف األحمــد "نحــن نريــد مقاو 
 قرى, لكن المشاركة فيها محدودة". 7ـ  6تحقق ذلك، وقد انتقلت المقاومة الشعبية من "بلعين" إلى ما بين 

وعلى صعيد المفاوضات، نقل عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح عـن الـرئيس محمـود عبـاس قولـه إن قبـول 
عاًما من النضـال  00طرف الفلسطيني المفاوض بأقل من المطالب الحالية "خيانة"، وأنه ليس مستعًدا بعد ال

 للقبول بأقل مما يطالب به اآلن.
وقـــال األحمـــد: "ال أحـــد فـــي الســـاحة الفلســـطينية ضـــد المفاوضـــات مـــن حيـــث المبـــدأ مـــع وجـــود خالفـــات فـــي 

 التفاصيل".
حمــاس خالــد مشــعل فــوض الــرئيس عبــاس فــي مــايو الماضــي بــأن  وأضــاف "رئــيس المكتــب السياســي لحركــة

 يفاوض اإلسرائيليين لمدة سنة"، ونسب لمشعل قوله لعباس في الدوحة: "نحن مستعدون ألن نجابه مًعا".
وكشف األحمد عن أنـه شخصـًيا كـان صـاحب اقتـراح العـودة للمفاوضـات مـع الكيـان اإلسـرائيلي فـي رمضـان 

 ًيا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ذلك.الماضي، ووجد قبواًل فور 
ينـاير الجـاري وأكـدت  80وأشار إلى أن اللجنة السياسية التـي شـكلتها اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة اجتمعـت فـي 

اقتناعهــا بالــذهاب إلــى األمــم المتحــدة فــي اليــوم التــالي لفشــل المفاوضــات، حيــث ســتبدأ باالنضــمام التفاقيــات 
 يف األربع والتدرج وفق المعطيات القائمة وردود الفعل والواقع.جن

وعــن عالقــة الســلطة الفلســطينية بالمفاوضــات قــال األحمــد إنــه "ال عالقــة للســلطة بالمفاوضــات ألن منظمــة 
التحرير هي الممثل الشـرعي الوحيـد للشـعب الفلسـطيني, وكـل االتفاقيـات التـي توقـع توقعهـا منظمـة التحريـر، 

 ق سالم في المستقبل سيتم االستفتاء عليه في الداخل والخارج".وأي اتفا
وبّين األحمد أن رئيس وفد المفاوضات صائب عريقات قـال لليفنـي فـي نـوفمبر الماضـي: "دعونـا نـذهب إلـى 
حــل الدولــة الواحــدة مــا دام التوصــل إلــى حــل الــدولتين يتعثــر", فأجابتــه ليفنــي: "موافقــون, ولكــن بــدون قطــاع 

 غزة".
مــا يتعلــق بالمصــالحة، قــال: "إن مــن يريــد أن تتحقــق المصــالحة الوطنيــة عليــه أن ال يــدخل فــي التفاصــيل وفي

 وأن ال يتحدث عن اعتقاالت, ومنع من السفر".
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وأوضح أن إنهاء االنقسام الفلسطيني لن ينتهـي بمجـرد تشـكيل حكومـة فلسـطينية واحـدة، "فـاألمر يحتـاج إلـى 
 رافًضا إنهاءه بشكل "دموي". سنة أو اثنتان إلنهاء ذيوله"،

 34/0/3104، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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نفــت حركــة حمــاس، أن تكــون أعطـت رئــيس الســلطة محمــود عبــاس، موافقـة علــى دولــة فلســطينية علــى : غـزة
 لسطيني حول هذه المسألة.، األمر الذي يتطلب توضيحًا للشعب الف67حدود 

تعقيبــًا علــى مــا جــاء علــى لســان عبــاس خــالل لقائــه ممثــل معهــد "األمــن -وأكــد مصــدر مســئول فــي الحركــة 
أن الحركـــة لـــم تعـــط "عبـــاس وال لغيـــره أي تعهـــدات أو تفويضـــات بموافقتهـــا علـــى حـــل  -القـــومي اإلســـرائيلي"

حـــل، وال تقبـــل بالتنـــازل عـــن ذرة تـــراب مـــن أرض الـــدولتين"، مشـــددًا علـــى أن أنهـــا ال يمكـــن أن تقبـــل بهـــذا ال
وجـــاء موقـــف "حمـــاس" فـــي ضـــوء كثـــرة التصـــريحات التـــي يـــزعيم فيهـــا أن الحركـــة أعطتـــه تفويضـــًا  فلســـطين.

، والتــي كــان آخرهــا مــا جــاء علــى لســانه خــالل لقائــه ممثــل معهــد األمــن 67بالموافقــة علــى دولــة علــى حــدود 
 القومي الصهيوني.

( تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسـخًة 1-87ل في تصريٍح مساء اليوم االثنين )وأوضح المصدر المسؤو 
الذي تجسد في وثيقة الوفـاق الـوطني، هـو أن الفصـائل جميعهـا توافقـت علـى  8006منه، "إن ما حدث عام 

روا وعاصـمتها القــدس وعــودة الالجئـين إلــى بيـوتهم، التــي هجــ 67قواسـم مشــتركة منهـا قيــام دولــة علـى حــدود 
منها دون االعتراف بالكيان الصهيوني أو بشرعيته على أرض فلسـطين، وهـذا ينفـي الموافقـة علـى مـا وافقـت 

 عليه منظمة التحرير في أوسلو".
وأكــدت الحركــة التمســك بالمقاومــة بكــل أشــكالها وعلــى رأســها المقاومــة المســلحة باعتبارهــا األســلوب الوحيــد  

يني لتحريــر أرضـــه وعـــودة الجئيــه وتقريـــر مصـــيره "ونحــن علـــى ذلـــك النــاجع لتحقيـــق أهــداف الشـــعب الفلســـط
 ثابتون".

لـى وقـف التنسـيق األمنـي واإلفـراج  ودعت عباس إلـى التوقـف الفـوري عـن المفاوضـات والرهانـات الخاسـرة، وا 
عــن المعتقلــين السياســيين كمــدخل الســتعادة المشــروع الــوطني الفلســطيني الــذي بــدأ يتعــرض لتصــفية واضــحة 

 كما تعكسها أفكار وزير الخارجية األمريكي جون كيري. المعالم
 31/0/3104، المركز الفلسطيني لإلعالم
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قــال: إن عــدد  جهــاز األمـن العــام اإلسرائيلي)الشــاباك( ، أنالقــدس، مــن 34/0/3104، األيااام، رام هللاذكـرت 
التي وقعت في الضـفة الغربيـة أو داخـل إسـرائيل انطالقـا مـن الضـفة ارتفعـت خـالل العـام الماضـي الهجمات 

 . 8018هجوم في العام  600هجوما مقارنة مع اقل من  1871بأكثر من ضعفين، حيث بلغت 
فـي  10وأشار في إحصائية سنوية إلى أن عدد اإلسـرائيليين الـذين قتلـوا فـي هجمـات فلسـطينية انخفـض مـن 

نصفهم من عناصر األمن اإلسرائيليين، الفتا إلى أن غالبية القتلـى فـي  8011في العام  6إلى  8018لعام ا
 قتلوا في عمليات انطلقت من الضفة الغربية وليس قطاع غزة. 8011العام 
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إذ مــا تــم اســتثناء  8018مقارنــة مــع العــام  8011بالمقابــل، فقــد أشــار إلــى ارتفــاع عــدد الجرحــى فــي العــام 
إسـرائيليا فـي هجمـات  44 أصـيبحى الحـرب اإلسـرائيلية )عـامود السـحاب( التـي نفـذت علـى غـزة، وقـال: جر 

 في عمليات ليس من ضمنها فترة عامود السحاب". 8018أصيبوا في العام  40مقابل  8011في العام 
إلـى تنظيمـات جـاؤا مـن خاليـا محليـة ال تنتمـي  8011ولفت إلى أن الغالبيـة مـن منفـذي الهجمـات فـي العـام 

 فلسطينية.
شـــهد ارتفاعـــا فـــي عـــدد االعتـــداءات اإلرهابيـــة التـــي ارتكبتهـــا عناصـــر يمينيــــة  8011وأكـــد علـــى أن "العـــام 

 ". 8018في عام  12اعتداءا مقارنة مع  80إسرائيلية متطرفة إذ بلغت 
القطــاع، وذكــر أن اتفــاق وقــف إطــالق النــار فــي غــزة أدى إلــى انخفــاض عــدد الهجمــات التــي انطلقــت مــن 

وقــال: بالمقابــل تواصــل المنظمــات الفلســطينية العمــل علــى  50خاصــة إطــالق القــذائف الصــاروخية بنحــو  
تحســين قــدراتها العســكرية، ال ســيما إنتــاج صــواريإ يصــل مــداها إلــى خمســة وســبعين كيلــومترا وحفــر أنفــاق 

 تستخدم للعمليات الهجومية.
، معظمهـم مـن الضـفة الغربيـة ،  8011فلسطيني في العـام  8000وأشار إلى أن )الشاباك( اعتقل أكثر من 

 هجوما خطيرا . 150فيما تم إحباط 
، قال تقرير للشـاباك، نشـر االثنـين، 8011في تلخيصه للعالم ،  أنه 34/0/3104، 44عرب وأضاف موقع 

 لضفة الغربية.إنه حصل ارتفاع في عدد المصابين اإلسرائيليين نتيجة للعمليات التي نفذها فلسطينيون في ا
آخرون )ال يشمل العدد المصابين بجروح  44إسرائيليون وأصيب  0وبحسب الشاباك فقد قتل العام الماضي 

طفيفـة نتيجـة عمليـات الرشـق بالحجــارة أو الزجاجـات الحارقـة( فـي عمليــات نفـذها فلسـطينيون. وفـي المقابــل، 
 إسرائيليا. 40لم يسقط أي قتيل إسرائيلي، في حين أصيب  8018ففي العام 

وبــين التقريــر أنــه بعــد أيلول/ســبتمبر مــن العــام الماضــي حصــل ارتفــاع ملمــوس فــي عــدد العمليــات فــي أنحــاء 
الضــفة الغربيــة. وســجل انخفــاض فــي عــدد العمليــات القــدس المحتلــة، ويعــزى ذلــك للجهــود المكثفــة للشــرطة 

 .8018في العام  127، مقابل 8011عملية في العام  186الشاباك، حيث تراجع العدد إلى 
ولفت التقرير إلى أن االتجاه األبرز في العام الماضي، والذي تجلـى فـي الشـهور األخيـرة أساسـا، هـو التوجـه 

 باتجاه "عمليات نتيجة مبادرة فردية من قبل شخص واحد أو اثنين، بدون أن يكونا منتمين إلى أي تنظيم".
التـــي قتـــل فيهـــا إســـرائيليون اعتقـــل الشـــاباك منفـــذي أربـــع وأشـــار التقريـــر إلـــى أنـــه مـــن بـــين الحـــوادث الخمســـة 

عمليات منها، في حين لـم يـتمكن الشـاباك مـن اعتقـال منفـذي العمليـة التـي قتـل فيهـا الجنـدي غبريئيـل كـوبي 
 في الخليل في أيلول/ سبتمبر الماضي.

س فـي اسـتخدام وبحسب الشاباك فإن طابع العمليات قـد تغيـر فـي العـام الماضـي، حيـث حصـل ارتفـاع ملمـو 
، مقابــل 8011عمليـة مـن هــذا النـوع فـي العـام  801األسـلحة الناريـة والعبـوات الناسـفة والقنابــل، حيـث نفـذت 

زجاجـة  202إلـى  8018فـي العـام  020. كما ارتفع عدد الزجاجات الحارقة من 8018عملية في العام  17
 .8011حارقة في العام الماضي 

لى جانب العمليات التي نفذت  بدون تدخل منظمات فلسطينية، بحسب تقرير الشاباك، بذلت حركـة حمـاس وا 
جهودا لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين من الضفة الغربية، وذلك بواسطة قيادة شكلت في قطاع غزة من أسرى 
محررين أطلق سراحهم في صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس. وبحسب الشابك فقد أحبط ما ال يقل عـن 

 كهذه في العام الماضي.محاولة  24
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صـاروخا أطلقـوا  61ونشر الشـاباك أيضـا معطيـات حـول مـا يحصـل فـي قطـاع غـزة، حيـث أحصـى الشـاباك 
، وهـذا العـدد األخيـر يشـمل 8018صـاروخ فـي العـام  8000العام الماضي باتجـاه إسـرائيل، مقابـل أكثـر مـن 

أطلق عليها "عامود السـحاب"، وأطلـق فيهـا الصواريإ التي أطلقت خالل الحرب العدوانية على القطاع والتي 
 صاروخ. 1700نحو 

ــة مــن عــدم الوضــوح بشــأن الســنة القريبــة، حيــث أن ذلــك مــرتبط بمــا يســمى  وجــاء فــي التقريــر أن هنــاك حال
بـ"العملية السياسية"، ففي حال فشل المبادرة األمريكية للدفع بالمفاوضات، فمـن المتوقـع أن يكـون لـذلك أبعـاد 

ألمني فـي الضـفة الغربيـة. ويشـير تحليـل المعطيـات مـن العـام الماضـي أن األسـباب األساسـية على الوضع ا
للتصــعيد فــي الشــهور األخيــرة تكمــن فــي االحتكــاك مــع قــوات االحــتالل والبنــاء فــي المســتوطنات، وتصــاعد 

قتصــادية اإلرهــاب اليهــودي، واإلحســاس بعــدم تحقيــق تقــدم فــي العمليــة السياســية، والتــدهور فــي األوضــاع اال
 للفلسطينيين، وتراجع سلطة األجهزة األمنية على مخيمات الالجئين في الضفة.

فلسـطيني، غــالبيتهم مـن الضـفة الغربيــة.  8000وبـين التقريـر أن قـوات االحــتالل اعتقلـت فـي العــام الماضـي 
ام بتهمــة الئحــة اتهــ 200الئحــة اتهــام تتضــمن مخالفــات يطلــق عليهــا "نشــاط إرهــابي معــاد"، و  1728وقــدم 

 عملية خطط فيها لتنفيذ عمليات اختطاف. 08"عملية جدية"، بينهما  150"خرق النظام العام"، وأحبط 
إلــى ذلــك، يتــابع التقريــر، أن االنطبــاع لــدى إســرائيل هــو أن أجهــزة األمــن التابعــة للســلطة الفلســطينية تواصــل 

لناشطين الذين لهم دور في العمليات، وفي العمل من أجل "وقف اإلرهاب"، ولكنها تتركز أساسا في اعتقال ا
منع وصول أموال للمنظمات الفلسطينية، وخاصة لحركة حماس، بيد أنها ال تحاول العمل بشكل أعمق ضد 

 بنى تحتية أوسع. بحسب التقرير.
ـــال مـــا يقـــارب  ـــالرغم مـــن اعتق ـــه ب ـــل الســـلطة  1000كمـــا ادعـــى التقريـــر أن ناشـــط مـــن حركـــة حمـــاس مـــن قب

 ، فإنه لم يقدم للمحاكمة أي ناشط منهم.8011ي العام الفلسطينية ف
 

 "بيت المقدس" ليست فلسطينية جماعةحماس:  .01
نفت حركة "حماس" صحة تصريحات اللواء المصري سامح سيف اليزل؛ بأن غزة تهرب إلى سيناء صـواريإ 

 ".7"سام 
عليـــه مـــن الســـوق وأشـــارت إلـــى أن الســـالح روســـي، يمكـــن ألي مجموعـــات فـــي ســـيناء أو غيرهـــا الحصـــول 

 السوداء.
"إنَّ حمـاس تسـتهجن  االثنـينوقال الناطق باسم الحركـة الـدكتور سـامي أبـو زهـري فـي تصـريح صـحفي اليـوم 
 .المزاعم حول أن جماعة أنصار بيت المقدس هي جماعة فلسطينية تقيم في غزة"

الســـم"، موضـــحًا أن ونفـــى أبـــو زهـــري صـــحة هـــذه المعلومـــات، وقـــال: "ال يوجـــد فـــي غـــزة أي مجموعـــة بهـــذا ا
 محاولة إلصاق اسم هذه المجموعة المصرية بغزة هو هروب لألمام ومحاولة لتصدير األزمة المصرية".

وجّدد أبو زهري دعوة "حماس" للتوقف عن استمرار تدفق ما أسـماه بــ "األكاذيـب" التـي ال تخـدم إالَّ االحـتالل 
 الصهيوني، كما قال.

 31/0/3104، فلسطين أون الين
 
 "اإلرهاب"بغزة تندد بقرار أمريكي يدرج أحد قادة الجهاد في قائمة  فلسطينيةصائل ف .01
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(: نـــددت فصـــائل فلســـطينية فـــي قطـــاع غـــزة، بقـــرار الواليـــات المتحـــدة األناضـــول)-غـــزة ـ هدايـــة الصـــعيدي
يســمى األمريكيـة، القاضـي بـإدراج زيـاد النخالـة، القيـادي البـارز فـي حركـة الجهـاد اإلسـالمي ضـمن قائمـة مـا 

 .اإلرهاب
الوطنيـة  القـوىوقال القيادي في حركة الجهـاد اإلسـالمي، خالـد الـبطش، خـالل مـؤتمر صـحافي نّظمتـه لجنـة 

واشــنطن بمثابــة الضــوء األخضــر إلســرائيل  إقــرار، أمــام مقــر هيئــة األمــم المتحــدة فــي غــزة، إن ’واإلســالمية
رين، ممــا يجعــل أمريكــا شــريكة فــي ذلــك وتتحمــل الســتهداف زيــاد النخالــة، وقيــادات المقاومــة الفلســطينية اآلخــ

 المسؤولية الكاملة عنه.
كانون ثاني/ينـاير الجـاري، عـن إدراج نائـب  81وكانت وزارة الخارجية األمريكية قد أعلنت الخميس الماضي 

األمـــين العـــام لحركـــة الجهـــاد اإلســـالمي زيـــاد النخالـــة، )المتواجـــد خـــارج األراضـــي الفلســـطينية( ضـــمن الئحـــة 
 .رهاباإل

عــن رفضــنا لهـــذا القــرار المنحـــاز إلــى إســرائيل ولـــن نكتــرث لــه، بـــل سنواصــل ســـعينا  نعبـــروأضــاف الــبطش 
 للحرية.

ووصف البطش القرار بالظالم والجائر والذي يحاول وصـم الشـعب الفلسـطيني باإلرهـاب، إضـافة إلـى زعزعـة 
 التأيد الشعبي والدولي للقضية الفلسطينية وفق قوله.

، ’ار بمثابــة محاولــة مكشــوفة للخلــط بــين المقاومــة المشــروعة للفلســطينيين ضــد إســرائيل واإلرهــابواعتبــر القــر 
 على حد تعبيره.

وطالـــب الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية وجامعـــة الـــدول العربيـــة ومنظمـــة التعـــاون اإلســـالمي والهيئـــات الدوليـــة 
 م عنه.بالتحرك لوقف هذا القرار ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني ورفع الظل

 34/0/3104، القدس العربي، لندن

 
 توفير الحاضنة التعليمية لطالبنا في كافة المجاالت في لبنان: ندعو إلى حماسمم ل  .04

زار ممثـــل حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية، "حمـــاس" فـــي لبنـــان علـــي بركـــة مكتـــب المؤسســـة الفلســـطينية لحقـــوق 
 ي شهادة الدكتوراه في القانون الدولي.اإلنسان "شاهد" مهنئًا بنيل مدير المؤسسة محمود الحنف

وقد ناقش الطرفان أوضاع الالجئـين الفلسـطينيين فـي مخيمـات لبنـان ومـا تتعـرض لـه مـن اسـتهداف إعالمـي 
زعزعة االستقرار وزّج الفلسطينيين في األحداث والمشاكل التي تحصل بين الفينة واألخرى  إلىممنهج يهدف 

أوضــاع الالجئــين الفلســطينيين فــي ســوريا وخصوصــًا  إلــىتطــرق النقــاش  كمــا فــي مختلــف المنــاطق اللبنانيــة.
 مخيم اليرموك وما يتعرض له من حصار ومنع إدخال المواد اإلغاثية والطبية لسكانه.

ودعا بركة الى "توفير الحاضنة التعليمية لطالبنا في كافة المجاالت التي تخدم شعبنا وخصوصًا في مراحـل 
 الدراسات العليا".

 34/0/3104، ستقبل، بيروتالم
 

 المجاهدين تنتج القاذف الصاروخي "سعير" كتائبغزة:  .09
أنهــا طــورت مــن قــدراتها  ]فــي غــزة  أكــدت كتائــب المجاهــدين الجنــاح العســكري لحركــة المجاهــدين الفلســطينية

 ".الصاروخية على المستويين الكمي والكيفي وأنتجت قاذفًا صاروخيًا جديدًا أطلقت عليه "قاذف سعير
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وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عمر: "إن هذا العمل تكلل بجهد اإلخـوة فـي وحـدة التصـنيع بالكتائـب والتـي 
جــراء عــدة تجــارب علــى هــذا  وصــلت الليــل بالنهــار إلنتــاج هــذا القــاذف المطــور فبعــد هــذا الجهــد المبــارك وا 

ن المنظومـــة الصـــاروخية فـــي القـــاذف فبحمـــد هللا وتوفيقـــه نعلـــن عـــن انتـــاج قـــاذف الســـعير الـــذي يـــدخل ضـــم
 الكتائب ضد آليات وجنود العدو الصهيوني ".

وأوضــح أن هــذا العمــل يــأتي فــي إطــار تطــوير ســالح المقاومــة بحجــم تطــور المواجهــة مــع العــدو الصــهيوني 
المتغطرس الـذي يتوعـد شـعبنا الفلسـطيني ومقاومتـه الباسـلة بعـدوان جديـد محـاواًل تركيـع أبنـاء شـعبنا المجاهـد 

 نيل من إرادة المقاومة.وال
 31/0/3104، فلسطين أون الين

 
 فتح في صيدا: الربيع العربي أنتج الويالت مسؤول .31

في موقف الفت يصدر عن مسؤول فلسطيني بهذا الوضوح السياسـي، أعلـن امـس أمـين السـر : محمد صالح
أن "الثــورات العربيــة لــم لفصــائل "منظمــة التحريــر الفلســطينية" و"حركــة فــتح" فــي صــيدا العميــد مــاهر شــبايطة 

تنتج سـوى الـويالت لشـعبنا الفلسـطيني، ولـيس آخـر معالمهـا مـا يتعـرض لـه مخـيم اليرمـوك الـذي وصـل عـدد 
 شهيدا، وهذه فاتورة جديدة يدفعها شعبنا بعد نهر البارد". 66ما يزيد على  إلىشهداء الجوع فيه 

لوة، على أن "حركـة فـتح لـن تتخلـى عـن المقاومـة وشدد، خالل ندوة طالبية حاشدة لـ"فتح" في مخّيم عين الح
بفضــل وحــدة جميــع أبنائهــا وعناصــرها خلــف القيــادة الفلســطينية الشــرعية"، مشــيرًا إلــى أنــه "علينــا أن نمنــع مــا 

 يحاك من مؤامرات ضّد عين الحلوة".
 34/0/3104، السفير، بيروت

 
 العالم الكبير عبد الكريم زيدان تنعيحماس  .30

اومــة اإلســالمية "حمــاس" بخــالص التعــازي والمواســاة مــن الشــعب العراقــي الشــقيق واألمــة تقــدمت حركــة المق
الــدكتور عبــد الكــريم زيــدان المراقــب العــام الســابق  العربيــة واإلســالمية بوفــاة العــالم والمفكــر اإلســالمي الكبيــر

 لجماعة اإلخوان المسلمين في العراق.
للحركــة عــزت الرشــق، الــذي دعــا هللا عــز وجــل أن  جــاء ذلــك فــي بيــان صــادر عــن عضــو المكتــب السياســي

ـبر والّسـلوان".  "يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسـيح جنانـه، وأن يلهـم أهلـه وذويـه ومحبيـه جميـل الصَّ
وأعلــن اليــوم االثنــين فـــي العاصــمة اليمنيــة صـــنعاء عــن وفــاة الداعيـــة والمفكــر زيــدان بعـــد صــراع طويــل مـــع 

والــدكتور  عامــًا، بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء الفكــري والتربــوي والتــأليف والتــدريس. 57المــرض عــن عمــر نــاهز 
زيدان عراقي الجنسية ومقيم فـي الـيمن منـذ سـنوات يـّدرس فـي جامعـة اإليمـان التـي يرأسـها الشـيإ عبدالمجيـد 

ب، ولـه عشـرات الزنداني، وهو يعد أحد أبرز وجوه الفكر اإلسالمي ومنظري الدعوة، تقلـد العديـد مـن المناصـ
 المؤلفات في القانون والشريعة والدراسات اإلسالمية.

 31/0/3104، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اليرموكمخيم صحة لوجود مبادرة لحماس بخصوص  ": الالعامة"القيادة  .33
ود القيـادة العامـة" علمـه بوجـ -نفى مصدر مسـؤول فـي "الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين : رام هللا )فلسطين(

 بخصوص مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق. مبادرة لحركة حماس
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( أن الجبهـة "ترحـب بجهـود 87/1وأوضح بيـان صـدر عـن "القيـادة العامـة" تلقتـه "قـدس بـرس" اليـوم االثنـين )
، 14درة الفصـائل الــ المجموعـات المسـلحة داخـل المخـيم بالموافقـة علـى مبـا إلقنـاعاألخوة في حركة حمـاس، 

واالنسحاب من المخيم. وشدد البيان، على أنه ال يوجد أي مبادرة خـارج مبـادرة الفصـائل، التـي وافقـت عليهـا 
المجموعات المسلحة. يذكر أن السيد علي بركة ممثل حركة "حماس" في لبنان  كان قد صـرح اليـوم االثنـين 

فقــت علــى مبــادرة حمــاس الراميــة إلــى إنهــاء حصــار وأزمــة ( ان األطــراف المعنيــة بمخــيم "اليرمــوك" وا87/1)
المخــيم فــي أقــرب وقــت ممكــن. وقــال القيــادي فــي حمــاس إن حركتــه تواصــلت مــع "القيــادة العامــة" واإليــرانيين 
ومــع النظــام الســوري، إلنهــاء األزمــة، مبيًنــا أن األطــراف جميًعــا اتفقــت علــى فــك الحصــار وفــتح كافــة الطــرق 

 مساعدات والمواد الغذائية لسكان المخيم. والمعابر إلدخال ال
ونــوه إلــى أن االتفــاق يــنص علــى خــروج المســلحين غيــر الفلســطينيين كافــة مــن المخــيم، إضــافة إلــى تســليم 

فــــي المائـــة مــــن  20المســـلحين الفلســـطينيين ســــالحهم إلـــى القــــوى والفصـــائل الفلســـطينية بــــالمخيم، مبيًنـــا أن 
 بادرة حماس.المسلحين داخل المخيم وافقوا على م

 31/0/3104قدس برس، 
 

 حول الرئيس عباس في وجه التهديدات اإلسرائيلية لاللتفاففتح تدعو  .32
أكد المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف أن ما وصفه بـ "ثبات وصـالبة" موقـف رئـيس : رام هللا )فلسطين(

 األمـمدة للقـانون الـدولي وقـرارات السلطة الفلسطينية محمود عباس "وتمسكه بالثوابت والحقوق الوطنية المستن
واتساعها ضد الرئيس عباس لدرجة اشتراك كافـة  اإلسرائيليةالمتحدة؛ هو السبب الحقيقي لتصاعد التهديدات 

 ليفني مرورًا بليبرمان وبينيت". إلىحكومة االحتالل فيها من نتنياهو  أقطاب
(، أن "الــرئيس محمــود 1|87االثنــين ) والثقافــة اليــوم اإلعــالموأوضــح عســاف فــي بيــان صــدر عــن مفوضــية 

لــم ولــن يرضــخوا للتهديــدات والضــغوطات"،  أنهــماثبتــوا فــي كــل المناســبات  نالفلســطينييعبــاس والمفاوضــين 
 على حد تعبيره.

ودعـــا عســـاف جمـــاهير الشـــعب الفلســـطيني وقـــواه وفصـــائله الوطنيـــة "لاللتفـــاف حـــول الـــرئيس محمـــود عبـــاس 
 في مثل هذه اللحظات التاريخية الصعبة".والقيادة الوطنية الفلسطينية 

 31/0/3104قدس برس، 

 
 الفعل الفلسطيني  لكشف ردّ  رنتنياهو: دعوتي لبقاء مستوطنين تحت الحكم الفلسطيني بالون اختبا .42

ـــين، وزراء اليمـــين : برهـــوم جرايســـي -الناصـــرة  ـــاهو أمـــس االثن ـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتني انتقـــد رئـــيس ال
ومتــه، بــدعوى أنهــم يعّطلــون عليــه مســاعيه لكشــف "سياســة الــرفض الفلســطينية" أمــام العــالم، المتشــدد فــي حك

وقال إن دعوته لبقاء مستوطنين تحت الحكم الفلسطيني المقبـل، كانـت مجـرد بـالون اختبـار لكشـف رد الفعـل 
 الفلسطيني.

 40/0/4102، الغد، عّمان
 

 سياسة نتنياهو والحكومة االستقالة منها  : على الوزراء والنواب المعترضين علىنتنياهومكتب  .42



 
 

 

 

 

           04ص                                    2000العدد:            82/0/3104الثالثاء  التاريخ:

طرحه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقضـي بإعطـاء  "تكتيكي"أثار اقتراح : كفاح زبون - رام هللا
المستوطنين حرية البقاء تحت السيادة الفلسطينية في دولة مستقبلية، جدال واسعا في إسرائيل، وعمق الشروخ 

 ائيلي ونتنياهو، األمر الذي يهدد تماسك االئتالف الحكومي في الدولة العبرية.بين اليمين اإلسر 
اقتـراح "قال وزير االقتصاد اإلسرائيلي نفتالي بينت حيث  وشن اليمين اإلسرائيلي هجوما الذعا على نتنياهو،

عـام  0222بعـد ". وأضـاف "بقاء المستوطنين في الدولة الفلسطينية منـاف للعقـل، والـذي يـؤمن بـه فاقـد للقـيم
هــذا االقتــراح لــيس ". وتــابع "مــن الحنــين وانتظــار العــودة إلــى أرض إســرائيل، لــن نعــيش تحــت حكــم أبــو مــازن

 ."أخالقيا، وهو يضع عالمة استفهام على وجودنا في تل أبيب
يشـــكل ضـــربة "ورد ديــوان نتنيـــاهو فـــورا علـــى بينـــت، وقـــال مســـؤولون مقربــون مـــن نتنيـــاهو إن مـــا قالـــه بينـــت 

صها المسؤولية الوطنية لخطوة تهدف إلى الكشف عن الوجه الحقيقي للسلطة الفلسطينية، وذلك مـن أجـل تنق
بافتقــاره المســؤولية ". وأضــاف مكتــب نتنيــاهو منتقــدا بينــت "تصــدر العنــاوين فــي وســائل اإلعــالم لدقيقــة واحــدة

 ."ال تريد السالمالوطنية، بينت يعارض محاولة رئيس الحكومة إلثبات أن السلطة الفلسطينية 
أمــام الـــوزير بينـــت خيـــار االنســحاب مـــن الحكومـــة، إال أنـــه لــن يفعـــل ذلـــك علـــى "وقــال مســـؤول فـــي المكتـــب 

 ."األرجح، ألن وزارته التي يتوالها لم تحقق حتى اآلن أي إنجازات
ن، الهــدف مــن وراء التصــريحات كــان كشـف الوجــه الحقيقــي ألبــو مــاز "وأقـرت مصــادر إســرائيلية مســؤولة بـأن 

ظهـــاره كـــرافض للســـالم مـــع إســـرائيل، وأنـــه لـــيس علـــى اســـتعداد لقبـــول أي وجـــود يهـــودي فـــي حـــدود الدولـــة  وا 
 . "الفلسطينية حال قيامها

ولـم يتوقـف الغضــب اإلسـرائيلي عنـد أحــزاب اليمـين المشـاركة فــي الحكومـة، بـل هــاجم نتنيـاهو كـذلك أعضــاء 
ال يتمنــى حتــى أللــد أعدائــه أن "الــدفاع دانــي دانــون إنــه ونــواب ووزراء. وقــال نائــب وزيــر  "الليكــود"فــي حزبــه 

 . "يعيش تحت الحكم الفلسطيني
خياليــة وفيهــا "بــدوره، اعتبــر أوفيــر أكــونيس نائــب وزيــر فــي مكتــب الحكومــة وأحــد حلفــاء نتنيــاهو، أن الفكــرة 

ال يمكـن ". وأضـاف "وهـم". بينما قال زئيـف الكـين نائـب وزيـر الخارجيـة، إن الفكـرة مجـرد "الكثير من الهذيان
، ووصــفت "تــرك مئــات اآلالف مــن المــواطنين اإلســرائيليين تحــت رحمــة مــن ارتكبــوا عمليــة الفتــك فــي رام هللا

 ."خطيرة وليست أخالقية"تسيفي حوطوبيلي نائبة وزير المواصالت، الفكرة بأنها 
بـر نـواب الـوزراء دانـي دانـون مـا مـن أحـد يج"ورد ديوان نتنياهو بنفس الطريقة التي رد بها على بينت، قـائال 

وأوفير أكونيس وزئيف الكين وتسيبي حوطوبيلي علـى البقـاء فـي مناصـبهم بـالقوة، وبإمكـانهم التنحـي فـي أي 
وشــكك أوري آرييــل، وزيــر اإلســكان اإلســرائيلي، فــي جديــة نتنيــاهو. وقــال إلذاعــة الجــيش اإلســرائيلي  ."لحظــة

 ."يهود ويبقيهم بيد جماعات متطرفةأنا أؤمن بأن نتنياهو لن يستبيح دماء ال"
إن أحدا ال يعتقد بوجـود إمكانيـة لبقـاء "أما وزير الطاقة والبنى التحتية سيلفان شالوم فقال لإلذاعة اإلسرائيلية 

مسـتوطنين داخـل حـدود الدولــة الفلسـطينية المسـتقبلية.. إن التصــريحات التـي خرجـت فــي هـذا الصـدد جــاءت 
 . "غيرألغراض داخلية تكتيكية ال 

 40/0/4102، الشرق األوسط، لندن
 
 

 تهمها با"التحد  بلسانين"يو  الفلسطينية التحريض على السلطة جددييعلون  .42



 
 

 

 

 

           09ص                                    2000العدد:            82/0/3104الثالثاء  التاريخ:

وزيـر الجـيش االسـرائيلي موشـي يعلـون احيـاء ذكـرى "المحرقـة" العـالمي الـذي صـادف  : استغلالقدس المحتلة
الشــديد علــى اســرائيل فــي الوقــت الــذي تقــول امــس ليوجــه نيرانــه نحــو الســلطة الفلســطينية، متهمهــا بــالتحريض 

 إنها تسعى للسالم مع اسرائيل، وطالبها بالتوقف عن الحديث بلسانين.
جــاءت تصــريحات يعلــون فــي الكلمــة التــي قــدمها فــي احيــاء ذكــرى المحرقــة امــس فــي اســرائيل وفقــا لمــا نشــره 

ي يتوقـف التحـريض الـذي تمارسـه السـلطة موقع القناة العاشرة للتلفزيون االسـرائيلي، وقـال "انـه حـان الوقـت كـ
علــى اســرائيل"، واعتبــر أن الشــعب اليهــودي ال يــزال يعــاني مــن العنصــرية والتحــريض حتــى فــي القــرن الواحــد 

 والعشرين، رابطا بين ما تقوم به السلطة من تحريض وبين دعوات المقاطعة في العالم ضد اسرائيل.
لســـطيني وكـــذلك دول الشـــرق األوســـط االعتـــراف باســـرائيل وأضـــاف أنـــه مـــن غيـــر المفهـــوم رفـــض الجانـــب الف

كــوطن قــومي للشــعب اليهــودي، ورفضــهم لهــذا الحــق تعبيــرا عــن اســتمرار التحــريض والعنصــرية ضــد الشــعب 
اليهودي الـذي اسـتطاع ان يواجـه الحمـالت المختلفـة ضـده، وبعـد فشـلهم فـي مواجهتنـا عسـكريا يلجـأون اليـوم 

 للتحريض.
الفلســـطينية بـــالتحريض فـــي وســـائل االعـــالم والمنـــاهج المدرســـية علـــى اســـرائيل وتعلـــيم  واتهـــم يعلـــون الســـلطة

االطفال الفلسطينيين كيفية كره اليهود، وقال "ال يعلمون اطفالهم السالم في الوقت الذي يؤكد فيـه رأس الهـرم 
سـلطة الفلسـطينية السياسي الفلسطيني استعداده للسـالم مـع اسـرائيل، يجـب ان يتوقـف الحـديث بلسـانين فـي ال

 ويجب الكف عن التحريض اذا كانوا يرغبون في السالم".
 40/0/4102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 يوافق على مشروع قانون "التغذية القسرية" لألسر  المضربين نتنياهو لحكومةالمستشار القضائي  .42

مـة اإلسـرائيلية "يهـودا فاينشـتاين" ذكرت إذاعة االحـتالل أن المستشـار القضـائي للحكو : صفا -القدس المحتلة
أعطى الضوء األخضر لدفع مشروع القانون الذي يتيح "التغذيـة القسـرية" ألي أسـير يضـرب عـن الطعـام فـي 

 حال وجود خطر على حياته.
وأوضـحت اإلذاعـة، صــباح الثالثـاء، أن مشـروع القــانون يضـع عـدة شــروط للقيـام بهـذا االجــراء ومنهـا أن تــتم 

أمر قضـائي وان يقـوم بهـا طبيـب وافـق علـى ذلـك. وأشـارت إلـى أن مشـروع القـانون المـذكور  التغذية بموجب
 أِعد في اعقاب حاالت اضرب فيها أسرى أمنيون عن الطعام لفترات طويلة.

 40/0/4102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 انسحاب أحادي من الضفةإلى  اإلسرائيلية الحكومة يادلين يدعو .40
هاز االستخبارات العسكرية االسرائيلية السـابق عـاموس يـادلين حكومـة االحـتالل اإلسـرائيلي إلـى دعا رئيس ج

 انسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها خطوة أفضل من الوضع القائم حاليا.
اكـد يـادلين رأي  جاءت أقوال يادلين خالل مشاركته في ندوة لمعهـد دراسـات األمـن القـومي اإلسـرائيلي، حيـث

مـن أراضـي الضـفة مـع الحفـاظ علـى الكتـل   58الباحثين المشاركين وهو ضـرورة أن تنسـحب إسـرائيل مـن 
 االستيطانية الكبيرة.

وأضــاف "الــبعض يقــول أن االنســحاب مــن غــزة وجنــوب لبنــان كــان خطــأ )..( يجــب أن نعلــم أنــه ينبغــي لنــا 
ائيلي، وأن تشــكل إســرائيل خــط الحــدود، وفــي الحقيقــة أن الحفــاظ علــى األمــن وأن يكــون فــي يــد الجــيش اإلســر 



 
 

 

 

 

           31ص                                    2000العدد:            82/0/3104الثالثاء  التاريخ:

ليست أهمية أكبر من الحدود الغربية للحفاظ علـى األمـن علـى الطريـق السـريع  "غور األردن"الحدود الشرقية 
 والجبهة الداخلية". 6

 42/0/4102، فلسطين أون الين
 

 القدسبطانية جديدة وحدة استي 0011تقر بناء  في بلدية القدس والبناءدائرة التخطيط  .42
أقــرت دائــرة التخطــيط والبنــاء فــي بلديــة االحــتالل بالقــدس مســاء : ترجمــة خاصــة -القــدس دوت كــوم  -غــزة 

 وحدة سكنية استيطانية في حي أرمون بالمدينة. 0522اليوم االثنين بناء 
ي يهـدف لتخصـيص أراٍض ووفقا لموقع القناة االسرائيلية السابعة، فإنه تم إقـرار هـذا المخطـط مـن البلديـة الـذ

 إلقامة متنزهات ومشاريع عامة قرب الحي ذاته.
 40/0/4102، القدس، القدس

 
 ترفض تأكيد أو نفي قصفها قاعدة عسكرية سورية "إسرائيلهآرتس: " .01

ـــ قالــت صــحيفة "هــ رتس"، االثنــين، إن مصــادر أمنيــة إســرائيلية رفضــت تأكيــد أو نفــي قيــام ســالح : ـــرب85عـ
 بقصف قاعدة عسكرية سورية، الليلة الفائتة، في منطقة ميناء الالذقية شمال سورية.الجو اإلسرائيلي 

 42/0/4102، 20عرب 
 

 اللبنانية  رائيلي عند الحدودسجرح جندي إ .00
جرح صباح أمس جندي إسرائيلي في محور العديسة، جراء انفجـار قنبلـة، مـا خلـف حالـة : طارق ابو حمدان

ــــ تـــوتر علـــى جـــانبي الحـــدود، اســـتمرت ، فـــي "يونيفيـــل"ســـاعات عـــدة. واســـتدعى ذلـــك تكثيـــف حركـــة قـــوات ال
علــى األثــر، ســجلت حالــة اســتنفار فــي الجانــب اإلســرائيلي إذ  المنطقــة، والتــي عملــت علــى تهدئــة األوضــاع.

آليــات مدرعــة. بالمقابــل،  8عنصــرًا و 82اســتقدم جــيش االحــتالل قــوة إضــافية إلــى المكــان، ضــمت حــوالي الـــ
 اني من وتيرة استنفاره، وعمل على مراقبة القوة اإلسرائيلية.رفع الجيش اللبن

 40/0/4102، السفير، بيروت
 

 سرائيليةاإل العالم للبضائعكبيرة جدا  لحقت بالشركات جراء مقاطعة  أضرار": سرائيل"إ .04
كافــة تعـيش اسـرائيل حالـة مــن الرعـب جـراء تنـامي مقاطعـة العـالم لهـا علـى  :الحيـاة الجديـدة -القـدس المحتلـة

األصعدة ما افقدها الكثير من اصدقائها وباتـت "الضـربة القاضـية للمقاطعـة" مرهونـة بتوقـف المفاوضـات مـع 
 الجانب الفلسطيني.

فقد عرض التلفزيون االسرائيلي تقريرا مطوال عن حجم الضرر الذي لحق بالشركات االسرائيلية جراء مقاطعة 
 المستوطنات التي تنتج في األراضي الفلسطينية المحتلة.العالم للبضائع االسرائيلية ال سيما بضائع 

وقــال أحــد المحــامين: "األضــرار كبيــرة جــدا جــراء المقاطعــة، لكــن اســرائيل تخفــي الحقــائق, عشــرات الشــركات 
تأتي للمشورة عما ستفعله جراء الضـرر الـذي يلحـق بهـا مـن وراء المقاطعـة, فهنـاك شـركات فقـدت عقـودا فـي 

وقــال رئــيس مســتوطنة ارئيـل "كــل المصــانع الموجــودة فــي المســتوطنات تعرضــت  ريها".الخـارج وفقــدت مســتثم
 للمقاطعة. نحن نتحدث عن اقتصاد اسرائيل وليس المستوطنات فقط".

 40/0/4102، الحياة الجديدة، رام هللا
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 تطّور إمكانياتها النفطية "إسرائيل" .00

ســـرائيلية تنقيبـــًا واســـتخراجًا وتســـويقًا. وقـــد نشـــرت تزايـــد االهتمـــام باكتشـــافات الغـــاز والـــنفط اإل: حلمـــي موســـى
في حيفا علـى اتفـاق تعـاون مـع دائـرة الهندسـة النفطيـة  "التخنيون"الصحف اإلسرائيلية أمس نبأ توقيع جامعة 

علـــى اتفـــاق  "التخنيـــون"النرويجيـــة. ومـــن المتوقـــع أن توقـــع فـــي األيـــام القريبـــة جامعـــة  "ســـتافنغر"فـــي جامعـــة 
عــة النرويجيـة لتخــريج مهندسـي نفــط إسـرائيليين بعــدما صـارت اكتشــافات الطاقـة اإلســرائيلية التعـاون مـع الجام

النرويجيــة وقعــت علــى اتفــاق التعــاون، الــذي يشــمل  "ســتافنغر"حقيقــة واقعــة. وبحســب مــا نشــر، فــإن جامعــة 
ألـف دوالر  58ي تقديم منح لإلسرائيليين لنيل شهادة الدكتوراه في هندسـة الـنفط فيهـا. وتقـدر كـل منحـة بحـوال

 سنويًا لكل طالب، وتغطي تكاليف الدراسة واإلقامة.
االقتصادية أنـه  "غلوبس"النرويج، رجل األعمال أورني آيزكسون صحيفة  -وأبلغ رئيس غرفة تجارة إسرائيل 

يبحــث فــي هــذه األيــام بـــين إســرائيل والنــرويج فكــرة قيــام مخضـــرمي صــناعة الــنفط النرويجيــة بتأهيــل عمـــال 
ليين. وتعاني إسرائيل حاليًا من واقع أن معظم العاملين فـي قطـاع الـنفط والغـاز اإلسـرائيلي عمـال غيـر إسرائي

إسرائيليين، حيث لم يكن للجامعات اإلسرائيلية اهتمام بهذا القطاع. والحظ آيزكسون وجود تقـارب مـؤخرًا بـين 
والتــي تــرفض مقاطعــة إســرائيل. وتــرأس إســرائيل والنــرويج بعــد تشــكيل الحكومــة اليمينيــة الجديــدة فــي أوســلو، 

 الحكومة الجديدة زعيمة الحزب المحافظ آرنا سولبرغ.
 40/0/4102، السفير، بيروت

 
 VPNلكسر المواقع المحجوبة بتقنية تطلق برنامجا  جديدا   اإلسرائيلية شركة "هوال" .02

ديد يساعد في الوصـول اإلسرائيلية المتخصصة في تطوير البرمجيات، إطالق تطبيق ج Holaأعلنت شركة 
إلـــى المواقـــع المحجوبـــة، خصوصـــًا متابعـــة البـــث الُمباشـــر لألحـــداث الرياضـــية المحجوبـــة. وعلـــى الـــرغم مـــن 

مليون مستخدم في غضون عام وأربعـة أشـهر، يشـن منتقـدو هـذا التطبيـق  08انتشارها الواسع ووصولها الى 
اخله، اضافة الى نيـة الشـركة بتحويلـه الـى حملة واسعة عليه، تتعلق بشكوك حول وجود ملف للتجسس في د

، ومن أهم ميزاته أنـه VPN "الشبكات االفتراضية الخاصة"أحد تطبيقات  Holaويعتبر  تطبيق غير مجاني.
ــة فــي منطقتــه الجغرافيــة، حيــث يقــوم  Holaمجــاني. ويســتطيع ُمســتخدم  الوصــول إلــى الخــدمات غيــر الفعال

 الخاص بجهاز الُمستخدم. IP Address"ترنتعنوان بروتوكول اإلن"التطبيق بتغيير 
 40/0/4102، االخبار، بيروت  
 
 
 
 سورية يفلسطيني منتحت التعذيب  وفاةحالة  021ومعتقال   290: مجموعة العمل .24

الحصــار  إثــرعلنــت مصــادر فلســطينية عــن استشــهاد ســبعة الجئــين فلســطينيين فــي ســورية، : أ ســما -دمشــق 
 جئين الفلسطينيين في سورية.المفروض على مخيم اليرموك لال

أن فريــق التوثيــق لــديها قــام بإحصــاء ، وأكــد تقريــر لمجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية وصــل لـــ ســما
ــًا فلســطينيًا عنــد النظــام  100معــتقاًل مــن الالجئــين الفلســطينيين فــي ســورية، حيــث ســجل اعتقــال  151 الجئ

 ة السورية.الجئًا فلسطينيًا عند قوات المعارض 16السوري و
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وقالــت المجموعــة إنهـــا وثقــت العشــرات مـــن حــاالت االعتقــال منـــذ بدايــة األحــداث فـــي ســورية، حيــث يشـــكل 
الشباب النسبة األكبر من المعتقلين، كما تم توثيق اعتقال عدد من الصحفيين والناشـطين اإلغـاثيين، إضـافة 

 11هايل حميد والـذي اعتقـل مـن عيادتـه فـي  العتقال العديد من الرموز والكفاءات الفلسطينية أمثال الدكتور
مــن قبـــل األمــن الســـوري، فيمــا شـــكل الالجئــون الفلســطينيون فـــي حلــب النســـبة األكبــر مـــن  8018أغســطس 

 المعتقلين لدى قوات المعارضة السورية.
منهــا قضــت داخــل معــتقالت  110حالــة مــن المــوت تحــت التعــذيب  117كمــا قامــت مجموعــة العمــل بتوثيــق 

عامًا( أحد رموز العمل اإلغاثي الفلسطيني  70النظام السوري، كان آخرها المهندس أسامة عمر أبو هاشم )
 في حلب.

ي وواضح على الحالة الصحية لسكان إلى ذلك تتفاقم الكارثة اإلنسانية يومًا بعد يوم وتظهر آثارها بشكل جل
مخيم اليرموك، نتيجة فقدان جميع المواد الغذائية واألدوية وحليـب األطفـال، ممـا أدى إلـى ظهـور الكثيـر مـن 
حـــاالت التســـمم وفقـــر الـــدم واإلغمـــاء واالضـــطرابات المعويـــة وحـــاالت الهـــذيان ونوبـــات الصـــرع خاصـــة عنـــد 

من داخل مخـيم اليرمـوك ببـدء ظهـور حـاالت مـرض المـرازمس  األطفال، وفي ذات السياق أفاد مصدر طبي
الناجم عن سوء التغذية والجفاف وقلة السكريات بالجسم بين األطفال والرضع في المخيم، ومن الجدير ذكـره 

 .أن مرض المرازمس انقرض كليًا بعد القضاء عليه في أفريقيا أيام المجاعة
القــائمين علـى العمليــة التعليميــة فـي مخــيم اليرمـوك أعلنــوا فيــه أمـا مــن الجانـب التعليمــي فقـد صــدر بيــان عـن 

تعليقهم الدراسة في مدارس المخـيم البديلـة حتـى إشـعار آخـر، وذلـك نتيجـة تـردي الوضـع اإلنسـاني والصـحي 
المعدية كإلتهاب الكبد الوبائي باإلضـافة إلـى فقـر  األمراضالناجم عن الحصار على مخيم اليرموك وانتشار 

 ديد.الدم الش
34/0/3104، وكالة سما اإلخبارية  

 
 األقصى المسجد إلقامته على أنقاض "الهيكل ال ال "مخطط  استكمال :القناة العبرية .21

نهاء منظماٍت يهودية استعداداتها لبناء  القدس: كشفت القناة التلفزيونية العبرية العاشرة النقاب عن استكمال وا 
ى، فضاًل عن إقامة مراكـز تلموديـة فـي البلـدة القديمـة مـن القـدس الهيكل الثالث، على أنقاض المسجد األقص

 المحتلة.
وأوضـــحت القنـــاة، فـــي تحقيـــق إخبـــاري أن منظمـــات الهيكـــل تحظـــى بـــدعم حاخامـــات نافـــذين وسياســـيين فـــي 

 حكومة االحتالل.
كــد تؤ  -وهــو العقـل المـدبر لبنــاء الهيكـل -"يهــودا عتصـوني"ويعـرض التقريـر تصــريحات للمتطـرف الصـهيوني

، وقــال: "أنــا ال أعــول علــى "تعهــده بتــدمير األقصــى بأيــدي اليهــود، بعــد مــا أســماه "أن يــدركوا واجــبهم ويــؤدوه
 ."انهيار المسجد األقصى نتيجة ومضة برق أو قصفة رعد

ويعرض المتطرف عتصيوني خالل التحقيق، كتابا يتضمن المخطط الهيكلي لبناء الهيكل الثالث بعـد تـدمير 
، "الهدف إعداد كتاب، يتم عبره شرح خطة القدس المستقبلية والهيكـل الثالـث، ويمتـد المخطـط األقصى، قائال

نحـو الشـمال علـى حسـاب الحـي اإلسـالمي، المكـون مـن بيـوت ومنـاطق سـكنية متراصـة بشـكل غيـر مقبــول، 
 وهذا الحي سيكون مركًزا مقدسا ومركًزا سلطوًيا، وكل هذا المكان يجب إعادة تصميمه".
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القنـــاة، أن عـــدًدا كبيـــًرا مـــن اليهـــود يؤيـــدون هـــدم المســـجد األقصـــى انطالقـــًا مـــن إيمـــانهم بــــ"المعتقدات وتؤكـــد 
المســيانية"، والتــي تــزعم أن تــدمير المســجد األقصــى ســيعقبه "انــدالع حــرب يــأجوج ومــأجوج، وظهــور المســيح 

 خاللها ليتم بعد ذلك بناء الهكيل الثالث".
31/0/3104مؤسسة األقصى للوقف والترا ،   

 
 األقصى المسجد لهدم د إعالميا  تمهّ  "إسرائيل" ":المسيحيةالهيئة اإلسالمية " .21

حــّذرت الهيئــة اإلســالمية المســيحية لنصــرة القــدس والمقدســات الفلســطينية مــن : )وكــاالت(-القــدس المحتلــة  
قامـة "اله يكـل" المزعـوم علـى خطورة تمهيـد وسـائل اإلعـالم اإلسـرائيلية لفكـرة هـدم المسـجد األقصـى المبـارك وا 

 أنقاضه داعية لتحرك فعلي لوضع حد لما يحاك ضد األقصى.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس "أن االحتالل بات نموذجًا علـى عـدم احتـرام حريـة العبـادة المنصـوص عليهـا 

 في القوانين المحلية للدول والقوانين الدولية".
شرة اإلسرائيلية حول إنهاء منظمات يهودية استعدادها لبنـاء واعتبرت الهيئة لتحقيق تلفزيوني نشرته القناة العا

"الهيكــل الثالــث"على أنقــاض المســجد األقصــى بأنــه إعــالن واضــح وصــريح للنوايــا اإلســرائيلية وأطماعهــا فــي 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وأشارت إن اإلجراء يأتي تمهيـدًا للـرأي العـام العـالمي للخطـوة القادمـة 

 مير المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة وتهجير آالف المقدسيين خارج مدينتهم القدس.بتد
34/0/3104الدستور عمان،   

 
 االحتالل تنفذ حملة هدم لخمس شقق سكنية في العيساوية وبيت حنينا جرافاتالقدس:  .24

مدينـة القـدس الشـرقية القدس ـ "األيام": أقدمت بلدية القدس الغربية، أمس، علـى هـدم خمـس شـقق سـكنية فـي 
المحتلة بينها ثالث في العيساوية واثنتان في بيت حنينا بداعي البنـاء غيـر المـرخص وذلـك فـي أوسـع عمليـة 

 هدم منذ بداية العام الجاري.
متـــرا مربعـــا مقامـــة علـــى ارض زراعيـــة يعـــود  40والحقـــا هـــدمت الجرافـــات اإلســـرائيلية منـــزال صـــغيرا مســـاحته 

 للمواطن حسن خليل.
خلل عمليات الهدم مواجهات بـين قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي والشـبان الفلسـطينيين احتجاجـا علـى عمليـات وت

 الهدم.
وبموازاة ذلك، هدمت الجرافات اإلسرائيلية منزلين و"كرفـان" فـي حـي األشـقرية فـي بلـدة بيـت حنينـا فـي القـدس 

 شكل كامل.الشرقية بحجة البناء غير المرخص وذلك بعد أن أغلقت المنطقة ب
شـيكال علـى المـواطن ادريـس بحجـة  110غرامـة بقيمـة  8011وكانت بلدية القدس الغربية فرضـت فـي العـام 

 البناء غير المرخص.
34/0/3104األيام، رام هللا،   

 
 ": قرار تقسيم بلدة بيت صفافا المقدسية نتاٌج لا"خطة كيري"الدولية"القدس  .29

ر االحتالل شق طريق في قرية بيـت صـفافا الواقعـة بمدينـة القـدس بيروت: اعتبرت مؤسسة القدس الدولية قرا
المحتلة، والذي من شأنه شـطر البلـدة إلـى قسـمين، بأنـه "نتـائج لخطـة وزيـر الخارجيـة األمريكـي جـون كيـري، 

 المتعلقة بتسوية القضية الفلسطينية.
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ل هـذا مـا هـو إال نتـاج لخطـة كيـري وقالت المؤسسة، التي تتخذ من بيروت مقًرا رئيًسا لهـا، "إن قـرار االحـتال
التــي تهـــدف لتوقيـــع اتفـــاق نهـــائي بـــين ســـلطات االحــتالل والســـلطة الفلســـطينية وقيـــام الدولـــة المفترضـــة علـــى 

 وجعل جزء من القدس عاصمة لفلسطين". 67األراضي الفلسطينية عام 
اطـل قانونًيـا ودولًيـا، وأضاف المؤسسة في بيان صحفي، تلقت "قدس برس" نسخة عنـه: "إن قـرار االحـتالل ب

وهذا تفويض من المفاوض الفلسطيني لالحتالل اإلسرائيلي الـذي يسـارع الـزمن لتهويـد المدينـة"، موضـحة أن 
عاًما، حيث تسعى سلطات االحـتالل للـربط بـين  80"القرار غير شرعي وهو مخطط صهيوني منذ أكثر من 
 يام دولة فلسطينية".المستوطنات العشوائية في القدس المحتلة للحؤول دون ق

31/0/3104قدس برس،   
 
 : نرفض التوطين ونتمسك بالعودةفي األردن فلسطينيونال نالالجئو .41

نــدد الالجئــون الفلســطينيون فــي مخيمــات : احمــد التميمــي -حســان التميمــي  - صــابرين الطعيمــات -عمــان 
 ، مؤكدين تمسـكهم بحـق العـودة.األردن بمقترح وزير الخارجية األميركي جون كيري الذي يدعو إلى التوطين

وشــدد الالجئــون، فــي المخيمــات الموزعــة بأنحــاء متفرقــة مــن المملكــة، علــى رفضــهم لمــا تقــدم بــه كيــري إلــى 
القيــادة الفلســطينية مــن أربعــة خيــارات لحــل قضــيتهم، لــيس مــن بينهــا حــق العــودة، وذلــك لتضــمينه فــي اتفــاق 

 ان )إبريل( المقبل.إسرائيلي يسعى للتوصل إليه قبل نيس –فلسطيني 
واعتبــروا أن الجــوالت العشــر، التــي قــام بهــا كيــري حتــى اآلن لألراضــي المحتلــة، تســتهدف "تصــفية القضــية 
الفلسطينية على وقع ما يعتقـده أجـواء إقليميـة مواتيـة إزاء ضـعف الـدعم العربـي اإلسـالمي وتحـرر االحـتالل، 

 المسنود أميركيًا، من ضغط المساءلة".
مــن أبنــاء مخيمــي ســوف وغــزة فــي محافظــة جــرش أن حــق العــودة والرجــوع إلــى فلســطين، ال  يؤكــد الجئــونو 

 يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف مهما بلغت قيمة التعويضات.
قـال الجئــون إن حـق العــودة  ،فــي مخيمـي الزرقــاء وحطـين فــي محافظـة الزرقــاء "الغـد"وخـالل جولــة ميدانيـة لـــ

طالمـا تسـري الـدماء "لتصرف، كما إنه غير قابل للمفاوضة أو التنـازل إلى فلسطين ثابت وراسإ وغير قابل ل
 ."في عروقنا وعروق أبناءنا من بعدنا وحتى يوم القيامة"

يؤكد الجئون فلسطينيون بمخيمي العودة والشهيد عزمي المفتي في محافظة اربد ان حلم العـودة إلـى مـدنهم و 
د المنال، معبرين عن رفضهم أي مشـاريع مطروحـة للتـوطين وقراهم في فلسطين ما يزال يراودهم رغم انه بعي

 أو التعويض.
34/0/42الغد، عمان،   

 
 سياسات اإلسرائيليةبسبب ال الفقر تحت خطّ  44الفلسطينية في الا األسرمن  44%  .40

حالة من الفقر المدقع والتهميش االقتصادي االجتماعي،  42يعيش فلسطينيو : محمد محسن وتد -الناصرة 
جـــراء سياســـات اإلفقـــار التـــي اعتمـــدتها المؤسســـة اإلســـرائيلية ضـــد االقتصـــاد الفلســـطيني بالـــداخل منـــذ وذلـــك 

النكبــة، لتبقــي عليــه رهــين سياســات التمييــز العنصــري والقــومي، ولتكــريس حالــة التبعيــة واإلقصــاء ولتوظيــف 
 الموارد واألراضي المصادرة لصالح المشروع الصهيوني.
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، 42يلية صورة قاتمة عـن انتشـار ظـاهرة الفقـر وتـدني مسـتوى الـدخل لفلسـطينيي وبينت اإلحصائيات اإلسرائ
مــن العــائالت الفلســطينية تحــت خــط الفقــر، وتعــيش مــن دخــل شــهري ال يتجــاوز ألــف دوالر   04إذ تعــيش 

 من العائالت اإلسرائيلية الفقيرة.  14مقابل 
مــن األطفــال   81مقابــل   66طــى الـــويهــيمن شــبح الفقــر علــى شــريحة األطفــال العــرب وكبــار الســن لتتخ

 بالمجتمع اإلسرائيلي، مما ساهم في تعميق الفجوات االقتصادية بين المجتمعين اليهودي والعربي.
وســط هــذه التحــديات وفــي ســبيل الخــروج مــن دائــرة التبعيــة ومظــاهر الفقــر التــي تــنعكس ســلبا علــى مســتقبل 

صــادي، بالتعـاون مــع مركـز الدراســات المعاصـرة ولجنــة الـنشء والشـباب، أقامــت جمعيـة إعمــار للتطـوير االقت
الزكــاة القطريــة، صــندوقا للتكافــل االجتمــاعي ولتمويــل المشــاريع التنمويــة، وذلــك فــي ســياق مــؤتمر احتضــنته 

 الناصرة بعنوان "سياسات اإلفقار في الداخل الفلسطيني وسبل مواجهتها".
31/0/3104الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 أسيرا   01"ايشل" وتعزل  قمع السجون تقتحم تقوا :نادي األسير .43

 16( مـــن سجن"ايشـــل"، وعزلـــت 11( و)10"الــداروم"، قســـمي ) ، قـــوات قمـــع الســـجونأمـــساقتحمــت : رام هللا
وأوضــح نــادي األســير أن القــوات الخاصــة اقتحمــت الســجن لتفتيشــه، وعاثــت بغــرف المعتقلــين فســادا  أســيرا.

 غرف المعتقل. إلىلتهم منع القوات من الدخول أسيرا بذريعة محاو  16وتخريبا، وعزلت 
34/0/3104الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 ن ألف شيكلياالحتالل يفرج عن أسيرة فلسطينية بغرامة مالية قدرها خمس .42

تفرج سلطات االحتالل اإلسرائيلية، يوم االثنين، عن األسيرة الفلسطينية من مدينة الخليل رغدة عزام : الخليل
 يومًا مقابل كفالة مالية. 80عامًا(، بعد اعتقال دام  84) القواسمة

وقالــت عائلــة األســيرة القواســمة لمركــز "أحــرار" لدراســات األســرى وحقــوق اإلنســان، إن االحــتالل قــرر اإلفــراج 
ألــف دوالر(، بتهمــة محاولــة  10عنهــا بعــد دفــع غرامــة ماليــة باهظــة قــدرها خمســون ألــف شــيكل )مــا يقــارب 

 هاتف محمول للسجن. إدخال "شريحة"
 شهرًا وهي أم لطفلين. 87واألسيرة رغدة قواسمة اعتقلت أثناء زيارتها لزوجها المحكوم بالسجن 

31/0/3104، قدس برس  
 
 فتيان أربعةبينهم في الضفة  فلسطينيا   30 يعتقلاالحتالل  .44

س خـالل عمليـات دهـم فتيـان مـن القـد 4مواطنـًا بيـنهم  81 أمـس"وفا": اعتقلـت قـوات االحـتالل  -محافظات 
 وتفتيش نفذتها في محافظات القدس والخليل ونابلس وجنين.

 إطالقوذكرت مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل دهمت مدن الخليل ونابلس ومدينة القدس المحتلة وسط 
وتشن قوات االحتالل يوميـا حمـالت دهـم واعتقـال تطـال عشـرات الفلسـطينيين فـي مـدن  .واعتقلتهمنار كثيف 

 .وبلدات الضفة الغربية بحجج وذرائع مختلفة
34/0/3104األيام، رام هللا،   

 
 في الخليلا  تدهس فلسطيني للمستوطنينحافلة  .44
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أقـدم مسـتوطن يهـودي، مسـاء يـوم اإلثنـين، علـى دهـس شـاب فلسـطيني مـن بلـدة بيـت : قـدس بـرس -الخليل 
 دها قرب مدخل البلدة.أمر قضاء الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية بحافلة كان يقو 

عاًمـا" أصـيب  80ماريا، أن الشاب منيب جاهد علقم البـالغ " وذكر الناشط في مقاومة االستيطان يوسف أبو
بجـراح وصــفت بـالخطيرة بعــد دهســه مـن قبــل حافلــة يقودهـا مســتوطن علــى مـدخل بلــدة بيــت أمـر وجــرى نقلــه 

 .1542إلحدى المستشفيات داخل األراضي المحتلة عام 
34/0/3104ق، الدوحة، الشر  

 
 مشاريع في القدس بتمويل من نظيرتها القطرية  ال ةالفلسطيني تفتتح  الهالل األحمرجمعية  .41

الفلســطيني فــي القــدس فــي مقــرخ بحــي الصــوانة  األحمــر، جمعيــة الهــالل أمــس"األيــام": احتفلــت،  -القــدس 
 رية.القط األحمرثالثة مشاريع جديدة ممولة من جمعية الهالل  بافتتاح

وحضـــر حفـــل االفتتـــاح وزيـــر شـــؤون القـــدس المحـــافظ عـــدنان الحســـيني ووكيـــل وزارة الصـــحة الـــدكتور عنـــان 
 المصري ورئيس الجمعية الدكتور يونس الخطيب، والمهندسة منى غنام ممثلة الهالل القطري.

تاحهـا بتمويـل استعرض الدكتور عبد هللا صبري مدير "الهالل" في القدس جملة مـن المشـاريع التـي جـرى افتو 
دوالر،  ألـــف 100بكلفـــة  األطفـــالقطـــري وهـــي تـــرميم الطـــابق الثالـــث وتجهيـــزه لمرحلـــة مـــا بعـــد الـــوالدة وقســـم 

نشــاء دوالر، وابتيــاع ســيارة صــغيرة مهيئــة للعمــل داخــل البلــدة  ألــف 800بكلفــة  لإلطفــاء أوتوماتيكيــةشــبكة  وا 
 دوالر. ألف 00المستعجلة بكلفة  األولية اإلسعافاتوتقديم  أزقتها إلىالوصول  عتستطيالقديمة ودراجة نارية 

34/0/3104األيام، رام هللا،   
 
 األراضي الفلسطينية والمستوطناتبيعملون  فلسطيني ألف طفل رام هللا: مئة فيوزارة العمل  .41

ضـي ، ان السـوق العمـل فـي األرابـرام هللاوزير العمل في الحكومـة  األناضول: قال أحمد مجدالني، –رام هللا 
 عامًا لغاية نهاية العام الماضي. 12ألف طفل تقل أعمارهم عن  100الفلسطينية كان يضم 

، أن الحـديث عـن عمالـة االثنـينوأضاف مجدالني، خالل مؤتمر حول عمل األطفال جرى فـي رام هللا أمـس 
، ليتحـول اليـوم عامًا كان يتعلق بحاالت إستثنائية وليس بظاهرة مطلع األلفيـة الجديـدة 12ممن هم دون سن 

 ألف طفـل. 108إلى ظاهرة خطيرة تؤرق الوزارة والمؤسسات األهلية والحقوقية، مع وصول عددهم إلى قرابة 
 من المجتمع الفلسطيني.  4280عامًا نحو  12ويشكل األطفال دون سن 
خفــض عــدد عمالــة األطفــال خطــة تســتهدف  وضــعتحكومــة الســلطة الفلســطينية  وبحســب وزيــر العمــل فــإن

ألفـــًا، وســـيتم فـــي هـــذا الســـياق إصـــدار قـــانون يجـــرم عمالـــة  20إلـــى أقـــل مـــن  (8014) الل العـــام الجـــاريخـــ
 األطفال، ويحاسب أرباب العمل قانونيًا، إذا ثبت انهم قاموا بتوظيف أطفال. 

مــن األطفــال العــاملين هــم ممــن لــم يحصــلوا علــى فرصــة   71واســتعرض المــؤتمر مؤشــرات تظهــر أن نحــو 
 .انوي، فيما كانت النسبة المتبقية من الذين يعيشون تحت خط الفقرالتعليم الث

ودعا المجدالني إلى ضـرورة التـرويج للتعلـيم المهنـي والصـناعي، مشـيرا إلـى ان الجامعـات الفلسـطينية ُتخـرج 
على ألف طالب سنويا، يدخل معظمهم قوائم البطالة، بينما تشهد المهن اليدوية والحرفية طلبًا كبيرًا  80نحو 

وتبلـغ نسـبة البطالـة فـي األراضـي الفلسـطينية )بمـا فيهـا القـدس الشـرقية وقطـاع  العمالة ذات التأهيـل المهنـي.
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فيما تبلـغ نسـبة العـاطلين عـن العمـل   8781غزة( نحو 

 . 10، وبين الشباب  01في صفوف الخريجين 
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34/0/3104، القدس العربي، لندن  
 

 حسب معايير االستدامة والبيئة ال ال األولى فلسطينيا  وعربيا  للعام  بغزة اإلسالميةالجامعة  .44
قــال رئــيس الجامعــة اإلســالمية بغــزة كمــالين شــعث إن الجامعــة قــد حققــت وللمــرة الثالثــة علــى التــوالي : غــزة

ولي للجامعــات حســب معــايير االســتدامة المرتبــة األولــى علــى المســتوى الفلســطيني والعربــي فــي التصــنيف الــد
وأضاف شعث في بيان وصل "صفا" السبت أن هذا يـدلل علـى مـدى اهتمـام الجامعـة بهـذه  والبيئة الخضراء.

المعـــايير ســـواء علـــى المســـتوى األكـــاديمي والبرامجـــي، أو علـــى صـــعيد التطبيـــق العملـــي لهـــذه المعـــايير فـــي 
 معية.تخطيط وتصميم الحرم الجامعي والمباني الجا

ُيــذكر أن الجامعــة اإلســالمية نشــطت مــؤخرًا فــي اســتخدام الخاليــا الشمســية فــي إضــاءة مبانيهــا وفــي اســتخدام 
مفهوم حدائق األسطح، إضافة إلى اهتمامها بتدوير النفايـات الصـلبة وترشـيد اسـتهالك الطاقـة خصوصـًا فـي 

 ظل أزمة الكهرباء والوقود.
34/0/3104وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 السلطات المصرية تدّمر أنفاقا  على الحدود مع قطاع غزة .49

محمد الجمل: وقع عدد من االنفجارات القوية في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة قرب  -رفح 
حيي البرازيل والسالم جنوب شرقي محافظة رفح، خالل اليومين الماضيين، نجمت عن قيام السلطات 

ل بداخلها أنفاق، إضافة إلى أنفاق تقع في مناطق خالية عثرت عليها القوات المصرية بتفجير مناز 
وأشار شهود عيان إلى أن االنفجارات جاءت بعد عمليات تمشيط مكثفة نفذت في الجانب  المصرية.

المصري من الحدود، وأوضحوا أن نحو أربعة انفجارات وقعت تحت األرض خالل نهاري أمس وأول من 
 انفجاران كبيران وقعا على الحدود مباشرة من جراء تفجير منزلين.أمس، من بينها 

 22/0/2104األيام، رام هللا، 
 

 مصريون يطلقون النار فوق رؤوس عالقين على بوابة معبر رفح جنود ":قدس برس" .51
(، النار فوق رؤوس العشرات من الفلسطينيين 71/0أطلقت قوة من الجيش المصري، صباح االثنين ): رفح
ووصل  جمعين أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري، من أجل السماح لهم باجتيازها إلى القطاع.المت

صباح االثنين حوالي مائة فلسطيني عالقين في مصر أمام البوابة المصرية لمعبر رفح من أجل اجتيازها 
المعتمرين، إال أن الجانب والوصول إلى قطاع غزة، بعد أن علموا أن المعبر مفتوح لسفر الدفعة الثانية من 

 المصري رفض ادخالهم بحجة أنه ال يوجد قرار بفتح المعبر.
وقال عدد من العالقين لـ "قدس برس" إن جنوًدا من الجيش المصري أطلقوا النار فوق روؤسهم إلجبارهم 

 على مغادرة المكان مهددين باستخدام القوة إذا لم ينصاعوا لألوامر.
 23/0/2104قدس برس، 

 
 جودة وبيرنز يؤكدان أهمية المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .20

ناصر جودة ونائب وزير الخارجية األردني أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين  :بترا وكالة - عمان
األمريكي ويليام بيرنز أهمية المفاوضات المباشرة التي تجرى حاليا بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 
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عاية الواليات المتحدة األمريكية، وأهمية تضافر جهود جميع الجهات ذات العالقة لتحقيق التقدم المطلوب بر 
على هذه المفاوضات وخالل الفترة الزمنية المحددة لها. واعاد جودة الذي التقى بيرنز في عمان أمس 

والذي يعتبر ان اقامة الدولة  التأكيد على الموقف األردني الثابت بقيادة جاللة الملك عبدهللا الثاني
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من 

استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السالم العربية، هي مصلحة وطنية أردنية عليا،  0665حزيران العام 
 لنهائي التي ترتبط بمصالح حيوية أردنية.وان األردن معني بجميع قضايا الحل ا

 40/0/4102، الغد، عّمان
  

 األردني يحذر من مشاروع كياري الشيوعيالحزب  .24
ن انشغال كل من أوصف الحزب الشيوعي األردني اعتقاد وزير الخارجية األمريكي جون كيري ب :عمان

فرصة سانحة لن تتكرر  وإلدارتهله ، يوفر "سود وجرائمه المتنقلةاأل لإلرهابالتصدي "مصر وسورية في 
لالستفراد بالشعب العربي الفلسطيني وفرض تسوية مجحفة عليه ال تلبي أي حٍد من طموحاته وال تستجيب 

 ."باإلثم واإلفك"لمطالبه الوطنية المشروعة 
ما  ن قلقه مبرر ويرتفع منسوبه ليس فقط بفعلا  ن الشعب األردني قلق من هذا المشروع و إوقال في بيان 

تختزنه الذاكرة الجمعية لشعبينا األردني والفلسطيني وسائر الشعوب العربية من مظاهر العداء السافر 
 –لإلدارات األمريكية المتعاقبة ، بل ألن االسابيع التي انقضت على انطالق مسار المفاوضات الفلسطينية 

في مواقف اركان الحكومة االسرائيلية االسرائيلية بضغوط أمريكية لم تشهد سوى مزيد من التعنت والتطرف 
من قضايا الحل النهائي التي يجري التفاوض حولها وهي االستيطان والقدس والحدود والمياه وحق عودة 

 الالجئين الى ديارهم، وطرح شروط اضافية من قبيل االعتراف بيهودية الدولة.
 40/0/4102، الدستور، عّمان

  
 ضد الفلسطينيين "عنصرية"ق تصريحات رسمية بإطال  أردنيةإتهام شخصيات  .20

أثار توجه الحكومة األردنية إلى منح أبناء األردنيات حقوقًا مدنية مخاوف قيادات  :تامر الصمادي - عمان
شرق أردنية محسوبة على الحرس القديم داخل الدولة، رأت في التوجه الجديد مقدمة التخاذ قرارات خاصة 

ن المقيمين على األرض األردنية، وربطت بينه وبين زيارات وزير الخارجية الالجئين الفلسطينيي "توطين"بـ
 األمريكي جون كيري إلى المنطقة، وسعيه إلى دفع عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين.

حدى الكتل  وكان وزير التنمية السياسية األردني خالد الكاللدة قال أول من أمس إن الحكومة تفاهمت وا 
الكبيرة على منح أوالد وأزواج األردنيات حقوقًا مدنية، الفتًا إلى أن لجانًا ستشكل داخل الوزارات  البرلمانية

شددنا على وضع نص في متن "المعنية للبت فيه، واستكمال إصدار القرار من مجلس الوزراء. وأضاف: 
وأزواج األردنيات، خشية الحديث القرار، يؤكد أن هذه الحقوق ال تعتبر أساسًا لمنح الجنسية األردنية ألوالد 

وأثارت  ."عن الوطن البديل )توطين الفلسطينيين في األردن(، وحتى ال يؤدي القرار إلى فتح باب التجنيس
تصريحات الوزير عاصفة في البالد تصدرتها نخبة رسمية تقليدية، لم تتردد في التعبير عن قلقها حيال 

ن الملكي السابق الجنرال المتقاعد رياض أبو كركي، أحد أبرز ملف التجنيس المفترض. وقاد رئيس الديوا
 الرسمي، هجومًا نادرًا على القرار الحكومي المرتقب. "النظام"شخصيات الحرس القديم داخل 
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 -لكن الكثير من الساسة األردنيين المحسوبين على المكون الفلسطيني اعتبروا أن تصريحات أبو كركي 
، في حين أن عددًا ال "عنصرية"تعبر عن نظرة  -لملك عبدهللا الثاني العام الماضي الذي كان رئيسًا لطاقم ا

 ."تبني مواقف شيفونية تجاه كل ما هو أردني األصلـ"بأس به من هؤالء يتهمهم الطرف اآلخر ب
وقال أبو كركي في تصريحات حملت عبارات قاسية وأخرى تهكمية إن حديث الحكومة عن الحقوق المدنية 

لماذا ال يمنح ابن األردنية المتزوجة من فلسطيني جواز سفر والده، ". وأضاف: "ة صريحة إلى التوطيندعو "
األردنيات يخزي ". وتابع متحدثًا باللهجة العامية: "الذي له كيان معترف به اسمه السلطة الوطنية الفلسطينية

لنا نتحمل، بكفينا بالوينا، مش ناقصنا نلم بطّ ". واستطرد: "العين، ال شغلة وال مشغلة إال الخلفة )اإلنجاب(
 ."مما هب ودب

أبو "الفلسطينية على أبو كركي بالقول:  -ورد موسى برهومة، أحد أبرز الشخصيات السياسية األردنية 
. "كركي سكت دهرًا ونطق كفرًا. يبدو أنه مصاب بفوبيا اآلخر، أو أنه يحّن لمقولة نقاء الجنس اآلري

تعدو كونها حقوقًا إنسانية ومدنية آلالف األشخاص المقتلعين من التاريإ والجغرافيا... القصة ال "وأضاف: 
 ."ومن الرأفة

مخاوف األردنيين تجاه ملفي التجنيس "لكن الحكومة األردنية ردت على لسان الكاللدة بالقول أيضا إن 
قة، وتصريحات اليمين والتوطين مبررة، ال سيما في ظل جوالت وزير الخارجية األمريكي على المنط

 ."اإلسرائيلي المتطرف الداعية إلى تحويل األردن وطنًا بدياًل للفلسطينيين
هللا النسور لعدد من الساسة والناشطين، أن تجنيس أبناء  وقبل ذلك، أكد رئيس الوزراء األردني عبد

غير مرتبط أبدا بمفاوضات »، وأن قرار منحهم حقوقًا مدنية "غير وارد"األردنيات المتزوجات من فلسطينيين 
 ."السالم الجارية حالياً 

ووسط المناشدات الصادرة عن آالف األردنيات المتزوجات من غير أردنيين باسترداد حقوق أبنائهن في 
الحياة مدنيًا ال سياسيًا، عاد أبو كركي وغيره الكثير أمس ليهاجم مبررات الحكومة، ويربط بين توقيت القرار 

ؤكدًا أن عدد أبناء األردنيات المتزوجات من غير أردنيين يفوق المليون ابن، وهو رقم وجوالت كيري، م
يخالف البيانات الرقمية لوزارة الداخلية التي سارعت إلى التأكيد أن عدد المستفيدين من القرار ال يتجاوز 

ئة منهن متزوجات في الم 62أردنية من غير أردنيين )قرابة  امرأةألف  56ألف ابن، من زواج نحو  335
من فلسطينيين(. وكان الفتا أن تصريحات أبو كركي المثيرة للجدل عّبرت عنها طبقة عريضة من رجاالت 

 الدولة وساستها الشرق أردنيين خالل اليومين الماضيين.
 40/0/4102، الحياة، لندن

 
 المشاركة بفعالية تطبيعيةينفي فيه  بيان لمنتد  بيت المقدس .22

التي تصب بمصلحة ودعم  باألعمالال يقوم إال  منتدىبيانًا قال فيه: إن ال المقدس منتدى بيتأصدر 
هلنا في القدس الشريف وفي جميع اراضي فلسطين كاملة في وجه الصهيونية واالحتالل الغاشم، أ صمود 

كما أن منتدى بيت المقدس حريص كل الحرص على العمل ضمن نظامه األساسي بكل تفاصيله وال يقبل 
 هذا الصدد وصاية أو مزايدة عليه من أي طرف كان. في

الرافضة للفكر  آرائهصدرت لجنة مقاومة التطبيع بيانًا حول دعوة ميكو بيلد لعمل ندوة حول ألقد سبق و 
الذي يعطى اقلية يهودية القسم األكبر من فلسطين كما  0685الصهيوني بنقضه لشرعية قرار التقسيم عام 

ينتمون لها ويحرم  لسطين وهم الفة الصهيوني الذي يعطي لليهود حق العودة لانه يرفض قانون العود
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وهو مناهض للصهيونية ويرفض ممارساتهم ضد الشعب  صحاب البالد الفلسطينيين العودة لها،أ
واللجنة المذكورة اآلن تتعرض لعرض فيلم خمسة كاميرات مكسورة للمخرج الفلسطيني عماد  الفلسطيني.

ستعان بمخرج إسرائيلي، بما يعزز مصداقية هذا الفيلم بالذات في الغرب، حيث يتمحور برناط والذي ا
 موضوع الفيلم حول الممارسات الوحشية للجيش الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.  

إن األعمال التطبيعية بشكل عام هي التي تصب بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح العدو الصهيوني، أما 
مصلحة قضيتنا ويفضح ممارساته العدوانية على أهلنا، ولكونه مديعم بشهادة العدو فهو أي عمل يصب في 

يكتسب مصداقية امام العالم، بل على العكس فإن أي محاولة لحصر عمل من هذا القبيل تصب في 
 ن العقلية التي حكمت تفكيرنا لسنواتإ مصلحة العدو الصهيوني مباشرة، إن كان ذلك بقصد أو بغير قصد.

الصامدين في ارضهم والصابرين على ممارسات  85قريبة والتي كانت تعتبر التعامل مع اهلنا من مناطق 
الصهاينة تطبيعًا، هي نفس العقلية التي تعتبر اي نشر لمواقف المعارضين لممارسات الصهيونية من قلب 

 الكيان تطبيعا.
هلنا المتمترسين في أ الفلسطيني ودعم  ان منتدى بيت المقدس الذي يحمل على عاتقه الدفاع عن الحق

 ارضهم يدعو لجنة مقاومة التطبيع تحكيم العقل والضمير قبل اصدار مثل هذه البيانات وهللا المستعان.
 44/0/4102، منتد  بيت المقدس

 
 في الالذقية للنظام السوري تضارب األنباء حول غارة إسرائيلية استهدفت قواعد   .55

الطيران اإلسرائيلي "وريا بأن " في الالذقية بسالتنسيق المحلية"فادت لجان أ: الشرق األوسط - بيروت
. كما "استهدف قواعد إلطالق الصواريإ بالقرب من مرفأ الالذقية وبرج إسالم على طريق القصر الجمهوري

 على "االثنين –األحد "طائرات إسرائيلية أغارت ليل "ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية نقال عن مصادر أن 
إلى  "صوت إسرائيل"( روسية الصنع في مدينة الالذقية. وأشار موقع S-300منصات إلطالق صواريإ )

 ."دوي انفجار شديد في حي الشيإ ضاهر، تردد صداه في مختلف مناطق المدينة"
سماع صوت انفجار، أو أي صوت يدل على حدوث  "روسيا اليوم"في المقابل، نفى شهود عيان لموقع 

تتمتع بقوة تفجير هائلة في حال استهدافها،  "311 –إس "لالذقية. وأوضحوا أن صواريإ انفجار في ا
. "األحاديث التي تتناول موضوع إمكانية حدوث غارة ال تتعدى صفحات التواصل االجتماعي"مؤكدين أن 

 في حين لم تؤكد دمشق رسميا ولم تنف صحة هذه األنباء.
 22/0/2104الشرق األوسط، لندن، 

 
 بالضفةمليون درهم لدعم جامعة بيرزيت  3،7 األحمر اإلماراتي يقدم لالهال  .56

شرعت هيئة الهالل األحمر في تنفيذ توجيهات الشيإ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في : )وام(
ألف درهم لتعزيز  391ماليين و 1المنطقة الغربية رئيس هيئة الهالل األحمر، بتقديم دعم مالي بقيمة 

ت األكاديمية لجامعة بيرزيت الفلسطينية والمساهمة في حل الضائقة المالية التي تواجهها الجامعة القدرا
 نتيجة الظروف االقتصادية التي تعيشها الساحة الفلسطينية.

 22/0/2104الخليج، الشارقة، 
 

 د الطريق أمام تمديد المفاوضاتإطار يمهّ  كيري يسعى للتوصل إلى اتفاق"الحياة":  .53
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غربية أن وزير الخارجية األميركي جون كيري يسعى  دبلوماسيةذكرت مصادر : محمد يونس – رام هللا
أبريل المقبل / اإلسرائيلية في نيسان -قبل نهاية فترة المفاوضات الفلسطينية  "اتفاق إطار"للتوصل إلى 

الخارجية األميركي  يمكنه من تمديد المفاوضات حتى نهاية العام على أقل تقدير، فيما أجرى مساعد وزير
وليام بيرنز أمس في عمان محادثات مع وزير الخارجية األردني ناصر جودة في شأن التطورات المتعلقة 

 بمفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين واألزمة في سورية.
يحدد الخطوط  "اتفاق إطار"أن كيري الذي أخفق في التوصل إلى  "الحياة" الدبلوماسيةوأبلغت المصادر 

العامة للحل السياسي، يسعى في هذه المرحلة للتوصل إلى اتفاق أقل تواضعًا، ويتسم بمبادئ عامة كي 
 يسهل عملية تمديد المفاوضات.

سرائيلي برئاسة تسيفي ليفني لقاءات مع المسؤولين  ويجري وفدان فلسطيني برئاسة صائب عريقات وا 
 هم وزير الخارجية جون كيري.األميركيين في واشنطن هذا األسبوع بين

 22/0/2104الحياة، لندن، 
 

 يبح  في األردن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية كييمساعد وزير الخارجية األمر  .52
يواصل مساعد وزير الخارجية األميركي الذي وصل إلى عمان االثنين في زيارة تستغرق يومين  :)أ ف ب(

هللا الثاني، محادثاته مع المسؤولين األردنيين في شأن المفاوضات  عبديلتقي خاللها بالعاهل األردني الملك 
 بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

والتقى بيرنز أمس مع وزير الخارجية األردني، وأوضحت وكالة األنباء األردنية الرسمية أن بيرنز وجودة 
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في  أهمية المفاوضات المباشرة التي تجرى حاليًا بين"أكدا خالل اللقاء 

رعاية الواليات المتحدة، وأهمية تضافر جهود جميع الجهات ذات العالقة لتحقيق التقدم المطلوب على هذه 
 ."المفاوضات وخالل الفترة الزمنية المحددة لها

لف القضايا التي حرص الواليات المتحدة على استمرار التنسيق والتشاور مع األردن حيال مخت"وأكد بيرنز 
تقدير بالده ودعمها للدور المحوري األردني "، معربًا عن "تمر بها المنطقة والقضايا ذات االهتمام المشترك

 ."هللا الثاني لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة بقيادة الملك عبد
 22/0/2104الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيلأعضاء في الكونغرس يوقعون على و يقة تمنع مقاطعة " .59

 031ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" عبر موقعها االلكتروني مساء اليوم االثنين أن   -عكا أون الين 
عضوًا، قد وقعوا على رسالة فرض قانون ضد المقاطعة  131عضوًا في الكونغرس األمريكي من بين 

 األكاديمية إلسرائيل.
د بادر إلى تلك الخطوة، وذلك استجابة لطلب من وكان عضو الكونغرس النائب الجمهوري "بيتر روسكام" ق

السفير اإلسرائيلي السابق في واشنطن "مايكل أورن"، وكان األخير قد نشر في وقت سابق مقالة له في 
 إحدى الصحف األمريكية دعا فيه إلى إغالق الطريق بكل الوسائل أمام أي مبادرة لمقاطعة "إسرائيل".

 23/0/2104، عكا اون الين
 

ً  عام 77أمام البيت األبيض منذ  نالفلسطينييأمريكية تتضامن مع ة سيد .61  ً  ا 
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"كونسيتيون" خيمتها  األمريكيةعاما لم تغادر السيدة  33منذ  :مهند العدم - القدس دوت كوم - واشنطن
عن غضبها في ظل  واإلعرابللتضامن مع الفلسطينيين  األبيضالبيت  إمامالتضامنية التي نصبتها 

حين ارتكبت قوات  0680االسبانية نصبت خيمتها عام  األصولالسيدة ذات  .اإلسرائيليةمجازر استمرار ال
االحتالل مجزرتها في مخيم "صبرا وشتيال" التي راح ضحيتها عشرات من الفلسطينيين، في حينها قررت 

ي شادي زماعرة ، كما يقول الصحفةكيميائي أسلحةوحيازتها  اإلسرائيليةنصب خيمتها احتجاج على المجازر 
تتخذ من خيمتها مكانا  أنهاالذي التقى بها في خيمتها.وتقول السيدة "كونسيتيون" التي تتحدث العربية 

التي تهدد استقرار العالم،  الكيمائية واألسلحة اإلسرائيلية، لتذكير العالم بالجرائم نالفلسطينييللتضامن مع 
تعلم ما يدور في البيت األبيض، ومن يزوره أو يخرج  أنها" وتقول "كونسيتيون الذي تعكس دموية "إسرائيل".

 وتفاصيل. أحداثبداخله يزودونها في كل ما يدور من  أصدقاءمنه، ولديها 
 22/0/2104القدس، القدس، 

 
 "تصور حلول عمالنية لقضايا الالجئين الفلسطينيين في لبنان: وجهة نظر مسيحية"دراسة:  .10

العالقة ما بين الفلسطينيين في لبنان واللبنانيين المسـيحيين الـى شـجاعة وقـدرة تحتاج مراجعة عطا هللا: بيار 
علــــى مواجهــــة الحقــــائق الصــــعبة التــــي اتشــــحت بــــدماء الطــــرفين فــــي نــــزاعهم الطويــــل حــــول معــــاني الســــيادة 

هـي قبل ان تتقدم فئات لبنانية أخرى مثل الشيعة الى قتال الفلسطينيين في حرب المخيمات، لتنت واالستقالل.
الفلسطيني على مبادئ يمكن اختصارها بمساندة الحـق الفلسـطيني  –االمور او ترسو صيغة التفاهم اللبناني 

األصــيل فــي العــودة، واحتــرام مرتكــزات الكيــان اللبنــاني والحيــاد عــن الصــراع الــذي ال ينتهــي بــين الجماعــات 
ذا الملــف الــذي ال تــزال نــاره خامــدة الباحــث والكاتــب زيــاد الصــائغ، قــرر خــوض غمــار هــ اللبنانيــة المختلفــة.

دراسـة مميـزة ومتقدمـة هـي االولـى مـن نوعهـا عنوانهـا: "تصـور حلـول عمالنيـة لقضـايا  –تحت الرماد بوثيقـة 
الالجئــين الفلســطينيين فــي لبنــان: وجهــة نظــر مســيحية"، صــدرت عــن "دار ســائر المشــرق للنشــر والتوزيــع". 

جهات المسيحيين في لبنـان حيـال قضـية الالجئـين الفلسـطينيين مـن والغاية منها مقاربة االسس التي تحكم تو 
أجــل تعزيــز ثوابــت احتــرام حقــوق االنســان، ســيادة الدولــة واحتــرام الدســتور اللبنــاني وقــرارات الشــرعية الدوليــة 

وفـي الملخـص التنفيـذي ان اللبنـانيين عمومـًا والمسـيحيين  ومرجعية مـؤتمر مدريـد الـى مبـادرة السـالم العربيـة.
أمنيــة،  –ميثاقيــة، ســيادية  –خصوصــًا قــاربوا ملــف اللجــوء الفلســطيني علــى قاعــدة اشــكاليات ثــالث: وطنيــة 

ـــًا مـــن مرتكـــزات ســـيادية  ـــاع رفـــض التـــوطين انطالق ـــانيون مجتمعـــين باقتن وحقـــوق انســـانية. كمـــا يتمســـك اللبن
ف الالجئـين علـى قاعـدة واجتماعية واقتصادية. وبهذا المعنى فـإن المسـيحيين، حرصـاء علـى التعامـل مـع ملـ

 سيادة الدولة بالقانون ومنطق الحقوق والواجبات )...(.
وفــي تحليــل الصــائغ ان المســيحيين ينظــرون الــى قضــية الالجئــين الفلســطينيين علــى أنهــا قضــية حــق وعــدل 

كال تتحمــل مســؤوليتها اســرائيل والعــالم العربــي والمجتمــع الــدولي. وهــم يرفضــون اســوة ببقيــة اللبنــانيين كــل اشــ
التــوطين ورفضــوها ســابقًا انطالقــًا مــن التســليم بحــق العــودة وقيــام دولــة فلســطينية. ويعــود الباحــث الــى بــرامج 
االحــزاب والتيــارات المســيحية: الكتائــب والتيــار الــوطني الحــر والقــوات اللبنانيــة، ليظهــر اجماعهــا علــى رفــض 

 السالح الشرعي اللبناني.التوطين وتمسكها بحق العودة للفلسطينيين ورفض اي سالح خارج 
وتحت عنوان "اقتنـاع بـرفض التـوطين" تشـرح الدراسـة ان اي تقـدم علـى مسـتوى تحسـين اوضـاع الالجئـين ال 
يمكن ان يقبل به اللبنانيون عمومًا ومنهم المسيحيون "اذا كان تطبيعًا في شكل نهائي في لبنان، بل يفهمونه 

ام حقوق االنسـان ودعـم صـمود الالجئـين حتـى التوصـل الـى حـّل التزامًا منهم ألرث لبنان الحضاري في احتر 
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عــادل لقضــيتهم". امــا فــي خيــارات التطبيــع القــانوني وحــدودها، فيــرى الباحــث ان تحســين اوضــاع الالجئــين 
مســؤولية دوليــة وعربيــة، واي تعــديل للتشــريعات يجــب ان يأخــذ بمبــدأ رفــض التــوطين كــأمر واقــع، وامكانــات 

ــًا واقتصــاديًا، اضــافًة الــى تعزيــز مفهــوم الدولــة الســيدة علــى اراضــيها بمنطــق القــانون تحمــل لبنــان ديموغراف ي
 وحصرية السالح".

اما في االشكاليات االنسانية، فتعرض الدراسة لتوصيات عـدة تتنـاول مواضـيع شـائكة، منهـا دخـول الالجئـين 
ة الفلسـطينيين، وكـذلك االفـادة سوق العمل ومدى قدرة االقتصـاد اللبنـاني علـى اسـتيعاب اصـحاب المهـن الحـر 

مــن التقــديمات االجتماعيــة والخــدمات التربويــة، ويقــدم اســبابًا مخففــة تتنــاول تراجــع تقــديمات الدولــة اللبنانيــة 
وخــدماتها. امــا فــي ملــف تملــك االراضــي فيــرى ان "التملــك يعنــي التــوطين ممــا يحــتم رفضــه نهائيــًا"، ويقتــرح 

مــد وعــدم مســاواة وضــعهم باالجانــب حتــى بعــد استحصــالهم علــى الهويــة البحــث فــي مبــدأ االيجــار الطويــل األ
الفلسطينية مستقباًل، وصواًل الى تسوية اوضاع االمـالك التـي قامـت عليهـا المخيمـات. وفـي خيـارات التطبيـع 
المجتمعــي وحــدودها يــدعو الصــائغ الــى انهــاء حــال العســكرة ووضــع المخيمــات تحــت ســيادة القــانون والدولــة 

 .اللبنانية
الصــائغ التقــى مطارنــة ورهبانــا وقساوســة مــن كــل المــذاهب، ورؤســاء ووزراء ونوابــًا ورؤســاء احــزاب وناشــطين 
وطرح مجموعة من االسئلة عليهم، وخلص الـى "ان المسـيحيين اللبنـانيين يعتبـرون قضـية الالجئـين "سياسـية 

ولــيس العكــس". كمــا يعتبــرون ان  ذات ســمة انســانية ولــيس العكــس"، و "دوليــة ومــن ثــم اقليميــة واخيــرًا وطنيــة
استضــافة الالجئــين يجــب أال تكــون علــى حســاب اللبنــانيين وحــق الفلســطينيين فــي العــودة، وكــذلك مــن خــالل 
بسط سيادة الدولة على كل اراضيها وانهاء السالح الفلسطيني خارج المخيمـات وداخلهـا. وان االصـرار علـى 

كمــا يطالــب مــن طرحــت االســئلة علــيهم، الدولــة اللبنانيــة بــإدارة تــوطين الفلســطينيين يهــدد الصــيغة اللبنانيــة. 
ويقـــول  جديـــة للملـــف مـــن خـــالل مرجعيـــة وزاريـــة رســـمية تملـــك رؤيـــة متكاملـــة للقضـــية علـــى كـــل المســـتويات.

الصائغ عن دراسته "انها للحوار كي ال تتكرر مأساة شعبين دفعا اثمانـًا باهظـة للـدفاع عـن حقوقهمـا الكيانيـة 
 قرارهما الوطني الحر".والسيادية و 

 34/0/3104، النهار، بيروت
 

   تيه روح فلسطين في النفس العربية .13
 زياد منى
ال شك أن الحديث عن فلسطين هذه األيام على وجه التحديد، تحيط به اآلالم نتيجة ما وصلت إليه القضـية 

 على يد مدعي تمثيل شعبنا وكذلك في نفوس أبناء أمتنا.
أنه ليس ثمة أي اهتمام بها وبمصير قطعـة غاليـة ونفيسـة ومقدسـة، إسـالميا  -حقيقةوهو عكس ال-فالظاهر 

ـــا العربـــي الكبيـــر، وبمصـــير شـــعبها المناضـــل مـــن أجـــل اســـتعادة حقـــه اإلنســـاني  ومســـيحيا، مـــن أرض وطنن
 والتاريخي فيها منذ ألف ألف عام.

العلنيـة والسـرية، وهـي األخطـر، من خالل متابعة ما ينشر عن التطورات فـي فلسـطين المحتلـة والمفاوضـات 
 يميل بعض المعلقين إلى رسم صورة كارثية لمستقبل القضية وحقوقنا فيها.

ومع أنه من الغلط التقليل من أخطار سياسات سلطة المقاطعة في رام هللا تجاه مستقبل بالدنـا وشـعبنا حيـث 
مـن هزيمـة إلـى أخـرى، ومـن تراجـع  1574إنها قادت شـعبنا منـذ تبنـي البرنـامج المرحلـي "التسـووي" فـي عـام 

إلى آخر، ومن مساومات ال مبدئية وتنازالت مجانية بلهاء لم تفد سـوى العـدو ودعـم احتاللـه ألرضـنا ومنحـه 
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الشــرعية المزيفــة مــن قيــادة مزيفــة، إال أنــه علينــا فــي الوقــت نفســه تــذكر أن القضــية الفلســطينية مــرت بمراحــل 
 ية.على جانب كبير من الخطورة، والكارث

 فلننظر في تاريإ القضية والمحطات المهمة اآلتية كي ال نقع فريسة اليأس الذي يريد البعض أن يزجنا فيه:
 .1542الوضع الحالي ليس بأسوأ من عام  -
 .1567الوضع الحالي ليس بأسوأ من عام  -
 .1571-1570الوضع الحالي ليس بأسوأ من عام  -
تفاقية كامب ديفد عندما أدارت مصر الساداتية ظهرها إلى فلسطين الوضع الحالي ليس بأسوأ من مرحلة ا -

 15قـــــوال وفعـــــال عنـــــدما تـــــوج رئيســـــها سياســـــاته االستســـــالمية العلنيـــــة والســـــرية بزيـــــارة القـــــدس المحتلـــــة يـــــوم 
 .1577نوفمبر/تشرين الثاني 

ى بيـروت أظهـر عندما اجتاح العدو الصهيوني لبنان وصوال إلـ 1528الوضع الحالي ليس بأسوأ من عام  -
فيهــا مقدراتــه اإلبداعيــة فــي ارتكــاب مختلــف أجنــاس الجــرائم ضــد اإلنســانية، إضــافة إلــى احــتالل قــوات حلــف 

 الناتو لبيروت.
عندما انشـقت السـاحة الفلسـطينية والفتحويـة فـي المقـام  1524-1521الوضع الحالي ليس بأسوأ من عام  -

 أداة للحوار!األول واستبدل رفاق درب طويل السالح بالفكر، 
مايو/أيار  17الذي أفضى إلى  1528ديسمبر/كانون األول  82الوضع الحالي ليس بأسوأ من نظيره يوم  -

، 1524مــارس/آذار  0عنـدما وقــع الـرئيس أمــين الجميــل المعاهـدة مــع العـدو، ثــم اضــطر للفظهـا فــي  1521
 أي بعد أقل من عام على توقيعه عليها، والقائمة تطول وتطول.

غـم كـل تلــك األهـوال، ثمـة محطــات براقـة مهمـة، ومنهـا علــى سـبيل المثـال رفــض شـعب مصـر العربــي لكـن ر 
التطبيع مع العدو رغم محـاوالت قياداتـه إجبـاره علـى ذلـك، واألمـر ذاتـه ينطبـق علـى شـعبنا األردنـي الـذي مـا 

 انفك يثبت عروبته األصيلة رغم ضغوط نظام عمان إلجباره على التطبيع.
عب الفلسطيني، وكل القوى العربية المقاِومة المعادية للصـهيونية، مـن النهـوض بعـد كـل هزيمـة لقد تمكن الش

مــن بــين الركــام والرمــاد واســتئناف طريــق النضــال، فعلــى ســبيل المثــال تمكــن الشــعب اللبنــاني بقيــادة مقاومتــه 
جباره على االنسحاب من لبنان من دون قيد أو شرط.  الوطنية من دحر العدو وا 

يــــــد قولــــــه إن الــــــرؤى "القياميــــــة" لمســــــتقبل القضــــــية الفلســــــطينية التــــــي يرســــــمها الــــــبعض فــــــي وســــــائل مــــــا نر 
 اإلعالم/التضليل، ناهيك عن كونها غير صحيحة، فإنها ضارة.

وبافتراض حسن النية فإنها ضارة ألنها تعني أن ضياع القضية أمر حتمي وال سبيل لتغير مساره ووقفه ومن 
 ثم عكسه.

لـــك الـــرؤى القياميـــة مـــن منطلـــق اليـــائس أو مـــن منطلـــق الحـــائر الـــذي ال يمتلـــك الركيـــزة قـــد يصـــور الـــبعض ت
 اإليمانية بعدالة القضية وبحتمية انتصار العين على المخرز والدم على السيف، كما علمنا التاريإ.

نمـــا تــذكير بــدروس التــاريإ والشــعوب األخـــرى. فعلــى ســبيل المثــال، هلــل الغـــر  ب هــذا لــيس بكــالم إنشــائي وا 
االســتعماري التفاقيــة إيــان ســميث مــع قيــادات زمبابوية/روديســية جنوبيــة رجعيــة وتقليديــة هــدفها ذلــك الكرســي 

 ، لكننا نعرف نهاية األخير وأتباعه.1575اللعين، برئاسة القس آبل موُزِرويا، في عام 
بحكــم قــوانين  لــيس المقصــود هنــا حتميــة بمعنــى جلــوس المــرء فــي انتظــار حصــول التغييــر المنتظــر آليــا أو

نمــا اإلشــارة أو التــذكير بأنــه مهمـــا  الطبيعــة مثــل شــروق الشــمس الحتمــي وغروبهــا، مــن دون أي مجهــود، وا 
كبرت التنـازالت والمسـاومات، يبقـى لـدى الشـعوب المظلومـة مخـزون كـاف مـن اإلحسـاس بالكبريـاء للنهـوض 



 
 

 

 

 

           24ص                                    2000العدد:            82/0/3104الثالثاء  التاريخ:

هـي صـالحيتها مـا دام هنـاك شـعب مقـاوم مجددا واستعادة حقوقها، يدعمها اليقين بـأن الحقـوق الوطنيـة ال تنت
 ألجل استعادتها، وأنها ال تزول بالتقادم، هذه هي الحتمية التاريخية التي نتكلم فيها.

اآلن نود التنويه إلى نقطة غاية في األهمية، من منظورنا، وهي عدم صحة إلقاء اللوم على تيه فلسطين في 
فلسطين، كما هو حال كـل الشـعوب المسـتعميرة، لـم يبخـل الروح العربية على شعب فلسطين المكافح، فشعب 

يومـــا بكـــل مـــا يملـــك مـــن أجــــل المحافظـــة علـــى بـــالده أوال، ومـــن ثــــم مـــن أجـــل اســـتعادتها مـــن االغتصــــاب 
 الصهيوني.

مصــدر هـــذا التيـــه، فـــي ظنـــي، يتعلـــق أوال وقبـــل كـــل شـــيء بالتنـــازالت المذلـــة لقيـــادة رام هللا وتلهفهـــا إلرضـــاء 
وتنفيذ شروطهما من دون تلكؤ. لكن في الوقت نفسـه وجـب عـدم نسـيان عامـل مهـم آخـر واشنطن وتل أبيب 

هو كيفية تعاطي اإلعـالم العربـي، المقـاِوم، الـذي يـدعي ذلـك، واإلعـالم الـذي يـدعي االسـتقاللية )عـن مـن؟( 
 واإلعالم الرسمي.

ثــل رأي الحــزب أو النظــام أو اإلعــالم العربــي الرســمي ال يهمنــا فــي العالقــة مــع موضــوع مقالنــا هــذا، ألنــه يم
المؤسسة الحاكمة التي أنشأته ليسّوق صورتها إلى العالم، ما نريـد النظـر فيـه هـو التغطيـة اإلعالميـة بقنـوات 

 خاصة، مقاِومة، أو مدعية ذلك.
في فلسطين شعب مقاوم، بمختلف الطرق، وما أخبار االعتقاالت اليومية من قوات المغتصب الصهيوني أو 

هللا التي تعمل على قمع أي صوت، حتى لو كـان همسـا، لسياسـاتها المرتهنـة لرضـا واشـنطن وتـل سلطة رام 
 أبيب، إال دليل على عمق الغضب الفلسطيني من تلك السلطة.

كما أن منحها نفسها كل السلطات وفصل القسم األكبر من شعبنا من حق المشاركة فـي كـل التفاصـيل التـي 
ضــافي علــى حيويــة شــعب يعــاني مختلــف أنــواع اإلذالل، لــيس علــى يــد عــدوه تمــس مســتقبله وحقوقــه، لــدليل إ

نما على يد قياداته المفروضة عليه، وهذا حال أغلبية شعوب أمتنا.  المغتِصب فقط، وا 
تشــهد نضــاالت مختلفــة لــيس فقــط ضــد االغتصــاب الصــهيوني  1567إن األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 

نما أيضا ضد تبعات سياسات را  م هللا االقتصادية والثقافية وغيرها.وا 
وكنا نشرنا في هذا الموقع عرضا ألبحاث علميـة قيمـة توضـح حقيقـة مـا يـتم تنفيـذه فـي بالدنـا، أو جـزء منهـا 

 باألحرى، والتدمير االقتصادي، وبالتالي اإلنساني، لقطاعات واسعة من أرضنا المحتلة.
تقال، ال يذكر ولو ذكرا عـابرا المأسـاة التـي يعيشـها شـعبنا لكن اإلعالم الخاص الذي يسمي نفسه مقاِوما ومس

، وال يغطــي وجــود معارضــات فلســطينية لسياســة رام هللا ونشــاطاتها الكثيــرة 1567فــي األراضــي المحتلــة عــام 
هناك في مختلف مناحي الحياة، وحصر التغطيـة اإلعالميـة علـى أعضـاء حكومـة رام هللا، وهـي فـي الحقيقـة 

 كمة، وهذا أمر مريب.محكومة وليست حا
إن هذا الصمت المدوي المسلط على نشاطات المعارضة الفلسطينية لسياسة مبنى المقاطعة، وقصر تغطيته 
لنضال شعبنا في األراضي المحتلة على مظاهرة بضعة شباب هنا أو هناك ضد قـوات العـدو أو احتجاجـات 

سســة المقاطعــة فــي رام هللا مقبولــة مــن شــعبنا واهيــة، البــد أن يولــد االنطبــاع لــدى المشــاهد بــأن سياســات مؤ 
 هناك، وأن الشعب الفلسطيني، بأغلبيته، مستكين لالحتالل.

واألمر سيان رغم ميلنـا للتفسـير -إن هذه السياسة اإلعالمية/التضليلية، سواء أكانت بحسن نية أو بسوء نية 
ــة" متواطئــة مــع مؤسســة ضــارة بنضــاالت الشــعب الفلســطيني وســمعته، وتجعــل مــن القنــوات  -الثــاني "المقاِومي

محمـــود عبـــاس الحاكمة/المحكومـــة وسياســـاتها، وبالتـــالي داعمـــة الســـتمرار االحـــتالل الصـــهيوني لفلســـطين، 
 وتثبيته.
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إن االلتزام بفلسطين القضية وبنضال شعبنا يفرض التعامل مع مختلف مكوناته وتوجهاتـه السياسـية، وفضـح 
 غتصاب الشرعية وتزيده قوة وغطرسة.تلك التي تمنح العدو واالحتالل واال

إن تجنب منح اآلخر صوتا في المعركة الدائرة فـي فلسـطين يجعـل كـل كـالم عـن التـزام بفلسـطين لغـوا فارغـا 
 وتجارة بفلسطين وشعبها بهدف تضليل المشاهد العربي، عن عمد وسبق ترصد.

 31/0/3104، الجزيرة نت، الدوحة
 

 وقايمةخبصة  .12
 هاني المصري

لنخبــة الفلســطينّية حالــة مــن الفوضــى واالنتظــار القتــراب مهّمــة كيــري مــن لحظــة الحقيقــة، حيــث أنهــا تعــيش ا
يمكن أن تبلور "اتفاق إطار" يشكل مرجعّية جديـدة للمفاوضـات الالحقـة، وهنـاك حيـرة بـين القبـول أو الـرفض 

أكبــر عّلــه يــنجح فيمــا أو باالســتنجاد بجــواب "لعــم". ويمكــن أن يطلــب كيــري تمديــد المفاوضــات ألخــذ فرصــة 
 فشل فيه حتى اآلن.

 "خبصة وقايمة" .. هذه هي الوصفة المناسبة لحالتنا الراهنة.
فإذا بدأنا باللجنة التنفيذّية للمنظمـة، التـي مـن المفتـرض أنهـا المرجعّيـة العليـا للشـعب الفلسـطيني، سـنجد أنهـا 

لـى اجتماعهـا السـابق، فـي نفـس الوقـت اجتمعت مؤخًرا في هذا الوضع الحرج بعـد مـرور أكثـر مـن شـهرين ع
الذي جاء فيه كيري مرات عدة، فعلى ما يبدو أّن ألعضاء اللجنة انشغاالت أخرى تشغلهم عن االجتماعـات 
التي تعالج تطورات مهّمة كيري، أو أّن عدم عقد االجتماع جاء عقاًبا لهم على رفضهم، أو عـدم قبـولهم، أو 

اقشــوا اســتئناف المفاوضــات، فهنــاك مــن يقــول مــن أعضــاء اللجنــة أّنهــا عــدم وضــوح مــا اتفقــوا عليــه حينمــا ن
وافقت على استئناف المفاوضات، واعترض ستة أو سبعة أعضاء، وهنـاك مـن يقـول أنهـا عارضـت اسـتئناف 
المفاوضات بأغلبّية كبيرة، وبعض آخر يقـول إنهـا عارضـت فـي البدايـة، ثـم عـادت ووافقـت فيمـا بعـد. طبًعـا، 

حتــى  –رجــع إلــى أن اللجنــة ال تقــوم بعملهــا كمؤسســة فيهــا شــراكة وعمــل جمــاعي وال تصــوت هــذه الفوضــى ت
إال فيما نيدير؛ ما يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في كيفية اتخاذ القرار بداًل  -عند الخالف وتنوع االجتهادات 

 من احتكاره من قبل شخص واحد.
لجنة، وطالبوا بـرفض "خطـة كيـري"، ووقـف المفاوضـات، وفي اجتماعها األخير، هاج وماج أغلبّية أعضاء ال

والتوّجــه إلــى األمــم المتحــدة، واالنضــمام لمؤسســاتها وتوقيــع اتفاقاتهــا، وطلــب مــنهم الــرئيس االنتظــار لحـــين 
انتهاء مدة األشهر التسعة، التي سـتنتهي فـي نهايـة نيسـان المقبـل، وأخبـرهم بـأن اللجنـة المركزّيـة لحركـة فـتح 

تها ما يرى أعضاء اللجنة التنفيذّية، لكّنه أكد أّن اتخاذ القرار بشأن المفاوضات )استمرارها مـن ترى في غالبي
عدمه( من اختصاص اللجنة التنفيذّية. وإليجـاد مخـرج طلـب الـرئيس إحالـة األمـر إلـى اللجنـة السياسـّية لتقـوم 

لجنة السياسـّية ورفعـت توصـياتها التـي ببحث األمر ورفع توصياتها إلى اللجنة التنفيذّية. وبالفعل، اجتمعت ال
تقضي بالتوجه إلى األمم المتحدة، ولكنها لم تتضـمن توقيـت ذلـك، ولـم تـربط مـا بـين التوجـه وبـين االسـتمرار 
في المفاوضات من عدمه. وهذه التوصـيات بانتظـار عقـد اجتمـاع آخـر للجنـة التنفيذّيـة، وال أحـد يعـرف متـى 

مدة األشهر التسعة أو بعدها، قبل تحديد الموقف من تمديـد المفاوضـات أم  سيعقد هذا االجتماع، قبل انتهاء
 بعده؟!

ــة التصــرف فــي ظــل المــأزق الــذي تعيشــه بعــد  ذا أخــذنا "حمــاس"، نجــد أنهــا حــائرة هــي األخــرى حــول كيفّي وا 
يران وسوريا. هل تنتظر عودة شرعّية مرسي رغم أّن عجلة "خارطة الطريق" تد ور، تدهور عالقاتها بمصر وا 
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ذا ترّشــح عبــد الفتــاح السيســي  علــى  –واالســتفتاء أقــّر الدســتور، واالنتخابــات الرئاســّية ستســبق البرلمانّيــة، وا 
 سيفوز؟ -األرجح 

عِّد مع إسرائيل، وثمن ذلك كبيٌر جًدا، خصوًصا أن البيئة العربّيـة واإلقليمّيـة والدولّيـة  "حماس" حائرة، هل ُتصي
سرائيل غير مناسبة تماًما، فلن تحصل  "حماس" على التعاطف التي حصلت عليه في العدوانيين األخيرين. وا 

قد ترى بأن الفرصة سانحة لتوجيه ضربة قوّية لـ"حماس" ولجميع فصائل المقاومة؛ لذا نرى "حماس" حريصة 
 على استمرار التهدئة.

تشـديد الحصـار، وشـّن أو أن تختار توتير العالقات أكثر وأكثر مـع مصـر، خصوًصـا بعـد إغـالق األنفـاق، و 
حمـــالت إعالمّيـــة مصـــرّية ضـــد "حمـــاس" بوصـــفها امتـــداًدا لجماعـــة اإلخـــوان المســـلمين المحظـــورة، وتهديـــدها 
بإسقاط حكومتها في غزة؛ لكّن هذا الخيـار، مكلـف جـًدا لــ"حماس"، ألّن الـرّد المصـري سـيكون غيـر مسـبوق، 

 الحمساوية. –ة ولن يؤدي التوتير بالضرورة إلى تحسين العالقات المصري
أو ال يبقى أمامها سوى العمل من أجـل تفعيـل ملـف المصـالحة، ولكنهـا تخشـى مـن مصـالحة فـي وقـت غيـر 
مناســب لهــا، وبشــروط منافســتها "فــتح"، وأن ُتســتيخدم المصــالحة للتغطيــة علــى المفاوضــات، أو مــا يمكــن أن 

نّية مـن دون أن تـؤدي إلـى الشـراكة فـي تنتهي إليه المفاوضات من "اتفاق إطار" ينتقص من الحقوق الفلسـطي
 إطار السلطة والمنظمة.

إذا انتقلنا إلى آخر تصريحات الرئيس، سنجد أنه بعد حديثه عن عدم رغبته بالعودة إلى صـفد وأّن هـذا قـرار 
شخصّي )مع أنه حق فردي ووطنـي(، وأنـه يميـز مـا بـين عـدم شـرعّية االحـتالل وشـرعّية إسـرائيل بـالرغم مـن 

م بهــذا االحــتالل؛ تحــدث مــؤخًرا عــن حرّيــة الالجــخ الشخصــّية باالختيــار بالنســبة للعــودة تماًمــا مثــل أنهــا تقــو 
 الزواج.

كمــا وّجــه الــرئيس دعــوة إلــى نتنيــاهو إللقــاء خطــاب فــي المجلــس التشــريعي غيــر المنعقــد والمعّطــل والمنتهيــة 
تعداده إللقـــاء خطـــاب فـــي الكنيســـت مّدتـــه القانونّيـــة منـــذ زمـــن طويـــل، مثلمـــا انتهـــت مـــدة الـــرئيس، وأبـــدى اســـ

اإلســرائيلي شــرط أن يتحــدث كمــا يريــد، ولــيس ضــمن الشــروط التــي وضــعها نتنيــاهو عنــدما وجــه لــه الــدعوة 
 واشترط حينها أن يعترف بإسرائيل كدولة "يهودّية" وغيرها من االشتراطات التي رفضها الرئيس.

بــداء  االســتعداد لتلبيــة دعــوة نتنيــاهو فــي وقــت يبــدي فيــه ال أعــرف مــا المغــزى مــن توجيــه مثــل هــذه الــدعوة؟ وا 
نتنياهو وحكومته تطرًفا غير مسبوق ونشـاًطا عـدواني ا واسـتيطانًيا بمعـدالت هائلـة، والوضـع الفلسـطيني سـيء 
جـــًدا، مـــا يقتضـــي تركيـــز الجهـــود علـــى ترتيـــب البيـــت الفلســـطيني، وبلـــورة إســـتراتيجّيات قـــادرة علـــى مواجهـــة 

لتي تهـدد القضـّية الفلسـطينّية. ويجـدر التنويـه إلـى أننـا ال نعـرف متـى سـيرد موسـى أبـو التحديات والمخاطر ا
 مرزوق على أسئلة عّزام األحمد حتى يقوم بزيارة غزة والشروع في تشكيل الحكومة وتحديد موعد االنتخابات.

ــــرئيس أو رامــــي الحمــــد هللا أو شخصــــية مســــتقلة أخــــرى، ومتــــى ســــ ــــم نعــــد مــــن ســــيرأس الحكومــــة، ال ُتجرى ل
 االنتخابات بعد ستة أشهر أو تفويض فصائلي للرئيس بتحديد موعدها متى شاء.

ذا انتقلنــا إلــى ياســر عبــد ربــه، ال نكــاد أن نتعــرف عليــه ونحــن نســمعه يقــوم بتوجيــه سلســلة مــن االنتقــادات  وا 
ألمــم المتحــدة، للمفاوضــات ولـــ"خطة كيــري"، التــي فّنــدها بشــكل رائــع، ولدرجــة المطالبــة بالتوجــه الفــوري إلــى ا

وبعقـــد "جنيـــف" الفلســـطيني. فهـــل هـــذه التصـــريحات صـــحوة، ومراجعـــة لــــ"اتفاق جنيـــف" التـــي تعكـــس بعـــض 
 مقترحات كيري جزًءا منه، بما في ذلك االعتراف بإسرائيل كدولة يهودّية، أو للشعب اليهودي، أم ماذا؟

لمعارضـين؟ وهـل اسـتقال، أو سـحب أما صائب عريقات، فلم نعد ندري: هل هو كبير المفاوضين، أم كبير ا
 االستقالة، أم بانتظار أن يقبلها الرئيس، ويعين بداًل منه رئيًسا لدائرة المفاوضات؟
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عريقات اآلن يقول إننا ارتكبنا خطـًأ إسـتراتيجي ا بعـدم اسـتكمال التوجـه إلـى األمـم المتحـدة، ويطالـب بتصـحيح 
ـــة المركز  ـــه فـــي اللجن ـــة محمـــد شـــتّية، المســـتقيل معـــه اســـتقالة نافـــذة مـــن وفـــد الخطـــأ فـــوًرا. وهكـــذا فعـــل زميل ّي

المفاوضات، حيث أضاف على ما سبق دعوتـه إلـى تحويـل السـلطة إلـى "سـلطة مقاومـة". أمـا زمـيلهم اآلخـر 
في اللجنة المركزّية توفيق الطيراوي، فقد ذهب إلى أبعد منهما، وطالب بالعودة إلى المقاومة بجميع أشكالها. 

فهـو يكــاد ينفـرد بالتفــاؤل رغـم خصـومته المســتمرة مـع الــرئيس، ويعتقـد بإمكانّيــة التوصـل إلــى أمـا نبيـل عمــرو 
 تسوية، ويدعو إلى قبولها، ألن تسوية غير مكتملة أحسن من ال شيء.

فيما يرى منير شفيق، المفكر المعروف، أن إسرائيل بعد الثورات العربّية وبعد تراجع الدور األميركي، ونتائج 
لـــى لبنـــان وعـــدوانيْيهيا علـــى غـــزة فـــي أســـوأ أوضـــاعها، واالنتفاضـــة قادمـــة حتًمـــا بوقـــت لـــيس ببعيـــد، عـــدوانها ع

وستنتصر على إسرائيل خالل عدة أشهر ال أكثر وستدحر االحتالل. وبدوره توقع فتحي حماد، وزير داخلّيـة 
 حكومة "حماس"، زوال دولة إسرائيل خالل ثماني سنوات ال أقل وال أكثر.

ذا نظرنــ ا إلــى مــا يحــدث فــي مخــيم اليرمــوك، ومــا يتعــرض لــه الالجئــون فــي ســورية، وكيــف تعاملــت القيــادة وا 
والفصائل والمنظمة، التي من المفترض أنها الممثل الشرعي الوحيد للفلسـطينيين، نجـد أننـا تضـامّنا متـأخرين 

نمـا يمـوت  جوًعـا. فلتسـقط كـل مـع جـزء مـن شـعبنا، بـالرغم مـن أنـه ال يتعـرض لحصـار ونكبـة جديـدة فقـط، وا 
 االعتبارات السياسّية التي تمنع عمل كل ما يلزم وكل ما هو ممكن لوقف الموت جوًعا.
 ما سبق غيض من فيض، ويجعل الحديث أننا في "خبصة وقايمة" ليس فيه أي مبالغة!!

 34/0/3104، السفير، بيروت
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ة بتنفيــذ الشــروط "اإلســرائيلية" كافــة، فــإن "إســرائيل" ســتخترع شــروطًا جديــدة حتــى لــو قامــت الســلطة الفلســطيني
سـبق لـرابين أن تمنـى بـأن يصـحو ذات يـوم  فلسـطينية. لقـدأخرى من النـوع التعجيـزي حتـى تعطّـل قيـام دولـة 

ل" ال "إســرائي ".ويكــون البحــر قــد ابتلــع غــزة! لســان حــال نتنيــاهو يقــول "لــو أن الفلســطينيين يختفــون مــن الــدنيا
ال تريـد أن يقـوم لهـم كيـان،  إاّل.تريد أن تكون للفلسطينيين دولـة حتـى لـو كانـت عبـارة عـن حكـم ذاتـي، لـيس 

ــتهم العتيــدة، لــذلك فهــي اخترعــت  فكيــف بدولــة؟ لــدى "إســرائيل" حساســية مرضــية مــن الفلســطينيين ومــن دول
ى فـي قيـام دولـة فلسـطينية حتـى لـو "إسـرائيل" تـر  دولـة.مجموعة من الشروط الصعبة لتعطيل قيام مثل هكـذا 

 إنهائها.منزوعة السيادة والصالحيات، نقيضًا لها وعاماًل أساسيًا سيلعب دورًا في 
من أجل ذلك، ضّمت القدس وأسمتها "العاصمة الموحدة واألبدية "إلسرائيل"" وهـي تـرفض حـق العـودة رفضـًا 

لقد اقترح كلينتون ذلك  ".ئالت" ترفضه "إسرائيلقاطعًا، حتى إرجاع بعض الالجئين على قاعدة "لم شمل العا
مـن أجـل ذلـك، اقترحـت مبادلـة  رفضته.االقتراح تبناه كيري في إحدى جوالته األخيرة لكن تل أبيب  قبل.من 

هـــي ســـلفًا تـــدرك أن  كبيـــرة.بـــأراٍض فلســـطينية تحـــوي تجمعـــات اســـتيطانية  42أراضـــي المثلـــث فـــي منطقـــة ،
يرفضــون ذلــك، وأن الســلطة الفلســطينية لــن تقبــل هــذا االقتــراح بــأي حــال مــن الفلســطينيين فــي قــرى المثلــث س

"إسـرائيل" طرحـت  العـرب.من الفلسـطينيين  42األحوال، ألنه سوف يكون إذنًا لبداية ترانسفير لسكان منطقة 
يطانيًا منذ يومين فقط أضاف الكيان تجمعًا است الغربية.بدايًة ضم ثالثة تجمعات استيطانية كبيرة في الضفة 

جديـدًا فــي منطقـة رام هللا، ويضــم ثـالث مســتوطنات هـي: بيــت إيـل، بســاغون، وعـوفر، ووفقــًا إلذاعـة الجــيش 
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التجمعــات االســتيطانية األربعــة تضــم مــا  االشــتراط."اإلســرائيلي"، فــإن نتنيــاهو أبلــغ جــون كيــري مــؤخرًا بهــذا 
 مستوطن.ألف  400ينوف على 

عًا شامال، تصّر "إسرائيل" على شرط جديـد وضـعته وهـو تواجـد عسـكري من أجل منع قيام دولة فلسطينية من
"إسـرائيل" رفضـت وجـود قـوات أمريكيـة  الغربيـة."إسرائيلي" في منطقة الغور على الحدود بين األردن والضـفة 

أو دولية )مثلما اقترح كيري( وأصّرت وتصّر علـى وجـود الجـيش "اإلسـرائيلي" فـي هـذه المنطقـة، األمـر الـذي 
ال نكتـب خيـااًل، فقـد سـبق لشـارون أن  ضـروريًا.ني دخول هذه القوات األراضي الفلسطينية متى رأت ذلـك يع

ستمتلك "إسرائيل" أدنى سبب )إذا مـا قبلـت السـلطة بهـذا األمـر(  .8008أعاد اجتياح الضفة الغربية في عام 
ــًا محتلــة إذا مــا تواجــ دت القــوات "اإلســرائيلية" فــي غــور إلعــادة احــتالل األراضــي الفلســطينية )مــع أنهــا عملي

 الشباك.األردن( بالمعنى الفعلي فإذا خرجت قوات االحتالل من الباب فسوف تعود من 
"إســرائيل" حــددت شــرطًا جديــدًا إلجــراء التســوية مــع الفلســطينيين والعــرب يتمثّــل فــي ضــرورة اعتــراف الطــرفين 

لترانســفير آخــر اطينية وعربيــة علــى إجــراء "إســرائيل" "بيهوديــة دولــة "إســرائيل""، األمــر الــذي يعنــي موافقــة فلســ
واالعتراف يعني أيضـًا صـحة األسـاطير التضـليلية "اإلسـرائيلية" مـن أن "فلسـطين  42لكافة أهلنا في منطقة ،

هي األرض التاريخية لليهود" و"شـعب بـال أرض ألرض بـال شـعب" وغيرهـا مـن األكاذيـب واالفتـراءات، الـذي 
الفلســـطيني والعربـــي بالتـــاريإ الصــهيوني المـــزّور لـــألرض الفلســـطينية، وأنهـــا ال تمـــت  يعنــي أيضـــًا االعتـــراف

للعروبة واإلسالم في أي شيء . وبداية إلمكان إجـراء تسـفير وتهجيـر جديـدين للفلسـطينيين، تقتـرح "إسـرائيل" 
 (.التعبيرين ضم منطقة المثلث إلى المناطق الفلسطينية )وليس إلى الدولة الفلسطينية والفرق كبير بين

مـــن أجـــل قطـــع كـــل إمكـــان لقيـــام دولـــة فلســـطينية يحـــاول المشـــّرعون "اإلســـرائيليون"، تحصـــين عـــدم تطـــرق 
المفاوضــات إلــى موضــوعي القــدس والالجئــين، بســن القــوانين التــي تحظــر علــى رئــيس الحكومــة وأيــة حكومــة 

ن علـى طاولـة المفاوضـات، إال قادمة وأية وفود "إسرائيلية" مفاوضة، أن تبحث فـي أٍي مـن هـذين الموضـوعي
بموافقة من الكنيست، وألن الميـزان السياسـي فـي "إسـرائيل" يتوّجـه بتسـارع كبيـر نحـو زيـادة أعـداد المتطـرفين، 
فمــن االســتحالة بمكــان علــى أي كنيســت جديــد فــي "إســرائيل" الموافقــة علــى بحــث هــذين الموضــوعين علــى 

فــي شــهر نوفمبر/تشــرين  1567مدينــة القــدس فــي عــام  طاولــة المفاوضــات .مــن قبــل قامــت "إســرائيل" بضــم
ذا مــا  الثــاني، ولــذلك فإنهــا ال تقبــل بطــرح هــذا الموضــوع علــى بســاط البحــث . ربمــا فــي المســتقبل القريــب، وا 
جــرى ســّن هــذه القــوانين فــي الكنيســت سيصــار إلــى إحالتهــا علــى اســتفتاء شــعبي يجعــل مــن االســتحالة أيضــًا 

 هذه.ى أّي من النقاط مفاوضة "إسرائيل" بعدها عل
كمــا أنــه  يــوم.هــذا الــرفض يتعــزز يومــًا بعــد  لــه.بــالمعنى الفعلــي، ســقط خيــار الــدولتين بــالرفض "اإلســرائيلي" 

"بيهودية دولتها"، تقطع "إسرائيل" الطريق على حـل الدولـة الديمقراطيـة الواحـدة أو الدولـة ثنائيـة القوميـة مثلمـا 
 البعض.يتصور وينادي 

نمـــا اعتمـــاد علـــى وقــائع كثيـــرة قلناهـــا، وأخـــرى تجعـــل مـــن نقــول، ســـقط حـــل  الـــدولتين لـــيس بطريقــة عفويـــة، وا 
المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة ومتكاملة، فاالستيطان ومصادرة األراضي الفلسـطينية بسـبب الـدفاع 

لــة فلســطينية، مثلمــا عــن األمــن "اإلســرائيلي" )مثلمــا تتــذرع "إســرائيل"( قضــيا علــى أيــة إمكانيــة عمليــة لقيــام دو 
يبقـى القـول، إن المنـاداة الفلسـطينية والعربيـة بهـذا الحـل، هـو مطلـب تجـاوزه  ".يقولون ويصفونها "قابلة للحيـاة

الواقـع، أي أنـه أصـبح مـن الخيـال أو مجـرد وهـم لـيس إال، فالمطالبـة ال تعـدو كونهـا هروبـًا إلـى األمـام وفـرارًا 
 الواقع.من استحقاقات 

 34/0/3104، قةالخليج، الشار 
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 3104: تذويب المفاوضات على مد  العام وتكتيكهاستراتيجية نتنياهو  .14

 شالوم يروشالمي
فــي نهايــة االســبوع بــدأت مــرة اخــرى تتطــاير التخمينــات واالالعيــب. رئــيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو قــال فــي 

رح هذا القول العـام والملـزم فقـط دافوس انه ال يعتزم اخالء اي مستوطنة من مكانها، ولوحظ أنه اهتم بان يط
ـــدينين  ـــدا. وزراء اليمـــين فـــي الليكـــود المـــوالين لنتنيـــاهو أو المت بعـــد ان ُســـئل عـــن مســـتقبل غـــور االردن تحدي
الوطنيين الذين يريدون أن يصـدقوا نتنيـاهو قـالوا: "انتصـرنا. رئـيس الـوزراء لـن يحـرك اي مسـتوطنة واذا كـان 

 يوجــد اي تقــدم سياســي بــل ولــن يكــون إذ ال يعقــل ان تكــون تســوية هــذا هــو الوضــع فهــذا يــدل علــى أنــه ال
 سياسية دون أن تتحرك اي مستوطنة من مكانها". يا له من جميل.

"انتظــروا، انتظــروا، علــى مــاذا الحماســة؟" هكــذا وبخهــم الــوزراء اليمينيــون االكثــر شــكا، ممــن ال يصــدقون اي 
نتنياهو باالجمـال اعلـن: "انـا ال اعتـزم اخـالء اي مسـتوطنة مـن كلمة لرئيس وزرائهم. وهنا ولد التلوي التالي: 

مكانها". هذا جيد وصحيح، ولكن نتنياهو لم يتبرع للسائلين باي جدول زمني. بمعنى أنه يريد القول: نتنياهو 
سيعقد اتفاقا جوهريا مع الفلسـطينيين، المسـتوطنات سـتخلى بـل وسـتخلى جـدا، ولكـن لـيس رئـيس الـوزراء هـو 

يخليها. فعلــى اي حــال، يــدور الحــديث عــن مســيرة متدرجــة، والــى ان نصــل الــى اخــالء المســتوطنات الــذي ســ
 فان نتنياهو لن يكون هناك. "هذا لن يحصل في ورديتي" وكأنه هكذا يلمح نتنياهو للمهتمين.

وزيــر وكــان هنــاك وزراء فــي الحكومــة رأوا فــي تصــريحات نتنيــاهو اشــارة ودلــيال علــى انــه تبنــى نهائيــا مــذهب 
الخارجية افيغدور ليبرمان. إذ ما هو معنى جملة "انا لن اخلي اي مستوطنة؟". فقد وجدنا ان ليبرمـان يطلـب 
اال تتحرك المستوطنات ملمتر واحد، ال اليهودية وال العربية، بل الحدود وحدها هـي التـي تتحـرك. بمعنـى ان 

ذا مـا تحفـز الليكـود وتـرك زعيمـه، فـان ليبرمـان نتنياهو ووزير خارجيته يبنيان خطـة عظمـى لتقسـيم الـبالد، وا
 سيقدم له البنية السياسية التحتية البديلة للدفع بخطته الى االمام.

وحسب هذه الرياضيات المشوقة، فان ليبرمان يتخذ عدة خطوات لزيادة قوة كتلته "اسرائيل بيتنا" في الكنيست 
ء كنيسـت يسـيرون معـه الـى مثـل هـذه التسـوية وهو كفيل بان يضع تحت تصـرف نتنيـاهو قرابـة عشـرة اعضـا

)عالمات استفهام على استعداد الـوزيرين يئيـر شـمير وعـوزي لنـداو فـي االنضـمام الـى الخطـوة(. امـا نتنيـاهو 
خمســة اعضــاء كنيســت آخــرين مــن الليكــود. واالســماء  –نفســه فيجنــد الــى التســوية السياســية المشــتركة أربعــة 

ال شـتاينتس، ليمـور لفنـات، غـيال جمليئيـل ومتـردد واحـد أو اثنـين. اعضـاء المذكورة هي تسـاحي هنغبـي، يوفـ
آخــرون فــي الكنيســت سيســرهم االنضــمام اذا تبــين ان الخطــوة تنــال الــزخم بــين الجمهــور، وكفيلــة بــان تعطــي 

 مقعدا في االنتخابات القادمة. 00ليبرمان  –نتنياهو 
تسيبي لفنـي فـي الحكومـة وفـي الكنيسـت، شـعروا بـالحرج اليسار، وال سيما رجال  –الى االمام: وزراء الوسط 

في ضوء التصريحات في دافوس. فقد ضايقهم إذ رأوا في رفض نتنياهو ان يخلي حتى ولو مستوطنة واحدة 
نوعـا مــن التكتيــك. وشــرحوا بــان نتنيـاهو يوشــك علــى ان يتلقــى علــى رأسـه اتفــاق اطــار وزيــر الخارجيــة كيــري 

تحفظات. هذه مسيرة طبيعية في المفاوضات، هكذا واسوا أنفسهم رجـال لفنـي، امـا وهو يرفع المستوى ويعد ال
نفتالي بينيت، المفعم بالروح القتالية، فطار علـى نفسـه فـي جلسـة الحكومـة وقـال لـوزيرة العـدل "انهـا تتـراكض 

 في العالم فقط وتبرر المقاطعات ضد اسرائيل".
وزيـر فـي المجلـس الـوزاري(، شـاهد الجـدال المـتحمس هـذا  اما وزيـر كبيـر آخـر )وزيـر كبيـر مـن نـاحيتي فهـو

، 8014من الجانب فقال لي ببساطة: "لن يحصل اي شيء. فهدفنا هو تذويب المفاوضات على مدى العام 
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علــى االقــل حتــى االنتخابــات للكــونغرس فــي الســنة القادمــة. هــذه هــي االســتراتيجية وهــذا هــو التكتيــك ايضــا. 
تخابـات للكـونغرس، فـي منتصـف الواليـة الثانيـة، يصـبح الـرئيس اوزة عرجـاء. اذا لـم الكل يعرف بانه بعـد االن

تكن االنتخابـات جيـدة مـن ناحيـة اوبامـا، فانـه سـيكون ايضـا اوزة مقطوعـة السـاق". وانـا الصـغير، بعـد مسـيرة 
 ذاتية من الفحص والنظر، اميل الى ان اشتري هذه الرواية السياسية.

 عن "معاريف"
 34/0/3104، هللا األيام، رام
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