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ماليةين الجةس فلسةطيني عبةارة  خمسةةنني أخطة  إلعةادة أاالدعاء  عن عباس:نقاًل رئيسة حزب "ميرتس"  .1

 "إسرائيل"عن نكتة ليس أكثر فأنا ال أريد تدمير 
قبلها نقلت وسائل اعالم اسرائيلية عن رئيسة حزب "ميرتس" االسرائيلي زهافا غلؤون التي استوفا: -هللارام 

، قولها ان الرئيس عباس قال لها ان المفاوضات أمسالرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام هللا 
الفلسطينية اإلسرائيلية تواجه حاليا استحقاقين أساسيين، األول: تحرير الدفعة الرابعة من قدامى األسرى 

 للمفاوضات.شهر التسعة المخصصة الفلسطينيين المتفق على اإلفراج عنهم، والثاني: اقتراب نهاية األ
، حسب غالؤون، "إذا لم يطرح اتفاق اإلطار حال ولم يعط جوابا مرضيا للقضايا الرئيسية لن عباسوقال 

أمدد المفاوضات، وسأضع المفاتيح على الطاولة، وأتوجه للمنظمات الدولية وهناك فرصة واحدة فقط التي 
وضات، وتتمثل بإعالن نتنياهو موافقته على تجميد االستيطان يمكن لنا ان نوافق عبرها على تمديد المفا

ووقف البناء في المستوطنات وموافقته على إطالق سراح أسرى فلسطينيين إضافيين خالفا لمن تقرر إطالق 
 سراحهم في الدفعة الرابعة".

سية ومنها القدس ووفقا ألقوال رئيسة "ميرتس" تطرق الرئيس خالل اجتماعهما لقضايا الحل النهائي األسا
التي قال فيما يتعلق بها ان الموقف الفلسطيني يتمثل بالمطالبة الحاسمة بضرورة فرض السيطرة الفلسطينية 
على القدس الشرقية واإلسرائيلية على القدس الغربية على أن تدار العاصمتان "الغربية والشرقية" عبر 

 الطرفين.منظومة أو جهاز تنسيق بين 
ضية الالجئين قال الرئيس حسب ادعاء غالؤون "إن االدعاء القائل إنني انوي وأخطط إلعادة وفيما يتعلق بق

ماليين الجئ فلسطيني هو عبارة عن نكتة ليس أكثر فأنا ال أريد تدمير إسرائيل ولن يعود أي الجئ إلى  5
لى تحديد )كوتا( عددية داخل إسرائيل دون موافقة اإلسرائيليين لكنني انتظر وأتوقع من إسرائيل أن توافق ع

 تتعلق بعدد الالجئين الذين يمكنها استيعابهم سنويا".
من  %67بدورها قالت رئيسة ميرتس للرئيس عباس ان الجمهور اإلسرائيلي يرغب ويريد السالم وان 

عضو كنيست سيصوتون لصالح أي اتفاق سالم سيعرض  66الجمهور اإلسرائيلي يدعم تسوية سلمية وان 
ست لذلك أدعو نتنياهو إلى اظهار الشجاعة والسمات القيادية الضرورية لدفع العملية السياسية على الكني

إلى األمام وعدم الخضوع لليمين المتطرف". وهاجمت الحكومة االسرائيلية على خلفية االحصائيات الرسمية 
 .3102التي اظهرت حجم التوسع االستيطاني خالل عام 

المجتمع اإلسرائيلي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني في  وقال رئيس لجنة التواصل مع
مؤتمر صحفي مع غلؤون، إن اللقاء ناقش مجمل عملية السالم، والمخاوف جراء فشل المفاوضات. 
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وأضاف، كان هناك توافق مشترك للعمل سوية كإسرائيليين وفلسطينيين المحبين للسالم كي يتالشى الخطر 
 م، والذي يستغله التطرف اإلسرائيلي.المحدق بالسال

وأشار المدني إلى أن األمل يحدونا باللقاءات التي ستجري في واشنطن بين الرئيس عباس والرئيس 
األميركي باراك أوباما، وكذلك مع نتنياهو لتحقيق تقدم، ولكن في حال فشل المفاوضات فإن المصير 

ات اإلسرائيلية في التغلب على كل المعيقات التي يضعها سيكون الذهاب إلى المجهول. وأكد أهمية القياد
 التطرف اإلسرائيلي، وكلنا ثقة في األحزاب اإلسرائيلية الداعمة للسالم.

وقال المدني في رده على أسئلة الصحفيين، إن مسألة تمديد المفاوضات تخضع لمدى التزام الجانب 
يء على األرض أو إيجابية وبقيت بعض النقاط عالقة، اإلسرائيلي بتحقيق السالم، فإذا كان هناك تحقيق لش

عندها يمكن أن تستمر لوقت آخر محدد، ولكن إذا بقيت الحكومة اإلسرائيلية تمارس هذه العبثية، فلماذا 
 نستمر بها؟.

وأضاف، "الجانب الفلسطيني قدم كل ما لديه إلنجاح المساعي األميركية، والمطلوب اآلن أن يقدم الجانب 
ئيلي ما عليه من التزامات، هناك تدخل إيجابي من قبل الجانب األميركي والمجتمع الدولي، لذلك ماذا اإلسرا

على الجانب الفلسطيني أن يقدم أكثر مما قدمه حتى اآلن؟ لن يكون هناك أي موقف على حساب التمسك 
 بالثوابت الوطنية مهما كانت الضغوطات".
الكامل لعملية السالم القائمة على مبدأ حل الدولتين، وللجهود بدورها أكدت رئيسة ميرتس، دعم حزبها 

المبذولة حاليا للوصول إلى اتفاق إطار بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي. وأضافت، أن هناك بعض 
المشاكل التي تواجه التوصل إلى اتفاق إطار، من أبرزها الخالف حول الالجئين والقدس والمياه، ولكن 

أبلغني بأن هناك جهودا حقيقية ونية صادقة من القلب للتغلب على هذه المعيقات، والتي  الرئيس عباس
 أعتقد أن اتفاق اإلطار ليس شرطا أن يكون مكتوبا.

 4/3/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 ورفض منح الفلسطينيين التنقل بنظام التجزئة معبر رفحمستشار هنية طالب بفتح  .4

 ل الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس حكومة حماس في غزة يوم أمسقا الهور: أشرف-غزة 
ال زال قائمًا على قواعد غير واضحة، األمر الذي يفاقم الوضع ‘أن التعامل المصري مع قضية المعبر 

 ’.اإلنساني في قطاع غزة
فلسطينيون حقهم وأضاف في تصريح صحافي أن فتح المعبر ثالثة أيام كل نصف شهر يعني أن يمنح ال

في التنقل بحرية بنظام التجزئة المرفوض، وحث مصر على فتح معبر رفح بشكل دائم وكامل، مشيرًا إلى 
 مع المخابرات المصرية والسفير المصري في رام هللا ما زالت مستمرة بهذا الخصوص. االتصاالتأن 

فتح المعبر يبدو أنه أعلى مما هو  مستمرة، لكن القرار السياسي األمني الذي يحدد االتصاالت‘وأضاف 
وفي سياق حديثه رفض ’. معلن وأهدافه غير منظورة، وال أحد في غزة يعلم ما السبب الحقيقي وراء ذلك

ليست ‘التي يبديها الجانب المصري، وتحديدًا تلك المرتبطة بسيناء، مؤكدًا أنها ’ الحجج األمنية‘رزقة 
 ’.ألسباب ما تزال غير واضحة ومعلومةالسبب الحقيقي وراء إغالق المعبر، فا

التنقل ‘وأكد مستشار رئيس حكومة حماس على حق المواطن الفلسطيني بموجب القوانين الدولية في 
 ’.ال يجوز محاصرة شعب بأكمله ومنعه من الحركة‘، وأضاف ’بحرية

 4/3/4114القدس العربي، لندن، 
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 المقبل / أبريل قبل نيسانعلى حكومة الحمد هللا : ال تعديل وزارياً "القدس" .3

نفى مصدر مطلع ما تداولته بعض وسائل االعالم حول إجراء تعديل وزاري على حكومة  خاص:-هللارام 
الحمد هللا في الفترة الراهنة نظرا النشغال القيادة في مفاوضات السالم، مرجحا أن يتم مثل هذا التعديل بعد 

ي ذلك الحين حيث تنتهي في التاسع والعشرين من الشهر نهاية نيسان المقبل، حسب الوضع السياسي ف
 نفسه الفترة المحددة للمفاوضات.

 4/3/4114القدس، القدس، 
 
 للعودة إلى حلبة السياسة الفلسطينية : دحالن يلعب بماليين الدوالرات من دول الخليج"أسوشيتد برس" .4

ائي في غزة السابق يلعب بماليين أنباء أسوشيتد برس أن محمد دحالن رئيس األمن الوق ذكرت وكالة
الدوالرات من دول الخليج والتي يستطيع أن ينفقها بالصورة التي يراها ويبدو أنه يحاول العودة إلى الحلبة 

 السياسية الفلسطينية من خاللها حيث سيصبح وريثا محتمال لمحمود عباس.
فتح والسلطة األمر الذي ينكره وتحدث التقرير عن تحركات دحالن لمنافسة محمود عباس على زعامة 

دحالن قائال "إن عباس سيخلف وراءه خرابا، فمن الذي يرغب أن يكون رئيسا أو نائبا لرئيس على هذا 
وفي مقابلة تلفزيونية مع الوكالة جرت في لندن تحدث دحالن عن "مشاريعه الخيرية" في قطاع  الخراب؟"

الجيش المصري وقناعته بأن محمود عباس البالغ من  غزة، وتحدث أيضا عن عالقته القريبة من قيادات
 عاما لم يجلب للقضية الفلسطينية إال الخراب. 67العمر 

ويقول التقرير إنه إذا نجح دحالن والذي يعتبره الغرب براغماتيا في العودة إلى حلبة السياسة الفلسطينية فإن 
لق عداوات كثيرة داخل فتح وسيكون منبوذا عودته ستعيد ترتيب األوراق ولكن يجب الحذر من أن دحالن خ

 من قيادات فتحاوية أخرى تطمح للرئاسة في المستقبل.
 3/3/4114، "41موقع "عربي 

 
 أحمد مجدالني يطالب أوباما بوقف انحياز واشنطن لة"إسرائيل" .5

ف انحياز طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني أوباما بوق: )وكاالت(
واشنطن ل"إسرائيل"، وقال إن المطلب الفلسطيني هو أن "يلعب دور الوسيط النزيه وليس دور الوسيط 
المنحاز"، وأضاف "ال نحتاج من إدارة أوباما مجرد ترجمة المطالب "اإلسرائيلية" من العبرية إلى اإلنجليزية 

لنجاح في مساعيها لضمان االستقرار واألمن ونقلها"، وشدد على أنه "إذا كانت اإلدارة األمريكية تريد ا
 ".وتحقيق السالم فعليها التزام الحياد ولعب دور الوسيط النزيه

واعتبر أن االجتماع األخير بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية األمريكية جون كيري 
للمواقف "اإلسرائيلية""، وشدد على أن أيام في باريس "أظهر تبنيًا أمريكيًا إلى حد كبير  01الذي عقد قبل 

 "."الفجوة متباعدة كثيرا بين المواقف
4/3/4114الخليج، الشارقة،   

 
 
 الرشق: القضاء المصري يقدم خدمة مجانية لالحتالل .6
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قال عّزت الّرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إنَّ إقدام القضاء المصري على قبوول مناقشوة دعووى 
اس منظمة "إرهابية" والنظر فيها؛ يقّدم خدموة مجانيوة لالحوتالل الصوهيوني الوذي يتورّبص قضائية باعتبار حم

 بفلسطين وشعبها وأمتنا العربية واإلسالمية.
وأوضح أن تلك التحركات تمّثل تتويجًا لما بدأه اإلعالم المصري وبعض سياسييه من تشويه متعّمود للمقاوموة 

 اسي محض ال مصلحة لمصر وشعبها فيه.ولشعبنا وللحركة نابع من كيد وتخبط سي
( أنَّ اإلعووالن بووأنَّ حموواس "منظمووة إرهابيووة" فووي مصوور 3-4وأكَّوود الّرشووق فووي تصووريح صووحفي اليوووم الثالثوواء )

يشّكل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار قطاع غزة الظالم، وفتح األبوواب أموام االحوتالل 
طواع، واععطواء مزيود مون الودعم ألعوداء شوعبنا فوي تصوفية القضوية الفلسوطينية الصهيوني لشّن عدوان علوى الق

 وضرب نقاط القّوة فيها.
وأبدى الّرشق استغرابه من أنَّه ال يمكن لعاقل أن يتصّور صدور حكم قضائي باعتبار حركة حمواس "منظموة 

ة من قبل العدو الصوهيوني إرهابية" من قضاء عربي بناًء على أوهام وفبركات كاذبة، وفي ظل الحرب المعلن
 ضد حركة حماس وجرائمه المتواصلة ضد األرض والشعب الفلسطيني.

وأضووواف: "األمووور الوووذي يشوووّكل تناغموووًا غيووور مقبوووول بوووين أهدافوووه المعلنوووة أو الخفّيوووة وبوووين أجنووودات االحوووتالل 
 الصهيوني وخطة "كيري" التي تجّرم المقاومة وتصّفي القضية الفلسطينية".

د الرشووق علووى أّنووه يربووأ بالقضوواء المصووري أن ينسوواق مووع حملووة التشووويه والتحووريض التووي يتعووّرض لهووا  وشوودَّ
وووة العربيوووة واإلسوووالمية ومقدسووواتها، ويواجوووه عووودوانًا سوووافرًا مووون  فصووويل فلسوووطيني مقووواوم يووودافع عووون شووورف األمَّ

 احتالل غاصب يحاصر قطاع غزة وينهب األرض ويهّودها ويهّجر شعبها.
اس بوووأحرار العوووالم إلوووى التصووودي والتعبيووور عووون رفضوووهم لمحووواوالت شووويطنة المقاوموووة وأهووواب القيوووادي فوووي حمووو

 الفلسطينية.
وخووتم الّرشووق بووالقول: "ستمضووي حركووة حموواس فووي مشووروعها المقوواوم ضوود المحتوول الصووهيوني، ولوون تحوورف 
بوصوولتها عوون هووذا الهوودف، وسووتظل صووّمام أمووان للشووعب الفلسووطيني وقضوويته العادلووة مهمووا كّلفهووا ذلووك موون 
تضحيات جسام؛ وقد قّدمت الحركة قادتها وخيرة أبنائها شهداء على هذا الدرب، ولن توّدخر جهودًا فوي حمايوة 

 الثوابت والحقوق والمقدسات حتى التحرير والعودة".
 4/2/1824المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 الزهار: المقاومة وحدها القادرة على منع التغول اإلسرائيلي ضد األقصى .7

شوودد الوودكتور محمووود الزهووار عضووو المكتووب السياسووي لحركووة حموواس : الغنووي الشووامي عبوود-طين( غووزة )فلسوو
علووى أن المقاومووة وحوودها ممكوون أن توقووف االعتووداءات اإلسوورائيلية المسووتمرة علووى المسووجد االقصووى ومدينووة 

سووات علووى القوودس، مطالًبووا بتفعيلهووا لووردع المحتوول، مؤكووًدا فووي الوقووت ذاتووه أن المفاوضووات قوود أضوواعت المقد
 مدار التاريخ.

هوو المقاوموة  األقصوىوقال الزهوار فوي تصوريحات خاصوة لوو "قودس بورس": "الوذي يمنوع التغوول علوى المسوجد 
ولوويس المفاوضووات، فالمفاوضووات هووي التووي كانووت غطوواء للممارسووات االسوورائيلية وهووي التووي اعطووت كوول هووذه 

 الحالة من الضعف".
يقترب من المسجد األقصى أو القدس، وذلك حينما كوان  أحدن وأضاف: "في تسعينيات القرن الماضي لم يك

 هناك مقاومة حقيقية واليوم بغياب المقاومة يحدث ذلك".
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وحينما تجرأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق ارئيول شوارون وقوام بزيوارة  1000وأشار الزهار إلى أنه في عام 
باتجووواه حمايوووة القووودس  أحووودلوووم يتحووورك  1000المسوووجد االقصوووى انووودلعت انتفاضوووة االقصوووى، ولكووون بعووود عوووام 

 والمسجد األقصى.
وقووال: "حينمووا بوودأت السوولطة الفلسووطينية تتعوواون أمنًيووا مووع العوودو ولمووا بوودأت تضووعف، وكووذلك بوودا اضووعاف 

ضووعاف سووكان  44الشووعب الفلسووطيني الووذي يعوويش فووي االراضووي المحتلووة عووام  ومنعووه موون دخولووه للقوودس واع
 المسجد االقصى مستباح". صبحأالمدينة االصليين وتهجيرهم 

واستعرض الزهار الواقع التاريخي لمدينة القدس، مؤكًدا عدم وجود أي اثار لليهود فيهوا، وان االسوتعمار لهوذه 
 المدينة كان يعتمد على ضعف المسلمين.

 لوجود اليهود أثرال 
يعووود ألصووول  الرض كلووهافووي موضووع القوودس، وتوواريخ هووذه  أثووروقووال: "لووو قرأنووا التوواريخ ال نوورى لليهووود أي 

ولوه عالقوة بالصوهيونية". وأشوار إلوى  أثورالفلسطينيين والعرب ووجوود اليهوود فوي هوذه المنطقوة لوم يكون لوه أي 
 انه في عهد سيدنا سليمان وما بعده وبشهادة القران الكريم لم يكن من قطن هذه األرض يهود.

د اعتووداء االسووتعمار سووواء االسوورائيلي او فووي حموواس أنووه وفووي كوول العهووود التووي جوواءت اعتموو وأوضووح القيووادي
غربي علوى حالوة الفلسوطينيين وحالوة العورب والمسولمين، وقوال: "فوي الحالوة التوي كوان فيهوا العورب والمسولمين 

 يقترب منها، والعكس صحيح". أحديدافعوا عن القدس بقوة كان ال 
لعبووا لعبوة موا يسومى )حوائط المبكوى( وأضاف: "الدليل على ذلك كان في بداية القرن الماضوي وحينموا بودؤوا ي

تصدى لها الفلسطينيون فاضطروا يحضوروا لجنوة سويسورية بوجوود االحوتالل البريطواني فكوان تقريرهوا ان هوذا 
 وليس لليهود عالقة فيه". المسجد االقصىالحائط هو جزء من 

غولووا علوى القودس والمسوجد وتابع: "هذه لجنة دولية قالت في هذا الموضوع كلمتها، فما الوذي يجعلهوم اآلن يت
 االقصى حالة الضعف والوهن التي اصابت المسلمين والعرب والفلسطينيين بشكل خاص".

 غياب البعد العربي
واعتبر القيادي الفلسطيني البوارز غيواب البعود العربوي "أحود أهوم األسوباب التوي تودفع االحوتالل لالعتوداء علوى 

ى أن ال أحووود اآلن يرفوووع صووووته فوووي هوووذا الموضوووع باسوووتثناء المسوووجد االقصوووى ومدينوووة االقصوووى"، مشووويًرا إلووو
 غير ملزم. القرارالبرلمان االردني، منوًها إلى ان هذا 

وقال: "صاحب الحق عندما يضعف او يغيب او يقتول تسورق ممتلكاتوه ومقدسواته وتسورق روحوه كوذلك، لوذلك 
 اإلسرائيلي في التصدي للمقامين". نحن امام حالة من الضعف سببها حركة فتح التي تتعاون امنيا مع العدو

حيوث وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "حركة فتح ارتكبوت خطوأ تاريخًيوا يرتقوي إلوى الجريموة، 
 تنازلوا عن الثوابت ووقفوا في وجه كل من يقاوم ذلك."

وجعوول  واعتبوور ان موقووف رئوويس السوولطة محمووود عبوواس موون القوودس "جوورأ االحووتالل اسووتباحة المسووجد االقصووى
 غير مقبولة لدى الفلسطينيين". مقترحاتكيري يقدم 

وقوووال الزهوووار: "الرجووول )عبووواس( يتحووودث بكوووالم عوووام وال يؤكووود علوووى ان القووودس هوووي عاصووومة فلسوووطين ولووويس 
في المائة من حدود فلسطين التاريخية مموا جورأ كيوري، وقوال لوه إن  10عاصمة دولته التي ستقام على نسبة 

نينووا )قريووة تقووع شوومال القوودس( لووو كووان هنوواك موقووف صوولب لمووا تجوورا كيووري ان العاصوومة سووتكون فووي بيووت ح
 يتحدث عن بيت حيننا او غيرها".
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رئويس الووزراء  يهوود اولمورت)اولمورت وأضاف: "حديث عباس بهذه الطريقة مع الطالب اليهود ومن قبول موع 
زق بوووين دحوووالن وعبووواس فمووون الداخليوووة والتشووورذم والتمووو نتنيووواهو وحالوووة فوووتحاإلسووورائيلي السوووابق( وكوووذلك موووع 

المنطقي جدا ان يعطوه بيت حنينا". وتابع:"صاحب مشوروع ال يوؤمن بإلقواء حجور علوى اليهوود كيوف يريود ان 
 يحرر بلًدا".

 الثوابت األربعة
وأكوود أن ثوابووت أي أمووة هووي أربعووة ال تتغيوور وال تتبوودل ال بزمووان أو مكووان هووي: االنسووان، واألرض والعقيوودة، 

 والمقدسات.
، مسووووت تمامووووا فيووووه هووووذه مووووا لووووه: "االنسووووان كقيمووووة بكوووول مووووا لووووه موووون حقوووووق دمووووه ومالووووه وعرضووووه كوووول وقووووال

نقول عن كل فلسطين من بحرها  44او  36المفاوضات". وأضاف: "حينما نتكلم عن االرض ال نقول حدود 
 إلى نهرها وقد تم المساس بها بشكل كبير وخطير وغير مقبول".

ك بالعقيودة بشوكل كبيور وذلوك مون خوالل التهيئوة السوتقبال اليهوود اليهوود وأشار إلى أن المفاوضات مست كوذل
 ليكونوا مواطنين في الدولة التي تتحدث عنها المفاوضات، كما ذكر الرئيس عباس، على حد تعبيره.

 4/2/1824قدس برس، 
 
 اعتقال قياديين بالجبهة الشعبية في نابلس .8

( قيوواديين فووي الجبهووة الشووعبية لتحريوور 3-4يوووم الثالثوواء )عتقلووت قوووات االحووتالل الصووهيوني فجوور ال: ا نووابلس
 فلسطين، من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

عاموووا( مووون بلووودة عصووويرة  36وقالوووت مصوووادر أمنيوووة محليوووة إن قووووات االحوووتالل اعتقلوووت عصووومت الشوووولي )
 قًا لدى االحتالل مرات عديدة.الشمالية، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته، مشيرة إلى أنه اعتقل ساب

 عاما( بعد اقتحام منزله في بلدة عورتا شرق نابلس. 60وأضاف أن االحتالل اعتقل كذلك نبيه عزيز عواد )
 4/2/1824، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لقاء واشنطن يستهدف تمرير اتفاق اإلطار"الديمقراطية":  .9

]بوين بواراك أوباموا يمقراطيوة لتحريور فلسوطين أن "لقواء واشونطن اعتبورت الجبهوة الد: نادية سعد الودين –عّمان 
يستهدف تمريور اتفواق اإلطوار، الوذي يتنواقض موع قورارات  [من الشهر الجاري  26الرئيس في ومحمود عباس 

األمووم المتحوودة وال يسووتجيب للحووّد األدنووى موون الحقوووق الوطنيووة الفلسووطينية فووي التحريوور وتقريوور المصووير وحووق 
قام  ة الدولة".العودة واع

وقالت، في بيان أصدرته أمس، إن "اإلدارة األميركيوة مطالبوة بالضوغط علوى االحوتالل لتنفيوذ قورارات الشورعية 
 والمرجعية الدولية لألمم المتحدة".

ولفتوووت إلوووى ضووورورة "بحوووث مراجعوووة سياسوووة المفووواوض الفلسوووطيني ورفوووض اتفووواق اإلطوووار االمريكوووي وتمديووود 
 –مووم المتحوودة، والوودعوة إلووى عقوود مووؤتمر دولووي لحوول قضووايا الصووراع العربووي المفاوضووات، مقابوول الووذهاب لأل

 اإلسرائيلي".
ودعووت "الوورئيس عبوواس إلووى طوورح مووا يجووري فووي "مفاوضووات اإلطووار" أمووام الوورأي العووام الفلسووطيني والعربووي 

" إطوواروالوودولي تحووت سووقف "الشووفافية والمحاسووبة". وطالبووت "بتوحيوود الموقووف الفلسووطيني حووول رفووض "اتفوواق 
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مفتووووح زمنيوووًا، يتجاهووول وقوووف االسوووتيطان والقووودس والحووودود والالجئوووين، ومؤسوووس فقوووط علوووى المصوووالح األمنيوووة 
 والتوسعية اإلسرائيلية".

 4/2/1824، الغد، عّمان
 
 مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنانتحييد ندعو لتزور جنبالط:  ""الديموقراطية .11

زب التقوودمي االشووتراكي النائووب وليوود جنووبالط، وضووّم الوفوود علووي رئوويس الحوو زار وفوود موون الجبهووة الديموقراطيووة
 فيصل محمد خليل وعدد من أعضاء قيادة الجبهة في لبنان.

وأفاد بيان لو"الجبهة" أن الوفد "قّدر للنائب جنوبالط وللحوزب التقودمي دعوم الشوعب الفلسوطيني وحقوقوه الوطنيوة 
 وزاري عن الحقوق اإلنسانية".واالجتماعية"، داعيًا إلى إيراد بند في البيان ال

أتوون الصوراع المحلوي واإلقليموي، وأن الجهوود  إلوىكما عرض الوفد الموقف الفلسطيني الجامع بعدم االنجرار 
 الفلسطينية متواصلة لتجنيب المخيمات والحالة الفلسطينية تداعيات هاتين األزمتين.

 4/2/1824، المستقبل، بيروت
 

 دة العامة" و"جبهة النصرة" حول خرق الهدنة في مخيم اليرموك"القيا بينتبادل االتهامات  .22
ألووف محاصوور منووذ أشووهر فووي الحوورب  10فووي مخوويم اليرموووك الووذي يضووم  أمووسوانوودلعت االشووتباكات أول موون 

األهليوووة السوووورية. وقوووال "المرصووود السووووري لحقووووق اإلنسوووان" إن سوووائق سووويارة إسوووعاف قتووول فوووي قصوووف علوووى 
 فجارات عدة.المخيم. وتحدث السكان عن ان

القيادة العامة" بزعامة أحمد جبريل، التي تؤيود الورئيس السووري بشوار -وألقت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
األسووود اللووووم فوووي المعوووارك علوووى "جبهوووة النصووورة". وقالوووت "الجبهوووة الشوووعبية" إن "جماعوووات إرهابيوووة مووون "جبهوووة 

خوانهم التكفيريين" تسللوا إلى مخيم اليرمو   ك األحد".النصرة" واع
في المقابل، اتهمت "النصرة" القوات النظامية ومقاتلي "القيادة العامة" الموالية للنظوام السووري بوو "عودم االلتوزام 
بووأي بنوود موون بنووود اتفاقيووة تحييوود مخوويم اليرموووك"، مووذّكرة بووأن مقاتليهووا كووانوا انسووحبوا موون المخوويم "نظوورًا لتووردي 

رة بوين النوواس بسوبب الحصووار الخوانق الووذي فرضوه النظووام والقيووادة الوضوع المعيشووي واإلنسواني إلووى درجوة كبيوو
 العامة".

واتهمت في بيانها مقاتلي النظام وجبريل بو "عدم االنسحاب إلى المنطقة المتفق عليهوا )...( وعودم جعول هوذه 
خويم حيوث المنطقة منزوعة السالح والمراوغة في ما تم االتفاق عليه من إدخوال السولل الغذائيوة إلوى داخول الم

 تم إدخال أعداد قليلة جدًا منها".
  4/2/1824الحياة، لندن، 

 
 اإلسرائيلي يهدف للضغ  على عباس للقبول باإلمالءات التصعيدفتح:  .21

اعتبرت حركة فتح التصعيد األخير ضد قطاع غزة والذي أسفر الليلة الماضية عن استشوهاد : غزة )فلسطين(
هووود الدوليووة للتوصوول إلووى اتفوواق سووالم وجوور المنطقووة لوودائرة العنووف فلسووطينيين بأنووه "يهوودف إلووى إجهوواض الج

 ".األمريكية اإلسرائيليةوالشروط  باإلمالءاتوضغط على رئيس السلطة محمود عباس للقبول 
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( صوواروًخا واحوًدا علووى األقوول باتجوواه تجمووع للمووواطنين فووي 3|3مسوواء االثنووين ) أطلقووتوكانوت طووائرة إسوورائيلية 
علوى الفوور، وأصويب  أحدهملحميد في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، حيث استشهد شارع السلطان عبد ا

 آخران بجراح احدهم فارق الحياة فيما بعد.
وقالت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة في بيان لها تلقت "قدس برس" نسوخة منوه: "تورى حركوة 

ف كيان االحتالل من ورائه إجهاَض الجهود الدولية للتوصول فتح في هذه الجريمة النكراء تصعيدًا خطيرًا يهد
رهاب الدولة الُمنظم الذي تمارسه ضد شوعبنا وقيادتوه  التفاق سالم من جهة، وجر المنطقة إلى دائرة العنف واع
موون جهووة أخوورى، كمووا أنووه يووأتي فووي سووياق الضووغوطات التووي تمارسووها حكومووة الكيووان علووى القيووادة الفلسووطينية 

 مازن )محمود عباس( للقبول باإلمالءات والشروط اإلسرائيلية األمريكية". والرئيس أبو
ونوووددت الحركوووة بالتصوووعيد العسوووكري اإلسووورائيلي الخطيووور ضووود أبنووواء الشوووعب الفلسوووطيني فوووي الضوووفة الغربيوووة 
وقطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته وفي مقودمتها مجلوس األمون الودولي واألموين العوام 
لألمووم المتحوودة بتحموول مسووؤولياتهم والتوودخل العاجوول لوقووف هووذا التصووعيد العسووكري اإلسوورائيلي الخطيوور وموووا 

 ترتكبه قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي من جرائم حرب بحقهم.
ودعت حركة فتح حركة ا حماس إلى "االستجابة الفورية إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية؛ لتجسويد 

طنيوووة التوووي اعتبرتهوووا مصووودر قووووتهم؛ لمجابهوووة جووورائم االحوووتالل وممارسووواته العدوانيوووة ضووود الشوووعب الوحووودة الو 
 الفلسطيني وقيادته ومقدساته"، على حد تعبيرها.

 4/2/1824قدس برس،  
 

 : المفاوض الفلسطيني فاقد للشرعيةحماس .22
ني "ال يملووك موون أمووره أكوود القيووادي فووي حركووة حموواس نزيووه أبووو عووون أن المفوواوض الفلسووطي: جنووين )فلسووطين(

ال يمتلووك اي كفوواءة تفاوضووية، والوودليل  أخوورى شوويئا"، مشوويًرا إلووى أنووه "فاقوود لشوورعية التمثيوول للقضووية وموون جهووة 
 بعد عقود من التفاوض العبثي". األرضالنتائج على 

ن القضووية الفلسووطينية فووي سووباق مووع الووزمن، حيووث ‘وقووال أبووو عووون، فووي تصووريحات خاصووة لووو "قوودس بوورس" 
ع األحداث بشكل عوام وفوي القودس بشوكل خواص، مموا ينوذر بحودث وشويك أال وهوو اتفواق علوى القضوية تتسار 

 الفلسطينية وليس لحل القضية الفلسطينية، وذلك من خالل فرض وقائع على االرض من قبل االحتالل".
عقوووار وأضوواف: "يتصووورف المفووواوض الفلسووطيني فوووي أروقوووة المفاوضووات الداخليوووة بوووين الطوورفين وكأنوووه مالوووك 

بشكل حصري ال يكاد يطلع عليه أحد، ويدلل على ذلك تصوريحات أولمورت حوول موافقوة عبواس علوى تودويل 
 القدس، وكذلك وثائق كشف المستور حول حقيقة المفاوضات والتي اثارت الجانب الفلسطيني حين نشرها".

كانية إلسورائيل انموا هوو وأكد أبو عون على أن حوديث عبواس ألولمورت حوول عودم رغبتوه بتغييور التركيبوة السو
تخووبط سياسووي ال يوونم عوون إدراك مووا يفعلووه هووذا الرجوول الووذي تنووازل عوون حقووه الشخصووي بووالعودة الووى صووفد، 
فماليين الالجئين الفلسوطينيين الوذين عاشووا مورارة التشورد لعقوود طويلوة لون يتنوازلوا عون حقهوم بوالعودة لوديارهم 

 تلبية لرغبة عباس او فريقه المفاوض".
لقيوووادي فوووي حمووواس جميوووع القووووى الفاعلوووة والحيوووة فوووي الشوووعب الفلسوووطيني "التنبوووه قبووول فووووات األوان وطالوووب ا

 لخطورة ما يجري والتصرف بمسؤولية تجاه األخطار المحدقة"، على حد تعبيره.
 2/2/1824قدس برس، 
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 بمقاطعة جمعية الشبان المسيحية في النرويج للبضائع اإلسرائيلية ترحبفتح  .24
رحبووت حركووة فووتح بووإعالن جمعيووة الشووباب والشووابات المسوويحية فووي النوورويج، والتووي تضووم : طين(رام هللا )فلسوو

أكثر من ثالثين ألف عضو، بمقاطعتها للبضائع اإلسرائيلية نتيجة لالستيطان وعدم التزام الجانب اإلسورائيلي 
 بالقانون والشرعية الدولية.

تووه "قوودس بوورس" إن اتسوواع عوودد المؤسسووات الرسوومية وقووال النوواطق باسووم الحركووة بسووام القواسوومي فووي بيووان تلق
والمنظمات غير الحكوميوة والشوركات الخاصوة التوي أخوذت قوراًرا بمقاطعوة البضوائع أو المؤسسوات اإلسورائيلية 
دليوووول واضووووح علووووى فهووووم المجتمووووع الوووودولي لحقوووووق الشووووعب الفلسووووطيني، ورفووووض واضووووح لسياسووووة االحووووتالل 

 قانون والشرعية الدوليين.العنصرية والتي تخالف ال اإلسرائيلية
ودعووا القواسوومي كافووة المؤسسووات الدوليووة والشووركات الخاصووة إلووى اتخوواذ قوورارات مماثلووة موون شووأنها وضووع حوود 

 لممارسات االحتالل االسرائيلي العنصرية الذي لم يمعن في خرقه للقانون الدولي، على حد تعبيره.
 2/2/1824قدس برس، 

 
 و عرب"تنعى الفنان الفلسطيني "أب حماس .25

تقووّدمت حركووة حموواس إلووى جموواهير الشووعب الفلسووطيني بالتعووازي بوفوواة شوواعر ومنشوود الثووورة : غووزة )فلسووطين(
( بمدينوة حموص فوي 3|1الفلسطينية إبراهيم محمد صالح )أبوو عورب(، الوذي وافتوه المنّيوة مسواء أموس األحود )

 عامًا. 43سورية بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 
( الراحوول بأنووه "كووان صووادحًا بالصوووت الشووجّي المعّبوور عوون 3|3فووي بيووان لهووا اليوووم االثنووين )ووصووفت حموواس 

آالم وأحالم الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وناطقًا باسم ضمير اإلنسان الفلسوطيني المتعّلوق بأرضوه 
 والمتمسك بثوابته وحقوقه".

 2/2/1824قدس برس، 
 

 كي بتحميل الفلسطينيين مسؤولية عدم تقدم المفاوضاتير ألميرد على تحذيرات الرئيس ا نتنياهو .26
قبل قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ، أن جويس كرم، عن 4/2/1824، الحياة، لندنذكرت 

في السنوات األخيرة خضعت دولة اسرائيل لعدة ضغوط رفضناها في "مغادرته اسرائيل مساء أول من أمس: 
منقطعة النظير ما سمح لها بالحفاظ على االستقرار واألمن. هذا ما قمنا به في  ظل عواصف إقليمية

، ملمحًا إلى أن الملف االيراني سيكون هو، ال الملف الفلسطيني، "السابق وهذا ما سنقوم به في المستقبل
ى العظمى في صلب محادثاته مع الرئيس ألميركي، معربًا عن قلقه ازاء ما آلت اليه المحادثات بين القو 

يران بعد التوصل الى اتفاق مرحلي في تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي حول البرنامج النووي للجمهورية  واع
 االسالمية.

ومع وصوله إلى واشنطن صباح أمس رد نتنياهو على تصريحات الرئيس األميركي بالقول إن إسرائيل 
سط بحاجة إلى ثالثة أشخاص على األقل، اثنان رقصة التانغو في الشرق األو "، وان "تسوية جيدة"معنية بو

، في تكرار "متوافران، إسرائيل والواليات المتحدة واآلن يجب أن نرى ما إذا كان الفلسطينيون موجودين
في كل أألحوال، وكي نحقق اتفاقًا، يجب أن نحمي مصالحنا "التهامهم بالتصلب في مواقفهم. وأضاف: 

 ."الحيوية
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نتنياهو اعتبر انه بخالف دولته، فإّن الفلسطينيين ، أن أ ف ب، عن 4/2/1824، تالسفير، بيرو وأضافت 
األعوام العشرين التي مضت منذ دخلت إسرائيل في "لم يقوموا بما هو ضروري في هذا الملف. وقال إّن 

مدن في عملية السالم طبعتها إجراءات غير مسبوقة اتخذتها إسرائيل للدفع بالسالم قدما. لقد انسحبنا من 
يهودا والناصرة )الضفة الغربية(. لقد أخلينا قطاع غزة تماما. لم نكتف بتجميد مستوطنات بل قمنا بتفكيك 

 ."مستوطنات برمتها. لقد أفرجنا عن مئات اإلرهابيين بينهم عشرات في األشهر األخيرة
عديدة وآالف من وحين تنظرون إلى ما حصلنا عليه في المقابل، إنها اعتداءات انتحارية "وأضاف 

الصواريخ أطلقت على مدننا من مناطق قمنا بإخالئها وتشجيع الفلسطينيين من دون توقف على كره 
إسرائيل. إذن، اسرائيل قامت بما يتوجب عليها القيام به، وانا متأسف لقول ذلك إال أن الفلسطينيين لم يقوموا 

 ."بالمثل
تنياهو أوال عن إيران، مؤكدا الوباما أّن الملف النووي ، تحدث ن"مفاوضات السالم"وقبل أن يتطرق الى 
من امتالك القدرة  إيرانشك هو منع  أدنىالتحدي االكبر من دون ". وقال إّن "األكبر"إليران يمثل التحدي 

، داعيا الى تفكيك كامل للمنشات النووية اإليرانية. وبعيد انتهاء االجتماع، غادر "على تطوير اسلحة نووية
 الوزراء اإلسرائيلي البيت األبيض بعد نحو ثالث ساعات من وصوله.رئيس 

 
 إقرار قانون يمنع دخول األحزاب العربية في الكنيستمعاريف:  .23

أقرت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع صباح اليوم مشروع قانون "نظام الحكم" بترا: -المحتلةالقدس 
، وذلك لمنع دخول %3216إلى  %1سم في االنتخابات النيابية من في اسرائيل الذي يتضمن رفع نسبة الح

ووفقا لصحيفة معاريف اإلسرائيلية سيتم طرح القانون الجديد للتصويت عليه  األحزاب العربية في الكنيست.
في الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة األسبوع المقبل، ويتوقع أن يمر في التصويت حيث يحظى على دعم 

ف الحكومي، ويوجه التعديل الجديد ضربة قاسية لألحزاب الصغيرة وعلى رأسها األحزاب العربية، االئتال
 بحيث يفرض عليها إما التوحد في قائمة واحدة أو المجازفة بخسارة تمثيلها في االنتخابات القادمة.

 وزيرا ال أكثر. 21 ويتضمن مشروع القانون أيضا تعديالت على تركيبة الحكومة حيث يحدد عدد الوزراء بو
 4/2/1824، الغد، عّمان

 
 
 

 وكرانياألجلب يهود حزب "يوجد مستقبل" يطالب نتنياهو بوضع خطة حكومية  .20
في أعقاب األحداث األخيرة في أوكرانيا والتحريض المتزايد ضد الجالية اليهودية في كييف، حسب زعمها، 

إلى رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو  "يوجد مستقبل"توجهت عضو الكنيست رينا فرانكل من حزب 
 بكتاب تطلب منه العمل على وضع خطة حكومية وموازنة لجلب يهود أوكرانيا إلى البالد.

توجهت برسالة الى رئيس الوزراء وطلبت منه أن ينتبه إلى عدد من الحقائق المقلقة بشأن "وقالت فرانكل: 
لبت أيضا تدخله في هذا الموضوع، فالجالية اليهودية محاطة وضع الجالية اليهودية في أوكرانيا، وط

 ."بالخطر الواضح والفوري 

 4/2/1824، الدستور، عّمان
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 1822 سنة %218من  إلى أكثرارتفاع نسبة االستيطان  :سرائيليحصاء المركزي اإلمكتب اإل .24
ية أظهرت يوم اإلثنين بيانات رسم، أن سيف الدين حمدان، عن 2/2/1824، وكالة رويترز لألنباءذكرت 

يبلغ مثلي ما بنته لهم  1023أن عدد المنازل التي بنتها إسرائيل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في 
وذلك قبل ساعات فقط من اللقاء المقرر بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس  1021في 

كزي لإلحصاءات اإلسرائيلي إن عدد مشروعات اإلنشاء الجديدة وقال المكتب المر  األمريكي باراك أوباما.
 قبل عام لكنه لم يحدد أين بنيت هذه المنازل. 2233من  1023في  1634في المستوطنات قفز إلى 

وقالت جماعة السالم اآلن اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان إن الزيادة في المباني الجديدة في المستوطنات 
ألف مستوطن يهودي على  600ويعيش أكثر من  م الحكومة اإلسرائيلية بالمفاوضات."أظهر "عدم التزا

 .2136أرض احتلتها إسرائيل في حرب عام 
معدل البناء االستيطاني االسرائيلي الجديد زاد  ، أند ب أ، عن 4/2/1824، القدس العربي، لندنوأضافت 

م السابق له، وذلك وفقا لبيانات جديدة نشرها عن العا %210بأكثر من  1023في الضفة الغربية في عام 
 مكتب االحصاء المركزي االسرائيلي أمس االثنين.

تشمل  1023في الوحدات في الضفة الغربية في عام  %62213وتظهر البيانات انه كان هناك نمو بنسبة 
 من كل عمليات البناء الجديدة التي قامت بها اسرائيل في العام الماضي. %626نحو 

وحدة سكنية في الضفة الغربية  634فقا لبيانات مكتب االحصاء المركزي، بدأت اسرائيل بناء الفين ووو 
 .1021وحدة في عام  233مقارنة بوالف و

 في عدد الوحدات السكنية التي شيدت في تل ابيب. %21من جهة اخرى، كان هناك انخفاض كبير بنسبة 
ي عدد الوحدات السكنية التي اقامتها اسرائيل في جنوب ف %21، كانت هنا زيادة بنسبة 1023وفي عام 
في شمال اسرائيل بينما شهدت القدس زيادة  %2في منطقة حيفا. وكانت هناك زيادة بنسبة  %4اسرائيل و

واجماال، ارتفع عدد الوحدات السكنية التي بدأت اسرائيل في بنائها بنسبة  في عدد الوحدات. %423بنسبة 
 .1021مقارنة بعام  423%

تقريبا في  %424، بنسبة ألف 360ومن اجمالي سكان اسرائيل البالغ عددهم ثمانية ماليين نسمة، يقيم نحو 
 الضفة الغربية.

 
  لبث الفتن واستهداف الناشطين العرب "0188" تجنيد آالف اإلسرائيليين لوحدة اإلستخبارات اإللكترونّية .18

(، المتخصص في الشؤون األمنّية والعسكرّية، تقريرًا Israel Defenseأندراوس: أعّد موقع ) زهير-الناصرة 
، التابعة لإلستخبارات العسكرّية في جيش اإلحتالل )أمان(، جاء فيه أّنها من 4100مفصاًل عن الوحدة 

أكثر الوحدات تطورًا من الناحية التقنّية والتكنولوجّية ولها نشاطات واسعة في حروب اإلنترنت والشبكات، 
ضم إليها اآلالف من العقول اإلسرائيلّية منذ إنشائها نظرا لشهرتها الواسعة، حيث تعمل على ضمان وقد ان

 التفوق النوعّي إلسرائيل من خالل عمليات دفاعّية أو هجومية في الفضاء اإللكتروني. 
خبارات العسكرية ة، وبناًء على تعليمات من قيادة اإلستونقل الموقع عن مصدر أمنّي قوله إّن الوحدة المذكور 

ال تستثني أيًّا من قادة السلطة ومسؤولي وموظفي أجهزتها األمنية من عمليات التنصت المنهجية. كما 
كشف النقاب عن أّن رئيس الوزراء اإلسرائيلّي األسبق، أرئيل شارون نجح في إقناع الرئيس جورج بوش 

ٍف عندما عرض شارون على مسامع بوش اإلبن في التّحول ضّد الرئيس الراحل ياسر عرفات بشكٍل جار 
محادثات لعرفات يطلب فيها من مقاومين في حركة فتح مواصلة العمل المسلح ضد إسرائيل في مطلع 
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انتفاضة األقصى. عالوة على ذلك، تابع الموقع العبرّي، ُتبدي المخابرات اإلسرائيلية اهتماًما كبيًرا بمعرفة ما 
ساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة في كل ما يتعلق بالعالقة يدور في أروقة السلطة، من أجل م

(، تقوم باستخدام الطائرات من دون طّيار ويّتم 4100مع السلطة. ونقل عن مصدر أمنّي قوله إّن )الوحدة 
 استغالل هذه التقنية بالتعاون بين تلك الوحدة وسالح الجو اإلسرائيلّي.

ال دان حالوتس، رئيس هيئة األركان وقائد سالح الجو اإلسرائيلّي األسبق كان وأشار الموقع إلى أّن الجنر 
صّرح بأّنه في جميع عمليات اإلغتيال التي تّمت في الضفة الغربية وقطاع غزة فإّنه تّم استعمال هذه 

لتوغل داخل الطائرة التي ُتستخدم في تسهيل مهمة ألوية المشاة التابعة لجيش اإلحتالل قبيل وأثناء عمليات ا
( بمعلومات عن تحركات عناصر المقاومة، وعناصر 4100األراضي الفلسطينّية، وُتزّود عناصر )الوحدة 

الوحدة يقومون بدورهم بتزويد قادة الجيش بهذه المعلومات بشكل تدريجّي، على حّد قول المصدر. كما تبيّن 
بات الالزمة التي تضمن إلسرائيل مواصلة معرفة ما الحقًا أّن الجيش اإلسرائيلّي كّلف الوحدة بالقيام بالترتي

يدور في قطاع غزة. وتابع التقرير قائاًل إن إسرائيل ُتخطط للسيطرة على جميع خطوط الهاتف وأنظمة 
وكشف  اإلتصال في القطاع بشكل يمكن األجهزة األمنّية اإلسرائيّلية من رصد تحركات واتصاالت النشطاء.

بتجنيد آالف الشباب من طالب  1003النقاب عن أّن الدولة العبرّية قامت منذ العام الموقع في سياق تقريره 
الثانوية في هذه الوحدة، األمر الذي أثار الجدل حينها حول األسباب التي تستدعي استقطاب كل هذه 

م العبرّية األعداد وطبيعة المهمات التي ستوكل إليهم، لكن األمر ظل مبهًما، الفتًا إلى أّن وسائل اإلعال
لكّنه أضاف، أّنه  تعّرضت لضغوط لوقف النشر عن الموضوع باّدعاء أّنه يمّس األمن القومّي اإلسرائيلّي.

مع نهاية العام الماضي بدأت المعلومات تتسّرب أّن من تّم تجنيدهم شكلوا أكبر جيش إلكترونّي لنشر الفكر 
بناه الثقافّية والفكرية وضرب قيمه األخالقّية واإلنسانية  الصهيونّي والتوغل في أعماق العالم العربّي لتسميم

والعقائدّية، وقد أتاح له فضاء مواقع التواصل اإلجتماعي والمنتديات والمواقع اإللكترونية ميدانا مفتوحا 
 للتحرك بحرّية كاملة.

 4/2/1824، القدس العربي، لندن
 

 1821و 2440من المغرب إلى فلسطين ما بين سرائيلية: أكثر من ربع مليون يهودي هاجروا إوثائق  .12
من ربع مليون يهودي هاجروا المغرب نحو فلسطين المحتلة ليشكلوا  أكثرالرباط: افادت وثائق اسرائيلية ان 

 جالية يهودية هناك. أكبر
مغربيا من المتدّينين اليهود قد هاجروا من المغرب  162.436وأكدت وثائق حكومية رسمية إسرائيلية أن 

، وتشير الى أن هجرة اليهود المغاربة نحو إسرائيل 1021و 2144لى إسرائيل في المرحلة الممتدة ما بين إ
من القرن الماضي، حيث بلغ عدد المغاربة اليهود الذين  2162و 2132شهدت أوجها خالل الفترة ما بين 

  مواطنين. 230606هاجروا إلى الدولة العبرية 
 4/2/1824، القدس العربي، لندن

 
 يهوديًا هاجروا من مصر 32يرصد حكايات  يكتاب إسرائيل "يالعصر الذهب" .11

ر كتاب صادر حديثًا فى إسرائيل عدد اليهود الذين هاجروا من مصر بما يتراوح بين  ألف  200و 36قدَّ
، من تأليف "والبعث فى إسرائيل النزوح-العصر الذهبى ليهود مصر "وجاء الكتاب بعنوان:  شخص.
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يهوديًا  63لو عادة أهارونى، الباحثة اإلسرائيلية فى تاريخ يهود مصر، ويرصد حكايات شخصية  الدكتورة
 هاجروا من مصر.

 4/2/1824، المصري اليوم، القاهرة
 

 "1"إكس الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية العميل الصهيوني .12
ان رافيف" المتخصصان في ذكرت إذاعة االحتالل الصهيوني أن الصحفيان "يوسي ميلمان" و"د: رام هللا

شؤون االستخبارات كشفا عن تفاصيل جديدة في قضية السجين األمني الصهيوني مجهول الهوية، والملقب 
وأضافت إن االثنين ذكرا في موقعهما اإللكتروني األمريكي أن هذا الشخص كان عنصرا هاما  ".1"إكس 

نه أودع السجن قبل حوالي عشر سن وات بعد أن ادين بالخيانة بسبب كشفه اسرارا في جهاز "الموساد"، واع
 جنبية.ألجهة 

 2/2/1824، المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 المسجد األقصى  دعوات يهودية لمسيرة شبابية حول أبواب .14
دعت منظمات يهودية متطرفة أنصارها للمشاركة في مسيرة تأخذ الطابع  :ابراهيم كامل-القدس المحتلة 

آذار "أول أيام شهر  أمسوصادف  بواب المسجد األقصى المبارك مساء أمس.الشبابي الصاخب حول أ
شهرا  23، إذ تعتبر هذه السنة وفق التقويم الكبيسة وتحتوي على 6664بحسب التقويم العبري لسنة  "الثاني
وحسب إعالنات المجموعات اليهودية فإن المشاركين في المسيرة يتجمعون في باحة حائط البراق،  عبريا.

حيث تقام في المكان فعاليات راقصة وصاخبة، ثم تنطلق المسيرة بعد ذلك من ساحة حائط البراق متجهة 
شماال بموازاة السور الغربي للمسجد األقصى داخل شارع الواد في القدس القديمة، ومقابل كل باب من أبواب 

قون بحلقات راقصة، وترتفع أصوات المسجد األقصى تمر به المسيرة التلمودية يتوقف المشاركون فيها ويتحلّ 
تراتيل "المشاركين بالصراخ وبالكلمات العنصرية التي تستفز سكان المدينة في اطار ما يطلقون عليه تسمية 

التلمودي أمام أبواب المسجد األقصى، « صرخات الشوفار»في األثناء، يطلق الحاخامات اليهود  ."غنائية
 غنائية التي تمّجد الهيكل المزعوم وتتمنى عودته مكان األقصى.بمصاحبة مكبرات الصوت والموسيقى ال

 4/2/1824، الرأي، عّمان
 

صابات في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة .15  شهيدان وا 
مسوواء االثنووين علووى بلوودة  اإلسوورائيليفووي غووارة جويووة شوونها الطيووران  آخووراناثنووان  وأصوويباستشووهد فلسووطينيان 

 .بغزةالناطق باسم وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية  أعلنما بيت حانون في شمال قطاع غزة، على 
قصووف مجموعووة موون  إثوور"استشووهد المووواطن مصووعب الزعووانين فووي العشوورينات موون عمووره  مصوودر طبووي:وقووال 

القودرة  أُعلونوفوي وقوت الحوق،  طائرات االحتالل وهم في بستان في بيت حوانون". أطلقتهالمواطنين بصاروخ 
بهووا فووي الغووارة نفسووها ليرتفووع بووذلك عووودد  أصووويببجووروح  متووأثراعامووا(  32يف ناصوور )"استشووهاد الشوواب شوور 

 اثنين". إلىالشهداء 
2/2/1824، عكا أون الين  

 
 1822منذ  ةسوريفي شهيدًا فلسطينيًا  1802مجموعة العمل:  .16
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ين أعلنووت مجموعووة العموول موون أجوول فلسووطينيي سووورية يوووم االثنووين، أن عوودد الضووحايا موون الالجئوو: وكوواالت
وحتوى نهايوة  1022الجًئوا فلسوطينًيا قضووا مون بدايوة األحوداث فوي موارس  1042بلوغ  ةالفلسطينيين في سوري

 ، وفق إحصاءاتها الموثقة.1024/ شباط-فبراير
خارجهوا، موضوحة  32الجئوا فلسوطينيا قضووا داخول سوورية و 1060وأوضحت المجموعوة فوي تقريور لهوا فوإن 

خوارج مخيمواتهم  303خل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، فيما قضى الجئا قضوا دا 2446أنه تم تسجيل 
 .ةوتجمعاتهم بسوري

قضوا خارج سورية أثناء محاولتهم الوصول إلى البلدان األوروبية هرًبوا مون األوضواع المأسواوية  32وبين أن 
 .ةفي سوري

إثور اسوتهداف  33قصوف، وبسوبب ال 460الجًئوا قضووا ألسوباب متعوددة، مونهم  1042وأشار التقرير إلوى أن 
تحوووت  260برصووواص قناصوووة، و 146بسوووبب االشوووتباكات المسووولحة، و 403منووواطقهم بالسوووالح الكيموووائي، و

 نتيجة نقص الغذاء والرعاية الطبية بسبب الحصار على مخيم اليرموك. 213التعذيب، و
 2/2/1824فلسطين أون الين، 

 
 األقصى المسجد الشيخ كمال الخطيب: شعبنا لن يسمح باستباحة .13

أن االحوتالل يسوتعد  مون-الفلسوطينيفوي الوداخل  اإلسوالميةنائب رئيس الحركة  –حّذر الشيخ كمال الخطيب 
خوالل عيود الفصوح العبوري بعود شوهر ونصوف، أكود أن  األقصوىمن اآلن القتحام وعدوان كبير على المسجد 

وجوواءت أقوووال الشوويخ كمووال  ى.االعتووداء سوويجابه بمزيوود موون التواصوول والربوواط واالعتكوواف فووي المسووجد األقصوو
وقووال  األخيوورة فووي المسووجد األقصووى، األحووداثخووالل مقابلووة تلفزيونيووة مووع قنوواة القوودس الفضووائية تعقيبووا علووى 

نيسووان، نتحوودث عوون هووذا التوواريخ، ألنووه سوويكون  24منووذ اليوووم وحتووى توواريخ  اإلسوورائيلية"بيقووين أن المؤسسووة 
عبر اجتماع للجنوة الداخليوة فوي الكنيسوت  اإلسرائيليةمؤسسة عشية عيد الفصح العبري، الذي سبق وأعلنت ال

، وان يوتم االسوتعداد قبول لألقصوىبوجود ضوباط شورطة كبوار، حوول كيفيوة االسوتعداد لجعلوه يووم اقتحوام كبيور 
التواريخ بشوهرين، يعنوي أن حوودثًا كبيورا سويكون فوي هووذا اليووم األمور الوذي سوويزيد مون الحضوور وااللتحوام وشووّد 

 رباط و االعتكاف في المسجد األقصى.الرحال وال
4/2/1824الدستور، عمان،   

 
 مئات المستوطنين في مسيرة تهويدية حول أبواب المسجد األقصى :مؤسسة األقصى .10

إن مئوات  ،3/3/1024قالت "مؤسسة األقصى للوقف والتراث" فوي بيوان لهوا مسواء االثنوين : محمود ابو عطا
ة يتقودمهم عودد موون الحاخاموات شواركوا فوي مسويرة تهويديوة حوول أبووواب المسوتوطنين وأفوراد الجماعوات اليهوديو

المسجد األقصى، وذلك بما أسموه "مسيرة األبواب" الدورية بمناسبة بداية الشهر العبري، وقد رفوع المشواركون 
وهوووم يووورددون شوووعار " فليوووبن الهيكووول سوووريعا"، ولبسووووا جوووارزات تحمووول نفوووس الشوووعار وصوووور الهيكووول  اإلعوووالم
 م.المزعو 

منطقووة بوواب لوتوجهووت  البووراق،هووذا وأفووادت المؤسسووة أن المسوويرة انطلقووت السوواعة السووابعة مسوواءأ موون سوواحة 
وصووولوات تلموديوووة،  رقصوووات-الخوووارجمووون  – األقصوووىخلوووف بووواب  أدوا، حيوووث -البلووودة القديموووة –القطوووانين 

تخللهوا الرقصوات وترديود ، األسوباطشارع الواد و ثم شوارع المجاهودين، وانتهوت عنود بواب  إلىوواصلت المسيرة 
 الشعارات التحريضية عبر مكبرات الصوت.
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2/2/1824، مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم  
 

 األقصىالمسجد مستوطًنا وضاب  مخابرات يقتحمون  46هيئة مقدسية:  .14
 اقوووتحم مسوووتوطنون وضوووباط مووون المخوووابرات اإلسووورائيلية صوووباح الثالثووواء المسوووجد األقصوووى: القووودس المحتلوووة

المبووارك موون جهووة بوواب المغاربووة بحمايووة مشووددة موون شوورطة االحووتالل الخاصووة، ونظموووا جولووة مشووبوهة فووي 
 باحاته.

مسووتوطًنا  22وقووال المنسووق اإلعالمووي لمؤسسووة األقصووى للوقووف والتووراث محمووود أبووو العطووا لوكالووة "صووفا" إن 
ا من ضباط المخوابرات الوذين عنصرً 26اقتحموا المسجد األقصى منذ ساعات الصباح، تزامن ذلك مع اقتحام 

وأوضح أن هذا االقتحوام توزامن أيًضوا موع  نظموا جولة مشبوهة في مرافق المسجد، بما فيها األبنية المسقوفة.
طالًبووا موون الجامعووات اليهوديووة لألقصووى، الفًتووا إلووى أن المئووات موون المصوولين وطووالب مصوواطب  10اقتحووام 

 ط إجراءات أمنية مشددة بحقهم.العلم ومدارس القدس تواجدوا في المسجد، وس
4/2/1824وكالة الصحافة الفلسطينية، )صفا(،   

 
 من نصف مليون مستوطن في الضفة وأكثر موقعا استيطانياً  448حنا عيسى:  .28

فووي أراضووي الدولووة الفلسووطينية  اإلسوورائيلياالسووتيطان  أنحنووا عيسووى  د.القووانون الوودولي  أسووتاذقووال  :رام هللا
المحتلة ومصادرة األراضي جميعها تعرقل جهود استئناف المفاوضات وجهود السوالم فوي المنطقوة، الفتوًا بوأن 

 244موقعوا منهوا  440عودد المواقوع االسوتيطانية فوي الضوفة بلوغ أكثور مون  أن إلىتشير مؤخرا  اإلحصائيات
موقعوا مصونفا علوى  43بؤر خوارج حودود المسوتوطنات و 201بؤرة داخل حدود المستوطنات و 13مستعمرة و

مسووتوطنة،  11قاعوودة عسووكرية، حيووث كووان أكثرهووا فووي مدينووة القوودس وضووواحيها بواقووع  44انووه مواقووع أخوورى و
 مع العلم بان عدد المستوطنين في الضفة أكثر من نصف مليون مستوطن. إسرائيل إلىتم ضمها  23منها 

 2/2/1824الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 الضفة بينهم قياديين في "الجبهة الشعبية" فيفلسطينيًا  11االحتالل يعتقل  .22
(، حملووة دهووم واقتحامووات واسووعة لمنوواطق 3|4شووّنت قوووات االحووتالل اإلسوورائيلية فجوور اليوووم الثالثوواء ): رام هللا

هم عوودد موون القيووادات فلسووطينيًا علووى األقوول، بيوون 11مختلفووة فووي الضووفة الغربيووة المحتلووة، أسووفرت عوون اعتقووال 
 الميدانية لو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وقالوووت مصوووادر عبريوووة، إن قووووات عسوووكرية كبيووورة مووون لوووواء "كفيووور" التوووابع للجووويش اإلسووورائيلي أغوووارت خوووالل 
سووواعات الليلوووة الماضوووية علوووى عووودة مووودن وقووورى فوووي منووواطق مختلفوووة مووون الضوووفة، ودهموووت عشووورات المنوووازل 

 بو "مطلوبين" لجهاز المخابرات "الشاباك".العتقال من وصفتهم 
 4/2/1824، قدس برس

 
 قلقيليةفي عزبة الطبيب بافتتاح مخيم "صمود" للمقاومة الشعبية الضفة:  .21

أكوود متحوودثون فووي افتتوواح مخوويم "صوومود" للمقاومووة الشووعبية فووي عزبووة الطبيووب بقلقيليووة ضوورورة التوافووق علووى 
والتنظيمووات خوواص بالمقاومووة الشووعبية، وتوسوويع نطاقهووا لتشوومل برنووامج وطنووي شووامل تشووارك بووه كافووة األطوور 

كافة المناطق الفلسطينية. وأشاد محافظ قلقيلية رافع رواجبة، بالمخيم وبصمود أهالي عزبة الطبيب وتصوديهم 



 
 
 

 

 
           24ص                                    2246العدد:     4/2/1824الثالثاء  التاريخ:

لسياسات االحتالل ومستوطنيه، ومون جانبوه أشواد أيضوا عضوو اللجنوة المركزيوة لحركوة فوتح محموود العوالول، 
 عاما من أجل حماية األرض الفلسطينية. 23ة الطبيب في المقاومة الشعبية المستمرة منذ بتجربة عزب

إنها تخوض تجربة فلسوطينية "بدوره أشاد النائب العربي في الكنيست محمد بركة، بتجربة عزبة الطبيب وقال 
 ".بامتياز لتوسيع دائرة المواجهة الشعبية ضد ممارسات االحتالل والمستوطنين

4/2/1824ر، عمان، الدستو   
 

 أي تقليصات على مجمل خدماتها منيحذر "األونروا"  الفلسطيني "أشد" الشباباتحاد  :لبنان .22
الفلسووطيني فووي لبنووان" وكالووة "األونووروا" موون التفكيوور فووي إجووراء أي  الووديمقراطيحووذر، أمووس، "اتحوواد الشووباب 

فوي لبنوان. واعتبور فوي بيوان، أموس، أن  تقليصات على مجمل خدماتها التي تقدمها ألبنواء الشوعب الفلسوطيني
 المساس ببرامج الخدمات األساسية الصحية والتربوية والخدماتية هو خط أحمر ال يمكن أن يمر.

وأشار االتحاد في بيان أمس، إلى أّن "تحركات طالبية وشعبية كبيرة ستنّظم إذا ما فكورت المسواس بالبرنوامج 
انوي، الووذي ناضوولنا موون أجوول إنجووازه وتحقيقووه سوونوات طويلووة جوودًا، وال التعليمووي، سووواء التعلوويم المهنووي أو الثوو

 يمكن أن نفرط بهذا الحق".
4/2/1824السفير، بيروت،   

 
 
 

 اكتشاف أقدم آثار كنعانية في فلسطين .24
، على قيموة 44الو تنطوي الموجودات األثرية المكتشفة في قرية كفركنا، داخل أراضي : عواودة وديع- كفركنا

بيورة ألنهوا أقودم آثوار كنعانيوة فوي الوبالد والمنطقوة حتوى اآلن وتعوود لأللوف الرابوع قبول المويالد، وهوي تاريخية ك
 الفترة التي شهدت بناء األهرامات في مصر.

وتثبوووت هوووذه الحفريوووات التوووي بووودأت قبووول أسوووبوعين أن كفركنوووا الفلسوووطينية كانوووت بلووودة مدنّيوووة متطوووورة محاطوووة 
 ء التاريخية.باألسوار وتقوم في محيط عين الما

فووي منطقووة مجوواورة لعووين كفركنووا وعلووى حافووة طريووق "درب السوووق" تووم اكتشوواف آثووار منووازل وأسوووار حجريووة 
ضخمة تعود للفترة الكنعانية األولى. ويؤكد الباحث األثري د. وليد أطرش أن النتائج كانت مفاجئة لدرجوة أن 

 بعض الباحثين شككوا فيها.
خيرة كشفت عن آثوار بيوت دائوري الشوكل تعورض للهودم بطريقوة عنيفوة إموا ويشير أطرش إلى أن الحفريات األ

موووا بهووودم عووودواني بووودليل أن سوووكانه تركووووا أغراضوووهم وأدوات زراعيوووة ومنزليوووة و جووورة  16نتيجوووة هوووزة أرضوووية واع
 فخارية ضخمة مليئة بالتراب.

لمعودة للحصواد، عوالوة كما ُعثر في أرضية البيوت التواريخي علوى سوكاكين حجريوة وأدوات زراعيوة كالمناجول ا
 على عظام أبقار وغنم وحيوانات أخرى. 

2/2/1824الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 في لبنان في أوروبا يطلع على وضع المخيمات نالفلسطينييتجمع األطباء  .25
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فوي  نالفلسوطينييوصل وفد األطبواء الفلسوطينيين المقيموين فوي أوروبوا إلوى لبنوان يترأسوه رئويس تجموع األطبواء 
كمووال الصووفدي موون بروكسوول، علووى أن  و د.محموود سووالم ترافقووه الوودكتورة دومنيووك آتووين موون بوواريس  د.أوروبووا 

يلتحق بهم خالل األيوام المقبلوة عودد مون األطبواء الفلسوطينيين مون الودول األوروبيوة وسويقيمون لمودة أسوبوعين 
الفلسطينيين الصحي،  في مستشفى الهمشري في مدينة صيدا، وسيقوم الوفد بوضع دراسة عن واقع الالجئين

 ويطلعون على احتياجات المراكز الصحية، وما يواجهه الالجئون من مشاكل في الجانب الصحي.
كووذلك سوويقوم وفوود األطبوواء بووإجراء معاينووة المرضووى وبعووض العمليووات الجراحيووة، إضووافة إلووى جوووالت ميدانيووة 

 خل المخيمات في لبنان.على المخيمات الفلسطينية وتجمعات النازحين من سوريا المقيمين دا
4/2/1824المستقبل، بيروت،   

 
 أبو أسعد .. فيلم للمخرج الفلسطيني هاني"الجنة اآلن" .26

"كان من المهوم جودًا ان يشواهد اإلسورائيليون هوذا الفويلم... ففوي العوادة هوم ال يريودون ان يوروا : إبراهيم العريس
 غير المرئي. صنوًا لإلنسان  إليهمالفلسطينيين، الذين صاروا بالنسبة 

لذا سنحاول اآلن ان نضع اإلنسوان غيور المرئوي هوذا علوى شاشوات السوينما عنودهم". بهوذا الكوالم عّلوق هواني 
 1006ابووو اسووعد، مخوورج الفوويلم الفلسووطيني "الجنووة... اآلن" علووى السووجال الحوواد الووذي دار فووي بوورلين العووام 

 ل جائزتين. خالل دورة مهرجانها السينمائي الذي عرض فيه فيلمه هذا ونا
 
 

ومرد ذلك القول اإلدراك العام بأن "الجنة... اآلن" ليس من األفالم التي قد يحوب اإلسورائيليون مشواهدتها، او 
 قد تحب سلطات تل ابيب ان تشاهدها معروضة في صاالتها.

4/2/1824الحياة، لندن،   
 

 في غزة لى خشبة مسرح عسقالنع بعنوان "أبناء هرقل" مسرحي عرض .23
نظووم مسوورح عشووتار بالشووراكة مووع اليونيسوويف وبتمويوول موون الحكومووة اليابانيووة عرضووًا : سووحويل رفأشوو-غووزة 

خوراج علوي أبوو ياسوين،  مسرحيًا بعنوان "أبناء هرقل" للشاعر اليوناني يروبيدس اعداد نص إيموان أبوو عوون واع
 وذلك على خشبة مسرح عسقالن بحضور عدد كبير من المثقفين ومحبي المسرح بغزة.

ول العموول حكايووة أبنوواء هرقوول الووذين هجووروا قسوورًا موون بلوودهم األم بعوود تعرضووهم لهجوووم كبيوور ال يقهوور موون ويتنووا
وتعووود جووذور الحكايووة إلووى ثالثووة االف عووام وتشووابه  دولووة أرغوووس، ومووا تبعووه موون توووجههم إلووى أثينووا وعيشووهم.

 .2144عام الفلسطينيين في العصر الحديث الذين هجروا قسرا من أراضيهم  تهجير الالجئين
4/2/1824القدس العربي، لندن،   

 
 "مارلين الفرنسية.. ابنة تل الزعترتحت عنوان " تصدر عددها الجديد مجلة الجزيرة .20

الذي يحمل عنوان "مارلين الفرنسية.. ابنة تل  1024أصدرت مجلة الجزيرة عددها الجديد لشهر مارس/آذار 
بالسياسة واألسى.. قصة فتواة نشوأت وشوبت علوى أنهوا  الزعتر"، وهو عدد خاص يتناول قصة إنسانية مشبعة

فرنسية لتكتشف بعد أكثر من ثالثة عقود أن جذورها تعود لمخيم بعيد شهد أحد فصول المأساة الفلسوطينية.. 
 إنه مخيم تل الزعتر في لبنان.
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لوووى يووود الجوووئ فلسوووطيني ع 3000الضووووء علوووى المخووويم وتووواريخ المذبحوووة التوووي قتووول فيهوووا قرابوووة ويسووولط العووودد 
مون  2163سونة  معركوة المخويمبالمليشيات المسيحية المدعومة من القووات السوورية، والفصوائل التوي شواركت 
 الطرفين الفلسطيني واللبناني، وتوثيق لأليام األخيرة التي سبقت يوم المذبحة.

 2/2/1824الجزيرة نت، الدوحة، 
 

  يإسرائيلمريكي أبدعم  إخواني حماس على مصر مخط    : هجوم"اليوم السابع" .24
جاء بعنوان "هل ترى أن استمرار تطاول حماس على  الذي الرأيتفاعل قراء "اليوم السابع" مع استطالع 

 مصر تنفيذ لمخطط إخوانى"، مؤكدين أن الحركة تمارس عنفا ضد مصر بمعاونة الجماعة اإلرهابية. 
واإلخوان أدوات  وهي، أمريكي يصهيون يهوديامتداد لمخطط  هيففيما اعتبر البعض أن أفعال حماس 

تنفيذه، أكد آخرون أن سلطة "هنية" باعت القضية الفلسطينية وأضرت باإلسالم، وأن سبب قيامها بأفعالها 
 .الفلسطينياإلرهابية هو استغالل فرصة انشغال قواتنا، وسعيهم للمتاجرة بالشعب 

خطيطهم للمظاهرات، وأصبح الدفع ت فيالعودة وهو واضح  فيوأضاف آخر "اإلخوان مضوا بدون أمل 
 أوال، ثم الخروج وضعف الموارد وجشع القيادات اإلخوانية سيقضى عليها".

بدعم من الغرب وأعوانه اإلقليميين وهم: اإلخوان،  الصهيونيواستطرد القراء "أطراف المخطط: الكيان 
ات مقاومة وتارة أخرى حركات تارة تطلق على أنفسها حرك التيوتركيا، وقطر، وجميع الجماعات الدينية 

 مصلحتها". فيجهادية، وكلهم مرتزقة يعملون لصالح إسرائيل، والدليل أن كل تصرفاتهم تصب 
وحولت معسكرات التدريب بغزة إلى تدريب  الفلسطينيوواصلوا "طبعا حماس إرهابية ضيعت قضية الشعب 

ين، ويحفرون األنفاق لتهريب األسلحة اإلرهابيين الذين يوجهون مدافعهم وبنادقهم إلى صدور المصري
 واإلرهابيين إلى مصر"، متسائلين "هل هذا جزاء مصر والمصريين؟".

 4/3/4104اليوم السابع، مصر، 
 

 يكشف حقيقة دعم "إسرائيل" النقالب السيسي اً وثائقي اً نشر ملفي"الحرية والعدالة" موقع  .48
محاكمته الهزلية تحت زعم التخابر مع دولة  قال الرئيس محمد مرسي من داخل القفص الزجاجي أثناء

 أجنبية": لن يستمر انقالب تدعمه إسرائيل 
تصريحات الرئيس الشرعي أكدتها تصريحات قادة الكيان الصهيوني، حيث قال رئيس وزراء الكيان 

يق أول ، إن على العالم الحر مساندة الفر CNNالصهيوني السابق، إيهود باراك، في مقابلة أجرته معه قناة 
عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، وكذلك الشخصيات القيادية الليبرالية، بعد خطوة عزل الرئيس 

 محمد مرسي وأوضح أن إسرائيل ال يمكنها تقديم المساعدة للسيسي ألن ذلك سيحرجه.
د " جمعوا فيه بعض تداول نشطاء اإلنترنت ملفا أسموه" عالقة االنقالب بالكيان الصهيوني.. الملف األسو و 

الشهادات من مسئولين إسرائيليين يشرحون سر عدائهم للرئيس مرسي ودعهم لالنقالب العسكري في مصر 
كالتالي: تسيبي ليفني تشرح سر العداوة مع مرسي وأردوغان في مصر وتركيا في محاضرة بمعهد دراسات 

الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي قالت وزيرة  2172نوفمبر  71يوم  INSSاألمن القومي الصهيوني 
ليفني إن كل قائد ودولة في المنطقة يجب أن يقرروا أن يكونوا إما جزءا من معسكر التطرف واإلرهاب، أو 

ذا قررت دولة أو قائد دولة ما مسارا آخر فسيكون هناك ثمن لهذا المسار. .. معسكر البرجماتية واالعتدال واع
 للمزيد:
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 4/3/4104موقع بوابة الحرية والعدالة، القاهرة، 
 

 : معاركنا الحقيقية في فلسطين وسورية"حزب هللا" .42
، وال ]للحكومة اللبنانية[ البيان الوزاري  المقاومة هي ثابتة الثوابت، وهي درة»أن  " اللبنانيحزب هللا"رأى 

المعارك الحقيقية، هي في فلسطين وسورية، وهناك من يقف مع إسرائيل "وأوضح أن  "،تراجع عن المقاومة
 ."في وجه خطوط الدفاع والمواجهة المصيرية، التي ترسم مستقبل المسارات

 4/3/4114، المستقبل، بيروت
 

 على لبنان دوان إسرائيليالصفدي يحذر من عالنائب محمد  .41
، القيادات 2/2اإلثنين  وميمحمد الصفدي، في البرلمان اللبناني دعا النائب  لإلعالم:الوكالة الوطنية 

من "التمادي" في "استفزازاتها"، محذرًا من عدوان  "إسرائيل"اللبنانية والحكومة بصورة خاصة، الى منع 
 إسرائيلي على لبنان.

خوف من أن تكون إسرائيل قد بدأت التحضير لشن عدوان على لبنان، مستفيدة من وقال الصفدي إننا "نت
أصبحت مصدر خطر  السورية-الداخلية". ورأى ان "الحدود اللبنانية  االنقساماتالفوضى اإلقليمية ومن 

دود من الح انطالقاً تتدخل في الحرب الدائرة داخل سورية  "إسرائيل"على األمن الوطني اللبناني، اذ ان 
، وهذا يحتم على القيادات اللبنانية وعلى الحكومة بصورة خاصة، القيام بما يلزم لضبط السورية-اللبنانية 

هذه الحدود من ضمن اإلمكانات المتاحة والقيام باالتصاالت الدولية الضرورية لمنع إسرائيل من التمادي 
 في استفزازاتها".

 4/3/4114، السفير، بيروت
  

 بالمخدرات "إسرائيل"يحارب  "حزب هللا": "تيديعوت أحرونو " .42
كد فيه قيام أالعبرية تحليال للمحلل العسكري للموقع رون بن يشاي،  "حرونوتأيديعوت "نشر موقع صحيفة 

، ومن خالل المخدرات سينفذ عمليات داخل "إسرائيل"اللبناني باستخدام المخدرات في حربه مع  "حزب هللا"
 لحزب مسؤوليتها.دون ان يتحمل ا "إسرائيل"

، مع العلم بأن قام بتشكيل شبكة مختصة للتجارة بالمخدرات مؤخراً  "حزب هللا"أن إلى وأشار بن يشاي 
يحقق  "حزب هللا"، ويرى بأن "إسرائيل"ضد القرن العشرين ات ياستخدم المخدرات في التسعين "حزب هللا"

 -سرائيلي من خالل السموم والمخدرات، الثانيافساد المجتمع اإل -ثالثة أهداف من خالل المخدرات، األول
الحصول على ارباح مالية من خالل تهريب المخدرات، وثالث االهداف هو جمع المعلومات عن مواقع 
وطرق إسرائيلية من خالل شبكات التهريب المخدرات، واستخدام هذه المعلومات وكذلك الشبكات بتنفيذ 

 ودون أصابع اتهام واضحة للحزب." حزب هللا"لى طلب ، بناء ع"إسرائيل"عمليات محددة داخل 
من تشكيل شبكة مختصة لتجارة المخدرات تختلف عما سبقها، فمن خاللها يسعى  ن ما قام به مؤخراً أو 
، والتي من خاللها يستطيع "إسرائيل"على فتح قنوات اتصال دائمة مع شبكات التهريب في  "حزب هللا"

، وبعد ذلك تهريب مواد قتالية من خالل هذه "إسرائيل"د ومعلومات عن معرفة طرق التهريب عبر الحدو 

http://fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=21563
http://fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=21563


 
 
 

 

 
           12ص                                    2246العدد:     4/2/1824الثالثاء  التاريخ:

 "حزب هللا"وحتى تسلل عناصر من  "إسرائيل"الطرق الى جانب المخدرات، والقيام بعمليات مختلفة داخل 
 عبر هذه الطرق.

 4/3/4114، الدستور، عّمان
  

 صواريخ فرنسية للبنان.. بموافقة إسرائيلية! ":السفير" .44
الذي يعقد غدًا  "،مجموعة الدعم الدولية للبنان" ذهب مسؤول فرنسي، شارك في اإلعداد لمؤتمر :بلوطمحمد 

ن الجانب أالمفاوضات في شق تسليح الجيش اللبناني قد ُحسمت، و   إنفي قصر األليزيه، الى القول 
 الفرنسي قد استجاب لمعظم المطالب التي تقدم بها الجيش اللبناني.

إن المفاوضات شهدت عقبات مع الجانب الفرنسي الذي وضع شروطًا  "السفير"لعة قالت لوولكن مصادر مط
مالية وأسعارًا لألسلحة تتجاوز ما كان متوقعًا بكثير، وال تتطابق مع الوعود الفرنسية على أعلى المستويات 

. ويقول مصدر لبناني "نانصديقنا التاريخي لب"بتسهيل الصفقة التي تمّولها المليارات السعودية الثالثة، مع 
مطلع إن األسعار التي طالب بها الفرنسيون خالل المفاوضات تتطابق مع المستوى التجاري المعروف، وال 

 تعكس التساهل الموعود عند بدء المفاوضات.
وحصل اللبنانيون خالل المفاوضات على موافقة فرنسية على تزويد الجيش بصواريخ مضادة للدروع، 

للطائرات، إال أن مداها لن يتجاوز الخمسة كيلومترات، ما يحّد من فعاليتها في مواجهة  واخرى مضادة
 الطيران اإلسرائيلي. 

ويستجيب ذلك للتحفظ اإلسرائيلي عن تزويد لبنان بأية أسلحة مضادة للطائرات، تخرق السيطرة الجوية 
 اإلسرائيلية على األجواء اللبنانية.

 4/3/4114، السفير، بيروت
 

 يعتصم تضامنًا مع القدس "الفلسطيني –الشبابي اللبناني يروت: "اللقاء ب .45
مام مقر االمم أقصى الشريف، مع القدس واأل ، تضامناً اعتصاماً  "اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني"نظم 

طيني رواح شهداء الشعبين الفلسأفي االسكوا في بيروت. بدأ االعتصام بقراءة سورة الفاتحة على  ةالمتحد
واللبناني. ثم كانت كلمات نبهت إلى ما تتعرض له القدس ودعت الى مواجهة تهويد المدينة. وتحدث رئيس 

تهويد  اللقاء احمد الشاويش عن انتهاكات يقوم بها العدو الصهيوني يوميا ضد المقدسيين، وخصوصاً 
 القدس. وحمل مسؤولية ما يجري في القدس للزعماء العرب والمسلمين.

 4/3/4114، قبل، بيروتالمست
 

 محمد صبيح: تمديد المفاوضات يعتمد بشكل كبير على زيارة الرئيس عباس لواشنطن .46
عن الدكتور محمد صبيح األمين العام المساعد  "معا"نقلت وكالة  عوض وأشرف الهور: وليد- غزة-رام هللا 

مها ليس من اختصاص الجامعة للجامعة العربية لشؤون فلسطين القول إن مسألة تمديد المفاوضات من عد
لكنه قال إن  العربية، وأنها تعتمد بشكل كبير على زيارة الرئيس عباس لواشنطن، وماذا سيطرح عليه.

 الموقف حتى اللحظة يشير إلى عدم تمديد فترة المفاوضات.
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طلب، ألنه حال طلب أبو مازن تمديد المفاوضات الحالية فإن الجامعة العربية تتداعى لبحث ذلك ال"وقال 
سيكون مرتبطا بتقدم إيجابي على صعيد المفاوضات، حتى تقوم الجامعة العربية بتشكيل شبكة أمان 

 ."للموقف الفلسطيني
ولفت صبيح إلى أن اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب سيعقد في التاسع من الشهر الجاري، 

 ب ما آلت إليه جوالت المفاوضات.، ليشرح للعر االجتماعوقال إن الرئيس عباس سيحضر هذا 
 4/3/4104القدس العربي، لندن، 

 
 "األونروا"مساعدة طارئة لةر ألف دوال  354تقدم  منظمة اإلغاثة اإلسالمية العالمية .43

عن تلقيها مساعدة طارئة من منظمة اإلغاثة اإلسالمية العالمية  "األونروا"أعلنت وكالة : الدستور –عمان 
لالجئي فلسطين في مخيم اليرموك والمناطق األخرى في دمشق التي تتميز بأنها  دوالر ألف 157بمبلغ 

 تعاني من صعوبات جمة.
وبموجب االتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين سيعمل دعم المنظمة على تمكين الوكالة من توزيع 

 أيلوللمحاصر منذ شخص في المخيم ا ألف 11المعونات الغذائية ومستلزمات الصحة الطارئة ألكثر من 
وقد قدمت المنظمة هذا التبرع بعد يومين من قيام  .أمسالوكالة  أصدرتهالماضي وفقا لبيان صحافي 

المفوض العام للوكالة فيليبو غراندي والتي تم خاللها رصد الحرمان وسوء التغذية الحاد في أوساط الرجال 
 والنساء واألطفال.

 4/3/4104الدستور، عمان، 
 

 ه إذا لم ينسحب مقاتلو المعارضة اليوميهدد باقتحاميقصف مخيم اليرموك و  لسوري ا النظام .40
قال ناشطون إن قوات النظام السوري هددت باقتحام مخيم اليرموك جنوب دمشق بدعم من الميلشيات 

حزب "الموالية إذا لم ينسحب مقاتلو المعارضة اليوم، في وقت تقدم الجيش الحكومي مدعومًا بعناصر من 
 قرب مدينة يبرود في القلمون شمال دمشق وقرب حدود لبنان. "هللا

مناطق في مخيم اليرموك في جنوب  أمسإن قوات النظام قصفت  "المرصد السوري لحقوق اإلنسان"وأفاد 
دمشق وحي جوبر في شرقها، حيث سقطت قذيفة هاون على طريق كراج العباسيين القرب من جوبر. 

ن مهلة حتى يوم غد )اليوم( النسحاب المسلحين من مخيم اليرموك أو سيقوم أنباء ع"وتحدث ناشطون عن 
استنفار كبير للجان الشعبية "، مشيرين إلى "جيش النظام بمؤازرة اللجان الشعبية بعملية عسكرية كبيرة

 ."والدفاع الوطني والجيش النظامي في المخيم وفي حي التضامن في دمشق
بزعامة احمد جبريل وفصائل أخرى تكفلوا بقتال المعارضة داخل  "العامة ةالقياد-الشعبية "وكان مقاتلو 

 المخيم، في حين حاصرت قوات النظام أطرافه مع شنها من وقت آلخر غارات عنيفة.
 4/3/4104الحياة، لندن، 

 
 السعودية تطالب المجتمع الدولي بحماية مدينة القدس من االنتهاكات اإلسرائيلية .44

طالبت السعودية المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته للحفاظ على مدينة القدس المحتلة، : برس قدس-الرياض 
 وحمايتها من االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة.
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بحق  اإلسرائيلية( من تواصل االنتهاكات 3/2وحذر مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم االثنين )
كما طالب المجلس،  ية والعنصرية لالعتداء عليه.المسجد األقصى المبارك، في ظل الدعوات التحريض

المجتمع الدولي "تحمل مسؤولياته الكاملة إزاء الحفاظ على مدينة القدس وجميع المقدسات اإلسالمية 
لزام إسرائيل باحترام ما نصت عليه قرارات وقوانين الشرعية الدولية".  وحمايتها من التهديدات اإلسرائيلية واع

 3/3/4104قدس برس، 
 

  الهباشالنائب الثاني يلتقي وزير األوقاف السعودية:  .58
استقبل األمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار : األوسط الشرق - الرياض

والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، وزير األوقاف 
فلسطيني محمود صدقي الهباش، ونقل الوزير خالل اللقاء تحيات وتقدير الرئيس محمود والشؤون الدينية ال

عباس رئيس دولة فلسطين للقيادة السعودية، فيما تناول اللقاء مناقشة المواضيع ذات االهتمام المشترك بين 
ى السعودية، البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجاالت الدينية، حضر االستقبال سفير دولة فلسطين لد

 باسم عبد هللا اآلغا.
 4/3/4104الشرق األوس ، لندن، 

 
 عباس يشيخ والوقت ينفدلتحقيق السالم ويلّوح بعقوبات: أوباما يدعو نتنياهو التخاذ قرارات صعبة  .52

كي باراك يالرئيس األمر ( أن أ ب) (،رويترز(، )أ ف بنقال عن ) 4/3/4104السفير، بيروت، ذكرت 
د العكسي لجهود إدارته بشأن التسريع في ملف المفاوضات بين االحتالل اإلسرائيلي أطلق الع أوباما

والفلسطينيين بغية التوصل إلى اتفاق إطار قبل نهاية شهر نيسان المقبل، حيث استقبل في البيت األبيض، 
للتوصل إلى ما  "ةصعب"مساء أمس، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيًا إياه إلى اتخاذ قرارات 

 ."السالم"يصفه بو
اعتقد انه ال يزال ممكنا إقامة "وقال الرئيس األميركي، في مستهل اجتماع مع نتنياهو في المكتب البيضوي، 

. وتدارك الرئيس األميركي "دولتين، دولة إسرائيل اليهودية ودولة فلسطين يعيش فيهما الناس بسالم وامن
، مالحظا أّن المهلة المحددة النتهاء المفاوضات، "سويات يقوم بها الجميعلكن هذا األمر صعب ويتطلب ت"

 ."تقترب وينبغي اتخاذ بعض القرارات الصعبة"نيسان المقبل،  27وهي 
وكان الرئيس األميركي قد استبق لقاء نتنياهو بتوجيه تحذيرات واضحة له، حيث أعلن في مقابلة مع وكالة 

ل ساعات على اللقاء، انه في الشأن الفلسطيني سيوجه لرئيس الحكومة اإلخبارية، نشرت قب "بلومبرغ"
، "إذا لم تصنع السالم، سيدي رئيس الحكومة، فمن سيصنع؟"و "إذا لم يكن اآلن، فمتى؟"اإلسرائيلية السؤال: 

 موجهًا إليه رسالة واضحة، مفادها بأّن وقت إسرائيل للسالم ينفد.
عن توجهات وزير خارجية إدارته جون كيري، الذي بات يالقي انتقادات في هذه المقابلة  أوباماكما دافع 

قوية من قبل أطراف إسرائيلية، حيث أيد كالم كيري حول تحذيره إلسرائيل من خطر المقاطعة الدولية، 
كيري قال فقط ما يراه كل مراقب للوضع... وكلما مرت السنون، فإن فرصة اتفاق سالم يمكن أن "معتبرا أن 

اإلسرائيليون والفلسطينيون تتراجع. أوال جراء التغييرات الديموغرافية، بسبب ما يجري في المستوطنات  يقبله
وبسبب أن الرئيس عباس يشيخ. وال جدال حول التزام عباس بالالعنف وبالعملية السلمية. وال نعرف كيف 

 ."سيكون خليفته
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أن أوباما أشار هبة القدسي ن مراسلتها ، من واشنطن نقال ع4/3/4104الشرق األوس ، لندن، ونشرت 
إلى أنه يرى أن نتنياهو يمكن أن يقود الدولة اإلسرائيلية إلى مسار السالم إذا اختار  في مقابلة مع بلومبرغ،

ذا لم يفعل ذلك نتنياهو فمن يقوم بذلك غيره؟"ذلك. وقال:   ."إذا لم يفعل ذلك اآلن فمتى؟ واع
ؤمن أن اتفاق سالم مع الفلسطينيين هو الشيء الصحيح الذي ينبغي إن نتنياهو ال ي"وأوضح أوباما: 

إننا قادمون إلى نقطة حيث سيكون على ". وأضاف: "إلسرائيل عمله. إذن هو بحاجة إلى توضيح نهج بديل
األطراف اتخاذ بعض القرارات حول كيفية المضي قدما، وآمل وأتوقع على الرغم من التحديات السياسية 

تطيع كل من رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس )الفلسطيني محمود( عباس تجاوز خالفاتهم الصعبة أن يس
 ."والتوصل إلى اإلطار الذي يمكن أن يدفعنا إلى السالم

، دون أن يوضح تلك التداعيات، محذرا من استمرار إسرائيل في بناء "تداعيات دولية"ولوح أوباما بما سماه 
رأينا بناء  وقد-إذا لم نَر أي اتفاق سالم واستمر البناء االستيطاني العدواني "المستوطنات اليهودية. وقال: 

يصل الفلسطينيون  وعندما-استيطانيا أكثر عدوانية خالل السنوات الماضية أكثر مما رأيناه في وقت طويل 
دولية ستكون  إلى االعتقاد بأن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ليس قائما، فإن قدرتنا في إدارة تداعيات

أثبت أنه شخص ملتزم بالالعنف ". ودافع الرئيس األميركي عن الرئيس الفلسطيني عباس، قائال: "محدودة
 ."والجهود الدبلوماسية لحل األزمة، وصادق في استعداده لالعتراف بإسرائيل وبحقها في الوجود

مع غور األردن والتهديدات كي مقترحات وزير خارجيته جون كيري، في التعامل يووصف الرئيس األمر 
 ."لم يسبق لها مثيل"المحتملة ألمن إسرائيل، بأنها إجراءات 

بعد أربع وعشرين ساعة من االنتقادات التي وجهها الرئيس أنه و  4/3/4104، 44عرب وجاء في موقع 
ان المشترك قبيل بنيامين نتنياهو، تغيرت النبرة، وفي البي اإلسرائيلياألمريكي باراك أوباما لرئيس الوزراء 
 اجتماعهما طغت نبرة اإلطراء واإلشادة.

وقالت صحيفة هآرتس إن التغيير في النبرة واضح، وتفسر ذلك بأن أوباما حقق مراده من خالل تصريحاته 
النقدية، ويعتقد أن الرسالة وصلت، وفضل خفض لتوتر واالمتناع عن مواجهة علنية مع نتنياهو أمام 

 أن التغيير هو في األسلوب أكثر منه في الجوهر. الكاميرات. لكنها ترى 
وفي حادثة تشير إلى تشاؤم التوقعات األمريكية من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، ذكرت الصحيفة أنه حينما 
قال أوباما في البيان المشترك إن "نتنياهو أجرى محادثات بناءة مع الوزير كيري في الموضوع الفلسطيني"، 

لذي يقف على بعد عدة أمتار فاضحا، حيث انحنى صوب نائب الرئيس بايدن وقال كان رد فعل كيري ا
 بسخرية معتقدا أن ال أحد يسمعه "بناءة!؟".

وتشير الصحيفة إلى أن لقاء نتنياهو أوباما يثير االنطباع بأن صبر الرئيس األمريكي حيال المفاوضات 
تنياهو في اللقاء إقناع أوباما بأن الفلسطينيين هم من التي يقودها وزير خارجيته آخذ في النفاذ، فيما حاول ن

 يتحملون مسؤولية الجمود السياسي ال إسرائيل. 
 

 "إسرائيلقضية الالجئين مقابل "يهودية  حلّ .. و كيري: لن نسمح بتحول الضفة إلى غزة ثانية .51
منظمة "إيباك"، جون كيري  األميركيخاطب وزير الخارجية  :سعيد عريقات –القدس دوت كوم  –واشنطن 

اللوبي اإلسرائيلي األقوى في العاصمة األميركية مساء االثنين، قائال انه يريد حال عادال لقضية الالجئين 
 ".إسرائيلالفلسطينيين شرط عدم المساس بو"يهودية 
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تكم هي وافتتح كيري حديثه بذكر عالقاته "التاريخية" مع منظمة "إيباك" واصفًا المؤتمرين بأنهم "أقوياء وقو 
نابعة من التراث األميركي الديمقراطي، وأن عالقتنا هي عالقة فريدة من نوعها؛ أنتم نبراس نير على العالم، 

 ونموذجًا للعام بالكرامة والقيم المشتركة".
وأشار كيري إلى أن "التهديد الكبير الثاني الذي تواجهه إسرائيل بعد إيران يكمن في عدم إنهاء الصراع 

اإلسرائيلي من خالل التوصل لسالم بينهما يضمن أمن ويهودية إسرائيل كدولة ديمقراطية بين الفلسطيني 
قائال "كيف أشعر مع  اإلسرائيليينوتعاطف كيري مع  شعبين يريدان التعايش مع بعضهما البعض".

 اإلسرائيليين الذين يتعرضون للقصف الصاروخي".
بنيامين نتنياهو قائال انه "يريد السالم ويعي أن أمن  ئيليةاإلسرارئيس الحكومة  األميركيوامتدح الوزير 

لكن كيري قال "إن الرئيس محمود عباس  إسرائيل يكمن في ضمان أمن إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية".
يتوق للسالم ويؤمن به وينسق مع قوى األمن اإلسرائيلية لمنع العنف؛ وهو يعي أن أحفاده، وبقية الشعب 

 عون أيضًا أن السالم يأتي عبر قيام حل الدولتين".الفلسطيني ي
ورفض كيري المقارنة بين االنسحاب من غزة أو لبنان وبين حل السالم الشامل مع الفلسطينيين مؤكدًا "لن 
نقبل بأي سالم يعرض أمن إسرائيل للخطر، وليس لدينا أي أوهام ولن نكرر خطأ االنسحاب الفردي من 

وقال كيري  "لن نسمح بأن تصبح الضفة الغربية غزة أخرى، وال تقر بيهودية إسرائيل".لبنان أو غزة"، مؤكدًا 
كيري مبادرات المقاطعة  وأدان "الدولة الفلسطينية ليست معروفًا للفلسطينيين بل هي في مصلحة إسرائيل".

 ضد إسرائيل مؤكدًا أنه يرفض هذا األسلوب جملة وتفصياًل.
هناك من القواسم المشتركة  أنوالعرب االعتراف والتطبيع مع إسرائيل )..(  كيري "على الفلسطينيين وأضاف

سرائيل دون أن يفرقهم الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي )..( نحن نعرف شكل السالم النهائي؛  بين العرب واع
 ، واالعتراف والتطبيع".أمناً اتفاقات أمنية تترك إسرائيل أكثر 
 داًل لالجئين الفلسطينيين دون المساس بيهودية إسرائيل".وشدد كيري على انه "نريد حاًل عا

، قال كيري "سنلتقط هذه الفرصة؛ ربما الفرصة األخيرة إلعطاء الدبلوماسية اإليرانيوبشأن ملف النووي 
ن الدبلوماسية القوية هي التي تجعل من هذه اللحظة لحظة مواتية إلبرام االتفاق  الفرصة التي تستحق، واع

ودعوني أؤكد لكم أننا سنضمن ثم نضمن، ثم نضمن أمن إسرائيل، ولن نستخدم فقط مبدأ نثق  )مع إيران(،
 أواًل ومن ثم نوثق ونضمن، بل هدفنا التوثيق أواًل وأخيرًا".

وأكد كيري أن نظام العقوبات المفروض على إيران سيبقى قائمًا إلى أن ترضخ إيران وتقبل بالتخلي بالكامل 
المسلح، "وقد نجحنا من خالل اتفاقنا أن نجبر إيران، ليس فقط التوقف، بل العودة إلى  عن برنامجها النووي 

 الخلف وعدم القبول بأي نسبة؛ صفر من التخصيب".
 3/3/4104القدس، القدس، 

 
 واشنطن امتحان لمدى هشاشة العالقات مع الواليات المتحدة إلى: زيارة نتنياهو "غارديان"ال .52

والواليات  إسرائيلصحيفة "ذي غارديان" البريطانية اليوم نقاط الخالف بين  : أوردتالقدس –واشنطن 
رفض  إلى إضافةومسيرة السالم مع الفلسطينيين،  اإليرانيالمتحدة، ومنها عدم االنسجام في الشأن 

. اإليرانيصفقة بشأن البرنامج النووي  إلىفي ما يتعلق بالتوصل  إلسرائيلالكونغرس الضغوط المؤيدة 
في التقرير الذي نشرته اليوم واعده اثنان من صحافييها هما دان روبرتس من  أوسعناولت ذلك بتفصيل وت

 . وفي ما يلي نصه:إسرائيلواشنطن وهارييت شيروود من 
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نحو  األميركيةواشنطن سببا لتوجيه منظار السياسة الخارجية  إلى إسرائيل"عادة ما تكون زيارة رئيس وزراء 
 إلىليست وحدها التي تخيم على وصول بنيامين نتنياهو  األسبوعهذا  أوكرانيا أزمة أنير ، غاألوسطالشرق 
 .األبيضالبيت 
 أنستزيد من تعقيد الشعور المتنامي  أوباماالعالقات التي تتسم بالصعوبة فعال مع الرئيس باراك  أنذلك 

بالهزال على نطاق  أصيبتلكونغرس على ا اإلسرائيلية األميركيةالتناسق التقليدي في الضغوط السياسية 
 وسوريا. بإيرانفي ما يتعلق  األخيرواسع نتيجة الخالف 

 3/3/4104القدس، القدس، 
 

 التكامل العربي: سبياًل لنهضة إنسانية .54
 هاني المصري 

"فعلى صعيد إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وحماية بعض حقوق ضحاياه، لم يسأل التقرير الدول العربية تجهيز 
جيوش لدحر االحتالل أو تخصيص المليارات لدعم الفلسطينيين الصامدين على أرضهم. فقط التمس منهم ال

حظر التعامل مع المستوطنات اإلسرائيلية، وذلك تمّثال بما قررته الدول األوروبية، والعمل على استصدار 
ويلزم الدول األخرى  قرار من المحكمة الدولية يحظر على إسرائيل إصدار شهادات منشأ لمنتجاتها،

 بالتعامل مع المستوطنات في األرض الفلسطينية والعربية المحتلة ككيانات غير شرعية".
ما سبق ليس مأخوًذا من بيان صادر عن مؤسسة فلسطينية أو من حركة تضامن مع القضية الفلسطينية، 

نما ورد في كلمة الدكتورة ريما خلف، األمينة التنفيذية  حول  اإلسكواحفل إطالق تقرير ، في لإلسكواواع
 شباط الماضي. 16"التكامل العربي: سبياًل لنهضة إنسانية"، الذي عقد في تونس في 

قبًسا من نور يهدف إلى إضاءة الظالم  يمثل-كان لي الشرف المشاركة في حفل إطالقه  الذي-هذا التقرير 
ي"، الذي كما جاء في كلمة خلف: ألهمت الثورة المنتشر في المنطقة العربية بالرغم من انطالق "الربيع العرب

التي اندلعت فيه جميع العرب وأحيت لديهم آمااًل بالنهضة والعزة. آمااًل كانت قد اختطفت منهم عنوة تحت 
وطأة القمع والتخلف. لكن هذه الثورات دبت في الوقت نفسه حياة وحيوية في شرائح من المجتمع تّزلفت 

ت على فساده، فهبت إلجهاض أي تغيير يضر بمصالحها، وأفرزت آليات للدفاع عن لالستبداد دهًرا واعتمد
نفسها من جنسها. وعقدت هذه الشرائح تحالفات مع قوى إقليمية تقوض الديمقراطية في الجوار شرعيتها، 
وأخرى عالمية يهدد حكم الشعوب العربية لنفسها بعًضا من أهم مصالحها. وقد حاصر هذا التحالف قوى 

لثورة، وعرقل عجلة التحول الديمقراطي في أكثر من بلد عربي، مستخدًما وسائل بعضها مستعار من ا
 أمهات المراجع الدولية في إحباط الثورات، وبعضها مستلهم من أدوات الثورات العربية ذاتها.

امة، وفي مشهد عربي آخر استشرت قوى الماضي في قمع أي حراك شعبي، فأقامت بلدانها في فوضى هد
 وشعوبها في صراعات مدنية. فبات البعض يتغنى بفشل الثورات العربية، والبعض اآلخر يحذر من تبعاتها.

يتناول التقرير ما سمي بو"الربيع العربي"، ويقر بأن درب التحول نحو الديمقراطية والحكم الصالح درب 
ن ارتدى حلة العصر. طويلة، ووعرة، ومحفوفة بالمخاطر. ولكنه ال يرى إمكاناتها لعودة ا الستبداد حتى واع

فقد خلقت الثورات العربية إنساًنا جديًدا، كسر حاجز الخوف والقهر، وبات أكثر إدراًكا لحقيقته، أكثر ثقة 
مكانياته، وأكثر اعتزاًزا بثقافته، فانطلق في مسار ال رجعة عنه. قد يهزم هذا اإلنسان في جولة،  بقدراته واع

اته في أخرى، ولكنه لن يستكين أو يساوم على كرامته حتى تتحقق أحالًما له، وقد يخسر بعًضا من حري
 أصبح يراها حًقا، ال مّنة أو مكرمة من أحد.
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 تحت عنوان التحرر من االحتالل ومن غلبة النفوذ األجنبي جاء في التقرير:
عني وحده؛ بل هو احتالل فلسطين وأجزاء من سورية ولبنان، ليس كما يظن البعض قضية تخص البلد الم

قضية عربية تعني الجميع، ليس لتعاطف الشعوب العربية مع الشعب الفلسطيني في محنته فحسب، بل 
أيًضا ألن استمرار االحتالل يهدد حرية اإلنسان العربي ورفاهيته في مختلف األقطار العربية، والواقع غني 

رق القانون الدولي الذي ارتضته شعوب العالم، بالشواهد على ذلك. واالحتالل هو أيًضا قضية دولية، إذ يخ
 ويهدد السلم الذي يناط حفظه بالمنظومة الدولية إلنقاذ )األجيال المقبلة من ويالت الحرب(.

فالقانون الدولي يحظر على كل الدول استخدام القوة الحتالل أراضي الغير، كما يحمي الحق في مقاومة 
لحرية واغتصاب للحق في تقرير المصير، الذي هو حق جوهري لكل االحتالل، ألن االحتالل هو اغتيال ل

 شعب في الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان، وفي ميثاق األمم المتحدة.
وحيث فشل المجتمع الدولي، غالًبا بسبب حق النقض، في إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية وتنفيذ 

لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، باتت المسؤولية الكبرى تقع على القرارات المتعلقة بإنهاء االحتالل وعودة ا
كاهل أصحاب الحق في فلسطين والدول العربية لتنفيذ تلك القرارات. وبمقدور التكامل العربي أن ينجز ما 
فشلت في تحقيقه األنظمة العربية، منفردة، عبر نصف قرن من الزمن، من إنهاء االحتالل الغاصب 

 ينسجم مع الشرعية الدولية. لفلسطين بما
زاء هذا الوضع يجب أن يستوفي أي حل شروًطا ثالثة، هي: االنسحاب اإلسرائيلي من جميع األراضي  واع
المحتلة؛ وعودة الالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها، وعدم إقرار أي شروط للتسوية تتناقض مع حقوق 

رفض التمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين؛ والتوجه نحو اإلنسان ومع أحكام ميثاق األمم المتحدة، التي ت
 إنهاء الصراع وليس فقط الوصول إلى تسوية مؤقتة.

يضاف إلى ما سبق أن فريق التقرير يرى أن ضرر السياسات اإلسرائيلية ال يتوقف عند احتاللها لألراضي 
تنة في البلدان العربية سعًيا إلى إقامة دولة العربية، بل يقّدر أن السياسات العدوانية اإلسرائيلية من دعم للف

الطوائف فيها، إلى برنامج نووي يبقى خارج كل رقابة دولية؛ باتت مصدر خطر دائم على أمن المواطن 
 العربي في المنطقة بأسرها.

 ولعل أشد السياسات خطًرا كما قالت خلف هو إصرار إسرائيل على اعتبارها دولة لليهود فقط، منتهكة بذلك
حقوق المسلمين والمسيحيين من سكان األرض األصليين، وفي إحياء لمفهوم النقاء العرقي والديني للدول 

 الذي جلب على اإلنسانية أقبح ويالت القرن العشرين.
حول التكامل العربي بتشخيص الواقع العربي البائس الذي ال يسر صديًقا ويفرح كل  اإلسكواال يكتفي تقرير 
 ذا هو األهم، يقترح العالج ويستشرف آفاق المستقبل.األعداء، بل وه

فالتقرير يرى بأن الحقوق العربية لم تكن لتستباح بهذا الشكل السافر، وأن القدس لم تكن لتخنق تحت 
سياسات التهويد ومصادرة األراضي وطرد السكان، وأن المقدسات اإلسالمية والمسيحية لم تكن لتنتهك 

 مواقفهم، ونسقوا جهودهم حماية لها وألنفسهم.حرماتها، لو وّحد العرب 
وحول أسباب القصور العربي، قالت خلف في كلمتها مستوحية ما تضمنه التقرير: إن كثيًرا منها عائد إلى 
علل ذاتية. لكن مشروع التكامل العربي لم يسلم من غوائل التدخل الخارجي الذي لم يبدأ مع بدء هذه 

لى ماٍض بعيد. وقد عقدت قوى استعمارية العزم على منع أي جهد للتوحد المشروعات، بل تعود جذوره إ
بين العرب، فقطعت أوصال البر الشامي، وحفرت أخدوًدا جغرافًيا وسياسًيا عميًقا في فلسطين لعزل مشرق 

 العالم العربي عن مغربه.
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اون سياسي يدعم إقامة الحكم التكامل التي يقترحها التقرير على أركان ثالثة: أولها تع استراتيجيةوترتكز 
الديمقراطي الصالح الذي يضمن المساواة في المواطنة، والعيش في كنف الحرية والعدالة والكرامة لكل 
مواطن أينما حل في الوطن العربي. وفي رحاب التعاون السياسي هذا، يمكن للعرب تشكيل كتلة حرجة 

حدة في المحافل الدولية إلنهاء االستباحة المزمنة تحقق المناعة والمنعة ألعضائها، وتعمل متجانسة مو 
 لحقوق العرب، ولتحرير ما اغتصب من أرض عربية.

في ركنها الثاني إلى تعميق التكامل االقتصادي بدًءا باستكمال تنفيذ نشاطات التكامل  االستراتيجيةوتدعو 
 العربي القائمة، ووصواًل إلى إقامة وحدة اقتصادية عربية كاملة.

، الذي ربما يكون األكثر إلحاًحا: فهو اإلصالح الثقافي والتربوي الذي يعيد لالستراتيجيةالركن الثالث أما 
إحياء ثقافة اإلبداع ويصلح ما أفسدته عصور االنحطاط واالستبداد في الفكر والعلم واألخالق والقيم، ويفكك 

 زاعات التبعية واالنبهار بكل ما هو أجنبي.البنى الفكرية والثقافية المحركة لنزعات االنغالق والتطرف، ون
تبدو للبعض بالغة الطموح من منظور الواقع العربي الراهن. لكن منتهى  االستراتيجيةقد تكون أركان الرؤية 

هذه المسيرة يستحق العناء، وتأجيل الشروع بها لن يؤدي إال إلى تطويل لإلغراء بالتدخل، وتسعير لنار 
 ار لطاقات المجتمع الخالقة.الفتنة الداخلية، واعهد

يكفي أن أورد في نهاية هذا المقال ما جاء في التقرير أنه بّين بالتحليل العلمي الدقيق أن إجراءات بسيطة 
 660كتخفيض كلفة النقل وزيادة حجم العمالة المتبادلة بين الدول العربية سيرفع الناتج العربي بأكثر من 

 ، وسيوفر أكثر من ستة ماليين فرصة عمل جديدة.مليار دوالر في غضون سنوات قليلة
 4/2/1824، األيام، رام هللا
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 د. يوسف الحسن
تفكيك أطروحة الرئيس محمود عباس، تستحق العناء، والتدقيق في قصورها الذاتي وخلل بنيتها المعرفية، 

ائجة رغم عدم استقامتها وطنيًا وأخالقيًا وسياسيًا وقانونيًا فضاًل عن أن السكوت حيالها، يجعلها مقولة ر 
 ومشروعية.

في حديثه قبل أيام، أمام عدد من الطلبة "اإلسرائيليين"، قال محمود عباس: "أنا ال أعمل على إغراق 
ا الكالم "إسرائيل" بماليين الالجئين، لتغيير طبيعتها، الدعاية "اإلسرائيلية" هي التي تقول ذلك، لم يحصل هذ

إطالقًا، كل الذي قلناه: تعالوا نضع ملف الالجئين على الطاولة، ونحله بالتوافق بوساطة الحلول الخالقة" . 
 النص.. انتهى 

ما معنى "ال نريد" إعادة خمسة ماليين الجئ فلسطيني إلى ديارهم وبيوتهم وأمالكهم الخاصة؟ وهل صحيح 
 إسرائيل"؟أن إعادة هذه الماليين، ستتسبب بإغراق "

ال نناقش هنا، مسألة حق العودة، وهو حق تاريخي وشرعي وقانوني ثابت، وال يسقط بالتقادم، ألنه حق 
شخصي نابع من حرمة الملكية الخاصة لالجئ، وبالتالي هو حق غير قابل للتصرف، مثله مثل حقوق 

 ُيعدل.اإلنسان، ال يخضع للتفاوض وال للتنازل، وال يسقط وال 
نا، عودة الالجئ، التي ال تتم إال إلى نفس المكان والقرية والمدينة التي طرد منها أو غادرها ال نناقش ه

ألي سبب، هو أو أبواه أو أجداده، وال تعتبر عودة الالجئ إلى مكان آخر في فلسطين أو الضفة الغربية 
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ليون الجئ، يوجد من الفلسطينيين المليون ونصف شخص، نحو ربع م 2144هي عودة، ففي فلسطين ،
 المحتل.يعيش بعضهم على بعد كيلومتر واحد من بيته األصلي 

ويشمل العودة والتعويض معًا، وهو القرار  214ال نستحضر هنا حق العودة المكفول بالقرار األممي رقم ،
مرة حتى اآلن، وأنشأ من أجل الالجئين مؤسسة دولية  240الذي أكد عليه المجتمع الدولي أكثر من 

هم )األونروا(، وشكل )لجنة التوفيق الدولية( لتسهيل عودتهم، واععادة تأهيلهم، وكذلك معاهدة جنيف الغاثت
التي تقضي على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة، والشعب المحتل أو ممثليه، باطل  2141الرابعة لعام ،

 المحتل.قانونيًا إذا أسقط حقوق الشعب 
في فلسطين، أقدم من جذور البريطانيين في بريطانيا، وأقدم كثيرًا من  نكتفي بالقول، إن جذور الفلسطينيين

ن "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في تاريخ األمم المتحدة، التي ُقبلت عضويتها  جذور األمريكيين في أمريكا، واع
 الالجئين.الخاص بعودة  214بشرطين، أحدهما قبول القرار ،

القانون واألخالق، هو: هل فعاًل، ستغرق "إسرائيل"، لو عاد إليها، أي السؤال المنطقي، بعيدًا عن الحقوق و 
الماليين الخمسة من  2141ووسعت رقعة احتاللها في العام ، 2144إلى فلسطين التي احتلتها في العام ،

 الالجئين؟
ليكم   التفاصيل:اإلجابة، المدعومة بالدراسات والخرائط واألرقام، تقول ال، لن تغرق "إسرائيل" . . . واع

في المئة من مساحة "إسرائيل" الحالية أما  26في المئة من يهود "إسرائيل"، يعيشون فقط في  40( 2)
في المئة يعيشون  1في المئة( فيعيشون في مدن وقرى فلسطينية، من بينهم  10الباقون من اليهود )نسبة 

 ".احة "إسرائيلفي المئة من مس 46على أراضي الالجئين، والتي تبلغ مساحتها نحو 
في المئة من مواقع القرى الفلسطينية قد تم تدميرها، وما زالت خالية إلى اليوم، حيث  10( إن أكثر من 1)

إن معظم العمران "اإلسرائيلي"، قد قام على األراضي اليهودية، التي كان يملكها يهود عند نهاية االنتداب 
في المئة من  3مئة من مساحة فلسطين، إضافة إلى نحو في ال 3البريطاني، والتي ال تزيد مساحتها على 

 القدس.مواقع القرى الفلسطينية، وبخاصة تلك القرى المحيطة بتل أبيب وغربي 
قرية صغيرة تم احتاللها، ودمرت  300مدينة وقرية فلسطينية، إضافة إلى أكثر من  630( هناك نحو 3)

ل هذه القرى واضحة، وخالية تمامًا من العمران حتى يومنا في المئة منها، وما زالت اطال 10"إسرائيل" نحو 
 هذا.

في المئة من الالجئين يعيشون في أراضي السلطة الفلسطينية، والباقي يعيش في  30( هناك نحو 4)
 الخاصة.المنافي والمخيمات في خارج فلسطين، ولهؤالء الحق في العودة إلى بيوتهم وأمالكهم 

الذي تتحدث عنه أوساط "إسرائيلية" وأمريكية، هو ليس حق العودة غير القابل ( إن مشروع لّم الشمل، 6)
للتصرف، وأية أخطاء في تشخيص مسألة عودة الالجئين، هي خطايا كارثية، ومن دون حق العودة، 
تحصل "إسرائيل" على صك الملكية الخالصة ألرض فلسطين، ُموّقع عليه من أهلها وأمام شهود، ويعطي 

 الفلسطيني.عية لعملية التطهير العرقي للشعب بالتالي شر 
والخالصة، إن العودة ممكنة، وعلى مراحل بدءًا من قرى الجليل وقرى الوسط والجنوب، وصواًل إلى مدن 

 .-وشامالً إذا أرادت سالمًا دائمًا  هذا-فلسطين الساحلية والداخلية، من دون أن تغرق "إسرائيل" 
يوم، تعيش أفضل حال منذ إنشائها، حيث الدول العربية من حولها تتآكل، قد يقول قائل، إن "إسرائيل" ال

والجيوش مبعثرة أو غارقة في الدم واالحتراب الداخلي، والعزوف العربي عن القضية الفلسطينية سيطول، 
تحت وقع اضطراب المحيط واإلقليم، وال وجود الستراتيجية تحرير فلسطينية، وال حتى تكتيكات في األفق، 
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تحولت السلطة الوطنية ومنظمة التحرير وحكام غزة إلى مجرد جهاز توظيف وامتصاص لإلحباط العام، و 
 العودة.ولم يبق سوى الفراغ وانسداد األفق، وغياب الرؤية االستراتيجية، لكن كل ذلك ال يبرر إسقاط حق 

ية، فصارت "أرض بال دولة"، وفي أوسلو انقلبت اآل 2144المرحوم عرفات، أقام "دولة بال أرض" في العام ،
 ".ويخشى إذا استمر هذا المسار أن نصل إلى "ال دولة وال أرض

 “.على األقل . . ينبغي أال يسقط حق العودة . . وهو حق ممكن "من دون إغراق "إسرائيل"
 4/2/1824، الخليج، الشارقة

 
 
 

 تساؤالت برسم "السلطة" و"الجبهة" .56
 ماجد كيالي

القًا صاروخًا مضادًا للدبابات على بيت كان يختبئ فيه شاب فلسطيني مطلوب... "أطلق أعظم الجيوش أخ
سحق الجيش األعظم أخالقًا في العالم بيتًا بجّرافة... ال توجد طريقة أخرى العتقال شاب سوى تصفيته 

نما للكاتب اإلسرائيل ي بصاروخ وهدم بيت عائلته"... هذه الكلمات ليست لكاتب فلسطيني أو عربي، واع
جدعون ليفي، ضمن مقالة نشرها في "هآرتس"، قبل يومين، تحدث فيها عن قيام وحدة من الجيش 
اإلسرائيلي بتصفية الشاب معتز وشحه، بين ذويه، في بير زيت، ورأى فيها جزءًا من استراتيجية إلحداث 

 الذعر والخوف والتشويش في مجتمع الفلسطينيين.
وميًا بعمليات في الضفة وعلى حدود غزة تتضمن تصفيات وهدم بيوت، في الواقع فإن جيش االحتالل يقوم ي

عامًا( فريدة من نوعها، وتنطوي على بطولة وعناد، بالمعنى الفردي، إذ رفض  16لكن قصة الشاب معتز )
االنصياع لألوامر بالخروج من البيت وتسليم نفسه رغم أنه ليس مسلحًا، بحسب والدته وجيرانه، في حين 

ّرف الجيش اإلسرائيلي على حماقة وغطرسة، بقصف البيت وهدم أجزاء منه للوصول الى معتز انطوى تص
 والتأكد من مصرعه.

ما حصل يثير األسئلة بشأن واقع السلطة الفلسطينية، وافتقادها السيادة على أراضيها، إذ أن هذه العملية 
ث مقر قيادة السلطة، أي انها جرت استغرقت ساعات عديدة، وتمت على بعد كيلومترات من رام هللا، حي

على مسمع ومرأى منها، ومن أجهزتها األمنية، دون أن يبدر أي حركة منها، بخاصة أن إسرائيل خرقت 
 حتى اتفاقات التنسيق األمني.

ماجرى يطرح السؤال أيضًا حول جدوى وجود عشرات األلوف في االجهزة االمنية الفلسطينية المتنوعة، التي 
 من ثلث الموازنة، طالما أن مهمتها ليست حماية االراضي الفلسطينية وال أرواح الفلسطينيين. رأكثتستهلك 
استثنينا قيام مجموعة  إذايثير التساؤل عن غياب المجتمع الفلسطيني وتركه معتزًا لمصيره،  ما جرى أيضًا، 

بعث على المرارة، ويكشف حال من الشبان برمي الحجارة على اآلليات اإلسرائيلية إبان رحيلها، وهو أمر ي
االحباط التي وصلها فلسطينيو األرض المحتلة في ظل السلطة، بعد أن كانوا في احوال كهذه يتجمعون 

 حول المنزل المستهدف بغرض حمايته، أو إلرباك جنود االحتالل وآلياته، وهذا لم يحدث هذه المّرة.
درت بيانًا تحدثت فيه عن قيام الشهيد باالشتباك مع التساؤل األخير مطروح على الجبهة الشعبية التي أص

الجنود اإلسرائيليين، مع أن ما قام به من دون سالح ال ينتقص من فعل البطولة، وهي رواية لم تؤيدها 
أقوال والدته وجيرانه. لذا فإذا صّحت رواية الجبهة فهذا يعني أنها قصّرت في الدفاع عنه، وتركته ساعات 
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ردي ليواجه مصيره، دون أن تفعل ذراعها العسكرية شيئًا، إال إذا كان ذلك مجرد كالم لزوم عدة في اشتباك ف
 البيان.

 4/2/1824، النهار، بيروت
 
 
 
 

 الخلود إلى النوم حتى تشرين الثاني .. ولكن "إسرائيل"تستطيع  .53
 اليكس فيشمان

رئيس الوزراء الى واشنطن مع حينما تسيطر على التواريخ يبدو لك أنك تسيطر على الوضع. وهكذا يصل 
شعور بأن أوراق اللعب في ايدينا، وانه ال يوجد مثلنا في فهم التواريخ والمسارات والسيطرة عليها. ويجري 

نيسان في مساء عيد الفصح وثيقة  23األميركيون انهم سيعرضون حتى  أعلناألمر على النحو التالي: 
الطرفين. وحسب المحللون في القدس حسابات، وتبين لهم ان  اإلطار للمباحثات حول التسوية الدائمة بين
آذار، وهو الموعد الذي التزمت إسرائيل بأن تنفذ فيه آخر  11افتراض ان يعرض األميركيون الورقة قبيل 

احتماال. أما شديدو التدقيق فيقولون ان  أكثرسجناء من الفترة قبل أوسلو، هو  204دفعة من اإلفراج عن الو 
ستقدم بين زيارة الرئيس اوباما للسعودية وبين هذه الدفعة األخيرة. فنحن باختصار في مكان عميق،  الوثيقة

 ولن يفاجئنا أحد.
 –الذي سيالقي رئيسة وفد التفاوض الوزيرة تسبي ليفني في واشنطن  –والى ذلك يشارك رئيس الوزراء 

لى المكان. فقد دفع األميركيون الى أزمة مع ليفني رأيها بأن جولة المحادثات الحالية هي بمنزلة طيران ا
الفلسطينيين في المجال السياسي خاصة في قضايا مثل االعتراف بدولة يهودية. وفي مقابل ذلك فإن 
المحادثات التي أجراها رئيس الفريق األمني الجنرال الين مع وزير الدفاع، موشيه يعلون، علمته ان يعلون 

ت، ويؤمن بقدر أقل من ذلك بإمكانية دوريات مشتركة مع الفلسطينيين في ال يؤمن بقوة متعددة الجنسيا
غور األردن بخاصة وفي المنطقة كلها بعامة. ولم تغير محاولة الجنرال الين، بأن يؤثر في يعلون باعتباره 
من القوات الخاصة موجها الحديث الى واحد من القوات الخاصة، رأي يعلون في الخطة األمنية التي 

 .هاأعد
يخططون في إسرائيل السيناريو التالي وهو ان األميركيين سيعرضون وثيقة ما، ويوافق الطرفان على 
استمرار الحوار حتى نهاية السنة على األقل في حين يعبر كل طرف عن تحفظاته على مواد محددة. 

السير نحو غاية  في أنفسهماوسيطلب األميركيون من جهتهم أال يفصل الطرفان التحفظات كي ال يعوقا 
 التفاوض.

ستجرى في تشرين الثاني انتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب في الواليات المتحدة. وال يريد اوباما 
حتى ذلك الحين ان يتشاجر مع إسرائيل، لكنه سيفعل ما يشاء بعد االنتخابات بيوم واحد. ولهذا سيجلس 

يؤمن المحللون في إسرائيل. وتستطيع إسرائيل أيضا ان الفلسطينيون في هدوء حتى تشرين الثاني كما 
 تذهب لتنام، حتى ذلك الوقت.

إن جهات في الجيش و"الشاباك"، وهما الجسمان اللذان أوكل إليهما حفظ الهدوء في الضفة، موجودون في 
ن يجروا خبراء في القدس بالقضية الفلسطينية يستطيعون ا أنفسهمغضب شديد، فهم يقولون ان من يعتبرون 
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حسابات، لكن الشارع الفلسطيني يتحدث بلغة مختلفة تماما. ان الصلة المباشرة بين المسيرة السياسية 
واالضطرابات على األرض غير ضرورية. وال تعرف الجهات األمنية كيف ُتعرف بصورة يقينية "الشارع 

التيارات العلمانية من البرجوازيين الفلسطيني": فهل هو أولئك الشباب الذين يميلون الى "حماس" أم هو تلك 
الصغار أم سكان مخيمات الالجئين؟ لكنهم يستطيعون القول انه يوجد على األرض غضب شديد قد ينفجر 
سواء تقرر استمرار المحادثات أم ال. فعلى سبيل المثال سيتذكرون بعد بضعة أيام مرور عشرين سنة على 

ي الحرم اإلبراهيمي، وسيكون هناك يمين ويسار ومتطرفون من المجزرة التي قام بها باروخ غولدشتاين ف
الطرفين ويمكن ان يأتي االنفجار من هناك. ويقدرون في "الشاباك" أيضا انه برغم جميع إنجازات مكافحة 

 انفجار في "جبل الهيكل" إلحراق كل شيء. أصغر"اإلرهاب" في الضفة، يأتي 
المركز يقللون القوات بسبب مشكالت الميزانية. وهيئة القيادة العامة  لكنهم عندنا ما زالوا نائمين. ففي قيادة

ال تمس الجوانب السياسية المؤثرة في التطورات في الضفة ما عدا أحداثا عسكرية مباشرة. وعند وزير الدفاع 
اء تصور عام واضح جدا عن الفلسطينيين، ولهذا ال يوجد للمستوى التنفيذي تحت إمرته مرونة كبيرة إلعط

من اإلخالل بالنظام حتى أعمال  – 1023تسهيالت من اجل تنفيس الغضب. ان عدد األحداث األمنية في 
. ومن الجهة األخرى زاد عدد الجرائم القومية في الوسط 1021قد تضاعف قياسا بسنة  –إطالق النار 

 .460بالمئة وبلغت نحو  16اليهودي بنسبة 
 نا نؤمن بأن سنة خيرنا ستستمر حتى تشرين الثاني.من الساسة، لكن أسرعان الميدان يرد 

 2/2/1824، "يديعوت"
 4/2/1824، األيام، رام هللا
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