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 ة.. ويحذر من سيطرة حماس على الضفة الغربيةموشيه يعلون يلّوح بإعادة احتالل غز  .0
ألمح وزير الدفاع اإلسرائيلي، موشيه يعلون، مساء اليوم السبت،  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -غزة 

إلى أن إسرائيل قد تسعى الى إعادة احتالل قطاع غزة في ظل عدم وجود حل سريع ونهائي لعمليات إطالق 
 الحين واالخر. الصواريخ التي تتم تباعا بين

وقال يعلون في لقاء خاص مع القناة العبرية الثانية "البعض يعتقد أن هذا العام كان هادئا، ولكن من يعمل 
خلف الكواليس يعرف أنه لم يكن هادئا على المستوى األمني"، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة 

يارات بما فيها اقتراح وزير الخارجية أفغيدور االسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر بمناقشة وبحث كل الخ
 ليبرمان بشأن إعادة احتالل القطاع.

وبشأن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، قال يعلون "أنا ممن دعموا اتفاق أوسلو، ولكنني اكتشفت أن 
تراف الفلسطينيين ال يعترفون بحقنا في الوجود .. ال يمكن التوصل إلى اتفاق سالم حاسم دون االع

 الفلسطيني بيهودية اسرائيل".
وأضاف "حاول )الرئيس الفلسطيني( عباس تكرار خدعة أوسلو من خالل اللجوء للحيل القديمة، لذا يمكننا 

 أن نتفهم أن محمود عباس ليس شريكا للسالم".
زن( إذا وحذر يعلون من االنسحاب اإلسرائيلي من الضفة الغربية، قائال "سوف تحل حماس بدال من )أبو ما

انسحبنا من الضفة الغربية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل لم تقدم ألي طرف وعدا باإلفراج عن 
 أسرى من عرب إسرائيل.

وأعرب عن اعتقاده بأن العملية السياسية الجارية في نهاية طريقها، رافضا وصف وزير الخارجية األميركي 
 جون كيري بأنه "وسيط نزيه".

 05/3/4102، قدسالقدس، ال
 
 عباس ُيبدي مرونة تجاه تمديد المفاوضات في حال حصوله على ثمن مقبول شعبيا  "الحياة":  .2

« اتفاق اإلطار»يتوجه الرئيس محمود عباس إلى الواليات المتحدة متسلحًا بمرونة تتيح له التخلص من 
ة، لكن ربما سيكون عليه مقابل ذلك أن المقترح الذي يراه الفلسطينيون خطرًا استراتيجيًا على حقوقهم الوطني

 يقبل بدائل أقل ضررًا.
وفيما يزداد التشاؤم يومًا بعد يوم إزاء مستقبل مفاوضات السالم مع إسرائيل التي تنتهي مهلتها في نهاية 
 نيسان )أبريل(، يلتقي الرئيس األميركي باراك أوباما غدًا اإلثنين الرئيس الفلسطيني في واشنطن في محاولة

 لكسر الجمود.
« اتفاق اإلطار»وتشير التقديرات إلى أن الرئيس عباس يحمل معه إلى العاصمة األميركية رفضًا قاطعًا لـ 

الذي أعده وزير الخارجية جون كيري، لكنه يبدي انفتاحًا مدروسًا على خيارات أميركية أخرى مثل تمديد 
بشعبية في الشارع الفلسطيني، من قبيل إطالق  المفاوضات حتى نهاية العام، في حال توافر خطوات تحظى

سراح أسرى من وزن مروان البرغوثي وأحمد سعدات، والتوقف عن طرح عطاءات جديدة للبناء في 
 المستوطنات.

، «اتفاق اإلطار»إن الجانبين األميركي واإلسرائيلي توافقا على « الحياة»وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ 
العلنية التي يبديها رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو على االتفاق ليست  مشيرًا إلى أن التحفظات

 سوى مناورة لتسويغ الضغط األميركي على الجانب الفلسطيني.
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اتفاق »ويتوقع مقربون من الرئيس عباس أن يتعرض لضغوط أميركية في هذه الزيارة من أجل قبول 
إن الرئيس الفلسطيني سيقدم عرضًا مقاباًل « الحياة»رفيع لـ  كأساس للمفاوضات. وقال مسؤول« اإلطار

طالق سراح جميع األسرى المرضى وكبار  يتضمن تمديد المفاوضات مقابل تجميد كامل لالستيطان، وا 
 السن والقادة والنساء والمعتقلين اإلداريين.

والقيادة « فتح»عامة حركة وتشير التقديرات إلى أن عباس يتجه لتنصيب مروان البرغوثي خليفة له في ز 
الفلسطينية. ويشكل تطور من هذا النوع، في حال حدوثه، خطوة كبيرة تالقي تقديرًا كبيرًا لدى الشارع 

والحركة الوطنية الفلسطينية، التي تفتقر لوريث مقنع بعد مغادرة عباس المشهد  "فتح"الفلسطيني ومن حركة 
 دمه في السن.السياسي، المتوقعة في غضون سنوات جراء تق

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس عباس يتوجه إلى واشنطن معتمدًا استراتيجية الرئيس الراحل ياسر 
بداًل من نعم أو ال. وسيمك نه هذا األسلوب المرن من ضمان تحرير  "لعم"عرفات التي تقوم على كلمة 

أسيرًا من فلسطينيي الداخل من حملة  64الدفعة الرابعة واألخيرة من أسرى ما قبل أوسلو، التي تتضمن 
 الهوية اإلسرائيلية.

وال يخفي عدد من أركان الحكومة اإلسرائيلية معارضته إطالق سراح هذه الدفعة المقرر نهاية الشهر 
الجاري، واالحتفاظ بهم ورقة ضغط على الجانب الفلسطيني لمواصلة المفاوضات التي تنتهي في التاسع 

 المقبل.والعشرين من الشهر 
المطلب األهم بالنسبة للفلسطينيين هو تجميد االستيطان، »وقال مسؤول فلسطيني قريب من المفاوضات إن 

لكن الكل يعرف أن اإلدارة األميركية فشلت في حمل إسرائيل على ذلك. والمؤكد أيضًا أن إسرائيل لن تقبل 
طالق سراح األسرى القادة  هذا الطلب، لهذا من الممكن االتفاق على عدم طرح عطاءات بناء جديدة، وا 

 «.والمرضى وكبار السن والنساء واإلداريين
 01/3/4102الحياة، لندن، 

 
 المقبلة قصوى على سير األحداث ةأهمي استكون لهأبو ردينة: زيارة الرئيس عباس لواشنطن  .3

تصريح لـ"األيام" الزيارة وصف نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في  عبد الرؤوف أرناؤوط:
التي يبدأها اليوم )األحد( الرئيس محمود عباس إلى الواليات المتحدة األميركية بالمهمة، وقال في إشارة إلى 
اللقاء مع الرئيس األميركي باراك أوباما في البيت األبيض يوم غد االثنين "إنها زيارة مهمة واللقاء مع 

 لقصوى على سير األحداث في المرحلة القادمة".الرئيس أوباما ستكون له أهميته ا
وأشار أبو ردينة إلى أن الرئيس عباس سيلتقي اليوم األحد مع وزير الخارجية األميركي جون كيري وذلك 
قبيل االجتماع مع الرئيس األميركي. وقال "الجانب الفلسطيني ملتزم بحل عادل وشامل وفق القرارات الدولية 

 نية والعربية والشرعية الدولية ".يلبي المطالب الفلسطي
طالق سراح األسرى  وأضاف أبو ردينة "كل ما نريده هو تحقيق السالم العادل والشامل ووقف االستيطان وا 

 والوصول إلى نهاية شهر نيسان بحل عادل ومتوازن يؤدي إلى استمرار عملية السالم".
أجهزة المخابرات الفلسطينية ماجد فرج الى  وقد وصل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ورئيس

 واشنطن للتحضير لهذه الزيارة.
 01/3/4102األيام، رام هللا، 
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 لم تترك مبررا  لتمديد المفاوضات "إسرائيل"أبو يوسف: واصل  .4
األيام: قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ"األيام" "يذهب  - القدس

الرئيس عباس إلى االجتماع مع الرئيس األميركي مصممًا على وجوب عدم المساس بالحقوق الفلسطينية، 
وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية الالجئين على  6611وهي إقامة دولة فلسطينية متواصلة على حدود 

تصر على عدم المساس ، هذا هو الحد األدنى المقبول فلسطينيًا والقيادة الفلسطينية 664أساس القرار 
 بالحقوق الفلسطينية".

وأضاف أبو يوسف "أي حديث عن تمديد المفاوضات غير مقبول، سيما في ظل استمرار الحكومة 
اإلسرائيلية بالنشاطات االستيطانية وعمليات االغتيال واالعتقال واالقتحامات وما يجري في غزة والتطورات 

"وجوب إفراج الحكومة اإلسرائيلية عن الدفعة الرابعة من األسرى  الخطيرة في المسجد األقصى" مشددًا على
 يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري".

ولفت أبو يوسف إلى انه "أصاًل ال توجد مفاوضات، فالمفاوضات تجري ما بين وزير الخارجية األميركي 
يلي نتنياهو من جهة ُأخرى" كيري والرئيس محمود عباس من جهة وما بين كيري ورئيس الوزراء اإلسرائ

أشهر وأن تنتهي في شهر نيسان المقبل، ومن الواضح أنه  6وقال " تم االتفاق على أن تستمر المفاوضات 
ليس هناك التزام من جانب الحكومة اإلسرائيلية التي تواصل االستيطان، إذ أشارت المعطيات اإلسرائيلية 

حيث زادت الوتيرة  1064فما بالك بالعام  1063م في العا % 631إلى أن االستيطان زاد بنسبة 
 االستيطانية".

نهاء  وتابع أبو يوسف "بصراحة ال أرى مبررًا الستمرار المفاوضات، والبديل هو الذهاب إلى األمم المتحدة وا 
 الحصرية األميركية للمفاوضات بالتوجه إلى مؤتمر دولي للسالم".

 01/3/4102األيام، رام هللا، 
 
 مقترحات كيري حصول على أجوبة واضحة بشأن: زيارة عباس لواشنطن تهدف للخيري عطا هللا .5

قال السفير الفلسطيني في عمان عطا هللا خيري إن "الرئيس عباس توجه أمس : الدين نادية سعد -عمان 
ميركيين، إلى واشنطن في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، يلتقي خاللها بالرئيس أوباما وكبار المسؤولين األ

 بينهم وزير الخارجية جون كيري".
األميركية تتناول كافة الجوانب المتعلقة بما طرحه كيري حتى  -وأضاف، لـ"الغد"، أن "المباحثات الفلسطينية 

 اآلن، وضرورة الحصول على أجوبة أميركية واضحة بشأنها".
المعتقلين في سجون االحتالل وأوضح أن "قضية اإلفراج عن الدفعة األخيرة من األسرى "القدامى"، 

اإلسرائيلي ما قبل اتفاق "أوسلو"، في نهاية الشهر الحالي، مسألة مهمة بالنسبة للرئيس عباس للتأكيد 
 عليها".

ولفت إلى "أهمية الجهود األميركية المبذولة لتحقيق تقدم في العملية السياسية وجسر الهو ة في مواقف 
 ".اإلسرائيلي -الجانبين الفلسطيني 

قامة  وتحدث عن ضرورة "التفهم األميركي للموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية إلنهاء االحتالل وا 
وعاصمتها القدس، وحل قضية الالجئين وفق القرار  6611الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 

 ، ورفض االعتراف "بيهودية الدولة".664الدولي 
 01/3/4102الغد، عمان، 
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 ني االقتراب أكثر من ضياع الحقوق الوطنية الفلسطينيةخريشة: كل يوم يمضي في المفاوضات يع .6

رأى نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن "خيار القبول بتمديد : نادية سعدالدين -عمان 
ي والفصائلي الوطني المفاوضات يعد  األكثر واقعية ورواجًا بين أوساط القيادة الفلسطينية، رغم الرفض الشعب

 له".
وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "األخذ بناصية ذلك الخيار مسوغ لالنفالت من عقوبات وضغوطات 
 مالية وسياسية أميركية محتملة، ومرتبطة بتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية إفشال جهود التسوية السلمية".

اوضات مرفوضة شعبيًا وفصائليًا، دون أن تحقق أي نتائج ورد  المأزق الراهن إلى "خطأ" الذهاب لمف
ملموسة، حتى اآلن، غير أن "انصرام كل يوم منها يعني االقتراب أكثر من ضياع الحقوق الوطنية 

 الفلسطينية".
ورأى أن "الخيارات محدودة أمام المفاوض الفلسطيني، مقابل أطراف "نافذة" تدفع باتجاه استمرار 

جراءات تقشفية غير محتملة بالنسبة لها".المفاوضات، ألن   مغادرتها قد تجر  عقوبات مالية وا 
 01/3/4102الغد، عمان، 

 
 استمرار المفاوضات لن يؤدي إلى نتائج ملموسة: الحاليقةالنائب  .7

عتبرت النائب عن حركة "حماس" سميرة الحاليقة أن "استمرار المفاوضات لن : ا نادية سعدالدين -عمان 
نما سيشكل بالنسبة لالحتالل فرصة أخرى للمضي في عدوانه الثابت ضد يؤدي إلى ن تائج ملموسة، وا 

 الشعب الفلسطيني".
وقالت، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "خيار العودة إلى الشعب الفلسطيني يعد  األمثل في ظل المعطيات 

 الراهنة"، داعية "السلطة لفتح المجال أمامه وقول كلمته".
أن "الشعب يملك خياراته باستمرار المقاومة ضد االحتالل، واللجوء إلى األمم المتحدة واالنضمام  واعتبرت

إلى المؤسسات والوكاالت الدولية، بما يسمح بمحاكمة االحتالل على جرائمه، في ظل الحملة الدولية 
 المتضامنة معه".

األفضل"، مؤكدة أن "حماس" مع تثبيت ورأت أن "طرح البعض لخيار "حل السلطة" يصح  عند وجود البديل 
"أي كيان للشعب الفلسطيني، حتى لو كان السلطة، ولكنها منتهكة من قبل االحتالل، بينما السعي ألن 

 تملك سلطتها وسيادتها للدفاع عن الحقوق الفلسطينية".
 01/3/4102الغد، عمان، 

 
 وفد يمثل السلطة الفلسطينية يشارك بمؤتمر في تل أبيب .8

قالت مصادر إعالمية عبرية إن وفًدا يمثل السلطة الفلسطينية قد شارك أمس الجمعة : قدس برس - رةالناص
 (.6643( في مؤتمر سياسي ُعقد في مدينة تل أبيب )داخل األراضي المحتلة عام 3|64)

ده وبحسب ما أوردته اإلذاعة العبرية؛ فإن ممثلين عن السلطة الفلسطينية شاركوا في مؤتمر سياسي عق
حزب "ميرتس"، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه المفاوضات السياسية جموًدا بانتظار طرح الجانب 

 األمريكي لوثيقة اإلطار.
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ونقلت اإلذاعة عن رئيس الوزراء الفلسطيني األسبق أحمد قريع قوله "إن الفلسطينيين لن يعترفوا بإسرائيل 
الم"، مشيًرا إلى أن الفلسطينيين "ينتطرون الوثيقة التي كدولة يهودية وان هذا الطلب يشكل عقبة امام الس

سيقدمها وزير الخارجية االمريكي جون كيري لكي يتخذوا على ضوئها قرارا في مسالة الموافقة على تمديد 
 الفترة التي حددت للمفاوضات السياسية، على حد تعبيره.

 05/3/4102قدس برس، 
 
 تسعى للتخلص من عباس ودحالن معا   شبانة لـ"قدس برس": قيادات في السلطة .9

قال فهمي شبانة، الضابط السابق في المخابرات الفلسطينية، إن الهجوم والتصعيد : قدس برس -رام هللا 
المتبادل بين رئيس السلطة محمود عباس والقيادي المفصول من حركته "فتح" محمد دحالن، أبرز طرفًا 

 ل ص من كليهما، حسب قوله.ثالثًا في صفوف قيادات السلطة يسعى للتخ
(، "إن قادة األجهزة األمينة 3|61وقال شبانة في تصريحات خاصة أدلى بها لـ "قدس برس" اليوم السبت )

وقيادات بالسلطة وحركة فتح تبدي ارتياحها من خطاب عباس األخير ضد دحالن، في حين أن البعض 
 د قوله.يسعى للتخلص من كليهما في سعيه لرئاسة السلطة"، على ح

وفي السياق ذاته، اعتبر شبانة أن الهجوم الذي شن ه رئيس السلطة الفلسطينية ضد دحالن يأتي في إطار 
"خطوة استباقية" لر د مماثل من قبل األخير ويتضم ن الكشف عن ملفات معينة تت هم عباس بارتكاب تجاوزات 

 وجرائم.
ثوري حركته "لم يرتِق لمستوى رئيس من خالل  ورأى المحامي شبانة، أن خطاب عباس األخير أمام مجلس

هه للحديث بأسلوب إعالمي بداًل من استغالل صالحياته القانونية المتوفرة في مالحقة جرائم وانتهاكات  توج 
 خطيرة بحق الشعب الفلسطيني، مم ا يدل ل على ضعفه واستباقه لحدث معين"، كما قال.

ه من خالل الكشف بعد سنوات طويلة عن جرائم قتل ارتكبها واعتبر المحامي شبانة، أن عباس أدان نفس
دحالن الذي كان الذراع األمني لرئيس السلطة ومن مقربيه، متسائاًل "ألم يكن عباس يعلم عن جرائم دحالن 
عندما كان يمنحه المناصب المرموقة ويقد مه على الضباط والمسؤولين؟ وعليه يجب التحقيق مع رئيس 

 لمحاكمة بتهمة المشاركة أو التستر على هذه الجرائم"، وفق تصريحاته.السلطة وتقديمه ل
وفيما يتعل ق باتهام عباس للقيادي المفصول من حركته باغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، 
ه اتهام سابق ومنذ سنوات لشخصية سياسية مرموقة وأخرى أمنية شاركت  أشار شبانة إلى أنه كان قد وج 

 ة االغتيال في إشارة إلى كٍل من عباس ودحالن، كما قال.بعملي
وذكر أن معلومات مؤكدة تشير إلى أن السلطة الفلسطينية تجري بحثًا مفصاًل عن رجاالت دحالن بالضفة 
الغربية المحتلة الستئصالهم والتخلص منهم، مشيرًا إلى أن نفوذ القيادي المفصول من "فتح" ال يتعدى سوى 

 ت من حركته ممن استطاع شراء والءهم، على حد تعبيره.مجموعة قيادا
 05/3/4102قدس برس، 

 
 ر رفحللتحرك بضرورة فتح معبالخارجية في غزة: وجهنا رسائل لجهات خارجية  .01

السلطات المصرية ال ترد على »في غزة غازي حمد أن « حماس»أعلن وكيل وزارة الخارجية في حكومة 
بة بفتح معبر رفح الحدودي مع مصر منذ إغالقه للمرة األخيرة قبل بضعة التي تجريها للمطال« االتصاالت

 أسابيع.
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قرار إغالق المعبر بـ « حماس»االلكتروني التابع لحكومة « الرأي»ووصف حمد في تصريحات نشرها موقع 
 لعدم وجود مبرر أو مسوغ لهذه الخطوة.« المؤلم والمؤسف في آن واحد»

مواقف السياسية واالختالف في الرؤى، ال يوجد هناك أي مبرر إلغالق المعبر بعيدًا من ال»وقال حمد إنه 
 «.أمام سفر المرضى الذين يموتون ويعانون يوميًا، األمر الذي أدى إلى تحويل القطاع إلى سجن كبير

الحكومة بعثت رسائل إلى جهات خارجية عدة من بينها األمم المتحدة ومنظمة المؤتمر »وأوضح أن 
 «.ي وجامعة الدول العربية لحضها على التحرك وفتح معبر رفح في شكل عاجلاإلسالم

 01/3/4102الحياة، لندن، 
 
 اإلسرائيليةمليون دوالر خسائرنا السنوية بسبب شركات االتصاالت  411: برام هللا االتصاالت ارةوز  .00

فاء ناصر الدين عن كشفت وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، د. ص :منتصر حمدان -رام هللا 
محاوالت اسرائيلية للتحايل وااللتفاف على الحقوق الفلسطينية في الحصول على الترددات وتعطيل ادخال 
األنظمة المتطورة في مجال االتصاالت مثل الجيلين الثالث والرابع بينما تعمل الشركات االسرائيلية على 

الى  610لك األنظمة الحديثة ما يؤدي الى هدر بين إغراق السوق الفلسطينية بأجهزة وشرائح تعمل وفق ت
 مليون دوالر سنويا على السلطة الوطنية والشركات المحلية. 100

واشارت في مقابلة مع "حياة وسوق" الى جهود الوزارة ووزارة االقتصاد والضابطة الجمركية ووزارة الداخلية 
االسرائيلي، واطالق حملة اعالنية واعالمية لضبط ومصادرة أجهزة وشرائح وموزعي االنترنت الالسلكي 

لمقاطعة منتجات االتصاالت االسرائيلية، وحملة أخرى لفضح االنتهاكات االسرائيلية لقطاع االتصاالت 
 الفلسطيني.

 01/3/4102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 يل شوارع مشتركة تقتطع ماليين الشواقل من ضريبة المقاصة لتأهوزارة األشغال بالضفة: "إسرائيل"  .02

قال المهندس اسالم عبد الجابر مدير عام الطرق في وزارة االشغال لـ "حياة وسوق"  :أيهم ابوغوش -رام هللا 
مليون شيقل هي قيمة مخالفات مرورية حررتها الشرطة  61إن اسرائيل أعادت لخزينة السلطة الوطنية 

الث األخيرة، لكنها في الوقت ذاته اقتطعت ضعف االسرائيلية بحق سائقين فلسطينيين خالل السنوات الث
 هذا المبلغ من قيمة تلك المخالفات المحررة لصالح تأهيل شوارع مشتركة في الضفة.

وأضاف: "اسرائيل تعيد تأهيل الشوارع المشتركة على حسابنا، وبعد خصم المبالغ المخصصة العادة تأهيل 
خالفات المحررة"، الفتا إلى أن اسرائيل تتذرع في اقتطاعها هذه الطرق اعادت للسلطة ما تبقى من قيمة الم

 ممن يستخدمون هذه الطرق هم من الفلسطينيين. %10لهذه األموال بأن 
ولفت عبد الجابر إلى أن عددا من الشوارع المشتركة يتم تأهيلها بالكامل على حساب الفلسطينيين مثل 

يدا المساحة الممتدة بالقرب من مستوطنة حلميش الى حاجز الطريق الواصلة بين قرى رام هللا الغربية وتحد
القدس، أكد  -وفيما يتعلق بإعادة تأهيل شارع رام هللا  عطارة، حيث تم تعبيد الطريق على حساب السلطة.
 الجابر أن مسألة سيادية هي ما تحول دون تأهيله.

 01/3/4102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 نهاء مأساة مخيم اليرموكتوصل التفاق جديد إل "القيادة العامة" تعلن ال .03
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القيـــادة العامـــة فـــي االراضـــي  -اعلـــن حســـام عرفـــات مســـؤول الجبهـــة الشـــعبية  :القـــدس دوت كـــوم -رام هللا 
الفلسطينية، مساء السبت، ان وفد منظمة التحرير الذي يتولى متابعة ملف ازمة مخـيم اليرمـوك والفصـائل الــ 

سورية توصل الى اتفـاق جديـد لحـل ازمـة مخـيم اليرمـوك، مشـيرا الـى ان هـذا تنفيـذ وبمباركة من الدولة ال 64
 هذا االتفاق سيبدأ اعتبار من صباح اليوم )االحد( وبسقف زمني ال يتجاوز اسبوعين.

وقــال عرفــات فــي بيــات صــحافي "ان االتفــاق الجديــد يتضــمن إعــادة تشــكيل الوفــد الــذي يتــولى التفــاوض مــع 
بحيث يكون متوازنا ويعبر عن االجماع الـوطني الفلسـطيني وارادة العمـل الموحـد، مشـيرا الجماعات المسلحة 

 الى "ان االتفاق الجديد يشمل استئناف العمل على تنفيذ المبادرة السابقة من النقطة التي تم التوقف عندها".
التنفيذية لمنظمة وكشف عرفات عن تفاصيل هذا االتفاق الذي تمت صياغته خالل اجتماع ضم وفد اللجنة 

وبحضور السفير الفلسطيني في دمشق وعقد في مقـر المجلـس الـوطني الفلسـطيني  64التحرير والفصائل الـ 
 .مساء هذا اليوم السبت

 05/3/4102، القدس، القدس
 
 وسف: حماس ترحب بالمبادرة األردنية للمصالحةأحمد ي .04

أحمد يوسـف إن حركتـه "ترحـب بالمبـادرة األردنيـة قال القيادي في حركة "حماس" : نادية سعد الدين - عمان
للمصالحة الفلسطينية، ما قـد يمهـد لزيـارة رئـيس مكتبهـا السياسـي خالـد مشـعل عمـان قريبـًا لمناقشـتها، وبحـث 

 إمكانية نقل المكتب السياسي إليها".
لسـطينية أمــر وأضـاف، لــ"الغد" مــن فلسـطين المحتلـة، إن "دخــول األردن علـى خــط رعايـة ملـف المصــالحة الف

ترحــب بــه "حمــاس" وتشــجعه، مــن أجــل إنهــاء االنقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة، لمواجهــة عــدوان االحــتالل 
 اإلسرائيلي".

وأوضح بأن "التصريحات التي صدرت من مجلس النواب األردني مؤخرًا تعكس لفتة كريمـة ورغبـة أكيـدة فـي 
الظــروف بزيــارة مشــعل إلــى عمــان قريبــًا لمناقشــة  ضــرورة تحقيــق المصــالحة الفلســطينية، كمــا قــد تســمح تلــك

المبــادرة األردنيــة". واعتبــر أن "األجــواء الراهنــة مواتيــة إلنهــاء االنقســام"، حيــث "ســتكون هنــاك خطــوات جديــة 
للمصــالحة بعــد عــودة الــرئيس محمــود عبــاس مــن واشــنطن"، التــي يلتقــي فيهــا غــدًا االثنــين الــرئيس األميركــي 

ف المفاوضــات. وأشــار إلــى "تأكيــد الــرئيس عبــاس دومــًا بأنــه معنــي بالمصــالحة، أســو ة بــاراك أوبامــا لبحــث ملــ
"بحمــاس" الحريصــة علــى إنجازهــا، والتــي ستمضــي قــدمًا فــي الحــوار حــول تطبيــق مــا تــم االتفــاق عليــه، بعــد 
عــودة عبــاس مــن واشــنطن وتأكيــد التمســك بالثوابــت الوطنيــة". وبــين أنــه "كانــت لــدى "حمــاس" تخوفــات مــن 

لضـــغوط األميركيـــة الممارســـة علـــى الـــرئيس عبـــاس والـــذهاب نحـــو توقيـــع "اتفـــاق اإلطـــار" األميركـــي خـــارج ا
اإلجمـاع الـوطني الفلسـطيني الـرافض لـه، فـي ظـل رئاسـته لحكومـة انتقاليـة وفـق مـا اتفـق عليـه سـابقًا، بحيـث 

 تعتبر "حماس" شريكة في ذلك".
ة، فيما أدى قرار القضاء المصري بحظر أنشطة حمـاس ولفت إلى أن "مصر اآلن منشغلة بقضاياها الداخلي

غــــالق مقراتهــــا فــــي مصــــر، إلــــى تعقيــــد طبيعــــة العالقــــة بــــين الطــــرفين، وســــحب موقعهــــا مــــن رعايــــة ملــــف  وا 
 المصالحة".

وأضاف إن "حماس، كما الساحة الداخلية الفلسطينية، ترحب بأي جهد عربي إسالمي لرأب الصدع الـداخلي 
نهاء االنقسام".  وا 



 
 
 

 

 
           00ص                                    3058العدد:     01/3/4102 األحد التاريخ:

ى أن "دخــول األردن علــى خــط رعايــة المصــالحة يســاعد فــي تحقيقهــا، لحــين تعــافي مصــر مــن أوضــاعها ورأ
 الداخليــة، حيــث ال غنــى عــن دورهــا ومكانتهــا اإلســتراتيجية والمركزيــة بالنســبة للقضــية الفلســطينية والمنطقــة".

ارة مرتقبة لمشعل إلى وأفاد يوسف بأن "حماس" ستبحث موضوع "نقل مكتبها السياسي إلى األردن في أي زي
المملكــة"، منوهــًا إلــى "حــرص الحركــة علــى التواجــد فــي األردن ولــو بصــيغة مكتــب". ولفــت إلــى أن "الســاحة 
ـــة مـــن األراضـــي  ـــة تعـــد  األفضـــل لوجـــود المكتـــب السياســـي للحركـــة، باعتبارهـــا ســـاحة مفتوحـــة، وقريب األردني

األردنـي"، معتبـرًا أنـه  –لتي تربط الشعبين الفلسطيني الفلسطينية المحتلة، وبحكم العالقات الخاصة والوثيقة ا
وزاد "هـذا الموضـوع سـيطرح مجـددًا، حيـث كانـت الفكـرة مطروحـة  "خيار تميل إليه القيـادة السياسـية للحركـة".

 منذ الزيارات التي قام بها مشعل لعمان، ولكن هناك ترددًا من األردن التخاذ القرار".

 01/3/4102، الغد، عّمان
 
 د يوسف: قرار حظر حماس بمصر يشكل ذريعة لعدوان إسرائيلي على غزةأحم .05

قال القيادي في "حمـاس" أحمـد يوسـف إن "االحـتالل اسـتهدف مـن وراء التصـعيد األخيـر التخريـب علـى لقـاء 
 األميركي". -واشنطن، وتوتير أجواء الحوار الفلسطيني 

مقاومــة جــاء خــارج مــا توقعــه االحــتالل، ومــا انتظــره وأضــاف، لـــ"الغد" مــن فلســطين المحتلــة، أن "طبيعــة رد  ال
الشــارع الفلســطيني الــذي رحــب بــه ورفــع مــن منســوب معنوياتــه"، مؤكــدًا "جهوزيتهــا وتحســبها لعــدوان جديــد، 

 بهدف كسر شوكتها وتأليب القطاع ضد "حماس".
شــرات لتســخين ويــأتي ذلــك، وفــق يوســف، وســط "الحصــار الخــانق والمعانــاة الشــديدة لقطــاع غــزة، وكلهــا مؤ 

الحـــدود مـــع الكيـــان اإلســـرائيلي، يعـــد  مطلوبـــًا لتوجيـــه رســـالة إلـــى المجتمـــع الـــدولي بضـــرورة التحـــرك النتشـــال 
 القطاع من موته البطيء".

واعتبر أن "قرار القضاء المصري بحظر أنشطة حماس وا غالق مقراتها في مصـر يـؤثر علـى الحركـة معنويـًا 
مضي في توجيه ضرباته ضد "حماس"، ويضع مصر خـارج مشـهد إسـناد وشعبيًا، ويعطي ذريعة لالحتالل لل

 القطاع عند اتساع رقعة العدوان اإلسرائيلي".
 01/3/4102الغد، عمان، 

 
 عالن عن فشلهايسارية تدعو لالنسحاب من المفاوضات واإل فلسطينية قوى .06

عن فشل المفاوضات الجاريـة مـع دعت أربع قوى سياسية يسارية القيادة الى االعالن  :نائل موسى – رام هللا
 إسرائيل برعاية أميركية واالنسحاب الفوري منها ورفض تمديدها.

ووقــع علــى البيــان الــذي صــدر عشــية توجــه الــرئيس محمــود عبــاس لواشــنطن ولقائــه مــع اوبامــا حــزب الشــعب 
المبـادرة الوطنيـة  الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحريـر فلسـطين، والجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين، وحركـة

 الفلسطينية.
وجــددت القــوى رفضــها التفــاق اإلطــار والضــغوط والتهديــدات األميركيــة علــى القيــادة، ودعــت الــى بنــاء جبهــة 

عادة القضية الفلسطينية لألمم المتحدة.  وطنية للمقاومة الشعبية وتوسيع حملة المقاطعة إلسرائيل وا 
يـق المصـالحة بتطبيـق اتفـاق القـاهرة السـتعادة الوحـدة لمجابهـة وشددت على ضرورة انهاء االنقسام فورا وتحق

الضـــغوط والعـــدوان بوحـــدة وطنيــــة وانخـــراط الجميـــع للــــدفاع عـــن حقـــوق شـــعبنا وأهدافــــه العادلـــة فـــي الحريــــة 
 واالستقالل الوطني.
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لعودة وأكدت القوى على مواصلة الكفاح من إحقاق حقوق شعبنا الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها ا
 وتقرير المصير، واالستقالل الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس. 664وفق القرار االممي 

وأكــد البيــان أهميــة التمســك بالثوابــت ورفــض الضــغوط واالبتــزاز اإلســرائيلي األميركــي للقبــول بخطــة االطــار 
االحـــتالل وتشـــريع االســـتيطان باعتبارهـــا وصـــفة لتصـــفية القضـــية وفـــرض صـــك استســـالم للقبـــول بإدامـــة أمـــد 

 وشطب القدس واشتراط االعتراف بيهودية الدولة.
وقالـــت القـــوى ان الواليـــات المتحـــدة فقـــدت مصـــداقيتها كـــراع لعمليـــة الســـالم وهـــي طـــرف مباشـــر فـــي الضـــغط 

 للحصول على تنازالت سياسية بديال للقرارات الدولية اساسًا لعملية السالم.
 01/3/4102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 شعث يكشف بالوثائق قضايا فساد أمنية وجنائية واقتصادية تتعلق بدحالن .07

نشر القيادي في حركة "فتح" وعضو اللجنة المركزية فيها نبيل شعث، وثائق رسمية بي ن فيهـا بعـض : رام هللا
ن الوثـائق أنهـا التهم التي تم التحقيق فيها مع القيادي المفصـول مـن الحركـة محمـد دحـالن بشـأنها، وظهـر مـ

 صدرت من مكتب رئاسة السلطة الفلسطينية في رام هللا.
( إن تلك الوثائق هي محاضر تحقيق مع "القيادي المطرود محمد دحـالن"، حـول 61/3وقال شعث السبت )

 عدة قضايا أبرزها المشاركة في اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
تحقيق مع دحالن تم على عـدة قضـايا حـول الفسـاد المـالي واالقتصـادي وأوضح شعث، حسب الوثائق، أن  ال

والتطبيــع اقتصــاديًا مــع االحــتالل الصــهيوني، "الســيما قضــية تمــور المســتوطنات"، وقضــايا أخــرى كالتجــارة 
 م.6643بالسالح مع مواطنين فلسطينيين وتجار سالح من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 05/3/4102، المالمركز الفلسطيني لالع
 
 سفيان أبو زايدة من ثوري فتح.. وأمين مقبول يقول إن أسباب استقالته معروفةاستقالة  .08

قلـــل أمـــين مقبـــول أمـــين ســـر المجلــس الثـــوري لحركـــة فـــتح، مـــن أهميـــة اســـتقالة عضـــو : كفــاح زبـــون -رام هللا
س الفلسطيني محمود عباس المجلس سفيان أبو زايدة، التي قدمها مكتوبة، أمس، احتجاجا على خطاب الرئي

 المثير للجدل قبل أيام.
القرار قراره هو )أبو زايدة( قرر أن يستقيل ويترك المجلس الثوري واألبواب "إن  "الشرق األوسط"وقال مقبول لـ

 ."مفتوحة
وال يوجــد فــي المجلــس الثــوري قــانون خــاص بشــأن اســتقاالت األعضــاء، لكــن مقبــول قــال إن ذلــك يعنــي أن 

 ."سارية وفورا، من دون أن تجتمع أي لجنة لتقرر ذلك"و زايدة تعتبر استقالة أب
هــو "واســتبعد مقبــول أن تــؤثر اســتقالة أبــو زايــدة علــى حركــة فــتح أو أن يتبعــه آخــرون بشــكل الفــت. وقــال: 

هذه هو السبب ". وأضاف: "استقال ألن الرئيس ذكره شخصيا في الخطاب األخير حين أشار إلى تصريحاته
 ."ربما يوجد أسباب أخرى سابقةالرئيس، و 

وكـــان أبـــو زايـــدة أعلـــن، أمـــس، أنـــه تقـــدم باســـتقالته مـــن المجلـــس الثـــوري لحركـــة فـــتح وجمـــد كافـــة النشـــاطات 
إن قـرار االسـتقالة جـاء احتجاجـا علـى خطـاب الـرئيس محمـود "التنظيمية والسياسية. وقال في بيـان مقتضـب 

بكـل األلـم والحـزن تقـدمت اليـوم باسـتقالتي "، مضـيفا: "تحعباس لما فيه من خطـورة علـى الكثيـر مـن كـوادر فـ
لكــل الــذين قــد يتــأثرون مــن ". واعتــذر "مـن المجلــس الثــوري وقــررت تجميــد كــل نشــاطاتي التنظيميـة والسياســية
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أســباب اســتقالته ".وعقــب مقبــول بــالقول: "إن عالقــاتي األخويــة واإلنســانية بهــم لــن تتــأثر"، وقــال: "هــذا القــرار
 ."يحاول تسويق أسباب أخرى معروفة لكنه

 01/3/4102، الشرق األوسط، لندن
 
 عباس"صمود "فتح تنظم مظاهرات في الضفة وغزة لدعم  .09

تطلق حركة فتح غدا، بالتزامن مع لقاء عباس وأوبامـا، أقـوى مظـاهرات فـي الضـفة : الشرق األوسط-رام هللا 
كـان، وتأييـده ضـد قيـادي فـتح السـابق محمـد الـرئيس الفلسـطيني فـي وجـه األمير « صـمود»الغربية وغزة لـدعم 

 دحالن.
مــــع الــــرئيس. وأعطــــى وزيــــر األوقــــاف « للــــتالحم»أطلقــــت فــــتح نــــداء لعناصــــرها بــــالتجمهر غــــدا )االثنــــين( و 

هناك »قائال إن « فيسبوك»الفلسطيني محمود الهباش األمر بعدا دينيا وكتب في موقع التواصل االجتماعي 
ذج الــذين قــالوا لموســى عليــه الســالم: )اذهــب أنــت وربــك فقــاتال إنــا هــا هنــا نمــوذجين تــاريخيين: اول هــو نمــو 

قاعدون(.. والثاني هو نمـوذج الـذين قـالوا لمحمـد صـلى هللا عليـه وسـلم: )اذهـب أنـت وربـك فقـاتال إنـا معكمـا 
ــه مــن ضــغوط»وأضــاف «. مقــاتلون( وتبــدو «. اليــوم نحــن مــع الــرئيس أبــو مــازن فــي مواجهــة مــا يتعــرض ل
 ت اتفاق فلسطيني إسرائيلي على وثيقة إطار أميركية بعيدة المنال. احتماال

 01/3/4102، الشرق األوسط، لندن
 
 بجروح طفيفة جراء تعرضهم للدهس قرب بيت أمر إسرائيليينجنود  خمسة إصابة .21

جنـــود إســـرائيليين  1ذكـــرت مصـــادر عبريـــة، مســـاء الســـبت، ان  :ترجمـــة خاصـــة -القـــدس دوت كـــوم  -غـــزة 
جروح طفيفـة جـراء تعرضـهم للـدهس مـن قبـل فلسـطيني كـان اقتـرب مـنهم اثنـاء تمركـزهم عنـد حـاجز أصيبوا ب

 عسكري بالقرب من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل.
واوضحت وسائل إعـالم عبريـة، إن الجنـود أطلقـوا النـار تجـاه الفلسـطيني الـذي لـم يصـب كمـا زعمـت، مشـيرة 

لسائق واعتقاله ونقله الحقـا الـى احـد مراكـز االعتقـال للتحقيـق معـه، الى ان الجنود تمكنوا من السيطرة على ا
 وذلك بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح.

مــــن جانبهــــا، زعمــــت الناطقــــة بلســــان الشــــرطة االســــرائيلية لوبــــا الســــمري، ان ســــائق المركبــــة وهــــي مــــن نــــوع 
الخطــأ غيــر ان الفحــص )ســيتروين( ادعــى خــالل التحقيــق معــه انــه ضــغط علــى دواســة البنــزين عــن طريــق 

 االولي اظهر كما قالت ان المركبة مسروقة، ما يعزز االعتقاد انه قام بذلك على خلفية قومية.
 05/3/4102، القدس، القدس

 
 "سرائيلإيهودية ـ"هرتسوغ: على الفلسطينيين االعتراف ب .20

ينة القدس يجب أن قال رئيس المعارضة وزعيم  حزب العمل االسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أن مد: 43عرب 
 تبقى موحدة ولكن يمكنها أن تكون "عاصمة للشعبين اليهودي والفلسطيني".

وأضاف هرتسوغ في ندوة ثقافية عقدت في تل أبيب، اليوم السبت، أنه في "االتفاق النهائي" يجب على 
ُيشكل شرًطا  الفلسطينيين أن يعترفوا بيهودية إسرائيل، مشدًدا مع ذلك على أن هذا االعتراف يجب أال

 للدخول في المفاوضات السلمية.
 05/3/4102، 28عرب 
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 "الجهاد اإلسالمي"تحذر من خطورة القوة الصاروخية لـ  "إسرائيل" .22

لحركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة تشكل تهديدًا  "القوة الصاروخية"حذرت إسرائيل من أن : الحياة –غزة 
الجيش اإلسرائيلي عن مصادر عسكرية في قيادة المنطقة الجنوبية  ونقلت إذاعة لكل األراضي اإلسرائيلية.

القوة الصاروخية لمقاتلي الجهاد اإلسالمي تشكل خطر كبيرًا على "التي يقع القطاع ضمن نطاقها، قولها إن 
 ."أمن سكان جنوب إسرائيل ووسطها، وقد تمتد لتشمل الدولة كلها

ت التي شنها سالح الجو اإلسرائيلي أخيرًا وجهت رسالة للجهاد الهجما"ونسبت اإلذاعة للمصادر نفسها، أن 
اإلسالمي مفادها أن أي تصعيد قادم فإن الرد عليه سيكون قويًا ورادعًا، وأن تل أبيب لن تسمح بأن يعيش 

 ."الماليين من سكانها تحت خوف التهديدات المتواصلة
ية وهجوم على البلدات الجنوبية بصفتها حماس ستدفع ثمنًا باهظًا في أي عمليات عسكر "وأوضحت أن 

 ."كان بإمكان حماس أن تمنع إطالق القذائف لو أرادت"، معتبرة أنه "القوة الحاكمة حاليًا في غزة
 01/3/4102، الحياة، لندن

 
 جديدة في محيط المسجد األقصى بسبب الحفريات اإلسرائيلية أرضيةانهيارات  .23

المســتمرة فـي منطقـة المسـجد األقصـى ومــا حولهـا مـن حـدوث انهيــارات تسـببت الحفريـات االسـرائيلية : القـدس
 أرضية وتشققات في حي وادي حلوة بمدينة سلوان جنوب المسجد األقصى.

وأفاد مركز معلومات "وادي حلوة" في بيان نشر على موقعهم، أن الحفريات االسرائيلية المستمرة أسفل منازل 
يســي أدت إلــى انهيــارات متكــررة فــي المنــازل والشــوارع، آخرهــا انهيــار المــواطنين، باإلضــافة إلــى الشــارع الرئ

ـــى توســـع رقعـــة  ـــذي أدى إل ـــار فـــي الشـــارع الرئيســـي، األمـــر ال ـــرين وطـــول خمســـة أمت ـــرة بقطـــر مت أحـــدث حف
 التشققات، وهو ما يشكل خطرا على حياة السكان والمارة.

 05/3/4102قدس برس، 
 
 التعذيب في السجون السورية فلسطينيا قضوا تحت 051: "مجموعة العمل" .24

قالت مجموعـة "العمـل مـن أجـل فلسـطينيي سـوريا" إن عـدد الالجئـين الفلسـطينيين الـذين قضـوا تحـت : دمشق
 ( شخصًا.610التعذيب في السجون السورية منذ بدء الثورة وحتى نهاية شهر فبراير الماضي بلغ )

(  إلـى أن فلسـطينيين اثنـين 3- 61م"  األحـد )وأشارت المجموعة في بيان وصل "المركز الفلسطيني لالعال
قضــيا يــوم أمــس أحــدهما الطفــل نــور الــدين ماجــد خليلــي مــن أبنــاء مخــيم العائــدين بحمــص، واآلخــر مــأمون 

 محمد المحمد من مخيم اليرموك.
 05/3/4102، المركز الفلسطيني لالعالم

 
 
  بالقدسستيطانية والتهويدية مليار دوالر لتنفيذ المخططات االبلدية االحتالل بالقدس ترصد  .25

أكدت الخبيـرة فـي شـؤون القـدس عبيـر زي ـاد أن سـلطات االحـتالل تعمـل بصـورة ن:  البيا –األراضي المحتلة 
االستيطاني والتهويدي في مدينة القدس، والذي يهدف إلى تهويـد أجـزاء  1010منتظمة ومستمرة في مخطط 
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تيالء علــى أبــرز المعــالم اإلســالمية المقدســية القديمــة فيهــا كبيــرة مــن شــرقي القــدس المحتلــة، مــن خــالل االســ
 وتحويلها إلى ممتلكات يهودية.

)أكثـر مـن مليـار دوالر(  مليارات شيكل 4.1وبي نت زي اد أن بلدية االحتالل في القدس رصدت موازنة تقدر بـ 
مليــــون دوالر دعمــــًا  30لتنفيــــذ المخططــــات االســــتيطانية والتهويديــــة فــــي المدينــــة المقدســــة، مقابــــل أقــــل مــــن 

 فلسطينيًا للمقدسيين خالل ذات العام.
 01/3/4102، البيان، دبي

 
 أسيرا  فلسطينيا  يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام 04نادي األسير:  .26

أســـيرًا يواصـــلون إضـــرابهم  61أعلـــن "نـــادي األســـير" الفلســـطيني، أمـــس، أن  "الخلـــيج": -فلســـطين المحتلـــة 
 احتجاجًا على إجراءات سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" التعسفية والقمعية بحقهم.المفتوح عن الطعام 

 01/3/4102، الخليج، الشارقة
 
 جرحى غزة يناشدون السلطات المصرية فتح معبر رفح .27

ناشد جرحى العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، السلطات المصرية ضـرورة فـتح معبـر رفـح : أحمد المصري
 لهم وباقي الشرائح من المرضى بالسفر وتلقي العالج في الخارج.الحدودي، والسماح 

وشــدد الجرحــى خــالل وقفــة نظموهمــا فــي خيمــة االعتصــام المقامــة أمــام مقــر الســفارة المصــرية بمدينــة غــزة، 
اليــوم الســبت، علــى أن االســتمرار فــي غلــق معبــر رفــح، يمثــل مســاهمة فــي تكــريس الحصــار، وخنــق القطــاع 

لحاق األذى بأصح  اب الحاجة للعالج.وا 
وفي كلمة للجرحى قال محمـد الكحلـوت إن جرحـى القطـاع يتـألمون بشـكل كبيـر إلغـالق معبـر رفـح، بصـورة 
جسدية لمنعهم من السفر والعالج، وأخرى نفسية بسبب كون المعبر مغلقا مـن جهـة عربيـة شـقيقة ولـيس مـن 

 االحتالل.
ســالمي رهيــب، وأن هــذا وأكــد الكحلــوت أن الحصــار الخــانق يطبــق علــى القطــاع فــ ي ظــل صــمت عربــي وا 

ولفـت إلـى  الصمت يعطي ضوءا أخضر لقادة االحتالل باالستمرار في عدوانهم، و"إشباع غرائـزهم الدمويـة".
يومًا، وأن إغالق معبـر رفـح مـن  31مريض وجريح ينتظرون فتح المعبر منذ أكثر من  6100أن أكثر من 

تاريخهــا المشــرف واحتضــانها الســابق للقضــية الفلســطينية مــن قبــل الســلطات المصــرية ال يعبــر عــن مصــر و 
 عقود.

وبين أن الكثير من الجرحى والمرضى يلفظون أنفاسهم األخيرة، وهم بحاجـة ماسـة للعـالج، داعيـا فـي الوقـت 
ذاتـــه االعـــالم المصـــري إلـــى الكـــف عـــن تشـــويه الشـــعب الفلســـطيني وعـــدم الكيـــل بمكيـــالين ومســـاواة الضـــحية 

طرد قائاًل: "سيسألكم التاريخ عن المرضى والجرحى، وستسألون أمام هللا، عن كل كلمة اساءت واست بالجالد.
للشعب الفلسطيني المجاهد"، مشددا على أن "العدو الصهيوني" ال يفرق بين مصري وفلسطيني في استهدافه 

 ومطامعه.
 05/3/4102، فلسطين أون الين

 
28.  ّّ  عودة الهدوء من رغمبالالتحديد  رفح: قوات االحتالل تكثف انتشارها قرب خّط
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كثفــت قــوات االحــتالل انتشــارها علــى طــول خــط التحديــد، خاصــة فــي محــيط معبــري "صــوفاه"  محمــد الجمــل:
وكرم أبو سالم شمال وجنوب شرقي محافظة رفح، رغم حالة الهدوء التي خيمت علـى المنطقـة الحدوديـة منـذ 

 ليلة أول من أمس.
، بعـد ظهـر أمـس، وصـول المزيـد مـن الـدبابات واآلليـات العسـكرية المصـفحة وقال شهود عيان: إنهـم شـاهدوا

إلى المعبرين، وتقدم عدد منها في اتجاه الغرب، في حين قام عدد آخر بأعمال تمشـيط اعتياديـة فـي منـاطق 
 متفرقة شرق بلدة الشوكة الحدودية.

القـه إلـى مكـان لتمركـز العديـد مـن وأكد عدد من سكان البلدة أن ساحات معبر كـرم أبـو سـالم تحولـت بعـد إغ
 الدبابات والجرافات المصفحة.

 01/3/4102، األيام، رام هللا
 
 توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بسبب نقص الوقود .29

توقفت محطة الكهرباء الوحيدة فـي قطـاع غـزة عـن العمـل أمـس ممـا أدى إلـى انقطـاع : الشرق األوسط-غزة 
 أن نفد فيها الوقود.التيار في أنحاء القطاع بعد 

 61محطة توليد الكهرباء توقفت كليا في تمام الساعة "وقالت سلطة الطاقة في القطاع في بيان مقتضب إن 
ظهـرا )بتوقيـت فلسـطين( بسـبب نفـاد الوقـود الصـناعي الـالزم للتشـغيل إثـر إغـالق معبـر كـرم أبـو سـالم )كيــرم 

 ."شالوم(
المحطـــة سيضـــطرها إلـــى العـــودة لبرنـــامج ترشـــيد توزيـــع التيـــار وأعلنـــت شـــركة توزيـــع كهربـــاء غـــزة أن توقـــف 

حيث سيصل التيار الكهربائي للمواطنين بواقع ست سـاعات وتوقـف هـذا التيـار لمـدة اثنتـي عشـرة "الكهربائي 
 ."ساعة يوميا وفق برنامج طوارئ لحين إنهاء األزمة

 01/3/4102، الشرق األوسط، لندن
 
 لتشغيل محطة كهرباء غزة فقت على ادخال الوقود غدا  وا "إسرائيل"مهنا لـ"القدس":   .31

قال رئيس هيئة ادارة المعابر والحدود في السلطة الوطنية نظمي مهنـا، أن إسـرائيل  :القدس دوت كوم -غزة 
وافقــت بنــاء علــى طلــب مــن الســلطة الوطنيــة بإدخــال كميــات مــن الوقــود الــى قطــاع غــزة عبــر معبــر كــرم أبــو 

 سالم.
حـديث لـــ القـدس دوت كـوم، أنـه ســيتم غـدا االحـد إدخـال كميــات مـن الوقـود لصـالح محطــة وأوضـح مهنـا فـي 

كهربــاء غــزة التــي أعلــن عــن توقفهــا اليــوم، الــى جانــب إدخــال كميــات اخــرى مــن المحروقــات لصــالح القطــاع 
وأشـــار إلـــى أنـــه لـــن يـــتم بـــالتزامن مـــع ذلـــك إدخـــال أي شـــاحنات أخـــرى تحمـــل أي مســـاعدات مـــن  الخـــاص.
ت القطاع، موضحا أنه سيتم إجراء اتصاالت في وقت الحق لضمان إعادة فتح معبر كـرم أبـو سـالم احتياجا

 كما كان عليه الحال قبيل األوضاع التي رافقت التصعيد األخير.

 05/3/4102، القدس، القدس
 
 
 تطلق حملة تضامنية مع الشيخ رائد صالح 28الحركة اإلسالمية في فلسطين  .30
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كــة اإلســالمية داخــل الخــط األخضــر، عــن إطــالق حملــة محليــة وعالميــة للتضــامن مــع أعلنــت الحر : الناصــرة
رئيسها الشيخ رائد صالح الذي صدر بحقه قرار إسرائيلي بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر ومثلها مـع وقـف 

سـي وقـال عضـو المكتـب السيا .1001التنفيذ، فيمـا يتعلـق بقضـية وادي الجـوز التـي تعـود أحـداثها إلـى عـام 
(، "لقد قررنا إطالق هذه 3|61للحركة اإلسالمية عبد الحكيم مفيد، في بيان تلق ت "قدس برس" اليوم السبت )

الحملة على إثر الحكم الجائر بحـق الشـيخ رائـد صـالح، حيـث نـرى خطـورة كبيـرة فـي هـذا الحكـم الـذي يمـس 
فــأي تصــريحات ستصــدر عــن أي حــق التعبيــر عــن الــرأي، وهــي مســألة تشــكل خطــرًا حقيقيــًا فــي المســتقبل؛ 

 شخصية في قضايا ذات طابع سياسي قد ترى المؤسسة اإلسرائيلية أنها ال تروق لها"، كما قال.

وأضاف مفيد، "الحكم الصادر على الشـيخ صـالح ينطـوي فـي إطـار المالحقـة السياسـية الواضـحة لشخصـه، 
كمــا أن هــذا الحكــم يهــد د حقــًا طبيعيــًا وهــو  حيــث أنــه تعــر ض ســابقًا للكثيــر مــن األحكــام اإلســرائيلية الجــائرة،

التعبير عن الرأي، حيث تحاول المؤسسة اإلسرائيلية كم األفواه ومنع المواطنين الفلسطينيين من التعبيـر عـن 
 آرائهم في قضايا تخص عقيدتهم ووطنهم وروايتهم"، حسب تقديره.

ومؤسســات أهليــة وشخصــيات فــي الــداخل  وأشــار إلــى أن حملــة التضــامن ســُتطلق قريبــًا بالشــراكة مــع أحــزاب
 الفلسطيني، كما ستشمل فعاليات جماهيرية وا عالمية وحملة توقيعات وتظاهرات احتجاجية.

 05/3/4102قدس برس، 
 
 النسور يحّذر من اإلطاحة بالحكومة: مطالب النواب ردا  على اغتيال زعيتر تضر بمصالح الوطن .32

حذ ر رئيس الوزراء األردني عبد هللا النسور من خيار إسقاط حكومته تحت قبة : تامر الصمادي -عمان 
ثاء المقبل إذا لم تستجب لطلب النواب طرد السفير اإلسرائيلي من عمان وسحب السفير البرلمان الثال

األردني من تل أبيب واإلفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، ردًا على قتل القاضي األردني رائد زعيتر 
 رصاص الجيش اإلسرائيلي اإلثنين الماضي.ب

وقال النسور خالل لقاء مفاجئ َجَمَعه وعددًا من النواب في منزل النائب معتز أبو رمان ليل أول من أمس: 
ثاء المقبل على خلفية قتل زعيتر، علينا معرفة أن المساعدات التي تقدمها إذا أطيحت الحكومة الثال"

 ."قد تتأخر، وقد تحدث بعض االختالالت الواليات المتحدة إلى األردن
الحكومة والبرلمان في وضع بالغ الحرج. "بالقول، إن  "الحياة"ويعلق قريبون من مطبخ القرار األردني لـ 

النسور لن يكون بمقدوره تقديم أي تنازالت، والنواب كما جرت العادة لن يستمروا في خيار حجب الثقة، ما 
 ."يعني فقدان الشارع

 01/3/4102، ة، لندنالحيا
 
 "شورى العمل اإلسالمي" يرفض اعتبار اإلخوان وحماس حركتين إرهابيتينعّمان:  .33

اختتم مجلس الشورى السادس لحزب جبهة العمل اإلسالمي أعماله أمس، بجلسته األخيرة  :الغد –عمان 
س في جلسته العادية األخيرة وأقر المجل للدورة الحالية، تمهيدا النتخاب مجلس جديد تنبثق عنه قيادة جديدة.

 التي عقدها أمس التقارير المالية واإلدارية والسياسية.
أكد المجلس على الوحدة الوطنية، "وبحسب تصريح صدر عن رئيس المجلس المهندس علي أبو السكر، 

وعدم تمكين العدو الصهيوني من بث الفتنة بين فئات الشعب األردني وتصفية القضية الفلسطينية، 
ودان المجلس جريمة اغتيال الشهيد القاضي األردني رائد زعيتر  ."صادرة حق العودة، وتهويد المقدساتوم
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بإعالن موقف جاد من هذه الجريمة، وا غالق "وطالب الحكومة  . "اعتداء على كل أردني"معتبرا إياها 
لغاء معاهدة وادي عربة  ."السفارة الصهيونية وطرد السفير، وا 

حركتين إرهابيتين، األمر  جماعة اإلخوان المسلمين وحركة المقاومة اإلسالمية حماس اعتبار"كما رفض 
 ."الذي لقي استهجان الكثير من الدول والقوى السياسية في الوطن العربي

 01/3/4102، الغد، عّمان
 
 األسير الدقامسة يعلن إضرابه عن الطعام .34

ردني أحمد الدقامسة أنه قرر البدء بإضراب مفتوح أعلن الجندي السابق بالجيش األ: محمد النجار - عمان
عاما من االعتقال في السجون األردنية التي يقضي فيها حكما  61عن الطعام حتى اإلفراج عنه بعد 

 بالسجن المؤبد. 
بالسجن المؤبد بعد أن قتل أثناء خدمته العسكرية في الجيش األردني  6661وحكم على الدقامسة عام 

سرائيل، ورفضت السلطات األردنية ثماني طالبات إس رائيليات على معبر الشيخ حسين الواصل بين األردن وا 
 اإلفراج عنه في مناسبات عدة.

اإلعالن عن إضراب الدقامسة جاء في بيان وزعه رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الجندي أحمد الدقامسة 
 ابن عمه زياد الدقامسة.

ة نت نسخة منه "اللجنة الشعبية للدفاع عن الجندي البطل أحمد وجاء في البيان الذي وصلت للجزير 
الدقامسة تعلن لكل القوى السياسية الفاعلة والشرفاء من أبناء الشعب األردني أن الجندي القابع في صحراء 

في إضراب  64/3/1064المفرق )سجن أم اللولو(، قد دخل اعتبارا من مساء هذا اليوم الجمعة الموافق 
لطعام احتجاجا على استشهاد القاضي رائد زعيتر واحتجاجا على استمرار اعتقاله علما بأنه قد عام عن ا

 عاما في السجن". 61قضى 
وحذرت اللجنة الشعبية في بيانها "السلطات األردنية من تدهور حالته الصحية والمساس بها واعتقاله اعتقاال 

 فرديا".
 05/3/4102 الجزيرة.نت، الدوحة،

 
 فراج عن الدقامسة وطرد السفير اإلسـرائيليلإلالحكومة يدعو األردني دة الشعبية الوححزب  .35

دعا حزب الوحدة الشعبية الحكومة الى اإلفراج الفوري عن الجندي أحمد الدقامسة : الدستور –عمان 
الجريمة واغالق سفارة الكيان الصهيوني وطرد السفير االسرائيلي، وذلك استجابة للمطلب الشعبي وردًا على 

الصهيونية. ووجه الحزب في بيان اصدره امس التحية للجندي الدقامسة الذي دخل اعتبارًا من مساء يوم 
الجمعة في إضراب عام عن الطعام احتجاجا على استشهاد القاضي رائد زعيتر، واحتجاجًا على استمرار 

 عاما عليه في السجن. 61اعتقاله بعد مرور 
 01/3/4102، الدستور، عّمان

 
 الشعب بالمقاومة   بيانها الوزاري وفيه حقّ  الحكومة اللبنانية تقرّ  .36

السبت البيان الوزاري الذي ستتقد م  -أقر  مجلس الوزراء اللبناني في جلسة انتهت بعد منتصف ليل الجمعة 
ل به حكومة تمام سالم إلى مجلس النواب لنيل الثقة، في أعقاب االتفاق على صيغة حول مقاومة االحتال
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استنادًا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقالله وجاء في البيان اإلسرائيلي. 
ووحدة أراضيه وسالمة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا 

التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في والجزء اللبناني من قرية الغجر بشت ى الوسائل المشروعة، مع 
النص الرسمي  "المستقبل" تنشر و  المقاومة لالحتالل اإلسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع األرض المحتلة.

 للبيان الوزاري كما أقر ه مجلس الوزراء في جلسته.
 01/3/4102، المستقبل، بيروت

 
 اومة الفلسطينية تضاعفت ألف مرةلقدرة الصاروخية للمقوزير الدفاع اإليراني: ا .37

سناد القوات المسلحة اإليرانية العميد حسين دهقان، إن  القدرة الصاروخية للمقاومة "قال وزير الدفاع وا 
 ."الفلسطينية تضاعفت ألف مرة للرد على اعتداءات الكيان اإلسرائيلي

القدرة العملياتية "ية أمس، إن قال العميد دهقان في تصريح صحافي لوكالة أنباء )فارس( اإليران وقال
للمقاومة أمام الكيان الصهيوني بلغت ألف ضعف قياسًا بما كانت عليه، وبناًء عليه يمكن إدراك قدرة الرد 

 ."الصاروخي للمقاومة
 01/3/4102الحياة، لندن، 

 
 قادة إعالميون ومفكرون يشاركون في "منتدى فلسطين لإلعالم"تركيا:  .38

قال "نادي فلسطين لإلعالم" إن خبراء إعالميين ومفكرين عرًبا : لسطيني لإلعالمالمركز الف -إسطنبول 
وأجانب أكدوا مشاركتهم في ندوات وورش العمل، التي ستكون ضمن فعاليات "منتدى فلسطين الدولي 

نيسان )إبريل(  14و 13تواصل"، المقرر عقدها في مدينة اسطنبول التركية يومي  -لإلعالم واالتصال 
 بل.المق

وأوضح أن من بين المشاركين في أعمال المنتدى اإلعالمي والمفكر المصري فهمي هويدي، إضافة إلى 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر الدكتور محمد المسفر. كما سيكون من بين المشاركين، المدير 

عطوان الذي سيتحدث عن السابق لقناة "الجزيرة" اإلعالمي األردني وضاح خنفر، واإلعالمي عبد الباري 
 "أسطورة الحياد في اإلعالم الغربي"، وفق ما رشح من معلومات.

كما تشمل قائمة المشاركين خبراء دوليين من المملكة المتحدة وأوروبا وروسيا، إضافة إلى فنانين ومبدعين 
 في مجاالت رسم الكاريكاتير وصناعة الدراما.
المشاركين قادة مؤسسات إعالمية عربية ودولية، وعددا من وأوضح القائمون على المنتدى أن من بين 

أصحاب قصص النجاح اإلعالمي، مثل كليتون سويشر، رئيس وحدة الصحافة االستقصائية في شبكة 
وأشارت مصادر "نادي فلسطين لإلعالم" إلى أن المالمح األولية لندوات المنتدى وورش العمل  "الجزيرة".

قضايا تتناول القضية الفلسطينية في اإلعالمين الغربي والعربي، إضافة إلى فيه، تشير إلى أنه سيناقش 
 الدراما والقضية الفلسطينية، ودور اإلعالم الجديد في دعم االنتشار والتأثير.

 05/3/4102المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 اليمن: سالم فّياض خبيرا  لجهاز استيعاب تعهدات المانحين .39
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ت الحكومة اليمنية رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سالم في اض خبيرًا استراتيجيًا عي ن: الحياة -صنعاء 
 للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعه دات المانحين ودعم سياسات اإلصالح.

مساهمة في اض انطالقًا من خبرته "إلى  1وأعرب رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة عن تطل عه
ية في خدمة توج هات الحكومة للنهوض بواقع الشريحة الفقيرة وخصوصًا في األرياف االقتصادية والتنمو 

 ."وتحقيق تنميته المستدامة، وكذلك االستثمار األمثل للتمويالت الخارجية لصالح التنمية الشاملة
رجية، وبحث باسندوة مع في اض الذي وصل إلى صنعاء، الجوانب الكفيلة باالستيعاب األمثل للتمويالت الخا

لمصلحة التنمية، خصوصًا في أوساط الفقراء، بالتركيز على تنمية متكاملة ومستدامة في المناطق الريفية 
من خالل تنفيذ حزمة من المشاريع التي تؤدي إلى تقديم خدمات أساس لسكان األرياف وتوفير فرص عمل 

صات شبكة األمان الوسائل التي من شأنها تحقيق نتيجة اقتصاد"متنوعة. وناقش االثنان  نتاجية لمخص  ية وا 
االجتماعي، من بينها انتهاج سياسات تمويلية جديدة تحقق االنتقال باألسر الفقيرة من متلقية للدعم إلى 

 ."عنصر إنتاجي يعتمد على نفسه ويخدم التنمية واالقتصاد الوطنيين في الوقت ذاته
 01/3/4102الحياة، لندن، 

 
 اس التخاذ قرارات صعبةكي بالضغط على عبيتعهد أمر  .41

اإلذاعة أن  ،الرحيم حسين عبدنقال عن مراسلها من رام هللا،  01/3/4102االتحاد، أبو ظبي،  نشرت
اإلسرائيلية نقلت عمن أسمته بالمسؤول األميركي الكبير قوله إن الرئيس األميركي باراك أوباما تعهد لرئيس 

غوط كبيرة على الرئيس عباس، خالل األسابيع القليلة القادمة الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بممارسة ض
 لحثه على اتخاذ قرارات صعبة كما سبق لنتنياهو أن فعل.

ووفقًا للمسؤول تهدف الضغوط األميركية الموعودة إلى تقليص الفجوات القائمة بين مواقف الطرف 
الخارجية األميركية جون كيري. وأضاف الفلسطيني واإلسرائيلي حول اتفاقية اإلطار التي يقترحها وزير 

المسؤول األميركي أن الرئيس أوباما سيوضح للرئيس عباس خالل اجتماعهما ضرورة عدم السماح بإغالق 
نافذة السالم المتوفرة حاليا إضافة لتوضيحه الفوائد والنتائج اإليجابية التي سيجنيها الشعب الفلسطيني نتيجة 

 توقيع أي اتفاقية محتملة.
تصريحات ، ووكاالت، من رام هللا، أن فكتور شلهوبنقال عن  01/3/4102البيان، دبي، ذكرت و 

المسؤولين األميركيين تشير إلى أن واشنطن عثرت أخيرًا على الصيغة السحرية لحل  عقدة اعتراف 
 انبين.من تسويق الصيغة للج -على األقل مبدئياً  -الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل، وأنها تمك نت

اإلشارات التي صدرت عن وزير الخارجية جون كيري وغيره تفيد بأنه المطلب اإلسرائيلي تم  تمريره بصورة 
 ، حسب اعتقادها."ال يموت معها الذئب وال يفنى الغنم"ممو هة 

 إقامة"، الذي ينص  على 6641وتقوم الفذلكة، المخرج على العودة في هذه النقطة، على قرار التقسيم عام 
، كما قال كيري في إفادته الثالثاء الماضي أمام لجنة العالقات الخارجية في "الحل"، والذي قد م "دولة يهودية

 مجلس النواب.
، كمرجع بشأن يهودية إسرائيل وبالتالي ال حاجة إلى االعتراف بنص "اتفاق اإلطار"وبذلك، يشار إليه في 

تلميحات القوية التي صدرت عن وزارة الخارجية في صريح في هذا األخير. صار ال لزوم لها، حسب ال
أننا نحن ما زلنا على "األيام األخيرة. ألول مرة تقول، وبال لبس، أنه ما عاد هذا االعتراف شرطًا مسبقًا ولو 

 ، على ما قالت الناطقة الرسمية."موقفنا بأن إسرائيل دولة يهودية
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 خيم اليرموكفنانا  يسألون عن مصير المحاصرين في م ثالثون .40

دعا ثالثون مخرجًا وموسيقيًا وممثاًل معظمهم من البريطانيين، األمم المتحدة إلى بذل : أ ف ب -لندن 
مساع من أجل المدنيين المحاصرين في سورية، ال سيما الفلسطينيين، ذلك في نداء صدر أمس السبت في 

 بداية السنة الرابعة للنزاع.
فن فريرز وألفونسو كورون، والموسيقيون ستينغ وروجر واترز وآني فقد وقع المخرجون كين لواش وستي

يما طومسون والفنانة ترايسي إيمين والكاتب ويل سيلف، هذا البيان الذي  لينوكس، والممثالن هيو غرانت وا 
 التي تساعد األطفال الفلسطينيين. "هوبينغ")أونروا( ومؤسسة  أطلق بمبادرة من وكالة

قهم على مصير مخيم اليرموك الفلسطيني جنوب دمشق الذي يحاصره الجيش وأعرب المنظمون عن قل
 من إيصال المواد الغذائية إليه منذ خمسة عشر يومًا. "أونروا"، والذي لم تتمكن 1063السوري منذ صيف 

 10في اليومين الماضيين لم نتمكن من الوصول إلى "السبت:  "أونروا"وقال كريستوفر غينيس الناطق باسم 
. "ف مدني في مخيم اليرموك بدمشق، وهم يواجهون مزيدًا من المجاعة ويشعرون بمزيد من اإلحباطأل

 لدى األطفال، وعن نساء يمتن أثناء الوالدة بسبب نقص العناية الطبية. "سوء تغذية شامل"وتحدث عن 
المناطق  إلى "ضرورة وصول العاملين في المجال اإلنساني والمساعدات"وشدد موقعو النداء على 

نطلب من رئيسي الجمعية العمومية ومجلس األمن الدولي، الهيئتين اللتين تمثالن "المحاصرة. وأضافوا: 
شعوب العالم، أن يقوال لنا ما هي الخطوات التي ينوون القيام بها من أجل إقامة مناطق آمنة، والتوصل إلى 

 ."وقف إلطالق النار على الفور
نريد أن تسمع أصواتنا باسم الذين يعانون في سورية لمنع وقوع مآٍس أخرى " وقال الموقعون على البيان:

 ."وندعو الجميع إلى االتصال بهم
الفلسطينيين غالبًا "أن  "هوبينغ"ونقل البيان عن مصممة األزياء بيال فرويد التي شاركت في تأسيس منظمة 

 ."ما تعرضوا للتهجير، ونحن نشعر بقلق عميق حيال مأساتهم
 01/3/4102ياة، لندن، الح

 
 فيلم نرويجي يروي معاناة األطفال الفلسطينيين األسرى .42

ُيعرض في العاصمة النمساوية فيينا هذا األسبوع فيلم يتناول واقع األطفال : وكاالت - 43عرب 
الفلسطينيين األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، والذين يتجاوز عدد من هم في األسر حالًيا مائة 

 رين طفاًل.وعش
ويتناول الفيلم، الذي يحمل عنوان "عندما يعود األطفال" وهو من أعمال المخرج النرويجي تون أندرسن، 

 عودة أحد عشر طفاًل فلسطينيًا من سجون االحتالل اإلسرائيلي إلى قراهم.
في القاعة الكبرى للمعهد  1064-3-63ويسبق الفيلم، الذي يعرض مساء يوم الثالثاء المقبل 

اآلفروآسيوي، عرض رسوم أطفال فلسطينيين كانوا أسرى في سجون االحتالل، وذلك في القاعة ذاتها التي 
 سُيعرض فيها الفيلم.

عامًا،  63وتشير مؤسسات حقوقية إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يعتقل في كل يوم أطفااًل تقل أعمارهم عن 
رضهم على المحاكم رغم عدم بلوغهم السن القانوني من مناطق مختلفة في األراضي الفلسطينية، ويقوم بع

 الذي يتيح محاكمتهم.
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في حين نقلت هذه المؤسسات شهادات موثقة من أطفال فلسطينيين اعتقلوا أكدوا فيها تعرضهم للتعذيب 
والضرب والتحرش الجنسي واالحتجاز في زنازين وسجون االحتالل، وأن من هؤالء األطفال من ظل يعاني 

 عتقال والتعذيب الذي مارسه ضده جنود االحتالل في األسر.صدمة اال
 05/3/4102، 28عرب 

 
 التدخل العربي في الشأن الفلسطيني .43

 نقوال ناصر
إن اإلجماع الفلسطيني على عدم التدخل في الشأن الداخلي أو البيني للدول العربية ال يعامل عربيا بالمثل، 

ا وأمنًيا ومخابراتًيا ومالًيا كان من العوامل الرئيسة الحاسمة في فالتدخل العربي في الشأن الفلسطيني سياسيً 
االنقسامات الفلسطينية وما زال العامل الرئيس في االنقسام الراهن الذي تحول إلى انفصال جغرافي بين 

 الضفة الغربية وبين قطاع غزة المحتلين.
كل انقساماتهم، يتفقون مجمعين على  ويختلف عرب فلسطين في ما بينهم على كل شيء تقريبا لكنهم، عبر

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى مبدأ عدم زج حركة التحرر الوطني الفلسطينية 
 في الخالفات والصراعات بين هذه الدول.

ول العربية وبالرغم من الجدل الوطني الفلسطيني الساخن حول هذه المساواة الفلسطينية غير العادلة بين الد
التي تدعم الحركة الوطنية الفلسطينية ومقاومتها وبين تلك الدول التي تحولت إلى عامل ضغط إضافي على 
المقاوم والمفاوض الفلسطيني معا بعدما أبرمت معاهدات )سالم( مع دولة االحتالل اإلسرائيلي أو "جنحت" 

ل الفلسطينية األعضاء وغير األعضاء في إلى )السالم( معها، فإن اإلجماع على المبدأين بين الفصائ
 منظمة التحرير الفلسطينية يمثل سياسة رسمية فلسطينية.

ومثل العقوبة الجماعية "العربية" التي فرضت على الشعب الفلسطيني، سواء تحت االحتالل داخل وطنه أم 
يجري اليوم  6666-60تحت الحصار في مخيمات اللجوء والمنافي خارجه، في أعقاب حرب الكويت عام 

فرض عقوبة جماعية "عربية" أيًضا على قطاع غزة، وفي كلتا الحالتين كان الشعب الفلسطيني ضحية 
العربية في الحالة األولى وضحية الخالفات السياسية الداخلية في مصر في الحالة  –الخالفات العربية 

 الثانية.
قف لحظة عن "نصح" القيادات الفلسطينية بأن تنأى وفي كلتا الحالتين يتضح أن الدول العربية التي لم تتو 

بنفسها عن الخالفات السياسية للعرب داخل كل دولة من دولهم أو بين هذه الدول إنما ترفض عمليا أي 
استقالل فلسطيني فعلي عن هذه الخالفات وتصر على زج الفلسطينيين في الخالفات العربية ومحاورها، 

جح كفة هذا المحور العربي على ذاك، بل ألن االنحياز الفلسطيني إلى أي ليس بسبب أي ثقل عملي لهم ير 
محور يضفي عليه شرعية قومية يستقوي بها على خصومه من ناحية وعلى معارضيه السياسيين في 

 الداخل من ناحية أخرى بسبب مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان الشعبي العربي.
عقوبة جماعية على الشعب الفلسطيني حتى ترضخ قياداته، وما زال  وال يتردد أي محور عربي في فرض

 تشتيت التجمع الفلسطيني في كل من الكويت والعراق حي ا في الذاكرة حتى اآلن.
ذا كانت المأساة اإلنسانية التي تكاد تتحول إلى كارثة سياسية في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في  وا 

زال نازًفا لمحاوالت جر  الشعب الفلسطيني إلى الخالفات العربية بعيدا عن قبلة سورية هي مثال راهن ما ي
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نضاله الوطني في فلسطين المحتلة، فإن ما يكاد يتحول اآلن إلى تضحية بقطاع غزة وأهله على مذبح 
 صراع سياسي داخلي في مصر هو مثال آخر ما زالت نتائجه اإلنسانية والسياسية تتدحرج ككرة الثلج.

نسانيا، وعلى ذمة وكالة الصحافة الفرنسية يوم الخميس الماضي، حذر االتحاد األوروبي في تقرير إ
لقنصليه برام هللا والقدس من "النتائج الخطيرة" على األمن اإلقليمي إذا ما استمر "الوضع اإلنساني 

( نفقا بين 6310) واالقتصادي الخطير" في قطاع غزة. إن اإلعالن المصري األخير عن تدمير أكثر من
( من احتياجاته األساسية، إنما %30القطاع وبين مصر، التي قال القنصالن إنها كانت تمده بأكثر من )

 يرقى إلى مشاركة في العقوبة الجماعية التي تفرضها دولة االحتالل على القطاع.
البوابة الوحيدة المتاحة لفك أما سياسيا فإن تدمير األنفاق من دون فتح بديل مصري لها يعني قرارا بإغالق 

الحصار الذي تفرضه دولة االحتالل على القطاع، وبتركه تحت رحمة االحتالل ودولته التي أعلنت القطاع 
"كيانا معاديا". أما قرار المحكمة المصرية بحظر "حماس" واعتبارها "منظمة إرهابية" فال أحد يجادل بأنه 

ءًا أخضر إلطالق آلة الحرب اإلسرائيلية ضد المقاومة المحاصرة في كان حكًما سياسًيا ال عدلًيا، يطلق ضو 
القطاع، ناهيك عن توفيره غطاء كذلك الستمرار المفاوضات الفلسطينية بقيادة فتح مع دولة االحتالل وهي 
مفاوضات يرفض شبه إجماع فلسطيني استمرارها، ليتحول الموقف المصري عمليا إلى انحياز إلى أقلية 

 قرار التفاوض ضد األغلبية الرافضة له.منفردة ب
وبالرغم من إعالن "حماس" المتكرر عن تمسكها برعاية مصر للمصالحة الفلسطينية، فإن القرار العدلي إذا 
ما تحول إلى قرار سياسي فإنه سوف يسقط حتما دور الوساطة المصري، إذ ال يعود من المنطقي بعد ذلك 

 رهابية" وبين حركة فتح.أن تتوسط مصر بين منظمة تعدها "إ
فإذا كانت "فتح" حسنة النية في المصالحة فإن الموقف المصري الجديد سوف يتحول إلى عقبة تطيل أمد 
االنقسام الفلسطيني، أما إذا لم تكن فإنها سوف تستقوي بالموقف المصري لتواصل مساعيها التي لم تتوقف 

ر شرعي" و"انقالًبا" في القطاع ألنه كان وما زال يمثل إلنهاء الوضع الذي سبق لها ان أعلنته وضًعا "غي
عقبة كأداء أمام مفاوضيها، وفي الحالتين سوف تكون النتيجة الحتمية هي تمديد عقوبة الحصار الجماعية 

 المفروضة على القطاع.
جعيتها إن حقيقة إعالن مصر لجماعة اإلخوان المسلمين تنظيما "إرهابًيا" وحقيقة أن "حماس" ال تخفي مر 

اإلخوانية، وحقيقة مطالبة مصر للدول العربية، ومنها طبعا "دولة فلسطين"، باعتبار الجماعة كذلك، هي 
حقائق ال تترك مجاال للشك في أن السبب الحقيقي للحملة المصرية على الحركة هو مرجعيتها األيديولوجية 

قة إستراتيجية مع مصر تفرضها حقائق وليس أي اتهامات أمنية لها تكرر الحركة نفيها وحرصها على عال
 الجغرافيا السياسية بغض النظر عن أي أيديولوجيا تكون مرجعية لها.

لقد عرفت المقاومة الفلسطينية مرجعيات إسالمية وقومية وأممية ووطنية، وكانت قياداتها مسلمة ومسيحية 
وى، لكنها كافة كانت رافعة لحركة وفلسطينية وعربية ومنها ما هو خليجي أو مصري أو سوري أو عراقي اله

التحرر الوطني الفلسطينية أكثر مما كانت عبئا عليها، غير أن التدخل العربي في الشأن الفلسطيني لم 
يرحم أًيا منها، فحاربها جميعها فقط ألنها مقاومة، متذرعا بمرجعياتها الحزبية المختلفة كما يتذرع اآلن 

 بمرجعيتها اإلخوانية.
التذرع العربي بالمرجعيات األيديولوجية لحصار المقاومة على فلسطين، فالمقاومة اللبنانية لدولة وال يقتصر 

االحتالل، على سبيل المثال، يأخذون عليها مرجعيتها الشيعية لمحاصرتها. وعلى األرجح أنهم سوف 
 لمقاومة.يتذرعون بمرجعية الفاتيكان للتدخل لو كان عرب لبنان الموارنة هم الذين يقودون ا
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وال بد أن عرب فلسطين اليوم يتساءلون عما إذا كان هؤالء أنفسهم سوف يعيبون على صالح الدين األيوبي 
نهاء احتالل الفرنجة الصليبيين للمنطقة في  انتماءه إلى القومية الكردية حتى ال يدعمونه في تحرير القدس وا 

ه كان مملوًكا معتًقا حتى ال يدعمونه في وقف معركة حطين، أو كانوا سوف يعيبون على الظاهر بيبرس أن
 اجتياح المغول للمنطقة في معركة عين جالوت.

 إن من ال يريد المقاومة ودعمها لن يعدم الذرائع لحصارها بالتأكيد.
 05/3/4102فلسطين أون الين، 

 
 رأي الناس بخطاب عباس .44

 فايز أبو شمالة
المجلس الثوري الذين ذابوا عشًقا في عباس، وسكتوا  أول انتقاد سمعته من رجال غزة انصب على أعضاء

ذا كانت تسمية  تأدًبا أثناء حديثه، ويتساءل رجال غزة: أي مجلس ثوري هذا الذي يتقن فن التصفيق؟ وا 
"المجلس الثوري" مشتقة من ثورة، فعن أي ثورة يتحدثون؟ وأين هي الثورة التي تحتاج إلى مجلس ثوري، 

عباس هو المفاوضات؟ لماذا ال يستبدل اسم المجلس الثوري فيصير المجلس  طالما كان منهاج محمود
 التفاوضي؛ لينسجم مع الحالة السائدة؟

االنتقاد الثاني الذي تمضمض فيه الناس في قطاع غزة، وبصقوا من أفواههم لشدة مرارته ووقعه السلبي 
محمود عباس لصديقه ورفيق دربه محمد على قضيتهم السياسية، كان االتهام بالخيانة العظمى التي وجهها 

دحالن، فكيف ُيت هم الثاني بالقتل والفساد، وُيت هم بالتجسس والخيانة لصالح )إسرائيل( في الوقت الذي يكون 
فيه األول بريًئا وطاهًرا ونقًيا؟ ومتى تفوق الطالب على أستاذه؟ وال سيما أن السنوات التي يتحدث عنها 

ن قد شهدت عناًقا بين أهداف الرجلين، وتواصاًل داخلًيا وخارجًيا. في انتظار عباس، وَيت هم فيها دحال
التصفيات النهائية، ودفن ياسر عرفات! وأين هي فلسطين من هذا الصراع؟ وما مصير الدم الذي سال من 

 أجل فلسطين؟
: يجب أن ُيطرد . قال المحققون6أما االنتقاد الثالث فهو مأخوذ من كالم محمود عباس الذي قال فيه: 

دحالن، ولكنني رفضت، وبعثت له رسالة مع ياسر عبد ربه، وطلبت منه أن يستقيل، ألن هنالك قراًرا 
بطردك، واستجاب دحالن وقد م استقالته. وهنا نعود بالسؤال إلى عباس: لماذا رفضت قرار طرد دحالن؟ هل 

ك معه؟ ثم لو سكت دحالن، والتزم أشفقت عليه أم خفت منه؟ وماذا انتظرت من دحالن مقابل معروف
باالستقالة، هل كنت ستفضحه بهذا الشكل؟ أم كنت ستغطي على كل أفعاله التي ترى اليوم أنها جرائم؟ 
إذن. كيف نصدق أن ما بينكما اختالف على مصالح الوطن، وأنت تشن هجوًما استباقًيا، وكأنك تخشى من 

 شيء يعرفه دحالن، وتحاول أن تخفيه؟
عباس: "انطخ هشام مكي ألنه طويل لسان"، وكان يردد، ويقول: الثالوث الجواسيس )محمد  . يقول1

وا هشام مكي قبل أكثر من عشر  دحالن ومحمد رشيد وحسن عصفور(. طالما كنت تعرف أن الذين طخ 
سنوات هم ثالوث الجواسيس، فلماذا سكت على الباطل سنين طويلة؟ بل لماذا كلفت محمد دحالن بأن 

ر وزيرًا للشئون المدنية، ثم مستشارًا لألمن القومي، طالما كنت تعرف أنه مجرم وقاتل؟ ولماذا كلفت يصي
 حسن عصفور بوزارة شئون المنظمات األهلية، ومن قبل وزارة شئون المفاوضات؟

من  ـ يقول عباس: ستة رجال قتلوا بأوامر من دحالن، أولهم كان الدكتور محمد شعبان الذي قتل قبل أكثر4
عشرين عاًما.. فأي سلطة هذه التي يترقى فيها قاتل إلى درجة المسئول األول عن جهاز األمن الوقائي، ثم 



 
 
 

 

 
           45ص                                    3058العدد:     01/3/4102 األحد التاريخ:

يترقى حتى يصير وزيرًا لألمن الداخلي؟! ثم يترقى بعد التحقيق معه فيصير عضو اللجنة المركزية لحركة 
 فتح؟!

سرائيليون يأتون باألفكار، وكان دحالن ـ يقول عباس عن مفاوضات كامب ديفيد: كان األمريكيون واإل1
وحسن عصفور، يقنعون "أبو عمار" بالليل: "إن لم نقبل بما عرض علينا سنخسر". وحين ُسئلت عما يجري 

أجبت: "إنهم يصفون القضية الفلسطينية..". يا سيد عباس، يا أيها الوطني،  1000في كامب ديفيد سنة 
 1001" لسنة 1يل( وأمريكا، فلماذا أصدرت المرسوم الرئاسي رقم "طالما كنت تعرف أنهم عمالء لـ)إسرائ

والقاضي بتشكيل لجنة المفاوضات التي ضمت كاًل من محمد دحالن وحسن عصفور؟ لماذا لم تبعدهم عن 
 دائرة المفاوضات؟

عباس أن ويبقى السؤال األهم: عن التوقيت الذي اختاره محمود عباس لفضح زمالئه في القيادة؟ أواًل: يريد 
يشغل الناس بقضية دحالن، كي يغطي على فشله السياسي، وكي يبعد أنظار الناس عن اتفاقية اإلطار 
التي يجري إعدادها، وكي يظهر نفسه بطاًل وسط الجبناء، ووطنيًا وسط العمالء، وأنه من األولياء 

ضربة لحركة حماس بالقفز على الصالحين. ولم يفرط بالقدس وبحقوق الالجئين. ثانيًا: يريد عباس أن يوجه 
ظهر دحالن، واتهامه بالتعاون مع اليهود لتصفية القائد الشهيد صالح شحادة، ولكن عباس مرر كالًما 
خطيًرا جًدا، حين قال: حماس ترفض المصالحة، فماذا نعمل؟ وكررها عباس وقال: أطرح عليكم السؤال: 

جواًبا اآلن، أنتظر منكم الجواب الحقًا. وهنا مكمن حماس ترفض المصالحة، فماذا نعمل؟ وال أطلب منكم 
الخطر. فماذا يرتب عباس لقطاع غزة ولحركات المقاومة بعد التوقيع على اتفاقية اإلطار أو بعد تمديد زمن 
المفاوضات؟ رحم هللا الشيخ عبد الرازق زلوم حين قال قبل أربعين سنة: أراد أحدهم أن يعاير صديقه بأمه 

ل له: أمي شافت أمك في الكرخانة!!! فرد صديقه مبتسًما، وقال: هذا صحيح، لقد كانت أمي الزانية، فقا
 تتأوه في الكرخانة، ولكن ماذا كانت تفعل أمك هناك؟ هل كانت تستغفر هللا، أم كانت تصلي التراويح؟

 01/3/4102المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 "الجريمة ... والعقاب"مرة أخرى عن  .45

 اويعريب الرنت
الحكومة ليست بوارد طرد السفير وا غالق السفارة، ومن باب أولى ليست في وارد إلغاء معاهدة السالم 

” انقالباً “ألن خطوة كهذه، تعد  -ألن القرار ليس بيدها في هذا الشأن، وثانياً  -اإلسرائيلية... أوالً  –األردنية 
من أعمدتها، فاألردن استثمر طوياًل في دوره  في السياسة الخارجية األردنية، وضربًا في الصميم، لواحد

المؤيد والُميسر والداعم بقوة لمسار التفاوض وعملية السالم وحل الدولتين، وأخيرًا مهمة كيري، وليس من 
المتوقع أبدًا أن تقدم الحكومة على اتخاذ خطوات من شأنها تبديد هذه الصورة، وتوجيه رسائل غير مرغوب 

 ات الصلة.فيها، لكل األطراف ذ
لكن في المقابل، هناك أصوات قوية، خصوصًا في الشارع األردني، تدفع بهذا االتجاه وترفع هذه المطالب 
والشعارات، وقد تردد صداها تحت قبة البرلمان، وسمعنا أصواتًا نيابية قوية تتماهى مع حراك الشارع 

والتشريعية في السنوات العشرين األخيرة، ومواقف المعارضة، لكن تجربة العالقة بين السلطتين التنفيذية 
تدفعنا للتريث في إطالق التكهنات أوالمبالغة في تقدير ردات الفعل المحتملة ... وثمة من يعتقد، ومن بينهم 

، كانت سببًا مباشرًا في إشعال ”جسر العودة“كاتب هذه السطور، أن الجريمة اإلسرائيلية النكراء على 
لغضب واالحتجاج الكامنة في األوساط السياسية والشعبية، وألسباب تبدأ وتحريك كثير من عوامل ا
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باالقتصاد وتمر بتعثر مسار اإلصالح السياسي، وال تنتهي بالموقف من العدوان اإلسرائيلي على كرامة 
 األردن واألردنيين.

حول الموقف من  فجوة المواقف بين الحكومة والشارع تبدو واسعة، ومن المرجح أن يستمر السجال المحلي
ومستقبل العالقات مع إسرائيل، لكنه سجال سينتهي عادة إلى ما انتهت إليه سجاالت ” التطبيع”و” السالم“

عند قوى المعارضة المختلفة من جهة، وبسبب رفع سقف المطالب ” وحدة الموقف“سابقة، في ظل غياب 
مة وحدها، األخذ بها والتساوق معها، والشعارات بصورة تجعل من الصعب على صناع القرار، وليس الحكو 

الذي انتهجته السياسة الخارجية األردنية من انطالق عملية السالم وحتى ” السياق“ما لم تتم المقامرة بكل 
 يومنا هذا.

ولكيال تذهب دماء الشهيد زعيتر، ومعها كرامة األردن واألردنيين هباًء، فقد كان من المنطقي أن تبلور قوى 
شعبية والنيابية، سلة مطالب، يمكن حملها واألخذ بها، من دون أن يمنعها ذلك من استمرار المعارضة ال

الحديث بالشعارات الكبرى والبعيدة؛ من نوع إلغاء المعاهدة وا غالق السفارة وطرد السفير ... مطالب كان 
بأس من جداول زمنية  باإلمكان تركيز الجدل حولها، وربط الثقة بالحكومة باألخذ بها والعمل عليها، وال

 محددة، حتى ال ُيترك الحبل على الغارب.
وأحسب أن ثالث مطالبات، كان يمكن أن تكون أساسًا واقعيًا لموقف تلتقي حوله مختلف القوى، وبمقدورها 
إنجازه، أو تحشيد رأي عام أوسع من حوله ... المطلب األول، ويتمثل في تقديم االعتذار الرسمي لألردن 

عبًا وأسرة الشهيد، ال االكتفاء بعبارات أسف ملتبسة، تمامًا مثلما فعلنا، وعلى أرفع مستوى، بعد حكومة وش
حادثة الباقورة ... المطلب الثاني، التعويض العادل ألسرة الشهيد أسوة بما فعلت إسرائيل ألسر ضحايا 

العادل على فعلتهم النكراء، مرمرة ... المطلب الثالث، إحالة القتلة إلى القضاء وضمان تلقيهم القصاص 
 وهو أمر فعلناه قبل سبعة عشر عاما وما زلنا.

هنا، ُيفتح الباب رحبًا إلعادة بحث قضية الجندي الدقامسة، الذي أنهى أو شارف على إنهاء محكوميته ... 
قضاها  وأتحدى في تاريخ إسرائيل، أن يكون إسرائيليًا واحدًا قد قضى في السجون نصف أو ربع المدة التي

الدقامسة، حتى بالنسبة ألولئك الذين قارفوا مجازر وجرائم قتل جماعية، تندرج في خانة جرائم الحرب 
 والجرائم ضد اإلنسانية ... لقد آن أوان إغالق هذا الملف، أقله، لتهدئة الخواطر واحتواء الغضب العام.

اثنان: الحرص على مسار السالم نعرف أن للتشدد الحكومي في موضوع الدقامسة، أسبابا عدة أهمها 
ل له نفسه  بما فعله الدقامسة من جهة ثانية ... لكن ” االقتداء“والتطبيع مع إسرائيل من جهة، وردع من تسو 

الحكومة لن تكون ُمالمة إسرائيليًا ودوليًا في مناخات جريمة الجسر وسقوط الشهيد زعيتر إْن هي قررت 
ل قضى واحدة من أطول فترات المحكومية التي عرفتها السجون اإلفراج عن الدقامسة، كما أن الرج

 إلى من يهمهم األمر.” الردع“األردنية، وهذا بحد ذاته، يكفي إليصال رسالة 
خالصة األمر، أن االتفاق على سلة مطالب يمكن األخذ بها، ومبادرة الحكومة إلى رفع منسوب الجرأة في 

أن يوجه صفعة إلسرائيل، وأن نكون امام سابقة رادعة في العالقات  معالجتها للجريمة وتداعياتها، من شأنه
القائمة على ضفتي النهر، بدل أن تتحول الجريمة اإلسرائيلية إلى سبب لمزيد من االنقسامات 

 واالستقطابات، ومصدر لتوترات وتأزمات داخلية.
 01/3/4102الدستور، عمان، 
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 اطصالح الشن  

 ( مجريات األحداث:0)

، والتي كانت ترفع علم بنما، 1/3/1064سي" في -استولى سالح البحرية اإلسرائيلي على سفينة "كلوس
شخصًا من تركيا، وأذربيجان، وجورجيا،  61قبالة مدينة بورتسودان شرقي السودان. يتألف طاقم السفينة من 

 طاقم من قبل "إسرائيل".وقد تم  استجواب جميع أفراد ال

غير أن سفينة الشحن هذه ليس عادية، فقد ُعد  االستيالء عليها بمثابة كنز بالنسبة لـ"إسرائيل"، فقد كشفت 
ألف رصاصة، كانوا على متن السفينة. وبينت أن الصواريخ  400قذيفة هاون، و 636صاروخًا، و 40أن 

 كلم. 610ويصل مداها  301من نوع أم 

سي" تأتي ضمن -ئيل" إيران بتمويل المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة، وتقول إن سفينة "كلوستتهم "إسرا
هذا اإلطار، بل إن "إسرائيل" ذهبت إلى اتهام جهات محددة داخل إيران بالمسؤولية عن السفينة، حيث 

تملك "أدلة أن "إسرائيل"  Aviv Kochaviكشف رئيس هيئة االستخبارات العسكري اللواء أفيف كوخافي 
وراء عملية تهريب  -أو باألحرى قوة القدس التابعة له-تشير بشكل قاطع إلى وقوف الحرس الثوري اإليراني 

 األسلحة على ظهر السفينة".

غير أن الُمرٍسل والُمرَسل إليه نفيا نفيًا قاطعًا هذه االتهامات، باإلضافة إلى نفي السودان التي كانت السفينة 
عالقة لها بها. وهاجم وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف بشدة ادعاءات تل أبيب، على سواحلها أي 

معتبرًا إياها "كذبة". وكذلك قال القيادي في حركة حماس مشير المصري: "إن قصة سفينة األسلحة ما هي 
 إال أكذوبة إسرائيلية".

 ( "حقيقة" أم "أكذوبة"؟4)

لـ"إسرائيل" أن تحصل عليها من إثارة قضية السفينة وما تحمله من  قبل أن نتحدث عن المكاسب التي يمكن
أسلحة، ال بد  من سؤال مهم: هل هي كذبة؟ كما تدعي إيران وحماس )المرسل والمرسل إليه(، أم أنها حقيقة 

 قام الطرفان بنفيها؟

اك أن هن Ron Ben-Yishaiيرى المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت احرونوت" رون بن يشاي 
عالمات استفهام إزاء الرواية اإلسرائيلية في الكشف عن السفينة، ال سي ما فيما يتعلق بالكيفية التي ستتمكن 
بها إيران من نقل صواريخ ثقيلة وطويلة المدى برًا من السودان إلى غزة عن طريق سيناء في ظل  استمرار 

 الجيش المصري في تعقب األنفاق من سيناء لغزة وهدمها!

يتساءل عن قدرة المقاومة في غزة على استخدام صواريخ ضخمة طالما أنها ستكون مكشوفة ويمكن كما 
 رصدها من الجو.

ال كيف لها أن تحمل كل هذه األسلحة، مع -إن سفينة "كلوس سي" ليست قاربًا صغيرًا، بل سفينة ضخمة، وا 
ائيل" إمكانيات تكنولوجية للكشف عن طاقمها الكبير وتشق طريقها إلى غزة في الوقت الذي تمتلك فيه "إسر 

قارب صغير فكيف بمثل هذه السفينة؟! فهل غاب هذا األمر عن ذهن الُمرسل إليه! ثم  إن الموانئ في غزة 
 ليس بمقدرتها استقبال مثل هكذا سفينة!

كلوس والغريب في األمر ما أفادت به مصادر مطلعة من أن السلطات اإلسرائيلية لم تعتقل طاقم السفينة "
 سي"، بعد أن تبين أنهم لم يكونوا على علم بحمولتها، وأنها سترحلهم إلى بالدهم!

 ( أهداف االكتشاف:3)
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نستطيع القول إن هناك مجموعة من األهداف من الممكن لـ"إسرائيل" أن تحققها، إذا ثبتت حقيقية أن السفينة 
د كسبت أيضًا. وهذه األهداف حسب تحمل أسلحة متوجهة لغزة، ولو حققت بعض تلك األهداف فتكون ق

 األهمية هي:

يران:•   الوقيعة بين الغرب وا 

المجتمع الدولي بتجاهل،  Benjamin Netanyahuاتهم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 
ه ومواصلة التأييد اإليراني المستمر للمنظمات "اإلرهابية"، على إثر كشف السفينة، وقال وزير الدفاع موشي

إن السيطرة على السفينة تكشف "استمرار طهران في تصدير اإلرهاب للعالم  Moshe Yaalonيعلون 
بموازاة ابتساماتها، إن إيران هي أكبر مصدر لإلرهاب في العالم وأنها تقوم بتأجيج نار النزاعات في كافة 

 أنحاء الشرق األوسط".

يران، والكشف عن مثل هذه وتظهر التصريحات اإلسرائيلية االنزعاج الواضح من ا لتقارب بين الغرب وا 
 السفينة لعله أن يجني تعاطفًا من المجتمع الدولي لـ"إسرائيل"، وهو ما حاولت اكتسابه.

ويرى الخبير السياسي اإليراني أمير الموسوي أن "إسرائيل" أغاظهما النجاح الدبلوماسي اإليراني األخير، 
" يخفف العقوبات الغربية على إيران، و"زاد من غيظهم 6+1"مجموعة الذي تمثل في توقيع اتفاق مؤقت مع 

قبل لطهران".  Catherine Ashtonزيارة مسؤولة الشؤون الخارجية باالتحاد األوروبي كاثرين آشتون 
واستغل نتنياهو قضية السفينة منتقدًا زيارة آشتون إلى طهران قائاًل إنه "يريد توجيه سؤال واحد إليها: هل 

ذا كان الجواب ال، فلماذا الصمت؟". وأردف "ال يجوز طرحت ي قضية إرسال األسلحة على مستضيفيك، وا 
 ألحد تجاهل النشاطات القاتلة للنظام اإليراني".

 إحكام الحصار:• 

حكامه، وحتى ال يظهر تعاطف من هنا وهناك ساقت سفينة  إن "إسرائيل" تريد استمرار الحصار على غزة وا 
ستمراره، ولحث  دول العالم على نفس الموقف. ولعل المزاعم اإلسرائيلية تأتي أيضًا في األسلحة كمبرر ال

 ظل  حديث مؤسسات أوروبية عن نيتها القيام برحالت بحرية إلى القطاع لفك الحصار المفروض عليه.

ة األسلحة هو وقالت الحكومة الفلسطينية في غزة إن اإلعالن اإلسرائيلي بهذه الطريقة والسيناريو عن سفين
"رواية حمقاء لمشروع فيلم فاشل ال يملك أدنى مقومات اإلقناع، وهو وسيلة لتكريس حصار قطاع غزة 

 بالتزامن مع أحكام سياسية تستهدف استكمال مسلسل تصفية الحسابات مع حماس".

 عدوان على قطاع غزة:• 

ظل التمزق العربي، وهو ما حذرت منه حركة إن "إسرائيل" تريد تأييدًا دوليًا لتشن حربًا على قطاع غزة في 
حماس، مشيرة إمكانية استغالل "إسرائيل" لقضية السفينة على أنها ضحية، مما قد يكون مقدمة العتداء 

 جديد على قطاع غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقد في ميناء إيالت عقب عرض األسلحة التي كانت في السفينة "لو 
" في أيدي المنظمات اإلرهابية في غزة لكان بإمكانها إصابة أهداف في 301راز "أم وقعت الصواريخ من ط

القدس وتل أبيب وربما في حيفا". وفي هذا إشارة إلى إمكانية أن تشن  "إسرائيل" عدوانًا على غزة دفاعًا عن 
 نفسها.

طالق صواريخ من قطاع غزة على إثر م قتل عناصر من "سرايا وبعد أيام قليلة من الكشف عن السفينة، وا 
ليقول: "ال يمكننا العودة  Avigdor Liebermanالقدس" خرج وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
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وبعد ذلك فقط يمكن التفكير في –لتسيير أعمالنا بشكل عادي، ال مناص من احتالل قطاع غزة بشكل كامل 
  تتكرر تلك المشاهد".تسوية مع مصر حول كيفية فرض النظام في القطاع كي ال

وفي ربط بالدعم اإليراني للفصائل الفلسطينية حاول نتنياهو الزج بإيران في المعادلة وتحميلها مسؤولية 
منظمات تزودها إيران بالصواريخ  -إطالق الصواريخ قائاًل: "ما نراه اليوم هو منظمات إرهابية برعاية إيرانية

 برياء. "إذا لم ينعم الجنوب بالهدوء سيكون ضجيج في غزة".لكي تطلقها على مواطنين إسرائيليين أ

* ومما يقطع الشك بأن لـ"إسرائيل" في تصريح واضح الستغالل قضية السفينة يشير وزير الشؤون 
إلى أن "إسرائيل" فضلت خيار القبض على السفينة  Dan Meridorاالستخباراتية السابق دان مريدور 

الجو "من أجل أن تحظى بمكاسب هام ة في حربها على الوعي وبتوقيت مناسب بداًل من تفجير السفينة من 
 ال سيما أن نتنياهو يقوم بزيارة للواليات المتحدة".

إن الرواية اإلسرائيلية حول السفينة يشوبها كثير من الشك وتؤكد وجود ثغرات عديدة وأنها جزء من حملة 
 لواردة أعاله أو بعضها.إعالمية منسقة مسبقًا لالستفادة من األهداف ا

 ( فشل الدعاية:2)

لقد تجاهلت وسائل اإلعالم بشكل عام قضية السفينة، وهو ما علله البعض في أن أنظار العالم متجهة إلى 
األزمة األوكرانية، فلم يكن التوقيت لصالح "إسرائيل". ثم إن المبالغة في قضية السفينة، أدت إلى نتائج 

بتضخيم القضية عبر التصريحات المتتابعة، ثم  عقد مؤتمر للحديث عن السفينة  عكسية، فـ"إسرائيل" قامت
حضره رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنفسه! وقد بالغ نتنياهو في اعتبار أن اكتشاف السفينة يكشف الوجه 

 الحقيقي إليران.

لمؤتمر الصحفي ولم على الرغم من كل هذا التضخيم فإن وسائل اإلعالم األجنبية في "إسرائيل" تجاهلت ا
تحضره. إن مصالح الغرب مع إيران سببت هذا التجاهل، أضف إلى ذلك أن "إسرائيل" أحدثت ضجة 
لسفينة مع أنها لم تثبت أدلة دامغة في أنها مرسلة من إيران إلى قطاع غزة!. األمر الذي جعل بعض 

يرانية بـ"المهزلة". وأشارت القناة العاشرة المحللين اإٍلسرائيليين يصفه بـ"مسرحية بيبي"، ووصفته الخارجية اإل
 في التلفزيون اإلسرائيلي إلى أن السيطرة على "السفينة لم تحقق الهدف الدعائي اإلسرائيلي المراد منها".

ونخلص إلى إن نتائج الحملة اإلسرائيلية أقل من التوقعات حيث لم يكترث الرأي العام بالمقولة اإلسرائيلية، 
ائيل" صفعة مجلجلة في األمم المتحدة بعد أن تقدم مندوبها في األمم المتحدة، رون بروسور وقد تلقت "إسر 

Ron Prosor  لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مونBan Ki-moon  برسالة تنديد حول سيطرة
اعة "إسرائيل" على سفينة أسلحة متجهة إلى قطاع غزة، إال أن بان كي مون، لم يتطرق لها، بحسب اإلذ

 اإلسرائيلية.

ن لم تحقق أهدافها  على الرغم من أن القضية قد فشلت دعائيًا، ولم يسمع صداها المتوقع فإن "إسرائيل" وا 
 المنشودة من قضية السفينة في الوقت الراهن غير أنها من الممكن أن تحققها الحقًا.

 02/3/4102المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 حسن عصفور
يهودية ”سم تها، ضرورة اعتراف الطرف الفلسطيني بـ” اعالمية“منذ اسابيع واالدارة األميركية تخوض معركة 

، وتفاعلت األطراف المختلفة، ومنها ”شرطا ال بد منه“، حتى وصل األمر وكأنه اصبح ”دولة اسرائيل
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” اذنابها“الطرح برد رافض حاسم وقاطع.. أميركا، وبعض من الجامعة العربية والقيادة الفلسطينية مع هذا 
” والكلمة الذهبية“، بل ”المفتاح السحري“وتصعيدها الى درجة تبدو وكأنها باتت هي ” المعركة“فتحوا تلك 

 لهدف غير الهدف المعلن ..” حل  أو الحل“التي تقود الى 
ي العام العربي والفلسطيني بها، كي تصل الى ما وعلها نجحت جزئيا في تلك المناورة الجديدة، وشغلت الرأ

المناورة “تريده فعال للمستقبل التفاوضي، وقد كشف الوزير األميركي جون كيري عن بعض من مالمح 
والتي تستبق وصول الرئيس محمود عباس الى واشنطن، للقاء الرئيس األميركي باراك اوباما، ” الجديدة

الذي يحيط بها ” التشاؤم“نغرس تحدث كيري عن المفاوضات ناشرا فخالل عرض أمام لجنة فرعية للكو 
، فقد عاد للزج باسم ”الدولة اليهودية“ومستقبلها، لكنه أماط اللثام عن األهم القادم، عندما تناول قضية 
، وأظهر أنه تلميذ نجيب في علم 636الرئيس ياسر عرفات بها بال وجه حق، واسترجع قرار التقسيم رقم 

مرة، ولكنه أظهر غباوة مقصودة، عندما  44” الدولة اليهودية“عندما قال، إن القرار قد ذكر ” ياتالرياض“
تناسى نصوص القرار األخرى، التي ارتبطت بتلك التسمية، لكنه اراد القول، إن اسرائيل ليست بحاجة 

 مسبق..من الفلسطينين، فهي كذلك لذا ال حاجة لوضعه كشرط ” دولة يهودية”العتراف بها كـ
جاء انتصارا للموقف الفلسطيني الرافض لتلك ” يهودية اسرائيل“وقد يبدو ان التخلي األميركي عن شرط 

وتسويقه باعتباره هزيمة ” نصر وهمي“المطالبة، وكي ال يبدأ فريق التفاوض المرتعش اصال، بنشوة 
لن تمر على شعب كشعب للحكومة االسرائيلية، نسارع القول، ان ذلك ليس سوى خدعة مكشوفة جدا، و 

فلسطين، ألن المسالة المركزية التي تريدها واشنطن في المرحلة القادمة، هي تمديد المفاوضات ال أكثر وال 
ونذال الى حد السفالة السياسية، وهو في ” خادما لها“أقل، واميركا تعلم يقينا أنه ال يوجد فلسطيني مهما كان 

، لذا ارادت استخدام الشعار كوسيلة خداع من ”يهودية دولة اسرائيل”ة بـموقع المسؤولية يمكنه أن يقبل عالني
 أجل االلتفاف على هدفها الحقيقي بتمديد زمن المفاوضات لشهور أخرى..

، تعتقد انها ستحقق رغبتها وتفرض تمديدا جديدا، ”مناورة“المساومة التي تحاول واشنطن ابرازها ليس سوى 
ليس كافيا لتمرير هدفها الحقيقي، لذا فهي ستعمل ” الشرط الوهمي“عن ذلك ولكنها تدرك ايضا ان التخلي 

، مقابل أن تحصل له ”مبدأ تمديد المفاوضات“على ان تحصل من الرئيس عباس خالل رحلته القادمة على 
تحفظ ماء وجهه أمام الشعب الفلسطيني، خاصة وهو يواجه رفضا عاما من ” مكاسب“على بعض من 
قواه السياسية ضد المفاوضات الال وطنية الجارية فما بالك بتمديدها، فإن وافق عباس على غالبية الشعب و 

ذلك، ولو بشكل غير علني، كما حدث في صفقة العودة التفاوضية التي كشفها كيري الحقا، فإنها تعده 
ستيطاني في مناطق ال صلة لها بالنشاط اال” استيطاني“بالعمل على أن تقوم حكومة نتنياهو بتجميد 

بمساعدات مالية، ومزيدا من التصاريح للشخصيات المهمة ورجال ” الرزمة الدائمة“الحقيقي، وستضيف لها 
، وقد تضيف لها دراسة نقل بعض الصالحيات من جيش االحتالل الى ”روابي“االعمال وامتيازات  لمدينة 

الطالق سراح أسرى، أو تسليم ” دةدفعة جدي“األمن الفلسطيني في بعض المناطق، وقد ال يخلو األمر من 
 ”..االرقام“رفات شهداء 

ويعلن قبوله منح فرصة اضافية ” منتصرا“وهمية تتيح للرئيس عباس أن يبدو وكأنه خرج ” رزمة مكاسب“
جديدة للرئيس األميركي من أجل االستمرار في المفاوضات، تلك هي المناورة الفعلية لما تريده واشنطن، 

ل الرئيس عباس بأن يسير في ركاب تلك المناورة، ويسمح لواشنطن بمزيد من الوقت والسؤال: هل سيقب
لتمرير المشروع التهويدي االستيطاني، مع ما يهدد القدس ومقدساتها من مخطط تقسيمي لم يعد مشروعا 
نظريا، بل اصبح واقعا ملموسا لكل فلسطيني، سوى تلك الفئة التي تتجاهله كليا حتى في خطاباتها 
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على خطر مخطط دولة الكيان ” الفضيحة“ كان غريبا ان ال يمر الرئيس عباس في خطابه  –تصريحاتها و 
طالة أمد المفاوضات يعني ايضا، وقف الهجوم السياسي الفلسطيني  -لتقسيم الحرم القدسي الشريف  ..وا 

لمحكمة الجنائية دوليا، وحرمان دولة فلسطين من مكاسب سياسية استراتيجية، وتأجيل االنضمام الى ا
 الدولية ومالحقة مجرمي الحرب في دولة الكيان..

باختصار تمديد المفاوضات هو منح اسرائيل رخصة اضافية لتنفيذ مخططها التصفوي، وخسارة مضاعفة 
للشعب الفلسطيني..والتحدي الحقيقي سيكون هل حقا سيلتزم الرئيس عباس بعهده للشعب الفلسطيني أنه لن 

سننتظر ”..الخيانة”و” الوطنية“ت ساعة واحدة..تلك هي نقطة الفصل في قادم األيام بين يمدد المفاوضا
 ونرى ما سيكون في قادم األيام!

االثنين المقبل لدعم موقف ” حشد جماهيري ضخم“*مالحظة: احدى الجهات في الضفة الغربية اعلنت عن 
، ام حشدا أمام حواجز جيش في ساحة محروسة بحرس الرئيس” حشدا“عباس..لم نعرف هل سيكون 
 االحتالل كمقاومة شعبية..سنرى!

تنويه خاص: اتصاالت مصر للتهدئة عبر الجهاد رسالة سياسية هامة جدا لقيادة حماس بأنها غير ذي 
 صلة.. هل تدرك حماس ذلك..املنا ضعيف جدا!

 05/3/4102، موقع أمد لإلعالم
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