
    

  

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

    

    

  

  

  السلطة تعلن تأجيل اللقاء بين عباس وكيري حتى أشعار آخر دون معرفة األسباب

  أرفض أن يكون فصيل واحد هو المشرع: أبو مرزوق حول قانون العقوبات المعدل في غزة

   لحملته االنتخابية مليون دوالر دعما٨٠ً وعرضت عليه  مرتين"إسرائيل"السيسي زار  :"قدس برس"

  وفوز حزبه باالنتخابات كارثة لنا .. "إسرائيل"يكره " أردوغان: ""جيروزاليم بوست"

  مليون شيكل إضافية١٧٧منح االستيطان  توافق على  بالكنيستاللجنة المالية

 تقررالسلطة:مصطفى البرغوثي

حال لم يتم ب المتحدة م لألمالتوجه

  سرىاألالدفعة الرابعة من فراج عن اإل
  

 ٥ص...

  ٣١٧٤  ١/٤/٢٠١٤الثالثاء 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                      ٣١٧٤ :   العدد    ١/٤/٢٠١٤الثالثاء  :التاريخ

    :السلطة

 ٥  خر دون معرفة األسبابلقاء بين عباس وكيري حتى أشعار آالسلطة تعلن تأجيل ال.٢

 ٦ ل تمديد المفاوضات مقاب لالستيطان جزئياً وتجميداً أسيرا٤٢٠ًإطالق السلطة رفضت : "الشرق األوسط".٣

 ٦  خيرة من األسرى القدامىزيارة كيري للمنطقة تأتي بهدف تحديد مصير الدفعة األ: واصل أبو يوسف.٤

 ٧  تتمثل في تمديد المفاوضات "صفقة تطبخ بالخفاء"دحالن يحذر من عواقب .٥

 ٧   الفلسطيني الذي قتل في براغ كان يحمل متفجرة في يدهالسفير :الشرطة التشيكية.٦

    

    :المقاومة

 ٨  أرفض أن يكون فصيل واحد هو المشرع: أبو مرزوق حول قانون العقوبات المعدل في غزة.٧

 ٩  اج عن الدفعة الرابعة من األسرى وتمديد المفاوضاتبين اإلفر الربط نرفض: فتح.٨

١٠  "النيروز"مشعل يزور طهران بعد عطلة : صحيفة إيرانية.٩

١٠  ترتيبات كبيرة تحصل هذه الفترة لتكليل زيارة خالد مشعل لطهران بالنجاح: الزهار.١٠

١١   من قطر لحماسال خروج: البردويل.١١

١١  فتح تطلب توسط الغنوشي لدى حماس لتنفيذ اتفاق المصالحة.١٢

١٢    المخيمات بعضبتأهيل القوة األمنية فيوطالب  إدخال "قيادة الساحة"ألحمد يقترح تغيير ا.١٣

١٢  " لفلسطينانتصاراً "وتعدهالتركي " العدالة والتنمية"حماس ترحب بفوز .١٤

١٣  تركيا ستغضب االحتالل والمراهنين على سقوط أردوغانبنتائج االنتخابات البلدية : الرشق.١٥

١٣  ت التركية أي تداعيات إقليميةلن يكون لنتائج االنتخابا: فتح.١٦

    

    :اإلسرائيليالكيان 

الستيطان دون القدس وتحرير أسرى ذوي أحكام ا تجميد صفقة نتنياهو لتمديد المفاوضات :هآرتس.١٧

  خفيفة
١٤

١٥   مليون شيكل إضافية١٧٧ توافق على منح االستيطان  بالكنيستاللجنة المالية.١٨

١٥   لتنفيذ الدفعة الرابعة٤٨ تشترط استثناء أسرى "إسرائيل: "يديعوت أحرونوت.١٩

١٦   تفتح تحقيقاً جديداً في مقتل القاضي األردني رائد زعيتر برصاص جنودها"إسرائيل".٢٠

الفصائل الفلسطينية بالضفة تُطور عملياتها العسكرية داخل أنفاق أنشأتها بعدد من  :ضابط إسرائيلي.٢١

  المدن
١٦

١٦   بقاء ليفني بالحكومة ال لزوم له في حال فشلت المفاوضات": السالم اآلن"حركة .٢٢



  

  

 
 

  

            ٣ص                                      ٣١٧٤ :   العدد    ١/٤/٢٠١٤الثالثاء  :التاريخ

١٧  ٤٨ي فلسطينيمن المشغلين اإلسرائيليين يرفضون تشغيل % ٤٢:  اإلسرائيليةوزارة االقتصاد.٢٣

١٧  يرصد حدود غزة" كربام"جيب آلي ": والال"موقع .٢٤

١٨  منظومة القبة الحديدية أطلقت قذائف على أهداف وهمية: إيالت.٢٥

١٨  جنود لواء جفعاتي ينتظرون األسر على حدود غزة؟.٢٦

٢٠  في ميزان الربح والخسارة... سنوات من التقارب أربع : "إسرائيل"اليونان و.٢٧

    

    :األرض، الشعب

٢٢   في مخيم اليرموك"لس المدنيالمج"تأسيس و.. ة فلسطينيان بسوريشهيدان": مجموعة العمل".٢٨

٢٢  الجليلب ثالثين مستوطنة نحو مشروع إلقامة: الديمقراطيةرئيس الكتلة البرلمانية للجبهة .٢٩

٢٣  ٢٠٢٠  سنةالضفة إلى مليون حتىبالمستوطنين   مخطط لزيادة:خبير في شؤون االستيطان.٣٠

٢٣  جنوب نابلس  دونم من أراٍض٣٠٠ستولي على ي االحتالل: الضفة.٣١

٢٤  في القدس القديمة" جوهرة إسرائيل"المصادقة على بناء كنيس تدين قرار " مؤسسة األقصى".٣٢

٢٤  ٢٠١٣ناقصة لبيع أمالك الجئين فلسطينيين خالل  م٨٤نشرت " إسرائيل": "عدالة"مركز .٣٣

٢٥  عن الطعام منذ نحو ثمانون يوماًن مستمرون بإضرابهم ي أسرى إداريثالثة.٣٤

٢٥  مستوطنون يحرقون عشرات أشجار الزيتون المعمرة في نابلس.٣٥

٢٦  "يوم األرض"لـزراعة ألف شتلة بأراضي عرابة المهددة بالمصادرة خالل تظاهرة : الضفة.٣٦

٢٦  "يوم األرض"ذكرى بالمؤتمر السنوي الرابع لرابطة المرأة الفلسطينية إحياء  :ألمانيا.٣٧

   

   : مصر

٢٦   لحملته االنتخابية مليون دوالر دعما٨٠ً وعرضت عليه  مرتين"سرائيلإ"السيسي زار  :"قدس برس".٣٨

٢٧   معبر رفح بعد فتحه ثالثة أيام استثنائياًإغالقالسلطات المصرية تعيد .٣٩

٢٧  االستئناف يؤيد حظر أنشطة حركة حماس : مصر.٤٠

٢٨  "إسرائيل" مهندسين سهلوا تصدير سعف النخيل إلى خمسةمحاكمة : مصر.٤١

   

   : األردن

٢٨   بوساطة قطريةمكان فتح مكاتب حماس في عمانإنباء عن أ ":العرب اليوم".٤٢

٢٨  للتوصل إلى اتفاق سالم" لن تتكرر"هناك فرصة ن  ويؤكد أ األردني يجتمع مع هيرتسوغكلمال.٤٣

٢٩  يوم األرض بداية مرحلة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني: أبو غنيمة.٤٤



  

  

 
 

  

            ٤ص                                      ٣١٧٤ :   العدد    ١/٤/٢٠١٤الثالثاء  :التاريخ

   

   : لبنان

٢٩  "جودو"اللبناني الياس يرفض اللعب مع الالعب اإلسرائيلي بالـ.٤٥

   

   :عربي، إسالمي

٢٩   مليون دوالر تبرعات كويتية لألونروا وفلسطين٢,٣ :انلسفارة الكويتية في عما.٤٦

٣٠  سيضيعون القضية الفلسطينية: "اإلخوان"علي عبد اهللا صالح يهاجم .٤٧

٣٠  وفوز حزبه باالنتخابات كارثة لنا .. "إسرائيل"يكره " أردوغان: ""جيروزاليم بوست".٤٨

   

   :دولي

٣١   يتيح إطالق أسرى وتمديد المفاوضات" وسطحّل" بحثاً عن "إسرائيل"كيري في .٤٩

٣٢   بوالردئيلياإلسرا الجاسوس إخالءال معلومات جديدة بشأن : البيت األبيض.٥٠

٣٣   مقبول للشعب الفلسطيني حّلمدريد تدعم أي:  في عمانالسفير اإلسباني.٥١

٣٣  تدعو الرئيس عباس لوقف التنسيق األمني مع االحتالل" العربية لحقوق اإلنسان".٥٢

٣٤  غزة تتعرض لحصار إسرائيلي يرافقه حصار مصري: ان األلمانينائب في البرلم.٥٣

٣٤   إسرائيلي-واشنطن تتوسط لتفاهم بحري لبناني .٥٤

    

    :حوارات ومقاالت

٣٥  عدنان أبو عامر... ضخ الحرارة في عالقة حماس واألردن.٥٥

٣٨  هاني المصري...  المقاومةاستراتيجيات.٥٦

٤٠  ياسر الزعاترة... فتح بين عباس ودحالن والقضية التائهة.٥٧

٤٤  فرح مرقه... وليس إسرائيلحماس العدو األكبر : يحصل في مصر فقط.٥٨

٤٧  اسحق ليئور... ة يهودية من فضلكال تعترف بدول.٥٩

    

 ٤٩  :كاريكاتير

***  
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الدفعة الرابعـة   فراج عن   حال لم يتم اإل   ب المتحدة    لألمم  تقرر التوجه  السلطة: مصطفى البرغوثي  .١

  سرىاألمن 

 التنفيذية لمنظمة  اليوم اجتماع القيادة الفلسطينية الذي ضم اعضاء اللجنتينانتهى مساء: رام اهللا

التحرير والمركزية لحركة فتح واالمناء العامين للفصائل دون اعالن رسمي عن اية قرارات على 

  .ان يبقى االجتماع مفتوحا حتى يوم غد لمعرفة نتائج زيارة كيري

مصطفى البرغوثي االمين العام للمبادرة الوطنية الذي حضر االجتماع كشف . اال ان النائب د

 المتحدة في حال لم يتم لألمم بالتوجه باإلجماعدوت كوم بان القيادة اتخذت قرارا لـالقدس 

 التي المنطقةاالفراج عن االسرى غدا او بعد غد وهو ما دفع كيري لقطع برنامجه والتوجه الى 

  .االوضاعوصلها قبل ساعات في محاولة منه لمنع تدهور 

 عن االسرى حتى نهاية االسبوع فان اي راجباإلفوقال البرغوثي انه في حال قبلت اسرائيل 

  .االستيطانحديث عن تمديد جديد للمفاوضات سيكون ثمنه تجميد 

  ١/٤/٢٠١٤القدس، القدس، 

  

 خر دون معرفة األسبابآالسلطة تعلن تأجيل اللقاء بين عباس وكيري حتى أشعار  .٢

ساء أمس بناء على دعوة أبلغت الرئاسة الفلسطينية طواقم الصحافيين الذين حضروا م: رام اهللا

منها بتأجيل االجتماع الذي كان مقررا الليلة الماضية بين الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية 

  .االميركي جون كيري الى اشعار آخر دون معرفة االسباب

وقالت مصادر بالرئاسة إن سبب االرجاء يعود إلى استمرار اجتماع كيري بنتنياهو حتى ساعة 

ليلة الماضية، ما حال دون وصوله في الموعد المحدد للقائه بالرئيس عباس الساعة متأخرة من ال

  .العاشرة مساء

وافادت المصادر بأن الدكتور صائب عريقات توجه الى مدينة القدس للقاء كيري الذي واصل 

واشارت المصادر نفسها الى ان عريقات ينقل رسالة من الرئيس عباس  .اجتماعه مع نتنياهو

 عن الدفعة الرابعة من باإلفراج لم يتم االلتزام إذا لقاء قادم ألير االميركي بأنه ال داعي للوزي

 .االسرى

١/٤/٢٠١٤األيام، رام اهللا،    
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 مقابـل تمديـد      لالستيطان  جزئياً  وتجميداً  أسيراً ٤٢٠إطالق  السلطة رفضت   ": الشرق األوسط " .٣

  المفاوضات

ني، رفض كشف هويته، أن الفلسطينيين يرفضون أعلن مسؤول فلسطي:  كفاح زبون-رام اهللا

 أبريل ٢٩االقتراح اإلسرائيلي بتمديد مفاوضات السالم لما بعد موعدها النهائي المقرر في 

إسرائيل تمارس سياسة االبتزاز وتربط قبولها «وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن ). نيسان(

 الجانب الفلسطيني قبوله بتمديد إطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى مقابل إعالن

، مشيرا »رفضه الجانب الفلسطيني«وكشف المسؤول أن إسرائيل قدمت عرضا . »المفاوضات

 أسيرا تختارهم إسرائيل لم تصدر بحقهم أحكام مشددة، وال ٤٢٠إطالق سراح «إلى أنه تضمن 

 سعدات واألطفال يتضمن إطالق سراح األسرى المرضى والقادة، ومنهم مروان البرغوثي وأحمد

العرض يتضمن تجميدا جزئيا لالستيطان في الضفة الغربية دون القدس، «وأضاف أن . »والنساء

  .»مع استمرار البناء للعطاءات التي طُِرحت سابقا

استمرار المفاوضات إلى ما ال نهاية، من «وبحسب المسؤول، فإن العرض اإلسرائيلي يهدف إلى 

أصر على ضرورة «وأكد أن الجانب الفلسطيني  .»ار االستيطاندون نتائج، في موازاة استمر

 أسيرا من عرب إسرائيل، ١٤إطالق الدفعة الرابعة من األسرى البالغ عددهم ثالثين أسيرا، منهم 

  .»وعلى أن يعود الجميع إلى منازلهم

  ١/٤/٢٠١٤الشرق االوسط، لندن، 

  

خيرة مـن األسـرى      مصير الدفعة األ    تأتي بهدف تحديد   زيارة كيري للمنطقة  : واصل أبو يوسف   .٤

  القدامى

زيارة "قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن :  نادية سعد الدين-عمان

كيري للمنطقة تأتي بهدف تحديد مصير الدفعة األخيرة من األسرى القدامى، وتمديد المسار 

  ".جديدة إلطالق سراحهمالتفاوضي، في ظل محاولة االحتالل ابتزاز اشتراطات 

اإلدارة األميركية في موقف غير جيد اآلن كونها "من فلسطين المحتلة، أن " الغد"وأضاف، لـ

الوسيط في اإلفراج عن كافة األسرى القدامى من سجون االحتالل، وجرى توقيع اتفاق على ذلك 

  ".مقابل تعليق الفلسطينيين توجههم للهيئات الدولية والحقوقية الدولية

المفاوضات اآلن تلفظ أنفاسها األخيرة، على ضوء ممارسات االحتالل، ورفضه "وأشار إلى أن 

وقدر بأن  ". أسيراً من األسرى القدامى المتواجدين في سجونها٣٠حتى اللحظة لإلفراج عن 
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تشهد الساعات المقبلة تطورات فيما يتعلق بملف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، ومصير "

  ". الرابعة من األسرى القدامىالدفعة

  ١/٤/٢٠١٤الغد، عمان، 

  

  تتمثل في تمديد المفاوضات "صفقة تطبخ بالخفاء"دحالن يحذر من عواقب  .٥

صفقة تطبخ في "حذر القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحالن من عواقب ما أسماها : القاهرة

ابل إطالق سراح الدفعة الرابعة تتمثل في تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الجاري مق" الخفاء

  .من األسرى وبضع مئات آخرين يختارهم االحتالل، وتجميد لبعض األنشطة االستيطانية

بالصمود أمام " فتح"اللجنة المركزية لحركة " الفيسبوك"وطالب دحالن في تصريح على حسابه في 

  .ينيالخدع والضغوط الخارجية والداخلية والوفاء بتعهداتها للشعب الفلسط

ودعا إلى تبني موقف وطني مشرف يرفض أي تمديد جديد للمفاوضات العقيمة والتي لم تسفر 

  .عن شيء سوى االنتشار السرطاني لالستيطان الصهيوني

 حقاً منتزعا دفعنا ثمنه مسبقا"وأشار إلى أن الدفعة الرابعة من األسرى تعد."  

تكون خطيئة ال تغتفر إن لم تكن على أساس وعد دحالن أن أية صفقة تمديد جديدة للمفاوضات فس

تبييض السجون الصهيونية من أسرانا البواسل وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعادات، 

 ". وتجميد كلي وشامل وبال أية تأويالت لكافة األنشطة االستيطانية

 ١/٤/٢٠١٤المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

  ي قتل في براغ كان يحمل متفجرة في يده السفير الفلسطيني الذ:الشرطة التشيكية .٦

 اعلنت الشرطة التشيكية االثنين ان السفير الفلسطيني في براغ جمال الجمل، :)أ ف ب (-براغ 

  .الذي لقي حتفه يوم رأس السنة نتيجة انفجار، كان يحمل في يده متفجرة لحظة حصول الحادث

ان تفجيرا تجريبيا اجراه خبراء “انس برانس وقالت المتحدثة باسم الشرطة اندريا زولوفا لوكالة فر

ونفت المتحدثة فرضية حصول انفجار عرضي تسبب به نظام الحماية  .”يؤكد هذه النظرية

  .الموضوع على خزنة في مقر اقامة الجمل

  ١/٤/٢٠١٤رأي اليوم، لندن، 
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  مشرعأرفض أن يكون فصيل واحد هو ال:  المعدل في غزةالعقوباتأبو مرزوق حول قانون  .٧

وصلت الخالفات حول قانون العقوبات المعدل الذي تسعى حركة حماس الفلسطينية إلـى       : رام اهللا 

إقراره هذا الشهر، إلى داخل الحركة نفسها، بعدما رفضته السلطة الفلسطينية والفصائل ومنظمات             

ـ            . المجتمع المدني  رز وفاجأ القيادي موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس، وأحـد أب

بإعالنه رفـض أي تـشريعات جديـدة        " فيسبوك"قادتها، متابعيه على موقع التواصل االجتماعي       

أعضاء المجلس التشريعي في غـزة هـم        : "وقال أبو مرزوق  . يشرعها البرلمان الحالي في غزة    

ويمثلون فصيال فلسطينيا واحدا، وهنـاك      . جزء من المجلس التشريعي الذي يمثل الضفة والقطاع       

التشريع هو أحد مهام أعضاء المجلس، لكن يجب        .. سام فلسطيني يجب العمل على إزالته     اآلن انق 

  ".أن ال يشرع لكل مكونات الوطن فصيل بمفرده مهما كان حجمه

ودعا أبو مرزوق تشريعي حماس إلى معالجة قضايا أخرى أكثر أهمية، مثـل االنقـسام وكـسر             

ير كهرباء ومياه لهم، ومعالجـة مـشكالتهم        الحصار وتعزيز المقاومة وحل مشكالت الناس وتوف      

وكـان  . االجتماعية والبحث عن تعزيز العالقة مع مصر، بدل العمل على تشريع قوانين جديـدة             

أهم بنوده األسبوع الماضي، أثار جدال واسعا في األراضي         " الشرق األوسط "القانون الذي نشرت    

وينص القانون بشكل   .  ومنظمات مدنية  الفلسطينية، إذ رفضته مؤسسات حقوقية وفصائل فلسطينية      

صريح على استخدام عقوبة الجلد ويشير إلى استخدام عقوبة قطـع اليـد، كمـا يعـالج قـضايا                   

تحت بند خاص، ويوافق على إعدام كل من يثبت أنه كلف بالتفاوض مع حكومة أجنبية               " اإلرهاب"

  . في شأن من شؤون الوطن وتعمد إجراءه ضد مصلحة الوطن

يجـب أن ال نـستهين      : " مرزوق حركته من قوة اإلعالم الرافض للقانون الجديد، قائال         وحذر أبو 

ويبدو أن أبو مرزوق ليس الوحيد فـي حمـاس الـذي            ". باإلعالم، فقد يحسم المعركة قبل بدئها     

وقال ممثلون عن منظمات المجتمع المـدني إن مـسؤولين فـي            . يعارض القانون بشكله الحالي   

ا لهم أنه ال يوجد إقرار لهذا القانون بـالقراءة األولـى أو الثانيـة وأن أي                 الحركة في غزة، أكدو   

  .قرارات يجب أن تجري بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني

تعهدوا بتمرير القانون، خـالل     " الشرق األوسط "لكن مسؤولين آخرين في حماس بحسب مصادر        

يمثل أفضل تطبيق للتشريعات السماوية،     "إحدى جلسات المجلس التشريعي هذا الشهر، قائلين بأنه         

  ".وأن أي أحد ال يمكنه االعتراض عليه

 ١/٤/٢٠١٤، الشرق األوسط، لندن
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  بين اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى وتمديد المفاوضات الربط نرفض: فتح .٨

 محمود العالول، عضو اللجنة المركزيـة لحركـة          تحدث :عبد الرؤوف أرناؤوط ويوسف الشايب    

 ورئـيس الـسلطة      جـون كيـري    األميركـي وزير الخارجية   ، عن اللقاء الذي تم أمس بين        تحف

 تـم نقـاش     :الفلسطينية محمود عباسة والذي بحث إمكانية تمديد المفاوضات، وقال العالول إنـه           

نحن نرى أن هناك محاولة إسرائيلية للتهـرب مـن اإليفـاء            .. الجانب المتعلق بقضية األسرى     

نحن نرفض أيـة ابتـزاز،      .. اج عن األسرى، ومحاولة ابتزازنا في هذا الجانب         باستحقاق اإلفر 

هذا استحقاق ولن نوافق على الطرح اإلسرائيلي بربطه بموافقتنـا علـى            .. وثابتون على مواقفنا    

تمديد المفاوضات، خاصة أننا قدمنا مقابل ذلك ثمناً هو التعهد بعدم التوجه إلـى األمـم المتحـدة                  

الطـرح  .. وأوفينا بذلك، وبالتالي ال عالقة إلطالق األسرى بنتائج العملية التفاوضية    لتسعة أشهر،   

  .اإلسرائيلي محاولة لالبتزاز، وال يمكن القبول به

نحن لسنا ضد المفاوضات من حيث المبدأ، لكننا ضد أن تكون مفاوضـات عبثيـة               : وأكد العالول 

هذه الحكومة اإلسرائيلية العنـصرية التـي       وبال مرجعية، أو أن نستمر بمفاوضات بال نتائج مع          

  .تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني

نحن نـرفض   : وفي ذات اإلطار، أكد اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح           

االبتزاز اإلسرائيلي بالربط ما بين اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى القدامى وما بين تمديـد    

 نرفض االنحياز األميركي للجانب اإلسرائيلي، أما ما يتعلق بتمديد المفاوضـات            المفاوضات، كما 

  .فالبد أن يبحث في ضوء ما يقدمه الجانب األميركي في هذا المجال

ـ        . أما د  موضوع تأجيـل إطـالق     ": األيام"نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، فقال ل

سبق وأن دفعنا ثمنـاً     .. ذي تم نقاشه في االجتماع      سراح األسرى القدامى هو الموضوع األهم ال      

 عاماً فـي    ٢٢ أسرى،   ١٠٤كبيراً من أجل حرية هؤالء األبطال، الذين أمضى أقل واحد من بين             

سجون االحتالل، وكان الثمن أننا لم نتوجه لألمم المتحدة، ولم نـشك إسـرائيل طيلـة األشـهر                  

م المتحدة حال اسـتمرت إسـرائيل فـي تعنتهـا           من الطبيعي توجه القيادة نحو األم     .. الماضية  

  .بخصوص إطالق سراح الدفعة الرابعة واألخيرة من األسرى

إذا كانت الواليات المتحدة غير قادرة على فرض هذا االتفاق على الجانـب             : وختم شعث متسائالً  

! ... هـا ؟ األميركي، كيف لها أن تجد حالً لقضايا الحل النهائي كالقدس والحدود والالجئين وغير      

عملية السالم تنتهي في التاسع والعشرين من نيسان، ونحن بانتظار أي مقترحات جديدة حتى ذلك               

  .التاريخ

  ١/٤/٢٠١٤، األيام، رام اهللا



  

  

 
 

  

            ١٠ص                                      ٣١٧٤ :   العدد    ١/٤/٢٠١٤الثالثاء  :التاريخ

 
  "النيروز"مشعل يزور طهران بعد عطلة : صحيفة إيرانية .٩

ـ              : طهران شعل توقعت صحيفة إيرانية أن يزور رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس خالـد م

  .العاصمة طهران بعد انتهاء عطلة أعياد النيروز التي تنتهي الجمعة المقبلة

ن األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا         ": اإليرانية" عالم االقتصاد "وقالت صحيفة   

شلح زار األسبوع الماضي قطر والتقى خالد مشعل وبحث معه ترتيب الزيارة المرتقبة لألخيـر               

 أن خالد مشعل ينتظر دعوة رسـمية توجههـا لـه            اإليرانية إلى وأشارت الصحيفة    ".رانإلى طه 

هذه الزيارة يتوقع أن تكون بعد انتهـاء  "وأفاد مصدر إيراني مطلع للصحيفة أن      .طهران لزيارتها 

  .، لكنه رفض تحديد وقتها بشكل قطعي"عطلة أعياد النيروز

بب الوضع األمني لشلح الذي تـضعه الواليـات         ورأت الصحيفة أن هذه الزيارة كانت سرية بس       

المتحدة على الئحتها لإلرهابيين األكثر خطرا في العالم، وكذلك الكيان الصهيوني الذي يتـصدر              

  ".قادة المقاومة لوائح التصفية الخاصة فيه مع غيره من

  ١/٤/٢٠١٤، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  كليل زيارة خالد مشعل لطهران بالنجاحترتيبات كبيرة تحصل هذه الفترة لت: الزهار .١٠

ـ        : عروبة عثمان  ان ترتيبات  " األخبار"أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار ل

كبيرة تحصل هذه الفترة لتكليل زيارة رئيس المكتب السياسي خالد مـشعل لطهـران بالنجـاح،                

أوضح ان الزيـارة كانـت متوقعـة        و. وبلقائه المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية علي خامنئي      

الخريف الماضي، لكن عوامل عدة تشابكت في مسألة إرجائها، أهمها انشغال طهـران بملفاتهـا               

  .الداخلية، ومفاوضاتها مع المجتمع الدولي، في ما يتعلّق بملفها النووي

بع علـى أي    سياسة الحركة جامعة، وموقفها موحد، وال خالفات بالط       : "وفي السياق، يقول الزهار   

، لكن، ماذا عن الخطوات العملية على األرض الستئناف دعـم إيـران العـسكري               "موقف جامع 

وتؤدي أوضاع الحركة غير المستقرة فـي       . لم يبقَ اآلن إال ترتيب اللقاءات     : "والمالي لكم؟ يجيب  

ـ           . الخارج دوراً في تحديد ذلك     ب ال أعرف طبيعة الظروف األمنية التي يعيـشها أعـضاء المكت

 زيارات عـدة    إلىولفت  ". السياسي في الخارج، وال نتدخّل في اآلليات والترتيبات ألسباب أمنية         

غير أن أزمة معبر رفـح      . لطهران قام بها قادة من الحركة ومن وزرائها في غزة العام الماضي           

  .حالت دون متابعة الزيارات

  ١/٤/٢٠١٤، األخبار، بيروت
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  طر من ق لحماسال خروج: البردويل .١١

ـ     : عروبة عثمان  نية حمـاس الخـروج مـن       " األخبار"ينفي القيادي الحمساوي صالح البردويل ل

ويتقـاطع كـالم    ". لم تطلب قطر من حماس الخروج، ولم تخبر حماس قطر بذلك          : "قطر، مضيفاً 

: مستشار رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية للشؤون الخارجية، باسم نعيم مع البردويل بـالقول            

  .نتقال من محطة إلى أخرى غير الدوحة مجرد إشاعات ال أساس لها من الصحةاال"

المكتب السياسي كان أوالً في األردن، ثم انتقل        . حماس حركة مقاومة، وغير مرتبطة بمكان معين      

ليس موقع المكتب السياسي أو مكانه ما يحـدد         "، مؤكداً أن    "إلى سوريا، وأخيراً استقر في الدوحة     

ويـشدد  ". حركة، كما أنه ال شيء في الحوارات الجديدة يبين تغيراً في الموقف القطري          أولويات ال 

مشعل جاد في نيته زيارة طهران، لكن بعض الظروف الميدانية قـد تعيـق هـذه                "نعيم على أن    

بالتأكيد زيارة مشعل تحمل رمزية وداللة معينة، لكن انفتاح العالقة مع إيـران أخيـراً،               . المسألة

  ". أعضاء من مكتبها السياسي لها، يؤكّدان عودة المياه إلى مجاريها تدريجاًوزيارة

  ١/٤/٢٠١٤، األخبار، بيروت

  

  فتح تطلب توسط الغنوشي لدى حماس لتنفيذ اتفاق المصالحة .١٢

طلبت حركة فتح الفلسطينية، من راشد الغنوشي رئـيس حركـة النهـضة             : أي يو بي    –تونس  

  .ى حركة حماس لتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينيةاإلسالمية التونسية، التوسط لد

إن الطلب جاء على لسان عباس زكي عضو اللجنة المركزية          : "وقال قيادي فلسطيني مقيم بتونس    

  ". مع راشد الغنوشي في تونساالثنينلحركة فتح، خالل اجتماعه مساء 

 للصلح بين حركتي فتح وحماس،      وأشار إلى أن زكي جدد رغبة حركة فتح بقيام الغنوشي بمساعٍ          

  .وتعزيزهابما يساعد في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية 

 له تمـسك    المفاوضات، وأكد وأضاف أن عباس زكي أطلع الغنوشي على آخر مستجدات عملية           

  . القاطع للدولة اليهوديةاالوطنية، ورفضهمنظمة التحرير الفلسطينية بالثوابت 

 قبل ذلك مع    عاألرض، اجتم  ليوم   ٣٨يا تونس في إطار إحياء الذكرى       وكان زكي الذي يزور حال    

نداء "ومع الباجي قائد السبسي رئيس حركة      مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي التونسي،      

  ".تونس

 ١/٤/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع 

  



  

  

 
 

  

            ١٢ص                                      ٣١٧٤ :   العدد    ١/٤/٢٠١٤الثالثاء  :التاريخ

   المخيمات  بعضبتأهيل القوة األمنية فيويطالب  "قيادة الساحة"ألحمد يقترح تغيير ا .١٣

ترأس المشرف العام على الساحة اللبنانية في فتح، عضو اللجنـة المركزيـة عـزام               : مال خليل آ

على . األحمد، مساء أمس، اجتماعاً مطوالً لكوادر الحركة في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت            

جدول أعمال االجتماع، االطالع من فرع الحركة في لبنان على الشؤون الداخلية التنظيمية مـن               

جهة وإطالعهم على خطط الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشاركته األخيرة في القمة العربية             

  .ولقاءاته مع وزير الخارجية األميركي جون كيري

األحمد الذي وصل ليل األحد، في إطار زياراته الدورية، تلقف مبادرة تحييـد المخيمـات عـن                 

لكنـه فـي    . من عين الحلوة يوم الجمعة الفائـت      الصراعات والفتن المذهبية اللبنانية التي أطلقت       

ـ            الذي يهدد  " المد الدحالني "المقابل وضع في سلم أولوياته دق ناقوس الخطر لمواجهة ما وصفه ب

المخيمات، ال سيما في عين الحلوة، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع بين خصمه العميـد محمـود                  

ولوح . حالن، في مقر إقامة األخير في اإلمارات      والقيادي المفصول من فتح محمد د     " اللينو"عيسى  

مـصادر  ". لمن يتعاون مع دحالن أو زوجته جليلـة       "األحمد بسيف الطرد والمحاسبة والمساءلة      

مواكبة الجتماع أمس نقلت توجيه األحمد للكوادر الكثير من اللوم واالنتقاد ألدائهم، مـستغرباً أال               

ضهم بالتقصير في أداء واجباتهم داخل المخيمات، اقتـرح         وإذ اتهم بع  . تكون فتح عرابة المبادرة   

وطالب بتأهيل القوة األمنية في المخيمات ذات األوضاع غير         ". قيادة الساحة "إدخال تغييرات على    

 . المستقرة، ال سيما عين الحلوة وبرج البراجنة

 ١/٤/٢٠١٤، األخبار، بيروت
 

  " لفلسطينانتصاراً"ه دالتركي وتع" العدالة والتنمية"حماس ترحب بفوز  .١٤

رحبت حركة حماس بنتائج االنتخابات البلدية في تركيـا، ورأت أنهـا            :  بيروت -)فلسطين(غزة  

  ".انتصارا للديمقراطية التركية ولحزب ناصر القضية الفلسطينية وجعلها على سلم أولوياته"تمثل 

بالتجربة " دس برس ق"وأشاد القيادي في حركة حماس صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ            

فوز العدالة والتنمية باالنتخابات البلدية تمثل رد فعـل         "الديمقراطية التي تعيشها تركيا، ورأى أن       

  ".من الشعب لقيادة احترمته ودافعت عن حقوقه

في تهنئتها للفائزين باالنتخابات البلدية في تركيا هو موقفها         " حماس"وأشار البردويل إلى أن معيار      

  .قضية الفلسطينيةالمناصر لل

إن سعادتنا بفوز أردوغان وحزبه تأتي لقربه من القضية الفلسطينية، فبوصلتنا لتقيـيم             : "وأضاف

  ".أي حزب هي قربه أو بعده عن فلسطين
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أعرب المسؤول السياسي لحركة حماس في بيروت رأفت مرة عن ارتياحه وسعادته الكبيرة بفوز              

وهنأ الشعب التركي على هذه النتيجة التي       . االنتخابات البلدية في تركيا في    " العدالة والتنمية "حزب  

  ".أظهر انه لم يتأثر بمحاوالت تشويه صورة حزب العدالة ورئيسه رجب طيب اردوغان"قال إنه 

أن انتصار العدالـة والتنميـة نـصر للقـضية          " قدس برس "وأكد مرة في تصريحات خاصة لـ       

نثمن الموقف التركي الداعم للقضية الفلسطينية وللقـدس        : "الفلسطينية ولالجئين الفلسطينيين، وقال   

  ".ولفك الحصار عن قطاع غزة

  ٣١/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  تركيا ستغضب االحتالل والمراهنين على سقوط أردوغانبنتائج االنتخابات البلدية : الرشق .١٥

عـزل عـن    أكَّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن القضية الفلسطينية ليـست بم           : بيروت

تداعيات وتأثيرات الفوز الكبير الذي حقّقه حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم فـي االنتخابـات               

  .البلدية

 أردوغـان كانـت     التركية بزعامة إن الحكومة   ): "٣|٣١(وقال الرشق في تصريح صحفي اليوم       

ه العادلـة، وكانـت لهـا       والتزال الحكومة التركية بقيادته داعماً أساسياً للشعب الفلسطيني وقضيت        

وللشعب التركي األصيل مواقف مشرفة في فك الحصار عن قطاع غزة ودعم صمود أهل القدس               

وهذه النتائج بدون أدنى شـك ستغـضب االحـتالل           ":مضيفاً". ونصرة المسجد األقصى المبارك   

 والجريئة  الصهيوني وكل الذين يراهنون على سقوط حزب العدالة والتنمية بسبب مواقفه الشجاعة           

  ".من قضايا أمتنا العربية واإلسالمية، وهو األمر الذي سيتعزز في المرحلة المقبلة

  ٣١/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  لن يكون لنتائج االنتخابات التركية أي تداعيات إقليمية: فتح .١٦

رأى عضو المجلس الثوري لحركة فتح السفير الفلسطيني السابق في مـصر            : )فلسطين(رام اهللا   

دعم شـعبي تركـي     "رو أن فوز حزب العدالة والتنمية باالنتخابات البلدية في تركيا هو            نبيل عم 

، واستبعد أن يكون لنتائج االنتخابات التركية أي تداعيات         "ألردوغان، وخصوصا لسياسته الداخلية   

  .إقليمية

أن انحياز رجب طيـب أردوغـان لإلسـالم         " قدس برس " في تصريحات خاصة لـ      ووأكد عمر 

) ٣|٣٠(الذي حدث في تركيا يوم أمس األحـد         : " في العالم العربي أضعف موقفه، وقال      السياسي

هو دعم شعبي تركيا لسياسية أردوغان الداخلية، وال يمكن أن يبنى عليـه تغييـر فـي الوضـع                   
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لكن الرجل تجاوز مأزقا كـان ينتظـره        . اإلقليمي، وأعتقد أن المعارضة التركية لن تهدأ بدورها       

  ".ل قدرته على الحشد أن ينهض من جديدواستطاع من خال

وحول امكانية أن يكون لتركيا أي تأثير على الوضع الفلسطيني بسبب هذه االنتخابات في تركيـا،      

هناك احتمال كبير أن تجري مصالحة تركية ـ إسرائيلية بعد تسوية قضية مرمـرة،   : "قال عمرو

 تجاه إسرائيل، ولكـن انحيـاز تركيـا         نحن دائما كنا نراهن على تركيا أن تكون وسيطا ضاغطا         

 إلى اليوم نأمل أن تستخدم تركيا نفوذها للتوصل إلـى           اوال زلن لإلسالم السياسي أضعف دورها،     

  ".انجاز السالم في الشرق األوسط

ال : "وعما إذا كان يرى أن تركيا يمكنها أن تساعد في انجاز المصالحة الفلسطينية، قـال عمـرو                

ا أن تتدخل في المصالحة الفلسطينية إال إذا طلب منها طرفا االنقسام ذلـك،              أعتقد أن تركيا يمكنه   

ولكنني أؤمن إيمانا قويا أنه إذا لم يتفق الفلسطينيون فيما بينهم على المـصالحة فـال يمكـن ألي                   

  .، على حد تعبيره"طرف ثالث أن يفعل ذلك

  ٣١/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

الستيطان دون القدس وتحرير أسـرى ذوي       اميد   تج  صفقة نتنياهو لتمديد المفاوضات    :هآرتس .١٧

  أحكام خفيفة

 وزير يسعىاإلسرائيلية معالم الصفقة التي " هآرتس"رسمت صحيفة : سما –القدس المحتلة 

 جون كيري إلبرامها السلطة الفلسطينية وإسرائيل من أجل تمديد المفاوضات الخارجية األمريكي

 أسير ذوي ٤٠٠لدفعة الرابعة من األسرى، وتحرير حتى نهاية العام الجاري، وتتضمن تنفيذ ا

واجتمع كيري  .أحكام خفيفة تختارهم إسرائيل وتجميد للبناء االستيطاني الحكومي باستثناء القدس

الليلة الماضية برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسيلتقي اليوم رئيس السلطة الفلسطينية 

  .محمود عباس في رام اهللا

 يقضي بوالرد الذي الصفقة تحرير الجاسوس اإلسرائيلي جوناثان أن تتضمنت الصحيفة ورجح

 األسرى التي تتضمن الرابعة منحكما في سجن أمريكي، وذلك من أجل تسهيل تنفيذ الدفعة 

  .٤٨الـ أسرى من مناطق 

 هي في إطار ما خفيفة تختارهم اسير ذوي أحكام ٤٠٠وتفرج إسرائيل بموجب الصفقة عن 

 شريكة في اختيار قائمة األسرى بأن تكون، لكن السلطة الفلسطينية تطالب "بادرة حسن نية"سميه ت

  .بحيث تشمل قيادات سياسية، واالسرى المرضى واألطفال والنساء
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 عمليات البناء رمزية ألن معظمأما بالنسبة لتجميد البناء االستيطاني الحكومي فهو خطوة 

خطورة  األكثر استيطانية، واألمردرات فردية أو على يد جمعيات االستيطانية   تقام إما بمبا

  . للفلسطينيين هو استثناء القدس من القرار ويعني ذلك إخراجها من دائرة التفاوضبالنسبة

 قانون المواطنة فلسطينية يحرمهم عائلة ٥٠٠وتتضمن الصفقة أيضا الموافقة على لم شمل 

 العربية داخل الخط المدن والقرى األزواج فية في بلدات العنصري من جمع شمل العائلة واإلقام

  .األخضر

  ١/٤/٢٠١٤، وكالة سما اإلخبارية

  

   مليون شيكل إضافية١٧٧ توافق على منح االستيطان بالكنيست اللجنة المالية .١٨

عن " نيسان سلومينسكي" اللجنة المالية في الكنيست برئاسة عضو الكنيست وافقت :الينعكا أون 

مليون شيكل للجنة الفرعية المكلفة ١٧٧ت اليهودي مساء اليوم األحد على تسليم نحو حزب البي

  .بمتابعة االستيطان، وذلك بأغلبية سبعة أعضاء مقابل أربعة فقط

ووفقاً لما جاء على موقع القناة السابعة فإن تسليم األموال للجنة الفرعية سيدخل حيز التنفيذ بعد 

عن معارضتهم للعملية بسبب طلبهم مراقبة مصروفات " بلهناك مستق"تراجع أعضاء حزب 

  .اللجنة الفرعية الخاصة باالستيطان وخاصة تلك المتعلقة بمستوطنات الضفة الغربية

  ٣٠/٣/٢٠١٤، عكا اون الين

  

   لتنفيذ الدفعة الرابعة٤٨ تشترط استثناء أسرى "إسرائيل: "أحرونوتيديعوت  .١٩

، إن اسرائيل اعربت عن استعدادها "يديعوت أحرنوت"قالت صحيفة :  برهوم جرايسي-الناصرة

خالل االتصاالت مع مبعوثي اإلدارة األميركية لتنفيذ الدفعة الرابعة من قدامى األسرى 

، وحسب المعطيات، فالدفعة الرابعة ٤٨الفلسطينيين، شرط أن ال يكون بينهم أسرى من فلسطينيي 

تالل منذ ما قبل التوقيع على اتفاقيات اوسلو،  أسيرا، هم آخر من بقوا في سجون االح٢٦تشمل 

 أسيرا من هؤالء، ومن بين من بقوا في السجون ٧٨بعد أن تحرر في األشهر التسعة الماضية 

  . أسيرا من الضفة والقطاع١٢، و٤٨ اسيرا من فلسطينيي ١٤

  ١/٤/٢٠١٤، الغد، عمان
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   رائد زعيتر برصاص جنودها جديداً في مقتل القاضي األردنيتحقيقاً تفتح "إسرائيل" .٢٠

سرائيلي تحقيقاً جديداً في مقتل القاضي األردني رائد زعيتر سيفتح الجيش اإل: القدس ـ أ ف ب

 مارس على معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة واالردن، / اذار١٠برصاص جنودها في 

مكتب "بأن "  برسفرانس"وصرحت المتحدثة لـ .على ما أعلنت متحدثة باسم الجيش االثنين

  ".سرائيلي قرر فتح تحقيقاً جديداً حول هذا الحادثمدعي الجيش اإل

تحقيقا جرى مباشرة بعد الحادث على شكل استجوابات للشهود، لكن "وأوضح الجيش في بيان ان 

كما أكد ". عمال بأوامر القيادة السياسية قررت القيادة العسكرية للمنطقة الوسطى فتح تحقيق جديد

سياسة الجيش "وأضاف ان  .ش ان التحقيق الجديد سيتم بالتعاون مع السلطات االردنيةالجي

  ".االسرائيلي تقضي بفتح تحقيق تلقائيا بعد مقتل فلسطيني برصاص اسرائيلي

  ١/٤/٢٠١٤، الحياة، لندن

  

ا بعدد   بالضفة تُطور عملياتها العسكرية داخل أنفاق أنشأته       الفلسطينيةالفصائل  : ضابط إسرائيلي  .٢١

 من المدن

الفصائل الفلسطينية أن " عطائي شيليش"قائد كتيبة الهندسة القتالية في الجيش الصهيوني كشف 

مؤشر على  الضفة الغربية وأن ذلك تطور عملياتها العسكرية داخل أنفاق أنشأتها في عدد من مدن

ات  العملي فيتمرسم ، مؤكّداً أن الجيش الصهيوني"إسرائيل"استعداداتها لخوض حرب مع 

وأشار .  بشكل جيد لمواجهتها التي يتم التدريب عليها، ومستعد لحرب األنفاق والمخابئالحربية

 قرب خصوصاًإلى أن هذه األنفاق ستستخدم لحفظ األسلحة ومركز لتجمع المسلحين، " شيليش"

قدرات العاملين مضيفاً أن الجديد في األنفاق في الضفة تطورها ومهارات ونابلس والخليل، 

القنابل "إن " عميره هاس" ومن جانبها، قالت الصحفية الصهيونية في األراضي الفلسطينية .عليها

ستشعل برميل البارود، مشيرةً " الشاباك"في الضفة الغربية التي يتحدث عنها الجيش و" المتكتكة

باط خطط لتنفيذ عمليات تشمل إلى أنّهما يهيئان للتصعيد العسكري القادم في المناطق، بدعوى إح

 ".إسرائيل"إطالق نار على مستوطنين أو جنود، وإمكانية دخول 

  ٣١/٣/٢٠١٤، ٣٠٤٥التقرير المعلوماتي 

  

  بقاء ليفني بالحكومة ال لزوم له في حال فشلت المفاوضات ": السالم اآلن"حركة  .٢٢

ف اوبنهايمر أنه في حال عدم  يري"السالم اآلن"رأى األمين العام لحركة : أسعد تلحمي –الناصرة 

فإن بقاء ليفني في "اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى وفشل المفاوضات مع الفلسطينيين 



  

  

 
 

  

            ١٧ص                                      ٣١٧٤ :   العدد    ١/٤/٢٠١٤الثالثاء  :التاريخ

في حال لم تغادر ليفني الحكومة، فستكون هناك ": وأضاف. "الحكومة ال لزوم له بعد اآلن

  ".تظاهرات وحملة شعبية ضدها للضغط عليها لالستقالة

  ١/٤/٢٠١٤، الحياة، لندن

  

  ٤٨ي فلسطينيمن المشغلين اإلسرائيليين يرفضون تشغيل % ٤٢: وزارة االقتصاد اإلسرائيلية .٢٣

 دل استطالع بادرت له وزارة االقتصاد اإلسرائيلية ونشرت معطياته أمس : الغد-الناصرة

في  بالمائة من أصحاب العمل اإلسرائيليين أعلنوا أنهم يفضلون عدم تشغيل عرب ٤٢االثنين، أن 

من العاملين، إنهم ال يرغبون بأن يكون عامال عربيا زميال لهم في % ٤٦مصالحهم، بينما قال 

ونشرت معطيات االستطالع على يوم دراسي حول تساوي الفرص في العمل، وعقد  .مكان العمل

 ٥٠٠اإلسرائيلية في تل أبيب، وشمل االستطالع شريحة نموذجية من " بار إيالن"في جامعة 

من أصحاب العمل يفضلون عدم تشغيل متدينين % ٣٧د أظهر االستطالع أيضا أن شخص، وق

ويعكس االستطالع واقع  .متزمتين في مصالحهم، وكما يبدو بسبب نمط حياتهم وقدرتهم االنتاجية

 في سوق العمل، فهم محرمون من فرص العمل في القطاع العام، ٤٨حال يواجهه فلسطينيو 

 بالمائة من ٧٠ واماكن عمل في بلداتهم، ما يضطر أكثر من ومحرمون من مناطق صناعية

وتنعكس هذه األوضاع في  .القوى العاملة العربية لمغادرة بلداتها يوميا الى اماكن عمل بعيدة

نسب البطالة التي تفوق أربعة أضعاف النسبة بين اليهود، ففي حين ان معدل البطالة في اسرائيل 

 بالمائة بينما تتراوح لدى العرب ما ٤,٥ين اليهود وحدهم تقل عن  بالمائة، فإنها ب٦,٥اقل من 

 بالمائة، وهم ٧٠ بالمائة، وتصل نسبة البطالة بين النساء العربيات، الى نحو ٢٥ الى ٢٣بين 

 بالمائة من الشابات ٣٠الشريحة المستضعفة اكثر من غيرها في اسرائيل، خاصة إذا علمنا أن 

 ٥٠صالت على شهادات اكاديمية ومهنية عاطالت عن العمل، وأن والنساء العربيات، من الحا

 .بالمائة من النساء العربيات المؤهالت اكاديميا ومهنيا، ال يعملن في وظائف بمستوى كفاءاتهن

  ١/٤/٢٠١٤، الغد، عمان

  

  يرصد حدود غزة" كربام"جيب آلي ": والال"موقع  .٢٤

ثنين النقاب عن جيب عسكري آلي غير مأهول العبري مساء اليوم اال" الوال"كشف موقع : السبيل

ويتم التحكم به عن بعد " كربام"يعمل على طول الحدود مع قطاع غزة منذ فترة حيث يسمى 

وأضاف الموقع أن زنة الجيب  .وقادر على اكتشاف العبوات والحركة بالقرب من السياج األمني

تركيب صورة بانورامية كاملة لما  كاميرات رقمية فائقة الجودة، تقوم ب٩ طن، ومزود ب ١,٥
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ونقل الموقع عن مشغلي  .يجري وراء الحدود وترسلها لغرفة التحكم في قيادة المنطقة الجنوبية

هذا الجيب في الجيش اإلسرائيلي قولهم إن أهمية هذا الجيب الروبوتي تكمن في أنه غير مأهول 

  .األمر الذي يجعل من حركته أكثر حيوية في منطقة الحدود

ويعكف الجيش اإلسرائيلي حالياً على تطوير جيب آخر من نفس الساللة مع تزويده بوسائل 

 .دفاعية وهجومية هذه المرة

  ١/٤/٢٠١٤، السبيل، عمان

  

  منظومة القبة الحديدية أطلقت قذائف على أهداف وهمية: إيالت .٢٥

أعلن في وقت أكد متحدث عسكري أن مدينة إيالت لم تتعرض لقصف بالقذائف الصاروخية كما 

وفي أعقاب االنفجارات  .سابق، وأن منظومة القبة الحديدية أطلقت قذائف باتجاه أهداف وهمية

 بالهبوط إلى إغالق مطار إيالت، واضطرت طائرة كانت تهم الحديدية تمالتي أحدثتها القبة 

حدثوا عن العبري أن سكانا من المدينة ت" واال"وذكر موقع  .االبتعاد عن المنطقة بشكل مؤقت

 . أعمدة دخان في سماء المنطقةانهم شاهدواوقوع انفجارين كبيرين، واشاروا إلى 

  ١/٤/٢٠١٤، ٤٨عرب 

  

  جنود لواء جفعاتي ينتظرون األسر على حدود غزة؟ .٢٦

ينتشر العديد من الوحدات الصهيونية على حدود قطاع غزة بشكل متواصل : خاص –المجد 

  .دمون قليالً وبشكل متخفي خالل المواجهة أو الحربويتأهبون خالل جوالت التصعيد، ويتق

التي ) جفعاتي(ومن أبرز األلوية العاملة على حدود قطاع غزة والمكون األساسي لفرقة غزة هي 

  .تعد أشهر وحدات الجيش وأكثرها تدريباً على الحروب منذ عقود طويلة

المنتشرين على ) جفعاتي(اء الضوء على جنود لو" المجد األمني"وفي هذا التقرير يسلط موقع 

  .حدود قطاع غزة، والذين ينفذون عمليات المراقبة والمتابعة والتسلل قرب الحدود

ولعل عملية أسر جندي أو أكثر من هذا اللواء ستمثل كنزاُ للمقاومة في ظل المكانة الكبيرة التي 

فعه دولة الكيان مقابله لن يتمتع بها هذا الجندي لدى المجتمع الصهيوني، إذ أن المقابل الذي ستد

  .يكون قليالً

  

  :للواءالطبيعة التكوينية 
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يستقطب هذا اللواء عدداً كبيراً من أتباع التيار الديني الصهيوني الذي يتبنى مواقف بالغة التطرف 

  .ينتمي إليه معظم المستوطنون اليهود في الضفة الغربية والقدس المحتلة .ضد الفلسطينيين

لرسمية الصادرة عن شعبة القوى البشرية في الجيش الصهيوني أن حوالي وتدل المعطيات ا

من الضباط في الوحدات القتالية هم من أتباع التيار الديني الصهيوني، على الرغم من أن % ٦٠

  .من مجمل السكان% ١٥أتباع هذا التيار يشكلون فقط 

  

  التدريب

  . الصهيوني يضم لواء جفعاتي من يعتبرون صفوة الجنود في الجيش-

  . مدربين بشكل قاسي للتعامل مع الحروب-

 تم تدريب جنود اللواء على أنواع األسلحة المختلفة وعلى عمليات اإلنزال واإلنفاذ وجمع -

المعلومات االستخبارية والقتال خلف صفوف العدو ولهم مركز تدريب خاص يطلق عليه اسم 

  .قرية الجحيم

  

  مالحظة هامة

ديها تخوفات كبيرة من إمكانية أسر أحد جنودها قرب قطاع غزة، وعليه أجرت قيادة هذا اللواء ل

  .بداية العام الجاري عدة تدريبات على سيناريوهات تحاكي اختطاف جنود

عندما صرح أن أي جندي يتم خطفه " عوفر فاينتر"وبرز الخوف لدى قائد لواء جفعاتي العقيد 

لى أنه سبق وفصل جندياً كان قد أختطف من قبل سيتم فصله ولن يبقى ضمن اللواء، مشيراً إ

  .رفاقه أثناء تدريبات جرت في الماضي

  

  بعض انتكاسات اللواء على حدود غزة

 األكثر معرفة بالمقاومة أن اللواءأكدت صحيفة معاريف العبرية أنه من خالل التجربة تبين 

في القطاع نتيجة التطورات لدى الفلسطينية في القطاع ال يعرف كيف يتعامل مع السيناريو الحالي 

  .المقاومة

 أي قبل حرب حجارة السجيل عندما هاجمت ٢٠١٢ نوفمبر العام أصيب عدد من جنوده في -

مجموعة مسلحة من المقاومة الفلسطينية جيباً عسكرياً إسرائيلياً األمر الذي أدى إلى إصابة أربعة 

  .من الجنود اإلسرائيليين
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وهو قائد سرية في " زين شيلون"ائد في الجيش الصهيوني يدعى  أصيب روقبلها بأسبوعين -

لواء جفعاتي بجراح بالغة الخطورة عندما قامت مجموعة من العناصر المسلحة التابعة للمقاومة 

  .الفلسطينية بتفجير عبوة ناسفة على السياج الحدودي وسط القطاع

سادس من نوفمبر عندما انفجرت  إضافة إلى ذلك فقد تلقى اللواء جفعاتي ضربة أخرى في ال-

عبوة ناسفة أخرى في كيبوتس نيريم في لحظة افتتاح طريق المنطقة نفسها مما أدى إلى إصابة 

  .ثالثة جنود صهاينة وصفت إحداها بالمتوسطة واآلخرين بالطفيفة

 وخالل الشهر ذاته وقع جنود اللواء في أحد فخاخ األنفاق التي نصبتها المقاومة حيث عثر -

للواء على سلسلة من العبوات الناسفة والمكونة من ستة عبوات وقاموا بتفجيرها إال أنهم تفاجئوا ا

بنفق مليء بالمتفجرات ينفجر بوجوههم مما أدى إلى إصابة جندي بجراح طفيفة وأضرار جسيمة 

 .في السيارة التي كانوا يستقلونها

  ٣١/٣/٢٠١٤،  غزة–المجد االمني 

  

  في ميزان الربح والخسارة... سنوات من التقارب أربع  :"إسرائيل"اليونان و .٢٧

إسرائيل، تركيا "يذكر المؤرخ اإلسرائيلي أميقام نحماني في كتابه :  شادي األيوبي-أثينا 

 أنه لما أصيبت جزيرة كيفالونيا اليونانية بزلزال "عالقات مضطربة في شرق المتوسط. واليونان

يلي الذي كان يبحر في المنطقة في سفر تدريبي لتقديم ، هرع األسطول اإلسرائ١٩٥٣هائل عام 

وعند وصول األسطول إلى مرفأ بيريه، وجد . المساعدة للسكان، وقدم فعالً مساعدة نوعية لهم

نحماني يذكر هذه القضية وقضايا أخرى في سياق عتب . حفاوة شعبية مقابل برود رسمي مقصود

 إلى جانب العرب ولم تقبل التقرب من إسرائيل رغم إسرائيلي على اليونان ألنها تاريخياً وقفت

  .المحاوالت المتكررة من األخيرة

أثينا انحازت الى العرب بشأن القضية الفلسطينية بسبب جاليتها الكبيرة في مصر، والتعهدات التي 

غزو منحت للشركات اليونانية في العالم العربي، كما أن أندرياس باباندريو وقف موقفاً صلباً تجاه 

 واستطاع استصدار إدانات من السوق األوروبية المشتركة ١٩٨٢إسرائيل لبيروت عام 

طبعاً ال . إلسرائيل، إضافة إلى إرساله سفناً يونانية إلجالء مقاتلي منظمة التحرير من بيروت

  .يعني هذا انتفاء أي عالقات أو تعاون بين أثينا وتل أبيب خصوصاً في المجال األمني

دار أن يكون جورج باباندريو، ابن باباندريو ووريثه السياسي، هو من قاد عملية وتشاء األق

كان ثمة شعور بضرورة تبرير هذا االنعطاف الكبير في سياسة . ٢٠١٠التقارب مع إسرائيل عام 
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اليونان الخارجية، وقد وجد باباندريو االبن المخرج في نظرية جديدة مفادها بأن اليونان ال بد أن 

  . من كال الطرفين حتى تكون وسيطاً مقبوالً في المفاوضاتتتقرب

اليوم، بعد مرور أربع سنوات على التقارب، يتولى كثير من الكتاب اليونانيين عملية البكاء على 

الفرص الضائعة في عالقات أثينا وتل أبيب، من تعاون في مجال الطاقة إلى مجال التقنية 

  .والزراعة وتحلية المياه وغيرها

بل أيام كتب الصحافي نيكوالس ميليتيس مقاالً ندب فيه حظ اليونان العاثر، معتبراً أن قبرص ق

تستفيد حالياً من بــــركات التعاون مع إسرائيل وأنه طالما أن أثينا غارقة في نظرياتها بحثاً 

  .عن حـــلفاء كونيين، فسوف تسعى تل أبيب إليجاد العبين آخرين أكثر مسؤولية

لة قال عارف العبيد، أستاذ العالقات السياسية في جامعة بانديون للعلوم السياسية لـ عن المسأ

 بدأت مرحلة ٢٠١٠ إن عالقات ُأثينا وتل أبيب تعود الى فترة الخمسينات، ولكن منذ العام "الحياة"

نان فمن جهة بدأت األزمة االقتصادية في اليو. جديدة بين الطرفين نتيجة للظروف الصعبة لكليهما

مع أبعادها السياسية الدولية وحاجة اليونان لداعمين ومستثمرين، وتدرك األخيرة دور اللوبي 

ومن جهة أخرى كانت إسرائيل . اليهودي في البنوك العالمية ومؤسسات التقييم السيادي العالمية

لبلقان بالنسبة في حالة انعزال مطلق من قبل الدول اإلقليمية وتحديداً تركيا، فأصبحت أثينا مفتاح ا

لكن بعد مرور أربعة أعوام نجد بأن حجم العالقات بين البلدين ال يعبر عن الطموحات . إلسرائيل

فاالستثمارات اإلسرائيلية ما زالت محدودة والتعاون العسكري مازال . واألحالم المنتظرة

نا المبذولة في محصوراً في معاهدات ثنائية ولم يتطور الى تعاون استراتيجي رغم محاوالت أثي

  .هذا الشأن بهدف مواجهة تركيا

أن » الحياة«المحلل االستراتيجي اليوناني إيفريبيذيس تساكيريذيس اعتبر في تصريحات إلى 

العالقات بين البلدين تستند إلى تعاون واقعي يمتد لفترة طويلة، وهي اليوم في مرحلة جيدة جداً، 

إن التعاون في نقل الغاز الطبيعي سيرتبط بمسيرة سعر وقال . متوقعاً أن تتقدم في كل المجاالت

وقال إنه من المتوقع أن . البيع في أوروبا وهامش الربح الذي سيضمنه لألطراف ذات الصلة

يكون هناك تعاون في موضوعات استراتيجية وأمنية، مثل حماية نظام التنقيب وتوزيع الغاز 

اكيريذيس أن هدف هذه العالقة هو خدمة المصالح واعتبر تس. الطبيعي ومراقبة المناطق البحرية

  .المشتركة للبلدين وال عالقة للموضوع بعزل تركيا

 إن المجال "الحياة"عبد اللطيف درويش، أستاذ االقتصاد والتنمية في جامعة أثينا، قال لـ 

قال إن االقتصادي لم يشهد تعاوناً كبيراً ألن البلدين يتنافسان في بعض المنتجات الزراعية، و

سوبر (شركات إسرائيلية تحاول اليوم تصدير وتوزيع أدوية في المتاجر الكبرى في اليونان 
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كما أن إسرائيل قدمت معلومات مضللة . وهذا بدوره سيضعف قطاع الصيدلة اليوناني) ماركت

 بشأن كميات وأماكن الغاز الموجودة في المياه اليونانية والقبرصية، إضافة للخالف على موضوع

 في المئة من الكميات وانتهى بإعطائها ٨٠الحصص مع قبرص حيث بدأ الحديث عن إعطائها 

  . في المئة منها٢٠

  ١/٤/٢٠١٤، الحياة، لندن

  

   في مخيم اليرموك"المجلس المدني"تأسيس و.. ة فلسطينيان بسوريشهيدان": مجموعة العمل" .٢٨

والقصف المتواصل على المخيمـات     استشهد الجئان فلسطينيان، االثنين، جراء الهجمات       : دمشق

  .ةالفلسطينية في سوري

نـسخة عنـه إن عـالء       " صفا" في بيان وصل     ةوقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري      

حمدان من أبناء مخيم اليرموك قضى متأثراً بجراح أصيب بها نتيجة سقوط قذيفة هاون قبل عدة                

  .حة الريجةأيام أثناء عملية توزيع المساعدات الغذائية بسا

وأضافت بأن المسن خليل رضوان من أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، قضى إثر استهدافه              

  .برصاص قناص في مدينة درعا

المجلس المـدني   "وفي ذات السياق، تم اإلعالن مساء أمس في مخيم اليرموك بدمشق عن تأسيس              

  .ة من أبناء المخيموالذي يتألف من شخصيات وفعاليات أهلي" في مخيم اليرموك

ويسعى المجلس إلى تنظيم الشؤون المدنية في المخيم خالل األيام القادمة، ويشار أن اإلعالن عن               

  .والذي أقيم بمناسبة يوم األرض" أرض العودة...اليرموك"المجلس تم خالل مهرجان 

يـة علـى    ومن جانب آخر وزع يوم أمس في مخيم اليرموك كمية محدودة من المساعدات الغذائ             

  .األهالي، فيما ال يزال الحصار المشدد المفروض على المخيم مستمراً

١/٤/٢٠١٤، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية،   

  

  الجليلب ثالثين مستوطنة نحو مشروع إلقامة: الديمقراطية للجبهة البرلمانيةرئيس الكتلة  .٢٩

عضو الكنيست حنـا سـويد،    يل،  قال الرئيس السابق للمركز العربي للتخطيط البد      : القدس المحتلة 

 في حديث للحياة، أن هناك مشروعاً       رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة،      

 ما بين عشرين وثالثين مستوطنة يهوديـة تحـيط بلـدات            إقامةعن  استيطانياً يتحدث هذه المرة     

ـ  على التوسع والتطـور كمـا فـي         في الجليل وتجعلهم داخل غيتو غير قادرين         ٤٨فلسطينيي ال

  . توسيع ما هو قائم من المستوطنات، خارج المخطط الهيكلي للمنطقةاإلسرائيليالمخطط 
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 تحقيق الهـدف    أن أي ثالثة آالف دونم،     حوالي إلىوفي تفاصيله ان مساحة كل مستوطنة تصل        

حة الكبيرة تشكل ما     من المخطط االستيطاني سيلتهم ما يقارب المئة ألف دونم، وهذه المسا           األكبر

  . الفلسطينية في الجليلاألرضبين ربع وحتى ثلث ما تبقى من 

وأولـى  . مخطط تهويد الجليل جاء تحت ذريعة خلق التوازن الديموغرافي مع الغالبيـة العربيـة             

 المسؤولين بطرح مناقصات للخطة     إلىتقديم اقتراح   » وحدة االستيطان «الخطوات التي قامت بها     

المخطط يشكل، وفـق وحـدة      . تيعاب حوالى مئة الف مستوطن جديد في الجليل       وفي مركزها اس  

ووفق النائب حنا سويد، فـإن هـذا        . االستيطان، نقطة االنطالق لالستيطان اليهودي في المنطقة      

المخطط يأتي استمراراً للحرب ضد السكان في المنطقة، ووصفه باإلجراء التطويري ولكنه فـي              

  .األرضى الواقع جزء من الصراع عل

١/٤/٢٠١٤الحياة، لندن،   

  

  ٢٠٢٠  سنةالضفة إلى مليون حتىبالمستوطنين   مخطط لزيادة:االستيطانخبير في شؤون  .٣٠

خليل تفكجي، أمس،   .كشف الخبير الفلسطيني في شؤون االستيطان، د        :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

بية إلى مليون مـستعمر     يرمي إلى زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغر       " إسرائيلي"عن مخطط   

ألف مستوطن باتوا يتواجدون في الضفة الغربية       ) ٦٥٠( موضحاً أن نحو  ،  ٢٠٢٠سنة  مع حلول   

  .بما فيها مدينة القدس المحتلة

سياسة تهويد المدينة المقدسة    " إسرائيل"وأشار التفكجي إلى أن هذه الخطط تأتي في وقت تواصل           

ستعمرين للعيش في المدينـة علـى حـساب المـواطنين           وإيجاد بيئة مواتية لجلب المزيد من الم      

  .الفلسطينيين أصحاب الحق الشرعي في العيش في مدينتهم

١/٤/٢٠١٤الخليج، الشارقة،   

  

  جنوب نابلس  دونم من أراٍض٣٠٠ستولي على ي االحتالل: الضفة .٣١

 دونـم مـن أراضـي       ٣٠٠ أعلنت سلطات االحتالل عزمها مصادرة       : منتصر حمدان  -رام اهللا   

فلسطينيين جنوب نابلس بهدف إنشاء مشروع استيطاني جديد يضم مقبـرة ومزرعـة ومجمـع               ال

تربوي للمستعمرات في المنطقة، األمر الذي يأتي في اطار إقامة تجمع استيطاني كبيـر يعـزل                

  .منطقة شمال الضفة عن وسطها وجنوبها
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ة تعـود ملكيتهـا     وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن األرض المصادر          

لمواطنين من قرية جالود، موضحاً أن مصادرة هذه األراضي يؤسس إلـى بـدء إقامـة تجمـع                  

  .استيطاني كبير في المنطقة

١/٤/٢٠١٤الخليج، الشارقة،   

  

  في القدس القديمة" جوهرة إسرائيل"المصادقة على بناء كنيس تدين قرار " مؤسسة األقصى" .٣٢

في اللجنـة   ف والتراث، مصادقة اللجنة الفرعية لالعتراضات        أدانت مؤسسة األقصى للوق    :القدس

" جوهرة إسرائيل "كنيس   قرار المصادقة على بناء       في القدس،  اإلسرائيليةاللوائية للتخطيط والبناء    

  في قلب القدس القديمة

إن االحتالل اإلسرائيلي أقام في البلدة القديمـة بالقـدس          " مؤسسة األقصى للوقف والتراث   "وقالت  

 كنيس ومدرسة يهودية، كل مدرسة دينية يهودية تحتـوي          ١٠٠محتلة ومحيطها حتى اآلن نحو      ال

على كنيس يهودي، مؤكدة أن االحتالل يخطط لتهويد كامل البلدة القديمة خالل العـشرين عامـا                

 يهدف مـن وراء     اإلسرائيليالقادمة، بحيث تصبح كلها يهودية، وأوضحت المؤسسة أن االحتالل          

  .س اليهودية إلى تهويد المدينة المقدسة بغطاء دينيبناء الكن

١/٤/٢٠١٤األيام، رام اهللا،   

  

  ٢٠١٣ مناقصة لبيع أمالك الجئين فلسطينيين خالل ٨٤نشرت " إسرائيل": "عدالة"مركز  .٣٣

غيـر  /عدالـة (قال المركز القانوني لحقوق األقلية العربيـة فـي إسـرائيل     : األناضول -القدس  

لقد نشرت سلطة أراضي    ‘ األحد الماضي،    وافقبمناسبة يوم األرض الذي     ، في تقرير له     )حكومي

، %٢٠١٣ مناقصة، لبيع أمالك الجئين فلسطينيين خـالل العـام           ٨٤) مؤسسة حكومية (إسرائيل  

 مـن   ٧٥٠ بيع بهذه الطريقة أكثر مـن        ٢٠١٣-٢٠٠٧مشيراً إلى أنه في الفترة ما بين األعوام         

  .اكن المناقصات، دون أن يحدد أم’أمالك الالجئين

 في رسالة أرسلها إلى دائرة أراضي إسـرائيل، أن          ٢٠٠٩ولفت المركز إلى أنه كشف في العام        

إسرائيل بدأت ببيع أمالك الالجئين الفلسطينيين، وطالب بوقف العملية، ولكن عمليـات البيـع ال               

الالجئين بملكية  زالت مستمرة، وأوضح أن اعملية بيع األمالك تشكل عملياً، مصادرة نهائية لحق             

  .’أمالكهم، وذلك رغم المكانة الخاصة لهذه األمالك من الناحية القانونية، والتاريخية، والسياسية

، فإن دائرة أراضي إسرائيل تصدر مناقصات كثيرة من أجل بيع أمالك تـسيطر              )عدالة(وبحسب  

ـ   (، وشركة اعميدار    )حكومية إسرائيلية (عليها سلطة التطوير     ة لإلسـكان فـي     الـشركة الوطني
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، في مدن مختلفة منها الناصرة، حيفا، يافا، اللد، عكـا، وبيـسان             )إسرائيليةحكومية  (،  )إسرائيل

  ).شمالي إسرائيل(

١/٤/٢٠١٤القدس العربي، لندن،   

  

  عن الطعام منذ نحو ثمانون يوماًن مستمرون بإضرابهم ي أسرى إداريثالثة .٣٤

إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم كل مـن األسـير          يستمر ثالثة أسرى في     ": األيام "-رام اهللا   

وحيد أبو ماريا، وأمير الشماس، وأيمن أطبيش وذلك احتجاجا على استمرار سـلطات االحـتالل               

  .باعتقالهم إداريا

، مـن خطـورة     أمـس في حين حذرت محامية وزارة األسرى هبة مصالحة، في بيان صحافي            

  . تل هشوميرالوضع الصحي لألسير شماس القابع في مستشفى

يوما على التوالي، وعلى الرغم مـن أوضـاعه الـصحية           ) ٨٢(واألسير أبو ماريا مضرب منذ      

الصعبة إال أن سلطات االحتالل تصر على اعتقاله دون مبرر، وكانت سلطات االحتالل قد أجلت               

  .جلسة االستئناف لألسير بعدما رفض األطباء نقله لقاعة المحكمة

  .على التوالي) ٨٠( الشماس، في إضرابه عن الطعام لليوم كذلك يستمر األسير أمير

  .على التوالي في إضرابه عن الطعام) ٣٢(فيما وصل األسير أيمن اطبيش لليوم 

١/٤/٢٠١٤األيام، رام اهللا،   

  

   أشجار الزيتون المعمرة في نابلسعشراتمستوطنون يحرقون  .٣٥

علـى أن المـستوطنين     " قدس برس " لـ   أكد الناشط في مقاومة االستيطان بشار القريوتي      : نابلس

التي يتجاوز عمرهـا مائـة      " الرومية"أقدموا الليلة الماضية على إحراق عشرات أشجار الزيتون         

  .في قرية قريوت قضاء نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية، عام

وأشار إلى أن جنود االحتالل وفروا الحماية للمستوطنين من خالل إطالق القنابل المضيئة، ومنع              

طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من الوصول إلخماد الحريق الذي اندلع في أراضـي المـواطنين               

  .الزراعية وأتى على عشرات األشجار

٣١/٤/٢٠١٤قدس برس،   
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  "يوم األرض"لـعرابة المهددة بالمصادرة خالل تظاهرة زراعة ألف شتلة بأراضي : الضفة .٣٦

تظاهر عشرات المواطنين، أمس، على بعد أمتار قليلـة مـن مـستوطنة             :  محمد بالص  -جنين  

المقامة على أراضي بلدة عرابة المصادرة جنوب جنين، بدعوة من اإلغاثة الزراعية            " مافودوثان"

رض الخالد، وقاموا بزراعة ألف شتلة زيتـون فـي       وبلدية عرابة، إحياء للذكرى السنوية ليوم األ      

قطعة أرض تعود للمواطن أنور عز الدين، تقدر مساحتها بعشرات الدونمات، وتهـدد سـلطات               

االحتالل بمصادرتها، ورفعوا األعالم الفلسطينية، في وقت طارد فيه عدد منهم، مـستوطنا كـان         

  .يقود قطيعا من األغنام في أراضي المواطنين

١/٤/٢٠١٤، رام اهللا، األيام  

  

  "يوم األرض"ذكرى بالمؤتمر السنوي الرابع لرابطة المرأة الفلسطينية إحياء  :ألمانيا .٣٧

أحيا المـؤتمر الـسنوي     " تبقى العودة عنوان  .. رغم األحزان "تحت عنوان   : برلين - خالد شمت 

ـ    . الرابع لرابطة المرأة الفلسطينية بألمانيا ذكرى يوم األرض        ى دور المـرأة    وركز المـؤتمر عل

الفلسطينية بالتمسك بهويتها الوطنية والثقافية، وتطرق أيضا للتداعيات المتفاقمة للحـصار علـى             

  .ةقطاع غزة، واألوضاع الكارثية لفلسطينيي سوري

 الفلـسطينيين   مئات-الفلسطينيالذي تضمن فعاليات فنية وثقافية من الفلكلور        -وشارك في المؤتمر  

  .لمانيا وخارجهاالذين توافدوا من داخل أ

٣١/٣/٢٠١٤الجزيرة نت، الدوحة،   

  

 لحملتـه    مليـون دوالر دعمـاً     ٨٠ وعرضت عليه     مرتين "إسرائيل"السيسي زار    :"قدس برس " .٣٨

  االنتخابية

كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة النقاب عن فحوى لقاء قالت إنه جمع :  قدس برس-القاهرة 

يل قبل أسبوعين، وتناول عددا من الموضوعات بين عسكريين مصريين مع نظراء لهم من إسرائ

األمنية، كان من أبرزها توصية الجانب المصري بغض الطرف عن رجال األمن التابعين للقيادي 

محمد دحالن الموجودين في سيناء، وحثهم على التنسيق معهم لما في ذلك " فتح"السابق في حركة 

 الدولتين، حيث أن لديهم الخبرة العالية في من أهمية كبرى في ضبط األوضاع األمنية على حدود

  ".حماس" وال سيما اإلرهابيةسلوك التنظيمات 
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وطلبت االحتفاظ باسمها، النقاب عن " قدس برس"كما كشفت ذات المصادر، التي تحدثت لـ

زيارتين سريتين للمشير السيسي إلى إسرائيل في الشهرين األخيرين التقى فيها رئيس الوزراء 

  .ي بنيامين نتنياهو لتنسيق الجهود بين الطرفين على المستوى األمني والسياسياإلسرائيل

وأفاد المصدر ذاته أن نتنياهو عرض على السيسي دعمه في حملته االنتخابية بثمانين مليون 

دوالر وإقناع الواليات المتحدة بضرورة مواصلة الدعم العسكري لمصر وبإقناع الرئيس 

بلقاء السيسي في مقابل الضغط على عباس بقبول االعتراف بيهودية دولة األمريكي باراك أوباما 

، "حماس"إسرائيل ووقف الحملة التي يشنها عباس على دحالن ألن ذلك ال يخدم إال اإلخوان و

  .على حد تعبير المصدر

  في حكومتهم من المبالغة فيالمسئولينن، حذروا ين إسرائيليين وأمنيييشار إلى أن خبراء سياسي

عبئا سياسيا عليه أمام الشارع "إظهار تأييد للمشير السيسي، خوفا من أن يصبح ذلك التأييد 

  ".المصري

  ٣١/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

   معبر رفح بعد فتحه ثالثة أيام استثنائياًإغالق تعيدالسلطات المصرية  .٣٩

البري ، إغالق معبر رفح )٣١/٣(أعادت السلطات المصرية، مساء االثنين :  قدس برس-غزة 

بعد ثالثة أيام من العمل االستثنائي لسفر الحاالت اإلنسانية والمرضي والعالقين والطلبة 

 فيوأوضحت اإلدارة العامة للمعابر بوزارة الداخلية واألمن الوطني  .والجنسيات المصرية

 ١٥ حافلة من أصل ١٢تصريح مقتضب أن إحصائية العمل لهذا اليوم كانت عبارة عن مغادرة 

وبينت اإلدارة أن  . مسافر٧٨٥ إجمالية كانت معدة من قبل الصالة الخارجية للمعبر بعدد حافل

 مسافر عالق تمكن من الوصول لصالة معبر رفح الفلسطيني فيما أرجعت السلطات ١٤٠

  . مسافر دون ذكر أي سبب٣٩المصرية 

  ٣١/٣/٢٠١٤قدس برس، 

  

  االستئناف يؤيد حظر أنشطة حركة حماس : مصر .٤٠

قضت محكمة األمور المستعجلة في عابدين في القاهرة، برفض : وكاالت،  حسن شاهين-ة القاهر

االستئناف المقدم من أحد المحامين، بوقف تنفيذ حكم حظر أنشطة حركة حماس والتحفظ على 

  .مقراتها، وأيدت حكم محكمة أول درجة بحظرها والتحفظ على مقراتها

  ١/٤/٢٠١٤المستقبل، بيروت، 
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  "إسرائيل" سهلوا تصدير سعف النخيل إلى مهندسين خمسةمة محاك: مصر .٤١

 مهندسين زراعيين في مطار القاهرة إلى المحاكمة ٥أحالت النيابة اإلدارية  : الخليج-القاهرة 

، رغم صدور قرار "إسرائيل" طناً من سعف النخيل إلى ١٤التأديبية، بعد اتهامهم بتسهيل تصدير 

وطبقاً لتقرير االتهام الذي .  المنتج، نظراً لقربه من قلب النخلةوزاري بحظر تقطيع وتصدير هذا

 ٥أعده المستشار إيهاب بشرى، فإن إحدى شركات االستيراد والتصدير قامت باالشتراك مع 

مهندسين من مسؤولي الحجر الزراعي في مطار القاهرة، بتصدير شحنة سعف نخيل بلح إلى 

ا، بعد أن تشككت في موافقة الحكومة المصرية، األردن، التي رفضت دخولها إلى أراضيه

فأحضرت الشركة شهادة زراعية أخرى للشحنة، وقامت بالتالعب والتغيير في خانة النوع 

  ".إسرائيل"والدولة واسم المستورد وصدرتها إلى 

  ١/٤/٢٠١٤الخليج، الشارقة، 

  

  رية بوساطة قط فتح مكاتب حماس في عمانمكانإنباء عن أ ":العرب اليوم" .٤٢

مير أن من بين الملفات التي حملها ألى إ "العرب اليوم"  لصحيفةمصادرأشار : سامي محاسنه

األردني عبد اهللا الثاني، خالل دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خالل مباحثاته مع الملك 

ن  االردإلقناعن هناك حركة نشطة ألى إشارت المصادر أكان ملف حماس، حيث زيارته لعمان، 

ن حماس وجماعة االخوان أى اعتبار ل فتح مكاتب حماس في عمان، عبإعادة القبول بإمكان

قليمي  على الحكومة القطرية في ظل التصعيد اإل ضاغطاًصبحتا تشكالن حمالًأالمسلمين 

  .المصري السعودي االماراتي ازاء االخوان المسلمين

   ١/٤/٢٠١٤ ،العرب اليوم، عمان

   

  للتوصل إلى اتفاق سالم" لن تتكرر"هناك فرصة  ويؤكد أن جتمع مع هيرتسوغ األردني يكلمال .٤٣

اهللا الثاني استقبل أمس زعيم   عبد األردنيالملك، أن عمان، من ١/٤/٢٠١٤ ،الغد، عماننشرت 

المعارضة، رئيس حزب العمل اإلسرائيلي، عضو الكنيست، اسحق هيرتسوغ، حيث جرى بحث 

 إلى حل سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين برعاية أميركية واستناداًالجهود المبذولة لتحقيق ال

 إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، والتي الدولتين، وصوالً

  . "إسرائيل"تعيش بأمن وسالم إلى جانب 
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األردني خالل االجتماع  كلمقال ال، وكاالت، نقالً عن ال١/٤/٢٠١٤ ،الخليج، الشارقةوأضافت 

للتوصل إلى اتفاق سالم في الشرق األوسط وإن " لن تتكرر"هيرتسوغ إن هناك حالياً فرصة مع 

  .هناك حاجة النتهازها حتى ال تنتهي المحادثات الحالية بالفشل

   

  يوم األرض بداية مرحلة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني: أبو غنيمة .٤٤

 محمود أبو غنيمة أن تحرير فلسطين قادم ال  األردنيين الزراعيين أكد نقيب المهندسين:عمان

محالة، ألن الثورات العربية التي شهدتها المنطقة العربية خالل األعوام الماضية حررت المواطن 

 األرض،وشدد أبو غنيمة، في تصريح صحفي أمس بمناسبة االحتفال بيوم  .العربي من الخوف

 بين مرحلتين في تاريخ مسيرة نضال الشعب الفلسطيني  فاصالًعلى أن يوم األرض أصبح حداً

، فيما اتسمت الثانية بالمواجهة "تميزت األولى بالخنوع واإلذعان لسياسات الكيان الصهيوني"

  .والكفاح والنضال المثابر لنيل الحقوق المدنية والقومية

   ١/٤/٢٠١٤ ،الغد، عمان

  

  "جودو"اإلسرائيلي بالـ مع الالعب اللعباللبناني الياس يرفض  .٤٥

 مع الالعب  للعب الالعب اللبناني ناصيف الياس"جودو"قرعة جائزة تركيا الكبرى للـ وقعتأ

 باألمر إلبالغه  اللبناني للعبة باالتحاد ناصيفواتصل. اإلسرائيلي في الالئحة ذاتها بالدور األول

  .العب اإلسرائيليمام الأبالغ الالعب برفض اللعب إعضاء اللجنة االدارية أفقرر 

   ١/٤/٢٠١٤ ،السفير، بيروت

  

  مليون دوالر تبرعات كويتية لألونروا وفلسطين ٢،٣ :انلسفارة الكويتية في عما .٤٦

 آخرونروا بقيمة مليوني دوالر ودعما  قدمت دولة الكويت تبرعا لوكالة األ:هال العدوان - عمان

  . دوالرألف ٣٠٠لقطاع الصحة الفلسطيني بقيمة 

 الدكتور األردن سفير دولة الكويت لدى أن أمسن صحفي للسفارة الكويتية في عمان  بياوأكد

 خيري ومسؤولة العالقات الخارجية عطا اهللاحمد الدعيج سلم التبرعات لسفير دولة فلسطين 

  .ونروا ماريا محمدي في لقاءين منفصلين بمقر السفارة الكويتية في عمانوالمشاريع في األ

ونروا هدفه تقديم  الدعم المقدم لألأن "الرأي" إلىيج في التصريح الذي وصل وقال السفير الدع

العون للشعب الفلسطيني والعمل على تخفيف معاناته وتلبية احتياجاته تنفيذا لتوجيهات القيادة 

  . الجابر الصباحاألحمد الكويت الشيخ صباح أميرالكويتية وعلى رأسها 
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 هدفها مساعدة وكالة الغوث الدولية على مواجهة لألونروادمة  المساعدات الكويتية المقأن وأضاف

تحديات اللجوء الذي يعانيه الشعب الفلسطيني ومساعدة االونروا على النهوض بمسؤولياتها تجاه 

  . دولة الكويت لم تتوان يوما عن مد يد العون للشعب الفلسطينيأنالالجئين مؤكدا 

  ١/٤/٢٠١٤الرأي، عمان، 

  

  سيضيعون القضية الفلسطينية: "اإلخوان" يهاجمصالح علي عبد اهللا  .٤٧

حذّرت من جماعة "قال الرئيس اليمني السابق علي عبد اهللا صالح :  طاهر حيدر-صنعاء 

اإلخوان المسلمين التي كانت تدعي أنها األمل في تحرير فلسطين من االحتالل الصهيوني، 

، "تضيع القضية الفلسطينية والقومية العربيةوحذّرت أيضاً من أنها هي األداة التي من خاللها س

مشيراً إلى تأكيده أن أهداف اإلخوان تحولت من الجهاد ضد المستعمر الصهيوني إلى جهاد 

  .إخوانهم المسلمين

 وأطلق عليه تسمية الربيع ٢٠١١ما جرى العام "، أن "الرأي" خص بهواعتبر صالح، في حوار 

ن قوة االحتالل الصهيوني ومن تشرذم العرب على يد العربي ما هو إال ربيع عبري، زاد م

، موضحاً أنه عندما "جماعات كانت تعيب على بعض القيادات والحكومات تمسكها بالسلطة

  .وصلت تلك الجماعات إلى السلطة، عملت على تسخير الدين والفتاوى لتحريم الخروج عليها

  ٣١/٣/٢٠١٤الراي، الكويت، 

  

  وفوز حزبه باالنتخابات كارثة لنا .. "إسرائيل"يكره " انأردوغ: ""جيروزاليم بوست" .٤٨

حذَّرت صحيفة إسرائيلية من أن فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات المحليات التركية 

وأضافت  .سيعطي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مزيدا من التشدد في موقفه من تل أبيب

 مارس أن أردوغان الذي تزعم ٣٠قرير لها في  اإلسرائيلية في ت"جيروزاليم بوست"صحيفة 

  . سوف يتجه لمزيد من التشدد في التعامل مع إسرائيل"إسرائيل"سياسية معادية لـ

واستعادت الصحيفة العبرية الوصف الذي أضفاه الدبلوماسي غابي ليفي على أردوغان بعد أن 

ولم تنس  .ق عقائديالتقاه عدة مرات، من أنه أصولي ومتطرف، ويكره إسرائيل من منطل

الصحيفة العبرية أن تعرج على موقف أردوغان من حصار غزة، وأحداث أسطول الحرية التي 

 تسعة من النشطاء األتراك كانوا متوجهين في ٢٠١٠قتل فيها الجيش اإلسرائيلي في نهاية مايو 

  .سرائيليرحلة لكسر الحصار على قطاع غزة، ورد فعل أردوغان حيث كيل الصفعات للكيان اإل

  ٣١/٣/٢٠١٤الشعب، مصر، 
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   يتيح إطالق أسرى وتمديد المفاوضات" وسطحّل" بحثاً عن "إسرائيل"كيري في  .٤٩

،  وجيفري هيلر،ليزلي روتوننقال عن القدس  من ١/٤/٢٠١٤وكالة رويترز لألنباء، نشرت 

سط يوم  وزير الخارجية األمريكي جون كيري سارع بالعودة للشرق األو، أنمحمد عبد العالو

االثنين في محاولة إلنقاذ محادثات السالم اإلسرائيلية الفلسطينية المتعثرة ربما باإلفراج عن 

جاسوس عمل لحساب إسرائيل مسجون حاليا في الواليات المتحدة لتحفيز إسرائيل على إطالق 

  .سراح معتقلين فلسطينيين

ثان بوالرد الذي يمضي عقوبة  عن جونااإلفراجوقال مسؤول أمريكي طالبا عدم نشر اسمه إن 

كعنصر محتمل " مطروح" أمر إسرائيلالسجن المؤبد في الواليات المتحدة بتهمة التجسس لحساب 

   . كحافز إلسرائيلاألوسطفي اتفاق للسالم في الشرق 

وعقد كيري الذي وصل إلى إسرائيل قادما من باريس محادثات استمرت ساعتين في القدس مع 

  .سرائيلي بنيامين نتنياهورئيس الوزراء اإل

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية إنه بسبب الوقت المتأخر لن يجتمع كيري مع الرئيس 

ومن . الفلسطيني محمود عباس في رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة كما كان مزمعا يوم االثنين

ماجد فرج رئيس المتوقع بدال من ذلك أن يلتقي مع المفاوض الفلسطيني صائب عريقات و

  .المخابرات الفلسطينية في القدس

 من إبريل نيسان بما في ٢٩وبدا أن تركيز مهمة كيري انتقل من التوصل إلى اتفاق إطار بحلول 

ذلك المبادئ العامة التفاق سالم نهائي إلى مجرد إبقاء الجانبين في حالة حوار بعد ذلك الموعد 

  .ي تكفل تحقيق ذلكالذي تحدد فيما مضى وتهيئة الظروف الت

-ونفت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية األمريكية تقارير األسبوع الماضي عن أن بوالرد 

 قد يتم اإلفراج عنه ولكنها أصدرت يوم - ١٩٨٥وهو محلل سابق بالبحرية األمريكية اعتقل عام 

  .االثنين ردا أقل تأكيدا لدى سؤالها عن احتماالت اإلفراج عنه

  ."وليس لدي أي جديد لكم عن وضعه. اثان بوالرد أدين بالتجسس وهو يقضي عقوبتهجون"وقالت 

وأعطى جاي كارني المتحدث باسم البيت األبيض ردا شبه مطابق على سؤال الصحفيين بشأن 

  .احتمال عرض اإلفراج عن بوالرد كحافز إلسرائيل

نه بموجب الترتيب المقترح وقالت مصادر مقربة من المحادثات طلبت عدم اإلفصاح عن هويتها إ

لتمديد المفاوضات لما بعد إبريل نيسان فسيتم اإلفراج عن بوالرد قبل عطلة عيد الفصح اليهودي 

  .التي تبدأ بعد أسبوعين
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وهي . وأضافت المصادر أن إسرائيل ستمضي قدما باإلفراج عن دفعة رابعة من الفلسطينيين

باإلفراج عنهم بمقتضى اتفاق أدى لتجديد المحادثات  معتقلين تعهدت ١٠٤الدفعة األخيرة من بين 

  .قبل ثمانية شهور بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

قد تؤشر ، أن زيارة كيري محمد يونسنقال عن  ،رام اهللامن  ١/٤/٢٠١٤الحياة، لندن، وذكرت 

  . فاوضاتإلى وجود حلحلة في االتصاالت األميركية الجارية مع الطرفين من أجل تمديد الم

 يقوم على وقف إصدار عطاءات "حل وسط" أن كيري يعمل على التوصل إلى "الحياة"وعلمت 

بناء استيطانية خالل فترة المفاوضات وإطالق الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو ومعها 

، أن الصفقة ممكنة، وذكرت أن "الحياة" غربية لـدبلوماسيةواعتبرت مصادر .  أسير آخرين٥٠٠

 من ١٤ أسيراً، بينهم ٣٠لجانب الفلسطيني طالب أوالً بإطالق الدفعة الرابعة التي تضم ا

فلسطينيي الداخل من حملة الهوية اإلسرائيلية، وتجميد االستيطان، وإطالق ألف أسير كان رئيس 

كبار السن : الوزراء السابق إيهود أولمرت تعهد إطالقهم وحدد مواصفاتهم على النحو التالي

  .رضى والنساء والقادة السياسيون الثالثة مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكيوالم

وأضافت أن الجانب اإلسرائيلي طلب موافقة الفلسطينيين على تمديد المفاوضات حتى نهاية العام 

 أسير آخرين ستحدد إسرائيل ٤٠٠في مقابل إطالق الدفعة الرابعة من األسرى، يضاف إليها 

كما طالب اإلدارة األميركية بإطالق الجاسوس األميركي اإلسرائيلي جوناثان بوالرد من هويتهم، 

 يقوم على وقف "حل وسط" إلىوقالت المصادر إن الجانب األميركي يحاول التوصل  .سجونها

 أسير وفق مواصفات ٥٠٠إصدار عطاءات بناء استيطانية جديدة أثناء المفاوضات، وإطالق 

  .معينة

  

   بوالرداإلسرائيلي الجاسوس إخالء جديدة بشأن معلوماتال : بيضالبيت األ .٥٠

، إنه ال معلومات لديه ليقدمها بشأن وضع االثنين قال البيت األبيض : القدس دوت كوم-القدس 

جوناثان بوالرد، وذلك بعد أن صرحت مصادر قريبة من المفاوضات الرامية إلحياء محادثات 

الرد المدان بالتجسس لحساب إسرائيل، ومجموعات من السالم في الشرق األوسط، بأن بو

  .المعتقلين الفلسطينيين سيتم اإلفراج عنهم في إطار اتفاق تجري دراسته

وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت األبيض للصحفيين، ردا على سؤال بشأن عرض اإلفراج 

جسس ويقضي عقوبة إنه شخص مدان بالت: "عن بوالرد لتحفيز إسرائيل على اتخاذ خطوات

  ". بالسجن وليس لدي أي معلومات جديدة بشأن وضعه

  ٣١/٣/٢٠١٤القدس، القدس، 
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   مقبول للشعب الفلسطيني حّلمدريد تدعم أي:  في عمانالسفير اإلسباني .٥١

 حكومة بالده تدعم أن قال السفير االسباني لدى المملكة سانتياجو كبانس : الرأي-الزرقاء 

 إقامةبخصوص القضية الفلسطينية، وأي حل مقبول للشعب الفلسطيني في المباحثات الجارية 

  .دولته المستقلة

تزال من الداعمين   الحكومة االسبانية كانت والأن مخيم حطين إلى أمس خالل زيارته وأوضح

 وكالة التعاون العالمي أناألساسيين لالجئين الفلسطينيين من خالل التمويل والدعم المعنوي، مبينا 

  .سطينيين في الضفة الغربيةلتقدم الدعم للف )aecid(السبانية ا

 الحكومة االسبانية قدمت العديد من المنح الدراسية للطلبة من أبناء المخيمات أنوأضاف 

  . تقديم منح جديدة أيضا للطلبة المتفوقينإمكانيةالفلسطينية في األعوام الماضية وتبحث 

 دونم، ويعيش فيه ٩١٧ مساحة المخيم تبلغ إنلدغداشي، وقال رئيس لجنة خدمات المخيم خلف ا

 من الالجئين الفلسطينيين والبقية من أبناء الضفة الغربية ألف ٥٠ ألف نسمة، منهم ٨٥قرابة 

  .وقطاع غزة

يشملهم بناء وحدات سكنية جديدة بدال من اآليلة للسقوط، مبينا   أبناء قطاع غزة الأن إلىوأشار 

 المحدودة، والسيما بعد استقبال إمكاناتها تقدم العديد من الخدمات التي تفوق  الحكومة األردنيةأن

  .الالجئين السوريين في اآلونة األخيرة

  ١/٤/٢٠١٤الرأي، عمان، 

  

  تدعو الرئيس عباس لوقف التنسيق األمني مع االحتالل" العربية لحقوق اإلنسان" .٥٢

نسان في بريطانيا مقتل ثالثة شبان  المنظمة العربية لحقوق اإلاعتبرت:  يو بي اي- لندن

فلسطينيين على يد القوات اإلسرائيلية في مخيم جنين جريمة حرب، ودعت الرئيس الفلسطيني 

  . وتشكيل لجنة تحقيق حول مقتلهمإسرائيلمحمود عباس إلى وقف التنسيق األمني مع 

م في القانون اإلنساني استخدم الغدر المحر" أإلسرائيليي االثنين إن الجيش أمسوقالت المنظمة 

الدولي في عملية اغتيال الشبان الفلسطينيين الثالثة، حيث دخلت مخيم جنين وحدات مستعربين 

  ."تبعتها قوات الجيش اإلسرائيلي بالزي الرسمي

تحت السيطرة األمنية للسلطة الفلسطينية، إال أن قواتها لم ) أ(يقع في المنطقة ‘وأضافت أن المخيم 

 بأن هناك عملية للجيش االرتباط من خالل مكتب االحتاللغم إبالغها من قبل تفعل شيئا ر

اإلسرائيلي فيه، والذي قام بمحاصرة المنزل الذي تواجد فيه، حمزة جمال أبو الهيجاء، وقتله 
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 على شبان نقلوا جثمانه مما أدى إلى مقتل يزن جبارين ومحمد أبو أسلحتهالحقاً وفتح نيران 

  ."حد آخر بجرو عدوإصابةزينة، 

  ١/٤/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

  غزة تتعرض لحصار إسرائيلي يرافقه حصار مصري: األلمانينائب في البرلمان  .٥٣

أحيا المؤتمر السنوي " تبقى العودة عنوان.. رغم األحزان"تحت عنوان :  خالد شمت- برلين

  .الرابع لرابطة المرأة الفلسطينية بألمانيا ذكرى يوم األرض

ة رابطة المرأة الفلسطينية في ألمانيا ميرفت كرت اعتبرت أن إقامة المؤتمر بذكرى يوم رئيس

األرض تذكر االحتالل اإلسرائيلي بتمسك الفلسطينيات في الشتات بفلسطين كوطن لهن وألبنائهن، 

وأن ما يقوم به لن يفلح بنزع هذا الوطن من قلوب الفلسطينيين، وأن األرض الفلسطينية ستلفظه 

  .نه غريب عنهاأل

وحثت كرت المجتمع الدولي على التحرك إلنهاء جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، وعبثها 

بمقدساتهم اإلسالمية والمسيحية، ودعت السلطة الفلسطينية إلحالة قضية األسرى إلى محكمة 

  .الجنايات الدولية

غر أن السالم يتناقض مع واعتبرت عضوة البرلمان األلماني عن حزب اليسار المعارض إنغه هو

  .ممارسات إسرائيل كسلطة احتالل، وعدم التزامها بالقوانين الدولية وما وقعته من اتفاقات

وأكدت للجزيرة نت أن الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة يرافقه حصار آخر فرضته السلطات 

ت اإلنسانية، المصرية على القطاع بتدميرها األنفاق وإغالقها معبر رفح بوجه أصحاب الحاال

  .والطالب، وحاملي اإلقامات بالخارج

 -٢٠١٠التي شاركت بقافلة أسطول الحرية التي هاجمتها إسرائيل عام -وذكرت النائبة األلمانية 

أن مشاركتها في المؤتمر تذكرها بالمأساة المتواصلة للشعب الفلسطيني، ودعت أوروبا وألمانيا 

  .ار عن قطاع غزة وإقامة دولة مستقلة للفلسطينيينللتدخل إلنهاء هذه المأساة ورفع الحص

  ٣١/٣/٢٠١٤نت، .الجزيرة

  

  إسرائيلي - بحري لبناني لتفاهمواشنطن تتوسط  .٥٤

نصحت الواليات المتحدة كُالً من لبنان وإسرائيل بعدم اإلقدام على مغامرة : حيدر الحسيني

البلدين، قبل توصل الطرفين إلى استثمار النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين 

  .تفاهم واضح على الخط البحري الفاصل
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 نائب مساعد وزير الخارجية األميركية لشؤون "المستقبل"الموقف عبر عنه في مقابلة مع 

 الطاقة، عاموس هوشيستاين، الذي زار أمس، يرافقه السفير األميركي دايفيد هايل، دبلوماسية

ابية فؤاد السنيورة، حيث تركّز البحث على موضوع المنطقة االقتصادية  الني"كتلة المستقبل"رئيس 

  .الخالصة المتعلقة بلبنان

حتى لو كانت روسية في ضوء (وقال هوشيستاين في المقابلة إن أي شركة عالمية معتبرة 

لن تقدم على تنفيذ مشاريع ) التصعيد الحالي بين واشنطن وموسكو على خلفية أزمة أوكرانيا

يب عن ثروة الطاقة في منطقة ال تزال محط خالف، باعتبار أن هذه الشركة لن تجازف التنق

  .باالنخراط في صفقات ليس عائدها مؤكداً وفق جدوى اقتصادية واضحة في بيئة عمل مضمونة

هوشيستاين، الذي رفض اإلفصاح عن األفكار التي يتداولها منذ نحو سنة مع المسؤولين في لبنان 

البلوك " السبل الممكنة لفض النزاع المتعلق بموارد الطاقة البحرية، ال سيما في وإسرائيل حول

من مصادر متابعة حول مضامين " المستقبل"، اكتفى باالبتسام وعدم نفي ما علمته "الثامن

  .محادثاته

  ١/٤/٢٠١٤المستقبل، بيروت، 

  

   حماس واألردنعالقةضخ الحرارة في  .٥٥

 عدنان أبو عامر

 القاضي األردني رائد زعيتر على يد الجيش اإلسرائيلي عند نقطة الحدود شكل حادث مقتل

، تحوالً صعباً في العالقات الثنائية بينهما، تعرض له ١٠/٣/٢٠١٤المشتركة يوم االثنين 

  .في تقرير سابق" المونيتور"

 مسئول لكن طرفاً ثالثاً دخل على خط األزمة بين عمان وتل أبيب، تمثل بحركة حماس، التي أدان

معبراً عن تقديره البالغ للحراك الشعبي في "العالقات الدولية فيها أسامة حمدان، قتل القاضي، 

  ".األردن، الذي طرح موضوع إعادة فتح مكاتب حماس في عمان ردا على الحادثة

  

  ملف المصالحة

 الحركة ثم أعلن أحمد يوسف المستشار السياسي السابق إلسماعيل هنية، رئيس حكومة حماس، أن

" تبحث نقل مكتبها السياسي لألردن، ألنها حريصة على التواجد فيه،واألراضي األردنية تعد

األفضل لهذا الوجود، باعتبارها ساحة مفتوحة، وقريبة من فلسطين، وبحكم العالقات الخاصة 

  ".والوثيقة التي تربط الشعبين الفلسطيني واألردني، فهو خيار تميل إليه الحركة
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لك تعقيباً على مطالبة النائب األردني موسى أبو سويلم للحكومة بإعادة فتح مكاتب حماس وجاء ذ

  .في عمان، وإبدائه االستعداد للتوسط للمصالحة بين حركتي فتح وحماس

وزادت جرعة التقارب بين الجانبين بإعالن حسام بدران، الناطق باسم حماس المقيم في قطر، في 

ال يمانع بأن يأخذ األردن دور الوساطة للمصالحة من حيث المبدأ، "ه أن" بالمونيتور"حديث خاص 

نافياً بالوقت ذاته أن يكون وجه دعوة رسمية لحماس بهذا الموضوع، ألن سحب هذا الملف من 

  ".مصر إلى األردن يحتاج لقرار من فتح وحماس

قة، في حديث فيما قال مسئول أردني عمل في ملف الوساطة بين عمان وحماس في أوقات ساب

عالقات الجانبين من حيث الدور والحاجة المتبادلة غير "من عمان، أن " للمونيتور"هاتفي خاص 

جديدة، ألسباب سياسية وجغرافية وديموغرافية، فاألردن معني بحقوق الشعب الفلسطيني، وأهمها 

وتحييد نفسه عن حق العودة، وباستقرار الداخل الفلسطيني حتى يمنع انهياره، وتدفقه باتجاهه، 

  ".الصراعات الفلسطينية الداخلية

معنية بعمق عربي "في المقابل فإن حماس ": بالمونيتور"وأضاف في ذات الحوار الخاص 

وإسالمي يبدأ من دول الجوار وأولها األردن، ولذلك فالمصالح المشتركة بينهما تتقاطع كثيراً عند 

اجهة تداعيات مطالبات إسرائيل األخيرة الهادفة مفاصل األمن واالستقرار والديموغرافية، ومو

  ".لجعل األردن وطناً بديالً للفلسطينيين

  

  فتور مع عباس

أحاديث التقارب بين حماس واألردن، تزامنت مع فتور في عالقة األخير مع السلطة الفلسطينية، 

نوات سرية وجود ق"عبر عنه رئيس الوزراء األردني عبد اهللا النسور، حين أظهر مخاوفه من 

للتفاوض ال تعلمها عمان بين تل أبيب ورام اهللا، وهو ما اتفق معه رئيس الوزراء األردني 

األسبق معروف البخيت، الذي صرح بأنه يخشى وجود ترتيبات سرية ألوسلو الثانية بين السلطة 

  ".وإسرائيل على حساب األردن

تزايد "أن " للمونيتور"هويته، في حديثه وهو ما دفع ذات المسئول األردني، الذي فضل التكتم على 

الحديث عن مخاوف عمان من السلطة الفلسطينية قد تفتح الباب على تقارب في العالقة مع 

حماس، ألن خيار الوطن البديل الذي تطرحه إسرائيل للخروج من عنق الزجاجة في المفاوضات 

جعل تقاطع المصالح بينهما مع الفلسطينيين، ترفضه حماس واألردن أكثر من السلطة، مما ي

  ".يزداد، ويدفع باتجاه بناء عالقة إستراتيجية
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ولذلك وصلت األروقة السياسية في عمان اعتراضات السلطة الفلسطينية غير المعلنة على تقارب 

محتمل مع حماس خالل الفترة القادمة، رغم تلقيها تطمينات من القصر الملكي، بأنه ال نية ألي 

يطة الحلفاء، وكل القصة ال تتجاوز التجاوب مع مستجدات المرحلة، ولغايات استبداالت في خر

  .تكتيكية فقط

المثير في الحديث عن عودة محتملة لحماس إلى األردن، تزامنه مع قطيعة شبه كاملة للحركة مع 

  .في تحليل سابق" المونيتور"مصر، وصلت حد حظرها ومصادرة أمالكها، وهو ما تحدث عنه 

انعطافة "ع بجماعة اإلخوان المسلمين في األردن، للتنديد بالقرار المصري، واعتباره وهو ما دف

خطيرة عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، وتعبير صارخ عن التحالف مع إسرائيل 

والتماهي معها، الستعطافها في سبيل تخفيف مأزق االنقالب، ومشكالته الداخلية، والعمل على 

  ".زيد من التأييد الدولياسترضائه لكسب م

ولعل ما قد يدفئ العالقة بين حماس واألردن، أن األخير لن يكرر إجراءات حظر اإلخوان 

المسلمين أسوة بالسعودية ومصر، باعتبار أن المعادلة الداخلية ال تسمح بهذا السيناريو الخطير، 

  .لمرحلة الحساسةالذي سيأزم الموقف مع اإلخوان، ويدفع لمرحلة أكثر صعوبة في هذه ا

  

  زيارة مشعل

حماس تدرك جيداً أن هدف األردن من تحسين العالقات معها، ليس بالضرورة لمنحها أفقاً جديداً 

في المنطقة، بقدر ما هو هدف داخلي يساعد على استيعاب اإلخوان المسلمين المؤثرين في 

مة رموز الفساد في الحراك السياسي والمجتمعي المستعر سعياً وراء إصالح حقيقي ومحاك

المملكة، والتفاهم مع حماس يعتبر بادرة حسن نية لإلخوان الذين بات نفوذهم في الشارع مصدر 

  .قلق لدوائر صنع القرار

فيما أكد مسئول بارز في حماس رفض اإلفصاح عن اسمه، مقيم خارج فلسطين، في حديث 

ة عمل أساسية لعملها التنظيمي، ، أن الحركة أبلغت المملكة عدم استخدامها ساح"للمونيتور"

والتفاهم على حدود العالقة مع اإلخوان المسلمين األردنيين، والحركة تدرك أن أي عالقة جديدة 

مع األردن، ستظل في إطار الحد األدنى، ومرتهنة بعالقاته مع السلطة الفلسطينية، ولن تمس 

  .مع الواليات المتحدةااللتزام بمعاهدة السالم مع إسرائيل، وعالقاته المتميزة 

من قيادي بارز من اإلخوان " المونيتور"رغم كل ما سبق من خطوات وإعالنات، فقد علم  ..أخيراً

المسلمين في األردن، عبر اتصال هاتفي، أن عمان لم توافق بعد على زيارة خالد مشعل قائد 

ختلفة، وسط صمت من حماس إليها، بعد أن تم تأجيلها عدة مرات األشهر الماضية العتبارات م
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الجانبين، حماس واألردن، وال أحد منهما يريد البوح بسر إرجائها حتى إشعار آخر، آمالً أن تحط 

  .طائرة مشعل قريباً في مطار عمان

٣١/٣/٢٠١٤المونيتور،   

  

   المقاومةاستراتيجيات .٥٦

  هاني المصري

 يومي االستراتيجيةراسات سيعقد المؤتمر السنوي الثالث لمركز مسارات ألبحاث السياسات والد

  ". المقاومةاستراتيجيات"الجمعة والسبت القادمين تحت عنوان 

فمنذ أكثر من مائة عام، والشعب الفلسطيني يقاوم المشروع االستعماري االستيطاني االحتاللي 

  .العنصري الصهيوني، إال أنه لم ينتصر بالرغم من المعاناة الهائلة والبطوالت العظيمة

الكثير من المراجعات والدراسات واألبحاث التي عالجت تجارب الشعب الفلسطيني في لم نشهد 

المقاومة واستخالص الدروس والعبر، واستيعاب ما لها وما عليها، حيث نجد انقساما واسعا في 

اآلراء بين من يعتبر أن المقاومة المسلحة دمرتنا وبين من يعتبرها البقرة المقدسة، وبين من يعتبر 

وتم تأييد المقاومة . لمفاوضات رجسا من عمل الشيطان وبين من كتب أن المفاوضات حياةا

  .الشعبية السلمية تارة، ومن دون وصفها بالسلمية تارة أخرى

، ومن يؤيد ١٩٨٧وتختلف اآلراء كذلك بين من يؤيد االنتفاضة الشعبية على غرار انتفاضة 

بين من يرى ضرورة مراجعة تنظيم انتفاضات شاملة الجمع ما بين العمل الشعبي والمسلح، وما 

لعدة سنوات في ظل صراع تاريخي طال وسيطول، ويستوجب انتفاضات تستهدف تحقيق أهداف 

يمكن تحقيقها على طريق االنتصار الناجز، بحيث يستطيع أن يعيش الفلسطيني ويقاوم ويقدر على 

  .قاومة تزرع والمفاوضات تحصدفالم. االستمرار في العيش في ظل المقاومة المناسبة

نحن بحاجة إلى قراءة عميقة وعلمية للتجربة الفلسطينية تعطي الكفاح المسلح حقه بوصفه رافعة 

للنهوض الوطني، ومن دونه كان من الصعب بقاء القضية حية وتوحيد الشعب وبلورة هوية 

ق وواجب تقره جميع كما أن الكفاح المسلح لالحتالل ح. وطنية فلسطينية وكيان وطني واحد

الشرائع الدينية والدنيوية، بما فيها القانون الدولي، ولكن الكفاح المسلح ليس صنما نعبده، بل هو 

 العمل الوطنية التي يجب أن تخضع للمصلحة الوطنية، وليس للمصلحة استراتيجياتإحدى 

دولية، كما تلتزم بالقيادة الفردية والفئوية والفصائلية، أو لحسابات داخلية أو عربية وإقليمية و

  .الوطنية الموحدة الشرعية والمعترف بها
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 للنضال، وقد يكون تكتيكيا، وقد يصبح محصورا في استراتيجياقد يكون الكفاح المسلح شكلًا 

مجال حق الدفاع عن النفس، كل هذا يجب أن يخضع للبحث والتحليل وحسابات الربح والخسارة 

 في مرحلة واستراتيجيافما كان صالحا .  الجديدة، محليا وعربيا ودولياورؤية المتغيرات والحقائق

الحرب الباردة واالستقطاب الثنائي للعالم بين االتحاد السوفيتي ومعسكره االشتراكي والواليات 

المتحدة األميركية ومعسكرها الرأسمالي، وفي ظل نهوض حركة التحرر الوطني العالمية، وما 

والتضامن العربي؛ لم يعد صالحا في مرحلة السيطرة " عدم االنحياز"ور حركة رافق ذلك من ظه

القطبية األحادية األميركية على العالم التي وِجدت بعد انهيار االتحاد السوفيتي ومعسكره 

وما يصلح اآلن . االشتراكي وانهيار التضامن العربي، خصوصا بعد احتالل العراق للكويت

  ".كل زمان دولةٌ ورجاٌلفل"مختلف عما سبق، 

مرحلة التكتالت . نعيش اآلن في مرحلة جديدة، مرحلة بروز تعددية قطبية عالمية وإقليمية

. االقتصادية الكبيرة، وثورة المعلومات واالتصاالت واإلنترنت ووسائل االتصال االجتماعي

 العرب إلى مرحلة الذي يشهد عمليات مد وجذر، لكنه أدخل" الربيع العربي"مرحلة ما يسمى بـ

تاريخية جديدة سيأخذ المواطن العربي فيها رويدا رويدا دوره كاملًا، فانتهى العصر الذي يقرر 

  .فيه ملك أو رئيس أو زعيم مصير شعب بكامله أو أمة بكاملها

المراجعة والتقييم ضروريان حتى ال نكرر نفس األخطاء، وحتى نحقق التراكم والبناء على 

  .لمكاسب، باالستناد إلى نقاط القوة وتحييد نقاط الضعفاإلنجازات وا

واللجنة التحضيرية للمؤتمر بعد الشروع في التحضير له وجدا أنه من " مسارات"إن مركز 

من دون التوقف أمام إعادة تعريف المشروع "  المقاومةاستراتيجيات"المستحيل اإلجابة عن سؤال 

 للمقاومة من استراتيجياتوال يمكن وضع .  وال جامعاالوطني، ألنه لم يعد واضحا وال واحدا

 كما هو معروف فاالستراتيجية.  لتحقيقهااالستراتيجياتدون تحديد األهداف الوطنية التي تهدف 

هي الطريق التي نأمل أن يوصلنا من المكان الذي نقف فيه اآلن إلى المكان التي نأمل الوصول 

  .إليه

يعد هناك مشروع وطني موحد، فهذا االتفاق قسم الفلسطينيين وفصل لم " اتفاق أوسلو"بعد توقيع 

ما بين وحدة القضية والشعب واألرض؛ ما أدى إلى تجزئة القضية إلى قضايا، والشعب يكاد أن 

 ٦٧كما أن األرض أصبحت أرض . يصبح شعوبا أو تجمعات بشرية منفصلة عن بعضها البعض

أ، ب، ج، وداخل الجدار وخارجه، واقتُطعت : لى هي األخرى قسمت إ٦٧، وأرض ٤٨وأرض 

منطقة معزولة لوحدها، " تحريره"منها القدس وضمت إلى إسرائيل، وقطاع غزة أصبح بعد 

محاصرة ومعرضة للعدوان الدائم والتوغالت واالغتياالت في ظل انقسام السلطة إلى سلطتين 
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، ويطغى رغم ذلك الصراع على "حكم ذاتي"تحت االحتالل تتنافسان على الفتات الذي اسمه 

السلطة والقيادة والقرار والتمثيل على كل شيء، بما في ذلك على الصراع مع المشروع 

ومستقل، وبين معتدل ومتطرف، " حماس"و" فتح"االستعماري الذي يهدد الجميع وال يفرق بين 

ه األرض فالشعب الفلسطيني غير موجود عند المشروع الصهيوني حتى يعترف بحقوقه، وهذ

الفلسطينية هي عند دعاته أرض الميعاد، أرض إسرائيل التي كانت محتلة وحررت، والعربي 

  .الجيد هو العربي الميت أو العبد أو الذي يترك أرضه ووطنه ويتيه في أصقاع العالم

إجابات متعددة ومختلفة عن هذا السؤال وصلت إلى اللجنة التحضيرية . ما هو المشروع الوطني؟

مر ردا على أسئلة وجهتها لعشرات الشخصيات السياسية واألكاديمية والعامة والناشطة، كما للمؤت

نجدها في البرامج المختلفة للفصائل واألحزاب، وفي األبحاث والدراسات األكاديمية، وعند 

  .أصحاب اآلراء واألفكار على امتداد انتشار الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه

برنامج العودة وتقرير المصير  (١٩٨٨ يعتبر أن برنامج المنظمة المقر في العام هناك من

هو المشروع الوطني، في حين يوافق البعض " وثيقة االستقالل"، الذي يشمل )واالستقالل الوطني

مبادرة السالم "على وثيقة االستقالل فقط، لكنه يرفض البرنامج السياسي الذي أطلق عليه 

هناك من يرى أن المشروع الوطني هو ما يتيحه لنا القانون الدولي وقرارات األمم و". الفلسطينية

المتحدة، بينما يعتبر آخرون أن ما تتيحه الشرعية الدولية هو الحد األدنى والبرنامج المرحلي، 

في المقابل، . وليس بديلًا عن الحل الجذري واإلستراتيجي الذي يحقق الحقوق الطبيعية والتاريخية

اك من يصر على تحرير فلسطين وعودة الالجئين وإقامة دولة ديمقراطية أو إسالمية، ومن هن

 ضمن الموافقة على مبدأ ١٩٦٧يوافق على دولة على معظم األرض المحتلة على أساس حدود 

، وضم معظم الكتل االستيطانية، وتدويل البلدة القديمة في القدس، وعودة رمزية "تبادل األراضي"

ويصل األمر عند البعض إلى الموافقة . وليس تحقيقًا لحق العودة" لم الشمل"في إطار لالجئين 

على دولة ذات حدود مؤقتة على افتراض أنه ال يترتب عليها أي تنازالت مبدئية، في حين ينادي 

  .البعض اآلخر بدولة واحدة بكل أشكالها ثنائية القومية أو دولة لكل مواطنيها

١/٤/٢٠١٤، األيام، رام اهللا  

  

  فتح بين عباس ودحالن والقضية التائهة .٥٧

 ياسر الزعاترة

هل حقا استمع بعض من خرجوا يحرقون صور محمد دحالن في رام اهللا للحوار الذي امتد 

، أم اكتفوا باالستجابة لدعوات الحشد ضده من قبل بعض القادة ٢لساعتين ونصف على قناة دريم
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" صمود"س في الزفة التي كان جزء منها بهدف دعم في فتح، مع أن خروج عدد قليل من النا

محمود عباس في المفاوضات يؤكد حجم التيه الذي يشعر به عناصر فتح في المعركة بين 

  .الرجلين

دعك هنا من المناوشات التي حصلت بين الفريقين في قطاع غزة، وحيث أغلب القلوب مع 

  .دحالن، لكن بعضها يخفي ذلك خوفا على الراتب

، ففي السياسة ال شيء مستغرب، وفي )دحالن وعباس(يأتي اليوم الذي يتصالح فيه الرجالن ربما 

فتح وفي القضية الفلسطينية تحديدا كل شيء جائز، ألن العامل الخارجي في تحديد مساراتها كان 

دائما أكثر قوة وتأثيرا من عامل الداخل، إن كان الخارج هنا عربيا أم إقليميا أم دوليا، أم 

سرائيليا، ال سيما أن الكيان الصهيوني كان دائما يعيد تشكيل هرمية الفصائل الفلسطينية عبر إ

االعتقال واالغتيال، وال نريد الحديث عن العمالة واإلسقاط، ألن ذلك سيدخلنا في تخرصات ال 

  .مبرر لها، وال نحبها من األصل

فتح ومن سائر الفلسطينيين في في ظني أن على كل من هو معني بالوضع الفلسطيني من شباب 

الداخل والخارج أن يستمع جيدا إلى الخطاب الذي ألقاه عباس، وكال خالله االتهامات لمحمد 

دحالن، ثم يستمع بعد ذلك للمقابلة الطويلة المشار إليها مع محمد دحالن، وقبل ذلك وبعده يتذكر 

  .أن أحدا منهما لم يقل كل ما عنده حول حقيقة ما جرى ويجري

 تيرابايتا عن ١٨"وال تسأل هنا عن المعلومة التي ختم بها دحالن لقاءه حين قال إنه يملك ملفا من 

، ولم يشأ اإلفصاح عما فيه، واألرجح "فساد عباس وأوالده، وفيه وثائق بتوقيعه وتوقيعات أوالده

إن كان موجودا، -أنه لن يفصح إال إذا بلغ األمر مرحلة الالعودة، لكن حديثه عن الملف المذكور 

 إنما يعني أننا إزاء لعبة ابتزاز، فإما اللقاء والمصالحة، -ودعك من المبالغة الشديدة في الحجم

  !وإما المضي في برنامج الفضائح واالبتزاز

لنضع ذلك جانبا، ونتحدث عن االتهامات المتبادلة التي أعلنها الطرفان، والتي تتلخص في الجانب 

نبيل شعث كان ( باتهامات ضمنية شبه مباشرة لدحالن باغتيال عرفات -أعني من عباس-األول 

، وقبل ذلك في )أكثر وضوحا حين قال إنه هو الذي أدخل علبة دواء مسمومة لعرفات رحمه اهللا

مسلسل التآمر عليه قبل اغتياله، وكذلك اغتيال سبعة من عناصر وقيادات فتح، أو التآمر مع 

لقائد الحمساوي الكبير صالح شحادة، ووجود مخبرين له ضد حزب الصهاينة الغتيال الشهيد وا

اهللا في لبنان، وضد حماس في سيناء، وفوق ذلك كله اتهامات الفساد، واألرقام التي تحدث عنها 

  .عباس
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في المقابل، كانت االتهامات التي كالها دحالن تتعلق بشكل أساسي بالفساد المالي للرئيس وأبنائه، 

، ميزانية الرئاسة السرية، ) مليون دوالر١٤٦٢(صندوق االستثمار الفلسطيني وتتعلق بأموال 

قصور عباس وطائراته، األموال التي يهربها إلى خارج فلسطين، عالقة أبنائه بالجانبين السياسي 

، سيطرتهم على )أفاض فيها دحالن، وقال إن حديثه عنها هو الذي خرب عالقته بعباس(والمالي 

  .منظمة التحرير

وليس أقل أهمية من ذلك اتهامات مقابلة بالتواطؤ في قضية اغتيال عرفات عبر أسئلة تتعلق 

باغتيال طبيب فلسطيني كان يتردد على عرفات، وأحد المرافقين المقربين، وفوق ذلك تآمر عباس 

  .على عرفات ومفاوضاته مع شارون، ومفاوضاته أيضا مع عرفات إلخضاعه عبر توني بلير

الذي ينبغي أن يطرحه كل فتحاوي شريف على نفسه بعد سماع كل تلك -ؤال األهم ولعل الس

 هو كيف اتفق أن كال الرجلين ما زال يدعي أنه الوفي إلرث عرفات، األول عباس -االتهامات

كرزاي "الذي فُرض على الراحل بقوة أميركية إسرائيلية، والذي كان يوصف من قبله بأنه 

رئيس الوكالة " في تونس -بحسب قوله-الن وصفا آخر كان متداوال ، وأضاف إليه دح"فلسطين

  ".اليهودية

  والثاني دحالن الذي يعلم الجميع أنه قاد انقالبا عسكريا عليه في قطاع غزة، ثم فُرض عليه أيضا

كان الثالث الذي فُرض للمالية هو سالم ( بسطوة القوة األميركية واإلسرائيلية -كما عباس-

  ).فياض

و األهم كيف اتفق الطرفان على عرفات، بل كيف اتفقا على تغييب فكرة أنه اغتيل بالسم ثم وه

، فيما غيب عباس األمر في دهاليز )دحالن كان يقول إنه مات موتا طبيعيا(في البدايات 

التحقيقات، من دون أن يقول لنا في نهاية المطاف كيف أدخل السم إلى عرفات، بل ليكل التحقيق 

 عن كيفية إدخاله، أعني توفيق الطيراوي، -كمسؤول أمني-ص الذي ينبغي أن يسأل إلى الشخ

وفي النهاية تحالف الطرفان ورتبا تشكيلة اللجنة المركزية الجديدة لحركة فتح بما يشبه التقاسم 

  .بينهما

 أن أحدا من الرجلين كان وفيا لعرفات، فضال عن الوفاء -والحالة هذه-هل يعتقد عناصر فتح 

رثه في المزاوجة بين التفاوض والمقاومة؟ ستكون اإلجابة مختلفة هنا، بين أكثرية عناصر إل

التنظيم في قطاع غزة الذين يدينون بالوالء لدحالن، وبين األكثرية في الضفة الذين يدينون بالوالء 

  ".كرزاي فلسطين"لعباس، مع أنهم هم أنفسهم من كانوا يرددون أيام عرفات مقولة 

من " مشكلة حركة فتح التاريخية التي تتلخص في روحية القبيلة التي تحكمها، وشعار تلك هي

، بتفصيح المثل، وهي التي تدفع عناصرها إلى منح الوالء ألي قائد "يتزوج أمي، أقول له يا عمي
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ينصب، حتى لو علم الجميع بأنه ال يأتي بناء على حراك داخلي فقط، بل بناء على وضع خارجي 

في هذا السياق قال دحالن إنه حين خُير عرفات بين عباس وقريع (بشكل أوضح ) ودوليعربي (

الذهاب إلى عمر سليمان ليسأله أيهما يفضل؟ فقبل ) من دحالن(لمنصب رئيس الوزراء طلب منه 

مع قناعتنا بأن مرجعية (بكليهما، فكان أن دفع دحالن باتجاه عباس، وال ندري صحة الرواية، 

  ).الدوام كانت في القاهرةعرفات على 

السؤال الثاني الذي ينبغي أن يطرحه عناصر فتح على أنفسهم يتعلق بتلك التهم، ومدى صحتها، 

واألهم كيف تفاهم الرجالن طوال الوقت، وهما يعرفان عن بعضهما كل ذلك؟ ولماذا لم يبدأ 

األخير بأن دحالن رأس الخصام بينهما إال بعد تعرض دحالن لنجلي عباس، واألهم إال حين شعر 

آخر يمكن أن ينافسه، ويمكن أن يلوح له به اإلسرائيليون بين الحين واآلخر، وهو ما حصل حتى 

إلى دبي ليلتقي دحالن مرات ) إسحق مولخو(بعد الفراق كما حصل حين أرسل نتنياهو مبعوثه 

  ). تأكيد، وكان ذلك مقصودا بكل٢لم يتحدث دحالن عن هذا األمر في لقاء دريم(عدة 

ماذا قال عباس لدحالن حين : في سياق تراشق التهم طرح دحالن سؤاال صحيحا بالفعل، هو

أخبره بأن صالح شحادة سيقتل بعد دقيقتين، لماذا لم يعتبره خائنا؟ أليس ذلك سؤاال صحيحا، 

عن ولماذا سكت عنه إذا كان يعتقد أنه قاتل عرفات، أو متهم بذلك في أقل تقدير، ولماذا سكت 

اغتياله السبعة إياهم، أو عن فساده المالي؟ واألمر نفسه ينطبق على دحالن في أسئلة الفساد 

  إلى غير ذلك مما ساقه من وقائع؟.. المالي ومقتل الطبيب الفلسطيني والمرافق

في الجانب السياسي ال يقل األمر سوءا، فقد صدق دحالن بقوله إن عباس ال يملك برنامجا سوى 

، وهو قول يلخص بالفعل ما يجري، أي أنه يعرف ما يرفض، لكنه ال يعرف ما " أنتمابقوا كما"

ينبغي عليه أن يفعل، في حين يعلم الجميع أن دحالن ال يختلف كثيرا عنه، وما علمناه من اللقاء 

هذه نقطة إدانة ( على وثيقة كلينتون ٢٠٠٠هو أن دحالن كان موافقا في كامب ديفد صيف عام 

نما رفضها عباس، وجرى إقناع عرفات برفضها، بينما يرى دحالن أن عباس ال ، بي)كبيرة

  .يستطيع أن يحصل على نصفها اآلن

وهذا ال شك ضرب من الهراء ال يختلف عمن يلوم العرب ألنهم لم يقبلوا بقرار التقسيم، مع أنهم 

أصال، وكانت خطتهم ماضية لو قبلوه لما تغير السيناريو التالي قيد أنملة، ألن الصهاينة لم يقبلوه 

  .في سبيلها

هل يملك دحالن برنامجا مقابال لبرنامج عباس؟ مؤكد أنه ال يملك، فهو أيضا ضد المقاومة 

المسلحة، بل ضد المقاومة الشعبية الحقيقية الشاملة أيضا، والنتيجة أن كليهما يتعاركان على جثة 
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، بحسب تعبير المحلل الصهيوني "نيةاالختراع العبقري المسمى سلطة فلسطي"تتمثل في ذلك 

  ".عكيفا الدار"المعروف 

من هنا، يمكن القول إن ما نخلص إليه من خطاب عباس ولقاء دحالن ومسلسل التراشق بينهما 

هو أن فتح تعيش حالة تيه حقيقي بعد تحولها من حركة تحرر إلى حزب سلطة تحت االحتالل، 

ها، خاصة في ظل الورطة التي وضعت فيها حماس وأخذت معها إلى حالة التيه القضية برمت

نفسها بقبولها الدخول في انتخابات أوسلو، ومن ثم حشرها في قطاع غزة، واستباحة فرعها في 

  .الضفة

لذلك نعود ونكرر أن الحل هو في تحالف فلسطيني من الداخل والخارج تتصدره حماس والجهاد 

 تحالف عنوانه مواجهة التفاوض والتفريط، وانتخاب وحركة فتح الجديدة الثائرة ضد القوم إياهم،

، وجعل األخيرة مجرد سلطة إدارية، بينما تقود القيادة )وليس للسلطة(قيادة للداخل والخارج 

الشعب نحو انتفاضة شاملة شعارها دحر االحتالل دون قيد أو شرط عن األراضي المحتلة عام 

روع الصهيوني، وإذا لم يحدث ذلك فسنظل ، مع عودة الالجئين كمقدمة لتفكيك المش١٩٦٧

  .بانتظار أن يأخذ الشعب مبادرته بتفجير االنتفاضة، وفرض وقائع جديدة على الجميع

٣١/٣/٢٠١٤، الجزيرة نت، الدوحة  

  

حماس العدو األكبر وليس إسرائيل والتلفزيون األمريكي يمهد لمسلـسل          : يحصل في مصر فقط    .٥٨

  "قصة اليهود"

 فرح مرقه

في تحويل اسم قطاع غزة الحد المرادفات للعداء والشر لسكّانها، فما عاد من نجحت مصر 

الممكن ان تجد مذيعا على الفضائيات المصرية يتحدث عن القطاع، وان فعل فهو يتحدث عنه 

  .، ثم يصف االغراق في الحصار كنجاح لالمن الداخلي”حماس العدو االكبر” كـ

حماس في “دثت عن المشاكل مع الجوار الذي تضمن تح” ممكن“قناة سي بي سي ببرنامجها 

حسب وصف المذيع، إال أنه في سياق الحديث عن تأمين الحدود من جهة الدول المجاورة ” غزة

، متسائال عن امكانية ”ربنا يعينهم“يعانون مشاكل داخلية ” ليبيا والسودان“قال ان جواري بلده 

السمح اهللا اخوتنا “وليست ? حماس“والتي هي ” مشكلة مصر الكبرى“وجود حل لـ 

؛ ليأتيه الجواب من ضيفه ويثلج صدره، فضيفه الجزء من جهاز المخابرات طمأنه ”الفلسطينيين

  .”التهريب”كان مهيئا لـ” مدعوم“ بيارة فيها وقود ١١٣ نفقا و١٣٦٨ان االجهزة االمنية دمرت 
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  ..هذا في مصر ليس في اسرائيل.. أذكركم

 معابر مفتوحة مع ٦، فلديها ”تكسب على ظهره“ده باعتبار حماس تحاول ان دافع الضيف عن بل

اال يوم الجمعة، والوقود يدخل اليهم بسهولة عن طريق هذه المعابر، اال ان ” ما بتتقفلش“اسرائيل 

هو ان اسرائيل تبيع بنزينها للحركة االسالمية بالسعر العالمي ” الخارق“السر الذي كشفه الضيف 

ان حماس ” الردح“مع االخيرة باالستفادة من االسعار المصرية المدعومة، واكمل بنبرة بينما تط

من كهرباء غزة من جيبي وجيبك وما بيدفعوش تمنها، خلّي الناس % ١٥مش مكفيهم ان “

  .قالها بحرقة من فضح مصيبة. ”تعرف

جود المشردين الغزيين هي المسبب لو” بطون” بات الفلسطينييون سبب مديونية مصر، وباتت 

  !!”ام الدنيا“الجائعين في طرقات القاهرة، وباتت حماس تتسبب بكسر اقتصاد 

كان يقصد انها ستنسف الجوار ” ام الدنيا حتبقى قد الدنيا“واضح ان المشير المستقيل حين قال 

  ..لتكبر

**  

 على ما  تي في، قرر قبل يومين أن يعلقONبطريقة اغبى من السابقة، مذيع الصباح في قناة 

صرحت به االمم المتحدة من ضرورة اتخاذ مصر إلجراءات تخفف فيها الحصار عن قطاع 

  .غزة

تصريح االمم المتحدة كانت اخر جملة فيه تتحدث عن محاوالت تواصل مع الحكومة المصرية 

  .” شخصا من افراد جماعة االخوان المسلمين٥٢٩بشأن الحكم باالعدام على “

تحلف “تنفست الصعداء، ألرى ما سيقول المحللون المصريون واالمم المتحدة بالبيان الذي بدأ به 

  .ان غزة محاصرة” لهم طالق

مذيع البرنامج بدأ اتصاالته يسأل فيها المختصين من الخارجية والداخلية وخبراء القانون طوال 

اخلي رغم أن يحقّ لألمم المتحدة التدخّل بالشأن المصري الد“برنامجه الصباحي عن ما إذا كان 

  .”مصر دولة ذات سيادة مستقلة خصوصا وانها تتدخل بحكم قضائي ال يجوز الحديث فيه؟

بدأ يتسبب بأن يسمع المشاهدين ديباجات قديمة ومملة عن عالقة الدول ” المتفاجئ المفاجئ“المذيع 

مفتي في باالمم المتحدة وقراراتها وعن سوء الفهم الذي حصل مع االخيرة، وعن اهمية قرار ال

هل تتخذ الدول ذات السيادة قرارات خاطئة بحق اناس : قضية االعدامات، متجاهال تماما ان يسأل

تغرقهم بوحل الحصار؟، وهل ذنب اطفال غزة ان لديهم جوار ال يرحم؟، هل ذنبهم أن جوارهم 

األنداد بكل ديمقراطية يعلّق ابناءه الذين يختلفون معه على المشانق؟، ويأخذ االطفال بعروة 

السياسيين بضربات متكررة تحت حزام االخالق واالنسانية؟، هل ذنبهم ان المصريين يخلقون 
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الذي يقطع عن الغزيين الهواء، ويقفل افواه المصريين إال ” الغول“اسمه االخوان وينسون ? بعبع“

  .عمن سواه؟؟

” اعرف نظامك القضائي“الغيرة على وطنه، بدا وكأنه في برنامج قد يسمى ” أكلته“المذيع الذي 

جعلني اغلق التلفاز، سؤاله عن ” حمق مبتذل”، وظل يكرر بـ”الفيل في الغرفة“وهو يدور حول 

بالشأن المصري ذو السيادة والقضاء المستقل؛ هذا ” التدخل“اذا كانت االمم المتحدة يحقّ لها 

ه عن اهمية االمم المذيع وبسؤاله ذاته كان يستطيع ان يتصل بأصغر طفل من القطاع ويسأل

” الحكي ما عليه جمرك“المتحدة في حسابات الدول، ليخبره انها التجسيد الحقيقي للمثل الشعبي 

  .”دوائنا ومائنا ونورنا”عسكركم بـ” تجبر“وأنها لو لديها االمكانية لتفعل اي شيء لما 

  ..أضيؤوا عيون مشيركم واطفئوا عن عيونكم نور الحق

ال تعنيني ايديولوجية في الوجود كما االنسانية، وال يهمني خصم : المحطة” نقلب“كلمتين قبل ان 

سياسي ايا كان كما تهمني دمعة طفل جائع، ولن تشفع لكم امام العالم غدا كل ادعاءاتكم امام الدم 

عجلة الدنيا ” يلفّ“ هي من - دون غيرها-، وغزة”دوارة“على أية حال الدنيا ..الفلسطيني

  .وسترون

**  

القصة . ”قصة اليهود“التلفزيون االمريكي على قناته األرضية بثّ حلقات اسبوعية من سلسلة بدأ 

 أحقيتهم في فلسطين في النهاية من خالل البعد التاريخي للديانة من - ككل القصص-التي ستثبت

  .جانب، والتاريخ الظالم المجحف بحقّ اليهود حول العالم من جهة أخرى

التلفزيون االمريكي بالتزامن مع بثّها على قناة بي بي سي ايضا، الرسالة القصة تبثّ اليوم على 

  .؟”لمن تبثّ هذه الرسالة“، والسؤال األكبر يقول ”باللغة االنجليزية“المرسلة 

الحياة ” يملّون“اولها ان عددا كبيرا من اليهود بدؤوا : عدة حقائق سأمر عليها سريعا في السياق

لدائم، ويهاجرون عكسيا للواليات المتحدة واوروبا، مسندين ظهورهم مع الصراع ا” فلسطين“في 

 واتحدث عن -في الشرق االوسط يدعون أنها دولتهم، في الوقت ذاته بدأ الغرب” دولة”لـ

 يشكّل صورة أكثر وعيا للصراع في فلسطين ولما تقوم عليه اسرائيل من -الشعوب بشكل اساسي

 االرض، االمر الذي جعلهم بالضرورة يتعاطفون مع تعنّت وصلف مقابل ما يلقاه اصحاب

  .الفلسطينيين ويقاطعون اسرائيل اقتصاديا

االولى من الداخل والتي دفعت المستوطنين : ما ذكر يعني ان الدولة الصهيونية تخسر بطريقتين

ست للهروب والثانية من الخارج والتي تؤكد ان تأثير عقدة الذنب لدى الغرب التي تبعت الهولوكو
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وما وازاه من عنف ضد اليهود في الماضي بدأ بالتالشي، ان لم نقل انه بدأ بأخذ االتجاه 

  .المعاكس

كل ما سبق جعل يهود الغرب ينتجون سلسلة وثائقية عن تاريخهم ليذكّروا الجميع كيف انهم 

اعادة ، وبذلك يحاولون ”الغاصبة“الذي انبعث من رماد المحرقة ليخلق الدولة ” طائر الفينيق“

  .من كل الجهات” نصابهم”االمور لـ

  !!ماذا يفعل عرب ومسلمو الغرب؟ هل اكتفوا من الدبكات وفتح المطاعم : وهنا يخالجني سؤال

١/٤/٢٠١٤، رأي اليوم، لندن  

  

  ال تعترف بدولة يهودية من فضلك .٥٩

  اسحق ليئور

لعبرية برغم أن لغة ولغة أمي هي ا. ، وخُتنت في اليوم الثامن من حياتي١٩٤٨ولدت في نيسان 

وشاركت في سنوات دراستي برغم أننا كنا علمانيين، مثل الجميع مئات . ’اجنبية‘أم أمي كانت 

ونظرت الى النصوص في جدية مثل أكثر أبناء . المرات في مراسم قومية تكاد تكون دينية

 المقدس مدة ودرست الكتاب. وحملت التوراة في حفل مراسم البلوغ مثل أكثر أبناء شعبي. شعبي

ودرست األدب باللغة العبرية الذي ال يدرسه ويعرفه أي يهودي في العالم في .  سنة متوالية١١

  .الحقيقة

وحضرت . وخدمت في الجيش االسرائيلي واضطررت هناك ايضا الى أن أقف في المراسم

تنقلت و. ابنيوتزوجت زواجا دينيا وختنت . أعراسا وحفالت ختان وجنازات كانت كلها دينية

دائما في حذر بين معاداة سامية اسرائيلية راسخة من الكراهية القوية للدين اليهودي وبين عداوتي 

  .وعداوتنا العميقة لمعاداة السامية الغربية التي سمعت بها ولم أعرفها

ليست بنا حاجة الى االعتراف بيهودية الدولة وال يعني هذا أنني ُأشعرك بتأييدي للموقف 

أن تزيد من مرونتك كي تخلصنا من االحتالل (ال، وال أريد منك ايضا . في الجدلالفلسطيني 

حتى لو ’ بدولة الشعب اليهودي‘ لم يكن ذلك صعبا عليك أال تعترف إذاأنا أطلب اليك ). المفسد

وباختصار ال تساعد في أن تسلم سيادتنا الى . طلب باراك اوباما ايضا ذلك، وهذا لمصلحتنا ايضا

مي متوهم يشارك في كوشان لالرض ويكون ممثلوه في منعة من سلطة االكثرية كيان عال

  .لألكثريةويكونون شبه مدد خفي آلي 

ال تساعد القوميين من معتمري القبعات الدينية أو آكلي لحم الخنزير في أن يضعفوا أكثر النسيج 

بل إنهم ترجموا حب . ما هيالتي ال يعلم أحد ’ الهوية اليهودية‘المسمى ديمقراطية اسرائيلية بـ 
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وأنا أحبها في الحقيقة خارج هذا الخطاب وأنا أكتب اليك . البالد الى مفهوم عسكري ديني قومي

  .باسم الحب أن هذا االعتراف ال داعي له

كان وما زال لي اصدقاء كثيرون يهود وغير يهود وكان بين اليهود وما زالوا متدينون وحريديون 

اني في عيد الفصح، ويهود غربيون ال يأكلونها في الفصح، وشرقيون وشرقيون يأكلون القط

يأكلون غير الفطير في الفصح وغربيون يأكلون ما يحل أكله في شريعة اليهود في الفصح وما 

وبين المسيحيين وما زالوا . وكان لي وما زال اصدقاء عرب مسلمون ودروز ومسيحيون. أشبه

وأريد أن يعرف أبناؤنا هذه الفسيفساء ال . احد وشيوعيوناصدقاء ارثوذكس وكاثوليك وقبطي و

  .مشجعين لكرة القدم فقط يتحمسون لسليم طعمة واحمد عابد ومهران راضي أو مؤنس دبور

والفسيفساء التي جاءوا منها . إن النجوم اآلن يرفهون عنا فقط ويختفون بعد نهاية حياتهم المهنية

وهذا مثال . ’هوية الدولة اليهودية‘جودة في حياتنا بسبب ال تغرق في الفقر فقط بل هي ليست مو

ليس من الحسن لحياتنا أنها ال توجد إال في اسطورة قديمة .واحد فقط على العمى الوطني الممل

تجعلنا أغبياء ضيقي اآلفاق وبال اهتمام محدد ’ الهوية اليهودية‘إن . وفانتازيا غربية مزيفة

وطيور ونبات وماء قليل وصحراء واسعة وبشر يريدون أن يكونوا  التي توجد فيها طبيعة بأرضنا

  .سعداء كالبشر

وال يوجد أي أفق . ذريعة فقط لتأبيد االحتالل’ االعتراف بالدولة اليهودية‘من الواضح أن طلب 

ولهذا ال تتنازل، ال عن حل الدولتين وال عن رفضك . أصال وراء هذا الطلب وهذا من كوارثنا

  .، فيكفي االعتراف بدولة اسرائيل ال أكثر’دولة الشعب اليهودي‘االعتراف بـ 

صحيح أن من الواجب علينا أن نتحرر من عنصرية الدولة ومن التمييز المجسد في تعريفها 

ويجب علينا أن نتحرر من عنصريتها التي تسلم عمال هاي تيك عرب مثال في يوكنعام . الحالي

وعلينا أن نتحرر .  سياراتهم وال يفعل أحد شيئا لحمايتهمالى هجوم زعران عليهم يثقبون اطارات

من الحاجة الوسواسية الى تعريفنا بأننا وحدة واحدة لها ماض واحد فقط ال كثيرا، وكأن لها 

  .ال تُتيح لهم ذلك والشكر لك. مصدرا واحدا فقط ال كثيرا ولغة واحدة فقط ال كثيرة

٣١/٣/٢٠١٤هآرتس   

١/٤/٢٠١٤، القدس العربي، لندن  
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 :كاريكاتير .٦٠

  
 ١/٤/٢٠١٤الرأي، عمان، 


