
    

    

  

  

 

 

 

   

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

   

 

    

    

  

  

  ة الجئين فلسطينيين في سوريأربعةاستشهاد": مجموعة العمل"

    المصالحة مع حماسغزة لبحثعباس كلف األحمد والمصري والبرغوثي للتوجه إلى : فتح

   مستوطناً وعنصر مخابرات يقتحمون باحات المسجد األقصى٣٠٠أكثر من : مؤسسة األقصى

  ودول الخليج" سرائيلإ"تالقي المصالح سيقود إلى تعاون بين ": نيويورك تايمز"

 مم المتحدةر الذهاب لألوعباس سيتحمل نتائج قرا" وسلوأ " الفلسطينية تلغيالسلطة: مكتب نتنياهو

عباس يوقع وثيقة لالنضمام إلى

 منظمة ومعاهدة واتفاقيـة     ١٥

  دولية
 ٤ص ... 

  ٣١٧٥  ٢/٤/٢٠١٤األربعاء 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                      ٣١٧٥ :   العدد    ٢/٤/٢٠١٤األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  في تركيا مهنّئاً بفوز حزبه في االنتخابات البلدية هنية يهاتف أردوغان.٢
 ٦  واستباحته بالكامل" أوسلو"أسقطت اتفاق " إسرائيل: "أبو ردينة.٣
 ٦   ثمانية مطالب فلسطينية لتمديد المفاوضات": مستقبلال".٤
 ٧   الخيارات كّلغزة تدعو الستراتيجية موحدة للتعامل مع االحتالل تضّمفي حكومة ال.٥
 ٧  اتهام فلسطينيين بمحاولة اغتيال السيسي فبركات: الداخلية في غزة.٦
 ٨  "فيفا"من االتحاد الدولي لكرة القدم " إسرائيل"سنطالب بطرد : الرجوب.٧

    
    :المقاومة

 ٨  نفي قرب زيارة مشعل لطهرانحماس ت.٨
 ٩  "متأخرة"خطوة توجه السلطة للمنظمات الدولية : حماس.٩
 ٩  حماس تدعو للتصدي بالقوة العتقاالت أمن السلطة بالضفة.١٠
١٠  ال علم لحماس بتشكيل عباس لجنة من أجل الحوار مع الحركة: البردويل.١١
١٠   مصالحة مع حماسعباس كلف األحمد والمصري والبرغوثي للتوجه إلى غزة  لبحث ال: فتح.١٢
١١  المفاوضات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية: "الجبهة الشعبية".١٣
١٢   تمديد المفاوضاتالجو العام هو ضّد: حزب الشعب.١٤
١٢  ثبتت عدم جدية االحتاللمخاطر تحدق بالرئيس عباس والمفاوضات أ: فتح.١٥
١٣    الضغوط  منرغمعلى الالسلطة الفلسطينية مصممة على حرية األسرى : العالول.١٦
١٣  لن ندفع ثمن اإلفراج عن األسرى مرتين وعازمون على إنهاء االنقسام: فتح.١٧
١٤   األتراك يساندون القضية الفلسطينيةكّل: تح تهنئ تركيا على االنتخابات البلديةف.١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  مم المتحدةوعباس سيتحمل نتائج قرار الذهاب لأل" وسلوأ " الفلسطينية تلغيالسلطة: مكتب نتنياهو.١٩
١٥  مواقف نتنياهو تشجع أبو مازن على التصلب في مواقفه: ندانو.٢٠
١٥  مم المتحدة خطير وسيعرضنا لعقوبات دوليةتوجه عباس لأل :بيب بواشنطنأسفير تل .٢١
١٥  "صفقة بوالرد"ـمعارضة في ائتالف نتيناهو وفي الليكود ل.٢٢
١٦   البرغوثيتنفي الموافقة على إطالق سراح مروان " إسرائيل".٢٣
١٦  طاقم مكافحة اإلرهاب بمكتب نتنياهو يحذر من السفر إلى األردن ويعّد سيناء األشد خطورة.٢٤
١٧  "خزيةصفقة م"صفقة إطالق سراحي : جوناثان بوالرد.٢٥



  

  

 
 

  

            ٣ص                                      ٣١٧٥ :   العدد    ٢/٤/٢٠١٤األربعاء  :التاريخ

١٧   وحدة استيطانية في القدس٧٠٠ تعيد طرح عطاءات لبناء الحكومة اإلسرائيلية": السالم اآلن"حركة .٢٦
١٨  سرائيلي لشراء أحد مؤيدي نتنياهو صحيفة داعمة للمستوطنيننقسام في اليمين اإلا.٢٧
١٩   أخطر من قنبلة إيران"إسرائيل"الفساد في : تقرير.٢٨
٢٠   لبنان وغزة الحرب ضّد تستعد لشّن"إسرائيل": "جيروزاليم بوست".٢٩
    

    :األرض، الشعب
٢١  ة الجئين فلسطينيين في سوريأربعةاستشهاد ": مجموعة العمل".٣٠
٢١   مستوطناً وعنصر مخابرات يقتحمون باحات المسجد األقصى٣٠٠أكثر من : مؤسسة األقصى.٣١
٢٢   منشأة١٧ فلسطينياً ويهدم ١٤واالحتالل يعتقل .. مستوطنون يعتدون على دير مسيحي: الضفة.٣٢
٢٢   يهنئ أردوغان بفوز حزبه في االنتخابات بتركياالشيخ رائد صالح.٣٣
٢٢  فوز حزب أردوغان في تركيا يثير اهتمام الصحف الفلسطينية.٣٤
٢٣  مارس /آذار خالل ٣٦٤ فلسطينياً واعتقل ١٢االحتالل قتل ": أحرار"مركز .٣٥
٢٤  ٢٠١٤ سنة الفلسطينيين في األرض المحتلة منذ بداية تصعيد العنف ضّد: مم المتحدةألا.٣٦
٢٤  لتمديد المفاوضات" إسرائيل"استحقاقات " مبعدي المهد"إطالق األسرى القدامى وإعادة : نادي األسير.٣٧
٢٥  في غرفهم رون على كاميرات وأجهزة تنصتيعث" النقب" أسرى :وزارة األسرى.٣٨
   

   : ثقافة
٢٥   "محنة فلسطين وأسرارها"يصدر كتاب " المركز العربي لألبحاث".٣٩
   

   : مصر
٢٦  ة المسجد األقصىاألوقاف المصرية تحذر من انتهاك حرم.٤٠
٢٦   "الدراجة الهوائية" على  رداً"إسرائيل"عاية مضادة للسيسي بصوره في د": قدس برس".٤١
   

   :عربي، إسالمي
٢٧   وقطاع غزة خصوصاًأردوغان يؤكد مواصلة دعم القضية الفلسطينية عموماً.٤٢
٢٧  "إسرائيل"ألكاديمي مع تونسيون يدعون لمقاومة التطبيع ا.٤٣
   

   :دولي
٢٨  كيري يلغي زيارته لرام اهللا التي كانت مقررة األربعاء: مسؤول أمريكي.٤٤
٢٨  المفاوضاتمن السابق ألوانه استخالص استنتاجات بشأن : كيري.٤٥
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٢٩  االستيطانتوسيع الدفعة الرابعة من األسرى وتجميد : يد المفاوضاتمد كيري لتخطة.٤٦
٣٠   عن الجاسوس اإلسرائيلي بوالرداإلفراجواشنطن تدرس : واشنطن بوست.٤٧
٣١  يجودول الخل" سرائيلإ"تالقي المصالح سيقود إلى تعاون بين ": نيويورك تايمز".٤٨
    

    :حوارات ومقاالت
٣٢  عزت الرشق... عن المفاوضات وعوامل القوة.٤٩
٣٧  نبيل السهلي... مدى نجاح فكرة يهودية إسرائيل.٥٠
٣٩  عصام عدوان.د ...للمقاومة السلمية متسع.٥١
٤١  يوفال ديسكن...  عن المخربيناإلفراجلنوقف .٥٢
    

 ٤٣  :كاريكاتير
***  

  

  منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية١٥ يوقع وثيقة لالنضمام إلى عباس .١

رئيس محمود عباس، مساء الثالثاء، في مقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، على وثيقة الوقع : رام اهللا

 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، بعد رفض الحكومة اإلسرائيلية اإلفراج عن ١٥لالنضمام إلى 

الدفعة الرابعة من األسرى القدامى، مشددا على أننا نريد إقامة دولتا الفلسطينية المستقلة 

  .٢٠١٣ تموز ٢٩وعاصمتها القدس من خالل عملية التفاوض التي بدأت في 

تماع القيادة التي صوتت باإلجماع على قرار االنضمام إلى المنظمات وقال عباس في مستهل اج

ال نريد استخدام هذا الحق ضد أحد، وال نريد أن نصطدم مع اإلدارة األميركية بالذات، ‘الدولية، 

  .'ونريد عالقة طيبة وجيدة معها ألنها تساعدنا وبذلت جهودا كبيرة

قضايا الراهنة المتعلقة باالتفاقيتين اللتين اتفقنا فيهما وأضاف أن اجتماع القيادة اليوم جاء لبحث ال

مع اإلدارة األميركية ومن خاللها مع إسرائيل، وهما موضوع استئناف المفاوضات التي انطلقت 

، مع تأجيل االنضمام ١٩٩٣ أسرى ما قبل ١٠٤ وتستمر لتسعة أشهر، وإطالق سراح ٢٩/٧في 

  .إلى المنظمات الدولية

 الشهر ٢٩ دفعات أما الرابعة كان المفروض أن يطلق سراحها يوم ٣لق سراح أط: وتابع عباس

الماضي، ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا وعدنا بإطالق سراح األسرى العزيزين على قلبونا 

 أشهر، ولكن مع األسف الشديد ٩والذين امتنعنا من أجلهم الذهاب إلى منظمات األمم المتحدة لمدة 
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الحكومة اإلسرائيلية ستجتمع ألجل إطالق سراحهم، لكن إلى اآلن لم يحدث شيء كل مرة يقال لنا 

وكان اليوم آخر موعد لتجتمع الحكومة اإلسرائيلية لهذا الغرض، لكن لم يحصل هذا على 

  .اإلطالق

قلنا إذا لم يطلق 'وأشار عباس إلى انه عرض األمر على القيادة فيما يتعلق بموضوع األسرى، 

 منظمة دولية واتفاقية ومعاهدة، وكان موقفها ٦٣ سنبدأ في الذهاب واالنضمام إلى سراحهم فإننا

  .'الموافقة باإلجماع على أن نوقع عددا من االتفاقيات لالنضمام إلى المنظمات والمعاهدات

ال أعتقد أننا نحتاج إلى الموافقة من أجلها ' سترسل فورا، وقال ١٥الـ وأوضح أن االتفاقيات 

  .'نضمام إليها مباشرةوإنما اال

 مرة منذ انطالق ٣٩وزير الخارجية األميركية بذل جهودا خارقة، والتقيناه : وأضاف

المفاوضات، ال نعمل ضد أحد، لكن لم نجد طريقة أخرى، كما أن هذا اإلجراء حق لنا، ووافقنا 

  . أشهر، ولم نوافق على إلغاء هذا الحق إنما تسهيال للمفاوضات٩على تأجيله لمدة 

ما نراه اآلن مماطلة من الجانب اإلسرائيلي، وبالتالي لم نجد أي مناص لنذهب ونوقع على ': وقال

  .'هذه االتفاقيات

وأكد على إصرار القيادة الفلسطينية على التوصل إلى تسوية من خالل المفاوضات والمقاومة 

ل السلمي الذي يعطينا السلمية الشعبية، ونرفض غير ذلك، وسنستمر في مساعينا للوصول إلى الح

 بعاصمتها القدس، وحل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين ١٩٦٧الدولة الفلسطينية على حدود 

  .١٩٤حسب القرار 

هذا ما نريده لتنشأ دولة فلسطين لتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وأمان، لن تتغير : "وقال

ود أميركا ونشكرها، وسنستمر في هذه سياستنا ولن يتغير سلوكنا هذا هو موقفنا، نحيي جه

 ".الجهود اعتبارا من الليلة ال مانع لدينا، سنستمر ألنه ال مناص أمامنا إال هذا

  ١/٤/٢٠١٤، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  

  في تركيا هنية يهاتف أردوغان مهنّئاً بفوز حزبه في االنتخابات البلدية .٢

 التركي رجب طيب أردوغان، استمرار وقوف بلده الى جانب أكد رئيس الوزراء: وكاالت

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي اجراه معه اليوم  .القضية الفلسطينية عموًما وقطاع غزة خصوًصا

  .الثالثاء، اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة

لديمقراطي في تركيا وتقدم هنية ألردوغان بتهاني الشعب الفلسطيني وحكومته بعد نجاح العرس ا

  .وفوز حزب العدالة والتنمية باالنتخابات البلدية
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  .جاء في ظروف غاية في الحساسية والدقّة" العدالة والتنمية"واعتبر هنية فوز 

ومن جانبه شكر رئيس الوزراء التركي هنية على هذا االتصال والتهنئة، مشيرا إلى نجاح هذه 

  .شعب التركياالنتخابات بشكل كبير عكس إرادة ال

وبحث الجانبان خالل االتصال األوضاع الحالية في قطاع غزة وسبل رفع الحصار وإنهاء معاناة 

  .الشعب الفلسطيني

  ١/٤/٢٠١٤فلسطين أون الين، 

  

  واستباحته بالكامل" أوسلو"أسقطت اتفاق " إسرائيل: "أبو ردينة .٣

الثالثاء، الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية حمل الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم : رام اهللا

الكاملة عن إفشال مهمة وزير الخارجية األميركي جون كيري، من خالل تنصلها من اتفاق 

  .إطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى القدامى

إن الحكومة اإلسرائيلية هي من أسقط 'وأضاف في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثالثاء، 

وسلو واستباحته بالكامل، من خالل سياستها االستيطانية الوحشية التي تلتهم األرض ومزق اتفاق أ

 وحدة استيطانية جديدة، التي لن تنطلي على ٧٠٠الفلسطينية؛ وكان آخرها إعالن اليوم عن إقامة 

  .'أحد مزاعمها بالحرص على اتفاق أوسلو والتمسح به

  ١/٤/٢٠١٤، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  

  ثمانية مطالب فلسطينية لتمديد المفاوضات": المستقبل" .٤

انه من المقرر ان » المستقبل«أفادت مصادر فلسطينية مسؤولة صحيفة :  احمد رمضان-رام اهللا 

يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الخارجية االميركي جون كيري ظهر اليوم 

اهللا بعد عودة االخير الى المنطقة مرة ثانية فجراً، واالجتماع االربعاء في مقر المقاطعة، في رام 

  .برئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو صباحاً

واضافت المصادر ان الجانب الفلسطيني تقدم بثمانية طلبات مقابل تمديد المفاوضات، من أهمها 

برغوثي وفؤاد الشوبكي، مروان ال» فتح« معتقل، بينهم القياديان في حركة ١٠٠٠االفراج عن 

احمد سعدات، باإلضافة الى النساء واالطفال " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"واألمين العام لـ

وكبار السن والمرضى، ووقف االستيطان بما في ذلك القدس، وتوسيع صالحيات السلطة 

 بإقامة مشاريع الى سيطرة السلطة، والسماح لها) ج(و) ب(الفلسطينية بنقل مناطق من المصنفة 

، واالنتساب الى بعض مؤسسات االمم المتحدة، وفك الحصار عن قطاع )ج(تنموية في مناطق 
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 عائلة، وفتح المعابر بشكل دائم، والتوقف عن اجتياح المدن والقرى ٥٠٠٠غزة، ولم شمل 

  .والمخيمات الفلسطينية، ووقف سياسة القتل وهدم البيوت واالعتقاالت

٢/٤/٢٠١٤المستقبل، بيروت،   

 

  غزة تدعو الستراتيجية موحدة للتعامل مع االحتالل تضم كل الخياراتفي حكومة ال .٥

استراتيجية وطنية موحدة للتعامل مع االحتالل، "دعت الحكومة الفلسطينية في غزة إلى : غزة

  ".تضم كل الخيارات المتاحة الستعادة الحقوق الوطنية

يس الحكومة الفلسطينية في غزة في تغريدة له على وقال طاهر النونو المستشار االعالمي لرئ

في أعقاب التنكر المتوقع من االحتالل الصهيوني الستحقاقات عملية ": "فيسبوك"حسابه على 

التسوية رغم االلتزام الفلسطيني الحديدي بمتطلبات من تنسيق أمني ومنع للمقاومة؛ فإننا ندعو إلى 

لعدو الصهيوني تضم كل الخيارات المتاحة الستعادة حقوق استراتيجية وطنية موحدة للتعامل مع ا

  ".شعبنا

أول خطوة يجب القيام بها وقف التنسيق األمني والعودة إلى اتفاق المصالحة والشروع : "واضاف

بحوار جاد حول آليات تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني والتوقف عن إدخال شعبنا في تجارب 

  ".جديدة فاشلة

  ١/٤/٢٠١٤قدس برس، 

  

 اتهام فلسطينيين بمحاولة اغتيال السيسي فبركات: الداخلية في غزة .٦

أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني أن حدود قطاع غزة مع مصر مستقرة تماًما وتخضع : غزة

لمراقبة مشددة من قوات األمن الوطني التي ال تسمح بأي مساس ألمن األراضي المصرية 

  .انطالقًا من القطاع

ما نشرته "نسخة عنه الثالثاء إن " صفا"متحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح وصل وقال ال

جريدة الرأي الكويتية من اعتقال األمن المصري لثالثة فلسطينيين خططوا الغتيال وزير الدفاع 

المصري السابق عبد الفتاح السيسي هو محض كذب وافتراء وفبركات أجهزة مخابراتية 

وعزا الهدف من وراء تلك الفبركات إلى تشويه المقاومة الفلسطينية  ".ةللتحريض على غز

هذه األكاذيب باتت متكررة ومكشوفة وما عادت تنطلي "وشيطنتها لخدمة االحتالل، موضًحا أن 

  ".على أحد، ومعروف من يقف خلفها

  ١/٤/٢٠١٤، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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 "فيفا"االتحاد الدولي لكرة القدم من " إسرائيل"سنطالب بطرد : الرجوب .٧

قال رئيس المجلس الفلسطيني األعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل :  أ ف ب-رام اهللا 

الرجوب إن الجانب الفلسطيني سيطالب بطرد إسرائيل من االتحاد الدولي لكرة القدم إذا لم تلتزم 

  .»فيفا«بقواعد ومواثيق 

تعقيباً على معلومات تفيد بأن االتحاد الدولي ) الثالثاء(أمس » فرانس برس«وقال الرجوب لوكالة 

هذا الموضوع مطروح : "أمهل إسرائيل حتى الصيف المقبل لتحسين وضع الرياضيين الفلسطينيين

  ".الماضي على طاولة االتحاد الدولي) فبراير(منذ شباط 

ينا والمسؤولين نحن متمسكون بمطالبتنا بأن تتصرف إسرائيل مع رياضي«: وقال الرجوب

  .»الرياضيين الفلسطينيين وفق القوانين والمواثيق الدولية ذات العالقة مع االتحاد الدولي للعبة

إذا لم يتم ذلك فنحن متمسكون أيضاً بحقنا في المطالبة بطرد إسرائيل من االتحاد «: وأضاف

  .»الدولي طالما أنها ال تلتزم بقواعد وقوانين االتحاد

  ٢/٤/٢٠١٤الحياة، لندن، 

  

  نفي قرب زيارة مشعل لطهرانحماس ت .٨

نفى الناطق باسم حركة حماس في خارج فلسطين، حسام بدران، ما نشر على             :  وكاالت –الدوحة  

وسائل إعالم إيرانية حول قرب زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، إلى طهـران               

  .بعد انتهاء أعياد النوروز منتصف األسبوع المقبل

ما تتناقله وسائل اإلعالم في هذا الصدد غير دقيق، وأنه ال           "ال بدران المتواجد في الدوحة، إن       وق

، مـشيرا فـي     "يوجد أي حديث عن مواعيد محددة أو وجود دعوة قريبة لزيارة مشعل إلى إيران             

  ".العالقة الطيبة التي تربط حركته بكافة الدول العربية واإلسالمية"الوقت ذاته لـ

تداولته تلك الصحف حول زيارة أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي، رمضان شلح، إلى             وحول ما   

الدوحة للقاء مشعل، أوضح بدران أن شلح يزور الدوحة من حين آلخر، وقد كانت آخـر تلـك                  

زيارات اعتيادية في إطار العالقات الطيبة الجيدة التي تجمـع          "الزيارات منذ أسبوعين، مبينا أنها      

بالجهاد اإلسالمي والتنسيق المستمر بينهما في كافة الملفات، وفي إطـار العالقـة             قيادات حماس   

  ".القوية بين مشعل وشلح

وبشأن العالقة مع مصر في أعقاب التصريحات التي قالها مسؤولون في وزارة داخليـة حكومـة         

ة مـع   العالقات السياسي "حماس بغزة حول تجدد االتصاالت مع الجانب المصري، قال بدران إن            
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السلطات المصرية كما هي لم تتغير وأن ما يجري من حديث تفرضه الضرورة والحاجة لـذلك                

، مؤكدا استعداد حركته للتنسيق مع كافة الجهات بما يخدم الشعب           "كما ما هو قائم بشأن معبر رفح      

  .الفلسطيني

د إقامتـه،   وحول وجود القيادي موسى أبو مرزوق في القاهرة، والحديث عن رفض القاهرة تجدي            

عدم تجديد اإلقامة من قبل السلطات المـصرية يـشمل عـددا كبيـرا مـن                "أوضح بدران، أن    

، مبينا أن أبو مرزوق ما زال متواجـدا بـشكل           "الفلسطينيين بسبب األوضاع التي تشهدها مصر     

  .طبيعي في القاهرة وال تمارس عليه أي ضغوط لخروجه منها

  ٢/٤/٢٠١٤ة، وكالة سما اإلخباري

  

  "متأخرة"خطوة توجه السلطة للمنظمات الدولية : حماس .٩

وصفت حركة حماس إعالن السلطة الفلسطينية عن عزمها التوجه لالنـضمام للمنظمـات             : غزة

  ".الخطوة المتأخرة"الدولية بـ

" فيسبوك"وطالب الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تصريح نشره على صفحته في               

د السلطة الستراتيجية وطنية توافقية، مشّددا علـى ضـرورة وقـف            ليلة الثالثاء بضرورة اعتما   

  .المفاوضات نهائًيا ورفض أي محاوالت لتحسين شروط التفاوض

  ٢/٤/٢٠١٤، المركز الفلسطيني لإلعالم

  

   تدعو للتصدي بالقوة العتقاالت أمن السلطة بالضفةحماس .١٠

نية، بـشدة، علـى خلفيـة       هاجمت حركة حماس الثالثاء، الـسلطة الفلـسطي       : أي يو بي    –غزة  

  .لمحاوالت االعتقاالت الجارية هناك" بكل قوة"االعتقاالت السياسية، وطالبت بالتصدي 

نطالب كل أبناء شـعبنا وأهلنـا وفـصائل         :"وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم في تصريح       

يرية وشـعبية   المقاومة في الضفة، بالعمل على حماية أبنائهم وقياداتهم وتشكيل سياج حماية جماه           

وميدانية لهم، والتصدي، وبشكل جماعي لكل من يشكل خطراً عليهم وعلى أبنائهم، ويحاول المّس              

  ".بحريتهم وكرامتهم

المقاومين والشباب والنشطاء، وأبناء الحركة وعناوينها ومن كل الفـصائل، إلـى عـدم              "وحثّت  

االختطاف من أي طرف كان، وعدم      االستجابة مطلقاً لكل حاالت االستدعاء ومحاوالت االعتقال و       

تسليم أنفسهم والتصدي وبكل قوة وبكل معاني الكلمة لكل من يطاردهم أو يتجـّسس علـيهم، أو                 

  ".يحاول اعتقالهم والتعدي عليهم وعلى ممتلكاتهم
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 حالة اختطاف، معتبرة ذلك جريمـة  ١٤٥مارس الماضي شهد حوالي     /وأشارت إلى أن شهر آذار    

قيم والمبادئ واألخالق، وتدمير لكل أسس المصالحة والوحدة وضربة لكـل           وطنية وتجاوز لكل ال   

  ".الروابط والعالقات الوطنية التي تربط مكونات الشعب الفلسطيني

وحّملت حركة فتح واألجهزة األمنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، المسؤولية الكاملة عن كل             

  ".ى أهلنا في الضفةتداعيات هذه االنتهاكات الخطيرة، والتجّرؤ عل

  ٢/٤/٢٠١٤، "٢١عربي "موقع 
 

  ال علم لحماس بتشكيل عباس لجنة من أجل الحوار مع الحركة: البردويل .١١

قال الناطق باسم حركة حماس صالح البردويـل إن         : الحبيب األسود والوكاالت   -تونس، رام اهللا  

عباس ولـم يـتم    محمود من أجل الحوار مع حما من قبل الرئيس      حركته ال علم لها بتشكيل لجنة       

التنسيق معها بهذا الخصوص مشدداً على جاهزية حركته للتوافق على إجراء االنتخابات العامـة              

مع ضرورة أن ال يتم اختزال ملف المصالحة في ملف وحيد يتعلق باالنتخابات فقـط دون تنفيـذ                  

  .استحقاقات باقي المصالحة

  ٢/٤/٢٠١٤، البيان، دبي

  

  للتوجه إلى غزة لبحث المصالحة مع حماس  والمصري والبرغوثيعباس كلف األحمد: فتح .١٢

زياد أبو عـين    " فتح"عضو المجلس الثوري لحركة     ، أن   ١/٤/٢٠١٤وكالة قدس برس،    ذكرت  

انتهـى إلـى    ) ٣|٣١(كشف النقاب عن أن اجتماعا مهما للقيادة الفلسطينية حصل أمس االثنـين             

 ومصطفى البرغوثي ومنيب المصري وبـسام       تشكيل لجنة من خمسة أشخاص بينهم عزام األحمد       

بالنسبة للمصالحة الفلسطينية هـي     : "الصالحي ستتوجه إلى غزة قريبا لحسم أمر المصالحة، وقال        

ولكن الرئيس عباس كلف أمس لجنة من       ،  تحت الرعاية المصرية، وليس هنالك أي توجه لتغييرها       

ة وإنهاء االنقسام والذهاب إلى     خمسة أشخاص سيتوجهون إلى قطاع غزة لحسم موضوع المصالح        

تشكيل حكومة واحدة وإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية، ونحن ننظر إلى الشعب الفلسطيني            

بتنفيـذ  " حماس"في غزة باعتباره جزءا من شرعية السلطة ولن نتركه وحده، فإذا قبل اإلخوة في               

التخاذ مجموعة من االجراءات إلنهـاء       مضطرين   سنكونما تم التوافق بشأنه فهذا خير وإال فإننا         

  ".االنقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني تحت قيادة موحدة
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لن نترك مليوني فلسطيني رهينة لالنقسام، هذه مسؤوليتنا أمام الشعب الفلسطيني، نحن            : "وأضاف

زبيـة  نريد إنهاء االنقسام وتشكيل قيادة موحدة وتوحيد السالح واألمن مع االعتراف بالتعددية الح            

  .، على حد تعبيره"والسياسية

 القيادة الفلـسطينية     من غزة، أن    الهور أشرفعن  ،  ٢/٤/٢٠١٤،  القدس العربي، لندن  وأضافت  

 قرارا بإرسال وفد رفيع مكون من خمس شخصيات من           اتخذت في اجتماعها الذي عقد ليل االثنين     

 االنتخابـات انيـة إجـراء     أعضاء القيادة للذهاب إلى قطاع غزة، ولقاء حركة حماس، لبحث إمك          

  .وتشكيل حكومة توافق وطني من الكفاءات وفق اتفاق القاهرة وإعالن الدوحة

أن الوفد مكون من عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لفتح، ومـسؤول            " القدس العربي "وعلمت  

ملف المصالحة فيها، إلى جانب منيب المصري، رئيس تجمع الشخصيات المـستقلة، ومـصطفى              

  .وثي األمين العام للمبادرة الفلسطينية، وجميل شحادة األمين العام للجبهة العربية الفلسطينيةالبرغ

وجاء اتخاذ قرار إرسال الوفد الرفيع هذا لتسريع عملية المصالحة، للرد على تهرب إسرائيل من               

  .استحقاقات عملية السالم

ام المبادرة الوطنية الفلسطينية،    أمين ع  أن   وعن الوكاالت، ،  ٢/٤/٢٠١٤البياني، دبي،   وجاء في   

مصطفى البرغوثى أعلن ،أمس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكل لجنة للحوار مع حركة              

حماس، وقال البرغوثى لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، إن هدف اللجنة هو التوافق مع حماس بشأن              

وذكر أن اللجنـة سـتتوجه      . ريرتحديد موعد النتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي ومنظمة التح       

لعقد مباحثات مع قادة حماس بما يمهد لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء           " في وقت قريب  "إلى غزة   

  .االنقسام الداخلي

وشدد أن تحقيق المصالحة يمثل أولوية فلسطينية قصوى ال مجال لمزيد من التأخير والمماطلة 

  ".ه القضية الفلسطينيةفي ظل التحديات العاصفة التي تواج" فيها 

وصدر قرار تشكيل اللجنة خالل اجتماع عقدته القيادة الفلسطينية في رام اهللا مساء أول من أمس 

  .برئاسة عباس ضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح

  

  المفاوضات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية: "الجبهة الشعبية" .١٣

 ضـرب   إلـى  الجبهة الشعبية المفاوضات الجارية برعاية أمريكية تهـدف          عّدت: أ.ش.بيروت أ 

وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه أمام مرأى العالم وتهويد             

  .فلسطين



  

  

 
 

  

            ١٢ص                                      ٣١٧٥ :   العدد    ٢/٤/٢٠١٤األربعاء  :التاريخ

 كل القوى الفلسطينية إلى توحيد الـصف لمواجهـة           مع حزب اهللا   الجبهة في بيان مشترك   ت  ودع

 واعتماد لغـة    الفلسطيني االنقسام   وإنهاءعنصري الذي تقوده إسرائيل برعاية أمريكية       المشروع ال 

المقاومة خيارا وحيدا من اجل استرجاع الحقوق المشروعة وتحرير األسرى من سجون االحتالل             

  .وصوال إلى تحرير األرض

  ١/٤/٢٠١٤القاهرة، اليوم السابع، 
 

  اوضات تمديد المفالجو العام هو ضّد: حزب الشعب .١٤

قال أمين عام حزب الشعب عضو القيادة الفلسطينية بـسام الـصالحي   : نبهان خريشة رام اهللا ـ  

الجو العام هو ضد تمديد المفاوضات ولكن الرئيس عباس قال بأنه يريـد             "إن  " القدس العربي "لـ

ن  ومسألة تمديد المفاوضات، وأن أي تمديد إذا ما حصل سيكو          األسرىالفصل الواضح بين صفقة     

  ".من وجهة نظره مرتبطا بتنفيذ إسرائيل لالتفاقيات التي كانت قائمة 

 علـى  إسرائيل يجري طرح موضوع تمديد فترة المفاوضات مع   أننحن نريد   "وأضاف الصالحي   

طاولة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي سيعقد منتصف الـشهر الجـاري للبحـث فيـه                

 والوقف الشامل لالسـتيطان، وأن      ٦٧ بمرجعية حدود عام      الواضح إسرائيلباالرتكاز على التزام    

 أو خطـة كيـري الخطيـرة        اإلطارأي أمر اقل من ذلك سيجعلنا أسرى الحقا لما يسمى باتفاق            

  ".للغاية

  ٢/٤/٢٠١٤، القدس العربي، لندن

  

  مخاطر تحدق بالرئيس عباس والمفاوضات أثبتت عدم جدية االحتالل: فتح .١٥

من أي مخاطر قد تلحق برئيس السلطة الفلسطينية محمـود          " فتح "حذرت حركة : )فلسطين(غزة  

 منظمـة   ١٥نتيجة تمسكه بالحقوق والثوابت الفلسطينية وقراره األخير باالنـضمام إلـى            "عباس  

، مشيرة إلى التصريحات التي تصدر من بعض قادة االحتالل والتي تحمل تهديـدا لحيـاة                "دولية

  .الرئيس عباس

قـدس  "ري لحركة فتح، محمد جودة النحال في تصريح مكتوب تلقـت            وثمن عضو المجلس الثو   

نسخة عنه، قرار الرئيس عباس باالنضمام إلى مؤسسات األمم المتحدة والتوقيع على وثيقة             " برس

  . معاهدة ومنظمة واتفاقية دولية١٥االنضمام إلى 

ـ           : "وقال ي ظـل التعنـت     ندعم هذا القرار الجريء والصائب الذي اتخذه الرئيس محمود عباس ف

اإلسرائيلي وبعد عدة جوالت من المفاوضات أثبتت عدم جدية الجانب اإلسـرائيلي إزاء العمليـة               
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السياسية ، في الوقت الذي مورست خالله عملية ابتزاز للجانب الفلسطيني برفض إطالق سـراح               

  ".الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو

  ٢/٤/٢٠١٤قدس برس، 

  

   الضغوط   منرغمعلى الطة الفلسطينية مصممة على حرية األسرى السل: العالول .١٦

محمود العالول باليقظة والحذر من     " فتح"طالب عضو اللجنة المركزية لحركة      : )فلسطين(رام اهللا   

 من التزاماتها باستحقاق حرية الدفعة الرابعـة مـن األسـرى            إسرائيلخطورة المرحلة وتهرب    

  .حمود عباس على تحرير األسرى رغم الضغوط الهائلة عليهالقدامى، مؤكدا تصميم الرئيس م

إننا : "الفلسطينية المحلية " موطني"نقلتها اذاعة   ) ٤|١(وقال العالول في تصريحات له اليوم الثالثاء        

وأشـار إلـى    ".  درجات اليقظة والحذر   أقصىأمام ساعات حرجة للغاية، ومرحلة خطيرة تحتاج        

ى الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من دولة االحـتالل          حجم االبتزاز والضغط الهائل عل    

 حكومة نتنياهو على التهرب من التزاماتها واستحقاقات االتفاق بشأن حريـة    وإصرار،  اإلسرائيلي

  . القدامى الذي تم قبل بداية المفاوضاتاألسرى

 حريـة الدفعـة     إطـالق   حول اإلسرائيلي النهائية من الجانب     اإلجاباتوأكد أن القيادة في انتظار      

 القدامى، وذكر أن قرار القيادة الفلسطينية ستبقي على اجتماعاتها فـي حالـة              األسرىالرابعة من   

انعقاد دائم لبحث تطورات المفاوضات التي تمر في مرحلة حرجة، وشدد على أن الرئيس عباس               

  .ما قاليبذل جهودا في كل االتجاهات من أجل تحرير الدفعة الرابعة بأسرع وقت، ك

  ١/٤/٢٠١٤قدس برس، 
 

  لن ندفع ثمن اإلفراج عن األسرى مرتين وعازمون على إنهاء االنقسام: فتح .١٧

زياد أبو عين النقاب عن أن السلطة       " فتح"كشف عضو المجلس الثوري لحركة      : )فلسطين(رام اهللا   

ـ ) ٤|١(الفلسطينية بصدد اإلعداد الجتماع قيادي مساء اليوم الثالثاء          " هم والمفـصلي  الم"وصفه ب

للرد على الرفض اإلسرائيلي لإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى الفلسطينيين، والذين كان في              

كما تحدث عن أن موضـوع المـصالحة        . الماضي) مارس( من آذار    ٢٩األصل أن يتم ذلك في      

  .سيشهد اختراقا حقيقيا خالل المرحلة المقبلة

موقف السلطة الفلسطينية الرافض ألي ربط      " س برس قد"وجدد أبو عين في تصريحات خاصة لـ        

مازالت اإلدارة األمريكية   : "إسرائيلي لإلفراج عن الدفع الرابعة من األسرى بأي ملف آخر، وقال          

تسعى بكل جهودها إلنقاذ عملية التسوية أمام العناد اإلسرائيلي، ونحن موقفنا واضح للجميع نريد              
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أن يتم إطالق سراحها ولن ندفع الثمن مقابل ذلك مرتين، لقد           أن نرى الدفعة الرابعة من األسرى       

 أسير من المعتقلين قبل أوسلو، ولذلك لسنا في وارد الحديث           ١٠٤دفعنا الثمن باهظا لإلفراج عن      

  ".في أي موضوع قبل إنهاء هذا الملف

بعـة  مراوان البرغوثي جزءا مـن الدفعـة الرا       " فتح"ونفى أبو عين أن يكون القيادي في حركة         

  .لألسرى

  ١/٤/٢٠١٤قدس برس، 

  

  كل األتراك يساندون القضية الفلسطينية: فتح تهنئ تركيا على االنتخابات البلدية .١٨

على صعيد آخر تقدم أبو عين بالتهنئة لتركيا حكومة وشعبا باالنتخابات البلدية، ورفض الحـديث               

نحن نبارك للشعب   : "قالعن أي دور لتركيا سواء في المساعدة على المفاوضات أو المصالحة، و           

التركي هذا االنجاز العظيم المتثل في االنتخابات البلدية الديمقراطية، ونحن فـي فـتح والـسلطة                

الفلسطينية مع خيارات الشعوب دوما وعالقتنا في تركيا مع كل المكونـات الـسياسية والـشعبية                

كومة التركية وللشعب التركي    التركية، وكل األتراك يساندون القضية الفلسطينية، ونحن نبارك للح        

  ".هذا االنجاز

  ١/٤/٢٠١٤قدس برس، 

  

 مـم وعباس سيتحمل نتائج قـرار الـذهاب لأل       " وسلوأ " الفلسطينية تلغي  السلطة :مكتب نتنياهو  .١٩

  المتحدة

 الرئيس عباس بإعالن" كبيرة" نددت مصادر سياسية اسرائيلية : القدس دوت كوم-رام اهللا

  .المتحدة، فيما وصفته خرقا فاضحاً للمعاهدات بين الجانبيناالنضمام الى مؤسسات االمم 

التوجه (ونقلت اذاعة جيش االحتالل االسرائيلي عن تلك المصادر قولها، ان قرار الرئيس عباس 

سيكون له نتائج خطيرة على كافة المستويات، زاعمة ان الرئيس الفلسطيني ) للمنظمات الدولية

  .ا للتوصل الى اتفاقمهمة كيري قبل قدومه غد" فشلأ"

ونقلت الجيش االسرائيلي عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها، ان السلطة الفلسطينية تقوم عمليا 

، معتبرة ان الرئيس "الغاء اتفاق اوسلو عبر القفز عن المفاوضات، والتصرف كدولة مستقلة"بـ 

لتي تعترض كشف عن وجهه الحقيقي في رفضه للتوصل الى حلول وسط لالزمات ا"عباس 

  .طريق المفاوضات

  ١/٤/٢٠١٤، القدس، القدس
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   مواقف نتنياهو تشجع أبو مازن على التصلب في مواقفه: دانون .٢٠

الفلسطيني قال نائب وزير الجيش اإلسرائيلي داني دانون، أن الرئيس :  ترجمة خاصة-غزة

ف نتنياهو بأنها ، معتبراً مواق"اشتم رائحة ضعف إسرائيل، ويعمل للضغط عليها"عباس، محمود 

 ٤٠٠يريد اإلفراج عن ) الرئيس عباس(كان : "واضاف .تشجع أبو مازن على التصلب في مواقفه

أسير وتجميد البناء االستيطاني، ولكنه اآلن يريد أيضا البرغوثي، هذا هو رده على تنازالت 

  ".نتنياهو

  ١/٤/٢٠١٤س، القدس، القد

  

  لمتحدة خطير وسيعرضنا لعقوبات دوليةمم اتوجه عباس لأل :بيب بواشنطنأسفير تل  .٢١

 قال السفير االسرائيلي المغادر لمنصبه في واشنطن مايكل اورون ان على :سما–القدس المحتلة 

الدولة العبرية ان تشعر بالخوف من قيام الفلسطينيين باالنضمام الى مؤسسات االمم المتحدة لما له 

  .من اثار خطيرة على كافة المستويات

ن للقناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي ان من شان انضمام الفلسطينيين لمؤسسات وقال اورو

االمم المتحدة ان يعرض تل ابيب لعقوبات كبيرة وان على تل ابيب ان تاخذ التهديدات بجدية 

  .موضحا ان الرد االسرائيلي يجب اال يتاخر وهو اعالن الدولة رسميا عن حدودها الفعلية

من ". ؤكد ان لكل مفاوضات نهاية ولحظة حقيقة ويجب ان نكون جاهزين لهامن الم"واضاف 

 سراح مئات االسرى مقابل تمديد إطالقجهته قال نائب وزير الدفاع داني دانون انه ال يعقل 

 .المفاوضات لبضع دقائق بين عريقات وليفني

  ٢/٤/٢٠١٤، وكالة سما اإلخبارية

  

  "صفقة بوالرد"ـد لمعارضة في ائتالف نتيناهو وفي الليكو .٢٢

في أعقاب األنباء التي تحدثت عن إمكانية إطالق سراح الجاسوس اإلسرائيلي جوناثان : ٤٨عرب 

بوالرد مقابل إطالق سراح أسرى فلسطينيين، بضمنهم األسرى الذي كان يفترض أن يتم إطالقهم 

لخطة المطروحة، ضمن الدفعة الرابعة أعلن أعضاء في ائتالف نتنياهو الحكومي عن معارضتهم ل

  .وهدد بعضهم باالستقالة في جال أخرجت إلى حيز التنفيذ

وقال وزير المواصالت يسرائيل كاتس، ونائب وزير األمن داني دنون إنهم يعارضون الصفقة 

  .التي تتضمن إطالق سراح أسرى من الداخل مع أو بدون عالقة ببوالرد
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رئيس االئتالف الحكومي ياريف ليفين اللذان وانضم إليهما نائب وزير الخارجية زئيف إلكين، و

، لكونها تشتمل على إطالق سراح أسرى فلسطينيين وتجميد البناء "خط أحمر"وصفا الصفقة ببأنها 

  .ومن المتوقع أن ينضم أيضا وزير السياحة عوزي النداو. في المستوطنات

 سراح الدفعة الثالثة إن الوزير غلعاد اردن، الذي صوت ضد إطالق" يديعوت أحرونوت"وقالت 

  .من األسرى، أنه سيعارض في هذه المرة أيضا، ولكنه لم يقرر بعد بشكل نهائي

كما لم يعلن وزير . وأضافت الصحيفة أن الوزير ليمور ليفنات ال تزال مترددة بشأن التصويت

 يريدون ونقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود قولهم إنهم .الخارجية أفيغدور ليبرمان موقفه بعد

وعلم أن عضو الكنيست ميري ريغيف بادرت إلى  .إطالق سراح بوالرد ولكن ليس بأي ثمن

  .الدفع باتجاه سن قانون ضد إطالق سراح أسرىـ بهدف أن تصادق الكنيست على ذلك

  ٢/٤/٢٠١٤، ٤٨عرب 

  

  البرغوثي تنفي الموافقة على إطالق سراح مروان " إسرائيل" .٢٣

في تصريحات نشرتها الصحافة " مصدر إسرائيلي مسؤول"ى نف:  برهوم جرايسي-الناصرة

مروان " فتح"اإلسرائيلية أمس، أن تكون إسرائيل قد وافقت على إطالق سراح القيادي في حركة 

البرغوثي ضمن مئات األسرى الفلسطينيين، في اطار صفقة واسعة تشمل إطالق سراح الجاسوس 

جزئي لوتيرة االستيطان، كشروط " لجم"الرد، واإلسرائيلي في الواليات المتحدة جونثان بو

  .٢٠١٥الستمرار المفاوضات الى نهاية العام 

  ٢/٤/٢٠١٤، الغد، عّمان

  

  طاقم مكافحة اإلرهاب بمكتب نتنياهو يحذر من السفر إلى األردن ويعّد سيناء األشد خطورة .٢٤

راء اإلسرائيلي في مكتب رئيس الوز" طاقم مكافحة اإلرهاب"أصدر :  برهوم جرايسي-الناصرة

مواطني اسرائيل من زيارتها، خاصة في فترة عيد " الطاقم"أمس، بيانا تضمن الدول التي حذر 

من "الفصح العبري الذي يبدأ في منتصف الشهر الحالي، وكانت األردن ضمن الدول التي 

   ".المناطق شديدة الخطورة"، بينما كانت صحراء سيناء ضمن الئحة "المفضل عدم زيارتها

االمتناع "، ولهذا يجب "تهديد عيني وأساسي"وجاء في البيان، أن األردن تقع ضمن ستة دول، فيها 

، "عن زيارتها، وإلى جانب الدول جاءت دول قطر والبحرين ودولة اإلمارات والكويت ومصر

بينما دعا البيان الى تأجيل زيارة كل من المغرب وسلطنة عمان، إذ دائما تتضمن اللوائح 

رائيلية أسماء دول في العالم ال عالقة بينها وبين اسرائيل، أما بشأن صحراء سيناء، فقد االس
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جاءت ضمن المناطق التي يحظر زيارتها اطالقا، وحتى مطالبة مواطني اسرائيل المتواجدين 

حاليا في صحراء سيناء بمغادرتها فورا، وجرى ادراج عدد من الدول مع صحراء سيناء من تلك 

القة السرائيل بها، مثل السعودية وافغانستان والعراق وايران وسورية ولبنان وغيرها التي ال ع

  .من الدول األفريقية وبعضها في شرق آسيا

كذلك، يفّضل الطاقم االمتناع عن زيارة تركيا، رغم التقارير االسرائيلية التي ظهرت في األيام 

 .لية الى تركيا في اآلونة األخيرةاألخيرة، وتشير الى استئناف وتيرة السياحة االسرائي

  ٢/٤/٢٠١٤، الغد، عّمان

  

  "صفقة مخزية"صفقة إطالق سراحي : جوناثان بوالرد .٢٥

عن مقربين من جوناثان بوالرد ان " يديعوت احرنوت"نقلت صحيفة :  القدس دوت كوم-رام اهللا 

 االسرى الجاسوس االسرائيلي ال يريد الخروج من السجون االميركية مقابل االفراج عن

وكان الموقع االلكتروني لصحيفة  .، على حد تعبيره"صفقة مخزية"الفلسطينيين معتبرا ذلك 

ذكر ان نتنياهو بدأ بعقد سلسلة من المشاورات مع وزراء الليكود لحثّهم على دعم " معاريف"

وقع ان واضافت الم .الصفقة اآلخذة بالتبلور لمنع انهيار المفاوضات ولخلق اغلبية داخل الحكومة

تشمل إطالق سراح الدفعة الرابعة من االسرى " صفقة بوالرد" عليها اسم أطلقالصفقة التي 

 اسير ممن شارفت فترة محكوميتهم ٤٠٠ اسيراً من الداخل، باإلضافة الى االفراج عن ١٢وبينهم 

  .على االنتهاء وبينهم االطفال والنساء، وكل ذلك مقابل االفراج عن الجاسوس بوالرد

  ١/٤/٢٠١٤، دس، القدسالق

  

  وحدة استيطانية فـي    ٧٠٠ تعيد طرح عطاءات لبناء      الحكومة اإلسرائيلية ": السالم اآلن "حركة   .٢٦

  القدس

ثاء،  اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان الثال"السالم اآلن"أعلنت حركة :  أ ف ب-القدس المحتلة 

 القدس الشرقية المحتلة، بينما  وحدات استيطانية في٧٠٨أن إسرائيل أعادت طرح عطاءات لبناء 

يسعى وزير الخارجية األميركي جون كيري إلى إنقاذ عملية السالم المتعثرة بين الفلسطينيين 

  .واإلسرائيليين

تسعى وزارة اإلسكان بقوة ": وقالت هاغيت أوفران، المسؤولة عن ملف االستيطان في المنظمة

 مشيرة "جون كيري لتشجيعها) خارجية األميركيوزير ال(وجهود (...) إلى تقويض عملية السالم 

  .إلى أن العطاءات هي في حي جيلو االستيطاني في القدس الشرقية المحتلة
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هذا الصباح، أعلنت سلطة أراضي إسرائيل هذا المشروع، وهو عبارة عن إعادة ": وأضافت

  ."العام الماضي من دون نجاح) على مرحلتين(طرح عطاءات نشرت 

  ٢/٤/٢٠١٤، الحياة، لندن

  

  سرائيلي لشراء أحد مؤيدي نتنياهو صحيفة داعمة للمستوطنيننقسام في اليمين اإلا .٢٧

أثارت مساعي أحد كبار داعمي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو :  دان وليامز-القدس 

 خطوة األمريكيين لشراء صحيفة إسرائيلية يمينية ثانية انتقادات لدى البعض الذين يرون في ذلك

لتعزيز القاعدة االنتخابية لنتنياهو مع تقدم محادثات السالم مع الفلسطينيين التي ترعاها الواليات 

  .المتحدة

ووافقت محكمة في القدس يوم األحد على عرض شراء صحيفة مكور ريشون التي تخاطب 

  .فة الغربيةاليهود المنتمين للمعسكر القومي الديني ومنهم كثيرون يعيشون في مستوطنات بالض

وقدم عرض الشراء شيلدون أدلسون وهو داعم للحزب الجمهوري األمريكي ويعمل في مجال 

أندية القمار ويملك بالفعل صحيفة يسرائيل هيوم وهي صحيفة يومية توزع مجانا على نطاق 

  .واسع في إسرائيل

 في إسرائيل كما وتقول يسرائيل هيوم إنها تريد أن تتوسع في سوق الصحف اآلخذة في االنكماش

وقالت كل من يسرائيل . في غيرها من الدول في مواجهة وسائل اإلعالم اإللكترونية الرخيصة

  .هيوم ومكور ريشون إن مكور ريشون ستحتفظ بسياستها التحريرية المستقلة

وقال بينيت لراديو الجيش اإلسرائيلي عند . لكن الوزير نفتالي بينيت أبدى أسفه لهذه الصفقة

ه عن بيع مكور ريشون إن الصفقة التي ال تزال في انتظار موافقة سلطات مكافحة االحتكار سؤال

  ".تحزنني"

.. إنها لسان حال شخص واحد ). الروسية(صحيفة برافدا ) مثل(يسرائيل هيوم هي "وتابع قوله 

عند كل مرحلة تشهد خالفا بين المصلحة الوطنية ورئيس "وأضاف بينيت  ."رئيس الوزراء

  ."وزراء تنحاز الصحيفة دائما لرئيس الوزراءال

 وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة هاآرتس الليبرالية اليومية والذي -وأشار هانوخ مرمري 

 إلى أن بينيت يخشى فقدان وسيلة لحشد الناخبين ضد -يحرر مدونة معنية بشؤون اإلعالم 

  .نتنياهو

  ١/٤/٢٠١٤، وكالة رويترز لألنباء
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   أخطر من قنبلة إيران"إسرائيل"في الفساد : تقرير .٢٨

ما تزال إدانة أول رئيس حكومة في إسرائيل بالرشوة تثير ردود فعل واسعة بين : وديع عواودة

إشادة بقرار المحكمة وتحذير من خطورة ظاهرة الفساد التي ذهب بعض المراقبين للمفاضلة بينها 

  .وبين خطر قنبلة إيران

في تل أبيب أدانت االثنين الماضي إيهود أولمرت وعشرة يشار إلى أن المحكمة المركزية 

 بتلقي رشا عدة مرات بمئات آالف -منهم رئيس بلدية القدس المحتلة السابق-مسؤولين آخرين 

لكن مقربين من أولمرت نقلوا عنه  .الدوالرات من مستثمر مقابل تسهيل إصدار تصاريح بناء

  .محكمة له من تهمالثالثاء أنه مصدوم، وال يصدق ما نسبته ال

وفي قرار عّبر القاضي عن خطورة الظاهرة، وقال إنها تتلف مؤسسات الدولة، وتعطّل أجهزة 

  .الرقابة، وتقتل منظومة القيم التي تصون مناعة المجتمع وكيانه السياسي

  

  وباء متفش

 هرم ويذهب أستاذ العلوم السياسية آفيعاد هكوهن للقول إن المحكمة كشفت عن وباء متفش في

ويرى في تعليقه للجزيرة نت أن ظاهرة الفساد تكّون طبقة  .الدولة، مما يعتبر تهديدا خطيرا جدا

واألهم أنها تضرب نظام "من السماسرة التي تستأثر بالموارد العامة وتضرب خزينة الدولة أيضا، 

تربطنا كجماعة إن الظاهرة تقطع األوصال التي "ويتابع  ".الحكم والمجتمع وتبدد ثقته بمؤسساته

  ".واحدة، وتشجع االستخفاف بسلطات الحكم، وتزعزع االستقرار االجتماعي

 أن اإلدانة وسام شرف للجهاز -من حزب العمل-بينما يعتبر رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ 

زهافا جالؤون بالتشديد " ميرتس"وتتفق مع هرتسوغ رئيسة حزب . القضائي لنضاله ضد الفساد

  .د يؤدي للمزيد منهعلى أن الفسا

  

  خطر جدري

ألنه يهدد السياسة، ويؤدي " أن الفساد يشكل خطرا جديا -في تعليقها للجزيرة نت-وترى جالؤون 

تكمن أهمية القرار أيضا في أنه بعث رسالة "وتابعت . إلى شيطنتها وتجريمها في نظر الجمهور

 شهوة السلطة والمال قد أفسدت ، مشيرة إلى أن"واضحة مفادها أن القادة ليسوا فوق القانون

ألنه يأتي "وتؤكد أن الفساد داء خبيث من شأنه التسبب في انهيار إسرائيل من داخلها،  .أولمرت

  ".على كل بقعة خضراء
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في افتتاحيتها يوم الثالثاء، واعتبرت فيها أن إدانة أولمرت لحظة " هآرتس"وهذا ما أكدته صحيفة 

ونوهت إلى أن النهاية السياسية التراجيدية  .المتفشي في إسرائيلمؤسسة في مسيرة مكافحة الفساد 

وتحول لمعيار شرعي لدى ساسة " السوس"ألولمرت تظهر كيف تغلغل الفساد في الدولة كـ

  .الدولة

من اإلسرائيليين يقولون إن مؤسسات % ٧٣ أن ٢٠١٣وكشف مقياس الفساد العالمي األخير لعام 

 على يد زمرة من االنتهازيين أصحاب مصالح غير -كل مطلقلحد كبير أو بش-الدولة تدار 

في % ٥في فينلندا، و% ٢٨في المكسيك، و% ٦٢من األميركيين، و% ٦٤موضوعية، في مقابل 

  .النرويج

  

  مكافحة فاشلة

من اإلسرائيليين يرون أن مساعي الحكومة لمكافحة الفساد غير ناجعة، مشيرا إلى % ٧٧وقال إن 

  ".بأنهم دفعوا رشا لمسؤولين"منهم % ١٢اعتراف 

، معتبرا أن نسبة أعلى من اإلسرائيليين تقدم "المخفي أعظم"لكن الباحث آرييه آفنيري ينبه إلى أن 

  .رشا لجهات في المؤسسة الحاكمة لتسهيل معامالتهم المتنوعة

 في وهذا ما أكدته أديت داخنر ابنة شموئيل داخنر المستثمر الذي قدم الرشا ألولمرت، منوهة

حديث للقناة اإلسرائيلية العاشرة إلى أنها كانت تعرف منذ طفولتها أن والدها الناجي من المحرقة 

  .كان يتجاوز العقبات بتسديد الرشا للكثيرين

أصرخي أيتها األرض " بعنوان ٢٠١٠أفنيري الذي عالج الفساد في إسرائيل بكتاب صدر عام 

  .فشى كالخاليا السرطانية، وتنال من المؤسسة األمنية أيضا، يعتبر الفساد ظاهرة تتفاقم وتت"الفاسدة

  خطر إستراتيجي

وردا على سؤال الجزيرة نت، يتفق أفنيري مع باحثين آخرين في أن الفساد خطر إستراتيجي 

  .على إسرائيل، ألنه ينعكس سلبا وبالتدريج، ويؤدي إلى حالة انحالل وانهيار الحقا

  ١/٤/٢٠١٤، الجزيرة نت، الدوحة

  

   لبنان وغزة الحرب ضّد تستعد لشّن"إسرائيل": "جيروزاليم بوست" .٢٩

 تدريبي بدأ فى تنفيذ برنامج اإلسرائيليالجيش " إن "جيروزاليم بوست"قالت صحيفة : فكرية أحمد

يوليو  حرب في ارتكبها التياستعدادا لشن حرب ضد لبنان وقطاع غزة، وتحاشى األخطاء 

  . مع حزب اهللا٢٠٠٦
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 جلعاد، قوله إن إيلي جنوب إسرائيل فيفة عن قائد مركز تدريب القوات البرية ونقلت الصحي

البرنامج يعد الطالب الذين ينفذون مهام الحرب الرئيسية، كالتزود بوقود العربات المدرعة "

، مشدداً على ضرورة استمرار القوات البرية فى العمل، "وضمان امدادات جديدة من الذخيرة

 أن التدريب اللوجيستى كان غير كاف فى صفوف ٢٠٠٦ل حرب يوليو أدركنا خال": وأضاف

وختم جلعاد قائالً "، لذا  يجب اقامة دورة تدريبية للوصول إلى المعايير المهنية "الجيش اإلسرائيلى

 أن يكونوا على يأنه من الضرور"، مؤكداً "هؤالء الضباط على أهبة االستعداد للحرب": إن

  ."جبهة، سواء كانت فى سوريا، أو غزة، أو لبنان ياستعداد للحرب على ا

 ١/٤/٢٠١٤، الوفد، الجيزة

  

  ة الجئين فلسطينيين في سوريأربعةاستشهاد ": مجموعة العمل" .٣٠

 الجئين فلسطينيين، أمس الثالثاء، جراء استمرار الحصار والهجمات على أربعة استشهد :غزة

، ةموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريوأفادت مج .ةمخيمات الالجئين الفلسطينيين في سوري

 من مخيم اليرموك نتيجةً للجفاف ونقص التغذية وسوء وخولة بهنساويباستشهاد محمد كركولكي 

الرعاية الطبية، جراء الحصار المتواصل على المخيم رغم بدء تثبيت اتفاق التهدئة، مشيرةً إلى 

واستشهد الالجئ خالد  .الالجئين بالمخيمأنه تم باألمس توزيع كميات محدودة من المساعدات على 

الحموري جراء تعرضه للقنص في مخيم درعا، فيما استشهد جمال إبراهيم من سكان حي ركن 

  .الدين جراء تعرضه للتعذيب في سجون األمن السوري

٢/٤/٢٠١٤القدس، القدس،   

 

  د األقصى مستوطناً وعنصر مخابرات يقتحمون باحات المسج٣٠٠أكثر من : مؤسسة األقصى .٣١

 إن المسجد ٤/١/٢٠١٤وم الثالثاء يقالت مؤسسة االقصى للوقف والتراث في بيان لها صباح 

االقصى يشهد منذ ساعات الصباح حركة اقتحامات بالجملة لمستوطنين وطالب جامعات بلغ 

 من طالب الجامعات، فيما ٥٠ مستوطنا و٢٥٠عنصر احتاللي منهم ٣٠٠عددها االجمالي نحو 

وأضاف  . المسجد انتشارا مكثفا لقوات شرطة االحتالل والضباط والقوات الخاصةتشهد رحاب

خاصة عيد " موسم االعياد"البيان أن موجة االقتحامات هذه جاءت بالتزامن مع دخول ما يسمى 

المزعوم بقضية الهيكل المزعوم ويزيدوا فيه  "منظمات الهيكل"و الفصح الذي يربطه المستوطنون

  .ماتهم لألقصىمن وتيرة اقتحا

١/٤/٢٠١٤مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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   منشأة١٧ فلسطينياً ويهدم ١٤واالحتالل يعتقل .. مستوطنون يعتدون على دير مسيحي: الضفة .٣٢

متطرفون شعارات معادية للمسيحية مستوطنون خط :  كامل ابراهيم،)أ ف ب (-القدس المحتلة 

قدس ليل االثنين الثالثاء وقاموا بثقب اطارات سيارات قريبة، على جدران دير كاثوليكي غرب ال

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري في بيان انه تم  .بحسب ما اعلنت الشرطة االسرائيلية

ثقب اطارات خمس سيارات، وخطت على جدران الدير شعارات مسيئة بالعبرية للسيدة العذراء 

  . في الموقع"اميركا هي المانيا النازية" و"دفع الثمن" الى شعار باإلضافة

مواطنا فلسطينيا من مدينتي الخليل ونابلس بينهم ) ١٤(، أمسميدانيا اعتقلت قوات االحتالل فجر 

  .أسيران محرران وصحفي وامرأة

 خيمة ومنشأة زراعية في خربة جعوانة شرق مدينة ١٧وهدمت جرافات االحتالل صباح امس

  .نابلس

٢/٤/٢٠١٤الرأي، عمان،   

  

  الشيخ رائد صالح يهنئ أردوغان بفوز حزبه في االنتخابات بتركيا .٣٣

هنأ رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صالح، رئيس الحكومة : أم الفحم

في االنتخابات البلدية التي جرت قبل " العدالة والتنمية"التركية رجب طيب أردوغان، بفوز حزبه 

  .يومين

يسرنا ويسعدنا أن نتقدم إلى فخامتكم والى : "شيخ صالح في رسالة بعث بها إلى أردوغانوقال ال

األهل واألخوة في جمهورية تركيا رئيسا وحكومةً وشعًبا بالتهاني القلبية بمناسبة فوز حزب 

ازات العدالة والتنمية ونجاحه الباهر في االنتخابات البلدية التركية، هذا النجاح الكبير هو ثمرة انج

حزبكم العظيمة على الساحة المحلية وعملكم وتفانيكم نحو االزدهار والرفاه والتقدم والتطور في 

  ".جميع الميادين

١/٤/٢٠١٤، قدس برس  

  

  فوز حزب أردوغان في تركيا يثير اهتمام الصحف الفلسطينية .٣٤

اليومية، اهتمت الصحف األربع الفلسطينية : قيس ابو سمرةعطا اهللا،  عال-رام اهللا ، غزة

الصادرة في الضفة الغربية، وقطاع غزة بتغطية أنباء فوز حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه 

  .، في االنتخابات المحلية في تركيا”رجب طيب أردوغان“رئيس الوزراء 
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أليام الصادرة في رام اهللا إلى خبر الفوز، وأفردت مساحة من التغطية ألرقام وتطرقت صحيفة ا

أردوغان يفوز بقوة ” :الفوز، وأهم ردود الفعل العربية والعالمية، وعنّونت خبر إعالن النتائج بـ

  .”في االنتخابات البلدية التركية

ل تغطيتها اإلخبارية قرار ، أقدم الصحف الفلسطينية، من خال"القدس"ومن جانبها أفردت صحيفة 

وأبرزت الصحيفة الصادرة من مدينة القدس، أهم ردود الفعل  .”أردوغان الحاكم“فوز حزب 

  .الفلسطينية، على خبر فوز حزب العدالة والتنمية

، الصادرة في رام اهللا فقد ركزت في تغطيتها لخبر الفوز بتوعد ”الحياة الجديدة“أما صحيفة 

وأبرزت الصحيفة احتفال حركة حماس، والمسيرة التي . ”دفع الثمن”لخصومه بـ ”أردوغان“

  .دعت لها احتفاًء بفوز الحزب

وفي غزة، اهتمت صحيفة فلسطين، وهي اليومية الوحيدة الصادرة في القطاع، بخبر فوز حزب 

  .العدالة والتنمية الحاكم في تركيا

باليا لالجئين شمال قطاع غزة دعت شارك مئات الفلسطينيين مساء االثنين في مسيرة في مخيم جو

اليها حركة حماس لالحتفال بفوز حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رئيس الوزراء التركي رجب 

  .طيب اردوغان في االنتخابات البلدية في تركيا

٢/٤/٢٠١٤القدس العربي، لندن،   

 

  ارسم /آذار خالل ٣٦٤ فلسطينياً واعتقل ١٢االحتالل قتل ": أحرار"مركز  .٣٥

 ١٢الجيش اإلسرائيلي قتل “قال تقرير حقوقي فلسطيني إن : قيس أبو سمرةول، األناض -رام اهللا 

 آخرين، في الضفة الغربية والقدس ٣٦٤مارس المنصرم، واعتقل /فلسطينياً خالل شهر آذار

وأوضح التقرير الشهري لمركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان  .”المحتلة وقطاع غزة

  .” آخرين من الضفة الغربية٦ شهداء من قطاع غزة، و٦“أمس الثالثاء أن ) ر حكوميغي(

 فلسطينيا خالل الشهر نفسه، تركز غالبيتها في مدينتي ٣٦٤وأضاف أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل 

 في صفوف المواطنين ما بين االعتقاالتوتراوحت تلك  .الخليل بالضفة الغربية، والقدس

 اإلسرائيلي، االحتاللت مداهمة للمنازل، وأخرى أثناء المواجهات مع جنود اعتقاالت ضمن حمال

واعتقاالت عبر الحواجز العسكرية اإلسرائيلية المنصوبة على األراضي الفلسطينية في كل مكان، 

مدن الضفة الغربية مستباحة “من جهته، قال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار إن  .بحسب التقرير

  .”لمة، ويتم اقتحامها في كل ليلة ليتم اعتقال فلسطينيينبكل ما تعني الك

٢/٤/٢٠١٤القدس العربي، لندن،   
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  ٢٠١٤ سنة الفلسطينيين في األرض المحتلة منذ بداية تصعيد العنف ضّد: ألمم المتحدةا .٣٦

يؤكد آخر تقرير صادر عن مكتب منسق الشؤون اإلنسانية : عبد الحميد صيام - األمم المتحدة

مم المتحدة ومقره القدس أن العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل قوات االحتالل التابع لأل

ايا من حفقد وصل عدد الذين سقطوا ض .٢٠١٤والمستوطنين في تصاعد منذ بداية عام 

مارس الماضي تسعة، قتل منهم أربعة في أسبوع / آذار ٢٤الفلسطينيين من بداية هذا العام لغاية 

فل ال يتجاوز الرابعة عشرة كان يجمع أعشابا برية قرب قرية عرب الرماضين واحد من بينهم ط

  .جنوب الخليل

 ٢٢وفي مخيم جنين قتل ثالثة شبان يوم . بينما قتل في نفس الفترة من السنة الماضية ستة

  . مدنيا أثناء عملية عسكرية١١مارس وجرح /آذار

 ٣،٧٣٦ نحو ٢٠١٣لغ عدد الجرحى عام  فلسطينيا منذ بداية العام بينما ب٤٤٤كما جرح نحو 

ومن . لمسيل للدموع ا الغازاستنشاقبسبب )  أشهر١٠، ٣( ومن بين الجرحى رضيعان صاًخش

 فلسطينيا أصيبوا أثناء االشتباكات في باحات المسجد األقصى أثناء ١٢٥بين المصابين 

  .ت اإلسرائيليةالمواجهات مع المجموعات اليمينية التي تقتحم األقصى تحت حماية القوا

 في أسبوع واحد، خمسة منها في منطقة اعتداءات المستوطنين فقد وقعت عشرة اعتداءاتأما 

  .  سيارة في بلدة بيت حنينا شمال القدس الشرقية٣٤وقد شق مستوطنون إطارات  نابلس،

مارس بعد إصابتهم بأعيرة / آذار٢١أما في غزة فقد أصيب أربعة مدنيين من بينهم طفل يوم 

  .نارية أطلقتها القوات اإلسرائيلية

فبراير إال / شباط٦أما معبر رفح الحدودي فقد استمرت السلطات المصرية في إغالقه منذ 

وهناك آالف المسافرين من بينهم مرضى ومسافرون ما زالوا عالقين بانتظار السماح . للمعتمرين

 .لهم بالعبور إلى مصر

٢/٤/٢٠٠١٤القدس العربي، لندن،   
 

 لتمديـد " إسـرائيل "اسـتحقاقات   " مبعدي المهـد  "إطالق األسرى القدامى وإعادة     : ة فارس قدور .٣٧

  المفاوضات

تسببت إسرائيل بأزمة في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بعد أن : نبهان خريشة -رام اهللا 

قال وعلى هذا الموضوع، . رفضت األولى اطالق سراح الدفعة الرابعة من االسرى القدامى

ما يناقش اآلن ليس “إن  ”القدس العربي“ فارس رئيس نادي االسير الفلسطيني في مقابلة مع قدورة



  

  

 
 

  

            ٢٥ص                                      ٣١٧٥ :   العدد    ٢/٤/٢٠١٤األربعاء  :التاريخ

موضوع اطالق سراح الدفعة الرابعة من االسرى في سياق منعزل عن فرص تمديد فترة 

 كيري سيعود للمنطقة ...المفاوضات واستحقاقات موافقة القيادة الفلسطينية على هذا التمديد

ما يأتي بأفكار جديدة تمكن القيادة الفلسطينية من التعايش مع فكرة تمديد ورب) االربعاء(

المفاوضات، اال أن االستحقاقات المطلوبة من اسرائيل لقاء ذلك اطالق سراح الدفعة الرابعة من 

 الى اعادة باإلضافةاالسرى والتجميد الكلي لالستيطان واطالق سراح عدد اضافي من االسرى، 

التي  ”ج”مهد الى ديارهم وتوسيع الوالية الفلسطينية لتشمل المناطق المصنفة بـمبعدي كنيسة ال

من مجمل مساحة الضفة  “ ٦٠تخضع للسيطرة االسرائيلية وفقا التفاق أوسلو والتي تشكل 

  .”الغربية

٢/٤/٢٠١٤القدس العربي، لندن،   
  

  فهمفي غر يعثرون على كاميرات وأجهزة تنصت" النقب" أسرى :وزارة األسرى .٣٨

قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين، إن األسرى في سجن النقب عثروا على ثالث : رام اهللا

كاميرات للتجسس وعدة أجهزة تنصت في غرفهم وغرفة الكانتين، مخبأة بشكل دقيق وسري في 

  .٢٥قسم رقم 

عثروا صباح أمس، " النقب"في بيان صحافي، أمس، الى أن أسرى " شؤون األسرى"وأشارت 

لى كاميرا مثبتة بإحدى الغرف بطريق الصدفة، ما أثار حفيظتهم ودفعهم لنزعها، والتفتيش ع

بشكل دقيق عن غيرها في كافة أرجاء القسم، ليعثروا على اثنتين أخريين وأجهزة تنصت في 

  ".الكانتين"القسم وغرفة 

غرف األسرى واعتبرت الوزارة أن زرع كاميرات وأجهزة تنصت من إدارة سجون االحتالل في 

  .انتهاك خطير لحقوق اإلنسان، كون وضع مثل تلك األجهزة ينتهك حقوق حريتهم الشخصية

٢/٤/٢٠١٤األيام، رام اهللا،   

  

  "محنة فلسطين وأسرارها"يصدر كتاب " المركز العربي لألبحاث" .٣٩

لى يشتمل هذا الكتاب الذي صدر حديثاً عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ع: عّمان

محنة فلسطين “مذكرات الفريق األول الركن كتاب لصالح صائب الجبوري ويحمل عنوان 

  .) صفحة من القطع الكبير٦٥٤( ”وأسرارها السياسية والعسكرية

يتضمن هذا الكتاب نبذة تاريخية وافية عن قضية فلسطين وعن الصهيونية واليهود واالنتداب 

سية التي سبقت اندالع القتال في فلسطين غداة قرار البريطاني، وعرضاً مسهباً للوقائع السيا
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، ثم تفصيالت الحرب والحركات العسكرية للجيش العراقي والمعارك التي ١٩٤٧التقسيم في سنة 

  . خاضها حتى توقيع اتفاقيات الهدنة وتسليم المناطق الفلسطينية إلى الجيش االردني

٢/٤/٢٠١٤القدس العربي، لندن،   

  

  ة المسجد األقصىتحذر من انتهاك حرماألوقاف المصرية  .٤٠

من تكرار انتهاك   " اإلسرائيلي"حذرت وزارة األوقاف المصرية، أمس، سلطات االحتالل        : وكاالت

  .حرمة المسجد األقصى المبارك، لما يسببه ذلك من إهانة بالغة لإلسالم والمسلمين

 والطلبة اليهود باحـات     ودان وزير األوقاف محمد مختار جمعة اقتحام مجموعات من المتطرفين         

المسجد األقصى، وسط حراسة قوات االحتالل وقيامهم بجوالت استفزازية في أروقته، وشدد على             

أن تلك الممارسات االستفزازية من شأنها أن تؤجج من نار الصراع وحمى االقتتـال، وتقـضي                

 بواجبهـا تجـاه تلـك       على كل الجهود الرامية لتحقيق السالم، مطالباً المنظمات الدولية بالقيـام          

االعتداءات اآلثمة، والعمل الجاد والعاجل من أجل حماية وإنقاذ المسجد األقصى مـن انتهاكـات               

  . االحتالل وممارساته العدائية

  ٢/٤/٢٠١٤الخليج، الشارقة، 

  

  " الدراجة الهوائية" على  رداً"إسرائيل" دعاية مضادة للسيسي بصوره في :"قدس برس" .٤١

 نشطاء مصريون على مواقع التواصل االجتماعي، صورا للمرشـح          تداول:  قدس برس  -القاهرة  

الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي، وهو ضابط برتبة صغيرة، قالوا إنها التقطت له وهو يتـدرب               

وتظهر صورتان تم نشرهما، السيسي مقدرا انه كان فـي أوائـل             .مع جيش االحتالل اإلسرائيلي   

 محاط بعساكر يرتدون زي جنود االحتالل اإلسرائيلي، فيما يبدو أنه         الثالثينيات من عمره، وهو م    

  .كانوا في حالة تلقي تدريبات خاصة

التأكد من صحة تلك الصور، إال أن معلقين على شـبكات التواصـل             " قدس برس "ولم يتسنى لـ    

 االجتماعي، وصفوا أنفسهم بأنهم خبراء عسكريون، أكدوا صحة هذه الصور، مشيرين إلى أنهـا             

كانت تمثل مرحلة من التنسيق العسكري واألمني بين مصر واالحتالل اإلسرائيلي، سبقت توقيـع              

  .١٩٧٩عام " كامب ديفيد"اتفاقية 

  ١/٤/٢٠١٤قدس برس، 
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   وقطاع غزة خصوصاًأردوغان يؤكد مواصلة دعم القضية الفلسطينية عموماً .٤٢

ـ  استمرار وقوف بلـده      أكد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي      :  قدس برس  -غزة    ىإل

 معه  أجراهجاء ذلك خالل اتصال هاتفي       .جانب القضية الفلسطينية عموًما وقطاع غزة خصوًصا      

  . هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزةإسماعيل) ١/٤(الثالثاء 

وتقدم هنية ألردوغان بتهاني الشعب الفلسطيني وحكومته بعد نجاح العرس الديمقراطي في تركيا             

جـاء فـي    " العدالة والتنميـة  "واعتبر هنية فوز     . حزب العدالة والتنمية باالنتخابات البلدية     وفوز

ومن جانبه شكر رئيس الوزراء التركـي هنيـة علـى هـذا              .ظروف غاية في الحساسية والدقّة    

  .االتصال والتهنئة، مشيرا إلى نجاح هذه االنتخابات بشكل كبير عكس إرادة الشعب التركي

ان خالل االتصال األوضاع الحالية في قطاع غزة وسبل رفع الحصار وإنهاء معاناة             وبحث الجانب 

  .الشعب الفلسطيني

  ١/٤/٢٠١٤قدس برس، 

  

  "إسرائيل"تونسيون يدعون لمقاومة التطبيع األكاديمي مع  .٤٣

دعا ممثلو عدد من األحزاب السياسية والجمعيات المدنية في         :  االناضول - رضا التمتام  -تونس  

  .مع إسرائيل في تونس والوطن العربي” التطبيع األكاديمي“ليوم الثالثاء، إلى مواجهة تونس، ا

جاءت هذه الدعوة خالل ندوة ثقافية، اليوم، نظّمها عدد من األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع              

  .، بالعاصمة تونس"يوم األرض“المدني بمناسبة إحياء ذكرى 

، وحـزب العمـل     )قومي(حزب حركة النضال الوطني     : ومن أهم األحزاب المشاركة في الندوة     

، إلى جانب عدد من الجمعيات      )قومي(، وحزب التحررين األحرار     )يساري(الوطني الديمقراطي   

على غرار الرابطة الوطنية للتسامح، والهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومقاومة التطبيع مع الكيـان              

 عن ناشطين مستقلين، إلى جانب عدد من طلبـة          الصهيوني، وحركة الوحدويون القوميون، فضالً    

  .الجامعات وبعض األساتذة الجامعيين

مقاومة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومـن أهّمهـا           "وعّبر المشاركون في الندوة عن      

  .، بحسب مراسل األناضول"التطبيع األكاديمي

جـامعيين تونـسيين مـع جامعـات        تطبيعا ل "وقّدم المشاركون عددا من الشهادات عما اعتبروه        

  ."إسرائيلية

وفي تصريح لألناضول على هامش الملتقى، قال أحمد الكحالوي، رئيس جمعية دعـم المقاومـة               

مقاومة التطبيع األكاديمي مع الجانـب      “، إن   )غير حكومية (ومقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني      
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ا أحرار العالم في الوطن العربي وأمريكـا        الصهيوني يأتي في إطار التفاعل مع حملة دولية ينفّذه        

الالتينية وآسيا من أجل محاصرة الكيان الصهيوني عالميا والتصّدي لجرائمه في حـق الـشعب               

  ."الفلسطيني

التطبيع األكاديمي في تونس مع الكيان الصهيوني بـات جلّيـا طيلـة             "وأشار الكحالوي إلى أن     

تونسيين يدافعون علنا عـن ذلـك، ويـدعون إلـى           األعوام الماضية، مع وجود أساتذة جامعيين       

  ."ةالفلسطينيالتواصل مع اإلسرائيليين الذين اغتصبوا األراضي 

  ٢/٤/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

  كيري يلغي زيارته لرام اهللا التي كانت مقررة األربعاء: مسؤول أمريكي .٤٤

 وزيـر الخارجيـة     أنء،   مساء اليـوم الثالثـا     أميركي مسؤول   أعلن : القدس دوت كوم   -رام اهللا 

 رام اهللا كما كان متوقعا للقاء الرئيس الفلسطيني         إلى األربعاء جون كيري لن يتوجه غدا       األميركي

  .محمود عباس

وكانت المتحدثة باسم كيـري     ". لن نسافر غدا   "األميركيةوقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية       

 هيئـة   ١٥ إلىر الفلسطيني طلب االنضمام      الرئيس عباس القرا   إعالنأعلنت عن هذه الزيارة قبل      

 الصحافيين في ختام    أمام للزيارة عندما تحدث     اإللغاءولم يؤكد كيري تماما هذا       . المتحدة األممفي  

لست واثقـا بعـد     "ومما قاله بهذا الشأن     .  في بروكسل  األطلسياجتماع مع نظرائه في دول حلف       

  ". ما هو ممكنإطار اللوجستي وفي  ال نزال ننظر فيها على المستوىأموراالن هناك 

  ١/٤/٢٠١٤القدس، القدس، 

  

  المفاوضاتمن السابق ألوانه استخالص استنتاجات بشأن : كيري .٤٥

قال وزير الخارجية األمريكي جون كيري يوم الثالثاء        : مصطفى صالح  -عماد عمر    -بروكسل  

 إسرائيلدثات السالم بين    إن من السابق ألوانه استخالص أي استنتاجات بشأن االحتماالت في محا          

وقال كيري إن الرئيس الفلسطيني      . كثيرا من االحتماالت ما زال قائما      أنوأضاف   .والفلسطينيين

 . حتى نهاية الشهر الجاري    إسرائيلمحمود عباس وافق على الوفاء بتعهده مواصلة التفاوض مع          

ي بروكـسل لبحـث     وأضاف للصحفيين بعد اجتماع مع نظرائه في دول حلف شمال األطلسي ف           

يقول كال الطرفين إنهما يريدان االستمرار للتوصل إلى طريـق          .. حتى الليلة "األزمة في أوكرانيا    

  ."للمضي قدما

  ١/٤/٢٠١٤وكالة رويترز لألنباء، 
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  االستيطانتوسيع الدفعة الرابعة من األسرى وتجميد : يد المفاوضات كيري لتمدخطة .٤٦

ية األمريكي جون كيري على عجالة خالل ساعات ليـل          قدم وزير الخارج  : أشرف الهور  -غزة  

االثنين وصباح أمس الثالثاء مقترحات للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، لضمان عدم انهيار عملية            

، وحملت الخطة الجديدة تقديم بـوادر  "العصا والجزرة"السالم والمفاوضات، ارتكزت على نظرية    

سراح الدفعة الرابعة إضافة لمئات األسرى، على أن يكـون          إيجابية للفلسطينيين من بينها إطالق      

  . في الضفة الغربيةاالستيطانجزء منهم من األسرى المهمين، وبحث مسألة تجميد 

وحسب العديد من المصادر الخاصة فقد أنهى وفد الرئاسة الفلسطيني المكون من الدكتور صائب              

ير المخابرات العامة، اجتماعا هامـا مـع   عريقات رئيس طاقم المفاوضات، واللواء ماجد فرج مد  

كيري في مدينة القدس، بعد أن تعثر وصوله إلى مدينة رام اهللا للقاء الـرئيس محمـود عبـاس،                   

المتداد لقائه مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من خمس ساعات، وصل حتـى               

  .ساعات متأخرة من الليل

ت جديدة من كيري سيبحثها اجتماع القيادة الفلسطينية ليل الثالثاء،          وعاد الوفد الفلسطيني باقتراحا   

حيث سيجتمع مرة أخرى في مقر المقاطعة برئاسة الرئيس عباس، لتقديم رد نهائي على الخطـة                

أحد المـسؤولين   . األمريكية، على أن يعرض في زيارة أخرى لكيري يتوقع أن تكون قريبة جدا            

ـ       الفلسطينيين ويشارك في اجتماع     إنه علـم    "القدس العربي "ات القيادة طلب عدم ذكر اسمه، قال ل

أن خطة كيري الجديدة، توازي بين المطالب الفلسطينية واإلسرائيلية، خاصة في موضوع إطالق             

  .سراح األسرى، من أجل تمديد المفاوضات

يهم أسرى  ولفت إلى أن الصفقة تستند إلى إطالق سراح األسرى القدامى بدون أي استثناء، بمن ف              

، إضافة إلى مئات األسرى اآلخرين، بحيث يكون من بيـنهم قـادة مـن               ٤٨القدس ومناطق الـ    

الحركة األسيرة، لم تحدد أسماؤهم بعد، مذكرا في هذا المجال أن الرئيس عباس طلب من الرئيس                

ن األمريكي في وقت سابق أن تشمل الصفقة هذه إطالق سراح األسير مروان البرغوثي، ويتردد أ              

يكون من بين األسماء أيضا اللواء فؤاد الشوبكي، وأحمد سعدات األمين العام للجبهـة الـشعبية،                

  .ثاني فصائل منظمة التحرير

وسيكون إلسرائيل اختيار غالبية األسرى التي سترد أسماؤهم في هذه الصفقة، على أن يراعى أن               

 إطالق سراح األطفال والمرضى     ، وعلى أن تشمل   االنتهاءال تكون محكومياتهم ممن شارفت على       

  .والنساء
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وكان كيري الذي وصل إلى إسرائيل وعقد على عجالة عـدة لقـاءات مـع نتنيـاهو والجانـب                   

الفلسطيني غادر صبيحة الثالثاء بعد لقائه الثاني مع نتنياهو إلى بروكسل، لحضور اجتماع مهـم               

  ."الناتو"لحلف 

 الموجود في إسرائيل والمناطق الفلسطينية لقاء       وعقد كيري فور وصوله بناء على طلب من فريقه        

مطوال مع نتنياهو دام خمس ساعات، قبل أن يعقد لقاء آخر مع الوفد الفلسطيني دام ثالث ساعات                 

  .أخرى وانتهى فجر الثالثاء

وجرى خالل اللقاءين بحث المقترحات الجديدة التي قدمها كيري، حيث استمع الوزير األمريكـي              

تنوي القيادة الفلسطينية القيام بها، حال استمرت إسرائيل في التعنت تجـاه تلبيـة              للتوجهات التي   

مطالب العملية السلمية، وذلك خالل لقائه مع عريقات وفرج، حيث عاد كيري مجددا صباح أمس               

  .الثالثاء وعقد اجتماعا آخر مع نتنياهو، عرض خالله المخطط الجديد

 مع طرفي الخـالف، وأنـه       "العصا والجزرة "ستخدم أسلوب   وتفيد تقارير بأن الوزير األمريكي ا     

  .طلب منهم اتخاذ مواقف أكثر مرونة خشية من تفاقم األزمة وضياع فرصة السالم

  ١/٤/٢٠١٤القدس العربي، لندن، 

  

   عن الجاسوس اإلسرائيلي بوالرداإلفراجواشنطن تدرس : واشنطن بوست .٤٧

 النقاب عن أن إدارة الرئيس األمريكـي        كشفت مصادر صحفية أمريكية   :  قدس برس  -نيويورك  

 المدان في الواليات المتحـدة، جوناثـان        اإلسرائيلي سراح الجاسوس    إطالقباراك أوباما، تدرس    

  .اإلسرائيلية -ضمن جهودها الستمرار محادثات السالم الفلسطينية بوالرد، 

، أن  )١/٤ (ءاألربعـا وذكرت صحيفة واشنطن بوست األمريكية، في تقرير نشر على موقعهـا            

 عن بوالرد، الذي تضعه اسرائيل كشرط الستمرار مفاوضات السالم مـع الفلـسطينيين،              اإلفراج

 نتنياهو، وفاتورة كبيرة على الرئيس اوباما مقابل        سيعد بمثابة جائزة كبيرة لرئيس الوزراء بنيامين      

  . الجهود األمريكية في بناء دولة فلسطينية مستقلةإنقاذ

 لتخفيف عقوبـة    إسرائيلوباما قاومت عالنية، ضغوطات كبيرة من       أإن إدارة   "وأضافت الصحيفة   

 اإلدارات التي تعتبرها الواليات المتحدة حليفا، على غـرار          إسرائيلبوالرد بسبب تجسسه لصالح     

 يكون عنصرا محتمال ألي حـل       أن مصير بوالرد كان يفترض دائما       أناألمريكية السابقة، غير    

  ". الفلسطيني المستمر منذ عقود- اإلسرائيليدة للصراع تدعمه الواليات المتح

 المبكر عـن    اإلفراج"ونسبت الصحيفة لمسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، القول أن            

، فيمـا أكـد     "اآلنلم ُيتخذ قرار فعلي حتى      "، مؤكدا أنه    "بوالرد يخضع لمناقشة اإلدارة األمريكية    
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 المبكر عن بوالرد كجزء رئيـسي       اإلفراج تضع مسألة    ائيلإسر أن   اإلسرائيليةمسؤول بالحكومة   

  .من المفاوضات حول تمديد محادثات السالم

  ١/٤/٢٠١٤قدس برس، 

  

  ودول الخليج" سرائيلإ"تالقي المصالح سيقود إلى تعاون بين ": نيويورك تايمز" .٤٨

 قد يـؤدي    األميركية، في تقرير نشرته أمس، أن تالقي المصالح       " نيويورك تايمز "ذكرت صحيفة   

إلى التعاون بين إسرائيل ودول الخليج، موضحة أن االجتماعات التي عقدها مسؤولون أميركيون             

وإسرائيليون في القدس المحتلة أمس األول، أظهرت إمكانية تعزيز التعاون األمني بين إسـرائيل              

  .وبعض الدول الخليجية

كن تصورها قبل بضع سنوات فـي       وأوضحت الصحيفة األميركية أن هذه الفكرة، التي كان ال يم         

األساس، أصبحت اآلن أكثر قبوالً بسبب القلق من البرنامج النووي اإليراني، إلى جانب الفوضى              

  .في سوريا، واضطراب األوضاع في مصر

بالرغم من أن السعودية ودول الخليج األخـرى تعتبـر          "ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إنه       

بر عدو في العالم العربي، إال أن صعود التهديدات المـشتركة خلقـت             إسرائيل منذ فترة طويلة أك    

  ".طابعاً ملحاً جديداً إليجاد أرضية مشتركة

عن رئيس هيئة األركان المشتركة في وزارة الدفاع األميركية الجنـرال           " نيويورك تايمز "ونقلت  

شـملت  " المناقـشات    مارتن ديمبسي، عقب انتهاء لقائه مع نظرائه اإلسرائيليين أمـس األول، أن           

  ".التواصل مع الشركاء اآلخرين الذين لم يكونوا على استعداد للشراكة في الماضي

ما أعنيه هو دول الخليج على وجه الخصوص، والتي حتى هذه اللحظة قـد              "وأضاف ديمبسي أن    

  ".ال تكون متقبلة فكرة التعاون مع إسرائيل، في أي شكل من األشكال

التعاون يشمل تبادل المعلومات االستخبارية، وتمـارين       "أميركيون إن   وقال مسؤولون عسكريون    

مشتركة لمكافحة اإلرهاب، والبحث في كيفية أن تعمل القوات اإلسرائيلية والسعودية معـاً علـى               

  ".نيويورك تايمز"، وفق ما نقلت "تدريب مقاتلي المعارضة السورية

التي بدأت قبل أكثر من ثالث      " بيع العربي ثورات الر "وبحسب بعض المسؤولين األميركيين، فإن      

سنوات جعلت إسرائيل ودول الخليج تواجه مخاوف مماثلة، وتشابهت وجهات نظر الطرفين بشأن             

في مـصر،   " اإلخوان المسلمين "صعود وسقوط الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وجماعة         

تياًء مما اعتبراه تخلياً عنه مـن       حيث كانا يشعران بارتياح كبير مع نظام حسني مبارك، وأبديا اس          

  ". يناير٢٥ثورة "قبل الواليات المتحدة في مواجهة 
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السعوديين شجعوا عزل الجيش المصري لمحمد مرسي، والحملة        "وأضافت الصحيفة األميركية أن     

الالحقة على مؤيديه، بالرغم من الجهود الديبلوماسية األميركية لتجنب حدوث هذا، ومن جانبهـا،              

  ". إسرائيل بأن الجيش المصري ال بد أن يعود على رأس البالداقتنعت

وفي ما يتعلق بمعاهدة الصلح بين مصر وإسـرائيل، أشـار مـسؤول عـسكري مـن الجـيش                   

بـالرغم مـن أن     "اإلسرائيلي، إلى أن المعاهدة جزء من إستراتيجية شاملة مع مصر، مضيفاً أنه             

ال أن الحكومة المصرية ملتزمة بها لكثير مـن         المعاهدة ال تحظى بشعبية لدى الشعب المصري، إ       

  ".األسباب الوجيهة

القاعـدة  "وتحدث المسؤول اإلسرائيلي عن المصالح واألعداء المشتركين بـين الجـانبين، مثـل              

، كما أشار آخر إلى اتجاه دول الخليج وإسرائيل نحو اتفاق حول تعاونهمـا، بحـسب                "والجهاديين

  ".نيويورك تايمز"

ة إن من األمور األخرى التي من المحتمل أن تجمع إسرائيل ودول الخلـيج هـي                وتقول الصحيف 

  .انتقاداتهم المكثفة للسياسية الخارجية األميركية

  ٢/٤/٢٠١٤السفير، بيروت، 

  

  عن المفاوضات وعوامل القوة .٤٩

 عزت الرشق

األحداث العربية متسارعة عاصفة، فهل الوقت مناسب للحديث عن مسار ومآالت : سؤال

  فاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية اليوم؟الم

" إطار كيري"ولعّل أبسط األسباب الموجبة للحديث عن المفاوضات اآلن، هو أن  .نعم: جواب

المنتظر وبمنطق الفكر السياسي لن يولد في بيئة نموذجية هادئة، بل يحتاج حتى يمر ظروفا 

، "ال"فكير ألف مرة قبل أن يقول  على الت-األضعف-استثنائية للغاية تجبر الطرف الفلسطيني 

وتوّسع رقعة الضغط على الدول التي من المتوقع أن ترفض االتفاق، وتوّجه أكثر تلك القوى 

المؤّيدة له، وتستغّل كل الظروف الالإنسانية التي يعيشها الفلسطيني من غزة المحاصرة جنوبا إلى 

  .ديدمخيم اليرموك شماال، لخلق حاضنة شعبية التفاق كارثي ج

  

  مسار مفاوضات
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تشرين األول /منذ أن انطلقت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واالحتالل الصهيوني في أكتوبر

 بأوسلو، ومسلسل التنازالت عن الحقوق والثوابت ١٩٩٣أيلول / بمدريد وبعدها في سبتمبر١٩٩١

  .الوطنية في تصاعد خطير

 واألخرى، يمضي االحتالل في تنفيذ مخططاته ومع مرور الوقت وتعثّر هذا المسار بين الفينة

على األرض في تسارع محموم غير مكترث باتفاقيات وال مواثيق دولية، مستغال في ذلك انحياز 

الوسيط والراعي األميركي والصمت الدولي وتخلّي المفاوض الفلسطيني عن مكامن القوة 

  .وعناصر الضغط

ل التي تتم تحت مسّميات وعناوين شتى، وفي كل مسار من مسارات التفاوض مع االحتال

ومضمون واحد هو تصفية القضية الفلسطينية، بدءا من أوسلو واتفاقيتي القاهرة وطابا، فاتفاقيتي 

، مرورا بتقرير ميتشل وخارطة الطريق ومؤتمر أنابوليس، وصوال إلى خطة ٢ و١واي ريفر

  :اوضية كانت الّسمة الغالبة فيهااإلطار التي يعّدها جون كيري، ففي كل هذه المحطات التف

 قبول المفاوض الفلسطيني العودة إلى المفاوضات مع استمرار االستيطان والتهويد وجرائم -١

  .االحتالل في تهجير شعبنا وحصاره وانتهاكاته ضد األسرى

  استغالل االحتالل مسار المفاوضات لتسريع وتيرة االستيالء على األراضي الفلسطينية وتنفيذ-٢

  .المزيد من المشاريع لفرض أمر واقع

 استمرار التنسيق األمني مع االحتالل والتزام الجانب الفلسطيني بواجباته في حماية أمن -٣

  .الكيان الصهيوني ومحاربة المقاومة ومالحقة رجاالتها

 الراعي األميركي للمفاوضات غير نزيه ومنحاز إلى االحتالل وأجنداته مما يشكّل عامل -٤

  . أكبر على المفاوض الفلسطينيضغط

 ازدواجية المعايير لدى اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي في التسوية بين الضحية والجالد، -٥

وعدم ممارستهم الضغط الالزم على االحتالل الصهيوني الذي يعد نفسه خارج إطار المحاسبة 

  .والمعاقبة

مسدود وفشل ذريع، وعدم تحقيق المفاوض  وصول المفاوضات في كّل محطاتها إلى طريق -٦

الفلسطيني أّي تقّدم ُيذكر يلّبي فيه أدنى طموحات شعبه، وفي المقابل يرفع االحتالل من وتيرة 

  .مطالباته ويصّعد من ضغوطه وفي الوقت نفسه يحقق المكاسب على األرض

ّما يجعلها تغريدا  غياب اإلجماع الوطني الحاضن والداعم لخيار المفاوضات مع االحتالل م-٧

خارج السرب وعمال مرفوضا وال تلزم نتائجه وما تتمخَّض عنه جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه 

  .الحّية
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  "كيري"ما قبل خطة 

التي يحملها وزير الخارجية األميركي آخر إبداعات اإلدارة األميركية في " خطة اإلطار"تعّد 

ئيلية، وفي حقيقتها ال تعدو كونها بقايا مخلّفات خطط رعاية وإدارة المفاوضات الفلسطينية اإلسرا

من سبقوه من وزراء الخارجية، تّم البناء عليها أو إعادة تدويرها وصياغتها ال أكثر، وال تحمل 

في مضمونها شيئا جديدا سوى المزيد من تكريس االنحياز إلى مخططات االحتالل وأهدافه 

  .لطرف الفلسطيني للقبول بهالتوسعية وفرض أمر الواقع والضغط على ا

ولعل المشهد األبرز لهذه الخطة بعد أن شارفت مهلة األشهر التسعة على االنقضاء، والتي قلنا 

وهذا مصير حتمي ... لن يكون مآلها إالّ اإلجهاض أو مولودا غير شرعّي يرفضه شعبنا: "وقتها

  :صره المواقف التاليةهذا المشهد تخت".. لكل مشروع ُيؤسس خارج اإلجماع الوطني

 فشل المفاوضات يعني أن الواليات المتحدة ستسحب يدها من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، -

  .هكذا يلمح كيري

  . االعتراف بيهودية الدولة ثم نناقش ما تريدون، هذا هو الخط األحمر اإلسرائيلي-

  ! ال بديل عن المفاوضات إال المفاوضات، يقول الطرف الفلسطيني-

نطلُّ على المنشور من أفكار كيري ما سّرب منها ويتداول إعالميا، فحتى اللحظة ينفي الطرف 

أن الكالم يدور عن بحث " إطار"الفلسطيني تسلّم المبادرة مكتوبة رسميا، فنشعر من خالل التسمية 

  .قضايا الحل النهائي، وتأجيل الحديث في تفاصيلها إلى وقت الحق

ان يكمن في التفاصيل فقرر تأجيل التفاصيل، إلى ما بعد االتفاق على كيري عرف أن الشيط

  !اإلطار

اإلطار سيكون مقبوال لدى الجانبين، عبارات فضفاضة، ومصطلحات حّمالة أوجه، لذلك سيكون 

سهال على الطرفين القبول بها، وفي المرحلة التالية سيبدأ تنفيذ االلتزامات، وهنا تفرض كل 

 أن -بالمعطيات المادية-انية نفسها، وسنّة التاريخ ال تسمح للطرف األضعف التفاصيل الشيط

  .يفسر الُمبهم بما يتناسب مع مصلحته

إسرائيل آنذاك ستفرض التفسيرات التي تريدها واقعا دون ضغوط من الراعي األميركي المنحاز 

 مدار أكثر من الذي لم ولن يثق به الشعب الفلسطيني بعد أن جّربه راعيا للمفاوضات على

عشرين عاما مضت، ولم يجِن غير اإلحباط وخيبة األمل، وهو يرى غول االستيطان يلتهم أرضه 

وآلة القتل اإلسرائيلية مسلطة عليه، ومقدساته تُنهب، وشبابه في المعتقالت، ومقاومته مهّددة، 

  .وقدسه تهّود
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 هو ضرورة االعتراف الفلسطيني دولة االحتالل اإلسرائيلي دخلت لقاءات اإلطار وخطّها األحمر

، ١٩٤٨بيهودية إسرائيل، ما يعني مصيرا أسود ينتظر الفلسطينيين من أبناء األرض المحتلة عام 

، ٤٨ويعني أن المقامرة التي شملت الفلسطينيين في دول الشتات اتّسعت لتشمل فلسطينيي 

ت المقدسات، ثم مارست وستعّزز وجود الكيان الصهيوني كدولة دينية احتلّت األرض وسلب

  !التطهير العرقي، وفي الختام حصلت على صّك الغفران من أصحاب األرض السليبة

  

  لماذا الّرفض؟

لماذا ترفضون ما ُينشر ويسّرب من خطة اإلطار التي يسّوقها جون كيري وتدعمها : يسألونك

  دوائر الغرب ورّبما بعض الدول العربية؟

المتجذر في أعماق كل فلسطيني بعدم التنازل عن أرضه التي ضّحى انطالقا من المبدأ الراسخ و

وتصفية " بيهودية الدولة"من أجلها األجداد واآلباء، نرفض هذه الخطة ألنها تقود إلى االعتراف 

القضية وضياع الثوابت، والقضاء على الحقوق التي ضّحى شعبنا في سبيل نيلها مقّدما أرواح 

  !هأبنائه وحرية شبابه وبنات

نرفضها ألن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني يعيش خارج حدود بالده، وقضية الالجئين من 

  .لمواليد فلسطين" محدود"بصياغات تتكلم عن لّم شمل " اإلطار"أهم قضايا الحل النهائي، يتناولها 

وعودة الراغبين إلى أراضي ! ؟ هل تعني لم شمل خمس عائالت مثال؟"محدود"ماذا تعني كلمة 

ماذا يعني .. ، واستيعاب بعض الفلسطينيين في أماكن وجودهم)الضفة وغزة(لسلطة الفلسطينية ا

  !استيعاب؟

ما نريده هو عودة كل الالجئين إلى كل المدن والقرى والبيوت التي هّجروا منها هم أو آباؤهم أو 

لتاريخية التي ال أجدادهم، دون أّي اعتراف بشرعية دولة االحتالل، ودون أّي تنازل عن فلسطين ا

  .يملك أحد حق التنازل عن شبر منها

نرفضها ألنها تطرح تبادل األراضي كحل لمشكلة المستوطنات والجدار، مما يعني أن االستيطان 

والجدار كمبدأ خرج من المفاوضات وصار واقعا يبحث المتفاوضون سُبل االلتفاف عليه، 

الشرعية من جهة، وتحفظ ماء وجه المفاوض والخروج برؤية عامة تكّرس وجوده وتضفي عليه 

الوسيط األميركي يتعامل مع اإلسرائيليين بمنطق الحلول . الفلسطيني أمام شعبه من جهة أخرى

  "!تبويس اللحى"العملّية، ومع الفلسطينيين بمنطق 

 ستنسحب خالل سنوات من أرض الغور، ونحن -حسب المنشور-نرفضها ألن دولة االحتالل 

ام إسرائيل بتعّهداتها بعد سنوات من أوسلو، فكم أسيرا أطلقت؟ كم حالة لّم شمل رصدنا التز
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سمحت بها، انسحبت أم توّسعت استيطانيا، كّرست حدود الدولة الفلسطينية أم نسفتها بالجدار؟ هل 

ود؟ ؟ ماذا عن السيادة والمياه وتأمين الحد"أوسلو"طّبقت إسرائيل التزاما واحدا إبان تنفيذ تفاصيل 

  !ألم يتعلَّم المفاوض الدرس بعد؟

إذا كان هذا هو اإلطار الذي يناقش أهم قضايا الصراع مع العدو الصهيوني، فلَك أن تتخيل 

  !المنهجية التي تقوم عليها المفاوضات

  

  ماذا بعد؟ وإلى أين؟

أعطاها بمرارة نتابع إصرار رئاسة السلطة الفلسطينية على بيع الوهم للشعب الفلسطيني الذي 

الفرص الواحدة تلو األخرى، وكان الدم الفلسطيني المسفوك، واألرض المسلوبة، والمقدسات 

المدنّسة ثمن هذه الفرصة في كل مّرة، والنتيجة دائما هي المزيد من المحاوالت، والمزيد من 

  !الخسائر

والمسارعة األولى واألجدى باإلخوة في رئاسة السلطة وحركة فتح االنسحاب من المفاوضات، 

إلى مؤتمر وطني جامع يرأب صدع البيت الفلسطيني ويحقق المصالحة ويوّحد الصف، ويبني 

إستراتيجية فلسطينية جديدة قوامها المقاومة بكل أشكالها الشعبية والمسلحة، ثم تكريس الجهود في 

تحدة التي تتيح لالنضمام إلى هيئات األمم الم" دولة فلسطين"استثمار الوضع الدولي الجديد لصالح 

لنا كفلسطينيين مالحقة قادة وجنود االحتالل أمام المحاكم الدولية على جرائمهم التي ارتكبوها 

  .بحق الشعب الفلسطيني

إن المفاوضات تقوم على أرضية عناصر القوة التي يملكها كل طرف، واستعداده لفتح خياراته في 

  .سبيل تحقيق المكتسبات التي يسعى لتحقيقها

مفاوض الفلسطيني يذهب خالعا عن كتفيه عباءة المقاومة، بدل إشهارها كأهم عامل من عوامل ال

 هي الطرف األقوى وحارما " إسرائيل"القوة الفلسطينية، فيجلس على الطاولة مع عدّوه مسلّما بأن

ة بخيار نفسه حقّ مقاومتها، وهو في الوقت ذاته يخلق هوة سحيقة بينه وبين أغلبية شعبه المؤمن

  .المقاومة والكفاح المسلح سبيال للتحرير

  .يدخل ميدان التفاوض خاسرا احترام شعبه، واحترام الوسيط، فضال عن احترام عدّوه

خيار حّل السلطة الفلسطينية أيضا مغّيب كورقة قوة فلسطينية، فهل يستطيع المفاوض الفلسطيني 

  ! بحّل السلطة؟-مجّرد التفكير-التفكير 
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ر أعاله جاءت رّدا على المنشور والمسرب من خطة كيري، ونعلم أن الخافي أعظم، األفكا

وتجربة التاريخ علّمتنا درسا قاسيا، لذلك لن يلومنا أحد لو أعلنّا رفضنا المسبق لهذا النهج، وأكدنا 

  .أن ما سينتج عنه لن يلزم شعبنا بشيء

 خيار التفاوض الذي يتبنّاه مع االحتالل آن للوفد الفلسطيني المفاوض أن َيِعَي أن: وختاما

  !!الصهيوني هو في حقيقته صراع، ولن يكون حياة

١/٤/٢٠١٤، الجزيرة نت، الدوحة  

  

  مدى نجاح فكرة يهودية إسرائيل .٥٠

  نبيل السهلي

ركزت غالبية البحوث والمقاالت التي تصدت لفكرة ومصطلح يهودية اسرائيل على تداعيات 

ميمه وتطبيقه على مستقبل األقلية العربية في إسرائيل، وعلى الالجئين المصطلح، فيما لو تم تع

ولم يتم إلقاء الضوء ال من قريب وال من بعيد على البعد . ١٩٤الفلسطينيين، ومستقبل القرار 

االستراتيجي لتلك الفكرة، والمتمثل أساساً في تهيئة الظروف لجذب مزيد من يهود العالم الى 

 تعد الهجرة اليهودية من أهم ركائز استمرار إسرائيل ككيان استثنائي في فلسطين المحتلة، إذ

وثمة أسباب كامنة لنضوب الهجرة اليهودية، أو على األقل تراجع أرقامها خالل . المنطقة

  .الماضيةالسنوات القليلة 

 األول هو تراجع عوامل طرد: ويؤكد باحثون بأن تراجع سيل الهجرة اليهودية يكمن في سببين

وفي . اليهود من بالدهم األصلية، أما السبب الثاني فيتمثل بعدم وجود عوامل جذب محلية قوية

 إلف ٧٠ االسرائيلي تراجع اعداد الهجرة اليهودية من لإلحصاء المكتب المركزي أكدهذا السياق 

  ألف مهاجر٢٢مهاجر يهودي الى فلسطين المحتلة خالل عقد التسعينات من القرن الماضي الى 

  .٢٠١٣فقط خالل العام الماضي 

 إثنا عشر مؤتمراً استراتيجياً في ٢٠١٤ و٢٠٠٠لقد عقد في إسرائيل خالل الفترة بين السنوات 

وأكد . هرتزيليا، اضافة الى مؤتمرات وندوات استراتيجية في مراكز البحث االسرائيلية الجامعية

 الى األراضي العربية المحتلة المؤتمرون في توصياتهم على ضرورة إعطاء الهجرة اليهودية

، في مقابل النمو الطبيعي ٢٠٠٠أهمية فائقة نظراً لتراجع موجات الهجرة اليهودية بعد عام 

 أو في الضفة الغربية وقطاع ١٩٤٨المرتفع بين العرب سواء داخل المناطق المحتلة في عام 

يئة الظروف لجذب المزيد من وتبعاً لذلك، ركزت وسائل االعالم االسرائيلية على أهمية ته. غزة

يهود العالم الى األراضي العربية المحتلة لتحقيق التفوق الديموغرافي على العرب داخل اسرائيل، 
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وانصب االهتمام االسرائيلي على محاولة جذب يهود الهند واالرجنتين، بعد أن واجهت إسرائيل 

ف الهجرة من الدول ذات أزمة هجرة حقيقية خالل سنوات انتفاضة األقصى من جهة، وجفا

مؤشرات التنمية البشرية المرتفعة مثل أميركا وكندا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من دول العالم، 

  .من جهة أخرى

ومن المهم االشارة الى ان الهجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة تعتبر حجر الزاوية الستمرار 

وفي هذا . يهودي دور محوري في ذلكإسرائيل كدولة غير طبيعية، حيث للعنصر البشري ال

 ألف مهاجر يهودي ٦٥٠السياق تشير الدراسات الى ان الحركة الصهيونية استطاعت جذب نحو 

، وبعد انشاء دولة إسرائيل في العام المذكور، عملت الحكومات ١٩٤٨) مايو(حتى أيار 

طاعت جذب نحو أربعة االسرائيلية المتعاقبة على اجتذاب مهاجرين جدد من يهود العالم، فاست

 في المئة ٢٠، بيد انه هاجر من فلسطين المحتلة نحو ٢٠١٤-١٩٤٨ماليين يهودي خالل الفترة 

منهم نتيجة عدم قدرتهم على التالؤم مع ظروف مختلفة عن بلد المنشأ في أوروبا والواليات 

 من ٢٠٠٠-١٩٩٠ وكذلك الفترة ١٩٦٠-١٩٤٨وتعتبر الفترة . المتحدة وغيرها من دول العالم

 في المئة ٦٥الفترات الذهبية لجذب مهاجرين يهود، حيث ساهمت الهجرة خالل الفترتين بنحو 

 ٦وبنتيجة محددات النمو السكاني وصل مجموع اليهود الى نحو . من إجمالي الزيادة اليهودية

 العالم  في المئة من اجمالي يهود٤٦ حوالي، يشكلون ٢٠١٤ماليين يهودي في بداية العام الحالي 

  . مليون يهودي١٣والبالغ عددهم 

لكن ثمة دراسات أشارت الى أن هناك اربعمئة ألف يهودي إسرائيلي لن يعودوا الى إسرائيل، ال 

وتبعاً . سيما أن غالبيتهم تحمل جنسيات دول أخرى في العالم وبخاصة األميركية واألوروبية منها

لجاذبة، ستسعى المؤسسة اإلسرائيلية بالتعاون ألزمة الهجرة اليهودية، بفعل تراجع العوامل ا

 ألف من ٢٠٠والتنسيق مع الوكالة اليهودية الى تمويل حملة كبيرة ومنظمة لجذب نحو 

 ٨٠االرجنتين، وعدة آالف من يهود الفالشا في اثيوبيا، فضالً عن محاوالت حثيثة الجتذاب نحو 

ت فيه أبواب هجرة يهود أوروبا وأميركا ألفاً من يهود الهند وجنوب افريقيا، هذا في وقت بات

وتجدر اإلشارة إلى أن يهود العالم . الشمالية في حدودها الدنيا بسبب انعدام عوامل الطرد منها

 ٥،٥ مليون يهودي في العالم هناك ١٣يتركزون بشكل رئيس في الواليات المتحدة فمن بين 

 ألفاً من اليهود غالبيتهم ٥٦٠ز في فرنسا في مقابل ذلك يترك. مليون يهودي في الواليات المتحدة

أما في كندا فيوجد .  ألف يهودي٤٠٠ولم يبق في روسيا سوى . متعاطفون مع حزب الليكود

وتشير .  ألفا٢٢٠ً ألفاً، واألرجنتين ٢٨٠ ألفاً، وبريطانيا ٢٨٠ ألفاً وفي أوكرانيا ٣٦٠

يهود في العالم وصلت في السنوات اإلحصاءات إلى أن نسب الزواج المختلط بين اليهود وغير ال
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 في المئة وال سيما في بعض المدن األميركية، األمر الذي سيؤدي الى ٨٠-٥٠األخيرة من 

  .تراجع مجموع اليهود في نهاية المطاف

 في المئة ٤٠ومن بين مجموع اليهود في اسرائيل والمستوطنات الجاثمة في الضفة الغربية ثمة 

في حين يشكل اليهود . هود غربيين من أصول أميركية وأوروبيةمن اليهود االشكناز، أي ي

إضافة الى ذلك يمثل اليهود .  في المئة٣٦السفارديم، من أصول شرقية افريقية وآسيوية 

 في المئة من إجمالي اليهود في فلسطين ٢٤المولودون ألب يهودي في فلسطين المحتلة نحو 

  .المحتلة

يهود من بلد المنشأ، وكذلك عدم القدرة في تهيئة ظروف ونتيجة عدم وجود عوامل طاردة لل

حقيقية جاذبة ليهود العالم باتجاه إسرائيل، فإنه يمكن الجزم بأن مؤشرات جفاف الهجرة اليهودية 

ولذلك طرح قادة إسرائيل فكرة ترسيخ . ستطفو على السطح بوضوح خالل السنوات المقبلة

ويعتبر ذلك بمثابة الهدف االستراتيجي األهم من وراء . موتعزيز يهوديتها كعامل جذب ليهود العال

   .طرح ومحاولة تعميم الفكرة المذكورة وترسيخها

 االسرائيلية تسعى الى ترسيخ فكرة يهودية الدولة عبر اصدار مزيد من إن المؤسسةويبقى القول 

 من جهة، وتهيئة القوانين التي من شأنها انتزاع مساحات جديدة من االرض الفلسطينية وتهويدها

الظروف لإلخالل بالواقع الديموغرافي لصالح اليهود في المستويين الكمي والنوعي من جهة 

وبطبيعة الحال فإن نجاحات المؤسسة االسرائيلية أو فشلها على الصعيد المذكور مرهونة . اخرى

قدمة منها بارادة الفلسطينيين وقدرتهم على مواجهة التحديات التي تعصف بقضيتهم وفي الم

  .محاولة تعميم وترسيخ يهودية إسرائيل على األرض

٢/٤/٢٠١٤، الحياة، لندن  

  

  للمقاومة السلمية متسع .٥١

  عصام عدوان.د

ما دام االحتالل جاثًما على األرض الفلسطينية، فإن كل سبل دحره وإزعاجه وتشويه صورته 

، وإرهابه نفسًيا، والتحريض ضده ومهاجمته إلكترونًيا, القبيحة أصالً، وفضحه ومالحقته قانونًيا

وبالتظاهر , في وسائل اإلعالم ومناهج التربية، واالشتباك معه بالحجارة وبالرشاش وبالصواريخ

وبالمهرجانات واإلضرابات، والمقاطعة بكافة أشكالها، وبأدب المقاومة والجهاد، جميعها سبل 

  .مطلوبة وضرورية، وهي تسع جميع طاقات الشعب على تنوعها

  



  

  

 
 

  

            ٤٠ص                                      ٣١٧٥ :   العدد    ٢/٤/٢٠١٤األربعاء  :التاريخ

دعوات التظاهر على حدود قطاع غزة الشرقية، من أجل دفع العدو للتراجع عن السياج الحدودي، 

ووقف تعديه على أراضي المزارعين هناك، تعبر عن وعي الشباب بأهمية االستمرار في مقارعة 

 إن لهذه الوقفات االحتجاجية والتظاهرات ورجم الحجارة على العدو فوائد. العدو بكل الوسائل

  :عدة، على الرغم مما يصاحبها من بعض الضرر المتوقع

 تُبقي على حالة العداء مـتأججة في نفوس الشباب؛ هذا الجيل الذي لم يشهد االنتفاضة -١

األولى، وربما ُولد مع بدء االنتفاضة الثانية، من حقهم أن يضعوا بصماتهم في المقاومة، وأن 

  .اصة، ويالحظوا عدوهم المجرم عن قربيسجلوا مشاركتهم، ويكتسبوا تجربتهم الخ

 مع تركيز المقاومة في قطاع غزة على المقاومة المسلحة، ربما شعر كثير من األهالي -٢

وشبابهم أنه ال دور لهم في المعركة، فاسترخوا ثم اعتادوا على االسترخاء، ثم ضجروا بالمقاومة 

 تعيد حالة العداء مع العدو إلى نصابها، إن من شأن هذه المواجهات الحدودية السلمية أن. المسلحة

  .وأن تُشرك أوسع قطاع من األهالي فيها

 عندما يخرج الشباب إلى حدود القطاع، يشاهدون جمال أرضهم ويتعرفون على مدى جرم -٣

, العدو الذي حرمهم منها، وضيق عليهم سبل العيش، حتى الحقهم في داخل حدود القطاع الصغير

عة هذا االحتالل، فيدخل كرهه إلى نفوسهم، وهذا يشكل محطة أولية إنهم سيدركون فظا

  .وضرورية لمقاومة العدو

 عندما يرمي الشباب دوريات العدو المدججة بالسالح بالحجارة، حيث ال يملكون غيرها، -٤

فتصور الكاميرات مشهد الكف وهو يقاوم المخرز، فيدرك العالم بشاعة هذا العدو؛ الذي يمثل 

  .عمار في العالمآخر است

 عندما يتعامل العدو بعنف وإرهاب مع هؤالء الشباب المنتفضين من أجل حقهم المغتصب، -٥

فيصيب بعضهم بجراح، وقد يسقط شهداء، وقد يأسر العدو بعضهم، فتتأجج دواعي الكراهية 

والحقد في نفوسهم ونفوس أهليهم تجاه هذا العدو، ويتضامن معهم ويلتف حولهم أحبابهم 

  . أصدقاؤهم، فتتصاعد وتيرة المقاومة السلمية، وتوفر أرًضا خصبة لدعم المقاومة المسلحةو

إننا بحاجة ألن يتعرف المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته على قبح هذا العدو وإجرامه وإرهابه، كي 

   .ال يظل أحد في غفلة من هذا ويظن أنه يمكن التعايش مع هكذا عدو همجي

نتفاضة أن يواظبوا على فعالياتهم في مقاومة العدو بطريقتهم، لصده ودحره إن من حق شباب اال

  عن حدود القطاع، ولُيظهروا للعالم بشاعة هذا العدو وإجرامه، وإن المأمول من حكومة المقاومة 
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في غزة أن ترحب بهذه الجهود، وتدعمها، وتتبنى جرحاهم وشهداءهم وأسراهم، ألنهم مناضلون 

  .نهم ولهم حق على حكومة المقاومة وفصائلهامن أجل حرية وط

١/٤/٢٠١٤، فلسطين أون الين  

  

   عن المخربيناإلفراجلنوقف  .٥٢

  يوفال ديسكن

من االفراج عن المخربين التي تشمل على حسب الزعم " الدفعة الرابعة"إن المباحثات حول تنفيذ 

عام في هذه القضية ايضا افراجا عن مخربين عرب من مواطني دولة اسرائيل، جعلت الجدل ال

  .الحساسة المشحونة يطفو الى السطح بقوة أكبر

يحسن أن نتذكر أن االفراج عن المخربين كان يمكن أال يتم في الوقت الحالي وأن يؤجل الى 

  .مراحل متقدمة من التفاوض لو وجد استعداد لتجميد البناء في المستوطنات حتى لو كان مؤقتا

يكون ذا قيمة أكبر في نظر الفلسطينيين وأنا أعتقد أن فيه منطق إن هذا االجراء كان يمكن أن 

، هذا الى أنه اجراء يمكن التحول عنه بحيث يمكن إبطاله بعد ذلك )داخليا وخارجيا(سياسيا 

  .بخالف االفراج عن مخربين

من االفراج عن المخربين في هدوء نسبي بسبب صفقة سياسية في األساس " الدفعة االولى"مرت 

كما يبدو بين رئيس الوزراء ورئيس حزب البيت اليهودي الذي يؤدي اليوم دور قائد خط تمت 

وشملت الصفقة اغماض عين البيت اليهودي عن اجراء التحرير المختلف فيه . معارضة التحرير

  ".مناقصات بناء جديدة في المستوطنات عن كل دفعة"من جهة عامة خالفا عميقا، الجل 

  

  مس بالعائالت

 مبدئيا معارضة شديدة االفراج عن مخربين تحت ضغط أو تحت ابتزاز عملية مساومة أعارض

وأنا أقول هذا ايضا بصفتي . ما حتى لو كان ثمن ذلك عدم االفراج عن جندي أو مواطن مختطف

  .أبا لثالثة أبناء يخدمون في الوقت نفسه في الجيش االسرائيلي في وحدات قتالية

لو كان هذا القرار قانونيا تماما بالنسبة للحكومة فان التحرير تحت وأنا أعتقد ايضا أنه حتى 

الضغط يضر بقدرة دولة اسرائيل على الردع ويوحي بالضعف ويشجع على عمليات مساومة 

 ويمس مسا شديدا بمشاعر عائالت من أصابهم لإلرهاباخرى، ويعزز من جديد البنى التحتية 

  .سرائيلياالرهاب وبأجزاء واسعة من الجمهور اال
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 –وأعتقد في مقابل ذلك أن الحكومة تستطيع في حاالت ما أن تتخذ قرار االفراج عن مخربين 

 لدفع مسيرة السالم قدما على أال يكون ذلك تحت ابتزاز منظمة ارهاب أو دولة –بمبادرة منها 

  .اخرى أو ضغطهما

مستطاع الى أكثر مراحل يحسن أن يؤجل هذا االجراء بسبب حساسيته العامة العالية، بقدر ال

التفاوض تأخرا حينما يكون قد أصبح فيه انجازات أو تقدم ذو شأن، ويمكن تفسيره للجمهور 

  .ولعائالت مصابي االرهاب

  

  سابقة خطيرة

 تحت ضغط – من العرب واليهود –أنا أعارض االفراج عن مخربين من مواطني دولة اسرائيل 

سيادة دولة اسرائيل يصل بالفعل مواطني دولة اسرائيل جهة خارجية، فهذا تدخل سافر في شؤون 

فالسجناء من مواطني دولة اسرائيل مسألة . العرب بمواطني السلطة الفلسطينية وهو سابقة خطيرة

سيادية داخلية لدولة اسرائيل، وقرار االفراج عنهم يمكن أن يكون قرارها الداخلي فقط الذي يتم 

  .لدولة اجنبيةعن تقديراتها ال تحت ضغط خارجي 

وأنا أرفض ايضا وأستنكر استنكارا شديدا فكرة الربط بين االفراج عن مخربين فلسطينيين 

واالفراج عن مخربين يهود؛ فال يمكن أن يكون في نظري أي تسويغ ألن ينفذ يهود من مواطني 

 فإمساك. وموساد وشرطة" شباك"دولة اسرائيل عمليات ارهاب، وهي دولة لها جيش قوي و

واطني الدولة للقانون في أيديهم واستعمال االرهاب على أبرياء عمل آثم خطير ال مثيل له م

والمعاملة المتسامحة لهذه الوقائع كما حدث من قبل في دولة اسرائيل . وينبغي معاملته بشدة زائدة

أمر مرفوض قد يشجع تكرار هذه الخطة ويزعزع تسويغها " الجبهة السرية اليهودية"في حال 

ولذلك فان الصفقات . الخالقي لعقاب شديد لمخربين مشاركين في االرهاب في الجانب الفلسطينيا

 عن مخربين لإلفراج" لتحلية حبة الدواء المرة"السياسية التي تشمل االفراج عن مخربين يهود 

  .فلسطينيين مرفوضة في نظري من أساسها

  

  ؟إذاماذا نفعل 

 مخرب وفيهم سجناء ٤٠٠رائيل تعرض اآلن االفراج عن  صحت االنباء المنشورة عن أن اسإذا

في مقابل موافقة الفلسطينيين على تمديد فترة المحادثات ستة (!) عرب من مواطني دولة اسرائيل 

 اخرى، فمن الواضح أن حكومتنا قد نجحت عن تقديرات طلب بقاء مؤقتة في أن تدفعنا الى أشهر

  .وض سياسي حقيقيوضع عملية مساومة سياسية مستمرة دون ع
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" الدفعة الرابعة"أعتقد لذلك أنه ينبغي أن يوقف فورا االفراج عن المخربين المتحدث عنهم ومنهم 

أو كل صفقة تحرير في المستقبل، وأن ُيعرض موقف اسرائيلي بديل مستعد لتجميد بناء مؤقت 

دون (تجميد مطلق في كل المستوطنات والبؤر االستيطانية، و) حتى نهاية التفاوض على األقل(

  .للبناء في المستوطنات والبؤر االستيطانية خارج الكتل االستيطانية الكبيرة) تحديد وقت

ويجب على حكومة اسرائيل أن تبين أنها لن توافق على البحث في افراج آخر عن مخربين إال 

أنه ينبغي وأعتقد . في مراحل متقدمة من التفاوض السياسي بشرط أن توجد فيه انجازات حقيقية

سياسي على السلطة الفلسطينية والواليات المتحدة حتى لو " خط احمر"عرض هذا التوجه على أنه 

  .كان ثمن ذلك ازمة سياسية مؤقتة

وأنا أقدر أن موقفا اسرائيليا مصمما يعارض افراجا آخر عن مخربين ويعرض امكانا بديال هو 

لسطينية آخر االمر ألنها ليست معنية مثلنا بأن يتم تجميد البناء في المستوطنات ستتقبله السلطة الف

  .تصويرها أنها مسؤولة عن فشل المحادثات

سيحسن هذا االجراء بقدر ما ايضا الشعور بين الجمهور االسرائيلي المبلبل تماما بسبب أمواج 

ة االفراج عن المخربين المختلف فيهم جدا والتي ال يوجد فيها الى اآلن على األقل أية فائد

  .سياسية

٣١/٣/٢٠١٤، يديعوت  

٢/٤/٢٠١٤، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  

 :كاريكاتير .٥٣

  
  ٢/٤/٢٠١٤الرأي، عمان، 


