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 50 :كاريكاتير
*** 

 
تشـــرع فـــي سلســـلة عقوبـــات ضـــد الســـلطة و إطـــالق الدفعـــة الرابعـــة مـــن األســـرى تلغـــي  "إســـرائيل" .0

 الفلسطينية 
لطات االحتالل االسرائيلي بدأت بتنفيذ س، أن برهوم جرايسي، عن 4/4/4104، الغد، عم انذكرت 

أسرى الدفعة الرابعة، حسبما  إطالقرسميا رفض  بإعالنها أمستهديداتها للسلطة الفلسطينية مساء 
اورد موقع "يديعوت احرونوت" االلكتروني نقال عن وزيرة القضاء في كيان االحتالل المسؤولة عن 

اعالن حكومتها ردا على ما أسمته بالخطوات  واعتبرت ليفني ملف المفاوضات "تسيفي ليفني".
"أحادية الجانب" التي اتخذها الفلسطينيون حين قرروا التوجه لألمم المتحدة واالنضمام للمؤسسات 

وأضافت "لقد نشأت شروط جديدة ال تسمح إلسرائيل بإطالق سراح الدفعة الرابعة وعلى  التابعة لها.
 مة مجددا".األطراف ان تعيد تقييم خطواتها القاد

ساعات، هددت  9ولمدة  أمسوكان لقاء جمع الوفد الفلسطيني المفاوض والوفد االسرائيلي ليلة 
 أسرىاسرائيل خاللها بفرض عقوبات لها أول وليس لها آخر، لتبدأ بالتأكيد على رفض اإلفراج عن 

يس طاقم المفاوضات وقالت مصادر اسرائيلية متطابقة أمس، ان اللقاء الذي جمع رئ الدفعة الرابعة.
الفلسطيني صائب عريقات، بمسؤولة ملف المفاوضات االسرائيلية الوزيرة تسيبي ليفني، الليلة قبل 

وجهتها ليفني لعريقات الذي رّد بدوره  التسعة تهديداتالماضية كان "قاسيا جدا"، تخللت ساعاته 
 ".مؤكدا "أننا نجري مفاوضات كدولة واقعة تحت االحتالل وليس كسلطة

وكان اللقاء بين عريقات وليفني قد جرى في القدس المحتلة، بحضور المبعوث األميركي مارتن 
 انديك.

وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر قريب أن ، 1/4/4104، الجزيرة نت، الدوحةوأوردت 
أسيرا  12من المفاوضات قوله إن ليفني أبلغت عريقات رفض إسرائيل الوفاء بتعهدها اإلفراج عن 

 اتفاقية ومعاهدة دولية في األمم المتحدة. 21بسبب طلب السلطة الفلسطينية االنضمام إلى 
وقالت ليفني إن "تقديم الطلبات يعد انتهاكا لاللتزام، إذا كانوا يريدون دولة فإن عليهم أن يدركوا أن 

 هذا يجب أن يمر عبر غرفة المفاوضات".
سرائيلية ، ان عبد الرؤوف ارناؤوطعن  ،4/4/4104، األيام، رام هللاوأضافت  مصادر فلسطينية وا 

نه جرى تبادل حوار صاخب  قالت إن أجواء اللقاء الثالثي، الليلة قبل الماضية، كانت مشحونة وا 
 ومرير بين الوفد الفلسطيني والوفد اإلسرائيلي بحضور مارتن أنديك المبعوث األميركي.



 
 
 

 

 
           1ص                                     1077 العدد:     4/4/4104الجمعة  التاريخ:

قاضي بتمديد المفاوضات إلى نهاية العام مع عدم الذهاب وأعاد الوفد اإلسرائيلي طرح مقترحه ال
بعاد عشرة منهم  الفلسطيني إلى المنظمات الدولية مقابل إطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى وا 
طالق مئات األسرى تحددهم إسرائيل إضافة لبعض "إجراءات بناء الثقة" الصغيرة  إلى قطاع غزة، وا 

سطيني بعنف مجمل االقتراح اإلسرائيلي خاصة إبعاد األسرى، مشيرًا ورفض الوفد الفل والمعهودة.
 إلى اختالف الوضع بعد انضمام فلسطين إلى اتفاقات جنيف، ما يجعلها دولة تحت االحتالل.

أما ليفني فقالت لإلذاعة اإلسرائيلية إن "قرار الفلسطينيين التوجه إلى منظمات األمم المتحدة ليس 
 االستسالم".مشجعًا لكن يجب عدم 

"يديعوت أحرونوت" نقلت عن مسؤول إسرائيلي ، أن صحيفة 1/4/4104، 48عرب موقع وأورد 
قوله إن الوفد اإلسرائيلي أوضح خالل اللقاء أنه في حال عدم إلغاء التوجه للمنظمات الدولية ولن 

 ية.يتم تمديد المفاوضات، فإن إسرائيل ستتخذ سلسلة من العقوبات ضد السلطة الفلسطين
وقالت مسؤول إسرائيلي ثالث إن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بدأ بمناقشة رزمة عقوبات ممكنة 
في حال واصل الفلسطينيون خطواتهم في األمم المتحدة، وبضمن ذلك طرحت إمكانية تجميد تحويل 

ينية بقيمة أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وجباية ديون فلسط
مئات الماليين من الشواقل لشركة الكهرباء اإلسرائيلية، وفرض قيود على نشاط السلطة الفلسطينية 

طينية سوبحسب "هآرتس" فإن ليفني أوضحت للوفد الفلسطيني أن الخطوة الفل في مناطق "ج/ سي".
ية على تلخيص بالتوجه للمنظمات الدولية جرت في الوقت الذي كانت تعمل الحكومة اإلسرائيل

الصفقة لتمديد المفاوضات، وبضمنها إطالق سراح األسرى. ونقل عنها قولها: "االتفاق كان يقضي 
بإطالق سراح أسرى مع التزام فلسطيني بعدم التوجه إلى األمم المتحدة حتى نهاية نيسان/ ابريل... 

ودة إلى طاولة أي خطوة من جانب واحد لن تدفع المفاوضات إلى األمام، ويجب عليكم الع
 المفاوضات".

مراسل اإلذاعة العامة اإلسرائيلية ، أن عالء الريماوي، عن 4/4/4104، رأي اليوم، لندنوأضافت 
من  بتنفيذ سلسلة، قال مساء اليوم الخميس، إن الحكومة اإلسرائيلية شرعت رسميا "جال برغر"

 العقوبات ضد السلطة الفلسطينية.
مجموعة من العقوبات أهمها: تجميد اللقاءات  الفلسطينية بفرضلطة وأضاف أن إسرائيل أبلغت الس

بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على مستوى الوزراء والمدراء العامين، حيث سيقوم منسق شؤون 
اإلسرائيلية بإدارة العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية عبر وزارة الشؤون  في الحكومةالمناطق الفلسطينية 

الوطنية “لشركة االتصاالت  معدات خاصةكما تضمن العقوبات وقف إدخال . ة الفلسطينيةالمدني
 العاملة في قطاع غزة. ”موبايل
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وتتضمن العقوبات، بحسب اإلذاعة اإلسرائيلية، تجميد الخرائط الهيكلية لبعض القرى الفلسطينية في 
 24ية الفلسطينية، ووقف اقتطاع وهي مناطق خاضعة للسيطرة األمن ”الفئة ج“المناطق المصنفة بـ 

ألف دونم في منطقة األغوار شرقي الضفة الغربية أقرت الحكومة اإلسرائيلية تمكين السلطة 
وأكد مراسل اإلذاعة ذاتها أن سلسلة العقوبات اإلسرائيلية، سيضاف إليها  الفلسطينية منها لزراعتها.

 عقوبات أخرى تقوم الحكومة اإلسرائيلية بدراستها.
 
 تشارك فيها حماس والجهادلـ"منظمة التحرير"  ريقات يدعو النتخاب لجنة تنفيذية جديدةع .2

أوصى رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، صائب عريقات، في دراسة له  :بيت لحم
بضرورة الدعوة النعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، في أقرب وقت، بمشاركة حركتي حماس، 

المي، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة تكون بمثابة "حكومة دولة فلسطين المؤقتة"، تماشيا والجهاد اإلس
والذي رفع مكانة فلسطين الى  19/22/1021مع قرار االمم المتحدة االعتراف بدولة فلسطين في 

 مقام دولة وعاصمتها القدس الشرقية.
وحات األمريكية"، واقترحت وجاءت تلك التوصية في دراسة تحت عنوان "كيف نتعامل مع الطر 

 الدراسة أن يكون اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة األردنية عمان.
ونصت الدراسة على توصية بضرورة إعالم أطراف "اللجنة الرباعية للسالم"، وهم الواليات المتحدة، 

ات بعد انتهاء فترة التسعة واالتحاد األوروبي، وروسيا، واألم المتحدة، بعدم إمكانية تمديد المفاوض
أبريل/ نيسان الجاري، إضافة إلى تفعيل العمل المشترك مع "معسكر السالم" في  14أشهر في 
 إسرائيل.

نوفمبر/ تشرين الثاني  19وتضمنت الدراسة، التي عرضت لسير عملية التفاوض حتى توقفها في 
ي، جون كيري، الدعوة إلى "إحباط ، مرورًا بالوساطة التي يقودها وزير الخارجية األمريك1027

الحكومة اإلسرائيلية إلبقاء السلطة الوطنية الفلسطينية من دون سلطة، واالحتالل من دون  استراتيجية
خراج قطاع غزة من الفضاء الفلسطيني، وذلك للتمهيد لطرح فكرة دولة واحدة بنظامين."  كلفة، وا 

 ات التالية:صفحة التوصي 21وجاء في الدراسة التي تتكون من 
انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل ودعوة حركتي حماس والجهاد االسالمي  -اوال 

 للمشاركة في هذا االجتماع وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة
اعتبار اللجنة التنفيذية الجديدة التي تشارك في حركتي حماس والجهاد االسالمي بمثابة  -ثانيا 

 - 22 - 19تماشيا مع قرار االمم المتحدة االعتراف بدولة فلسطين في حكومة فلسطين المؤقتة 
 والذي رفع مكانة فلسطين الى مقام دولة وعاصمتها القدس الشرقية 1021
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وفلسطين من  تكلفةاحباط مخطط اسرائيل تكريس سلطة من دون سلطة واحتالل من دون  -ثالثا 
 وقت رعسوبأالمتحدة  لألممام دون غزة من خالل االسراع في تقديم طلبات االنضم

 افشال مخطط حصار غزة من خالل تنفيذ فوري التفاقي القاهرة والدوحة -رابعا 
 استمرار العمل مع الدول االوروبية لتثبيت مقاطعة بضائع المستوطنات -خامسا 
 وقت بأسرعان تتبنى جامعة الدول العربية من خالل لجنة المبادرة العربية هذه التوصيات  -سادسا 
 االستعداد لمواجهة الحملة االسرائيلية ضد الفلسطينيين من خالل ارسال رسائل للعالم كله . -سابعا 

 4/4/4104وكالة معا  اإلخبارية، 
 

 السلطة تضع عدة شروط لتمديد المفاوضات "إسرائيل" حتى نهاية العام الجاري .3
لتفاوض في المستقبل تتمثل باعتراف أعلن الجانب الفلسطيني عن رزمة اشتراطات كأرضية ل: رام هللا

وعاصمتها القدس، وتنفيذ الصفقة التي وافق  23اسرائيلي بحدود الدولة الفلسطينية على اراضي عام 
 أسير من بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعادات. 2100سراح  إطالق"اولمرت" عليها سابقا وتضم 

ع للسلطة على المناطق الفلسطينية المصنفة وتتضمن الشروط وقفا تاما لالستيطان ومنح سيادة أوس
 21000الحترام السيادة الفلسطينية في مناطق )أ(، ومنح بطاقات هوية )لم شمل( لـ  باإلضافة)ج( 

 فلسطيني.
جاء ذلك خالل لقاء جمع د. صائب عريقات كبير المفاوضين ومسؤول التعبئة والتنظيم في حركة 

 ح في رام هللا ظهر اليوم.فتح محمود العالول مع كوادر حركة فت
وقال زياد أبو عين الذي حضر االجتماع أنه تم مناقشة ما جرى يوم أمس في الجلسة التي جمعت 

 وفدي التفاوض الفلسطيني واالسرائيلي برعاية أمريكية في القدس.
وأضاف أبو عين لـ القدس دوت كوم أن رئيس الوفد المفاوض صائب عريقات أكد خالل االجتماع 

وم أن الوفد الفلسطيني طرح على الجانب االسرائيلي عدة شروط من أجل تمديد المفاوضات لما الي
 أشهر. 9من نيسان وهو الموعد المقرر النتهاء المفاوضات الممتدة لـ  19بعد الـ 

وبين أبو عين أنه في حال أفرجت إسرائيل عن الدفعة الرابعة ووافقت على الشروط الفلسطينية فسيتم 
 المفاوضات لنهاية العام الجاري.تمديد 

ونقل أبو عين عن صائب عريقات قوله إن الوفد االسرائيلي طلب يوم أمس خالل االجتماع تأجيل 
الفرصة أمام الجهود األمريكية الرامية لتحقيق  إلعطاءاالنضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية 

 السالم.



 
 
 

 

 
           9ص                                     1077 العدد:     4/4/4104الجمعة  التاريخ:

واصلة خطوته باالنضمام للمنظمات الدولية، وأضاف أبو عين أن الجانب الفلسطيني مصمم على م
 ذروتها باالنضمام الى محكمة الجنايات الدولية. جنيف وستصلحيث بدأت بالتوقيع على معاهدات 

 4/4/4104القدس، القدس، 
 

 عدوانه لجم يمكنه وشعبنا غزة إلى أزمته تصدير يحاول نتنياهو": برس قدس"لـ النونو .4
 غزة قطاع على غارات سلسلة اإلسرائيلي االحتالل شن غزة في يةالفلسطين الحكومة غزة: اعتبرت

 ان مؤكدة غزة، إلى أزمته نتنياهو بنيامين االسرائيلية الحكومة رئيس لتصدير اسرائيلية محاولة
 .الرجل هذا وفشل عجز ثمن دفع يقبل لن الفلسطيني الشعب
: الغارات هذه على تعقيًبا غزة في يةالفلسطين الحكومة لرئيس االعالمي المستشار النونو طاهر وقال

 غزة في تصعيد خلق عبر بها يمر التي السياسية األزمة من يخرج أن يريد الصهيوني االحتالل ان"
 ."المنطقة في الدولية األولويات وسلم األوراق خلط يعيد ان يحاول كي مواجهة وخلق االزمة لتصدير
 األطراف كافة ندعو العبث هذا من االحتالل نحذر اذن ونحن": "برس قدس" لـ النونو وأضاف
 ".نتنياهو قبل من األرعن التصرف هذا وقف في مسؤولياتها لتحمل المعنية
 المتعددة الوسائل من ولديه" لنتنياهو والفشل العجز ثمن يدفع أن يقبل لن الفلسطيني الشعب أن وأكد
 ". الحنقاء التصرفات هذه لجم من تمكن التي

 1/4/4104برس،  قدس
 
 االتهامات أشبه بمعركة تبادل خاللها الفلسطينيون واإلسرائيليون كان"الحياة": لقاء المفاوضات  .5

قالت مصادر فلسطينية إن اللقاء الثالثي الذي استمر من السابعة والنصف مساء األربعاء : رام هللا
لمفاوض الدكتور رئيس الوفد الفلسطيني ا، والذي شارك فيه كل من حتى الرابعة والنصف فجر أمس

صائب عريقات، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، ورئيسة الوفد اإلسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني 
ومدير مكتب رئيس الوزراء اسحق مولخو، كما شارك من الجانب األميركي رئيس طاقم وزير 

سرائيليون االتهامات أشبه بمعركة ضارية تبادل خاللها الفلسطينيون واإل كان ،الخارجية مارتن أنديك
وحدات سكنية في القدس،  307عن التدهور األخير الذي أعقب إعالن إسرائيل عن عطاءات لبناء 

 معاهدة وميثاق دولي. 21ورِد الجانب الفلسطيني باالنضمام الى 
عن مسؤول فلسطيني قوله إن الجانب « هآرتس»وعن تفاصيل ما دار في اللقاء، نقلت صحيفة 

وليس "ض الخوض في المسائل الفنية العالقة، وطالب بتناول قضايا الصراع الرئيسة الفلسطيني رف
، حسب ما قال عريقات في االجتماع. وأضاف المسؤول أن الفلسطينيين رفضوا "الرزم أو الصفقات
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تقترحها إسرائيل « وتسهيالت أخرى»طلب ليفني ومولخو البحث في مسألة الدفعة الرابعة من األسرى 
ل تمديد المفاوضات عامًا إضافيًا، وبرروا الرفض بأن المسألة سبق التفاهم عليها مع في مقاب

إسرائيل هي التي ال تفي التزامها في "األميركيين عشية استئناف المفاوضات الصيف الماضي، وبأن 
. وقال إن ليفني هددت الفلسطينيين بعقوبات على توجههم لالنضمام الى هيئات دولية، "هذا الصدد

في حال صّعدتم األوضاع ضدنا، إذ »فرّد عليها عريقات بتهديد إسرائيل بالتوجه إلى محكمة الهاي 
 ."سنالحقكم كمجرمي حرب في كل المحافل الدولية

الناظمة لعمل المحكمة  "معاهدة روما"في هذا الصدد، تبّين أن السلطة لم تطلب االنضمام الى 
دته رسميًا األمم المتحدة عندما أعلنت أنها تسلمت رسائل الجنائية الدولية في الهاي، وهو أمر أك

 ."معاهدة روما"معاهدة واتفاقية دولية ال تشمل  27انضمام فلسطين إلى 
 4/4/4104الحياة، لندن، 

 
 "ن "تتغير شروطها جذريا  أيجب  "إسرائيل"منظمة التحرير: أي مفاوضات مقبلة مع  .6

لفلسطينية ياسر عبد ربه لوكالة الصحافة الفرنسية، أعلن امين سر منظمة التحرير ا :رام هللا
الخميس، ان الغاء اسرائيل االفراج عن آخر دفعة من االسرى الفلسطينيين يظهر ان "شروط اي 

 مفاوضات مقبلة )معها( يجب أن تتغير جذريا".
لهذا وقال عبد ربه، ان "اسرائيل اعتادت على التنصل من االتفاقات والتفاهمات الموقعة معها، 

السبب فان شروط أي مفاوضات مقبلة ان حصلت يجب ان تتغير جذريا" منددا بـ"سياسة االبتزاز 
 والضغوط المستمرة" من جانب اسرائيل.

 4/4/4104الخليج، الشارقة، 
 
 منظمة واتفاقية دولية 05لـ المجلس الوطني يؤكد دعمه لقرار انضمام فلسطين  .7

 21دعم لقرار انضمام فلسطين لـ  أمستواجدون في األردن، أعضاء المجلس الوطني الم أكد :عّمان
وأكد رئيس المجلس سليم الزعنون في افتتاح االجتماع، أن قرار الرئيس  منظمة واتفاقية دولية.

محمود عباس تعبير عن رأي الشعب وتجسيد إلرادته الحرة في الدفاع عن حقوقه، مشيرا إلى أن هذه 
وطلب الزعنون من الدول العربية واإلسالمية االستمرار  المناسب. الخطوة الشجاعة جاءت في وقتها

في الوقوف خلف القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، وأن تقوم الجامعة العربية بخطوات عملية 
 وواسعة في سبيل دعم هذه القيادة.

 4/4/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 
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علـى سـلبيا  ة هو في مصـلحة كـل األطـراف وقطعهـا يـنعكس تقديم المساعدة للسلط رشيد عريقات: .8

 الجميع
قال سفير منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، معن رشيد عريقات في : سعيد عريقات -واشنطن

معرض رده على أسئلة وجهتها له القدس دوت كوم هاتفيًا صباح الخميس حول معرفته بما يجري 
كان هو أو كانت السلطة الفلسطينية قد تسلمت تحذيرات في الكونجرس من محاوالت، وما إذا 

رسمية بشأن قطع أو خفض المساعدات "لقد سمعنا ما نسب للنائبة كاي غرينجر بخصوص هذا 
 الموضوع، ولكننا لم نسمع بشكل مباشر، وليس لدينا دراية بتفاصيل أي جهود تبذل من أجل ذلك".

ر أن تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية هو في وأضاف عريقات: " إن اإلدارة األميركية تكر 
مصلحة كل األطراف، وقطعها أو تخفيضها ينعكس سلبيًا على الجميع" وأن البعثة الفلسطينية تراقب 

 هذه التطورات عن كثب.
 4/4/4104القدس، القدس، 

 
 في االنضمام إلى االتفاقات الدولية مهما كان الثمن ماض   عباس: "الشرق األوسط" .9

، أن الرئيس الفلسطيني «الشرق األوسط»كشفت مصادر في حركة فتح، لـ: كفاح زبون -م هللارا
محمود عباس رد على التهديدات األميركية بتأكيده أنه ماض في االنضمام إلى االتفاقات 

 والمعاهدات الدولية مهما كلفه الثمن. 
أبو مازن أخبرني صباح » وقال صائب عريقات، أمس، في لقاء مغلق مع مسؤولين في حركة فتح
 «.اليوم بأنه لو استشهد لن يتراجع عن أي خطوة من خطواته التي اتخذها

 4/4/4104الشرق األوسط، لندن، 
 
 أبيب تل لدى" سياسي إفالس" عن تعب ر للسلطة اإلسرائيلية التهديدات: مجدالني .01

 االبتزاز سياسة إن مجدالني، مدأح الفلسطينية، التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو هللا: قال رام
 ورئيسها الفلسطينية السلطة ضد أطلقتها التي والتهديدات اإلسرائيلية الحكومة أركان عنها يعّبر التي

 ".المتطرفة الحكومة هذه تخبط على ودليل سياسي إفالس حالة" عن تعّبر عباس، محمود
 التهديدات أن ،(4|7) الخميس اليوم" برس قدس" تلقتها صحفية تصريحات في مجدالني وأضاف

 في" فتح" حركة وقيادات عباس باعتقال وتقضي بينيت نفتالي االقتصاد وزير أطلقها التي اإلسرائيلية
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 الشعب وعلى نتنياهو بنيامين حكومة على سلباً  ستنعكس" المتحدة، األمم مؤسسات إلى التوّجه حال
 .تصريحاته وفق ،"اإلسرائيلي

 1/4/4104برس،  قدس
 
 اعتقال قياداتنا في الضفة مصالحة في ظل   اس: ال معنى ألي  حم .00

واألجهـزة األمنيـة التابعـة للسـلطة « فـتح»الـرئيس محمـود عبـاس وحركـة « حمـاس»حّملـت حركـة : غزة
أبناء حمـاس »، ورأت أن اعتقال «االعتقاالت السياسية»الفلسطينية في الضفة الغربية المسؤولية عن 

 «.زيه أبو عون، يمثل تسميمًا لجهود المصالحةوقياداتها، مثل القيادي ن
إطــالق أبــو عــون وكــل المعتقلــين »ودعــت الحركــة خــالل مــؤتمر صــحافي فــي مدينــة غــزة أمــس إلــى 

ال معنى ألي مصـالحة فـي ظـل اسـتمرار »، معتبرة أنه «السياسيين في سجون فتح في الضفة الغربية
 «.فة وتسليمهم للعدو الصهيونيخطف وتعذيب قياداتنا وأهلنا ورجال المقاومة في الض

المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات استمرار هذه السياسات »واألجهزة األمنية « فتح»وحملت عباس و
 «.الخطيرة والتجرؤ على حماس وقياداتها وأنصارها وأهلنا في الضفة

الشـــراكة  تحقيـــق المصـــالحة الوطنيـــة يحتـــاج إلـــى إرادة وطنيـــة ينبثـــق منهـــا احتـــرام»وشـــددت علـــى أن 
نهــاء كــل أشــكال التعــاون مــع العــدو، ووقــف  السياســية، ووقــف التفــرد فــي اتخــاذ القــرار الفلســطيني، وا 
المفاوضــات الهادفــة لتصــفية القضــية الفلســطينية، والتوافــق علــى إســتراتيجية وطنيــة لمواجهــة التعنــت 

 «.اإلسرائيلي
سياســية، أو مســرحيات هزليــة  لــن تقبــل أبــدًا أن تعطــي أي غطــاء ألي حلــول»إنهــا « حمــاس»وقالــت 

في إشارة إلى المواثيق « هدفها تصفية القضية الفلسطينية في أثواب تبدو لعين الناظر خطوات وطنية
 التي وقع عليها عباس أخيرًا. 21الـ واالتفاقات 
أجهــزة أمــن ســلطة فــتح فــي الضــفة الغربيــة باســتكمال هــذا الــدور المشــين والبشــع )لالحــتالل »واتهمــت 
ئيلي( وشـــن حملـــة اعتقـــاالت واســـعة وبـــوتيرة مســـعورة اســـتهدفت قيـــادات وأنصـــار وأبنـــاء حركـــة اإلســـرا

 «.حماس والمقاومة الفلسطينية
 «.حماس»مواطنًا الشهر الماضي، جلهم من حركة  244وأوضحت أن السلطة اعتقلت 

 4/4/4104، الحياة، لندن
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 سين ظروف العمل للفلسطينييناألحمد يبحث مع رئيس وزراء لبنان تفعيل قرارات تحعزام  .02
، المشــرف علــى الســاحة الفلســطينية فــي «فــتح»بحــث عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة  :وفــا –بيــروت 

ـــاني تمـــام ســـالم،  ـــيس الـــوزراء اللبن ـــل القـــرارات التـــي اتخـــذتها أمـــسلبنـــان عـــزام األحمـــد، مـــع رئ ، تفعي
 لبنان. الحكومة اللبنانية السابقة، لتحسين ظروف العمل للفلسطينيين في
طرحنـا علـى الـرئيس سـالم العمـل »وقال األحمد بعـد لقائـه رئـيس الـوزراء اللبنـاني فـي السـراي الكبيـر: 

ــــي اتخــــذتها الحكومــــة اللبنانيــــة الســــابقة، لتحســــين ظــــروف العمــــل  ــــل القــــرارات الت ــــى ضــــرورة تفعي عل
لسـطينية مـن قبـل للفلسطينيين في لبنان، ألن هذا األمر يساعد أيضا فـي عـدم اسـتغالل المخيمـات الف

 «.القوى التي تريد الشر للبنان ولفلسطين
وضـــعنا الـــرئيس ســالم فـــي صـــورة التطــورات السياســـية األخيـــرة علــى الســـاحة الفلســـطينية، »وأضــاف: 

معاهـدة واتفاقيـة ومنظمـة دوليـة،  21 إلـىلالنضـمام  باإلجماعوقرارات القيادة الفلسطينية التي اتخذت 
كدولة مراقب  1021تشرين الثاني عام  19ذي اتخذته األمم المتحدة في لتفعيل قرار قبول فلسطين ال

 «.في األمم المتحدة على طريق تدعيم ركائز الدولة الفلسطينية من اجل تحقيق سالم عادل ودائم
ونقــل األحمــد لــرئيس الــوزراء اللبنــاني تهنئــة القيــادة بنجــاح القــوى اللبنانيــة فــي تشــكيل حكومــة ائتالفيــة 

رسيخ السلم األهلي في لبنان، ووضعه بصورة الورقة األخيرة التي تمت بلورتها بين جميع تساعد في ت
منظمــة التحريــر الفلســطينية ورعايتهــا مــن قبــل الــرئيس  بإشــرافالقــوى والفصــائل الوطنيــة واالســالمية، 

كامــل التنسـيق ال إطـارلترسـيخ الهـدوء فـي المخيمـات الفلسـطينية والتجمعـات الفلســطينية فـي لبنـان فـي 
والدقيق مـع الدولـة اللبنانيـة وااللتـزام بالقـانون اللبنـاني، والنـأي بـالنفس عـن زج أي حالـة فلسـطينية فـي 

 «.الوضع الداخلي اللبناني
لن نكون كفلسطينيين في لبنان اال عامل التزام وهدوء لتعزيـز السـلم األهلـي، ولـن نسـمح ألي »وقال: 

خلــل أمنــي أو غيــره داخــل لبنــان، علــى قاعــدة االلتــزام كــان باســتغالل الوضــع الفلســطيني فــي احــداث 
باألنظمــــة والقــــوانين اللبنانيــــة ومنــــع أي محــــاوالت الســــتخدام المخيمــــات الفلســــطينية للــــزج فــــي الشــــأن 

 «.الداخلي اللبناني
وأكد الرئيس سـالم موقـف لبنـان الـدائم فـي دعـم الشـعب الفلسـطيني فـي كـل المحافـل الدوليـة مـن اجـل 

 واستعادة حقوقه كاملة. عودته الى أرضه
دبــور، وأمــين ســر الســاحة فتحــي أبــو العــردات،  أشــرفكمــا التقــى األحمــد علــى رأس وفــد ضــم الســفير 

 وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق.
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وبحـــث الجانبـــان آخـــر التطـــورات علـــى الســـاحتين الفلســـطينية واللبنانيـــة، واطلـــع األحمـــد، الـــوزير علـــى 
أعلنـــت مـــؤخرًا بهـــدف تحييـــد المخيمـــات عـــن أي تجاذبـــات داخليـــة، مؤكـــدًا  المبـــادرة الفلســـطينية التـــي

 الموقف الفلسطيني الثابت والمتمثل باحترام سيادة لبنان وأمنه واستقراره.
كما التقى األحمد، والوفد المرافق له، قائد الجيش العماد جان قهـوجي، واستعرضـا الوضـع الفلسـطيني 

جيش على التسهيالت التي يقدمها الجـيش للفلسـطينيين، وأكـد أن في المخيمات. وشكر األحمد قائد ال
 عامل أمن واستقرار في لبنان. إالالفلسطينيين لن يكونوا 

والتقى األحمـد بقيـادات أمنيـة شـملت مـدير عـام األمـن العـام اللبنـاني اللـواء عبـاس ابـراهيم، وقائـد قـوى 
 العميد ادمون فاضل. بصبوص، ومدير المخابرات إبراهيماألمن الداخلي اللواء 

 4/4/4104، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 وفد إسرائيلي يعقد لقاء  مع قيادة حركة "فتح" في رام هللا"قدس برس":  .03
ـــة رام هللا، : رام هللا )فلســـطين( ـــد فـــي مدين ق ـــا ع، ـــا تطبيعًي أفـــادت مصـــادر فلســـطينية مطلعـــة أن اجتماًع

سـرائيلي لــ "دعـم جهـود 4|7) ]أمـس  الواقعة وسط الضفة الغربيـة، الخمـيس (، ضـم وفـدين فلسـطيني وا 
 التوصل إلى تسوية سياسية، ودعمًا للمفاوضات الجارية ومحاولة إنقاذها".

وأوضـــحت المصـــادر لــــ "قـــدس بـــرس"، أن اللقـــاء ضـــم كـــاًل مـــن عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة "فـــتح" 
 مثل مجموعة السالم اإلسرائيلية.ورئيس لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي، محمد المدني، ووفد ي

وأشارت المصادر إلى أن المدني دعا خالل اللقاء إلى "تجنيد قـوى السـالم اإلسـرائيلية مـن أجـل إنهـاء 
االحتالل، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية واالتفاقات الموقعـة بـين الجـانبين وصـواًل للدولـة الفلسـطينية 

 رائيل"، وفقًا لتصريحاته.وعاصمتها )القدس الشرقية( إلى جانب إس
وطالــب المــدني بضــرورة "تعزيــز دور قــوى الســالم اإلســرائيلية وشــرائح المجتمــع اإلســرائيلي"، للضــغط 
ـــــ "إنجــــاز ســــالم حقيقــــي مــــن خــــالل مفاوضــــات جديــــة ووقــــف كــــل أشــــكال  علــــى حكومــــة االحــــتالل ل

 االستيطان، وممارسات االحتالل العنصرية".
علـى "بنـاء الثقـة بـين الشـعبين الفلسـطيني واإلسـرائيلي للوصـول إلـى وشدد المدني على ضرورة العمل 

 سالم عادل وشامل ودائم"، على حد قوله.
ومن جانبهم؛ أكـد وفـد االحـتالل اإلسـرائيلي علـى أن مبـادرتهم تقـوم علـى أسـاس "افكـار سـلمية إلنهـاء 

خـــــراجهم مـــــن حالـــــة اليـــــأس  الصــــراع وتحقيـــــق مصـــــالحة تاريخيـــــة بـــــين الفلســـــطينيين واإلســـــرائيليين، وا 
 والالمباالة تجاه عملية السالم"، وفقًا لزعمهم.
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يذكر أن "لجنة التواصل مع المجتمع اإلسـرائيلي" شـكلت بقـرار مـن رئـيس السـلطة الفلسـطينية بالضـفة 
الغربية، محمود عباس، ويرأسها عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة "فـتح"، محمـد المـدني، وعقـدت سلسـلة 

 ية تمثل مجتمع االحتالل اإلسرائيلي في مدينتي رام هللا والقدس المحتلة.لقاءات مع وفود يهود
 4/4/4104قدس برس، 

 

 سقوط ثالثة صواريخ في سديروت ومحيطها أطلقت من قطاع غزة .04
الخمـــيس، أن ثالثـــة صـــواريخ ]أمـــس  ذكـــرت مصـــادر عبريـــة، مســـاء اليـــوم : القـــدس دوت كـــوم -غـــزة

 سديروت" ومحيطها في النقب الغربي.أطلقت من قطاع غزة سقطت في مستوطنة "
ووفقا لوسائل إعالم عبرية، فإن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة دون أن تسفر عن أي إصابات 

 أو أضرار.
وكانــت إســرائيل قالــت ظهــر اليــوم الخمــيس، ان قــوة عســكرية تابعــة لهــا تعرضــت إلطــالق نــار علــى 

 حدود قطاع غزة دون أن تقع إصابات.

 1/4/4104 ،القدس، القدس

 

 فصائل فلسطينية وأحزاب لبنانية ترفض خطة جون كيري  .05
رفض لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية الخطة التـي تقـدم 

 بها وزير الخارجية األمريكي جون كيري بشأن القضية الفلسطينية.
هـذه الخطـة  أنليـوم فـي مقـر حـزب االتحـاد اللبنـاني واعتبر اللقاء في بيان له عقب اجتماع أعضائه ا

لغــاء عروبــة فلســطين عبــر اإلقــرار  تســتهدف تصــفية القضــية الفلســطينية وفــي مقــدمها حــق العــودة وا 
 بيهودية الدولة وتكريس وتشريع االستيطان الصهيوني.

نما التوقـف عـن وطالب اللقاء، السلطة الفلسطينية بعدم االكتفاء باالعتراض على ما تطرحه أمريكا و  ا 
االستمرار في المفاوضات التي لم يعد لها من وظيفة سـوى تـوفير الغطـاء للعـدو الصـهيوني لمواصـلة 
عمليــة االســتيطان فــي األرض الفلســطينية وتكــريس الواقــع الصــهيوني علــى حســاب الحقــوق الوطنيــة 

 السليبة للشعب الفلسطيني.
سار المفاوضات والعودة الى نهج وخيـار المقاومـة وشدد اللقاء على عدم االستمرار في الرهان على م

 باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة االحتالل ومشاريعه وصوال إلى تحرير األرض واستعادة الحقوق.
ونــدد بالصــمت العربــي والــدولي تجــاه مــا يرتكبــه الكيــان الصــهيوني مــن انتهاكــات خطيــرة فــي ســرقته 

قامــــة المزيــــد مــــن األرض الفلســــطينية واالســــتيالء عليهــــا وتهج يــــر الشــــعب الفلســــطيني مــــن أرضــــه وا 
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المستوطنات الصهيونية فوقها واالعتداءات المتكررة على المقدسات ومحاولة تهويد المسـجد األقصـى 
وكنيسة القيامة وانتهاك دور العبادة مؤكدا أن "هذا الصمت يشـجع الحكومـة الصـهيونية علـى اإليغـال 

 ة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة والثابتة.في هذه السياسة العدوانية اإلرهابي
ونــوه اللقــاء فــي بيانــه بالمبــادرة التــي قــدمتها الفصــائل الفلســطينية للمحافظــة علــى المخيمــات وتحييــدها 

 .فلسطينية-والعمل على منع الفتنة المذهبية والحيلولة دون أي فتنة لبنانية فلسطينية أو فلسطينية 
غطـاء عــن كــل مــن يعتـدي علــى أرض لبنــان وحمايــة الهويـة الوطنيــة الفلســطينية مــن ودعـا إلــى رفــع ال

خــالل التمســك بحــق العــودة ورفــض مشــاريع التــوطين والتهجيــر وتــوفير الحقــوق االجتماعيــة والمدنيــة 
 لالجئين الفلسطينيين.

مبـادرة بمـا يــؤدي وطالـب اللقـاء الحكومـة اللبنانيـة وجميـع القـوى السياسـية اللبنانيـة التجـاوب مـع هـذه ال
 تحصين وتعزيز العالقات اللبنانية الفلسطينية. إلى

 1/4/4104، الشعب، مصر

 
 : "إسرائيل" سوف توثق عالقاتها مع الدول العربية المعتدلة بمقدمتها مصر والسعوديةليبرمان .06

ت كل ما عمل"وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بأن بالده  عن نقلت اإلذاعة اإلسرائيليةأشرف الهور: 
، وقال وهو ينتقد "في وسعها للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين حيث باتت الكرة حاليًا في ملعبهم

توثيق العالقات مع الدول العربية المعتدلة وفي "الخطوة الفلسطينية أن إلسرائيل خيارات أخرى، مثل 
ة هذه هدفها تجاهل ويفهم من تصريحات ليبرمان أن الخطو  ."مقدمتها مصر والعربية السعودية

  الموقف الفلسطيني بالقفز عنه من خالل عالقات قوية مع األطراف العربية المؤثرة.
 4/4/4104القدس، العربي، لندن، 

 
 طة مسؤولية تعثر المفاوضاتلليبرمان إلى واشنطن في محاولة لتحميل الس .07

اإلسرائيلي "افغيدور  ذكرت وسائل إعالم عبرية أن وزير الخارجية :القدس دوت كوم -رام هللا
ليبرمان" من المقرر أن يتوجه إلى الواليات المتحدة للقاء نظيره االمريكي "جون كيري"، فيما يعتقد 

 أنها محاولة القناع الواليات المتحدة بتحميل الفلسطينيين مسؤولية تعثر المفاوضات.
 1/4/4104، القدس، القدس

 
 
 



 
 
 

 

 
           07ص                                     1077 العدد:     4/4/4104الجمعة  التاريخ:

 ني بعد طلبات االنضمام ألمم المتحدة إهانة لـ"إسرائيل"زئيف الكين: اللقاء اإلسرائيلي الفلسطي .08
نقلت وسائل اإلعالم عن نائب وزير الخارجية االسرائيلية زئيف الكين من برهوم جرايسي:  -الناصرة 

حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قوله ان "هذا اللقاء )الثالثي( بعد مطلب الفلسطينيين لدى االمم 
ودعا جزء من االئتالف الحكومي اليميني في اسرائيل نتنياهو الى ". ولة اسرائيلالمتحدة هو إهانة لد

 اتخاذ مبادرة قطع المفاوضات.
 4/4/4104الغد، عم ان، 

 
 من فشل العملية السياسية األحزاب اليمنية في الحكومة كانت جزءا  : اليعيزر شتيرنالنائب  .09

ي اليعيزر شتيرن، ان األحزاب اليمنية في قال عضو الكنيست اإلسرائيل :ترجمة خاصة -رام هللا
الحكومة اإلسرائيلية كانت جزءا من فشل العملية السياسية. وأضاف: "لسوء الحظ هؤالء الشركاء في 

 الحكومة يساعدون في تصلب المواقف مع الجانب الفلسطيني".
لسبب تتحمله إلى وتابع شتيرن قائال: "إذا كانت المفاوضات ستنفجر نهائيا، فإن جزءا كبيرا من ا

 جانب الفلسطينيين، تلك األحزاب التي تفعل كل شيء لوقف هذه المفاوضات".
 1/4/4104، القدس، القدس

 
 ن اإلسرائيلي والفلسطيني يتصرفان كأنهما في "روضة أطفال" اهرتسوغ: الطرف .21

س حـزب زعيم المعارضـة االسـرائيلية ورئـي برهوم جرايسي، أن عن، 4/4/4104الغد، عم ان، ذكرت 
الخمــيس بــأن الطــرفين يتصــرفان كأنهمــا "روضــة اطفــال" محــذرا مــن مغبــة  أكــدالعمــل اســحق هرتــزوغ 

انســـحاب واشـــنطن مـــن رعايـــة عمليـــة الســـالم عقـــب لقـــاء جمعـــه بالســـفير االميركـــي فـــي اســـرائيل دان 
وقــال هرتــزوغ فــي حــديث إلذاعــة الجــيش االســرائيلي "هنــاك ملــل عميــق مــن قبــل االميــركيين  شــابيرو.

 الذين يرغبون بالقول: ايها االصدقاء، افعلوا ما تريدون واتصلوا بنا عندما تنتهون".
طالب ببذل كل جهد  هرتسوغ، عن أشرف الهور، أن 4/4/4104القدس العربي، لندن، وَاضافت 

يتحمالن مسؤولية ‘مستطاع للخروج من األزمة الراهنة في عملية السالم، وقال إن نتنياهو وعباس 
ذ لم يقوما بما هو ضروري فسيدفعان ثمن ذلك على الساحة العامة تاريخية، وطالبهما بأن يدركا  .’وا 
 .’ال يستطيعان التهرب من المفاوضات بواسطة إجراءات أحادية الجانب‘أنهما 

 
 
 



 
 
 

 

 
           08ص                                     1077 العدد:     4/4/4104الجمعة  التاريخ:

 الضفة بإلى ضم أراض  "إسرائيل"قد يدفع  دوليةمسعى الفلسطينيين لالنضمام إلى منظمات الندوا:  .20
هددت الحكومة اإلسرائيلية، بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلسرائيل، : قنا –لة القدس المحت

 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية. 21إذا ما توجه الفلسطينيون لألمم المتحدة لالنضمام إلى 
وحذر وزير السياحة اإلسرائيلي عوزي النداو، في تصريحات بثتها وسائل إعالم عبرية، من "أن 

لفلسطينيين الجديد لالنضمام إلى منظمات األمم المتحدة والمعاهدات الدولية قد يدفع إسرائيل مسعى ا
وقال، "إذا كانوا يهددون اآلن بالذهاب إلى منظمات األمم  إلى ضم أراض في الضفة الغربية".

 المتحدة فعليهم أن يعرفوا أمرا بسيطا: سيدفعون ثمنا باهظا"، حسب تعبيره.
لعضو في حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، بأن أحد اإلجراءات التي يمكن وهدد النداو، ا

اتخاذها هو قيام إسرائيل بتطبيق سيادتها على المناطق التي ستكون بوضوح جزءا من دولة إسرائيل 
في أي حل مستقبلي.. مشيرا إلى مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ترغب إسرائيل في االحتفاظ 

وأضاف النداو، أن إسرائيل قد تضر بالفلسطينيين اقتصاديا من  أي اتفاق سالم مستقبلي. بها في
 خالل منع المساعدات المالية لهم.

 4/4/4104، الشرق، الدوحة
 
 االنضمام للمنظمات األممية والدولية الفلسطينية السلطة قرار"ميرتس" يؤي د حزب  .22

ي المعارض، زهافا غلؤون، عن تأييدها لقرار السلطة أعربت زعيمة حزب "ميرتس" اإلسرائيل: الناصرة
الفلسطينية االنضمام للمنظمات األممية والدولية ردًا على رفض تل أبيب اإلفراج عن الدفعة األخيرة 

وانتقدت غلؤون، السياسة  من األسرى القدامى من معتقالتها، معتبرًة أن هذا يعّد "الخيار األفضل".
اهو خالل عملية المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، قائلة "هذه السياسة لم التي اتبعتها حكومة نتني

تفض إلى أي نتيجة؛ فقد اّتصفت بمواصلة البناء في المستوطنات وطرح مطلب باالعتراف بيهودية 
 دولة إسرائيل ومن ثم قرار عدم إطالق سراح الدفعة الرابعة من السجناء األمنيين".

 4/4/4104قدس برس، 
 
 حزب هللا أنهى سلسلة ردوده على الغارة اإلسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية السورية ماروم: .23

أّكد قائد البحرية اإلسرائيلية السابق اليعازر ماروم، أن حزب هللا أنهى سلسلة ردوده : يحيى دبوق
ّدد يبدو أنه اكتفى، وأ"على الغارة اإلسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية السورية، و ن الحساب قد س،

 . "مع إسرائيل
 4/4/4104، األخبار، بيروت



 
 
 

 

 
           09ص                                     1077 العدد:     4/4/4104الجمعة  التاريخ:

 
 السلطة الفلسطينية إلى المؤسسات الدولية انضمامإحباط بتل أبيب ستعتمد على الواليات المتحدة  .24

في الوقت الذي تواصل فيه اإلدارة األميركية محاوالتها ثني الرئيس الفلسطيني : صالح النعامي
نضمام لالتفاقات الدولية، شرعت إسرائيل بالفعل في تحركات دبلوماسية محمود عباس عن قراره اال

إلحباط هذا المخطط الذي يفتح الطريق أمام انضمام "دولة فلسطين" لعشرات المنظمات والمؤسسات 
 األممية، وضمنها المحكمة الجنائية الدولية.

ة بشكل أساسي في إحباط وأكدت الصحف اإلسرائيلية أن تل أبيب ستعتمد على الواليات المتحد
 مخططات السلطة الفلسطينية لالنضمام إلى المؤسسات الدولية.

ونقل موقع صحيفة معاريف مساء أمس األربعاء عن المندوبة األميركية لدى األمم المتحدة سمنتا  
فاور قولها إن بالدها "ستتصدى ألية محاولة فلسطينية لالنضمام لمؤسسات األمم المتحدة". وكشفت 

اور عن تشكيل لجنة إسرائيلية أميركية لتنسيق المواقف بشأن سبل التصدي للمخططات الفلسطينية، ف
وأقرت فاور بأن "أخطر خطوة يمكن أن يقدم عليها الجانب  مضيفة أن اللجنة تلتئم بشكل دوري.

إلسرائيل الفلسطيني هي التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، ومثل هذه الخطوة تمثل تهديدًا حقيقيًا 
 ومسيرة التسوية".

وفي السياق ذاته، اعتبر الصحفي جاكي حوكي قرار الرئيس عباس التوجه للمؤسسات الدولية وترك 
مسار المفاوضات الحالي "قرارًا طبيعيًا فليس بوسع عباس االستجابة للطلب األميركي اإلسرائيلي 

يل أن يبدي مرونة فيما يتعلق بمسألة االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، عالوة على أنه من المستح
 اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين في ظل اإلجماع الفلسطيني على هذه القضية".

وفي سياق متصل، اتهم الصحفي شالوم يروشالمي "وزراء" في حكومة بنيامين نتنياهو بإحباط جهود 
ن تمديد المفاوضات وزير الخارجية األميركي جون كيري والحؤول دون التوصل إلى صفقة تضم

 لرفضهم اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين حتى مقابل اإلفراج عن الجاسوس اليهودي جونثان بوالرد.
من ناحيته حذر معلق الشؤون العربية في موقع "ولال" آفي سيخاروف من خطورة أن يؤدي قرار 

 وقوات االحتالل.عباس إلى اشتعال الضفة الغربية وتفجر مواجهات بين الجمهور الفلسطيني 
وذكر في مقال نشره مساء أمس "على الرغم من أن عباس يحرص على تجنب اندالع انتفاضة 
ثالثة، فإنه من غير المستبعد أن تنفجر األوضاع األمنية بشكل يتعارض مع موقف عباس 

 ومصالحه".
 1/4/4104، الجزيرة نت، الدوحة
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 محللون إسرائيليون: خطوة عباس صفعة لنتنياهو .25
اعتبر محللون إسرائيليون تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس : محمد محسن وتد -لقدس المحتلةا

طلبات إلى الهيئات األممية لالنضمام للعديد من المعاهدات والمواثيق والمنظمات الدولية "صفعة" 
يعقبها تصعيد  إلسرائيل، تشكل مرحلة فارقة في العالقة المستقبلية بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية

 دبلوماسي دولي قد يؤدي إلى "التأبين" التام للمسيرة السلمية ومزيد من الخطوات األحادية.
وقال مراسل الشؤون السياسية في صحيفة "هآرتس" براك رفيد إن الحكومة اإلسرائيلية فوجئت بقرار 

أتى في خضم األجواء الفلسطينيين التوجه لالنضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية، "خاصة وأنه 
التي كانت تسير نحو التوجه لتفاهمات وبلورة اتفاقية مع الوسيط األميركي إلتمام الدفعة الرابعة من 
األسرى، وبالتالي فإن خطوة عباس هذه ترشح النهيار تام للعملية التفاوضية وتقوض فرص المسيرة 

طاولة المفاوضات في هذه المرحلة،  وقلل رفيد من إمكانية العودة إلى السياسية للتوصل لسالم".
لكنه لم يستبعد "إنعاش المسيرة السلمية ثانية في حال تراجع السلطة الفلسطينية عن تحركاتها 

 الدبلوماسية الدولية".
من جانبه، يرى الناطق باسم "كتلة السالم اآلن" آدم كيلر أن السلطة الفلسطينية "محقة في خطواتها و 

لتي تأتي على خلفية عدم إطالق إسرائيل سراح األسرى القدامى من الدفعة الدبلوماسية الدولية ا
الرابعة، وردا على نهج المراوغة الذي اعتمده نتنياهو في مسيرة المفاوضات خالل توليه فترة الحكم 
وتماديه في انتهاك التعهدات مع الجانب الفلسطيني وخرق االتفاقيات الدولية والقيام بخطوات أحادية 

 نب بتكثيف المشروع االستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة".الجا
وقال كلير للجزيرة نت "إن المجتمع اإلسرائيلي الذي لم يؤمن ومنذ البداية بمبادرة جون كيري واستبعد 
أن تؤتي بثمار إلنهاء الصراع غير مكترث بما يحصل، لكن نتنياهو الذي حاول جني مكاسب 

سراح الجاسوس جوناثان بوالرد لم يتوقع مثل هذه الخطوة من الرئيس عباس سياسية بحال إطالق 
التي قد تفتح باب التصعيد الدبلوماسي الدولي بين الجانبين وتقوض العملية التفاوضية مما قد يؤدي 

-وأكد كلير أن إسرائيل "غير معنية بانهيار السلطة الفلسطينية"، إذ دأبت  الندالع انتفاضة ثالثة".
على مواصلة المفاوضات  -التوقيع على اتفاقية أوسلو وبغية تجاوز ضغوط المجتمع الدولي ومنذ

دارة األزمة والصراع مع الجانب الفلسطيني، لكن دون تحقيق نتائج مثمرة تؤدي لحل بموجب  وا 
ويجزم بأن تل أبيب ورغم ما تعتبرها خطوات أحادية الجانب من قبل عباس  االتفاقيات الدولية.

اد األفق والجمود المتواصل بالعملية التفاوضية، تتشبث حتى اللحظة بنهج ومشروع وانسد
 المفاوضات وذلك لتفادي المسؤولية أمام المجتمع الدولي عن الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية.

 1/4/4104، الجزيرة نت، الدوحة
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 بسبب االنفاق لغزة يتحسب من هجرة سكان المستوطنات المحاذية جيش اإلسرائيليال"والال":  .26

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن وثيقة سرية أعدتها قيادة جيش االحتالل، تشرح فيها 
كيفية التعامل مع سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وتهدئة مخاوفهم، في أعقاب تزايد 

أن الوثيقة تشير إلى أن ونقل موقع "واال" اإلخباري العبري، اليوم الخميس،  عمليات اكتشاف األنفاق.
"ازدياد عمليات كشف األنفاق ي،دخل سكان المستوطنات القريبة في أجواء نفسية متأزمة، حيث تحول 

 الكشف عن األنفاق من تهديد ثانوي إلى تهديد حقيقي، سيكون له انعكاساته على المدى البعيد".
طاع غزة، كيفية التعامل مع وتفصل الوثيقة لضباط جيش االحتالل العاملين على الحدود مع ق

المستوطنين، ومحاولة تهدئة مخاوفهم من خطر األنفاق، حيث توصي الوثيقة إلى ضرورة الحوار مع 
المستوطنين من قبل مسؤولي األلوية فقط، وأن يكون الحديث دائًما عن إمكانية إيجاد حلول مستقبلية 

 ى غرار "القبة الحديدية".لمشكلة األنفاق، عبر استخدام مصطلح "قبة األنفاق"، عل
كما تشمل توصيات الوثيقة، التركيز في الحديث أمام المستوطنين على األجواء الهادئة التي تعيشها 
المنطقة الجنوبية خالل العام والربع األخيرة بعد عملية "عامود السحاب"، وأن الجيش في طريقه لحل 

انت صوب مواقع الجيش وليست صوب معضلة األنفاق، والتنويه لهم في أن وجهة األنفاق ك
 المستوطنات القريبة، في محاولة لتهدئة مخاوفهم المتزايدة.

 1/4/4104، فلسطين أون الين
 
 في سلوان ألف متر  01مساحة "عير عاميم": تعميق االستيطان بالقدس بمشروع جديد على  .27

اء التابعة لبلدية االحتالل في بحثت اللجنة اللوائية للتخطيط والبن :كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
 22يقام على مساحة  "كيديم" القدس، امس االعتراضات على مخطط إلقامة مجمع استيطاني كبير

 مترًا من جدار الحرم القدسي. و 10ألف متر في حي سلوان على بعد 
 مترًا، لكن 1420م، يقام المجمع االستيطاني على 1009بموجب المخطط األولي الذي طرح عام 

ألف متر مربع، مشيرة  22ذكرت أنه تم مؤخرا بطريقة ما إقراره على مساحة  "عير عاميم"جمعية 
  إلى أن محاوالتها للحصول على بروتوكول الجلسة باءت بالفشل.

 4/4/4104، الرأي، عم ان
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 48يطور قذيفة هاون ويجري تدريبات في بلدات  سرائيليجيش اإلال .28
لن جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس الخميس، أنه بدأ يتلقى قذائف أع: برهوم جرايسي -الناصرة 

هاون شديدة الدقة، بتطوير من الصناعات الحربية االسرائيلية، الذي وضعت على القذائف الصغيرة 
وقالت مصادر في جيش االحتالل، إن الجيش بدأ يقتني قذائف هاون  أجهزة توجيه "جي بي إس".

سرائيلية، إذ إن هذا النوع من القذائف قصير المدى نسبيا، يطغى عليه طورتها الصناعات الحربية اال
طابع "عشوائي"، بمعنى أنه ليس دقيقا في إصابة الهدف، إال أنه في اآلونة األخيرة جرى تطوير هذه 

 القذائف وتم تركيب أجهزة توجيه "جي بي أس" عليها لتوجيهها الى الهدف المعد للضرب.
ملليمترا، ويصل مداها الى ثمانية  210يث يجري عن قذائف بقطر وحسبما نشر، فإن الحد

 كيلومترات، وجاء أيضا أن الصناعات الحربية سيتم تصديرها ايضا للجيش األميركي وغيره.
ومحيطها،  47الى ذلك، فقد كثف جيش االحتالل في األسابيع األخيرة تدريبات في بلدات فلسطينيي 

شمال فلسطين، وقبلها في محيط قرية عرابة المجاورة لها، وآخر هذه كان أشرسها في قرية "دير حنا" 
 التدريبات جرت في جبل "القفزة" في أطراف جنوب مدينة الناصرة.

 4/4/4104، الغد، عم ان
 
 النضـــال ضـــد نظـــام التمييـــزبتحـــوال   د  يعـــ : إقامـــة مـــؤتمر ضـــد العنصـــرية بــــ"عكا"مـــؤرخ إســـرائيلي .29

 بـ"إسرائيل"
، أمس 2947اختتمت في عكا، شمالي األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام : االتحاد -رام هللا

فلسطينيات "نشاطات أسبوع دولي لمناهضة العنصرية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين نظمته مجموعة 
التي بدأت  "الحركة العالمية لمناهضة التمييز العنصري اإلسرائيلي"و "من أجل حراك وطني ومدني

 ."مؤتمر فلسطينيات لمناهضة الفصل العنصري اإلسرائيلي"، تحت عنوان 1001في كندا عام 
وقال أحد المؤرخين اإلسرائيليين الجدد وهو البروفيسور أيالن بابي، في محاضرة ألقاها خالل الجلسة 

إن إقامة المؤتمر في مدينة عكا تعتبر تحواًل تاريخيًا في النضال ضد نظام التمييز "الختامية للمؤتمر 
استحضار الحراك العالمي لمناهضة العنصرية إلى داخل إسرائيل ". وأضاف "لعنصري في إسرائيلا

يترك بصمة في عقل المجتمع اإلسرائيلي، فإذا كنت متضامنًا مع إسرائيل فهذا يعني أنك متضامن 
 ."مع دولة عنصرية

 4/4/4104، االتحاد، أبو ظبي
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 الغربية تحطم طائرة استطالع إسرائيلية شمال الضفة .31
تحطمت طائرة استطالع إسرائيلية صغيرة الليلة الماضية في منطقة شمال : قنا –القدس المحتلة 

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية، إنه لم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة،  الضفة الغربية المحتلة.
 فيما لم تفصح عن المكان الدقيق لتحطمها.

 4/4/4104، الشرق، الدوحة
 
 " يوم اإلثنين القادمتستعد لهجمات "أنونيموس "إسرائيل" .30

أعلنت دوائر أمنية وحكومية في إسرائيل عن استعدادها لمواجهة هجمات إلكترونية هددت بها  :الغد
 ".Anonymousمجموعة قراصنة اإلنترنت المعروفة باسم "أنونيموس  

إن مستخدمي الدوائر الحكومية  ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية مساء الخميس عن موقع "واال" العبري قوله
تلقوا تعليمات بعدم فتح رسائل إلكترونية مصدرها في خارج البالد اعتبارا من الجمعة وحتى الثالثاء 

جددت تهديداتها بشن هجمة شاملة على إسرائيل كالتي شنتها العام   Anonymousوكانت  القادم.
السابع من نيسان)أبريل( المقبل، وهو وحددت "أنونيموس" موعد الهجمة المرتقبة في  الماضي.

 يصادف نفس اليوم الذي قامت فيه بهجمة العام الماضي.
 4/4/4104، الغد، عم ان

 
 النقب في للحريديم مدينة إقامة سلوانوعلى في استيطاني مركز بناء على يصادق االحتالل .32

 يوم مساء القدس، في" بناءوال للتخطيط اللوائية اللجنة"بـ تسمى ما صادقت: قويدر أبو أمير- النقب
" إلعاد" جمعية تديره والذي سلوان في" الزوار مركز" لبناء استيطاني مخطط على الخميس،

 .االستيطانية
 المركز فإن" والحدائق الطبيعة سلطة"بـ تسمى وما الجمعية قبل من قدم الذي المخطط وبحسب
/ األول كانون في عليه دقصو  وأن سبق الذي األصلي المخطط عن مرات بثالث أكبر سيكون
 مناقشة من ساعات 7 من أكثر بعد المخطط على المصادقة وتأتي.1009 العام من ديسمبر

 بإدارة" داوود مدينة – الوطنية الحديقة"بـ يسمى مما جزءا سيكون الذي المخطط على االعتراضات
 ".إلعاد"

 .المحليين سكانال احتياجات بالحسبان يأخذ ال المخطط أن على سلوان سكان وأكد
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 لكن مترا، 1420 على االستيطاني المجمع يقام 1009 عام طرح الذي األولي المخطط وبموجب
 مشيرة مربع، متر ألف 22 مساحة على إقراره ما بطريقة مؤخرا تم أنه ذكرت" عاميم عير" جمعية

 .بالفشل باءت الجلسة محضر على للحصول محاوالتها أن إلى
 األيام في صادق القطري التخطيط مجلس أن النقب في 47 عرب سلمرا أفاد أخرى، جهة من

 قرى على عراد تل مفرق من بالقرب" الحريديم" لليهود كسيف مدينة إقامة مخطط على األخيرة
 وأن سكنية وحدة ألف 22 كسيف مدينة تضم أن المخطط ومن. كسيفة وضواحي عراد تل أراضي
 .متينالمتز  اليهود من الفاً  70 قرابة يسكنها
 توطينهم فشل على المتزمتين لليهود" كتعويض" للمحللين وفقا تأتي الخطوة هذه أن إلى االشارة تجدر
 .   عارة وادي منطقة في المقامة حريش مدينة في
 فيما عراد، منطقة في يهودية مستوطنات 20 إقامة على سابق موعد في الحكومة صادقت وقد هذا

 خمس إلقامة خطة الماضي( أكتوبر) األول تشرين شهر في حتيةالت والبنى االسكان وزارة طرحت
 .وديمونا السبع بئر مدينة بين يهودية مستوطنات

1/4/4104 ،48 عرب  
 
 زفافه طقوس أداء حاول مستوطنا   ويطردون لألقصى المستوطنين القتحامات يتصدون المرابطون .33

 الخميس صباح العلم طبمصا وطالب المبارك األقصى المسجد حراس طرد: المحتلة قدسال
 الزواج بطقوس تتعلق تلمودية وشعائر صلوات أداء حاول بعدما المسجد باحات من متطرًفا مستوطًنا
 .باحاته داخل اليهودي

 أحد إن" صفا" لوكالة العطا أبو محمود والتراث للوقف األقصى بمؤسسة اإلعالم مدير وقال
 أن بحجة زواياه، إحدى في تلمودية صلوات أداء األقصى للمسجد اقتحامه خالل حاول المستوطنين

 .الطقوس هذه تأدية من والبد الليلة زفافه
 وفرت حيث المسجد، خارج وطردوه للمستوطن، تصدوا العلم وطالب األقصى حراس أن وأضاف
 .األقصى خارج إخراجه وتم له، الحماية االحتالل شرطة
 باحات االحتالل مخابرات من عناصر وثالثة مستوطًنا 27 نحو اقتحام مع تزامن هذا أن وأوضح
 .الخاصة االحتالل قوات من مشددة حراسة وسط المغاربة باب جهة من األقصى
 داخل الصباح ساعات منذ تواجدوا العلم وطالب وطالبات المصلين من المئات أن إلى وأشار

 .االقتحامات لتلك رفًضا تكبيراتهم أصوات تعالت وقد األقصى،
1/4/4104 ،(صفا) الفلسطينية، فةالصحا وكالة  
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 المرضى األسرى إلنقاذ دولية حملة إطالق عن يعلن قراقع .34

 واإلنسانية الدولية الحملة إطالق عن قراقع عيسى والمحررين األسرى شؤون وزير أعلن: هللا رام
 ،المتعمد الطبي لإلهمال يتعرضون والذين االحتالل، سجون في القابعين المرضى األسرى إلنقاذ

 .لحظة أية في للموت ومعرضون الشديد بالخطر مهددة حياته وبعضهم
 هناك وأن المرضى، األسرى بحق تجري منظمة جريمة إن أمس، صحافي، تصريح في قراقع، وقال

 تدخال يتطلب ما بحقهم، حرب جريمة ترتكب إسرائيل وأن أرواحهم تحصد بطيء موت سياسة
 .واإلنسانية الدولية الشرائع ألبسط قضةالمنا السياسة هذه لوقف وتحركا عاجال
 قانونا المجال سيتيح الدولية والهيئات للمؤسسات االنضمام األخير الفلسطيني القرار أن إلى وأشار

 االحتالل، سجون في األسرى بحق ارتكبت التي الجرائم عن فيها والمسؤولين إسرائيل دولة بمالحقة
 .العمد القتل أو ضالمر  أو بالتعذيب سواء منهم استشهد ومن

4/4/4104 هللا، رام األيام،  
 
 الطعام عن يضربون االحتالل سجونفي  أسرى خمسة": أحرار" مركز .35

 الفلسطينيين األسرى من خمسة بأن فلسطينية حقوقية مصادر أفادت: الرجوب عوض - هللا رام
 الشهرين، على ارفش أطولها متفاوتة، لفترات الطعام عن إضرابهم يواصلون اإلسرائيلية بالسجون

 .عنهم لإلفراج سقف بتحديد للمطالبة وذلك
 وهو-( عاماً  14) الشماس أمير إن له، بيان في اإلنسان وحقوق األسرى لدراسات أحرار مركز وقال
" تلهشومير" مشفى في حالياً  ويقبع يومًا، 77 قبل إضرابه في شرع -المضربين األسرى أقدم

 .اإلسرائيلي
 الخطيب أحمد: فهم -منه نسخة نت الجزيرة تلقت الذي البيان وفق- اآلخرون الثالثة األسرى أما
 بعد لها تعرض التي والتعذيب التحقيق أساليب على احتجاجاً  أيام عشرة منذ المضرب( عاماً  70)

 منذ الطعام عن مضرب وكالهما( عاماً  73) صالحات وصالح ،(عاماً  77) حمدان وداود اعتقاله،
 .اإلداري االعتقال على جاً احتجا أيام أربعة

1/4/4104 الدوحة، نت، الجزيرة  
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 لحم بيت قرب اعتقاله لحظة مخدرة بمادة فلسطينيا   يحقن االحتالل: األسير نادي .36
 سلطات اعتقلته الذي الخطيب، الرحيم عبد يوسف األسير عائلة كشفت: العيسة أسامة -لحم بيت

 جاال، بيت في المنزل دهم عملية خالل حتالل،اال خلفها حقنة، وجود عن أمس، فجر االحتالل
 .عليه مغمى وهو يوسف واعتقال
 األسير، بنادي أمس اتصلت الخطيب عائلة ان األسير لنادي التنفيذي المدير الزغاري، هللا عبد وقال

 في استخدمت دماء، آثار عليها حقنة، وجود عن االقتحام، عملية إثر المنزل تنظيف بعد وكشفت
 . حمالة على االحتالل جنود ونقله باإلغماء اصيب الذي الخطيب، حقن

 الدماء، وآثار الحقنة لفحص اتصاالت يجري األسير نادي ان" الجديدة الحياة" لـ الزغاري، وكشف
 قبل مؤكدة معلومات عن االعالن يمكن ال لكن اعتقاله، قبل األسير تخدير يستبعد ال انه الى مشيرا
 .المخبري الفحص عمليات اتمام

4/4/4104 هللا، رام الجديدة، الحياة  
 
 االصابات من عددا   وُيوقع غزة قطاع على غارات سلسلة يشن االحتالل .37

 الحربي الطيران نفذها غارات سلسلة جراء الجمعة، اليوم فجر مواطنين، ثالثة أصيب: غزة
 .غزة قطاع في متفرقة أهداف ضد اإلسرائيلي

 استهدفت غارة متوسطةجراء بجروح أصيبا وطفالً  شاباً  إن كوم، دوت سالقد لـ أمنية مصادر وأفادت
 مادية أضرار بإحداث تسبب ما غزة، قطاع وسط القديم، المغراقة شرطة مركز خلف مهجورا منزال
 .المحيطة المنازل بعض في

 ئبلكتا والتابعين غزة، مدينة جنوبي جراد وأبو بدر موقعي على متكررة غارات عدة الطيران وشن
 لهما مجاورة وبمناطق بهما مادية أضرار إلحداث أدى ما حماس، لحركة العسكري الجناح القسام
 أدى ما غزة، قطاع شمال يافا شارع في" بركس" الطيران واستهدف.إصابات عن يبلغ أن دون

حداث طفيفة، بجروح المواطنين أحد إلصابة  .المنطقة في منازل بعدة أضرار وا 
 أسلحتها نيران إطالق اليوم وفجر أمس مساء اإلسرائيلية، الحربية الزوارق صلتوا السياق، ذات وفي

 إصابات عن يبلغ أن دون غزة قطاع من متفرقة سواحل قبالة الصيادين مراكب تجاه الثقيلة الرشاشة
 .أضرار أو

4/4/4104 القدس، القدس،  
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 ريةعسك بحماية نابلس في" يوسف قبر" مقام يقتحمون المستوطنين مئات .38
 بشمال الواقعة نابلس مدينة ،(7/4) الخميس فجر المستوطنين، مئات اقتحم: برس قدس - نابلس
 المدينة، من الشرقية األحياء على تاًماً  إغالقا فرض الذي االحتالل، جيش من بحماية الغربية الضفة
 حين في ،المدينة شرق يوسف قبر مقام في تلمودية طقوسا أدوا حيث المستوطنين، وصول لتسهيل

 .الفجر صالة أداء أو أعمالهم إلى للتوجه منازلهم من الخروج من الفلسطينيين المواطنين منع
 اقتحمت اليهود المستوطنين من المئات تقل إسرائيلية وسيارات حافالت أن" برس قدس" مراسل وأفاد

 أدى حيث سرائيلية،اإل العسكرية اآلليات من كبيرة أعداد ترافقها نابلس شرق البلدة بالطة منطقة
 .يوسف قبر مقام في دينية طقوًسا المستوطنون

1/4/4104 برس، قدس  
 
 غزة في التركي للمستشفى بناء مواد بإدخال وعودها تنفذ لم" إسرائيل: "الخضري .39

 في المستقل والنائب اإلسالمية، الجامعة أمناء مجلس رئيس الخضري، جمال قال: األناضول – غزة
 مشروع لصالح البناء مواد من أي بدخول تسمح لم إسرائيل إنّ  لفلسطيني،ا التشريعي المجلس
 .مؤخراً  بإدخاله السماح قرارها إعالن رغم غزة قطاع في الفلسطيني التركي الصداقة مستشفى
 الالزمة البناء مواد بإدخال وعودها تنفذ لم إسرائيل إن أمس نشر تصريح في الخضري، وأضاف
 .فىالمستش في العمل إلكمال
 المستشفى، بناء مشروع على الخضري، يرأسها التي اإلسالمية، الجامعة في الطب كلية وتشرف
 .التركية الحكومة قبل من الممول
 التركي، المستشفى لصالح والمستلزمات المواد بإدخال السماح عن إسرائيل إعالن أن إلى وأشار
 .بعد ينفذ لم أنه يرغ واألجنبية العربية اإلعالم وسائل في كبيراً  صدى القى
 تعسفي، بشكل اإلسرائيلية الموانئ في محتجزة المشروع لصالح بناء مواد حاوية 10 هناك”:وتابع
 .”غزة إلى دخولها إسرائيل تمنع أخالقي، وغير إنساني وغير قانوني وغير

4/4/4104 لندن، العربي، القدس  
 
 "أونروا"لـ تابعة مشاريع لثمانية بناء مواد بإدخال يسمح االحتالل": القدس" لـ حسنة أبو .41

 الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث لوكالة اإلعالمي المستشار قال: عواد أبو محمود - غزة
 بناء مواد إدخال على وافق اإلسرائيلي الجانب إن الخميس، يوم مساء حسنة، أبو عدنان" أونروا"



 
 
 

 

 
           48ص                                     1077 العدد:     4/4/4104الجمعة  التاريخ:

 النفق اكتشاف عقب لغزة المواد خالإد منع االحتالل إعالن إبان توقفت قد كانت أخرى لمشاريع
 .الماضي أكتوبر شهر في بحفره حماس اتهم الذي
 7 لـ المواد بإدخال سمحت االحتالل سلطات إن كوم، دوت القدس لـ حديث في حسنة أبو وقال

 االحتالل أن إلى مشيرا المواد، توفر لعدم بها متوقفا العمل كانت مدارس إنشاء أجل من مشاريع
 .مشروعا 21 لـ المواد بإدخال شهرين ونح منذ سمح
 تبلغ متوقفة لمشاريع المواد من مزيد إلدخال اإلسرائيلي الجانب مع مستمرة اتصاالت هناك أن وذكر
 .دوالر مليون 210 قيمتها

1/4/4104 القدس، القدس،  
 
 عائلته رمق لسد   للبيع عينه يعرض غزة من شاب .40

 قطاع في يعيش الذي ،(عاًما 11) محمود الفلسطيني بالشا قام: الصعيدي هداية األناضول،– غزة
 كل بائت أن بعد للبيع، عينه بيع فيه يعرض الفيسبوك على صفحته على اعالن بنشر غزة،

 .عمل على الحصول في محاوالته
 الثانية في صغيرهم الذين السبعة أشقائي جوع تسد وظيفة عن بحثًا األبواب جميع طرقت“: وقال
 األخ فأنا مسؤوليتي وهذه لنا، ثابت رزق مصدر وال أعوام، 3 منذ متوفى والديو  عمره، من عشرة
 .”األكبر
 حديدي بسيخ ،1027 عام أول كانون/ ديسمبر في بيعها، يريد والتي اليمنى، بعينه محمود وأصيب

 وتقطن.قال كما معالجتها، ويمكن سليمة أعضاءها بأن له أكدوا األطباء لكن بها، اإلبصار أفقده
 لمعظم يفتقر مترا، 210 مساحته بيت في غزة، مدينة غرب الشاطئ معسكر في محمود ائلةع

 .المنزلي األثاث
4/4/4104 لندن، العربي، القدس  

 
 الفلسطينية السلطة شاءت لحظة أي في متاح للجنائيةالدولية االنضمام": الحق" مؤسسة .42

 تكفي" المفعول ساري 1009 اعالن: تقول واحد سطر من رسالة: "كوم القدسدوت بـ خاص -هللا رام
 على والتوقيع االنضمام بطلب التقدم او الهاي، في الدولية الجنايات محكمة الى فلسطين لوصول
 دوت بـالقدس خاص حديث في جبارين، شعوان الحق، مؤسسة رئيس عنه كشف ما هذا.روما إعالن
 .اليوم ظهر كوم
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 بتهمة اسرائيليين مسؤولين مالحقة قررت حال وفي ةالفلسطيني الوطنية السلطة إن: جبارين واضاف
 على وتالحقهم فقط، اسبوعين من ألقل بحاجة فإنها الدولية، الجنايات محكمة أمام حرب جرائم
 أي في للتنفيذ متاح الجنائية محكمة إلى االنضمام ان:" وقال.االستيطان منها القضايا من الكثير
 ".قليلة أليام سوى حتاجي وال الفلسطينية، السلطة شاءت لحظة
 اليوم في" جبارين قال وبسرعة عليها االسرائيليين القادة مالحقة يمكن التي الجرائم عن سؤاله ولدى
 يقوم ثم البحث، قيد الجريمة في التحقيق للمحكمة العام المدعي يبدأ العضوية، على للحصول الثاني
 اإلسرائيليين مالحقة يمكن التي القضايا أسهل ومن لها، التابعة االبتدائية المحكمة إلى برفعها بعدها
 ".االستيطان ملف عليها،
 أي زيارة االسرائيليون المسؤولون يستطيع لن باإلدانة المحكمة من قرار صدر حال" جبارين واضاف

 ".الجنائية المحكمة في عضو بلد
1/4/4104 القدس، القدس،  

 
 االحتالل على ةيدول قضية برفع نمطالبي يعتصمون" المهد" مبعدي أهالي: لحم بيت .43

 أبنائهم، إبعاد على االحتالل حكومة بإصرار المهد كنيسة مبعدي أهالي ندد:الجواد عبد حسن
 المتعلقة وخاصة اإلنسان، حقوق ألبسط إسرائيل النتهاك حد لوضع بالتدخل المتحدة األمم وطالبوا
 .عاماً  21 منذ وأطفالهم أسرهم عن للمبعدين القسري بالفصل

 بشؤون تعنى التي والمؤسسات والقوى المبعدين لجنة نظمته تضامني، اعتصام خالل ذلك جاء
 من والعديد ونواب، واألسرى، المبعدين ذوي بمشاركة أمس، المهد، كنيسة بالط على األسرى،
 .الوطنية الفعاليات

 بسياسة المنددة والالفتات األسرى، وصور الفلسطينية، األعالم االعتصام في المشاركون ورفع
 .وأطفالهم أسرهم إلى وعودتهم وذويهم، المبعدين لمعاناة حد بوضع والمطالبة االحتالل،

 حكومة على الضغط إلى الدولي المجتمع اخليل، الفتاح عبد لحم بيت في األسير نادي رئيس ودعا
 المستمرة الجريمة هذه ارتكبوا الذين االحتالل قادة ومحاسبة وأسرهم، المبعدين مأساة لوقف االحتالل،

 .عاماً  21 منذ
4/4/4104 هللا، رام األيام،  
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 عكا في العنصرية لمناهضة الدولي األسبوع اختتام .44
 نشاطات أمس ،2947 عام منذ المحتلة الفلسطينية األراضي شمالي عكا، في اختتمت: هللا رام

 أجل من فلسطينيات“ جموعةم نظمته الفلسطينيين ضد اإلسرائيلية العنصرية لمناهضة دولي أسبوع
 كندا في بدأت التي ”اإلسرائيلي العنصري التمييز لمناهضة العالمية الحركة”و ”ومدني وطني حراك
 .”اإلسرائيلي العنصري الفصل لمناهضة فلسطينيات مؤتمر“ عنوان تحت ،1001 عام
 في اليهودي انواالستيط اإلسرائيلي العنصري الفصل جدار لمناهضة الشعبية الحملة منسق وأكد

 إن“ وقال. الفلسطيني الداخل في المؤتمر لعقد الخاصة األهمية جمعة جمال المحتلة الغربية الضفة
 العنصرية لمناهضة العالمية والحركة الفلسطيني الشعب مع العالمي التضامن حركة نشاط دائرة

 ترصدها التي واألموال يلإسرائ محاوالت كل من الرغم على واالنتشار، التوسع في آخذة اإلسرائيلية
 .اإلسرائيلي العنصري الفصل مناهضة أسبوع لمحاربة

4/4/4104 ظبي، أبو االتحاد،  
 
 لحم بيت بماراثون المشاركة من غزة من عد اء يمنع االحتالل .45

 االسرائيلية، العليا المحكمة الى بالتماس غزة قطاع من االولمبياد في شارك فلسطيني عداء تقدم: غزة
 .المحتلة الغربية الضفة في ماراثون في للمشاركة تصريحا منحه اسرائيل رفض بعد

 الماراثون في المشاركة من 1027 عام في منع الذي( عاما 74) المصري نادر العداء واشار
 الى بالذهاب يخوله تصريح على للحصول اخرى مرة سعى انه لحم، بيت مدينة في االول الفلسطيني

 .تصريح على بالحصول طلبه رفض تم ولكن الماراثون، في للمشاركة الغربية الضفة
 الماراثون في للمشاركة ايريز معبر عبر للسفر لتصريح تقدمت: "برس فرانس لوكالة المصري وقال

 الجمعة ابلغت لألسف ولكن لحم، بيت مدينة في المقبل ابريل/نيسان 22 في سيعقد الذي الرياضي
 ". الطلب رفضت اسرائيل ان الماضية

1/4/4104 القدس، القدس،  
 

 الفلسطينيين الشهداء أعضاء سرقة يكشف" فايس" اإلسرائيلية للطبيبة"الميت ة جثثهم على"كتاب .46
 الجديد كتابها خالل من فايس مئيرة البروفسور اإلسرائيلية الطبيبة كشفت:أندراوس زهير – الناصرة
 لزرعها الفلسطينيين الشهداء جثث من أعضاء سرقة عن(الميّتة جثثهم على) عنوان تحت جاء الذي
 إلجراء العبرية الجامعات في الطب كليات في استعمالها إلى باإلضافة اليهود، المرضي أجساد في

 الرسميّ  العدلي التشريح معهد تعامل في التمييز حول الحقائق بعض فايس وأوردت عليها، األبحاث
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 باستئصال يسمح المقابل وفي منها، اءأعض استئصال ومنع اإلسرائيليين جثث مع كبير أبو في
 للمرضى خاص بشكل منها واالستفادة األعضاء بنك في وتخزينها الفلسطينيين جثث من أعضاء

 .اإلسرائيليين
 األعضاء سرقة عمليات أكبر شهدت 2973 العام في األولى االنتفاضة فترة أنّ  فايس بيّنت كما

 تّلقوا أن   بعد المعهد في العاملون بتنفيذها قام أّنه إلى الفتةً  الفلسطينيين، جثث عدد زيادة مع خاصة
 .الشهداء ذوي علم وبدون عسكريًّا، أمًرا

 وصحة الشهداء أهالي إفادات ليؤكد الفلسطينيين أعضاء سرقة حول اإلسرائيلّية الطبيبة كتاب وجاء
 الجانب من استالمها بعد أبنائهم أجساد من أعضاء سرقة من يشتكون كانوا حينما شكواهم

 من الشهداء جثث خطف تعمد إلى األولى االنتفاضة في بالفلسطينيين حدا مما اإلسرائيلي،
 المستشفيات إلى جثثهم بنقل قيامهم من خوًفا االحتالل، جيش جنود وصول قبل ودفنها المستشفيات
 .األعضاء سرقة بهدف اإلسرائيلية

4/4/4104 لندن، اليوم، رأي  
 
 مونترييل في السينما صاالت في مرة ألول" لحم بيت" فيلم عرض: كندا .47

 األول العرض حصري، شكل وفي كندا، في مونترييل في السينما صاالت احدى في ي،قّدم: مونترييل
 الجاليتين أبناء من الفتاً  حشداً  مشابهة، أفالم من سبقه كما جمع، الذي اإلسرائيلي ”لحم بيت“ لفيلم

 االخير هذا بين مشترك والسيناريو ادلير يافال االسرائيلي اخراج من الفيلم. واليهودية الفلسطينية
 والممثلون. والعبرية بالعربية وناطق دقيقة، 279 مدته. الدرامي النوع من وهو. واكد علي والفلسطيني

سرائيليون عرب فيه  الصراع اوجه بعض تستعرض التي السينمائية األعمال أحدث وهو. وا 
 المخابرات جهاز من المظلم الجانب كشف لجهة ”عمر“ فيلم يحاكيو . االسرائيلي-الفلسطيني
 بتعقب وتورطه الفلسطينيين بعض من والمخبرين العمالء تصنيع في ودوره( الشاباك) االسرائيلي

 .وقتلهم المقاومة رجال
4/4/4104 لندن، الحياة،  
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 الصحيةاألردن: اتفاق على شمول جميع فلسطين باستيراد الخضار حسب الشروط  .48
عبد هللا الربيحات: اتفقت لجنة الوقاية وصحة النبات األردنية الفلسطينية المشتركة على  –عمان 

شمول جميع مناطق دولة فلسطين باالستيراد حسب الشروط الصحية وحسب المحاصيل المنوي 
 استيرادها.

قدته في مبنى وزارة وأكد د. عز الدين أبو عرقوب، من وزارة الزراعة الفلسطينية، خالل اجتماع ع
الزراعة أمس، ضرورة تجاوز كل المعوقات التي تواجه انسياب السلع الزراعية بين البلدين، ودعم 

 القطاع الزراعي في كال البلدين. 
  4/4/4104الغد، عم ان، 

  
 "إسرائيل"عن قرب عودة العالقات بين تركيا و يكشفأحمد داود أوغلو  .49

الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بأن العالقات بين بالده كشف وزير  :القدس العربي - غزة
سرائيل ستعود إلى سابق عهدها قريبا.   وا 

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن أوغلو القول إن عودة العالقات تعني أنها قد تنجز خالل أيام أو أشهر 
ي وضعتها تركيا لتطبيع . وأشار إلى أنه تمت تلبية أحد الشروط الثالثة الت"ليس فترة طويلة"ولكن 

في حين  "مرمرة"العالقات مع إسرائيل بشكل كامل، أال وهو تقديم اعتذار عن اعتراض السفينة 
 في الشهر الماضي.  "تطورات ايجابية"شهدت قضية دفع التعويضات 

في أن  "األمل معقود"، وأكد أن "هناك أيضا تقدما في مسألة تقديم المساعدات للفلسطينيين"وأضاف 
يتم تطبيع العالقات بين البلدين قريبا. وكان إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة قال أول 

 أمس إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وعده بأن تقوم إسرائيل بتخفيف حصار غزة. 
 4/4/4104القدس العربي، لندن، 

 
 يةالعربي: كامب ديفيد أثرت على عالقات مصر بالدول العربنبيل  .51

على مصر  إيجابيةقال نبيل العربي، رئيس جامعة الدول العربية، إن اتفاق كامب ديفيد كان له آثار 
فيما يخص انسحاب إسرائيل من أراضي مصر بالكامل، ولكن ثمة أثار سلبية انعكست على مصر 

 فيما يتعلق بعالقاتها مع الدول العربية. 
الفضائية، مساء الخميس: كان "الحياة "على قناة  "اليوم الحياة"في حوار له ببرنامج  "العربي"وأضاف 

من الواجب على مصر أن تشاور الدول العربية قبل التوقيع عليها كامب ديفيد، مشيًرا إلى إن 
الذي نص االتفاق على أن تلتزم به إسرائيل،  141التزمت ببنود كامب ديفيد عدا القانون  إسرائيل
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ضي العربية بما فيها الفلسطينية، ولكن إسرائيل انسحبت من حيث يلزمها باالنسحاب من األرا
 جميعها عدا الفلسطينية. 

 4/4/4104المصري اليوم، القاهرة، 
 
 بن حلي: العرب يقفون مع القيادة الفلسطينية في مواقفها ويدعمون خياراتها .50

لي أن الجامعة العربية أكد نائب أمين عام جامعة الدولة العربية أحمد بن ح :الحياة الجديدة -القاهرة 
جانب القيادة والشعب الفلسطيني في خياراتها وتدعمه بمواقفه حيث تعتبر القضية  إلىتقف 

 مطلقة.  أولويةالفلسطينية وفلسطين 
اتفاقية دولية  21 إلىقرار الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في االنضمام  أنوأكد بن الحلي 

 األممدولة مراقبة في  أصبحت أنلدولة فلسطين بعد  أصيلاقية هو حق اتف 27والتي هي في الواقع 
هذا الحق معترف به دوليًا ونحن في الجامعة العربية ندعمه ونسانده ليس  أنالمتحدة، مشيرًا إلى 

نما بالفعل حيث ستكون هناك دبلوماسية عربية نشطة على الساحة الدولية لدعم هذا  فقط بالقول وا 
 ي. الموقف الفلسطين

دولة بدولة فلسطين ومن خالل  273وأكد بن حلي أن قوة الحق الفلسطيني تنبع من خالل اعتراف 
لدى الجانب  أن، مضيفًا اإلسرائيليةبمقاطعة المنتجات المستوطنات  األوروبيقرار االتحاد 

نحن في خيارات كثيرة مطروحة ولكننا  أيضاقوية للضغط من خاللها ولديه  أوراقالفلسطيني والعربي 
 . األمورالقيادة الفلسطينية هي صاحبة القرار دائمًا والمتحكم في هذه  أنالجامعة العربية نعتقد 

عملية التفاوض، والذي  إليهالمأزق الذي وصلت  إلىالذي قاد  اإلسرائيليالتعنت  إلىبن حلي  وأشار
 مسؤولية هذا المأزق.  ائيليةاإلسر الجهود األميركية والدولية، محماًل الحكومة  إفشالكان سببًا في 

أن مجلس جامعة الدول العربية سيجتمع األربعاء المقبل على مستوى وزراء  إلىبن حلي  وأشار
الخارجية بطلب من الرئيس محمود عباس. وأن االجتماع سيناقش آخر تطورات المسار التفاوضي 

ًا للقيادة الفلسطينية سيخرج عن هذا ، مؤكدًا أن "موقفًا عربيًا داعمًا ومسانداإلسرائيلي -الفلسطيني
 االجتماع". 

 4/4/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 لدى السلطة: عالقتنا التجارية مع الفلسطينيين قوية ونسعى لتعزيزها التركيالسفير  .52
أكدت تركيا أن عالقاتها التجارية مع الفلسطينيين قوية وستسعى لتعزيزها، وأنها : قدس برس - غزة
طي ميزات خاصة للحصول على التأشيرات للتجار ورجال األعمال الفلسطينيين الذين تربطهم تع

 عالقات تجارية معها. 
جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى السلطة مصطفى سارنيش خالل زيارته برفقة القنصل 

تجارة وصناعة  التركي حسام الدين أرسالن والملحق التجاري التركي عدنان هوسراف أغلو إلى غرفة
 ( في مدينة غزة. 1/4غزة األربعاء )

وكان في استقبال الوفد الدبلوماسي التركي بدري التركماني مسير أعمال الغرفة التجارية، وبسام 
مرتجى مدير الغرفة، وماهر الطباع مدير العالقات العامة حيث تم عقد اجتماع بحضور عدد كبير 

 اعيين. والصن األعمالمن المستوردين ورجال 
ومن جانبه؛ تحدث السفير التركي حول المشاريع التي تقيمها تركيا في فلسطين وعن المستشفي 
الجامعي في مدينة غزة والممول من الحكومة التركية بالكامل، ومنطقة جنين الصناعية شمال 

عدات الفنية الضفة الغربية. وأكد انه تم افتتاح مكتب ارتباط تركي في مدينة رام هللا لتقديم المسا
 لتجار ومستوردي الضفة الغربية. 

بلده تعطي ميزات خاصة للحصول على التأشيرات للتجار ورجال األعمال  أنوأوضح السفير التركي 
الفلسطينيين الذين تربطهم عالقات تجارية مع تركيا، هذا باإلضافة إلى العديد من الخدمات األخرى 

ارض التركية بحيث يتم تغطية تكاليف اإلقامة والضيافة مثل دعوة التجار لحضور العديد من المع
 للرحلة من الحكومة التركية ويتحمل التجار فقط تذكرة الطائرة والمصاريف الشخصية. 

 1/4/4104قدس برس، 
 
 "إسرائيل"مرصد تونسي لمراقبة التطبيع األكاديمي مع  .53

ونس عن إطالق مرصد لمراقبة حسن سلمان: أعلنت جمعيات وأحزاب سياسية الثالثاء في ت -تونس 
. ومن بين األطراف الموقعة على "االختراق الصهيوني للجامعات والمؤسسات التربوية التونسية"

المبادرة جمعية دعم المقاومة ومناهضة الصهيونية، وحزب التكتل الشعبي من أجل تونس وحزب 
 غيرها. العمل الوطني الديمقراطية وجمعية الواطنة والدفاع عن المهمشين و 

وأكد األمين العام لحزب التكتل الشعبي من أجل تونس منصف الوحيشي أن الغاية من إطالق 
. "مراقبة التطبيع األكاديمي مع العدو الصهيوني داخل الجامعات والمؤسسات التونسية"المرصد هي 

بعض نواب المجلس الوطني التأسيسي  "القدس العربي"واتهم الوحيشي في تصريح خاص بـ
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يجرم التطبيع مع "لبرلمان( بالتطبيع مع إسرائيل، منتقدا إحباط مشروع تضمين الدستور لفصل )ا
 . "الكيان الصهيوني

وأكد أن المرصد سيحوي شخصيات وطنية تقوم بمراقبة كافة أشكال التطبيع داخل المؤسسات 
شروع الصهيوني لضرب الم"الذي وصفه بـ "الربيع العربي"التونسية، معتبرا أن هذا األمر تزايد بعد 

، دون تقديم أية أمثلة أو أدلة على ذلك. وفشل "اإلسالم باإلسالم وزرع الفتنة داخل األمة العربية
دعاة تجريم التطبيع في وقت سابق بتضمين الدستور الجديد لفصل يجرم كافة أشكال التطبيع مع 

 عليه. إسرائيل، بعد رفض عدد كبير من أعضاء المجلس التأسيسي الموافقة 
 4/4/4104القدس العربي، لندن، 

 
 غزة فيأسرة  0111يتيم و 4511قطر الخيرية تكفل  جمعية .54

أقام فرع جمعية قطر الخيرية بقطاع غزة حفال ترفيهيا بمناسبة يوم : ريما زنادة ومحمد جمال - غزة
ايا على حفظة كتاب اليتيم لتخفيف معاناة األطفال األيتام عبر القيام باألنشطة المختلفة وتوزيع الهد

 هللا تعالى والمتفوقين منهم. 
قطاع غزة المهندس محمد أبو حالوب على أن قطر الخيرية منذ  -وأكد نائب مدير قطر الخيرية

تأسيسها عملت على االهتمام والرفق باأليتام من ضمن برامجها األساسية كأحد أهم برامجها في 
( 4100قطر الخيرية تكفل في قطاع غزة المحاصر )وأشار، إلى أن  دولة بالعالم.  11أكثر من 

 أسرة فقيرة.  (2700يتم، وكذلك تكفل )
 4/4/4104الشرق، الدوحة، 

 
 معاهدة روما إلىالمتحدة: تسلمنا الطلبات الفلسطينية وال تتضمن االنضمام  األمم .55

معاهدة واتفاقية  27 إلىأكدت األمم المتحدة أنها تسلمت رسائل انضمام فلسطين : الحياة –نيويورك 
 معاهدة روما الناظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية.  إلىدولية، لكنها لم تتضمن طلبًا لالنضمام 

ت رسائل موأوضح الناطق باسم األمين العام لألمم المتحدة فرحان حق أن األمم المتحدة تسل
ستراجع "ت سيري، وأنها االنضمام من خالل المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط روبر 

 . "الرسائل وتتخذ الخطوات المناسبة في شأن كل منها عند استالمها في مقرها في نيويورك
 والمعاهدات واالتفاقات هي التالية:

، واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، واتفاقية حقوق الطفل الدبلوماسيةاتفاقية فيينا للعالقات 
ية حقوق الطفل في تورط األطفال في النزاعات المسلحة، واتفاقية الحد والبروتوكول االختياري التفاق
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من كل أشكال التمييز ضد النساء، واتفاقية حقوق المعوقين، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 
واالتفاقية الدولية للحد من كل أشكال التمييز العرقي، واالتفاقية ضد التعذيب والمعاملة غير 

سية والمهينة أو العقاب، واتفاقية األمم المتحدة ضد الفساد، واتفاقية تجنب ومعاقبة اإلنسانية والقا
جرائم اإلبادة، واالتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة التطهير العرقي، واالتفاقية الدولية للحقوق 

 المدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
 4/4/4104لحياة، لندن، ا

 
 : المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية تمر بمرحلة "حساسة"كيري .56

، محمد اليمانيو أمل أبو السعود نقال عن  ،الجزائرمن  4/4/1024رويترز لألنباء،  وكالةنشرت 
 وزير الخارجية األمريكي جون كيري قال يوم الخميس إن المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية تمرأن 

 . األربعاء"بلحظة حساسة" رغم أنها حققت تقدما مساء 
وقال كيري في مؤتمر صحفي "الحوار مازال مفتوحا. تحقق تقدم في تقريب وجهات النظر حول 
بعض المسائل التي ثارت خالل األيام القليلة الماضية لكن مازالت هناك فجوة وهي فجوة يجب سدها 

 ."وسدها سريعا
خالل زيارة للجزائر بعد أن بدا أن محادثات السالم المباشرة التي تتوسط فيه وأدلى كيري بتصريحاته 

الواليات المتحدة توشك على االنهيار مع تبادل االتهامات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بأن كل 
 ."طرف لم يف بالتزامات سابقة. وقال "نحثهم على إيجاد حل وسط وهو أمر الزم للتحرك قدما

ر األمريكي "الشجار الحالي.. الخالف.. ليس على القضية الجوهرية المتمثلة في اتفاق وقال الوزي
 . "الوضع النهائي بل على العملية التي تقود إليها

نائبة الناطق بلسان الخارجية األمريكية، ميري هارف، أن  1/4/4104، 48عرب موقع وذكر 
ومع أبو مازن في محاولة إليجاد حل  قالت إن وزير الخارجية تحدث مساء اليوم مع نتانياهو

 لألزمة. 
وأضافت هارف أن الطرفين عبرا عن رغبتهما بمواصلة الحوار، وكررت تصريحات كيري والبيت 
األبيض بشأن حصول "تقدم معين في المصاعب التي نشأت في المفاوضات في األيام األخيرة"، 

قيقة هي أن المحادثات مستمرة، وهي ولكنها رفضت التحدث في التفاصيل. وقالت أيضا إن "الح
معميقة وتستغرق وقتا طويال، ولكننا نعتقد أن هناك طريق إلحداث تقدم". وأضافت أن الخارجية 

نما بما  انتهاءاألمريكية تدعي أن واشنطن ال تتركز بتاريخ  المفاوضات في نهاية الشهر الجاري، وا 
 ين اتخاذ قرارات صعبة اآلن". يتوجب على الطرفين فعله. وقالت "يتوجب على الطرف



 
 
 

 

 
           17ص                                     1077 العدد:     4/4/4104الجمعة  التاريخ:

 
وســط أميركــي إلنقــاذ عمليــة الســالم والــرد اإلســرائيلي والفلســطيني  حــل  : غربيــة دبلوماســية مصــادر .57

 خالل أيام
غربية أن الوسيط األميركي قدم اقتراح حل وسط بين الجانبين الفلسطيني  دبلوماسيةكشفت مصادر 

تى فجر أمس، بهدف نزع فتيل االنفجار وا عادتهما واإلسرائيلي، خالل اجتماع ثالثي طويل استمر ح
 طاولة المفاوضات.  إلى

وأوضحت أن االقتراح األميركي ينص على: إطالق إسرائيل سراح الدفعة الرابعة واألخيرة من أسرى 
طالق الواليات المتحدة سراح الجاسوس جوناثان بوالرد، وتمديد المفاوضات  ما قبل اتفاق أوسلو، وا 

أسير فلسطيني يشترك الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي في  400ي خاللها إطالق مدة عام يجر 
اختيارهم، وتجميد بناء الوحدات االستيطانية التي أقرت خالل فترة المفاوضات الماضية وعددها أكثر 
من عشرة آالف وحدة سكنية. وأضافت أن الجانبي ن وعدا بدرس االقتراح والعودة إلى الجانب 

 في األيام القليلة المقبلة. األميركي 
وشارك في اللقاء الثالثي الذي استمر من السابعة والنصف مساء األربعاء حتى الرابعة والنصف 
فجر أمس، كل من رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور صائب عريقات، ومدير المخابرات 

ومدير مكتب رئيس الوزراء اسحق العامة ماجد فرج، ورئيسة الوفد اإلسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني 
مولخو، كما شارك من الجانب األميركي رئيس طاقم وزير الخارجية مارتن أنديك. وجاء اللقاء بعد 
اتصال أجراه كيري مع الرئيس محمود عباس، وصدور تصريحات فلسطينية تؤكد أن الجانب 

ق الدولية التي انضم إليها ضد الفلسطيني مهتم بمواصلة العملية السلمية، وأنه لن يستخدم المواثي
 أحد. 

وقالت مصادر فلسطينية إن اللقاء كان أشبه بمعركة ضارية تبادل خاللها الفلسطينيون واإلسرائيليون 
وحدات سكنية  307االتهامات عن التدهور األخير الذي أعقب إعالن إسرائيل عن عطاءات لبناء 

 معاهدة وميثاق دولي.  21 إلىفي القدس، ورِد الجانب الفلسطيني باالنضمام 
عن مسؤول فلسطيني قوله إن الجانب  "هآرتس"وعن تفاصيل ما دار في اللقاء، نقلت صحيفة 

وليس "الفلسطيني رفض الخوض في المسائل الفنية العالقة، وطالب بتناول قضايا الصراع الرئيسة 
أن الفلسطينيين رفضوا ، حسب ما قال عريقات في االجتماع. وأضاف المسؤول "الرزم أو الصفقات

تقترحها إسرائيل  "وتسهيالت أخرى"طلب ليفني ومولخو البحث في مسألة الدفعة الرابعة من األسرى 
في مقابل تمديد المفاوضات عامًا إضافيًا، وبرروا الرفض بأن المسألة سبق التفاهم عليها مع 

ل هي التي ال تفي التزامها في إسرائي"األميركيين عشية استئناف المفاوضات الصيف الماضي، وبأن 
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هيئات دولية،  إلى. وقال إن ليفني هددت الفلسطينيين بعقوبات على توجههم لالنضمام "هذا الصدد
في حال صّعدتم األوضاع ضدنا، إذ "فرّد عليها عريقات بتهديد إسرائيل بالتوجه إلى محكمة الهاي 

 . "سنالحقكم كمجرمي حرب في كل المحافل الدولية
 4/4/4104ة، لندن، الحيا

 
 كي يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينيةياألمر  الكونجرس .58

في أول رد من الكونجرس األميركي على طلب السلطة الفلسطينية رسميًا  :سعيد عريقات - واشنطن
منظمة ومعاهدة دولية في األمم المتحدة، هدد عدد من المشرعين األميركيين  21االنضمام إلى 

ء، بفرض الحجر على المساعدات المالية السنوية للسلطة الفلسطينية "في حال مضى الرئيس األربعا
الفلسطيني محمود عباس بتنفيذ ما أعلنه عن االنضمام لوكاالت األمم المتحدة المختلفة"، بحسب 

 مكتب رئيسة لجنة االعتمادات في الكونجرس النائبة كاي غرينجر )الجمهورية من والية تكساس(. 
قالت غرينجر: "المساعدات األميركية للسلطة الفلسطينية منذ تسعينات القرن الماضي كانت تهدف و 

لتحقيق السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، وان مساعي الفلسطينيين في األمم المتحدة تتناقض مع 
نة االعتمادات: ذلك" فيما قالت النائبة الديمقراطية من والية نيويورك، نيتا الوي العضو أيضًا في لج

"لقد خيب عباس أملنا بتوقيعه على طلبات االنضمام )لمعاهدات دولية(، حيث اتخذ قرار في 
الكونجرس العام الماضي أن االستثمار في السلطة الفلسطينية وتقوية اقتصادها هو أفضل خطوة قد 

 نتخذها من أجل تشجيع السالم". 
 1/4/4104القدس، القدس، 

 
 تحديات ُيوجدفي اإلفراج عن األسرى  "إسرائيل"ر : تأخاألبيضالبيت  .59

في اإلفراج عن  إسرائيليوم أمس، الخميس، إن تأخر  األبيضقال البيت : وكاالت - 47عرب 
ولم يستطع جاي كارني  يبقى مفتوحا. األوسطاألسرى الفلسطينيين يخلق تحديات لكن حوار الشرق 

إسرائيل ألغت اإلفراج المزمع الدفعة الرابعة من أسرى المتحدث باسم البيت األبيض تأكيد تقارير بأن 
ما قبل أوسلو. وقال إن التأخر في اإلفراج عن دفعة جديدة من األسرى الفلسطينيين "يخلق تحديات". 

 وأضاف للصحفيين "الحوار يبقى مفتوحا". 
 4/4/4104، 48عرب 
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 اوضاتتتهم وزير االستيطان اإلسرائيلي بتخريب المف واشنطن "هآرتس" .61
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، عن أن اإلدارة األمريكية : قنا –القدس المحتلة 

توجه أصابع االتهام لوزير اإلسكان اإلسرائيلي، أوري أرئيل، بالتخريب المتعمد لجهود التسوية مع 
سكنية في "جبل وحدة  300الجانب الفلسطيني، وترى أنه تحكم بتوقيت اإلعالن عن عطاءات لبناء 

 أبو غنيم" بمدينة القدس المحتلة بهدف نسف المفاوضات. 
وقالت الصحيفة، إن األمريكيين يعتقدون أيضا بأن أرئيل، "المسؤول عن االستيطان اإلسرائيلي في 
األرض المحتلة" حاول جاهدا تخريب جهود تمديد المفاوضات بخروجه علنا ضد تحرير الجاسوس 

بوالرد، المسجون في الواليات المتحدة، حيث صرح لإلعالم مرارا بأن، بوالرد  اإلسرائيلي، جوناثان
 نفسه يرفض أن يتم تحريره في إطار صفقة يتحرر فيها أسرى فلسطينيون. 

ونقلت "هآرتس"، عن موظف كبير في اإلدارة األمريكية قوله، أن العطاء بخصوص االستيطان في 
أوج مفاوضات السالم، أحدث ضررا كبيرا ودفع بالرئيس  جبل أبوغنيم، الذي نشر بشكل مفاجئ في

الفلسطيني، محمود عباس، لإلعالن عن التوجه لمؤسسات األمم المتحدة. وقد دعا أرئيل، يوم أمس 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إلغاء اتفاقات أوسلو للسالم مع الجانب الفلسطيني، 

 ين لألمم المتحدة، يقوض كل التفاهمات واالتفاقات". مدعيا "أن توجه الفلسطيني
 4/4/4104الشرق، الدوحة، 

 
كندي: البرلمان الكندي صـوت علـى إدراج اإلخـوان ضـمن قـوائم اإلرهـاب لينضـموا للقاعـدة  سياسي .60

 وحماس
 الكندي الليبرالي، عضو الحزب يقال شريف السبعاو : وأحمد جمعة ييوسف أيوب وهاشم الفخران

وافق بأغلبية ساحقة على إدراج جماعة اإلخوان  الكنديلعضوية البرلمان، إن البرلمان والمرشح 
تصريح خاص لـ"اليوم السابع" من تورينتو الكندية، أن  فيالمسلمين على قوائم اإلرهاب. وأضاف 

نواب المعارضة والحكومة صوتوا على إدراج اإلخوان ضمن قوائم اإلرهاب، لتنضم بذلك إلى تنظيم 
 اعدة وحركة حماس. الق

 4/4/4104اليوم السابع، مصر، 
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 قرآن.. مكة والقدس وبغداد وطنجة.. أسماء مدن في الواليات المتحدة .62
من مكة والمدينة مرورا بفلسطين والقاهرة وصوال إلى قرطاج وطنجة، هذه بعض المدن التي يزورها 

رى والبلدات والمقاطعات األميركية التي المتجّول في أنحاء الواليات المتحدة، حيث مئات المدن والق
 منها.  721استوحت أسماءها من المنطقة العربية، نحو 

 "الخليل"مدينة باسم  10، و"اإلسكندرية"مدينة باسم  12و "لبنان"مدينة أميركية باسم  70فهناك 
Hebron21، و"ةالقاهر "مدينة باسم  21، و"األردن"مدينة باسم  22، و"مدينة"مدينة باسم  27، و 
مدينة  21، و"بيت لحم"مدينة باسم  24، و"قرطاج"مدينة باسم  21، وEgypt "مصر"مدينة باسم 

، وتسع مدن باسم "أريحا"مدينة باسم  22(، وممفيس )منف"مدينة باسم  21، و"فلسطين"باسم 
 )االسم القديم لمدينة عّمان األردنية(.  "فيالدلفيا"، وثماني مدن باسم "كنعان"

، وسبع مدن اسم "دمشق"تحمل ثماني مدن اسم العاصمة العراقية بغداد، وسبع مدن اسم  كذلك،
، وخمس مدن باسم نينوى، وأربع مدن باسم Jerusalemالقدس ". وهناك ست مدن باسم "النيل"

كازابالنكا، وأربع مدن باسم الناصرة، وأربع مدن باسم وهران، وثالث مدن باسم مكة، وثالث مدن 
ء، وثالثة بلدات باسم طنجة، وثالث مدن باسم طرابلس، وبلدتان باسم المغرب، ومدينتان باسم سينا

باسم بابل، ومدينتان باسم األقصر، ومدينتان باسم عرب، ومدينتان باسم عربي، ومكانان باسم 
الجزائر، وبلدتان باسم عمر، وبلدتان باسم محمد، وبلدتان باسم حلب، وبلدتان باسم عدن، ومدينتان 

، وبلدتان باسم صور، وبلدتان باسم الجليل، ومدينتان Levantباسم سورية، وبلدتان باسم الشام 
باسم عالء الدين، وقرية باسم غزة، وبلدة باسم آشورية، وبلدة باسم فينيقيا، وبلدة باسم ما بين النهرين 

Mesopotamia نة باسم ومدينة باسم مؤاب، وبلدة باسم خالدة، ومدينة باسم سلطان، ومدي
سلطانة، وبلدة قديمة باسم تونس، ومدينة باسم سودان، ومدينة باسم القادر نسبة إلى عبد القادر 

 الجزائري، ومدينة باسم البتراء، ومدينة باسم صيدا. 
 بلدة أميركية باسم قرآن

في حديث مع راديو سوا عبر اإليميل، يقول القسيس مايكل ريتشارد، الذي يدير كنسية كوران 
في لويزيانا إن الكنيسة سميت على اسم بلدة كوران، التي  Koran Baptist Churchعمدانية الم

كانت بلدة مزدهرة لكن البلدات األخرى المجاورة كانت أكبر من حيث عدد السكان فتم ابتالع هذه 
 البلدة في إدارتها ففقدت البلدة استقاللها. 

الذي أجريته وأجراه آخرون، يبدو أن اسم البلدة ويضيف القسيس ريتشارد من خالل البحث المحدود 
لم يكن اسما عربيا عن قصد. بل كانت هناك امرأة ضمن العائلة المؤسسة للبلدة تدعى كورا آن 
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K(C)ora Anneسميت البلدة نسبة إليها، وبعد عدة أجيال تحور االسم 29، في بداية القرن الـ ،
 تدريجيا إلى كوران. 

 بلدة هللا
هللا كمحطة وقوف لخط السكة الحديد الموصل إلى مدينة فينيكس بوالية أريزونا،  نشأت مدينة

 The Gardenوبسبب خصوبة المنطقة شبهها البعض بواحة وسط الصحراء، وسميت بـجنة هللا 

of Allah 2923، ثم اختصر االسم إلى هللا. وقد كان لمدينة هللا مكتب بريدي ما بين عامي 
 . 2929و

 ت المهجورة(. )موقع البلدا
 4/4/4104الرأي اليوم، لندن، 

 
 باللحم الحي.. مناورة .63

 نبيل عمرو
هنالك مصطلح يصف مستوى معينا من التدريب العسكري بالمناورة بالعتاد الحي، وفي هذا النوع من 
صابة عدد أكبر بجراح، مع  التدريبات األساسية والجدية، يسمح بقتل عدد معين من الجنود، وا 

لى أي مدى احتالل موا خالء أخرى، لينتهي األمر بتحديد مدى كفاءة الذين قاموا بالمناورة، وا  قع وا 
 يستطيعون تحديد مستوى أدائهم في ميدان الحرب الحقيقية.

غير أن للفلسطينيين نوعا من المناورات يختلف كليا عن العسكرية منها، فبدل الذخيرة الحية التي ال 
ي، فهنالك اللحم الحي الذي يلوذون به حين تغلق كل األبواب وتسد يملكونها أمام خصمهم اإلسرائيل

 الطرق أمامهم.
وما فعله محمود عباس باألمس القريب، هو نوع من المناورة باللحم الحي، بل إنه نوع من استخدام 
أوراق معنوية ذات دالالت سياسية، أمام استخدام الخصم للحد األقصى من قوته المادية والعسكرية 

 تحالفية.وال
لقد اضطر محمود عباس إلى القيام بمشهد دراماتيكي، حين لم يجد مفرا من مواجهة عدة 
استعصاءات نهضت أمامه، وكأنها تنذره بأن االستمرار ضمن قواعد اللعبة القديمة سيفضي إلى 
خروجه صفر اليدين من المعادلة، فال يكسب القليل وهو إطالق السراح المحدود لألسرى، ويخسر 
األكثر أهمية وهو تمرير االستيطان تحت صخب المساومات الحادة على أمور تبدو ثانوية بالقياس 

 لعمق القضايا األساسية وأهميتها.
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وكما كان متوقعا، فقد التقط اإلسرائيليون المشهد الفلسطيني المتلفز وبنوا عليه روايتهم المكررة، التي 
لسطينيين أهدروا في اللحظة األخيرة فرصة التوصل إلى يرددونها دون كلل أو ملل... رواية أن الف

نما يفضي إلى حل ثمين لكافة المعضالت المطروحة على  اتفاق، ال ينقذ المفاوضات فحسب، وا 
 الطاولة على مدى ثمانية أشهر.

وكما كان متوقعا كذلك، فقد أعلن اإلسرائيليون بطرق شتى أن مجرد توقيع األوراق هو نكوص عن 
وسلو، وهذا هو مبتدأ الجملة الخطرة، التي خبرها، وما دام األمر كذلك فإن إسرائيل ستكون اتفاقية أ

متحررة من كل القيود، لتمارس ما تريد، بدءا من التضييق على حياة الفلسطينيين اليومية، ومرورا 
 ، وأحكام القبضة على كل نواحي الحياة الفلسطينية.االستيطانبمضاعفة 

عت جولة األشهر الثمانية من االتصاالت والمفاوضات والتعهدات وااللتزامات، فقد أما أميركا التي ر 
عدت ما جرى عقبة يمكن تذليلها، وكما قال الوزير كيري، وهو يحرص على أال يظهر بمظهر 
الفاشل... إن الواليات المتحدة فخورة بلعب دور الوساطة، وهي تعمل بكل إمكاناتها من أجل السالم، 

 ترى أن الجهد األساسي في هذا األمر يتوقف على الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي.إال أنها 
إن هذا القول الذي ينقل الدور األميركي من موقع العراب في العملية الصعبة، إلى موقع الواعظ 

ن لم يتوصال إلى اتفاق أو تفاه م، الذي يذكِّر طرفي النزاع ببديهية أن األمر كله يقع على عاتقهما، وا 
 فماذا تستطيع أن تفعل أميركا أكثر مما فعلت؟!

إن المنطق الوعظي، الذي دأب الوزير كيري على استخدامه حيال كل استعصاء تفاوضي، يحمل 
من أجل  -وما أكثرها!  -في طياته رسالة حملتها من قبل كل المحاوالت األميركية التي بذلت 

مسارات سياسية تفاوضية عليها، إال أن هذا المنطق اإلسرائيلي، وفرض  -احتواء الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، هذا الواقع يقول...  -الوعظي، يجافي الواقع المتكرس على صعيد الصراع الفلسطيني 

إن إمكانية توصل الطرفين إلى حلول دون تدخل أميركي، لم تعد ممكنة، ولو أنها كانت ممكنة فيما 
 واشنطن.مضى، حين نجحت أوسلو بينما أخفقت 

واآلن... وبعد المشهد الدراماتيكي الذي نقلته شاشات التلفزيون على الهواء مباشرة، والذي تزامن مع 
مشهد أخطر، حين أعلنت إسرائيل عن مشروع استيطاني كبير سيتم تنفيذه في القدس الشرقية، فإن 

الت مماثلة، ما يمكن أن يحدث بعد هذين المشهدين هو نفس ما كان يحدث فيما مضى وفي حا
فبعد توقيع عباس على األوراق، أعلن من وصف بمصدر قيادي رفيع المستوى أن توقيع األوراق، ال 
يعني إرسالها، ويمكن أن يقال فيما بعد إن إرسال األوراق لو تم، ال يعني المضي قدما في هذا 

يفة في ميزان القوى، االتجاه، وهذا نوع من المناورة الضرورية التي ال يملك أصحاب األوراق الضع
 سوى اللجوء إليها، كما لو أنها اللحم الحي الذي يستخدم في اللحظات الحرجة.
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ورغم هذا المشهد الدقيق والحساس بالنسبة لألطراف الثالثة المتوغلة في المساومات الراهنة، فإن 
 بعض متنفس بوسع األميركيين أن ينقذوا الموقف ولو إلى حين، ولن يحققوا في هذا السياق، إال

لجهدهم الحرج، أما ما هو أكثر من ذلك، فلربما يحتاج إلى تغيير قواعد اللعب، وهذه مسألة ال 
يعرف أحد ما إذا كانت أميركا مستعدة لها أو أن اللعب على القواعد القديمة هو األكثر سهولة وراحة 

 مع المسامحة في بلوغ النتائج الجوهرية.
4/4/0441، الشرق األوسط، لندن  

 
 الدعم اإليراني يتراجع وموعد زيارة مشعل لطهران لم ُيَحدد .64

 عمر كايد
خلط الربيع العربي كل األوراق، تغّيرت السلطات، وتبدلت التحالفات، واحتدم الصراع بين المحاور. 

وصلت إلى حد القطيعة مع النظام السوري، والفتور «. محور الممانعة»بـ « حماس»تقلبت عالقة 
يران. التغّيرات الجديدة ساهمت في الدفع باتجاه ترميم العالقة شيئًا فشيئًا مع الجمهورية الكبير مع إ

اإلسالمية. عادت العالقة إلى الحالة شبه الطبيعة، وعاد التواصل بين المؤسسات. من المقرر أن 
علي يتوجه رئيس المكتب السياسي خالد مشعل للقاء المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية السيد 

قلياًل، بانتظار انجالء المشهد اإلقليمي، « حماس»خامنئي. لم يحدد التوقيت بعد. ربما تتريث 
وتراجع وتيرة االشتباك بين المحاور. ال ترغب الحركة الفلسطينية في استفزاز أي طرف، تسعى 

 جاهدة للنأي بنفسها عن الخالفات المحتدمة داخل البيت العربي واإلسالمي.
يران، لكن العالقة لم تعد إلى سابق عهدها « حماس»شير إلى أن فتيل التوتر نزع بين المعلومات ت وا 

، كما أن الدعم اإليراني لم يعد كما كان في السابق وفق مصدر حمساوي «محور الممانعة»مع 
رفيع. فقد مرت أحداث كثيرة تركت شروخًا وندوبًا كبيرة، يحتاج التفاهم في شأنها، ومن ثم تجاوزها 

لى المزيد من الوقت والمحادثات. ولعل من المفيد أن نسلط الضوء على التحوالت البارزة التي ألقت إ
 بظاللها على العالقة بين الجانبين، والتي دفعت مجددًا باتجاه التواصل وربما عودة التحالف.

 
 توتر العالقة

األسد ورئيس المكتب  بعد تنحي الرئيس حسني مبارك بأيام حصل لقاء بين الرئيس السوري بشار
خالد مشعل. ووفق مصادر مطلعة، فإن النقاش بينهما تركز على قضية « حماس»السياسي لحركة 

كان الرجالن «. محور الممانعة»واحدة، وهي الربيع العربي في تونس ومصر وتداعياته على 
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ت إلى سورية. مبتهجين لما آلت إليه التغيرات. لم يخِف مشعل توجسه من انتقال عدوى التظاهرا
 نصح األسد بأن يبادر إلى إجراء بعض اإلصالحات.

بسرعة لم يتوقعها الرجالن انتفض أهالي درعا، وانتقلت إلى محافظات أخرى. عّول الحرس القديم 
 عاتبة ومترقبة.« حماس»على الحل األمني في إعادة االستقرار. بدت 

ث الذي شكل منعطفًا في العالقة مع كان الحد«. حماس»بدأ النظام يسرف في القتل. أ،حرجت 
دمشق، هو خروج الشيخ القرضاوي )الذي زار دمشق سابقًا في رعاية مشعل( ليشن هجومًا قويًا على 
النظام السوري. كانت دمشق تنتظر من مشعل أن يخرج ليرد على القرضاوي لكن أبو الوليد لم 

 يفعل.
الحركة وقواعدها الشعبية كانوا يرون أن معظم كوادر «. حماس»تشاور المكتب السياسي لحركة 

األفضل هو الخروج من دمشق، إلنقاذ ماء وجه المقاومة. كثٌر من الشخصيات اإلسالمية المعروفة 
أيضًا على الخروج، وأكدوا لها أن البقاء في دمشق يعني دعم الظلم ومخالفة « حماس»حّضوا 
 الشرع.

 
 القطيعة والفتور الشديد

وعائالتهم يخرجون تدريجًا وفي شكل هادئ ومنظم من سورية في منتصف عام « حماس»بدأ كوادر 
مرارًا « حماس»، وبات كثٌر من العاملين في مؤسسات الحركة ينتقلون إلى بالد أخرى. أكدت 1021

أن خروجها من دمشق هو خروج المضطر، ألنها ال تستطيع أن تقف إلى جانب نظام يقتل شعبه، 
 ة.ويرتكب المجازر المروع

تركت قنوات التواصل مفتوحة مع الحركة «. حماس»حاولت إيران التخفيف من تداعيات موقف 
اإلسالمية. حدثت تطورات عكرت صفو العالقة، وكادت أن تصل إلى القطيعة. اتهم المحور 

الساعي إلسقاط المحور اإليراني. « اإلخواني»بأنها أضحت جزءًا من المشروع « حماس»اإليراني 
 إلى وقائع عدة:واستندت 

اختيار قطر لتكون مقرها الرسمي: ذكرت مصادر مطلعة أن أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل  -2
ثاني الذي تربطه عالقة قوية بخالد مشعل عرض على األخير أن يستضيفه في قطر. رأت الحركة 

محور »ستفزت أن أفضل مكان لرئيس مكتبها هو الدوحة. كان هذا الخيار من أكثر األمور التي ا
 ، باعتبار أن قطر تمثل رأس الحربة في وجه النظام السوري.«الممانعة

المؤيدة الثورة السورية: ما أثار انزعاج المحور اإليراني أيضًا « حماس»التصريحات العلنية لـ  -1
والذي يشكل رأس حربة في « اإلخوان»خروج مشعل بعد أشهر عدة من تركيا )البلد الثاني الراعي 
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من موقفها أكثر فأكثر، « حماس»ه النظام السوري( ليشن هجومًا على النظام السوري. صّعدت وج
أعلن إسماعيل هنية من على منبر األزهر تأييده الثورة السورية. استقبلت غزة الشيخ القرضاوي 
استقبال الفاتحين، رفع مشعل في مهرجان ضخم في غزة علم الثورة السورية. في منتصف حزيران 

 اللبناني بسحب قواته من سورية.« حزب هللا»طالبت « حماس»، كانت 1027ونيو( )ي
التي تسعى إلى بسط « اإلخوانية»عادت لمرجعّيتها « حماس»رأت دمشق ومن خلفها طهران أن 

« المحور اإليراني»نفوذها على العالم العربي واإلسالمي، وسحب البساط من تحت أقدام كل من 
 «.ربياالعتدال الع»ومحور 

القتال إلى جانب المعارضة: وصل الخالف إلى ذروته، حين اتهمت دمشق عناصر من  -7
نفت مرارًا أن يكون هناك قرار « حماس»بالمشاركة في القتال إلى جانب المعارضة. « حماس»

ن ثبت أن هناك مقاتلين منتمين إلى الحركة فهم يتصرفون في شكل فردي، وال عالقة  بذلك، وا 
 م.للتنظيم به

 
 عودة التواصل

يران من جهة أخرى، « حزب هللا»من جهة و « حماس»حدثت بعض التحوالت اإلقليمية دفعت  وا 
إلى إعادة فتح جسور التواصل في ما بينهم. وجدت حماس نفسها في موقف صعب بعد سقوط 

ال حليفها القوي في مصر، وانكفاء قطر إلى حد كبير عن التدخل في القضايا اإلقليمية، وانشغ
حكومة أردوغان بالقضايا الداخلية. في المقابل، رأت إيران أن القضية الفلسطينية تمثل ورقة مهمة 
في مشروعها االستراتيجي في المنطقة، وأن النقاط المشتركة أكبر من النقاط الخالفية، ال سيما أن 

ت الكبرى التي هي الفصيل األكثر تأثيرًا الذي يمكن االعتماد عليه. ولعل من التحوال« حماس»
دفعت باتجاه التقارب، هو تحول الصراع في سورية من مطالب شعبية إلى حرب بالوكالة بين 

 المحاور الدولية واإلقليمية.
بقيادة محمد نصر إلى إيران والتقى قائد فيلق القدس قاسم « حماس»منذ أشهر ذهب وفد من 

 ليد للعالقة بين الطرفين.سليماني وعزاه بوفاة والدته، كان اللقاء بمثابة كسر ج
ببعض الخطوات اإليجابية في ما يتعلق باألزمة السورية. أعلنت رفضها العدوان « حماس»قامت 

األميركي على دمشق، وتراجعت تصريحاتها العلنية المنتقدة للنظام، ولعبت دورًا أساسيًا في تسوية 
إيران من ناحية التدريب في حاجة إلى « حماس»األوضاع في مخيم اليرموك. ال شك في أن 

«. اإلخواني»على المحور « محور االعتدال»والتمويل والدعم السياسي لها، ال سيما في ظل هجوم 
هي أقوى الحركات الفلسطينية، وتحظى « حماس»، فـ «حماس»لكن إيران كما يبدو أكثر حاجة لـ 
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مح إليران بأن يمتد نفوذها إلى بتأييد كبير في الشارع العربي واإلسالمي، كما أن العالقة معها تس
فلسطين، وتخفف من وطأة االحتقان المذهبي بين السّنة والشيعة، وتساهم في تجسير العالقة مع 

 «.محور االعتدال»في مواجهة « ياإلخوان»المحور 
ال شك في أن الثقة اهتزت بين الجانبين، وال بد من صياغة جديدة لشكل العالقة المستقبلية. ثمة 

بين الطرفين، فالمحور اإليراني يخشى أن تتخلى عنه الحركة في ظروف مشابهة. فطهران هواجس 
، وأن الحركة الفلسطينية حليفة لمحور «اإلخوان المسلمون»هو « حماس»أضحت مقتنعة بأن عمق 

الممانعة في مشروع مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، وليست جزءًا بنيويًا من المحور. باتت طهران تتفهم 
وصراعات « اإلخوان المسلمين»بأن تنأى بنفسها عن أجندات « حماس»ذلك، لكنها تطالب 

 المحاور.
على صوابّية موقفها المبدئي من األزمة السورية، وتراه منسجمًا مع « حماس»في المقابل، تصّر 

تكون مبادئها وأخالقياتها كحركة إسالمية مقاومة ذات مشروع تحرري وطني، وترفض في المقابل أن 
مرتهنة للجهات الداعمة لها. لكن، بالتأكيد ثمة مراجعات داخل الحركة في ما يتعلق ببعض 
التصريحات العلنية ضد النظام، ورفع علم الثورة السورية في غزة، وكيفية التصرف مع العناصر 

 الذين خرجوا عن قرار الحركة، ورفعوا البندقية في سورية.
يران. التحديات الجديدة التي فرضتها « حماس»لجديدة بين على هذه األسس ستقوم العالقة ا وا 

التغيرات اإلقليمية خالل األشهر الماضية، تظهر على ما يبدو أن هناك توافقًا ضمنيًا بين المحورين 
من أتون هذا الصراع، لما لها من خصوصية ورمزية. « حماس»واإليراني على تحييد « اإلخواني»

واإليراني على رغم « اإلخواني»تدفع باتجاه التقارب بين المحورين ولعل هذه التطورات أيضًا 
 الطريق؟« حماس»الخالف الكبير في شأن األزمة السورية. فهل تفتح 
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 د. أسعد عبد الرحمن
لة فلسطينية، مع شعور إسرائيل بعدم فشلت االستراتيجية الفلسطينية القائمة على التفاوض إلقامة دو 

قليميًا، وبسبب انسداد أفق المقاومة « السالم»حاجتها إلى  بسبب حالة األمن التي تعيشها عربيًا وا 
الفلسطينية، خاصة مع استمرار شلل المجتمع الدولي، وتوهان العالم العربي، ومعارضة منظمة 

في قطاع غزة تعاني من « حماس»ما حكومة ، في«العنف»التحرير الفلسطينية أي شكل من أشكال 



 
 
 

 

 
           47ص                                     1077 العدد:     4/4/4104الجمعة  التاريخ:

« األمر الواقع»حصار شديد مع استمرارها بمحاولة منع إطالق صواريخ على إسرائيل تثبيتًا لهدنة 
 في القطاع.

جماهيرية سلمية وحضارية على قاعدة المصالحة الوطنية « انتفاضة»ومع أننا من الداعين إلى 
في مواجهة الضغوط الهائلة التي يتعرض لها  ووحدة الموقف الفلسطيني، تقف في ثبات

الفلسطينيون، فضال عن المحافظة على الدعم الدولي المتزايد الذي يؤمن بشرعية المطالب 
الفلسطينية وسلميتها.. فإن هناك عوامل تمنع الفلسطينيين من البدء في انتفاضة ثالثة مع أن اللحظة 

 في مسيرة القضية الفلسطينية! التاريخية التي نعيشها تشكل مفصال تاريخياً 
« نبذت»)سواء تلك التي « القيادة الفلسطينية»يأتي على رأس تلك العوامل، انقسام وضعف وتشرذم 

للمقاومة(، وبسبب جلوس االحتالل اإلسرائيلي على صدر الشعب « تدعو»العنف أو تلك التي 
ني الناشئ الذي ترك آثاره على االقتصاد االستهالكي الفلسطي« ازدهار»واألراضي الفلسطينية، و

 قطاعات فاعلة وواسعة من مجتمع الضفة الغربية بحيث توصلوا إلى قناعة قوامها أن ثمن االنتفاضة
الثالثة ربما يكون باهظًا، فضاًل عن تدهور المعنويات بسبب وضع الفصائل وصراعاتها، وبالتالي 

إسرائيل في إضعاف المقاومة الفلسطينية عبر غياب القيادة الموحدة التي تتولى االنتفاضة، ونجاح 
بنمو »لجوئها إلى أسلوب العصا والجزرة، حيث خففت من الضغط على نقاط التفتيش وسمحت 

يخدم االحتالل، مع احتفاظها بالوجود العسكري على األرض، واالستمرار في مالحقة « اقتصادي
 النشطاء. 

السابقتين لم تكن مشجعة؛ فاألولى انتهت إلى اتفاق كما يتعين أن ال ننسى أن حصيلة االنتفاضتين 
أوسلو الذي لم يحقق الحد األدنى من طموحات الفلسطينيين، والثانية كانت مكلفة جدًا وانتهت إلى 

التي ابتدأت بخطة فك االرتباط عن القطاع، « اآلبارتايد»تبني إسرائيل خطة الفصل العنصري 
قطعة األوصال ذات حدود مؤقتة ال تملك من مقومات الدول ويمكن أن تنتهي بإقامة دولة معازل م

سوى االسم، وهو األمر الذي ال يساعد على التواصل بين القرى والمدن، فما بالك بين الضفة 
والقطاع، فضال عن إحكام االحتالل قبضته على الضفة بالتنسيق األمني العلني مع السلطة 

 الفلسطينية.
لصالح قيام انتفاضة جديدة، رغم المبررات الموضوعية الفلسطينية كل ما سبق هي عوامل ال تعمل 

ومقدار ضغطها، سواء من حيث قسوة الواقع أو لجهة تدهور األوضاع السياسية، فالسلطة تؤمن فقط 
عبر التوجه إلى « انتفاضة سياسية»بإعطاء فرصة تلو األخرى للمفاوضات بعيدًا عما يمكن تسميته 

أو إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، والتشجيع على مقاطعة إسرائيل، مؤسسات األمم المتحدة 
والقيام باحتجاجات جماهيرية، وغير ذلك من أساليب الضغط. وفي هذا يقول الكاتب األميركي 



 
 
 

 

 
           48ص                                     1077 العدد:     4/4/4104الجمعة  التاريخ:

تساءلت لوهلة: لماذا لم »، يقول: «االنتفاضة الثالثة»اليهودي توماس فريدمان في مقال بعنوان: 
ثالثة؟ أي لماذا لم تحدث انتفاضة فلسطينية أخرى في الضفة الغربية؟ هناك عدة تحدث انتفاضة 

تفسيرات من الجانب الفلسطيني: أنهم فقراء للغاية، منقسمون للغاية، منهكون للغاية. أو أنهم أدركوا 
م في نهاية األمر أن هذه االنتفاضات تضرهم أكثر مما تنفعهم، السيما االنتفاضة الثانية. لكن بحك

وجودي هنا، فمن الواضح أن االنتفاضة الثالثة في الطريق. وهي التي تخشاها إسرائيل دائمًا أكثر، 
ليس انتفاضة بالحجارة و)االنتحاريين( بل انتفاضة تدفعها المقاومة غير العنيفة والمقاطعة 

نوطًا بها وال لكن فريدمان هنا يخالف السلطة الفلسطينية ويعتبر أن هذا الدور ليس م«. االقتصادية
لكن هذه االنتفاضة الثالثة ال يقودها حقًا الفلسطينيون في رام »بالشعب الفلسطيني، حيث كتب يقول: 

هللا، بل االتحاد األوروبي في بروكسل وبعض معارضي احتالل إسرائيل للضفة الغربية في مختلف 
فلسطينيين في مفاوضاتهم أنحاء العالم. وبغض النظر عن األصل فقد أصبحت تلك المعارضة قوة لل

 «.مع اإلسرائيليين
، رئيس دائرة دراسات الشرق األوسط في الكلية األكاديمية في «رونين إسحق»في مقابل ذلك، يقول 

لن تندلع انتفاضة أخرى، هكذا «: »انتفاضة ثالثة على األبواب»الجليل الغربي، في مقال بعنوان 
م اإلسرائيلية في الفترة األخيرة. وانضم هذا التصريح إلى وعد أبو مازن في مقابالت مع وسائل اإلعال

تصريحات أخرى شدد فيها على أنه طالما كان في منصبه فلن تكون انتفاضة أخرى. وشدد زعماء 
فلسطينيون آخرون على أن الفلسطينيين هجروا طريق اإلرهاب وأن المفاوضات هي الطريق األفضل 

رغم ذلك، فإنه في نهاية سبتمبر »ويضيف إسحق: «. بينواألكثر نجاعة لحل الصراع بين الشع
، بعد نحو شهرين من فشل محادثات كامب ديفيد بين إيهود باراك وياسر عرفات، بدأت 1000

االنتفاضة الثانية. واعتقدت التقويمات االستخبارية في البداية أن االنتفاضة اندلعت كحدث مخطط له 
يه خيار )اإلرهاب( وأن يدفع بواسطته المسيرة السياسية إلى مسبقًا من قبل عرفات، كي يبقي في يد

األمام، لكن في وقت الحق تبين بأن الميدانيين من التنظيمات المختلفة، هم الذين بادروا إلى 
ن لم تكن بادرت إليها، فقد انجرت خلفها  «.االنتفاضات. أما القيادة الفلسطينية، وا 

المستوطنين الذي يجعل اندالع »على دور « اسبيتبن ك»ومن جهته، يركز المعلق السياسي 
االنتفاضة الثالثة مسألة وقت في حال تواصل عجز األجهزة األمنية اإلسرائيلية عن وقف اعتداءاتهم 

كيف يمكن أن يعجز »يقول الكاتب: « قصرة»وبشأن حادثة القرية الفلسطينية «. على الفلسطينيين
ة على مدى أعوام ثالثة عن اعتقال أي من عناصر )فتية الجيش والمخابرات والشرطة اإلسرائيلي

«. عنصرًا منهم بعد مهاجمتهم القرية 22التالل(، بينما يتمكن أهالي قصرة من إلقاء القبض على 
لذا، لم يكن مستبعدًا ما بينه استطالع أجرته جامعة النجاح في نابلس مؤخرًا، من أن أكثر من 
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لمتوقع اندالع انتفاضة ثالثة مع فشل المفاوضات، وذلك تحت نصف المستطلعين اعتقدوا أنه من ا
 وطأة مقارفات دولة االحتالل والمستوطنين.

4/4/4104، وظبيأاالتحاد،   
 
 أبو مازن حطم األواني وارتكب خطأ فادحا .66

 تشيلو روزنبرغ 
ي هو ميثاق دول 21قرار أبو مازن تحطيم األواني والتوقيع على انضمام السلطة الفلسطينية الى 

التاريخية لزعامة عرب اسرائيل منذئذ وحتى اليوم. فبهراء وبخطوة  باألخطاءخطأ فادح. تذكير 
عديمة الحكمة أعطى أبو مازن ريح اسناد أيضا لمعارضي المسيرة السياسية في اسرائيل ممن فعلوا 

 .إلحباطهاكل ما في وسعهم 
ينيين الذين سيذكرون بسمعة سيئة أبدا. ينضم ابو مازن الى سلسلة غير محترمة من الزعماء الفلسط

مازن سيشعر به الناس في اسرائيل جيدا. فرافضو المسيرة  ألبوغير أن أثر السخافة السياسية 
السياسية في اسرائيل يمكنهم أن يفرحوا في ضوء فشل المفاوضات إذ أن حلمهم تحقق. فهل هذا جيد 

 االيام. ستنبئنا؟ إلسرائيل
لمتحدة يدها من المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين منذ زمن بعيد. لقد أخرجت الواليات ا

ومحاوالت كيري تنفيذ تنفس اصطناعي للمسيرة والذي لم يكن له فرصة منذ البداية فشلت. فمن 
كانت أ،ذنه منصتة على وسائل االعالم االمريكية في الفترة االخيرة يعرف بسهولة كم كان قاسيا 

 ي.االنتقاد الموجه لكير 
تسريبات متكررة من البيت االبيض وحتى من وزارة الخارجية انتقدت بشدة استمرار مساعي كيري 
كانت عماًل يوميا. ومن شدة يأسه، حاول كيري اخراج أرنب من القبعة في شكل بوالرد. وحتى هذا، 

ان بوالرد هو بالنسبة لمحافل أمريكية مغفلة تقتبسها وسائل االعالم، فان كيري لم يتمكن من الفهم ب
 مثابة ضريبة شفوية تدفعها اسرائيل ليس اال.

لم يقع أحد في اسرائيل من كرسيه حين سمع بان االمريكيين مستعدون لهذه البادرة الطيبة المتمثلة 
بتحرير بوالرد. في اختبار النتيجة، حتى االن، الحق مع المتذمرين من كيري. غير ان الواليات 

توصل الى االستنتاجات الالزمة منذ زمن بعيد وسحب يده من  فأوباماالمتحدة ليست كيري فقط. 
المفاوضات. قد فهم الرئيس االمريكي بان تربيع هذه الدائرة متعذر. ومن تابع تصريحات اوباما 

فيلقي بالمسؤولية بكاملها على الفلسطينيين. العكس هو  إلسرائيليعرف أنه ال يصنع جميال 
 الصحيح.
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ة الفكرية والنزاهة، ينبغي االعتراف بان المذنبين المركزيين هم الفلسطينيون وأبو ومن أجل االستقام
مازن على رأسهم. فمن اعتقد بان أحدا ما في أوساط القيادة الفلسطينية سيتخلى عن الرواية 
الفلسطينية المعروفة جدا والمستندة الى حق العودة، شرقي القدس كلها كالعاصمة الفلسطينية وازالة 

خطأ مريرا. وموضوع السجناء هو االخر  أخطأ، على االقل، فقد 23المستوطنات حتى حدود  كل
جزء ال يتجزأ من الفكرة الفلسطينية التي لن يتخلى الفلسطينيون عنها. ومن يوهم نفسه بان هكذا 

 سيحصل، ليس واقعيا.
ستقامة الفكرية بعد أن أشرنا الى العامل االساس في فشل المفاوضات، يجدر التمسك بذات اال

والقول على رؤوس االشهاد: في أوساط القيادة االسرائيلية الحالية التي تمثل االغلبية في الجمهور 
 اليهودي في اسرائيل، يوجد تنفس للصعداء كبير على انهيار المفاوضات.

ن كان هذا الح سم يحتمل أن يكون نتنياهو مستعدا لتنازالت بعيدة االثر كي يصل الى تسوية، وا 
موضع شك، فليس في داخل حزبه وليس في أوساط شركائه االئتالفيين، أغلبية لخطوة تاريخية. ومن 
ينظر بدقة الى الواقع السياسي االسرائيلي يفهم بان تسوية سياسية مع الفلسطينيين متعذرة. من ساعد 

ى ابو مازن نتنياهو وكل المعارضين المتشددين لكل مسيرة مهما كانت مع الفلسطينيين ليس سو 
 بعظمته. هذا خطأ جسيم سيسجل في التاريخ كسخافة فظيعة اخرى.

االسئلة بالنسبة للمستقبل كثيرة ومعقدة. واالجوبة أكثر من ذلك بكثير. المؤكد هو أن بانتظارنا أحداثًا 
محملة بالمصير. أولها هو موضوع مستقبل اسرائيل. واضح للجميع بان اسرائيل تقترب بخطوات 

حو واقع من شأن الدولة القومية اليهودية فيه أن تتحول الى دولة ثنائية القومية، مع كل ما هائلة ن
ينطوي عليه ذلك من معنى. معقول االفتراض بان انصراف ابو مازن من الساحة السياسية 

 الفلسطينية في يهودا والسامرة سيؤدي الى سيطرة محافل متطرفة أكثير بكثير.
ل غير اعادة احتالل المنطقة، بما فيها غزة، وهكذا الدفن دفنة عالمية التفاقات لن يتبقى في يد اسرائي

اوسلو. الويل كم من الناس يتمنى ذلك! اسألوا يعلون، دانون، لفين، ليبرمان، بينيت وكل شركائهم، 
 ويحتمل حتى نتنياهو.

متحدة. وقد صنع لهم ابو كثيرون من االسرائيليين واثقون بانه يمكن تدبر الحال حتى دون الواليات ال
مازن جميال وتسبب في أن يكون يتعين على اسرائيل أن تتصدى وحدها للمشكلة الفلسطينية، على 

 كان هذا ما سيتحقق أم ال. إذااالقل في السنوات القريبة القادمة. كل ما تبقى لنا هو أن نتبين 
 1/4/4104 ،معاريف
 4/4/4104، القدس العربي، لندن
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