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 فلسطينية لم ولن تكون إرهابيةحركة عريقات: حماس  .0
إن ، 4/4 قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، يوم الجمعة: وكاالتال –رام هللا 

 "حركة حماس فلسطينية، لم ولن تكون إرهابية".
رات "مؤسسة بحثية فلسطينية خالل كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لمركز مسا ،أوضح عريقاتو 

السبت، في رام هللا: "أعلنها باسم  يومغير حكومية"، الذي افتتح أعماله، يوم الجمعة، ويستمر حتى 
الرئيس الفلسطيني )محمود عباس( حماس فلسطينية، لم ولن تكون إرهابية، نتفق أو نختلف معها، 

 في هذا المجال فلن يساعدنا أحد". : "إن لم نساعد أنفسنالكن يجب انجاز المصالحة"، مضيفا  
  5/4/4104 ،الشرق، الدوحة

 
 لم تعد تخيف أحدا   "إسرائيل"تهديدات ويؤكد أن عباس يصّر على االنضمام إلى المعاهدات الدولية  .2

محمود السلطة الفلسطينية رفض رئيس  :وكاالتال ،الحياة الجديدة –الرباط  ،رام هللا ،القدس المحتلة
 .اتفاقية دولية 25على توقيع  اإلسرائيلية بفرض عقوبات على السلطة ردا   عباس التهديدات

وزير ن الرئيس عباس أكد لإعدم كشف اسمه  وقال مسؤول فلسطيني لوكالة األنباء الفرنسية طالبا  
نه "ال تراجع عن خطوة أكيري خالل اتصال هاتفي ليل الخميس الجمعة الخارجية األمريكي جون 

ن "كيري أضاف أن إسرائيل تهدد برد فعل قوي ضد أونقل المسؤول  تفاقيات الدولية".التوقيع على اال
ن "مطالبنا ليست كثيرة وتهديدات أكد لكيري أن الرئيس عباس ألى إ الخطوة الفلسطينية"، مشيرا  
 ن تفعل ما تريد".أولها  إسرائيل لم تعد تخيف أحدا  
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عن حوالي ألف أسير  باإلفراجلب على األخص ن الجانب الفلسطيني يطاأوضح مسؤول فلسطيني أو 
 .400االفراج عن  "إسرائيل"ضافي بينهم قياديون، فيما تقترح إ

  5/4/4104، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 شعث: لم نتخَل عن عملية السالم وسنواصل المفاوضات .3

ية في الحركة: إن رام هللا: قال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الدول
قرار السلطة الفلسطينية باالنضمام إلى عدة مواثيق دولية بصفة دولة لم يأِت لمناكفة وزير الخارجية 

التقيد بالتزامها السابق باإلفراج عن  "إسرائيل"كي جون كيري، بل لتسليط الضوء على رفض ياألمر 
 .الدفعة الرابعة من االسرى الفلسطينيين

ده بأن الوزير كيري سيعود قريبا  إلى المنطقة على اعتبار أن الجانب وأعرب شعث عن اعتقا
الفلسطيني لم يتخلَّ عن عملية السالم بل هو عازم على مواصلتها حتى التاريخ المتفق عليه مسبقا 

 ."إسرائيل"كية عن نهجها المتسامح مع يمتمنيا  أن تكّف اإلدارة األمر 
 5/4/4104األيام، رام هللا، 

 
 أمريكي في أريحا بحث في حل وسط ينقذ المفاوضات -سطيني لقاء فل .4

بحث الوفد الفلسطيني المفاوض والفريق األمريكي أمس في أريحا في الضفة : محمد يونس –رام هللا 
الغربية اقتراحات أمريكية إلخراج المفاوضات من أزمتها الحالية. وشارك في االجتماع رئيس الوفد 

ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، والمبعوث األمريكي الخاص صائب عريقات،  .المفاوض د
 لعملية السالم مارتن أنديك وعدد من مساعديه.

التركيز اآلن ينصب على تجنب الصدام، "عقب االجتماع:  "لحياة"وقال عريقات في رد على سؤال لـ
وجهود الرئيس باراك  فنحن ال نريد تقويض جهود الواليات المتحدة، جهود وزير الخارجية جون كيري

ميثاقا  واتفاقية دولية، مشيرا  إلى أن  25وقلل عريقات من أهمية انضمام الفلسطينيين إلى  ."أوباما
لغاء أشكال التمييز العنصري في القوانين  هذه االتفاقات هدفت إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل وا 

 "إسرائيل"فلسطينية ولم تهدف إلى مواجهة الفلسطينية، موضحا  أنها مسألة تتعلق ببناء المؤسسات ال
ردود الفعل اإلسرائيلية على التوقيع كان مبالغا  فيها، وبدت كأننا نشجع العمليات "أو أمريكا. وقال: 

 ."االنتحارية
 5/4/4104 ،الحياة، لندن
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 عمل على نقل الملف الفلسطيني إلى األمم المتحدة لمواجهة استراتيجية نتانياهون :عريقات .5
صائب عريقات أمام  .دمع "إسرائيل" المفاوض الفلسطيني قال رئيس الوفد : محمد يونس –ام هللا ر 

تعهدنا عدم "في شأن خيارات المقاومة الفلسطينية:  "مسارات"مؤتمر أكاديمي تعقده مؤسسة 
ق االنضمام إلى المنظمات والمواثيق والمعاهدات الدولية مدة تسعة أشهر إذا التزمت إسرائيل إطال

أسيرا ،  80أسرى معتقلين منذ ما قبل أوسلو، وعندما رفضت إطالق الدفعة األخيرة المؤلفة من  204
 43تخص الشأن الداخلي الفلسطيني، لكن هناك  28ميثاقا  ومعاهدة، منها  25قمنا باالنضمام إلى 

ذا لم تطلق إسرائيل سراح الدفعة المتبقية من  منظمة وميثاقا  ومعاهدة أخرى لم ننضم إليها، وا 
 ."األسرى، فإننا في حل من االلتزام

وأضاف أن االنضمام إلى معاهدات جنيف األربعة تهدف إلى حماية المدنيين واألسرى تحت 
 االحتالل.

وقال عريقات إن القيادة الفلسطينية تعمل على نقل الملف الفلسطيني إلى األمم المتحدة لمواجهة 
يلي بنيامين نتانياهو القائمة على تحويل السلطة الفلسطينية إلى استراتيجية رئيس الوزراء اإلسرائ

سلطة من دون سلطة على األرض، وجعل االحتالل احتالال  غير مكلف، وفصل غزة عن األراضي 
مستحيل استمرار الوضع الحالي كما هو، وال يمكن السلطة أن تستمر هكذا "الفلسطينية. وأضاف: 

 ."رر إما أن تكون سلطة احتالل أو شريكا  في السالمدون سلطة، وعلى إسرائيل أن تق
إعالن موقفها من حل الدولتين على حدود  "إسرائيل"وتابع عريقات أن تمديد المفاوضات يتطلب من 

 ومن القانون الدولي. 2691عام 
 20336إقرار بناء "عملت خالل األشهر الثمانية الماضية من المفاوضات على  "إسرائيل"وقال إن 

فلسطينيا ، وهدم  90ة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، وقتل الجيش اإلسرائيلي بدم بارد وحد
 ."هل هذا هو سلوك من يريد السالم"وتساءل:  ."منزال   126

وأشار إلى أن انضمام فلسطين إلى مواثيق األمم المتحدة التي قدمت طلبات انضمام إليها، سيدخل 
تطلب أي تصويت في األمم المتحدة. وقال إن هذه المواثيق تنقل حيز التنفيذ خالل شهر، وال ي

الجهود تبذل اآلن للتأكيد على "فلسطين من ارض متنازع عليها إلى دولة متعاقدة سامية. وأضاف: 
أن الهدف هو الهدف، وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى جانب دولة 

 ."إسرائيل
 5/4/4104 ،الحياة، لندن
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 الشعب الفلسطيني لن يقبل أن يدفع ثمن العجز والفشل لنتنياهو :طاهر النونو .6
أن  غزة عالء المشهراوي،، نقال  عن مراسلها في قطاع 5/4/4104، االتحاد، أبو ظبينشرت 

بمحاولة  على القطاع، عقب الغارات الجوية "،إسرائيل"غزة اتهمت قطاع في  الفلسطينيةحكومة ال
 ."أزمتها السياسية"للخروج من  "وراقخلط األ"

إن االحتالل "وقال المستشار اإلعالمي لرئاسة الحكومة المقالة طاهر النونو في تصريحات صحفية: 
الشعب الفلسطيني لديه من ". وأضاف أن "لجأ إلى التصعيد في غزة لتصدير األزمة وخلق مواجهة

تداعيات العبث في ساحة "من  "إسرائيل"ذر النونو . وح"الوسائل العديدة التي تمكنه من لجم العدوان
من الدولة  "التصرف األرعن"، داعيا  كافة األطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها في وقف هذا "غزة

 العبرية.
 ، أنغزة أشرف الهور، نقال  عن مراسلها في قطاع 5/4/4104 ،القدس العربي، لندنوأضافت 

لن يقبل أن يدفع ثمن العجز والفشل لنتنياهو ولديه من "ني أن الشعب الفلسطي أكد طاهر النونو
 ."الوسائل المتعددة التي تمكن من لجم هذه التصرفات الحمقاء

  
 اللجنة الحكومية لكسر الحصار تدعو إلنقاذ أطفال غزة.. في يوم الطفل الفلسطيني .7

المتحدة لرعاية دعت اللجنة الحكومية لكسر الحصار، المجتمع الدولي، وصندوق األمم  :غزة
الطفولة )يونيسيف( إلى التدخل العاجل والفوري إلنقاذ أطفال غزة من ويالت الحصار والوقوف أمام 

 مسؤولياتها لرفع الظلم عنهم.
 السبت يوموقال حمدي شعت رئيس اللجنة في تصريٍح بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف 

زالون يعانون الحرمان من أبسط حقوقهم اإلنسانية، التمتع "يحتفل أطفال غزة بيوم الطفل وال ي :5/4
بطفولتهم البريئة، وحقهم في الحياة كبقية أطفال العالم، ويواجهون بأجسادهم الصغيرة التجويع 

وبين أن هناك األالف من أطفال غزة يعانون نقصا في  والحصار ويحرمون الفرح والمرح واللعب".
السليمة وقلة األدوية نتيجة الحصار المفروض عليهم، مشددا  على التغذية ونقص الرعاية الصحية 

 حق أطفال غزة في العيش بكرامة وحرية كنظرائهم في كافة أنحاء العالم.
  4104//144 ،المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 عين: األسرى سيباشرون األسبوع القادم بإجراءات احتجاجيةأبو  .8

ن األسرى في السجون إرة األسرى الفلسطينية زياد أبو عين، قال وكيل وزا: وكاالتال – ـرب43عــ
عدم اإلفراج عن الدفعة  "إسرائيل"اإلسرائيلية سيباشرون األسبوع القادم بإجراءات احتجاجية على قرار 
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عين، أن من ضمن اإلجراءات اإلضراب الالمحدود عن الطعام. أبو وأضاف  الرابعة من زمالئهم.
ن السلطة الفلسطينية تعتزم اتخاذ إجراءات ميدانية أحادية دون الخوض في كما أشار أبو عين إلى أ

 تفاصيلها. 
  4/4/4104 ،47عرب 

 
 : "الصليب األحمر" يوقف جزءا  مهما  من مساعداتهالمخلالتي .9

مفيد المخلالتي: إن اللجنة الدولية للصليب األحمر قد  .قال وزير الصحة د: سيد إسماعيل - غزة
كبير من المساعدات التي تقدمها لوزارة الصحة، وهي المساعدات الدوائية وأعمال  قررت إيقاف جزء

الصيانة لألجهزة الطبية، والتي تتم في غير أوقات الحروب واألزمات، حيُث تبلغ قيمة المشاريع 
 ماليين دوالر. 8المتعلقة بتلك المساعدات 

ي مكتبه بمقر وزارة الصحة بمدينة ، خالل لقاٍء له ف8/4 وجاءت تصريحات الوزير، يوم الخميس
غزة، مع عدٍد من الصحفيين والمسئولين بالمؤسسات اإلعالمية المختلفة، مشيرا  إلى أن المساعدات 
التي توقف الصليب األحمر عن إمدادنا بها، هي المساعدات الدوائية وعمليات الصيانة الخاصة 

 ببعض األجهزة الطبية، مثل أجهزة غسيل الُكلى.
رك قائال :" إال أن الصليب األحمر قد أكد على أنه مستمر، في الوقت ذاته، بتقديم األدوية واستد

والمعدات لنا خالل أوقات الحروب واألزمات، وتسهيل دخول المعدات الطبية عبر المعابر، مع نقل 
المرضى من المناطق الساخنة والخطرة خالل االجتياحات والحروب أو العمليات العسكرية 

 رائيلية ".اإلس
  1/4/4104 ،فلسطين أون الين

 
 ممثل حماس في لبنان: المفاوضات أثبتت فشلها وال سبيل إال الجهاد والمقاومة .01

بيروت ـ قدس برس: أكد ممثل حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في لبنان علي بركة أن الشعب 
والعودة، وأن هذا الشعب الذي الفلسطيني في الداخل والخارج ال يمكن أن يتخلى عن حقه بالتحرير 

ال  2643ثم االحتالل الصهيوني منذ العام  2621تصدى لالحتالل البريطاني لفلسطين منذ العام 
يمكن أن يلقي سالحه ويتخلى عن المقاومة، خصوصا  بعد أن ثبت للجميع فشل عملية التسوية 

 .ومسار المفاوضات في استعادة الحقوق والمقدسات
( بمناسبة يوم األرض في قاعة 4|8اضرة له في ندوة أقامتها "حماس" الخميس )ورحب بركة في مح

داوود العلي في منطقة وادي الزينة بإقليم الخروب في محافظة جبل لبنان، بخطوة الرئيس محمود 
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عباس بتقديم طلب انضمام دولة فلسطين لمؤسسات األمم المتحدة، وطالبه بالصمود في وجه 
الصهيونية ووقف كل أشكال التنسيق مع سلطات االحتالل. وأكد أن األولوية الضغوط األمريكية ـ 

نهاء حالة االنقسام وتحقيق المصالحة وفق برنامج  اليوم هي لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وا 
 .فلسطيني موّحد يستند إلى خيار المقاومة والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية

ء األبطال في الذكرى العاشرة الستشهاد الشيخ أحمد ياسين وجدد كما أشاد بركة بتضحيات الشهدا
العهد على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة على خطى الشهداء حتى تحقيق أهداف شعبنا 

 .الفلسطيني بالتحرير والعودة واالستقالل
لفصائل وتطرق بركة إلى الوضع الفلسطيني في لبنان وأشاد بالمبادرة الفلسطينية التي أطلقتها ا

 .والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية قبل أيام في مخيم عين الحلوة
وأكد أن هذه المبادرة هي الخطوة األولى على طريق تنظيم الوضع الفلسطيني في لبنان وتحييد 
المخيمات عن الصراعات الداخلية، وطالب الحكومة اللبنانية باالستجابة للموقف الفلسطيني الموحد 

وار فلسطيني ـ لبناني لمعالجة الملف الفلسطيني في لبنان بكل جوانبه السياسية واإلنسانية بإطالق ح
واالجتماعية واألمنية والقانونية على أساس احترام سيادة لبنان وحماية حق العودة وتأمين العيش 

يتمكنوا من  الكريم لالجئين الفلسطينيين في لبنان من خالل إقرار حقوقهم المدنية واإلنسانية ريثما
 العودة إلى ديارهم في فلسطين.

 4/4/4104قدس برس، 
 
 عزام األحمد: القيادة متمسكة بالثوابت ونرفض اإلمالءات الخارجية .00

وفا:  شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان  –بيروت 
بت، وعدم التفريط بأي من حقوق الشعب عزام األحمد، على تمسك القيادة الفلسطينية بالثوا

 .الفلسطيني
جاء ذلك خالل لقائه اليوم الجمعة مع لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل، مؤكد ا رفض الشعب 

 .الفلسطيني وقيادته لإلمالءات الخارجية الرامية للنيل من الثوابت الوطنية
فلسطيني في لبنان وما تضمنته من بنود وتطرق األحمد إلى المبادرة الفلسطينية لحماية الوجود ال 

 .منها عدم التدخل في الشؤون اللبنانية والعمل على منع الفتنة المذهبية ودعم وحدة لبنان واستقراره
وأضاف: إننا ندين كل عمليات التفجير التي تستهدف اآلمنين، مشددا على رفض استقبال أو إيواء 

وطالب األحمد بتخفيف االجراءات على  .ت الفلسطينيةأي عناصر متورطة في أعمال أمنية بالمخيما
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مداخل المخيمات واقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين، مذكر ا بأن الوجود الفلسطيني مؤقت، وأن حق 
 .العودة مقدس وال تراجع عنه

وعّبر عن تفاؤله بالمستقبل العربي بعد ثورة مصر، موضحا أنها ستنعكس إيجابا على القضية 
 .نيةالفلسطي

في الكويت الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة لالعتراف  15وتطرق إلى قرارات القمة العربية الـ 
وأعرب  .بيهودية دولة إسرائيل، مؤكدا  أن النضال سيتواصل حتى تحقيق االستقالل وجالء االحتالل

لك ينعكس إيجابا األحمد عن أمله بأن يتم طي صفحة االنقسام الفلسطيني إلى غير رجعة؛ ألن ذ
 .على القضية الفلسطينية ويدعم القيادة الفلسطينية في تحركها الدولي

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة ورئيس المؤتمر الشعب اللبناني كمال شاتيال بقرار الرئيس محمود 
وأضاف: إن إعادة استنهاض القضية  .من االتفاقات والمنظمات الدولية 25عباس االنضمام إلى 

سطينية تتطلب إعادة صياغة الوحدة الوطنية لتطوير الكفاح الفلسطيني وانعاش التضامن العربي، الفل
 مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه.

 4/4/4104وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 حماس تعزي األمة برحيل المفكر اإلسالمي محمد قطب .02

حماس إلى جماهير الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية  قدس برس: تقّدمت حركة -غزة 
بالتعزية والمواساة لوفاة الشيخ والمفكر اإلسالمي والداعية محّمد قطب، الذي وافته المنّية صباح 

 .عاما   65( في مدينة جّدة بالمملكة العربية السعودية عن عمر يناهز 4|4الجمعة )
المناسبة، "إن الراحل محمد قطب قضى حياته في خدمة الدَّعوة  وقالت "حماس" في بيان لها بهذه

اإلسالمية وتأصيل الفكر اإلسالمي، وأثرى المكتبة اإلسالمية بمؤلفات وكتب قّيمة كان لها األثر 
 ."البالغ في فكر وتربية األجيال

يذكر أن محمد قطب إبراهيم حسين شاذلي، هو شقيق سيد قطب أحد رموز جماعة اإلخوان 
لمسلمين، كان يقيم بمكة المكرمة منذ عدة سنوات. وهو كاتب معروف وعالمة فكرية وحركية بارزة ا

بالنسبة للحركة اإلسالمية المعاصرة فهو صاحب مؤلفات هامة تؤسس للفكر اإلسالمي المعاصر من 
ديد من منطلق معرفي إسالمي مخالف لنظرية المعرفة الغربية، وهو يربط بين الفكر والواقع عبر الع

 .مؤلفاته التي حاولت تفسير الواقع أيضا  من منظور إسالمي
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ويعتبر محمد قطب أحد شهود معاناة آل قطب في مصر طيلة العقود الماضية منذ عودة شقيقه سيد 
وما تالها من خالفات حادة مع حكم جمال عبد  2650قطب من الواليات المتحدة األمريكية عام 

 .طب وسجن العديد من أفراد عائلتهسيد ق بإعدامالناصر انتهت 
من أبرز كتب الراحل محمد قطب: دراسات في النفس اإلنسانية، التطور والثبات في حياة البشرية، 
منهج التربية اإلسالمية )بجزئيه: النظرية والتطبيق(، منهج الفن اإلسالمي، جاهلية القرن 

دراسات قرآنية، هل نحن مسلمون؟ (، 2652(، اإلنسان بين المادية واإلسالم )2695العشرين)
(، شبهات حول اإلسالم، في النفس والمجتمع، حول التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية، 2656)

 .(، ومجموعة أخرى من الكتب الفكرية والدينية2651قبسات من الرسول )
 4/4/4104قدس برس، 

 
 في مقدمتهم عباسو بينت: هناك سببان لمقاضاة القادة الفلسطينية "كمجرمي حرب"  .03

ن زعيم حزب البيت أذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" : وكاالت ،الحياة الجديدة – القدس المحتلة
 اليهودي نفتالي بينيت يعمل على إعداد "رد موجع" ضد القيادة الفلسطينية.

باع  وقالت الصحيفة ان" بينيت تشاور مع العديد من الحقوقيين االسرائيليين واألجانب، الذين لهم
طويل في القانون الدولي، وانه كون فكرة ان هناك سببين لمقاضاة القيادة الفلسطينية )كمجرمي 
حرب(، األول بسبب إطالق الصواريخ من قطاع غزة على المدنيين االسرائيليين، والسبب الثاني هو 

ون وللمحررين التحريض الذي تقوم به هذه القيادة ضد اسرائيل، وتحويلها األموال لألسرى في السج
وقال بينيت "لقد سمعت ان ابو مازن يقول انه سيذهب للجنايات الدولية، وأنا  منهم، حسب قوله.

 اقول له اذهب وستجد هناك العديد من الدعاوى بانتظارك" حسب قوله.
واشارت الصحيفة الى ان "بينيت بدأ خالل األيام األخيرة بتشكيل ائتالف من منظمات ومؤسسات 

ينها منظمات عائالت القتلى من االسرائيليين، لالعداد لسلسلة من الدعاوى القضائية مختلفة، ب
 المحتملة ضد القيادة الفلسطينية وفي مقدمتهم الرئيس عباس".

واضافت الصحيفة ان "هذه الدعاوى المحتملة، ستشكل رادعا في حال قرر الفلسطينيون التوجه 
سلسلة من الدعاوى ضدهم امام المحكمة نفسها" حسب  لمحكمة الجنايات الدولية، وانهم سيتلقون

 قولها.
 5/4/4104، الحياة الجديدة، رام هللا
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 لبيد: شروط عباس تبين أنه غير معني بنجاح المفاوضات .04
وكاالت: قال وزير المالية االسرائيلي يائير لبيد رئيس حزب "يوجد مستقبل" احد اهم ال -القدس 

ومي: ان قائمة الشروط التي وضعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس شركاء الحكومة االئتالف الحك
 تظهر انه ال يريد التقدم بالمفاوضات والوصول التفاق سالم.

وقال لبيد: ان حزبه دعم العودة الى المفاوضات لكنه يريد ان يكون هناك شريك حقيقي للتوصل 
رة يثير شكوكا حقيقية وجدية حول نواياه واّدعى لبيد ان سلوك الرئيس عباس في االيام االخي التفاق.

فيما اذا كان يريد التوصل التفاق سالم معتبرا الشروط التي وضعها استفزازا و وصفة لتفجير 
 المفاوضات على حد ادعاءه.

وقال لبيد: ان حزبه يدعم التوصل التفاق واالنفصال عن الفلسطينين وان احزاب اليمين هم الفرحون 
واكد لبيد على ان على ابو مازن ان يعرف ان استمرار المفاوضات  لجارية.بتفجير المفاوضات ا

 بالنسبة السرائيل لن يكون بأي ثمن.
 5/4/4104، األيام، رام هللا

 
 يوآف مردخاي جنرال التقرر خفض مستوى المفاوضين باستبدال ليفني ب ل"إسرائي" .05

بين  "تراشق"وضات صاخبة تخللها أشرف الهور: قررت إسرائيل بعد يوم واحد من جلسة مفا -غزة 
رؤساء الوفدين اإلسرائيلي تسيبي ليفني، والفلسطيني صائب عريقات، تخفيض مستوى تمثيلها في 

معاهدة  25لجنة المفاوضات، بأن وضعت مسؤوال عسكريا، كرد على قرار الفلسطينيين االنضمام لـ 
ت اتخاذ سلسلة من اإلجراءات العقابية، وأبلغت إسرائيل الجانب الفلسطيني أنها قرر  ومؤسسة دولية.

 لالنضمام لهيئات ومؤسسات دولية. 25في أعقاب طلبات الفلسطينيين الـ 
ومن بين هذه اإلجراءات خفض مستوى الحوار الثنائي على أن يتولى إدارة المفاوضات منسق أعمال 

 الحكومة اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال يوآف مردخاي.
 5/4/4104، س العربي، لندنالقد

 
 ردا  على تحركات عباس السيادة على المستوطنات المقامة في الضفة تعلن"إسرائيل"  .06

افادت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الوزراء االسرائيلي : وكاالت ،الحياة الجديدة – القدس المحتلة
ئيس االدارة العسكرية التي بنيامين نتنياهو ووزير جيش موشيه يعلون طلبا اعتبارا من األربعاء من ر 

 تدير المناطق الفلسطينية الجنرال يواف موردخاي اقتراح سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين.
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ونقلت "هآرتس" عن مسؤول اسرائيلي قوله ان السلطات االسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح 
البنى التحتية في قطاع غزة. كما تعتزم لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني "الوطنية" لتطوير شبكة 

ايضا تقليص انشطة الفلسطينيين في المنطقة )ج( في الضفة حيث هناك مستوطنات وحيث تمارس 
 اسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية كاملة حسب وسائل االعالم.

ت وقال واضافت ان اسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية.
صحيفة "معاريف" على موقعها االلكتروني أمس ان نتنياهو الذي يلتزم الصمت على قرار الرئيس 
عباس بالتوجه لمنظمات ومؤسسات ومعاهدات األمم المتحدة، يعد في جعبته العديد من القرارات 

 واالجراءات العقابية للسلطة لالعالن عنها خالل اليومين المقبلين.
المسؤولين االسرائيليين يدرسون سلسلة من القرارات التخاذها من قبل  واشارت الى ان عددا من

نتنياهو لمعاقبة السلطة ابرزها االعالن عن بناء آالف الوحدات االستيطانية في مختلف المناطق 
بالقدس. كما تتضمن قائمة العقوبات التي يقوم بوضعها طاقم اسرائيلي وزاري بناء  E1ومنها منطقة 

وحدة دفعة واحدة ووقف عائدات الضرائب وووضع  4000االستيطانية سيكون اولها آالف الوحدات 
 حواجز عسكرية على الطرق بين المدن الفلسطينية وعقوبات اقتصادية اخرى.

واشارت الصحيفة الى ان وزير االسكان االسرائيلي اوري ارئيل هاتف نتنياهو وابلغه ان الرد األمثل 
 وحدة استيطانية جديدة. 4000عن بناء  على الرئيس عباس هو االعالن

اما زئيف اليكين فقد شدد على ضرورة مصادرة مئات ماليين الشواقل التي تجنيها اسرائيل كعائدات 
ضرائب للسلطة الفلسطينية وتحويلها لسداد الديون لشركة كهرباء اسرائيل القطرية وشركات توريد 

بطاقات الشخصيات المهمة من مختلف القيادات  كما تتضمن قائمة العقوبات سحب الوقود للسلطة.
الفلسطينية و"اعالن السيادة االسرائيلية" على المستوطنات المقامة في الضفة اي ضم المستوطنات 

 الى اسرائيل.
 5/4/4104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "إسرائيل" تبدأ حملة دبلوماسية دولية لـ"نزع شرعية" عباس .07

ن تل ابيب ستبدأ حملة أذكرت مصادر اسرائيلية : وكاالت ،ة الجديدةالحيا – القدس المحتلة
دبلوماسية دولية لـ "نزع شرعية" الرئيس عباس بزعم رفضه السالم والتمسك باطروحات "متطرفة" 

 تتعلق برفضه يهودية الدولة.
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المؤيد وقالت اذاعة جيش االحتالل انه "يجري استنفار مراكز الدعم االعالمي والسياسي واللوبي 
السرائيل في كافة دول العالم لشرح الموقف االسرائيلي وخطورة الخطوات احادية الجانب التي يتخذها 

 الرئيس الفلسطيني" حسب قولها.
وستركز الحملة على ان "عباس يرفض التنازل عن حق العودة والذي يعني تدمير دولة اليهود، وانه 

ط أو تمديد المفاوضات رغم نوايا حسنة ومبادرات يماطل ويناور رافضا الوصول الى أي حلول وس
 كثيرة تم تقديمها خالل المفاوضات لتليين موقفه".

وقالت المصادر: سيقدم مندوبو اسرائيل وسفراؤها رؤية اسرائيلية متكاملة حول شخصية عباس، فيما 
ة حول قدرات ستدعم تلك الرؤيا بتصريحات ورؤى ساسة واحزاب فلسطينية تدعم الرواية االسرائيلي

عباس" زاعمة ان العديد من الفلسطينيين يرفضون تصرفات الرئيس عباس ولديهم االستعداد للوصول 
 الى سالم حقيقي مع اسرائيل.

 5/4/4104، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 الوزير أوري أورباخ: السلطة الفلسطينية ليست معنية بإقامة دولة الفلسطينية  .08

قال الوزير اإلسرائيلي أوري أورباخ، من حزب المستوطنين "البيت : يبرهوم جرايس -الناصرة 
اليهودي"، في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية أمس، إن الرئيس أبو مازن ليس شريكا للسالم، وليس معنيا 
نما فقط بتحرير األسرى في السجون اإلسرائيلية، وشدد أورباخ، أنه ليس على  بحل دائم للصراع، وا 

لطة الفلسطينية معنية بإقامة دولة فلسطينية، ألنها لم تستأنف المفاوضات حينما قناعة بأن الس
 جّمدت إسرائيل البناء االستيطاني قبل خمس سنوات، حسب زعم الوزير اإلسرائيلي.
 5/4/4104، الغد، عّمان

 
 القدسشرقي تقرر بناء متحف لآلثار في  يةسرائيلوزارة الداخلية اإل .09

الداخلية اإلسرائيلية امس أنها أعطت موافقتها على مشروع بناء متحف لآلثار  أعلنت وزارة: رام هللا
 مثير للجدل، في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.

اللجنة اإلقليمية التابعة لوزارة الداخلية استمعت إلى االعتراضات على "وقالت الوزارة في بيان إن 
المشروع سيسمح بعرض اكتشافات أثرية مهمة للجمهور وسيساهم، مشروع البناء، لكنها رأت أن هذا 

 ."بصفته نقطة للجذب السياحي، في تطوير مدينة القدس
أن اللجنة قررت الموافقة على المشروع لكن مع إجراء تعديالت بشأن علو المبنى "وأضاف البيان 

. وسيتم نشر "المدينة العتيقةالذي كان في األساس مكونا  من ثالثة طوابق ما يجعله أعلى من أسوار 
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الترخيص رسميا  في غضون أسبوعين. وينص المشروع الذي قدمته البلدية اإلسرائيلية في القدس 
 أمتار مربعة الستقبال الزوار.  2108على تشييد مبنى مساحته 

 5/4/4104، االتحاد، أبو ظبي
 
 العراق دّ يران ضإ: قلوبنا كانت مع ز يهنئ اإليرانيين بعيد النوروزبيري .21

الفارسية،  "راديو فردا"حوارا  مع شبكة  زرشيد يلوح: أجرى الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيري -الدوحة 
ومثل نظيره األمريكي اغتنم فرصة تهنئة اإليرانيين بعيد النوروز للتعبير عن تقديره الكبير للحضارة 

 .الفارسية واحترامه لها
ية معينة في العالقات اإليرانية اإلسرائيلية، كان أبرزها في حواره إلى أحداث تاريخ زوأشار بيري
والحرب العراقية اإليرانية التي أكد بخصوصها أن إسرائيل لم تكن يومها إلى  "إيران كونترا"فضيحة 

التنسوا أنَّ العراق لما هاجم إيران استمرت الحرب لست "جانب العراق في حربه على إيران، قائال: 
يون شخص، هل تظنون أن قلوبنا كانت مع العراق؟ هل تظنون أننا كنا سعداء سنوات وقتل فيها مل

 ."ألن العراقيين يقتلون اإليرانيين؟ أعوذ باهلل!
 5/4/4104، القدس العربي، لندن

 
 درست إمكانية سحب مواطنة أسرى الداخل وتهجيرهم "إسرائيلصحيفة "إسرائيل اليوم": " .20

وم" أمس إن إسرائيل درست إمكانية سحب مواطنة أسرى من عرب قالت صحيفة "اسرائيل الي :رام هللا
 الداخل وتهجيرهم من البالد.

واضافت أنه في إطار ما سمته "صفقة يوناثان بوالرد"، الجاسوس اإلسرائيلي السجين في الواليات 
المتحدة، خططت إسرائيل لسحب مواطنة األسرى من عرب الداخل الذين كان سيفرج عنهم في 

 الرابعة من األسرى، وتهجيرهم من البالد إلى قطاع غزة أو الخارج.الدفعة 
وأضافت: "بعد أن تبين أن الحديث يدور عن عملية قضائية معقدة طلبت إسرائيل إلزام أسرى الداخل 

 بالتنازل عن المواطنة قبل إطالق سراحهم".
المفترض أن يصدر القرار وتابعت: "في نهاية المطاف لم تخرج الصفقة إلى حيز التنفيذ. وكان من 

وأشارت الصحيفة  في تصويت الوزراء في جلسة حكومية خاصة، لكنها لم تعقد في نهاية المطاف".
إلى أن "إمكانية سحب المواطنة من أسرى الداخل كانت مبادرة من مقربين من رئيس الحكومة 

وقالت  ضد الصفقة".اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، بهدف تقليص عدد الوزراء الذين سيصوتون 
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الصحيفة ان "التقديرات كان تشير إلى أن هذا االقتراح كان سيتيح لنفتالي بينيت رئيس )البيت 
 اليهودي( التصويت مع الصفقة، ال الخروج من االئتالف الحكومي".

 5/4/4104، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 "المتطرفة" عباسأسباب وراء مواقف  ثالثة"يديعوت احرنوت":  .22

كتب رون بن يشاي المحرر السياسي والعسكري لصحيفة "يديعوت  :غسان حالوة - رام هللا
احرونوت" على موقعها االلكتروني مقال استعرض فيه ثالثة أسباب يرى فيها انه تقف وراء إتخاذ 

 الفلسطينيين المواقف التي وصفها بـ "المتطرفة" في اعقاب االزمة التي نشبت في المفاوضات.
بن يشاي ان اول هذه االسباب يعود لغضبب الفلسطينيين المبرر من خرق اسرائيل لتعهداتها ويرى 

بإطالق سراح الدفعة الرابعة من االسرى، باإلضافة الى اعالن اسرائيل في ذات الوقت عن تجديد 
 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل ابو غنيم في القدس. 100عطاءات سابقة لبناء اكثر من 

 -الفلسطيني"حسب يشاي فإن السبب الثاني لـ "التطرف" الفلسطيني هو الوضع السياسي الفلسطيني و 
، حيث يرى ان شعبية ابو مازن اخذت مؤخرا  بالتراجع ليس فقط امام حركة حماس بل "الفلسطيني

ائيل هي امام محمد دحالن ومؤيديه الذي يحاولون قلقلة حكم ابو مازن، الذي قّدر ان "االزمة مع اسر 
وحدها التي يمكن ان تعيد له جزءا  من هيبته التي فقدها، لدرجة ان حماس امتدحت الخطوة التي 

 اقدم عليها" حسب الكاتب.
اما السبب الثالث الذي يراه بين يشاي لـ "تطرف" مواقف الفلسطينيين االخيرة فهو الشعور المبالغ فيه 

"القوة الكاذبة" حسبما وصفها الكاتب، حيث رأت  بالقوة من قبل الجانب الفلسطيني، او باالحرى
السلطة الفلسطينية الضغط الذي وقع على رأس نتنياهو واالميركيين نتيجة االعالن عن قرار ابو 

من المعاهدات والقوانين الدولية، فاستخلص الفلسطينيون العبرة من ذلك  25مازن باالنضمام الى 
 االزمة بمطالب اكثر تطرفا ". ساعة على 14"وتقدموا بعد مرور اقل من 

 4/4/4104، القدس، القدس
 
 السالم ال يؤمنون بأنه سيتحقق على اإلطالق اتفاق من اليهود بـ"إسرائيل"  %57استطالع:  .23

بالمائة من  53أظهر استطالع نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس، أن : برهوم جرايسي -الناصرة 
سيتحقق على اإلطالق اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين في أعقاب اليهود في إسرائيل، ال يؤمنون بأنه 

بالمائة منهم قالوا إنه سيتحقق في المستقبل البعيد. أما  80المفاوضات. بينما أعرب أقل بقليل من 



 
 
 

 

 
           08ص                                     1087 العدد:     5/4/4104السبت  التاريخ:

بالمائة منهم  6بالمائة منهم. وقال  8من اعتقد أنه سيتحقق اتفاق في هذه المفاوضات فكان نحو 
 إنهم ال يعرفون.

 5/4/4104، لغد، عّمانا
 
 الحركة اإلسالمية بالداخل: غزة محاصرة من قبل النظام المصري الحالي وبالتعاون مع "إسرائيل" .24

أم الفحم: قال عضو المكتب السياسي للحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني عبد الحكيم مفيد: "يجب 
حالي، فالزمرة الحاكمة التي انقلبت أن يفهم كل فلسطيني أن غزة محاصرة من قبل النظام المصري ال

على الشرعية تحاصر الشعب الفلسطيني بالشراكة مع االحتالل الصهيوني والغرب، وبالتالي ال 
 يمكننا أن نكون محايدين أصال، ألننا فلسطينيون وجزء ال يتجزأ من األمة العربية واإلسالمية".

أن فاز بانتخابات شرعية، وانقلب عليه  ويرى حكيم أن هناك تيارا إسالميا أقصي من الحكم بعد
 العسكر، وال يوجد إنسان حر وشريف يقبل مثل هذا الضيم والظلم واالنقالب.

وخلص إلى القول إن "الحقيقة تبينت بوجود زمرة عسكرية حاكمة ترتبط خارجيا مع الغرب، تنسق 
نما عالنية مع الكيان الصهيوني، أسقطت كل األوراق، وهي ال تستهدف اإلخوا ن واإلسالميين فقط وا 

ضعافها، ويجب علينا أن نفهم أن مصر أكبر من كل تنظيم ممكن".  مصر بأسرها لتفكيكها وا 
 5/4/4104المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 كمال الخطيب: "إسرائيل" تسابق الزمن لتهويد القدس بظل واقع عربي مضطرب وانقسام فلسطيني .25

ائب رئيس الحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني الشيخ كمال محمد محسن وتد: ن -القدس المحتلة 
خطيب يرى أن الحقيقة من بناء كنيس "جوهرة إسرائيل" ومجمع "كيدم" تؤكد أنه ال مجال لتفسيرات 
كثيرة سوى أن المؤسسة اإلسرائيلية تسابق الزمن لتهويد القدس "في ظل واقع عربي مضطرب وحالة 

 الفلسطيني".هوان وانقسام يعيشها الشعب 
ولفت في حديثه للجزيرة نت إلى رهان إسرائيل على االضطرابات وانشغال العالم العربي والمجتمع 

 الدولي بقضايا ساخنة لتمرر مخططاتها.
وقال إنها استغلت أزمة ملف األسرى الفلسطينيين وأخرجت من "دواليبها مخططات التهويد 

رض الواقع، مشيرا إلى ضعف المفاوض الفلسطيني في واالستيطان للقدس واألقصى" لتنفيذها على أ
 مواجهة مفاوض إسرائيلي يعتمد نهج نقض االتفاقيات.

 4/4/4104الجزيرة نت، الدوحة، 
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 ا  شهيد 044"مجموعة العمل": ارتفاع عدد شهداء حصار "اليرموك" إلى  .26
مخيم اليرموك, الالجئ الفلسطيني رشدي المدني من سكان  4/4أمس الجمعة يوم دمشق: استشهد 

حيث كان يعاني من الجفاف نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار المفروض على 
 شهيد. 241المخيم, ما يرفع عدد ضحايا الجوع والحصار إلى 

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة 
خ بريف دمشق تعرض يوم أمس لقصف عنيف من قبل قوات النظام عنه: إن مخيم خان الشي

السوري, ما أدى لحدوث دمار كبير في ممتلكات المدنيين. وشهد مخيم درعا جنوب سوريا اشتباكات 
 عنيفة بين الجيش الحر والنظامي, في ظل استمرار القصف على المخيم.

الي مخيم اليرموك المحاصرين, في وزعت كمية من المساعدات الغذائية على أه ،وفي سياق آخر
ظل تواصل الحصار المطبق على المخيم منذ تسعة أشهر من قبل الجيش السوري النظامي 

 ومجموعات مسلحة.
 5/4/4104المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 إصابة العشرات بالرصاص واالختناق خالل قمع االحتالل مسيرات تضامنية مع األسرى .27

مس، عشرات المواطنين بالرصاص واالختناق خالل قمع االحتالل مسيرات مندوبو األيام: اصيب، ا
نظمت في عدة مناطق بالضفة، امس، تضامنا مع األسرى واحتجاجا  على رفض إسرائيل اإلفراج 

 عن الدفعة الرابعة من األسرى القدامى.
المغلف  فقد أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي إلى جانب إصابة العشرات بالرصاص المعدني

أمام معتقل "عوفر"، غرب مدينة رام  -بالمطاط واالختناق، ظهر أمس، خالل قمع قوات االحتالل 
مسيرة تضامنية مع األسرى واحتجاجا  على رفض إسرائيل اإلفراج عن الدفعة الرابعة من  -هللا 

 األسرى القدامى.
س، خالل تظاهرة نظمتها لجنة وفي بيت لحم، أصيب ثالثة مواطنين بجروح والعشرات باالختناق، أم

التنسيق الفصائلي واللجنة الوطنية إلحياء فعاليات يوم األسير، ولجان المقاومة الشعبية، عند مدخل 
، في المنطقة الشمالية من مدينة بيت لحم، تحت شعار "جمعة الوفاء لألرض واألسرى 800حاجز 

س، التي اعترضتها قوات االحتالل المدججة والمبعدين". وانطلقت التظاهرة من أمام مستشفى الكاريتا
 باألسلحة وقنابل الصوت والغاز المدمع، باتجاه المعبر االحتاللي شمال المدينة.
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كما قمعت قوات االحتالل، أمس، المشاركين في مسيرة قرية المعصرة األسبوعية، بمحافظة بيت 
في القرية، ومنعت المشاركين فيها من لحم، التي نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة االستيطان والجدار 

 الوصول إلى األراضي المصادرة.
وتأتي المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للمقاومة الجدار واالستيطان في القرية، تضامنا  مع 

 األسرى في سجون االحتالل، ودعما  لمواقف الرئيس محمود عباس.
فر قدوم األسبوعية، في محافظة قلقيلية، المناهضة كما قمعت قوات االحتالل، أمس، مسيرة بلدة ك

لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيس المغلق منذ ما يزيد على عشر سنوات، ما أدى إلى 
 إصابة عشرات المواطنين بحاالت اختناق.

أمس، وقمعت قوات االحتالل مسيرة قرية بلعين األسبوعية بمحافظة رام هللا والبيرة التي خرجت، 
دعما  لقرار الرئيس محمود عباس بالتوجه الى المنظمات الدولية وانتصارا  لحرية األسرى، بمشاركة 

 أهالي القرية ونشطاء سالم إسرائيليين ومتضامنين أجانب بينهم وفد نرويجي.
 5/4/4104األيام، رام هللا، 

 
 غارة 05الطيران اإلسرائيلي يهاجم قطاع غزة وينفذ  .28

ور: بددت إسرائيل سكون ليل قطاع غزة بعد أن شنت فجر الجمعة سلسلة غارات أشرف اله - غزة
حداث أضرار مادية بالغة، بعد  جوية بواسطة طائرات نفاذة، أدت إلى إصابة مواطنين بينهم طفل، وا 

 أن قالت إن نشطاء من المقاومة المسلحة أطلقوا صوب إحدى بلداتها الجنوبية أربعة صواريخ.
صاروخا على عشرة مواقع  25لية وشهود عيان إن طائرات إسرائيلية أطلقت وقالت مصادر مح

شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه أدت إلى وقوع أضرار مادية. وطالت الغارات مصنعا للغساالت في 
مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى نشوب حريق كبير في المكان، وتدميره، قبل أن تتمكن 

ن السيطرة عليه. واستهدفت طائرات أخرى موقعين لكتائب القسام جنوب مدينة طواقم الدفاع المدني م
غزة، كذلك شنت غارة على أرض خالية قرب مكان مستوطنة نتساريم السابقة، بأربعة صواريخ، 

 ومركز شرطة الزهراء القديم، وورشة حدادة.
أدى دوي اإلنفجارات في  وتركت الغارات أضرارا مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين، كما

أرجاء قطاع غزة الناجمة عن أصوات الصواريخ، إلى إحداث حالة من الخوف والهلع الشديدين 
 خاصة في صفوف األطفال.

 5/4/4104القدس العربي، لندن، 
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 النيابة اإلسرائيلية تتهم ستة محامين مقدسيين بنقل معلومات بين أسرى وقياداتهم .29
ذكر مصدر قضائي أن النيابة اإلسرائيلية اتهمت رسميا  أمس ستة أ ف ب:  -القدس المحتلة 

 محامين فلسطينيين مقدسيين "بتقديم خدمات لمنظمات فلسطينية" ونقل رسائل إلى أسرى فلسطينيين.
وقالت النيابة اإلسرائيلية إن المحامين الذين اعتقلوا "من مدينة القدس الشرقية... وقاموا بتقديم 

الفلسطينية من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي واالتصال بعميل أجنبي". خدمات للتنظيمات 
والمعتقلون هم المحامية شيرين العيساوي التي سحبت منها السلطات اإلسرائيلية رخصة مزاولة المهنة 
ألسباب أمنية قبل فترة، وشقيقها مدحت العيساوي، وأمجد صفدي، ومحمود أبو اسنينة، ونديم غريب، 

 ي.وعمر إسكاف
 5/4/4104الحياة، لندن، 

 
 حملة فلسطينية في الداخل تضامنا  مع رافضي االنقالب في مصر وأحكام اإلعدام .31

أم الفحم: أطلقت الحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني وجمعيات حقوقية حملة توعوية خاصة 
ن المسلمين للتضامن مع رافضي االنقالب العسكري في مصر وأحكام اإلعدام الصادرة بحق اإلخوا

 والنشطاء السياسيين تحت عنوان "ال إلعدام الكرام".
وتتضمن الحملة العديد من األمسيات التضامنية والمهرجانات الشعبية المناصرة للشرعية في مصر 

ترافقها وقفات احتجاجية من المحامين أمام السفارة المصرية في "تل أبيب"  ،والمنددة بحكم العسكر
 اإلعدام.احتجاجا على أحكام 

 5/4/4104المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 اإلسرائيلي من عكا األبرتهايد""حركة سياسية تتحدى "... "فلسطينيات .30

عمرها نحو عام ليس لها مقر  43حركة سياسية غير حزبية داخل أراضي  "فلسطينيات"الناصرة: 
ا جنودا مجهولين. وال مكتب سياسي لكن أهدافها كبيرة، تعمل وتنجز ويبقى أفرادها أحيان

"مجموعة من أجل حراك وطني مدني" حركة تحمل اسما جميال مشحونا تختلف عن  "فلسطينيات"و
حركات سياسية تقليدية بانضمام أسر "عائالت" بكاملها. ينضم الزوج أو الزوجة وما تلبث بقية 

لكترونية للتعبئة مستفيدة من الثورة المعلوماتية اال "فلسطينيات"األسرة تنضم وتشارك بفعاليات 
والتشبيك والتنظيم. غير أن ما يميزها يكمن في صلب رؤيتها ال بوسائل عملها فحسب فهي ترى أن 
هناك نظام فصل عنصري إسرائيلي "أبرتهايد" واحد في فلسطين ال فرق بين ممارساته في يافا وعكا 

 لسطيني الموحد.والنقب وبين جرائمه في القدس وجنين ورفح، ولذا فهي تؤمن بالرد الف
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تتطلع الحركة لتحقيق أهداف سياسية وميدانية وعيونها ليست على االنتخابات البرلمانية "الكنيست" 
وتسعى لتحقيق أهداف ونشاطات على نفقة أفراده ألنها ترفض مبدئيا التمويل من أي جهة حفاظا 

القدس "لـ  "فلسطينيات "قادة ( من عكا، أحد 40كما يقول المحامي جهاد أبو ريا) "نقاوة العمل "على 
. موضحا أن الحركة الشعبية تأسست من أجل التواصل مع األهل في الضفة الغربية وغزة "العربي

 خاصة في النقاط الساخنة المهددة بالترحيل والتطهير والمضايقات. 
 5/4/4104القدس العربي، لندن، 

 
 كد دخول حل الدولتين للعناية المشددةالمقاومة على المحك ويؤ  استراتيجياتمؤتمر مسارات يضع  .32

ـرب: طالب المؤتمر السنوي الثالث لمركز مسارات، بإعادة تعريف وبناء المشروع الوطني 43عــ
التحرري، واعتماد وسائل نضالية جديدة، مشددا انه ال يجوز التنازل عن المقاومة ولكن يجب اعادة 

 فلسطينية تعطي الكفاح بكافة أشكاله حقه.تعريفها، وتقديم قراءة عميقة وعلمية للتجربة ال
، أو ما يسمى عند البعض 2691كون فيه على إن خيار الدولة الفلسطينية على حدود ر وأكد المشا

( BDS"حل الدولتين" دخل في غرفة العناية المشددة ويتنازع، وطالب اعتبار حركة مقاطعة إسرائيل )
 المطلوبة من أجل نيل الحقوق الشاملة.النضال الفلسطيني  استراتيجيةعنصر ضروري في 

جاء ذلك خالل إطالق اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثالث الذي ينظمه المركز الفلسطيني ألبحاث 
مسارات، بعنوان "إستراتيجيات المقاومة" ويراجع فيه التجارب  –السياسات والدراسات اإلستراتيجية 

وضع السياسات القادرة على فتح اآلفاق المستقبلية، السابقة واستخالص الدروس والعبر وبلورة و 
وتستمر فعالياته لمدة يومين برعاية مجموعة االتصاالت الفلسطينية، وشركة اتحاد المقاولين، 
ومؤسسة الناشر، ورجل االعمال أكرم عبد اللطيف جراب، وذلك في قاعات متنّزة بلدية البيرة وعبر 

 غزة في مطعم الروتس. "فيديو كونفرنس" مع االتصال المرئي
 4/4/4104، 47عرب 

 
 أيام بحجة األعياد اليهودية 01االحتالل يغلق معبر "أبو سالم" لمدة  .33

جنوب قطاع غزة لمدة  يغزة: قررت سلطات االحتالل الصهيوني إغالق معبر "كرم أبو سالم" التجار 
 يهودية.، بسبب األعياد اليإبريل الجار  24عشرة أيام "غير متواصلة" بدءا  من 

وقال رئيس لجنة إدخال البضائع إلى غزة رائد فتوح في تصريح لوكالة األناضول أمس الجمعة: "إن 
االحتالل أبلغنا نيته إغالق معبر كرم أبو سالم لعشرة أيام غير متواصلة بسبب حلول األعياد 
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من شهر  15و 12و 10و 23و 25و 24أيام  ياليهودية". أوضح فتوح أن المعبر سيكون مغلقا  ف
 يونيو المقبل. 4و 8 يمايو المقبل، باإلضافة ليوم 9و 5 ي، ويوميإبريل الجار 

 5/4/4104المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 فتح معبر رفح يومي األحد واالثنين المقبلين للمعتمرين .34

غزة: قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة يومي األحد واالثنين المقبلين لسفر 
 معتمر ا. 190لدفعة السادسة من المعتمرين من قطاع غزة والبالغ عددهم ا

وأضاف مدير عام اإلدارة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية واألمن الوطني ماهر أبو صبحة، 
ا، إضافة إلى يوم  في تصريح لصحيفة فلسطين الصادرة بغزة، أن يوم االثنين المقبل سيخصص أيض 

دة الدفعة الخامسة من المعتمرين إلى غزة بعد انتهائهم من أداء مناسك العمرة في الديار الثالثاء، لعو 
الحجازية. وحول فتح المعبر لسفر المواطنين من غير المعتمرين، قال أبو صبحة: إنه ال يوجد حتى 

 اآلن أي أنباء عن فتح المعبر لبقية الفئات من المسافرين.
 5/4/4104المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 سكان غزة يشترون المياه المحاّلة ... وسط تلوث قياسي للمياه الجوفية .35

رزق الدريملي: يعتمد سكان قطاع غزة على شراء حاجاتهم من مياه الشرب، عوض  -غزة 
في المئة منها  60االستعمال المباشر لمياه الخزان الجوفي التي تؤكد دراسات محلية ودولية أن 

شرب. وتتنقل عشرات الصهاريج يوميا  بين أزقة القطاع المكتظ بأكثر من ملوثة وغير صالحة لل
مليون ونصف مليون نسمة، لبيع مياه الشرب بعد تحليتها في محطات خاصة. وقد انتشرت ظاهرة 
الصهاريج بشدة خالل األعوام األخيرة، وفتحت أبواب عمل لكثيرين من العاطلين، وباتت تؤمن المياه 

 ي، مع وجود صهاريج خاصة لكل منطقة سكنية على حدة.بمجرد اتصال هاتف
 5/4/4104الحياة، لندن، 

 
 مستشفى النجاح الفلسطيني يتكفل بعالج الطفل الفلسطيني عكرمة معن .36

عاطف دغلس: تنتهي اليوم سبع سنوات عجاف مرت على عائلة الطفل الفلسطيني عكرمة  -نابلس 
 (.osteogenesis imperfectaظم الزجاجي" )معن إبراهيم المصاب بمرض نادر يعرف بـ"الع

فبعد تقرير نشرته الجزيرة نت عن الطفل تحت عنوان "عكرمة طفل فلسطيني من زجاج"، تبنى 
مستشفى النجاح التابع لجامعة النجاح الوطنية عالجه بالكامل. وكان تقرير الجزيرة نت أخذ صدى 
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إدارة الجامعة مع عائلة الطفل وأكدت  إعالميا على مستوى محافظة نابلس، وفور نشره تواصلت
دعمها ومساعدتها له. وبعد عدة متابعات أكد مسؤول العالقات العامة بالمستشفى الجامعي حسن 
قمحية أنهم تواصلوا مع عائلة الطفل، وحددوا لها موعدا خالل األسبوع القادم ليتم ترتيب برنامج 

 عالجه على أن يغطي جميع الجوانب.
 4/4/4104لدوحة، الجزيرة نت، ا

 
 مهرجان "عين على فلسطين" بالعاصمة البلجيكية بروكسل  .37

فاتنة الغرة: يقدم مهرجان "عين على فلسطين" بالعاصمة البلجيكية بروكسل برنامجا مميزا  -بروكسل 
يتضمن عرض عدد كبير من األفالم الفلسطينية أو التي تتناول القضية الفلسطينية، وتقام فعالياته 

ة جنت الفالمانية والعاصمة البلجيكية بروكسل، وعرض ضمن فعالياته فيلم "ليلى والذئاب" في مدين
 للمخرجة اللبنانية هيني سرور.

 4/4/4104الجزيرة نت، الدوحة، 
  
 "يهود القدس في النصف األول من القرن التاسع عشر" لحلمي خليفة .38

"يهود القدس في النصف األول من  صدر حديثا  عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت كتاب
 صفحة . 492القرن التاسع عشر: دراسة اجتماعية اقتصادية" للدكتور حلمي خليفة علي درادكه في 

يلقي الكتاب الضوء على األحوال االجتماعية واالقتصادية ليهود القدس في النصف األول من القرن 
بل الهجرات اليهودية المنظمة وغير التاسع عشر، بوصفهم مواطنين عثمانيين سكنوا القدس ق

لى مختلف مناطق الدولة العثمانية.  المنظمة إلى المدينة وا 
وتسعى الدراسة إلى معرفة جزء من واقع القدس التاريخي، عبر التعّرف إلى هذه الفئة التي سكنت 

الحكم المدينة منذ قرون، وكشف طبيعة الحياة التي عاشها اليهود بكل فئاتهم وطوائفهم في ظل 
العثماني واإلدارة المصرية، في جٍو من الحريات والتسامح نابٍع من منهج الدولة وسياستها في 

 التعامل مع غير المسلمين، ال من الضغوط الخارجية وقوانين الحماية األجنبية.
 5/4/4104الخليج، الشارقة، 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
           44ص                                     1087 العدد:     5/4/4104السبت  التاريخ:

 دائرة في مصر"البيان": الواليات المتحدة والموساد اإلسرائيلي وراء الحرب ال .39
اهرة: لفت خبراء مصريون النظر في حديثهم لـ"البيان" إلى أن تكتيكات العمليات اإلرهابية الحالية الق

في مصر ليست فقط في يد التنظيم الدولي لإلخوان، لكن هناك جهات أخرى تقود الحرب الدائرة 
 .د اإلسرائيليضد مصر، في مقدمتها مخابرات دولية بقيادة الواليات المتحدة والموسا

وبحسب الخبراء، فإن أصابع االتهام تشير إلى تورط تلك الجهات في التخطيط والتوجيه للحوادث 
اإلرهابية التي شهدتها مصر مؤخرا ، والتي قد تشهدها بعد ذلك، في ضوء رغبة تلك الجهات 

ق، ومنع إجراء في عرقلة خارطة الطري اإلخوانياإلجرامية التي تتفق مصالحها مع مصالح التنظيم 
 .االنتخابات الرئاسية

 5/4/4104البيان، دبي، 
 
 تغيير الواقع في شرقي القدس "إسرائيل"األردن يرفض محاوالت  .41

على قرار  لشؤون االعالم محمد المومني تعقيبا   األردني قال وزير الدولة .(:ب.ف.أ) –عمان 
االردن يعتبر القدس "ن إلمحتلة، ببناء متحف آثار في حي سلوان الفلسطيني بالقدس ا "إسرائيل"

 ."عربية فلسطينية محتلة وال يجوز المساس بوضعها القانوني رضا  أالشرقية 
 أوال "للتأكد بدقة "ن مجلس الوزراء قد كلف وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتحقق إقال المومني و 

شار الى ان أو  ة المملكة.جزء من مبنى في شرقي القدس وهو مسجل باسم خزين "إسرائيل"من بيع 
عبر عن رفضه لهذه التصرفات اإلسرائيلية، الهادفة الى تغيير االمر الواقع، وتهويد المدينة "المجلس 
 ."المقدسة

 15/14/4104، الرأي، عّمان
 
 العاهل المغربي يسلِّم كيري تقريرا  حول االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس .40

الديوان الملكي المغربي، أمس، عن أن العاهل المغربي الملك وكاالت: أعلن ال -الدار البيضاء 
محمد السادس بحث، أمس، خالل لقائه وزير الخارجية األمريكي جون كيري في الدار البيضاء، 

 .تطورات األوضاع في فلسطين
وأوضح الديوان، في بيان رسمي أوردته وكالة األنباء المغربية، أن الملك محمد السادس بصفته 

لجنة القدس سلم خالل اللقاء الوزير كيري ملف ا بخصوص انتهاكات سلطات االحتالل رئيس 
 .اإلسرائيلي في مدينة القدس، الهادفة إلى طمس الهوية الدينية والطابع المعماري األصيل
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وذكر البيان أن كيري أشاد من جهة أخرى بالدور البناء والمساهمة الفعالة للملك محمد السادس 
ا للجنة القدس، في الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة ونهائية وشاملة للنزاع بصفته رئيس  

اإلسرائيلي الفلسطيني، على أساس دولتين تعيشان جنب ا إلى جنب في أمن واستقرار، طبقا لقرارات 
 .األمم المتحدة

م واالستقرار وتابع: من جانبه أكد كيري حرص بالده على مواصلة العمل مع المغرب لتعزيز السال
يذكر أن زيارة وزير الخارجية للمغرب تأتي في إطار الرئاسة  .على الصعيدين اإلقليمي والدولي

 المشتركة ألعمال الدورة الثانية للحوار االستراتيجي بين البلدين.
 5/4/4104األيام، رام هللا، 

 
 لتعاون اإلسالمي" تدعم قرار االنضمام للمنظمات الدولية"ا .42

ألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، إياد أمين مدني، بقرار القيادة الفلسطينية جدة: رحب ا
منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، معتبرا  هذا القرار خطوة مهمة  25بالتوقيع على االنضمام إلى 

 .تحظى بدعم وتأييد منظمة التعاون اإلسالمي
حشد الدعم لهذا القرار، مؤكدا  أن ذلك ووجه مدني مندوبي المنظمة في نيويورك وجنيف بضرورة 

يمثل استحقاقا  لدولة فلسطين بعد االعتراف بها في الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومن شأنه أن 
 .يسهم في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

ة وحدات استيطانية جديدة في مدين 103كما دان مدني قرار سلطات االحتالل بالمصادقة على بناء 
القدس المحتلة، وقال إن قرار المضي في بناء المستوطنات بالتزامن مع رفضها اإلفراج عن الدفعة 
الرابعة من األسرى الفلسطينيين، يؤكد إصرارها على المضي في تحدي إرادة المجتمع الدولي وقرارات 

 الشرعية الدولية.
 5/4/4104المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 "ة ستعيد النظر حول مشاركتها بـ"التسويةكيري: الواليات المتحد .43

أحمد صبحي: قال وزير الخارجية االمريكي جون كيري يوم الجمعة إن الواليات المتحدة  -الرباط 
تقيم ما إذا كان من المجدي مواصلة دورها في محادثات السالم في الشرق االوسط في إشارة إلى أن 

 .نفدصبره تجاه اإلسرائيليين والفلسطينيين بدأ ي
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وقال كيري خالل زيارته للمغرب بعد أسبوع من االنتكاسات إن هناك حدا للجهود األمريكية إذا لم 
وقال كيري "هذه ليست جهودا إلى ما ال نهاية ولم تكن  .يكن الطرفان على استعداد للمضي قدما

 ".قط. إنه وقت العودة للواقع ونعتزم أن نقيم بدقة ماذا ستكون الخطوات المقبلة
صرح مصدر على إطالع على المحادثات إن من المرجح أن يلتقي المفاوضون اإلسرائيليون و 

 .والفلسطينيون يوم األحد مع المبعوث األمريكي مارتن إنديك لبحث السبل المحتملة إلحراز تقدم
وقال المتحدث باسم البيت األبيض جوش إرنست إن الرئيس باراك أوباما يشارك كيري إحباطه إزاء 

صرفات "غير المفيدة" للطرفين وأن الرجلين سيناقشان مستقبل المحادثات الدائرة منذ ثمانية أشهر الت
 .بعد عودة وزير الخارجية إلى واشنطن

وربما يكون قرار كيري بإعالن توقف الجهود لفترة وجيزة محاولة للضغط على إسرائيل والفلسطينيين 
 .مثل بداية نهاية مبادرته الدبلوماسيةلتخفيف مواقفهم ولكن في حالة فشل ذلك فقد ي

وبإعالن هذا التوقف في الوقت الحالي يذكر كيري الطرفين بأن ليس بوسعه تحمل التركيز بال نهاية 
على عملية غير مجدية للسالم في الشرق األوسط في الوقت الذي تتطلب فيه قضايا دولية أخرى 

 .امهملحة مثل األزمة في أوكرانيا قدرا أكبر من اهتم
. فقد يوجه ذلك ضربة أخرى لمصداقية أوباما في مخاطرةولكن التخلي عن جهود السالم له أيضا 

الشرق األوسط حيث يوجه بالفعل انتقادات لرده الفاتر على الحرب األهلية في سوريا وعلى الوضع 
 .في مصر

راب كبير في وقال دينيس روس كبير مستشار أوباما للشرق األوسط سابقا متسائال "هناك اضط
المنطقة وعلى الصعيد الدولي في الوقت الحالي. هل تريدون زيادته؟. ال نحتاج ألن نرى انهيار 

 ".شيء بذلنا جهدا فيه
وقال إرنست إن المرحلة الحالية من عملية السالم في الشرق األوسط لم تنته وقد توقفت بسبب 

يين "حان الوقت لكي يمضي القادة وقال للصحف ."الخطوات األحادية" التي يتخذها الجانبان
 ".اإلسرائيليون وقادة الشعب الفلسطيني بعضا من الوقت لبحث خياراتهم في هذه المرحلة
 4/4/4104وكالة رويترز لألنباء، 

 
 وباما بفشل جهود كيريأمريكية تستهجن ما تردد بشأن وجود قناعة لدى الخارجية األ .44

اسم وزارة الخارجية األمريكية ماري هارف، يوم الجمعة، سعيد عريقات: قالت المتحدثة ب -واشنطن 
ان وزير الخارجية األمريكي جون كيري "لم ينع مباحثات السالم التي يرعاها، وال يزال يعتقد أن 
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الطرفين يؤمنان بضرورة التوصل إلى اتفاق وأن الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافهما تتوفر فقط عبر 
 .الطرفين بأعمال استفزازية تعرقل مسيرة المفاوضاتمائدة المفاوضات" رغم قيام 

وقالت هارف في معرض ردها على سؤال وجهته القدس بخصوص ما إذا كان الوزير كيري يتعرض 
لضغوط من قبل المسؤولين في البيت األبيض للتخلي عن مساعيه بسبب المصاعب التي يواجهها 

المسألة شاقة ومفعمة بالعقبات وقضايا تثير "نحن أدركنا منذ البداية أن هذه المفاوضات وهذه 
العواطف لدى الطرفين، والوزير )كيري( رغم خيبة أمله جراء النكسات األخيرة عازم على المضي 
بالعمل على األرض مع الطرفين حتى اللحظة األخيرة"، مستهجنة ما تردد على ألسنة مسؤولين في 

 .قناعة بأن مساعي كيري باءت بالفشل البيت األبيض أن الرئيس باراك أوباما وصل إلى
وقالت "الرئيس أوباما مقتنع تماما  بسياق عملية السالم وأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لتحقيق 
ذلك، وقدم منذ اليوم األول، ويقدم اليوم دعمه الكامل لجهود الوزير كيري"، مضيفة "ومع ذلك ستجد 

ملية انتهت ووصلت نهايتها، والحقيقة عكس ذلك، وهذه مسؤوال  هنا أو هناك مستعد للقول بأن الع
 ."األقاويل ال تعبر عن سياسة اإلدارة التي تدعم مسيرة السالم

وتوقعت هارف في معرض ردها على أسئلة القدس ان المساعي األمريكية ستستمر حتى نهاية 
ر التي حددت نيسان الجاري، وهو يوم انتهاء فترة التسعة أشه 16المطاف أي مع حلول يوم 
 .تموز الماضي 16للمفاوضات بعد استئنافها يوم 

وعلمت القدس من مصادر مستقلة أن "الوزير كيري سيلتقي مع الرئيس أوباما فور وصوله واشنطن 
الطالعه على آخر التطورات وبحث سبل اإلبقاء على المفاوضات حية كي تؤتي ثمارها وربما بحث 

 ."صة التفاوض مداها المطلوب، واتخاذ معايير بناء الثقةبعض المحفزات للطرفين إلعطاء فر 
ويحاول عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس أوباما تحميل كيري مسؤولية أخفاقات السياسة 
الخارجية األمريكية على الجبهات األخرى بعدما راهن على تحقيق تقدم في عملية السالم على 

 .زمة اوكرانيا وملفي إيران وسورياحساب القضايا الملحة األخرى مثل ا
كما علمت القدس أن الوزير كير الذي سيلتقي مع مسؤولة لجنة االعتمادات في الكونجرس كاي 

نيسان الجاري "لحثها على عدم قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية  3غرينجر الثالثاء المقبل )
 حدة".الن ذلك لن يكون في مصلحة أحد بما فيها الواليات المت

 4/4/4104القدس، القدس، 
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 "واشنطن بوست": من الممكن أن تكون جهود كيري في الدفع بالمفاوضات بلغت أقصى مداها .45
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس نقال عن مسؤولين  :وكاالتال ،الحياة الجديدة -القدس المحتلة 

ن أن تكون جهود كيري في الدفع في اإلدارة األمريكية أن الرئيس األمريكي يعتقد أنه من الممك
بالمفاوضات بلغت أقصى مداها. وحسب الصحيفة فإن عددا من المستشارين المقربين من كيري، 
وبضمنهم مسؤولون في البيت األبيض، يعتقدون أنه حان الوقت "لكي يقول كيري كفى"، كما أنهم 

على حساب قضايا دولية يخشون من أن يبدو كيري كمن يدفع بعملية السالم أكثر من الالزم 
 .ملتهبة، بما يسيء إلى سيرته

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن "هناك نقطة يتوجب على كيري أن يخرج منها ويتحمل 
 -مسؤولية الفشل". وأضاف: "ينبغي على كيري أن يخفض لهجته في الموضوع اإلسرائيلي 

 "الفلسطيني ليرى كيف ستتطور األمور.
فة عن نائب المستشار لألمن القومي األمريكي بن رودس قوله إن "اإلدارة األمريكية ونقلت الصحي

لن تنفصل بشكل مطلق عن عملية السالم"، وأنه "ال يوجد حد لضرورة العمل مع اإلسرائيليين 
 والفلسطينيين على هذه القضايا، وهناك دائما أسباب للتدخل األمريكي".

 5/4/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 يديعوت احرونوت": الواليات المتحدة لم ترفع يديها والمفاوضات لم تنته" .46

: قال مصدر في الخارجية األمريكية إن الواليات المتحدة لم ترفع يديها في ما يتعلق 43عـرب 
بعملية السالم بالرغم من عدم تفاؤل وزير الخارجية جون كيري، مشيرا  إلى أن االدارة األمريكية ال 

ي وقف المفاوضات، بل إجراء تقييم إلطار المفاوضات الحالية واتخاذ قرار بشأن االتجاه الذي تنو 
يتوجب السير فيه، منوها إلى توقع الواليات المتحدة بحدوث تغيير في مواقف الطرفين اإلسرائيلي 

 .والفلسطيني يسمح بمواصلة المفاوضات
في موقعها على الشبكة، مساء اليوم الجمعة، أن وأفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" التي نقلت النبأ 

كيري الذي سيعود من المغرب إلى واشنطن سيبحث مع الرئيس باراك أوباما الخطوات القادمة التي 
يفترض اتخاذها في هذا السياق، مشيرة  إلى مواصلة مارتن انديك الموجود في البالد محادثات 

ر اليوم مع مسؤولة ملف المفاوضات في الحكومة متواصلة مع طرفي التفاوض حيث التقى بعد ظه
اإلسرائيلية الوزيرة تسيبي لفني، علما ان المتحدث باسم البيت األبيض، جوش ارنست، صرح أن 

مالء حلول على الطرفين   .الواليات المتحدة ال تستطيع فرض تسوية وا 



 
 
 

 

 
           49ص                                     1087 العدد:     5/4/4104السبت  التاريخ:

، في وقت سابق، إننا ما زلنا وكانت نائبة المتحدثة بلسان الخارجية األمريكية، ميري هارب، قد قالت
ن الطرفين أبديا استعدادهما لمواصلة التزامهما بالمضي بالتفاوض،  نجلس حول طاولة المفاوضات وا 
وذلك في محاولة منها إليضاح التصريحات التي أدلى بها كيري في المغرب والتي عبرت عن 

 .إحباطه في ما يتعلق بالمفاوضات
ا، بل كان واقعي ا بالنسبة للصعوبات، مذكرة  بالخطوات التي وأضافت هارب أّن كيري لم يكن  ساذج 

صدرت عن الطرفين والتي أضرت بالمفاوضات. وقالت هارب، إ كيري وانديك ورجال البيت األبيض 
يعملون على اتخاذ القرار بشأن الوجهة التي يجب السير بها، معربة  عن أملها بأن يترجم الطرفان 

ي رغبتهما في مواصلة المفاوضات إلى أفعال، محذرة  من أنه في حال لم يحدث اإلسرائيلي والفلسطين
 ذلك ستجد المفاوضات نهايتها.

 4/4/4104، 47عرب 
 
 الرباعية الدولية تناقش مواصلة المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية .47

س، وكاالت: أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم األمم المتحدة فرحان حق يوم أم - 43عـرب 
الجمعة، أن مبعوثي اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط بحثوا سبل مواصلة عملية 

 .المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
وقال حق إن "مبعوثي الرباعية تباحثوا قبل يومين هاتفيا، وناقشوا سبل مواصلة العملية". وأضاف أن 

وذكر حق  .طوات تهدف إلى استئناف المفاوضات بأسرع ما يمكناألمم المتحدة من جانبها تقوم بخ
أن المنسق الخاص لعملية السالم روبرت سيري عقد عددا من اللقاءات، بما في ذلك مع ممثلي 

وأعرب حق عن أمله بأن يتم استئناف المفاوضات قبل انقضاء  .الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
 .لنيسان/أبري 16الفترة المقررة يوم 

تجدر االشارة إلى أن المفاوضات قد دخلت في أزمة بعد رفض إسرائيل إطالق سراح الدفعة الرابعة 
 من األسرى الفلسطينيين منذ ما قبل أوسلو، وعزمها على بناء المزيد من المستوطنات.

 4/4/4104، 47عرب 
 
 الصحفيون البريطانيون يصّوتون على اقتراح لمقاطعة "إسرائيل" .48

كاالت: من المقرر أن يصّوت أعضاء االتحاد الوطني للصحفيين البريطانيين األسبوع و  - 43عـرب 
 .القادم على اقتراح لمقاطعة "إسرائيل" يصفها بالدولة العنصرية
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وقالت صحيفة "جويش كرونيكل" اللندنية، الجمعة، إن االقتراح يشّبه "إسرائيل" بنظام الفصل 
وأضافت أن  .نة التنفيذية في االتحاد على مقاطعة بضائعهاالعنصري في جنوب أفريقيا، ويحُث اللج

االقتراح يدعو اللجنة التنفيذية إلى دعم المحاضرين البريطانيين الذين رفضوا التعاون مع المؤسسات 
 .التعليمية اإلسرائيلية، ويصف "إسرائيل" بـالدولة العنصرية لرفضها منح الفلسطينيين حق العودة

أن االقتراح يدعو إلى إطالق حملة مقاطعة وفرض عقوبات مختلفة على وأشارت الصحيفة إلى 
 .""إسرائيل

ونسبت إلى متحدث باسم االتحاد الوطني للصحفيين البريطانيين قوله إن اللجنة التنفيذية في االتحاد 
أوصت الصحفيين الذين سيعقدون مؤتمرهم السنوي الخميس المقبل بمدينة إيستبورن بمعارضة 

 .االقتراح
وكان االتحاد األوروبي قرر في الفترة األخيرة وقف تقديم ضمانات أو تمويالت ألي مؤسسة 

 .2691إسرائيلية تنشط في األراضي التي احتلتها "إسرائيل" في العام 
 4/4/4104، 47عرب 

 
 مليون دوالر لمساعدة الفلسطينيين في سوريا 05ألونروا" ترحب بمنحة إماراتية بقيمة "ا .49

رحب المفوض العام لألونروا "بيير كرينبول" بالمنحة التي تم اإلعالن عنها في وقت سابق رام هللا: 
مليون دوالر من دولة اإلمارات العربية المتحدة لدعم برنامج األونروا للطوارئ في سوريا.  25بمبلغ 

أعلنت في  وكانت وزير التعاون الدولي والتنمية بدولة اإلمارات الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي قد
مليون دوالر من  50مليون دوالر من أصل مبلغ  25األول من نيسان أن األونروا ستحصل على 

 .أجل عمليات األمم المتحدة داخل سوريا
وقال كرينبول "إن هذا التعهد السخي من دولة اإلمارات سيساعد األونروا على تقديم المساعدات 

وفي مخيمات الالجئين الفلسطينيين األخرى في  الضرورية لألشخاص الذين يعانون في اليرموك
سوريا". وأضاف: "إننا نقدر الثقة التي أولتها اإلمارات لنا لتقديم المساعدات داخل سوريا. ومع وجود 

ألف  400شخص يعملون لدينا في سوريا، فإننا نعمل على توفير المساعدة لحوالي  8،100
ن أكثر من نصف الفلسط  ."ينيين تشردوا والعديدين منهم فقدوا سبل معيشتهمفلسطيني في سوريا. وا 

خراج بعض  وتابع: "في مخيم اليرموك، استطعنا في األيام القليلة الماضية إدخال الطعام وا 
األشخاص المرضى، إال أن العمليات انقطعت مجددا اآلن. إننا بحاجة ألن يكون لدينا سبيل مستمر 

 من أجله في كافة األوقات". للوصول للمخيم، وهذا هو ما نقوم بالضغط
 5/4/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 روبرت تيرنر: احتياجات الجئي غزة تزداد والمانحون اتجهوا لمناطق أخرى .51

نادر القصير: أكد مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( بقطاع  – رفح
تزداد بوتيرة أسرع من قدرات الوكالة. وأوضح ان األونروا  غزة روبرت تيرنر أن احتياجات الالجئين

تعاني من أزمة عجز مالي حقيقية بسبب زيادة عدد المستفيدين من برامجها في قطاع غزة، مبينا أن 
من إجمالي السكان  %10الوكالة مكلفة بتقديم الخدمات لالجئين في غزة، الذين يمثلون أكثر من 

 .مةمليون نس 2,3البالغ عددهم 
وشدد تيرنر على خطورة دعم الدول المانحة مشاريع الوكالة اإلغاثية في دول أخرى وتناسيها لقطاع 
غزة، وقال: "إن األونروا تواجه عجزا كبيرا في ميزانيتها جراء توجه العديد من الجهات المانحة، لتقديم 

 ."تبرعاتها لمناطق منكوبة أخرى
ليس حجب التبرعات أو نقصها، إنما زيادة عدد  وأضاف: "العجز المالي سيستمر، والسبب

وأكد تيرنر أن برنامج "مسح  ."المستفيدين من برامج األونروا مقارنة بالتبرعات التي نحصل عليها
الفقر" الذي نتج عنه قطع المساعدات عن عدد من عائالت الالجئين في قطاع غزة، يهدف للتأكد 

 عائالت الفقيرة.من أن المساعدات تصل إلى مستحقيها من ال
 5/4/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 آخرين 411وتسجن  4101أطفال منذ  سبعةالحركة العالمية للدفاع عن األطفال: "إسرائيل" تقتل  .50

رام هللا: أفادت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أن 
لعام الماضي، كان آخرهم الطفل يوسف الشوامرة من قرية دير إسرائيل قتلت سبعة أطفال منذ ا

 .العسل بمحافظة الخليل
سنة(، يتعرضون سنويا لالستجواب  21-21( طفل بين )100وأشار البيان الى أن حوالي )

وبلغ عدد األطفال المعتقلين  .واالحتجاز والمحاكمة من جانب جيش وشرطة وأجهزة أمن االحتالل
 .طفال 180حتى نهاية شهر شباط العام الجاري  في سجون االحتالل

( طفال في خالف مع القانون تم توقيفهم في مراكز 1452وأظهر بيان الحركة العالمية أن هناك )
إصالح والتأهيل، باإلضافة إلى نظارات الشرطة بمختلف محافظات الضفة، حسب إحصائيات 

 .كانون ثاني الماضي 3الشرطة الفلسطينية بتاريخ 
 21-21من األطفال ما بين ) %10فان  1021سب إحصائيات دائرة اإلحصاء المركزية لعام وبح

( من األطفال يتعرضون للعنف % 52سنة( يتعرضون للعنف على مقاعد الدراسة في حين أن )
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سنة(  24-1( ألف عامل من الفئة العمرية )95وبحسب اإلحصائيات أيضا، هناك ) .األسري
 سنة(. 23( ألف طفل يعملون دون سن )201لسطينية المحتلة وأكثر من )يعملون في األراضي الف

 5/4/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 المفترى عليه! الفلسطيني .52

 د. موسى أبو مرزوق
باألمس نقل لي أحد الفلسطينيين، ما دار بينه وبين أحد المواطنين المصريين، حين فطن المصري 

، وكعادة المصريين في احتفائهم بالغريب أو الضيف، أحب أن الى أن لهجة الفلسطيني مختلفة
 يتعرف عليه، فلما عرف أنه فلسطيني أشاح بوجهه متبرما !

نت عليه، ونقلت له طرفة حصلت مع ابن أخي إيهاب، وهو خفيف الظل عاش في مصر طويال ،  هوَّ
ا سأله عن جنسيته، تمعر وكالمه كأبي عمار باللهجة المصرية، ال يخطئها، أوقفه رجل أمن، وحينم

 !"شايف قلة األدب، أنا فلسطيني مش كده"وجه الضابط لفلسطينيته، قال له إيهاب: 
هذا حال الفلسطينيين في مصر، مشكلة في العمل؛ مشكلة في تعليم أوالدهم، مشكلة في تدبير سُبل 

و تغيير في مشكلة في تحركاتهم في الشارع، مشاكل تتكرر مع كل اختالف أ عيشهم، وأخيرا  
ن اختلفت العناوين، في  مع المهاجرين لمصر، عبر البحر.  2643السياسة. حدث مثل ذلك، وا 

وكما هو معروف، هناك آالف من الفلسطينيين ركبوا البحر، مهاجرين الى لبنان ومصر، ووضعوا 
تم ، وكان محافظ بور سعيد، آنذاك فؤاد شيرين بك، و "المزاريطة"جميعا  في حْجر صحي يسمى 

َل إلى قطاع غزة، وتحديدا   4إخراجهم من الحجر الصحي، على ثالثة أقسام، قسم يقدر بـ آالف ُرحِّ
آالف، تم تسفيرهم إما إلى األردن أو إلى لبنان، بواسطة جامعة  8إلى مخيم المغازي، وقسم يقدر بـ

وا ميسوري الحال، ، والباقي يقدر بسبعة آالف كان"جمع شمل العائالت"الدول العربية، تحت عنوان 
آالف جنيه فلسطيني )مرادف لالسترليني(، حسب قرار رئيس الوزراء،  20أثبتوا امتالك كل منهم 

آنذاك النقراشي باشا، وسارع في نفس الوقت، ومنعهم بقرار وزاري، من العمل حتى بدون أجر! 
ل ذلك، عند المشؤوم وعادت قصة أن الفلسطينيين باعوا أرضهم. حص 91حصل ذلك بعد عدوان 

وبعد ثغرة الدفرسوار، حيث اتُهم الفلسطينيون بأنهم هم من  2618حرب رمضان المجيدة في أكتوبر
كانت تقيم معسكرها على القناة، في منطقة فايد،  "كتيبة عين جالوت"تسبب في إحداث الثغرة، ألن 

النار في الهشيم، وعلى الرغم من أسلحتهم الخفيفة، وبعدهم عن الثغرة، فإن اإلشاعة انتشرت ك
للفلسطينيين في مصر، أيما ضرر. وحصل قبل ذلك، مع رفض مبادرة روجرز  وسببت ضررا  

، حيث تم ترحيل المئات إلى العراق وسوريا، بشخوصهم وبدون أي متاع، أو أغراض أو حتى 2610
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ل ما هو أوراق ثبوتية، أو شهادات علمية. وتكرر ذلك عند اتفاقية كامب ديفيد واإلعتداء على ك
، واعتقال الكثير "اتحاد الكتاب الصحافيين الفلسطينيين"و "اتحاد الطلبة"فلسطيني وا غالق مكتبي 

منهم، الى غير ذلك. وحصل ذلك عند استشهاد األديب يوسف السباعي )رحمه هللا(، حيث تم 
فلسطينيون من ! ونال ال"ال فلسطين بعد اليوم"الهجوم واإليذاء للفلسطينيين، وكان الشعار األبرز 

الضرب والشتم في المدارس والشوارع ووسائل المواصالت الكثير. هذا جندي فلسطيني ُيلقى من 
مترو المطرية، وبنات باإلعدادية والثانوية يضربن أمام زميالتهن، ومنهن ابنة المسؤول الفلسطيني، 

إثر ذلك. وتم سحب كل صالح خلف )أبو إياد( حيث كانت عائلته تقيم في القاهرة، وانتقلوا منها 
 االمتيازات من الفلسطينيين، وما خفي كان أعظم.

قد يكون هذا حال الفلسطيني في أكثر من قطر عربي وألسباب متنوعة، أغلبها سياسية، ال ذنب 
للفلسطيني بها، فهم في بالد اللجوء والبعد عن الوطن، قسريا ، تصرفاتهم تكون في غاية الحساسية، 

ي أمامهم، البقاء أو الهجرة، وهي ليست سهلة، ذلك أن وطنهم تحت االحتالل، ألن الخيارات الت
ولذلك يبحثون في كل اتجاه، عن حل لهذه المشكلة، البعض وجدها في أمريكا وكندا، والبعض 
اآلخر في أوروبا واستراليا، لكن يبقى هؤالء استثناء  من رحلة التعامل مع الواقع المعاش في بالد 

 ة.العرب العزيز 
وال يمكن تبرئة بعض الفلسطينيين من فعل حماقة هنا أو هناك، أو ارتكاب جناية، ولكن أن يتحمل 

 كل الفلسطينيين تبعات هذه األعمال هو األمر المستغرب.
يحدث هذا للفلسطينيين، على الرغم من أنهم هم من نقلوا العلم والمعرفة والتعليم لمعظم بالد 

ليج ولبنان واألردن وسوريا يعترفون بذلك. سأكتفي هنا باقتباس ما االغتراب، ومعظم رجاالت الخ
البيروتية حول فعل الفلسطينيين في لبنان، في مقدمة مقاله الرائع، ’ السفير‘كتبه رئيس تحرير جريدة 

ال يتخيل الكثير منكم حجم الدور الذي لعبه ومازال "حيث قال:  "الفلسطينيون جوهرة الشرق االوسط"
ن كان ذلك عليه تعتيم شديد، فالفلسطيني في الفلسطيني ون يلعبونه حتى اليوم في اقتصاد لبنان، وا 

ن كان منجزا فتكتم على األمر وال تعلنه . وتحدث "لبنان إن كان مخطئا فهي فضيحة وعليها شهود وا 
ادية في مقاله عن كيفبة مساهمة الفلسطينيون، في بناء وتطوير لبنان، وكيف أنهم أطلقوا فورة اقتص

شديدة اإليجابية، في العمران وفي تطوير السهول الساحلية اللبنانية، وكيف أن الرأسمال النقدي 
 "السفير"الفلسطيني أشاع حالة من االنتعاش االستثماري الواسع في لبنان. )أنظر المقال كامال ، في 

 (.1003-3-1البيروتية، 
م وكرامتهم وتعليم أبنائهم، فمن الممكن أن الفلسطينيون في منتهى الحساسية، في ما يتعلق بحقه

يختلفوا مع سياسات بعينها، أو يرفضوها، ولكنهم، قطعا ، لم يكونوا، ولو للحظة واحدة، سلبيين اتجاه 
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البلد الذي يعيشون فيه، أو ناكرين ألي جميل ُأسدي لهم . لقد عارض أهلنا في قطاع غزة الرئيس 
ثر من موقف، وخرجت هذه المظاهرات، ولكنه استجاب لهم، جمال عبد الناصر)رحمه هللا(، في أك

وفتح لهم الجامعات، ووظف خريجيهم من أبناء القطاع، وأوقف المشروعات التي يرفضونها، وأنشأ 
الكتائب الفدائية مبكرا  )كتائب مصطفى حافظ(، وفتح لهم الكليات العسكرية، ونظم قواهم، وجمع 

ب عن مخيلته، لحظة واحدة، ولذلك حفظ له الفلسطينيون كلمتهم على م.ت.ف، وفلسطين لم تغ
ذلك، فأصبح معشوقهم، بال منازع، على اختالف توجهاتهم، أو انتماءاتهم، وأصبح قطاع غزة رمزا  
للوطنية، ومنبعا  للجهاد والمقاومة، ورصيدا  لكل حركات التحرر، وكان عصيا  على الصهاينة، 

ن حصل، لم يستطيعوا   هضمه.يصعب بلعه، وا 
الحمالت اليوم على حماس، ومن ثم على الفلسطينيين، خاصة أبناء القطاع المحاصر، يصعب 
علينا تقبلها، ليس ألنها افتراءات، وتأليف محبك لبعضها، وفج لمعظمها فحسب، ولكن ألن ما يقال 
ليس من مصلحة حماس، وال قطاع غزة، وال يمكن أن يصنع أولئك المحاصرون ذلك في أحب 

طار إلى أنفسهم، حيث هم الجيران واألنساب واألصهار، واعتمادهم على مصر في كل شيء. األق
ومصر هي من أرسلت المئات من المعلمين والقضاة وضباط الشرطة والخبراء إلى قطاع غزة، 

 ليرفعوا من مستواه، ويسدوا العجز فيه.
ن جثم على نعم مصر قدمت الكثير للعرب وللفلسطينيين، وال ينكر أحد ذلك، ول كن الفلسطينيين، وا 

صدرهم وفوق أرضهم الصهاينة، وكانوا أداة ترويع، وتهديد، وأداة قتل آلالف من العرب، ال سيما 
المصريين، فكيف تنقلب األوضاع، ليصبح هؤالء الصهاينة هم األصدقاء، وأهل غزة هم األعداء؟ 

حت اإلدارة المصرية، ولم يكونوا قط على الرغم من أن أهل غزة لم يتسببوا بأي أذى، وقد كانوا ت
 الشرارة التي ذهبت بالشهداء وبالجنود المصريين)رحمهم هللا( في حربهم مع العدو الصهيوني.

كان رجاء الفلسطينيين وتوسالتهم، بأن يمدهم العرب بالسالح والعتاد، وهم قادرون  2643ففي عام 
ي كان غير ذلك، وُرفض طلب الحاج أمين على مواجهة العصابات الصهيونية، ولكن القرار العرب

)رحمه هللا( وذهبت الجيوش، وكانت النكبة. وفي  الحسيني رأس الحركة الوطنية الفلسطينية آنذاك
ن تم احتالله كسيناء، سببا  في ما حل بمصر العزيزة، ولكن  2659حرب  لم يكن أهل قطاع غزة، وا 

صحابها، وكان مخلب القط للعدوان الثالثي تكالب الغرب وحرصه على انتزاع قناة السويس من أ
، شرارتها كانت في تحويل مجرى نهر 2691الصهاينة، باإلضافة إلى اإلنكليز والفرنسيين. وحرب 

األردن وا غالق مضائق ثيران، وطرد قوات الطوارئ الدولية، التي أخذت مهماتها على الحدود وفي 
، وليس المحاصرين في 2659ني في سنة مضائق ثيران وفي قطاع غزة بعد االنسحاب الصهيو 

لتحرير سيناء والجوالن، وحتى حينما تم االنسحاب من سيناء بقي قطاع  2618قطاع غزة، وحرب 
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غزة تحت االحتالل. ما ذنب قطاع غزة، اليوم، حتى تُكال ألهله، ولمن يديرونهم، كل هذه التهم، 
ن أعينهم، ولكنها أنفاق غير قانونية، تم غض األنفاق لم تكن رغما  عن الجيش المصري، وال بعيداُ ع

الطرف عنها، حفاظا  على معيشة أهل القطاع، وعدم تجويعهم ورفع قدرتهم في الدفاع عن أنفسهم، 
وكل المسؤولين في مصر يعلمون ذلك. صحيح كانت هناك وجهتا نظر حول السياسة مع قطاع 

ارك، أننا ال يمكن أن نجوِّع قطاع غزة، غزة، ولكن القرار الذي اتخذه الرئيس األسبق حسني مب
والسياسة العامة للجيش المصري كانت، كما اتضح أخيرا ، في وثيقة المخابرات الحربية التعاون مع 

 حماس وليس محاربتها.
ب لنا منه جزء إلى القطاع، وليس العكس، ودارت بينهم وبين حماس معارك  اإلرهاب في سيناء، تسرَّ

وآثارها بادية. نعم، قد تكون هناك عالقة بين هؤالء الناس وبعض من شاطرهم التزال ذكراها حيٍة 
الفكر في غزة، ولكن هؤالء لهم عالقات عابرة للحدود، في كل مكان. تهريب السالح كان وال يزال 
من سيناء إلى قطاع غزة، وليس العكس، فليس هناك من طريق لتزويد القطاع بالسالح، سوى 

يا سادة. وكثير ا ما يقال تم االستيالء على سالح شبيه بما تستخدمه حماس، سيناء، وليس العكس 
 وكأن األمر حكر على حماس، نصف العالم يستخدم األسلحة عينها!

هذه االفتراءات التي صورت حماس قوة عظمى، ليواجهها الجيش المصري العظيم، حين يقال عنها 
، وهي من اقتحمت السجون وهي من أحرقت يناير 15إنها هي من قتل المتظاهرين، في أحداث 

، أُيعقل هذا؟ وحينما يطلب دليل، "اإلخوان"وقادة  "االتحادية"المساجد والكنائس، وهي وراء حماية 
، أو أن القذيفة هي "كتائب القسام"وعرض عسكري، ومالبس مكتوب عليها  "رابعة"يقولون شارة 

لم يقبضوا على أي من  ا  موال نريد البوح بها! لكنهم يو أو عندنا األدلة،  "القسام"شبيهة بما يستخدمه 
، وال حتى من أبناء قطاع غزة، ألن أبناء قطاع غزة، تحديد ا أو "الكتائب"أبناء حماس أو 

الفلسطينيين عموما، لن يفعلوا شيئا  من ذلك، لمعرفتهم مكانة وتأثير وأهمية مصر، بالنسبة لكل واحد 
 منهم.

ن هنا أو هناك، من ال عقل لهم، وهذا غير مستبعد، لكننا حتى اللحظة، لم وقد نجد بعض األفراد م
نشاهد أيا من هؤالء يفعل شيئا  ضد مصر العزيزة، وشهادة المشير طنطاوي وعنان تؤيد ذلك في هذا 

 الصدد.
حماس حركة وطنية فلسطينية، تقدم قادتها قبل جنودها، شهداء، فهذا شيخها أحمد ياسين، وجمال 

وجمال منصور، والرنتيسي، والمقادمة، وأبو الهنود، وصالح شحادة، واسماعيل أبو شنب، سليم، 
ويحيى عياش، وعماد عقل، وغيرهم المئات من الشهداء. وهناك ضحى عشرات آالف بزهرات 
شبابهم في المعتقالت سجناء، من أجل وطنهم، حماس حركة مجاهدة، ضربت تل أبيب والقدس 
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ستشهادييها، في كل مدن فلسطين، وقاومت وصمدت أمام الصهاينة في بصواريخها، ومن قبل با
 ، ولم تصمد أمامهم جيوش عربية جرَّارة.1021( و1003-1006حربين )

في غير فلسطين حركة دعوية إصالحية سلمية، وفي  "اإلخوان"حماس حركة أصولها إخوانية، و
ماس اقتصر جهادها على ثرى فلسطين حركة جهادية وطنية، لتحرير أرضها، وعودة شعبها. ح

وطنها، وعملها بين أبناء شعبها، حيث وجدوا دعما  وحشدا  لهم من أجل وطنهم، لم يصفها أحد 
باإلرهاب سوى عدوها الصهيوني، وداعميه، والخالف السياسي في اإلطار الوطني، أو القومي، 

 يجب ال يتخطى حدوده، بإدانة المقاومة، أو المساس بها أو بقدراتها.
الذين يهاجمون حماس، لماذا ال يفعلوا ذلك ضد الصهاينة، وضد اتفاقيات كامب ديفيد، ووادي 
عربة، وأوسلو، واالتفاقيات التي اعترفت للصهاينة باغتصابهم لفلسطين، وحصر أولئك المهاجمين 

والخبراء خالفاتهم بالطرق السلمية إلقامة دولة فلسطينية من بقايا الوطن. إن تصريحات اإلعالميين، 
األمنيين، وبعض السياسين، ضد حماس، ولّد كراهية المصريين ضد الفلسطينيين، وليس ضد حماس 
فحسب، خاصة أن الكثير من المصريين ال يعرفون ما هيَّ حماس، وما هيَّ فتح، وال يعرفون 

ل ، فتحت أبواب مصر لفتح وتنظيمها، وحرمت ك2691الفصائل الفلسطينية، حيث أنه، منذ خريف 
الفصائل األخرى من الوجود على أرض مصر، وحتى اللحظة ال يوجد للفصائل الفلسطينية جميعها 
سوى تنظيم فتح، أي وجود يذكر، إلبراز المعلومات، والتعريف بالقضية، وال مكاتب سياسية، وال 

 منابر إعالمية، وال وجود تنظيمي.
صري الشائك، وأكلوا اللحم الحرام، بدوافع واإلخوة في فتح أغراهم هذا الوضع، واستغلوا الوضع الم

سياسية، وماألهم آخرون في الساحة الفلسطينية، انطالقا  من أيديولوجيات حاقدة، تركها أصحابها، 
وجّربها شعبنا طويال ، ثم لفظوها. مع كل ذلك، حماس ستبقى وفية لمبادئها، تعرف مصالحها، تحس 

ال االفتراءات اإلعالمية بافتراءات مضادة، ولن تتدخل في بنبض شعبها، فلن تبادل العدوان بمثله، و 
 شؤون أحد، أيا كان، خاصة مصر.

إن قطعوا االتصال، سنحرص عليه، وسنبقي القنوات مفتوحة، فمصالحنا مع من يحكم، ويختاره 
الشعب المصري العزيز، وال دخل لنا، من قريب أو بعيد، بسياسات مصر الداخلية، وسنوضح للعيان 

ة االتهامات بدون الفاظ نابية، وال كلمات جارحة، ولن نقابل اإلساءة باإلساءة، رغم كل الضرر حقيق
 الذي حصل لنا، وللمقاومة، وللشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الصهيوني لنا هو األطول في التاريخ البشري، ثماني سنوات طوال، وبسببه كانت األنفاق،  فالحصار
والسالح والطعام والشراب والدواء ومواد البناء ومستلزمات الحياة، التي أمدت القطاع بالمال 

وبإغالقها يعاني الجميع من فقدان كل ذلك، خاصة أن الدولة المحتلة قانونيا،  ال تقوم بالتزاماتها 
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اتجاه شعب تحت االحتالل، وفرضت عليه حصارا،  هي والراعية الدولية، حتى يقبل شروطا  سياسية 
 عبنا، وثواتبه الوطنية، ومستقبل أبنائه.تنتقص من حق ش

نحن ندفع نحو تمسكنا بحقنا في المقاومة، ورفضنا االعتراف بالصهاينة، أو بالتزامات اآلخرين اتجاه 
، واألمر ليس متعلقا  بنا كحماس، بل بمواقفنا السياسية، ولو ملنا عنها، لمالوا لنا. ولو ركنا "إسرائيل"

 عطون اآلخرين، ولكنه الوطن، لكنه الدين، لكنه المقّدس.اليهم، ألعطونا أكثر مما ي
لماذا كل هذا؟ سألني ذلك السفير الروسي، وغيره الكثير، قلت: هناك عدة أسباب، نستطيع أن 

 نوردها، وقد يكون أحدها أو بعضها أو كلها:
م تأتي من . اختالق عدو خارجي، لتوحيد الجبهة الداخلية حوله، وجعل الناس يعتقدون أن مشاكله2

خارج الحدود، وليس من داخل البلد. وهذا هدف في السياسة يمكن تفهمه، خاصة اذا كان العدو ذا 
كيان هش، ال يقدر على المواجهة، أوال يستطيع أن يدافع عن نفسه. بعد الحرب الباردة جعلت 

وهذه مسألة ال الواليات المتحدة االمريكية بن الدن عدوها المركزي، وباتت تطارده في كل مكان. 
نستطيع حيالها فعل شيء، اال التذكير بأننا ال يمكن أن نكون عدوا  محتمال ، فمصالحنا وتاريخنا 

ا، فلن نقابل السيئة بمثلها.  وعالقاتنا تأبى ذلك، حتى لو فرضت علينا، فرض 
ط بيننا بدأ مبكرا  وتأخر الرب "اإلخوان". ارتباط حماس باإلخوان: من المعلوم أن الهجوم على 1

ن غابت العالقة العضوية  لبعض الوقت وهذا األمر ليس بالجديد، فلم يقل أحد غير ذلك. وا 
إصالحي، دعوي خيري، أما حماس فحركة وطنية فلسطينية  "اإلخوان"التنظيمية، بل إن منهج 

ات مقاومة، تواجه احتالال  ألرضها، وشعبها الجئ مشرّد، فأولويات حماس الوطنية بعيدة عن أولوي
، في أقطارهم المختلفة، وكما يعلم الجميع فإننا أقمنا عالقات مّميزة مع الحكومة "اإلخوان"بقية 

 السورية، وهي معادية لإلخوان، بل تحكم قوانينها عليهم باإلعدام.
. التزامات تجاه الصهاينة، أقلها االتفاقيات الموقعة، وحركتها والضغوط األمريكية، وكلنا يعلم أن 8

 لصهاينة واألمريكان ال تتوقف على مصر والعرب، حتى ُتنبذ حماس ويبقى حصارها.ضغوط ا
. حماس والفلسطينيون الطرف األضعف والهجوم عليهم واالتهامات لهم، بل إيذاؤهم، ال يترتب 4

عليه ضرر داخلي في مصر، تخيل لو حدث هذا مع أي قطر عربي، خاصة إذا كانت فيه عمالة 
ال الخالف مع الجزائر على الكرة، كم كّلف مصر من خسائر في االستثمار مصرية ظاهرية، خذ مث

 والعمالة المصرية؟ أما نحن، فالمثل المصري يقول )الحيطة الواطية( هؤالء هم نحن.
. هروب بعض األجهزة من تحملها لمسؤوليتها، وأسهل شيء فبركة االتهامات واإلكثار من 5

 ئية، وأضرب لذلك أمثلة:اإلشاعات وفتح بوابة القنوات الفضا
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 15ابتدأت حكاية اتهام حماس بتفجير كنيسة القديسين، وثبتت براءة الحركة، وكذلك بقتل ثوار 
يناير، وتسريبات المكالمات المفبركة، وقضية اقتحام السجون، التي حققت فيها لجنة تقصي 

سجن وادي النطرون،  الحقائق، ولم تذكر كلمة واحدة عن حماس، سوى هتاف بعض البدو لها أمام
الذي ليس فيه أي أجنبي، حسب شهادة الدكتور سعيد محمد عبد الغفار، الواردة في تقرير لجنة 

 تقصي الحقائق، التي شكلها المجلس العسكري.
اتُهمت حماس بقتل الجنود في رفح والشيخ زوّيد، ثم ألقوا القبض على القاتل، حسب بيانات الجيش 

 .المصري ووزارة الداخلية
حادثة االعتداء على المستشار الزند، واتهام خمسة شباب بأنهم من حماس، وبعد ذلك تبين كذب 

 االدعاء، وأنهم مصريون، إال واحدا، كان مصريا  من أصل فلسطيني، وليس له انتماء سياسي.
ية، السبعة المرّحلون من مطار القاهرة، واتهامهم واتهام حماس بحمل خرائط وصور ألماكن استراتيج

 ثم تبين غير ذلك، وتم تسفيرهم إلى غّزة.
عنصر، لحماية د. مرسي،  1000عنصر ومرة أخرى  800مرة  "كتائب القسام"االّدعاء بإرسال 

في  "كتائب القسام"وقصر االتحادية، ثم غاب الخبر النتفاء األثر، ولم يوجد عنصر واحد من 
 مصر، ولم يشاهد أحد هذه اآلالف.

، ثم يقدم للمحاكمة غيرهم "كتائب القسام"اتدرائية بالعباسية، واتهام حماس وفتنة الخصوص، والك
 ممن تسبب فعال ، في الحادث، ثم سكت الصحافي الذي أطلق اإلشاعة.

خطف الجنود السبعة، سرعان ما اتهم الخبراء العسكريون حماس باختطافهم، وتبّين، بعد إطالق 
 سراحهم، غير ذلك.

لتها الصحف ووسائل اإلعالم المصرية المسموعة والمرئية، قصة الفلسطينيين ومن النماذج التي تداو 
األربعة، من عائلة حّجاج وعّياد، واالدعاء أنهم من حماس، وتم إلقاء القبض عليهم، وبحوزتهم 

 سالح ومتفجرات في المقطم، بمقر جماعة اإلخوان المسلمين، وتبّين كذب ذلك.
د ظهوره في ميدان رابعة، كانوا فلسطينيين، وسّموا ثالثة منهم، اّدعوا كذلك أن حراس المرشد، عن

على أنهم من كتائب القسام، وتم القبض على المرشد، ولم يكن معه أحد، وتبين بعد ذلك أن بعض 
 األسماء المذكورة لم يدخل مصر، إطالقا ، وأحدهم مر عبر مصر متوجها  للعمرة.

واعتالء العمارات، وزعموا وجود فلسطينيين ُكثُر في  "عةراب"بحماية  "كتائب القسام"اتهم البعض 
، وبشهادة وزير "كتائب القسام"االعتصام، ولم يعتقل، ولم يتهم أي فلسطيني، عوضا عن كونه من 

 ."رابعة"الداخلية نفسه، بعد فض 
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وأسامة ، مثل محمود عزت، "اإلخوان"رّدد بعض الخبراء األمنيين واإلستراتيجيين مقولة اختباء قادة 
 ياسين، وعصام العريان والبلتاجي، في غزة، وتبين عند اعتقال بعضهم، كذب الرواية وسخفها.

، من أن 1024يناير/كانون الثاني  13الجريدة شبه الرسمية بتاريخ  "األخبار"ومثال آخر، ما نشرته 
لتخريب  بقيادة المجاهد أحمد الجعبري، إلى مصر، "كتائب القسام"حركة حماس قامت بإرسال 

يناير المجيدة، مع العلم أن الجعبري استشهد في شهر  15احتفاالت الذكرى الثالثة لثورة 
. وما يشاع، أخيرا ، من أن الرصاص المستخدم في قتل الثوار هو الرصاص الذي أرسلته 22/1021

لحركة ، ولألسف هذا الرصاص وّجهته األجهزة األمنية التابعة 1001مصر للشرطة الفلسطينية، في 
فتح إلى صدور إخوانهم أثناء الفتنة الداخلية، ولم ُيسّلم لحماس منه شيء، والرصاص بأيدي مقاومينا 

ا مصريا  قطعا ، وغيرها الكثير.  ليس رصاص 
. الخالفات الداخلية الفلسطينية، وكون مصر الراعي للمصالحة، وهم أكثر األقطار تأثيرا  في 9

قطاع غزة، فقد تم تسريب المئات من األخبار الكاذبة، والروايات الساحة الفلسطينية، ال سيما في 
المزعومة، وتم نشر مئات من هذه التسريبات. وتم ذلك، سواء باالطار الحزبي أو اإلطار الرسمي، 
فسفير فلسطين، مثال ، ال تمر حادثة إال ويدعو حماس لعدم التدخل في الشأن المصري، وهو يعلم 

ن الداخلي، ولكنه لمز من طرف خفي، وكذلك يفعل الرئيس الفلسطيني، فهو أال عالقة لحماس بالشأ
ال يكل عن دعوة حماس بعدم التدخل في الشؤون العربية، ولعله أيضا ، يعلم من هم الذين يتدخلون 
في الشأن العربي، ويؤيدون أطرافا  على حساب أطراف اخرى. وهناك فئة أخرى، ألفت النفاق، طلبا  

ى حساب شعبهم ومبادئهم، ووهللا إن من يفتحون لهؤالء القنوات الفضائية والجرائد ال في الرضى، عل
يرضون لهم هذه الوقفات، ويستهجنون تلك المواقف، ألنه في النهاية، المتضرر الوحيد من كل ذلك 

 هو الشعب الفلسطيني.
يق األمني، حتى في حماس أيها األخوة، ممنوعة من دخول مصر، منذ عقود، وال ندخلها إال بالتنس

فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي، وال وجود لحماس في مصر، ال مكاتب وال مؤسسات وال مراكز 
معلومات، والشعب المصري ال يمّيز بين فتح وحماس، والدليل على ذلك ما حصل مع سائق نبيل 

ها حركة شعث، حيث سجن أسابيع بتهمة حماس وهو مصري، ولكنه كان يحمل كوفية مكتوبا علي
التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( إقليم مصر، فضرب ضربا  مبرحا  على أنه جعل مصر إقليما  عند 

 فتح.
الفلسطيني، ذلك  "اإلخوان"إلى ذلك، هناك من يناشدنا بأن نعلن انتماءنا الوطني، ونبتعد عن تنظيم 

هذا، وهو تنظيم مستقل،  ، والزال ممتد ا، حتى يومنا2689التنظيم الذي ُأنشئ في فلسطين عام 
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في مصر، إال من خالل قنوات  "اإلخوان المسلمين"إداريا  وتنظيميا ، وقيادة  وأعضاء، ولم نتعامل مع 
ن منعوا امتنعنا.  الدولة الرسمية، فإن هي سمحت اتصلنا بهم وبغيرهم، وا 

ساهم في تقويض . ما اعترف به أخيرا محمد دحالن بأن له رجاال  وطنيين في مصر، وأنه هو من 1
في مصر والخليج، وأنه يقدم المساعدة في هذا الصدد، وهذا صحيح ألن مجمل ما عند " اإلخوان"

اإلمارات من تقارير يزودهم بها دحالن، وتم تمريرها إلى اإلخوة في مصر هنا، وكانت هذه 
ه عن ذاته، بعد المعلومات لدينا معلومات يقينية، ولكن بعد أن ذكرها محمد دحالن بنفسه، في دفاع

 اتهامات أبو مازن له، باتت دليال  على من يتدخل في شؤون اآلخرين.
. وجود عالقة بين ما يحدث في سيناء وبعض المتطرفين في قطاع غزة، والعالقة قد تكون تدريبا  3

أو تسليحا أو معلومات، أو غير ذلك، وحماس مسؤولة عن قطاع غزة. وبحكم األمر الواقع، هي 
عن كل ذلك، فهي مطالبة ببذل كل الجهد لسد كل ضرر، يأتي من القطاع، وهذه مسؤولية مسؤولة 

، حتى %200حماس عليها أن تتحملها وتقوم بها، وهي تفعل ذلك. ولكنها ال تستطيع ضمان األمن 
 إن بذلت من الجهد أقصاه.

رم على الجامع(، . غسل اليد من القضية الفلسطينية )مالنا ومالهم(، و)واللي يلزم البيت يح6
 و)عندنا ما يكفينا من المشكالت(، وأرجو أن أكون مخطئا  في كثير مما ذكرت.

في النهاية، أروي طرفة لصعوبة حقيقة ما يشعر به الفلسطيني، ذلك أنه جاء إبليس ينصح ابنه، 
ذا … قائال: يا بني ال تظن إغواء البشر باألمر اليسير قام للصالة ذّكره إغوه بالنقود، إذا كان فقيرا ، وا 

ذا كان مهندسا أغوه باإلسمنت والجير. فقال  ذا كان مزارعا  اذكر له سرقة الحمير، وا  بدفء السرير، وا 
ن كان فلسطينيا ؟  ابن إبليس الصغير، يا أبتي وا 

فبكى إبليس الكبير وقال البنه ال تكن شريرا ، دع الفلسطيني فأمره عسير، وفي دنياه يعيش في 
 بني فعمره قصير. سعير، دعه يا 
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 نقوال ناصر 
( معاهدة واتفاقية 25وّقع الرئيس محمود عباس األسبوع الماضي طلبات انضمام فلسطين إلى )

حول دولية، وأثار توقيعه موجة متسرعة من التفاؤل الوطني بأنه خطا الخطوة األولى نحو ت
 استراتيجي، لكن التدقيق في التفاصيل والشواهد المرافقة تشير إلى أن مثل هذا التفاؤل سابق ألونه.
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ووصف الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري التوقيع بـ"الخطوة المتأخرة"، لكن الناطق باسم 
ل من أن ال تأتي"، حكومتها في غزة إيهاب الغصين رحب به كـ"قرار جيد" ألنه "أن تأتي متأخر ا أفض

لكن رئيس الوزراء إسماعيل هنية لّخص موقف الحركة والحكومة مع ا عندما أعلن عقب التوقيع أنه 
 ال مستقبل للمفاوضات, داعي ا إلى منح األولوية لبناء استراتيجية وطنية فلسطينية جامعة.

تهدد بالمزيد منها، لم يعلن بالرغم من تهديدات دولة االحتالل الشخصية له والعقوبات التي فرضتها و 
عباس التخلي عن استراتيجية التفاوض كطريق وحيد إلنهاء االحتالل واالستقالل، وال أعلن 
االنسحاب من المفاوضات، وال من الرهان على الرعاية األمريكية لها، وال من جهود وزير الخارجية 

االحتالل اإلسرائيلي في تموز  األمريكي جون كيري التي قادت إلى استئناف المفاوضات مع دولة
الماضي، وال أعلن عن "تسليم مفاتيح" السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لحكومة دولة االحتالل 
كما هدد في أواخر كانون األول الماضي في حال فشل المفاوضات وعدم توقف االستعمار 

 االستيطاني ألراضي الضفة الغربية المحتلة.
ا عن تحول جاد ومع أن االنقسام ال ا عن استراتيجية التفاوض، لم يعلن عباس أيض  وطني ناجم أساس 

تجاه الوحدة الوطنية إلنهاء هذا االنقسام، بالرغم من اإلعالن مجدد ا عن إرسال وفد لم يتأكد إرساله 
بعد إلى غزة لهذا الغرض، مع أن أي تحول استراتيجي حقيقي عن استراتيجية التفاوض يقتضي 

ور ا نحو إنهاء االنقسام كأولوية وطنية ملحة وعاجلة لمواجهة التحديات المتوقعة لمثل هذا التوجه ف
 التحول المفترض بوحدة وطنية مستحقة منذ وقت طويل.

لقد هاتف كيري عباس بعد التوقيع، وأعلنت دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن 
ب من المحادثات مع دولة االحتالل، واجتمع كبير تقديم الطلبات الموقعة ال يعني االنسحا

المفاوضين صائب عريقات ومعه رئيس المخابرات ماجد فرج مع نظيريهما من دولة االحتالل تسيبي 
سحاق مولخو بحضور الوسيط األمريكي مارتن إنديك، ما يعني أن قنوات االتصال لم تغلق  ليفني وا 

ة لمواصلة التفاوض مستمر، على األقل حتى نهاية بين األطراف الثالثة, وأن البحث عن طريق
 الشهور التسعة المتفق عليها بينهم في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وبعد التوقيع، أعلن عباس أنه وفريقه "مصرون على الوصول إلى تسوية من خالل المفاوضات"، 
، وأن الواليات المتحدة سوف "مواصلة التفاوض حتى نهاية نيسان"ــوأعلن كيري أن عباس وعده ب

تواصل جهودها لدفع المفاوضات إلى األمام، وأنه "من السابق ألوانه أن نستخلص أي استنتاجات" 
 من خطوة عباس.
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أما حرص دولة االحتالل اإلسرائيلي على استمرار المفاوضات كهدف في حد ذاته فقد اتضح من 
اس بمساومته على قضية اإلفراج عن الدفعة الرابعة ابتزاز رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو للرئيس عب

 المتفق عليها من األسرى الفلسطينيين مقابل موافقة عباس على تمديد المفاوضات.
كما أن لجوء عباس إلى جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية في 

ض نتنياهو الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق لبحث الوضع الناشئ عن رف ،القاهرة, األربعاء المقبل
اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين القدامى يؤكد عزمه االستمرار في الدوران في الحلقة المغلقة لمبادرة 

 السالم العربية التي ترعى المفاوضات والرعاية األمريكية لها.
واالتفاقيات الخمسة عشر  وهناك التساؤل عن السبب في عدم الكشف رسميًّا عن قائمة المعاهدات

التي وقع عباس على طلبات االنضمام إليها في وقت اإلعالن عن توقيعها، فقد سوقت إعالمي ا 
بطريقة غامضة توحي بأن ما وقع عليه هو طلبات انضمام إلى منظمات دولية كان الرئيس قد التزم 

المتحدة من جانب واحد حتى  بعدم اإلقدام على طلب االنضمام إليها أو طلب عضوية وكاالت األمم
نهاية الشهور التسعة المتفق عليها كسقف للمفاوضات المستأنفة, وكان الكونجرس األمريكي قد 
أصدر قانون ا بوقف تمويل السلطة الفلسطينية في حال إقدامها على خطوات كهذه في األمم المتحدة 

 أو في المحكمة الجنائية الدولية.
لخمسة عشر معتمدة في األمم المتحدة، لكن عدم الكشف عنها خلط بينها والمعاهدات واالتفاقيات ا

وبين تقديم طلبات لعضوية تلك الوكاالت األممية والمنظمات الدولية، خلط ا كان مقصود ا كما يبدو 
لالستهالك اإلعالمي الداخلي، غير أن مراجعة سريعة للقائمة كما نشرتها وسائل إعالم مختلفة تؤكد 

لى عدم اإلخالل بالتزامه، وحرصه على إبقاء أبواب استئناف المفاوضات مفتوحة، حرص عباس ع
على األقل لتجنب وقف التمويل األمريكي للسلطة الذي سوف يتبعه بالتأكيد وقف التمويل من 

 الجهات المانحة األخرى كما جرى في السابق.
لية, لكنها تضم اتفاقية الهاي لقوانين والقائمة على أهميتها ال تضم ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدو 

الحرب البرية، واالتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الفصل العنصري، والتمييز العنصري، واإلبادة 
الجماعية، ومكافحة الفساد، ومناهضة التعذيب، وحقوق ذوي اإلعاقة، والقضاء على التمييز ضد 

القات الدبلوماسية والعالقات القنصلية وقانون المرأة، وحقوق الطفل، واتفاقيات فينا الثالث للع
المعاهدات، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومثيله للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية.
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وقالت ديانا بطو المستشارة القانونية السابقة لدائرة المفاوضات: إن االنضمام إلى المعاهدات 
يمنح الفلسطينيين أدوات جديدة لمساءلة دولة االحتالل دولي ا, لكنه يلزم واالتفاقيات الخمسة عشر ال 

 السلطة الفلسطينية بالمعايير العالمية لحقوق اإلنسان في المناطق التي تديرها.
وهنا ال يمكن تجنب السؤال عن سبب تأخر عباس في طلب االنضمام لهذه المعاهدات واالتفاقيات 

لعامة لألمم المتحدة بفلسطين دولة مراقبة غير عضو فيها طالما أن مباشرة بعد اعتراف الجمعية ا
 االنضمام إليها ال يخل بالتزاماته التفاوضية.

ويقول خبراء القانون الدولي: إن االعتراف بفلسطين دولة مراقبة في األمم المتحدة يمنحها الحق في 
دولية ومحكمة الجنايات الدولية وكذلك في محكمة العدل ال ،طلب العضوية في مؤسساتها ووكاالتها

وال تصبح  ،في الهاي، وتقتضي إجراءات ذلك إيداع طلب لدى كل منها يتم البت فيه حسب أنظمتها
عضوية الدولة مقدمة الطلب نافذة إال بعد مصادقة برلمانها أو الهيئة التشريعية فيها، و"دولة 

صادقة المجلس التشريعي على توقيع أي فلسطين" اآلن لها رئيس لكن االنقسام الوطني يحول دون م
 طلب يتقدم به للحصول على عضويتها.

 وعلى كل حال هذا حق يحجم عباس عن ممارسته حتى اآلن.
ا بطلب االنضمام لميثاق روما ثم محكمة الجنايات  لكنه حق إن قرر عباس ممارسته، خصوص 

حول فارق عن التزامه باستراتيجية الدولية، فإن ذلك سوف يكون بالتأكيد مؤشر ا ال لبس فيه إلى ت
التفاوض الراهنة، وخطوة جادة أولى تمهد الطريق للتوافق الوطني على استراتيجية بديلة جامعة 
تؤسس لوحدة وطنية ال غنى عنها لمواجهة التحديات المتوقعة التي سوف يتبعها تحول استراتيجي 

 كهذا.
 بحدوث ذلك ال يزال سابق ا ألوانه. غير أن كل الشواهد تشير إلى أن التسرع بالتفاؤل
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 عمير ربابورت
ن المصلحة الفلسطينية هي في استمرار المحادثات أالتقدير في جهاز األمن على طول األسبوع كان 

كي، جون يلها. ووزير الخارجية األمر حتى بعد نهاية الفترة الزمنية األصلية التي حددت  "إسرائيل"مع 
كيري، حتى وان كان "مسيحانيا" أم ال، متحمس لمواصلة المفاوضات. وحسب الموقف األمني، فان 

 مجرد وجود المحادثات هو بالتأكيد مصلحة إسرائيلية.
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إذن كيف حصل ان المحادثات التي يريد الجميع أن يستمروا فيها وصلت الى حافة االنفجار لدرجة 
، خالفا لمنطق جديدا   ميثاقا   25ن "دولة فلسطين" توجهت الى األمم المتحدة بطلب لالنضمام الى أ

االتصاالت؟ هذا حصل أساسا ألن معظم الطاقة اإلسرائيلية والفلسطينية بذلت ليس على إيجاد 
با صيغة الستئناف المحادثات بل على خلق قصة تغطية توقع الذنب في الفشل المعروف مسبقا تقري

 .1000على الطرف اآلخر. بالضبط مثلما في نهاية محادثات كامب ديفيد في تموز 
يوجد انتقاد الذع في القيادة األمنية لشكل إدارة االتصاالت في موضوع المفاوضات )من جانب 

تواصل بيع مبادئ  "إسرائيل"شخصية أساس، المحامي اسحق مولخو(: االدعاء األساس هو أن 
حرير مخربين مع دم على األيدي، قطع كل صلة بين السلطة الفلسطينية وعرب أساسية مثل عدم ت

أو فكرة تبادل األراضي. كل هذه المواضيع طرحت قبيل استئناف المفاوضات بطريقة  "إسرائيل"
الحسابات: كم مترا  وكم مبنى يقر للبناء حتى في فترة المفاوضات. كم سجينا  بالضبط يحرر وكم 

 على األيدي. منهم سيكون مع دم
يبدو أن وزير الدفاع يعلون في نظرة إلى الوراء أكثر تفكرا  وأقل معاناة من زالت اللسان مما بدا 
الحال. وتصريحاته ضد فرص المفاوضات هي جزء من فكر مرتب يؤمن به منذ عهده كرئيس 

بلدات في الخط  االستعداد اإلسرائيلي إلخالء –لألركان: ينبغي التشكيك بمجرد ما يبدو مسلما به 
األخضر كجزء من تكتيك المفاوضات. كما أن قوله ضد كيري ليس غير مسبوق. فكرئيس لألركان 
تورط بـ "زلة لسان" عن )عدم( تفكر وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت. وفي حينه اضطر الى 

 االعتذار.
القدس ال يزال  هل يعلون هو شخصية غير مرغوب فيها في واشنطن؟ يبدو أن الجواب نعم. في

كيين. فقد شارك يعلون في لقاءات مع رئيس أركان الجيش األميركي ييحافظ على عالقة مع األمر 
الجنرال مارتين دامبسي، ضيف رئيس األركان بيني غانتس. وفي اللقاء الذي حضره كثيرون بينهم 

 كيري. لم يتبادل الرجالن كلمة، ولكنهما لم يتبادال السهام أيضا.
مبسي الى البالد، بالمناسبة، جرت بعد سبعة اشهر فقط من زيارته السابقة هنا. وتواتر زيارة دا

كيين يواصلون خنق الجيش اإلسرائيلي بعناق الدب. فهم قلقون من يالزيارات العالي يجسد ان األمر 
مستعدة لهجوم من طرف واحد على منشآت النووي في إيران. وبعد نحو  "إسرائيل"إمكانية أن تكون 

شهر من السيطرة على سفينة السالح اإليرانية في شواطئ السودان يمكن القول انه لم تنجح المحاولة 
اإلسرائيلية لدحرجة الذنب على إيران وتوريطها من ناحية سياسية. فاإليرانيون يواصلون رقصة 

 القنبلة الذرية.التانغو مع الغرب، وحسب الفهم اإلسرائيلي التقدم ايضا بالتوازي، رويدا رويدا، نحو 
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وال تتلخص مساعي الواليات المتحدة بإرسال دامبسي وباطالع الصحافيين والسياسيين على آخر 
األوضاع، فوفد من كبار الشخصيات السابقين سيصل األسبوع القادم الى البالد، وسيحاول أن يشرح 

 ألصحاب القرار االعتبارات خلف االتصاالت مع إيران.
ة هذا األسبوع كان إدخال جونثان بوالرد في تمديد المفاوضات مع الفلسطينيين. أحد التطورات الغريب

واآلن ايضا ال يزال غير واضح اذا كان بوالرد سيتحرر. مشكلته الكبرى هي معارضة التحرير من 
جانب محافل التجسس المضاد في الواليات المتحدة. من ناحيتهم، اليهود هم مشبوهون دائمون 

ج، وهذا هو السبب في أن كل يهودي متدين، وال سيما اذا كانت له عائلة في بالوالء المزدو 
، يحصل بشكل تلقائي على تصنيف أمني محدود حسب المعايير المتبعة في الواليات "إسرائيل"

المتحدة )مثل التصنيف األمني المتدني للعرب اإلسرائيليين(. وتثير الواليات المتحدة أعصاب جهاز 
أنها تواصل تأخير منح تأشيرات الدخول لكبار رجال المنظومة العتبارات ال تزال لم األمن أيضا في 
 تشرح رسميا بعد.

التقدير لدى جهاز األمن مع نهاية األسبوع كان أنه ال يزال هناك احتمال في أن تتوفر الصيغة 
 لتمديد المحادثات. بالمقابل، مشكوك جدا أن يحتفل بوالرد بليل الفصح بالحرية.

 "معاريف" عن
 5/4/4104، األيام، رام هللا

  
 لحماس "التكتيك الدحالني" .55

 عريب الرنتاوي
محمد دحالن، يتعين على كل الطرق أن تؤدي إلى غزة، فهي معقل ” الوزير المنشق“من منظور 

نفوذه األول، وفيها صعد نجمه األمني والسياسي، ومنها انطلق إلى ساحات أوسع، يعزز فيها 
... فإن كانت الطريق إلى القطاع المحاصر، تمر بحماس، ال بأس من ذلك، مساحات نفوذه 

 ولنضع جانبا  صفحات الصراع المرير والتصفيات الدموية وحرب اإللغاء واإلقصاء.
عنه، هو: ماذا تريد حماس من عالقاتها الطارئة والمستجدة مع ” بسيط“لكن السؤال الذي ال جواب 

كّرس من جهوده وموارده، لمطاردة حماس وكوادرها ونشطائها، كما لم المسؤول األمني السابق، الذي 
يفعل أي  من خصومها؟ ... ولماذا تفتح حماس أبواب القطاع المحاصر، لرسل الدحالن ومشاريعه 

 التي ما انفك يسيرها في كل حدب وصوب؟” حمالت البر واإلحسان”و” الخيرية“
ب التقديرات في كل اتجاه: هناك من يفترض أن في معرض البحث عن جواب عن هذا السؤال، تذه

حماس ابتلعت طعم الدحالن، وأنها تتعامل معه بوصفه ممثال  أو مندوبا  عن النظام المصري الجديد، 
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حكام عزلتها في قطاع غزة، وتشديد قبضة الحصار  الذي نجح في تسديد ضربات مؤلمة للحركة، وا 
وهرية، تعزز هذه الفرضية، فحماس لم تبق بابا  أو وسيطا ، على أنفاقها ... وثمة شواهد قليلة وغير ج

ن كّنا نعتقد بأن حماس أخطأت  إال ولجأت إليه للخروج من عنق زجاجة الحصار المصري عليها، وا 
في سلوك الطريق األقصر الستعادة عالقاتها مع القاهرة، وفضلت عليه طرقا  التفافية أخرى، لم 

ُمرادها، وأقصد بالطريق األقصر: االنسحاب سياسيا  وا عالميا  من  تنجح حتى في تمكينها من تحقيق
 في خطابها وسلوكها وممارستها.” اإلخواني“على ” الوطني“األزمة المصرية الداخلية، وتغليب 

المكون “نستطلع ما بحوزة القاهرة ورام هللا حول هذا الموضوع، فنرى أن القاهرة تنظر أساسا  إلى 
، مع أنه ال يجوز إسقاط هذا ”المكون الفلسطيني“ة ودور الدحالن، وليس إلى في مكان” اإلماراتي

المكون كليا ، وأن شغف القاهرة بحفظ عالقاتها مع أبو ظبي والحفاظ عليه، يفوق أشواق حماس 
الستعادة عالقاتها مع القاهرة ... وأن القصة قد ال تخرج عن هذا السياق، أو ال تخرج عنه كثيرا  

 على األقل.
عالقاتها مع اإلمارات ” تطبيع“هو ” حجر الدحالن“العصفور الثاني التي تريد حماس ضربه بـ 

ذاتها، ومن خاللها مع عدد من دول الخليج العربية، التي تبدي حماسا  في مواجهة الجماعة األم، 
 –ني منقطع النظير ... وعالقات حماس من موقعها في قلب الجماعة، تأثرت سلبا  بالصراع اإلخوا

النسبي الذي تظهره دول الخليج في تعاملها مع حماس، والذي يبقي قدرا  ” االستثناء“الخليجي، برغم 
 من خطوط التواصل وخيوط العالقة.

، سيما ”داخليا  “فتح والسلطة والرئيس، باللعب على ورقة حساسة ” إحراج“أما العصفور الثالث، فهو 
بين الرئاسة والدحالن ... وهو أمر مألوف في في ظل اندالع صراع مكشوف وحرب اتهامات 

العالقات الفلسطينية الداخلية، ولطالما لعب الجميع ضد الجميع، عبر تقديم الدعم لهذا الفريق 
وحجبه عن ذاك، دعم هذه الجهة المنشقة أو تشجيع مجموعة أخرى على االنشقاق ... مع أننا كنا 

خطار والتهديدات المحيطة بقضية الشعب الفلسطيني، قد نظن، أن تردي الحالة الفلسطينية وتفاقم األ
 جعل مثل هذه الممارسات، صفحة مطوية من الماضي.

على أية حال، ال يستقيم البحث في هذه القضية، دون طرح السؤال عّما تريده اإلمارات من 
طي هذا الدحالن، سيما مع انتشار التقارير المؤكدة عن دعم مالي سخي لحركة الدحالن، وهل يغ

الدعم، حركة الدحالن باتجاه غزة وحماس؟ ... وكيف يمكن تفسير هذه المفارقة اإلماراتية: حرب 
شعواء على اإلخوان، وقنوات اتصال ودعم غير مباشرة لحماس، يتولى إدارته الدحالن من موقعه 

 هناك؟” الرسمي“
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في فهم سلوك حماس!! ...  الدحالني، تشتد الحيرة–في الحديث عن توقيت هذا التقارب الحمساوي 
فالتقارب مع الرجل يأتي في ذروة تباعد األخير عن الرئيس وفتح والسلطة ... والتقارب يأتي فيما 

كي، وسط ارتفاع األصوات الداعية يوالراعي األمر  "إسرائيل"السلطة في ذروة اشتباكها السياسي مع 
ت، وفيما السلطة تعمل على تحريك هذا لتسريع مسار المصالحة الوطنية لمواجهة الضغوط والتحديا

مع حماس، تضم شخصيات فلسطينية متحمسة في غالبيتها، ” مجموعة اتصال“المسار، وتشكل 
 لخيار المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.

حماس الدحالني، لن يفلح في تحقيق مراميه ... فال مصر اليوم، مشغولة ” تكتيك“أغلب الظن، أن 
ا مع حماس واإلخوان، بداللة أن الحكم القضائي المصري بإخضاع حماس على باستعادة عالقاته

األرض المصرية لقانون محاربة اإلرهاب، تزامن من دون قصد، مع زيارة حرم الدحالن الثانية لقطاع 
غزة ... وال اإلمارات ومن يقف معها من دول الخليج، بوارد إضعاف حملتها ضد اإلخوان وفتح 

جدارها، بداللة تزامن الزيارة، ومن دون قصد أو تخطيط أيضا ، مع االقتراح الساخر  في” ثغرة غزّية“
للمسؤول اإلماراتي ضاحي خلفان بضم قطر إلى دولة اإلمارات على خلفية دعمها لإلخوان .... ولن 

بين الفلسطينيين أنفسهم، ” انعدام الثقة“سوى إشاعة المزيد من أجواء ” التكتيك“يترتب على هذا 
لقاء ظالل كئيبة وكثيفة على جهود المصالحة واستعادة الوحدة الفلسطينية.و   ا 
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