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 51 :كاريكاتير
*** 

 
 
 عباس ت تعهدات بعدم دعميتلقو  يوماً  خمسينخالل  مرة 11زرت دواًل عربية  :ليفني .0

التفاوض تسيعي ليفني للقناة ال اشبرة الوزيبرة اإلسبرائيلية المسؤولة عن ملف  قالت برأي اليوم:-لندن 
 ."دولة يهودية"االسبرائيلية، ان إسبرائيل ستحاصبر أعو مازن حتى يخضع لشبروطها وي تبرف عهم كـ 

وقالت ان الدول ال برعية قدمت التزام ، يوما 00مبرة خالل  22وكشفت عن قيامها عزيابرة دول عبرعية 
 .إلسبرائيل ع دم دفع األموال ألعو مازن

وأن الدول  "دولة إسبرائيل"ت أيضا في تصبريحات صحافية أن مدينة القدس هي عاصمة ليفني قال
أيضا أنه حينما اعتبرضت إسبرائيل على دفع  توكشف ال برعية واإلسالمية لم ت تبرض على هذا األمبر.

 ال برب مليابر دوالبر لمدينة القدس التزموا ولم يدف وا فلسًا واحدًا.
 8/4/4114،رأي اليوم، لندن

 
 ن تكون فقط لترسيم حدود الدولة الفلسطينيةأبه: أي عودة للمفاوضات يجب عبد ر  .2

أمين سبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر ياسبر ععد برعه، إن البرئيس محمود ععاس سيطلب  :برام هللا
من اجتماع وزبراء الخابرجية ال برب في القاهبرة غدا االبرع اء دعم توجه القيادة الفلسطينية عأن تكون 

دة للمفاوضات من أجل تبرسيم حدود الدولة الفلسطينية على أساس خط البراعع من حزيبران عام أي عو 
2991. 

وقال ععد برعه في تصبريحات لـ القدس دوت كوم: " المشكلة ليست في إطالق سبراح الدف ة البراع ة 
ة من االسبرى، أو دعم الذهاب إلى مؤسسات األمم المتحدة، المشكلة هي في المفاوضات وأي عود

 إليها يجب أن تكون لغاية واحدة وهي تبرسيم الحدود".
وأضاف ععد برعه: " المطلوب في حال ال ودة للمفاوضات هو أن يتم ال ودة إليها لمدة شهبرين لتبرسيم 
الحدود، وال يمكن ال ودة إلى المفاوضات من أجل تغيبر المبرج يات الم بروفة أو وضع )مبرج يات( 

 أخبرى جديدة".
 9/4/4114القدس، القدس، 
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 أشتية: السلطة تتجه لالنتقال لمسار سياسي جديد على ضوء فشل جهود الواليات المتحدة .3

إن « الحياة»الدكتوبر محمد أشتية لـ « فتح»قال عضو اللجنة المبركزية لحبركة : محمد يونس –برام هللا 
يبركية البرامية الجانب الفلسطيني يتجه إلى االنتقال لمسابر سياسي جديد على ضوء فشل الجهود األم

للتوصل إلى اتفاق عين الجانعين الفلسطيني واإلسبرائيلي. وأوضح أن المسابر الجديد يستدعي القيام 
عخطوات داخلية، منها إتمام إنهاء االنقسام. وذكبر أن وفدًا من منظمة التحبريبر سيتوجه األسعوع 

تزامن ان قاد المجلس عشأن إنهاء االنقسام. وي« حماس»المقعل إلى قطاع غزة للعحث مع حبركة 
 المبركزي مع انتهاء فتبرة الشهوبر التس ة من المفاوضات.

وقال الدكتوبر أشتية إن اللقاءات األخيبرة أظهبرت وجود تعاعد كعيبر في وجهتي نظبر الطبرفين من 
استئناف المفاوضات وتمديدها، فيما كشف مسؤول مقبرب من المفاوضات أن الجانب اإلسبرائيلي 

لسطيني سحب نصف طلعات االنضمام إلى الم اهدات والمواثيق الدولية، عبرض على الجانب الف
 لكن األخيبر برفض.

وقال أشتية إن الجانب الفلسطيني أعد خطة لالنضمام إلى جميع المنظمات والمواثيق والم اهدات 
منظمة وم اهدة وميثاق، في حال فشل اللقاءات الجابرية مع الجانب  93الدولية التي يعلغ عددها 

 سبرائيلي عبرعاية الوسيط األميبركي.اإل
واتهم أشتية برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي عنيامين نتانياهو عمحاولة اعتزاز الجانعين االميبركي والفلسطيني 
مقاعل تطعيق االتفاق الخاص عإطالق سبراح أسبرى ما قعل اتفاق أوسلو، إذ طالب عالحصول على 

الء األسبرى، وهي: إطالق سبراح الجاسوس جوناثان أبرع ة أثمان مقاعل إطالق الدف ة األخيبرة من هؤ 
 عوالبرد، وتمديد المفاوضات، ومن نا من التوجه إلى األمم المتحدة، ومواصلة االستيطان.
 9/4/4114الحياة، لندن، 

 
لتمديــد  كلمــة الســر بــوالرد مقابــل "كبــار"بيــنهم مســؤولون  اإلفــراج عــن أســرى"الشــرق االوســط": " .4

 المفاوضات
إن « لشبرق األوسط»قالت مصادبر فلسطينية مطل ة لـ: كفاح زعون -ي برودوبرينجود -برام هللا

المفاوضات المتواصلة عين الفلسطينيين واإلسبرائيليين ع د ثالث جلسات طويلة لم تسفبر عن تقدم 
نما تدوبر في حلقة مفبرغة، لكنها في نفس الوقت لم تستع د الوصول إلى صفقة اتفاق مع  يذكبر وا 

 ي. نهاية الشهبر الحال
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وعحسب المصادبر فإن الفلسطينيين واإلسبرائيليين م نيون عتمديد المفاوضات لتجنب صدام معاشبر، 
اإلفبراج عن أسبرى فلسطينيين عينهم مسؤولون كعابر، مقاعل إطالق سبراح الجاسوس »وأضافت أن 

األسبرى إطالق سبراح »وتاع ت: «. اليهودي في الواليات المتحدة جوناثان عوالبرد، قد يكون كلمة السبر
طالق عوالبرد يبرضيهم  «.يبرضينا وا 

وأوضحت المصادبر أن الفلسطينيين حددوا شبروطا واضحة لل ودة إلى المفاوضات، وهي تحديد 
طالق سبراح الدف ة البراع ة لألسبرى مع نحو 91مبرج ية ل ملية السالم )حدود  أسيبر جدد،  2000( وا 

عينما يطلب اإلسبرائيليون التبراجع عن  وتوسيع نفوذ السلطة في الضفة الغبرعية، ووقف االستيطان،
منظمة دولية، والقعول عتمديد المفاوضات مقاعل إطالق سبراح الدف ة البراع ة  20خطوة االنضمام إلى 
أسيبر تختابرهم إسبرائيل، ومن دون تجميد لالستيطان، ولكن التوقف عن  000من األسبرى، ونحو 
 طبرح عطاءات جديدة.

يبركي ل ملية السالم، مابرتن إنديك يحاول الوصول إلى صفقة وقالت المصادبر إن المع وث األم
شاملة، تتضمن إطالق سبراح أسبرى عينهم مسؤولون كعابر مقاعل منح إسبرائيل الجاسوس عوالبرد، 
وتجميد هادئ لالستيطان، وا عطاء الفلسطينيين حوافز تشمل التوسع األمني وفي العناء في مناطق 

لقدس، على أن يت هدوا ع دم الذهاب مجددا إلى مؤسسات في الضفة الغبرعية، وال مل في ا« ج»
دولية، على اعتعابر أن الم اهدات التي انضموا إليها حتى اآلن ت نى عالشأن الداخلي وليس 

 السياسي، وتمديد المفاوضات عاما إضافيا.
ت وأبرج ت المصادبر الجمود الذي يكتنف المفاوضا«. يعدو هذا مقعوال للطبرفين»وَأضافت المصادبر 

 في هذه المبرحلة إلى محاولة كل طبرف تحقيق إنجازات إضافية قعل ساعة الحسم األخيبرة.
مسؤوال فلسطينيا برفيع المستوى، طلب عدم ذكبر اسمه، ألنه لم يتلق تصبريحا عالحديث إلى  وقال

وسائل اإلعالم، سيكون من الص ب على الفلسطينيين برفض اتفاق لتمديد المفاوضات إلى ما ع د 
العبرغوثي. وقد كان  إطالق سبراح األسيبر مبروان أعبريل )نيسان( إذا شملت 19نتهائها في الـتابريخ ا

اسمه ضمن كل المبراسالت مع واشنطن منذ عداية المحادثات الصيف الماضي، وظهبر في كل 
 اللقاءات الدعلوماسية التي أجبراها القادة الفلسطينيون مع الدول األخبرى، عحسب المسؤول.

 9/4/4114لندن، الشرق االوسط، 
 
 عباس يطالب وزراء الخارجية العرب بالدعم المالي والسياسي :رياض المالكي .5

قال وزيبر الخابرجية الفلسطيني برياض المالكي إن البرئيس محمود ععاس، : محمد يونس –برام هللا 
ي الذي سيشابرك في اجتماع القاهبرة اليوم، سيطلع وزبراء الخابرجية ال برب على تفاصيل التدهوبر الذ
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شهدته المفاوضات، وسيقدم خطته للمبرحلة المقعلة والتداعيات المتوق ة. وأوضح أن ععاس سيطالب 
الدول ال برعية عالدعم السياسي والمالي، خصوصًا تف يل شعكة األمان المالية التي أقبرتها ساعقًا 

 «.لجمبركيةللسلطة الفلسطينية في حال ت برضها إلى عقوعات مالية، مثل وقف إسبرائيل التحويالت ا
 9/4/4114الحياة، لندن، 

 
 غزة تدعو عباس إلى عدم االنصياع للضغوط اإلسرائيلية ووقف المفاوضاتفي حكومة ال .6

طالعت الحكومة الفلسطينية في غزة برئيس السلطة الفلسطينية محمود ععاس "ع دم االنصياع : غزة
 مستمبرة منذ عشبرين عامًا".للضغوط اإلسبرائيلية"، مؤكدة على ضبروبرة "وقف مسلسل المفاوضات ال

( في مقبر 4|8واعتعبرت الحكومة في عيانها الذي صدبر في ختام جلستها األسعوعية ليل الثالثاء )
 برئاسة الوزبراء عغزة، أن المفاوضات "وفبرت غطاًء لممابرسة مزيد من ال دوان واالستيطان واإلبرهاب".

نظمات الدولية من اجل العدء كما ودعت برئيس السلطة إلتمام انضمام فلسطين الى عاقي الم
 عالمالحقة القانونية لسلطات االحتالل اإلسبرائيلية في المحافل الدولية.

 9/4/4114قدس برس، 
 
 إسماعيل األشقر: على السلطة وقف المفاوضات والتنسيق األمني فوراً  .7

الفلسطيني، اعتعبر النائب إسماعيل األشقبر، برئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشبري ي : غزة
إفبراج السلطة الفلسطينية عن القيادي في حبركة "حماس" في الضفة الغبرعية نزيه اعو عون عكفالة 
مالية ع د اعتقال دام اسعوعين، "خطوة غيبر كافية"، مطالًعا السلطة عوقف المفاوضات والتنسيق 

 األمني مع االحتالل فوبًرا وال ودة إلى المصالحة الوطنية.
تصبريحات خاصة لـ "قدس عبرس": "على برئيس السلطة الفلسطينية محمود ععاس وقال األشقبر، في 

نهاء ملف االعتقال السياسي ووقف التنسيق األمني ووقف  وقف المفاوضات فوبًرا وعدم تمديدها، وا 
 مالحقة المقاومين إلى األعد".

 8/4/4114قدس برس، 
 

 السلطة الفلسطينية تصدر سندات للبنوك لتعيد هيكلة ديونها .8
قالت السلطة الفلسطينية اليوم الثالثاء، إنها تنوي إصدابر سندات للعنوك في إطابر عملية : برام هللا

 10إعادة هيكلة لديونها الضخمة، فيما سيكون أول عيع لسندات حكومية منذ إقامة السلطة قعل 
 عاما.
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، 1021بر في مليابر دوال 2.4وعحسب أحدث العيانات المتاحة، علغت ديون الحكومة للعنوك حوالي 
في حين يقول محللون إن القبروض المقدمة إلى موظفي القطاع ال ام الفلسطيني والى شبركاء 

 مليون دوالبر أخبرى إلى البرقم االجمالي. 800الحكومة من القطاع الخاص، تضيف 
مليون دوالبر من الديون ستحول إلى  100وقال جهاد الوزيبر مديبر سلطة النقد الفلسطينية، إن حوالي 

 دات.سن
 9/4/4114القدس العربي، لندن، 

 
 القدس العربي: فلسطينيات يخضعن لتدريبات للعمل بالحرس الرئاسي .9

فتاة تدبريعًا إلى جانب عدد من الشعان، من مدبرسة تدبريب  11أنهت قعل أيام : أشبرف الهوبر -غزة 
لهعوط من عناية الحبرس البرئاسي في مدينة أبريحا في الضفة الغبرعية، التدبريعات هناك اشتملت على ا

طالق النابر من العنادق على شواخص التدبريب، وكيفية السيبر في الموكب البرئاسي،  عالية، وا 
وص ود المبركعات والقفز السبريع منها لتأمين الشخصيات، عالمة عن تدبريعات عسكبرية قاسية للقفز 

ُ  يضم  من ابرتفاعات في عبركة مياه. وظهبرت الفتيات وع ضهن محجعات، وهّن يبرتدين لعاساً  عسكبريًا
وقد زين عوضع نجمة على الكتف، تدل على حملهن برتعة ضاعط، وهّن  "الحبرس البرئاسي"شابرة 

 يقدمن عبرضا على حماية شخصية مهمة ت برضت ل ملية إطالق نابر.
نواة ألول طاقم أمني نسائي يشابرك في تأمين حبراسة البرئيس الفلسطيني،  11وستكون الفتيات الـ 
 شخص. 1000خاص وعددهم يفوق الـ ضمن أفبراد الحبرس ال

أحد المسؤولين ال سكبريين قال إن عداية عمل الفتيات سيكون لتأمين معنى المقاط ة، والمشابركة في 
 .عمليات فحص النساء الزائبرات

ويشيبر إلى أنهن متمكنات من المشابركة في طواقم تأمين المواكب، وأنهن من المحتمل أن يشابركن 
ود على ظهبر عبرعات برعاعية الدفع، التي تبرافق السيابرة المصفحة التي تقل في مبرحلة قادمة في الص 

 البرئيس في تنقالته.
 9/4/4114القدس العربي، لندن، 

 
 دويك طعنة للهوية الوطنية الفلسطينية تصريحاتفتح:  .01

قالــت حبركــة فــتح إن تصــبريحات عزيــز دويــك حــول القيــادة والوفــد الفلســطيني المفــاوض، : وفــا-برام هللا 
د وقوفه وتيابره في حبركة 'حماس' عجعهة االحـتالل اإلسـبرائيلي عمواجهـة الشـ ب الفلسـطيني وقيادتـه تؤك

 الوطنية.
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وقال المتحدث عاسم الحبركة أسـامة القواسـمي، فـي عيـان صـدبر عـن مفوضـية اإلعـالم والثقافـة، الليلـة، 
يخيــة الحاســمة 'إن ع ــض قيــادات حمــاس يبرتكعــون خطايــا عحــق الشــ ب الفلســطيني فــي اللحظــات التابر 

هـــي أقـــبرب لدبرجـــة الخيانـــة، عنـــدما يشـــتغلون عمـــواقفهم الالأخالقيـــة علـــى الجعهـــة الداخليـــة الفلســـطينية 
 وي ملون على تفكيك االلتفاف الجماهيبري حول القيادة ويحاولون ط نها من الخلف'.

للقيـــادة  وبرأى القواســـمي تصـــبريحات الـــدويك المتزامنـــة والمنســـجمة مـــع تهديـــدات الحكومـــة اإلســـبرائيلية
الفلســطينية عمثاعــة عمــل تخبريعــي يســتهدف قــبرابر الــبرئيس محمــود ععــاس تثعيــت دعــائم دولــة فلســطين 

 م اهدة واتفاقية دولية. 20لـ عالتوقيع على وثائق االنضمام 
واعتعــبر عدائيــة دويــك لل لمانيــة عمثاعــة اصــطفاف فــي مشــبروع المؤيــدين للــدول الدينيــة فــي المنطقــة،  

إســبرائيل، مؤكـدا أن 'الهــدف األول لشـ عنا الفلســطيني هـو تثعيــت الهويـة الوطنيــة  وتحديـدا يهوديــة دولـة
الفلسطينية لدولتـه كنقـيض أساسـي فـي صـبراعنا مـع المفـاهيم الصـهيونية األيديولوجيـة والدينيـة العاطلـة 
 لدولة االحتالل'. وأشابر القواسمي إلى دعوة الـدويك للجهـاد فـي سـوبريا كأولويـة علـى مقاومـة االحـتالل
اإلســـبرائيلي لفلســـطين، فـــي محاولـــة لتوســـيع نيـــبران الفـــتن الطائفيـــة، والحـــبروب الدينيـــة التـــي تســـ ى لهـــا 

 إسبرائيل.
وشدد علـى أن القيـادة الفلسـطينية تأخـذ الشـهادات مـن الشـ ب وقـادة ال مـل الـوطني المـؤمنين عـالوالء  

ها وابرتعاطاتهـــا الخابرجيـــة واالنتمـــاء للـــوطن، ولـــيس ممـــن أقســـم علـــى الـــوالء واالنتمـــاء لجماعـــة عأجنـــدات
 المشعوهة.

ولفت المتحدث عاسم حبركة 'فتح'، نظبر الش ب الفلسطيني إلى تساوق وتـزامن تصـبريحات قـادة اليمـين 
اإلســـبرائيلي مـــع تصـــبريحات قيـــادات مـــن 'حمـــاس'، م تعـــبرا أن مقاصـــدها وأهـــدافها تصـــب جمي هـــا فـــي 

 م بركة منظمة ومنسقة ضد طموحات وآمال وأهداف ش عنا.
 7/4/4114، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة

 
 للمسجد األقصى الّرشق يحّذر من خطورة االستباحة المنظمة  .00

حذَّبر عزَّت البّرشق عضو المكتب السياسي لحبركة حماس مـن خطـوبرة الـدعوات التـي تبرسـلها منظمـات 
قوم عهـــا، الخمـــيس، وجماعـــات صـــهيونية متطبّرفـــة إلـــى المشـــابركة فـــي التـــدبريعات والتجهيـــزات التـــي ســـت

 است دادًا لتقديم ما يسّمى "القبراعين" في المسجد األقصى يوم البراعع عشبر من الشهبر الجابري.
وأكَّد البّرشق في تصبريح صحفي، اليوم، أنَّ مـا تقـوم عـه الجماعـات الصـهيونية المتطبّرفـة ضـد المسـجد 

ّنمـا هـي اسـتعاحة منظمـة  األقصى المعابرك عحماية وتواطـؤ مـن االحـتالل لـم ت ـد اقتحامـات فحسـب، وا 
 وجبريمة إسبرائيلية ال ينعغي السكوت عليها أو التقاعس في صّدها ومقاومتها.
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ـــــي  ـــــاعس ال برع ـــــاز األمبريكـــــي والتق ـــــدولي واالنحي ـــــّين أنَّ االحـــــتالل اإلســـــبرائيلي يســـــتغّل الصـــــمت ال وع
ســيم األقصــى واإلســالمي ومســابر المفاوضــات لتمبريــبر المزيــد مــن مخططاتــه التهويديــة الســاعية إلــى تق

 المعابرك زمانيًا ومكانيًا.
وأوضح البّرشق أنَّ مخططات االحتالل الساعية إلى تغييبر الطاعع اإلسالمي لألقصى ععـبر الحفبريـات 

 المتواصلة ومحاوالت عناء كنيس يهودي على جزء منه وصلت إلى مبراحل خطيبرة.
م ـالم األقصـى الـذي سـيعقى وشّدد القيادي في حماس علـى أنَّهـا محـاوالت يائسـة لـن تفلـح فـي طمـس 

إسالميًا خالصًا ولن تقعل جماهيبر ش عنا الفلسطيني وأمتنا ال برعيـة واإلسـالمية المسـاس عـه أو التفـبريط 
 في جزء منه.

ودعــا البرشــق أعنــاء الشــ ب الفلســطيني فــي القــدس وأكنــاف عيــت المقــدس، وفــي األبراضــي المحتلــة عــام 
بّرعــاط فيــه دفاعــًا عنــه وتصــديًا لمحــاوالت "المغتصــعين إلــى شــّد البّرحــال إلــى األقصــى ومواصــلة ال 48

 الصهاينة اقتحامه وتدنيسه".
كمــا دعــا جمــاهيبر األمــة ال برعيــة واإلســالمية وأحــبرابر ال ــالم إلــى هّعــة جماهيبريــة وتحــبّرك فاعــل شــ عيًا 

 وا عالميًا ضد جبرائم االحتالل نصبرًة لألقصى المعابرك ودعمًا لصمود المبراعطين فيه.
 8/4/4114، ينفلسطين أون ال

 
 حماس ليست لعبة وورقة مقابل خيار المفاوضات الزهار: .02

طالب عضو المكتب السياسي لحبركة حماس، محمود الزهـابر، مسـاء أمـس،  :القدس دوت كوم -غزة 
حبركـــة فـــتح عتنفيـــذ االتفـــاق الســـاعقة إلنهـــاء االنقســـام الفلســـطيني، برافضـــًا اســـتخدام المصـــالحة الوطنيـــة 

 تالل اإلسبرائيلي من أجل إنجاح مسيبرة التسوية"."كوبرقة ضغط على االح
وقـال الزهــابر، خــالل نــدوة سياســية عغــزة، "حمــاس ليســت ل عــة ووبرقــة مقاعــل خيــابر المفاوضــات"، منتقــدًا 

 الفشل في جوالت المفاوضات". ببر ت"اإلقعال على طاولة المصالحة كلما اق
ن المطلوب هو "تنفيذ ما تم اتفاق عليه في وبرحب عالزيابرة المبرتقعة ألعضاء اللجنة الخماسية، م تعبرًا أ

 اتفاق القاهبرة قعل سنوات".
وعشــأن احتمــاالت تجــدد المواجهــات مــع إســبرائيل، قــال الزهــابر إن "المقاومــة الفلســطينية ســتوجع الكيــان 

 الصهيوني في حال فكبر عشن أي عدوان جديد على غزة".
ي ال ــدوان األخيــبر، وســتدافع غــزة عـــن وأضــاف "المقاومــة ســتفاجال االحــتالل اإلســبرائيلي كمــا كـــان فــ

ن أبراد ال دو م برفة ما لدينا من أسلحة فليتجبرأ على شن عدوان تجاه غزة".  نفسها، وا 
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وفي سياق آخبر، جدد الزهابر موقف حماس ع دم التدخل في الشأن المصبري الداخلي، وقـال: "كـل مـا 
نمـــا هـــي فعبركـــات إع الميـــة وتهـــم غيـــبر مقعولـــة يقـــال اتجـــاه غـــزة مـــن قعـــل مصـــبر لـــيس لـــه أي دليـــل، وا 

 والمستفيد الوحيد منها فقط هو االحتالل اإلسبرائيلي".
وأضاف: "من اتهمنا عاإلبرهاب والتخاعبر هو من كان يتواصل وينسق مع حماس في الماضي"، مؤكدًا 

 "عدم وجود أي دليل )لدى مصبر( كي تحاصبرنا وتضيق الخناق على غزة".

 9/4/4114، القدس، القدس

 

 مكانها تراوحالقدس": المفاوضات العالول لـ" .03
قال عضو اللجنة المبركزية لحبركة فـتح محمـود ال ـالول فـي  :مهند ال دم -القدس دوت كوم  -برام هللا 

حــديث خــاص مــع القــدس دوت كــوم "ان المفاوضــات الجابريــة مــا زالــت تــبرواح مكانهــا، واي تقــدم عهــا 
انفـبراج عهـذه القضـية سـنتاعع المفاوضـات  عن الدف ة االخيبرة من االسبرى، فـإذا حصـل عاإلفبراجمبرهون 

لكــن عشــبروط أخــبرى منهــا وقــف كامــل لالســتيطان، واالتفــاق علــى ان مبرج يــة اقامــة الدولــة الفلســطينية 
 وعاصمتها القدس الشبرقية". 2991هي على حدود عام 

منظمـــة دوليــة اصـــعح خلفنـــا وال يمكــن التبراجـــع عنـــه،  20واوضــح "ان ذهـــاب القيـــادة الفلســطينية الـــى 
 اسيبرا المتفق عليهم". 30عن الـ عاإلفبراجوتقدمنا الى منظمات دولية جديدة مبرهون 

 9/4/4114القدس، القدس، 
 
 حماس أسرى  ًا بالتعاون األمني معوصحفي ثالثة محاميناإلسرائيلية تتهم  المركزّية المحكمة .04

حيفــا، إلــى المحكمــة قــّدمت النياعــة ال امــة فــي منطقــة  مــن زهيــبر أنــدبراوس: -”برأي اليــوم“ –الناصــبرة 
عاًمـا، مـن قبريـة الع نـة،  41المبركزّية في المدينة الئحة اتهام ضّد المحامي محمد ععـد الـبرؤوف عاعـد 

داخــل مــا ي ّســمى عــالخط األخضــبر، وجهــت لــه فيهــا تهًمــا أمنّيــة مختلفــة. وشــملت الئحــة االتهــام تهمــة 
ج الـعالد، التخـاعبر مـع عـدو أجنعــّي تقـديم الخـدمات لمنظمـة محظـوبرة قانونًيـا واالتصـال ع ميـل مـن خـابر 

 ومساعدة منظمة إبرهاعّية وحيازة أموال ت ود لتنظيم إبرهاعّي.
وزعـم ممثـل النياعـة أّن المحـامي عاعـد قـام علـى مـدابر سـنوات وحتـى يـوم اعتقالـه عتحويـل ونقـل برسـائل 

الســجن عــين الســجناء األمنيــين مــن حبركــة حمــاس، ومــن عيــنهم األســيبر ععــاس الســيد الــذي حكــم عليــه ع
مؤعًدا، أحد المسؤولين عن ال ملية التفجيبرية في فندق )عابرك( في نتانيا، وععد هللا العبرغوثي الذي  30

 مؤعًدا. 91حكم عليه عالسجن 
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كما جاء في الئحـة االتهـام أّن البرسـائل التـي نقلهـا المحـامي عاعـد تحمـل طاعً ـا تنظيمًيـا كانـت تهـدف 
ة عــين الســجناء األمنيــين التــاع ين لحمــاس، مــن عينهــا إعــالن لتنســيق الخطــوات االحتجاجيــة والتضــامني

اإلضــبراب عــن الط ــام وعــدم االمتثــال لجلســات المحــاكم اإلســبرائيلية، وشــّدّدت الئحــة االتهــام علــى أّن 
 هذا التنسيق يهدف إلى ت زيز قيادة حماس داخل السجون.

عاًمــا( مــن  33حــامي أســامة مقعــول )عــالوة علــى ذلــك، ذكــبر التلفزيــون اإلســبرائيلّي، أّنــه تــّم اعتقــال الم
عاًمـا(، التـي ت مـل فـي  40ناعلس وي مل فـي نفـس المؤسسـة، واعتقلـت أيضـا السـكبرتيبرة نـبرمين سـالم )

المؤسسة. ونقلت القناة عن جهاز األمن ال ام )الشاعاك اإلسبرائيلّي( قولـه إّنـه خـالل التفتـي  فـي عيـت 
علـغ مليـون ونصـف المليـون شـيكل، كـان قـد تلقاهـا المحامي عاعد تّم ال ثوبر على خزنة تحتـوي علـى م

 من حماس على ما يعدو حيث طالعت النياعة عمصادبرة هذه األموال.
وعحسـب )الشـاعاك(، فقـد اسـتخدمت قيـادة حمـاس فــي الخـابرج هـؤالء المحـامين كـذبراع طويلـة لهــا إلدابرة 

اإلنسان( في ناعلس،  نشاطاتها داخل السجون، ععبر استخدام غطاء )مؤسسة التضامن الدولي لحقوق
 وكان يتواصل أسبرى محبربرون في صفقة شاليط في قطاع غزة مع هذه المؤسسة.

 9/4/4114، رأي اليوم، لندن
 
 وموعد األسرى الحرية رغم أنف المحتل ..وال العزل "القسام": ال السجن باق   .05

ا مــن أجــل ت هــدت كتائــب القســام الجنــاح ال ســكبري لحبركــة حمــاس، عمواصــلة عملهــ: غــزة )فلســطين(
 إلـى"أعـو ععيـدة" برسـالة  عاسم الكتائبووجه المتحدث  تحبريبر االسبرى من سجون االحتالل اإلسبرائيلي.

ععبر "تـويتبر" قـال فيهـا: "إلـى القائـد  على صفحتهالقائد في "القسام" األسيبر إعبراهيم حامد في تغبريدة له 
 أنف المحتل".حامد ال السجن عاق وال ال زل، وموعدك الحبرية برغم  إعبراهيمالعطل 

اليوم األبرع اء في التاسع من نيسان )إعبريـل( الجـابري،  ينتهيويشابر إلى أن عزل األسيبر إعبراهيم حامد 
ع د خوضه اضبراعا عـن الط ـام، وت هـد ادابرة السـجون عإخبراجـه مـن ال ـزل فـي هـذا الوقـت، وذلـك ع ـد 

دابرة سجون االحتالل.  اتفاق تم عين الهيئة القيادية ال ليا وا 
 9/4/4114س، قدس بر 

 
 "المية ومية": الفصائل الفلسطينية تستنكر وتجدد تمسكها بمبادرة "عين الحلوة" اشتباكات .06

ـــــدنذكـــــبرت  ـــــاة، لن ـــــبروت، مـــــن 9/4/41145، الحي ـــــة واإلســـــالمية ، أن عي الفصـــــائل والقـــــوى الوطني
حـداث الفلسطينية في لعنان، استنكبرت في عيـان ع ـد اجتمـاع طـابرئ فـي سـفابرة فلسـطين لـدى لعنـان "األ
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المؤســفة التــي حصــلت فــي مخــيم الميــة وميــة وأضــبرت عــأمن المخــيم واســتقبرابره وأدت إلــى قتــل األعبريــاء 
حداث حال من الصدمة والهلع عينهم". وأسفت لسقوط الضحايا.  وتبرويع أهلنا في المخيم وا 

فـــي المخيمـــات وجوابرهـــا مـــن خـــالل القيـــام عواجعنـــا عضـــعط  واالســـتقبرابروأكـــدت الحـــبرص علـــى "األمـــن 
وضــاع وعــدم الســماح ألي جهــة عال عــث عــأمن المخيمــات، وخصوصــًا مخــيم الميــة وميــة". وجــددت األ

مــن مخــيم عــين الحلــوة وتنفيــذها وعــدم اللجــوء إلــى الســالح لم الجــة  أطلقــتتمســكها عـــ "المعــادبرة التــي 
 الخالفات الداخلية".

عـادبرة وتسـهيل تنفيـذها لحمايـة وطالعت "الجهات اللعنانية البرسمية والحزعيـة عـإجبراءات ملموسـة لـدعم الم
الفلسـطينية". ودعـت "الحكومـة -السلم االهلي في لعنان والمخيمات، وت زيزًا لل القات األخوية اللعنانية

اللعنانية الى دعـم صـمود شـ عنا الفلسـطيني فـي لعنـان مـن خـالل اقـبرابر حقوقـه االنسـانية واالجتماعيـة، 
 ".بريثما يتمكن من ال ودة الى ديابره في فلسطين

كتائــب شــهداء ال ــودة" أّي عالقــة لــه عاشــتعاكات الميــة  - 48وفـي الســياق، نفــى "تكتــل أعنــاء فلســطين 
وميــة، مشــيبرًا إلــى أّن "االشــتعاكات وق ــت عــين "أنصــابر هللا" وشــ عة مــن "فــتح" ال عالقــة لهــا عالقيــادّي 

 المفصول من الحبركة محمد دحالن".
، دعـــا "كـــل األمنيـــة األجهـــزةع عحضـــوبر برؤســـاء وكـــان مجلـــس االمـــن الفبرعـــي فـــي صـــيدا الـــذي اجتمـــ

السياســـية  األوضـــاعالفصـــائل الفلســـطينية فـــي المخيمـــات الـــى وأد الفتنـــة ووجـــوب التضـــامن فـــي ظـــل 
التي تحدث في الدول ال برعية ما يسـتدعي اعتمـاد لغـة ال قـل والهـدوء والتـبروي وعـدم االنجـبرابر  واألمنية

ديبرهم للمعادبرة التي قامت عها الفصائل والتي تؤكد وجـوب ". وأعدوا "تقاإلسبرائيليوبراء مخططات ال دو 
 الحفاظ على االمن ومنع التقاتل داخل المخيمات".

أمـين سـبر حبركـة فـتح فـي جنـوعي لعنـان ال ميـد مـاهبر ، أن 7/6/4114، تالجزيـرة. نـوأضاف موقـع 
أشـخاص  شعايطة نفى أن تكون للتوتبر عـين الطـبرفين خلفيـة سياسـية، وعـزاه إلـى "خـالف شخصـي عـين

مــن المجمــوعتين، تطــوبر إلــى تالســن واشــتعاك وتــدخلت حبركــة فــتح لحلــه"، فــإن مصــادبر فلســطينية ال 
تســتع د أن يكــون للهجــوم علــى مســؤول كتائــب ال ــودة فــي مخــيم الميــة وميــة براعــط عــدفء ال القــة عــين 

الح ععاس البرئيس الفلسطيني محمود ععاس والقيادة السوبرية، عحيث يكون الهجوم من أنصابر هللا "لص
ن لم يكن عطلعه".  وا 

وقــد ذكــبر هيــثم زعيتــبر الكاتــب الفلســطيني فــي صــحيفة اللــواء اللعنانيــة أن مــا وقــع عــالمخيم كــان عمليــة 
أمنية سبري ة دامت نحو ساعتين، قام عها مسلحون مما ي ـبرف عــ"أنصابر هللا" علـى موكـب أحمـد برشـيد 

 مسؤول ما ي برف عكتائب ال ودة في مخيم المية ومية.
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ع هيثم زعيتبر في مقاعلة مع الجزيبرة أحداث مخيم الميـة وميـة فـي سـياق محاولـة مـن أحمـد برشـيد ويض
الســيطبرة علــى المخــيم، فــي إطــابر صــبراع النفــوذ علــى المخيمــات عينــه وعــين حبركــة جمــال ســليمان التــي 

 ت مل في سياق فصائل المعادبرة من خابرج فتح.
مد دحالن والبرئيس الفلسـطيني، فـإن عيانـا صـدبر ومع أن األحداث لم تشبر معاشبرة إلى الصبراع عين مح

ينفـي عالقتـه عالموضـوع ويهـاجم محمـود ععـاس،  -تلقـت الجزيـبرة نـت نسـخة منـه-عن مكتـب دحـالن 
 أثابر الشك حول صلته عالموضوع أكثبر مما نفاه لغياب دواعي النفي.

حّمـل فـي  "تحـالف القـوى الفلسـطينية"، أن محمـد صـالح، عـن 9/4/4114السفير، بيـروت، ونشبرت 
حـــداث حــال مـــن الهلــع عـــين أهــالي المخـــيم.  عيــان لــه طبرفـــي االشــتعاك المســـؤولية عــن قتـــل األعبريــاء وا 
وطالــب جميـــع الفصــائل والقـــوى الوطنيــة واإلســـالمية الفلســـطينية عالقيــام عـــدوبرها فــي ضـــعط األوضـــاع 

عالوثيقـــة داخـــل المخيمـــات وعـــدم الســـماح ألي جهـــة عال عـــث عـــأمن المخيمـــات. وأكـــد التحـــالف تمســـكه 
 الفلسطينية مطالعًا الجميع االلتزام عها وتنفيذها وعدم اللجوء إلى السالح لم الجة الخالفات الداخلية.

 

 ": الهجوم في المية ومية كان مباغتًا للقضاء على "ظاهرة أحمد رشيد"النهار" .07
نصــابر وشــهود داخــل مخــيم الميــة وميــة ان تنظــيم "ا ةفلســطينيكشــفت مصــادبر : أحمــد منــت  -صــيدا 

هللا" عقيــادة الفلســطيني جمــال ســليمان عاغــت المســؤول عــن "كتيعــة ال ــودة" الفلســطيني الســوبري احمــد 
عداون برشيد والمقبرعين منه من دون ساعق انذابر عهجمات مسلحة في اماكن وجودهم وعملهم، وتمكن 
ن فــي اقــل مــن ســاعة ونصــف ســاعة مــن القضــاء علــى برشــيد وشــقيقيه وعــدد مــن مبرافقيــه، مــن دون ا

يتمكن اآلخبرون من البرد على مصادبر النابر. وأعقت "لجنـة المتاع ـة" الفلسـطينية المشـتبركة اجتماعاتهـا 
جبرحى، ع د وفاة  9قتلى و 9مفتوحة أمس لم الجة ذيول هذه االشتعاكات التي ابرتف ت حصيلتها الى 

 أحد الجبرحى، وغالعيتهم من أقبرعاء برشيد وأنصابره.
 أنصــابر أحــدغالعيــة القتلــى كانــت فــي الــبرأس والوجــه، وان  إصــاعاتوأشــابرت المصــادبر نفســها الــى ان 

 برشيد كان ي مل في وبرشة عناء عائدة الى األخيبر، وهو سوبري، استهدف عبرشا  "دوشكا". 
كــذلك اشــابرت الــى مصــادبرة محتويــات المحــال والمســتودعات ال ائــدة الــى برشــيد، ومــن ضــمنها اســلحة 

افت أنــه عــدا واضــحا للجميــع ان ضــوءًا اخضــبر اعطــي وعتــاد حبرعــي وكميــة كعيــبرة مــن األمــوال. وأضــ
لسـليمان مــن أجــل القضــاء علــى ظــاهبرة برشــيد التــي تنامــت عشــكل ملحــوظ فــي األعــوام األخيــبرة، عحيــث 

اآلمبر الناهي ع د توسيع اعماله وعسط نفوذه، وفتح اعواب االنضمام الى كتيعته، وع ضـهم مـن  أصعح
ين يوفبر لهم المأكل والمسكن وال مل، وي مل على تدبريعهم حبركة "فتح" والالجئين السوبريين الذ أنصابر

وتسليحهم، األمبر الـذي عـات يشـكل خطـبرا لـيس علـى امـن المخيمـات فحسـب ولكـن ايضـا علـى االمـن 
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القومي واالقليمي وتحديـدا السـوبري. والالفـت أن القـوى والفصـائل الفلسـطينية خصوصـًا داخـل مخيمـي 
 المتفبرج أو الموافق ضمنًا.المية ومية وعين الحلوة، وقفت وقفة 

وكــان عيــان لـــ"كتائب شــهداء ال ــودة" ن ــى "األمــين ال ــام الجنــبرال احمــد برشــيد القائــد االعلــى فــي مخــيم 
الميــة وميــة"، واتهــم "عصــاعات انصــابر هللا عابرتكــاب جبريمــة شــن اء عإعــدام جمــاعي ألفــبراد عائلــة برشــيد 

 كوت والثأبر ألعي الفقبراء الشهيد احمد برشيد".على يد القاتل المأجوبر جمال سليمان". وت هد "عدم الس
 9/4/4114النهار، بيروت، 

 
 التحرير تدعو الجتماع طارئ لبحث أحداث مخيم "المية ومية" منظمةفصائل  .08

اســـتنكبرت قيـــادة فصـــائل منظمـــة التحبريـــبر الفلســـطينية فـــي لعنـــان "االحتكـــام للســـالح فـــي حـــل : عيـــبروت
نفس ومحاصــبرة ابرتــدادات األحــداث المؤلمــة التــي وق ــت فــي الخالفــات الداخليــة"، داعيــة إلــى "ضــعط الــ

مخيم "المية وميـة" فـي جنـوب لعنـان، ومنـع اسـتغاللها لضـبرب الهـدوء واالسـتقبرابر الـذي اتسـم عـه مخـيم 
 المية ومية".

ودعت فصائل منظمة التحبريبر في عيـان صـحفي تلقـت "قـدس عـبرس" نسـخة عنـه، ل قـد اجتمـاع طـابرئ 
ســالمية الفلســطينية "لعحــث ســعل متاع ــة اإلشــكالية التــي حصــلت فــي المخــيم لكافــة القــوى الوطنيــة واإل

وأكدت على ضبروبرة التمسك وااللتزام عالمعادبرة الفلسطينية التي أطلقـت منـذ أيـام مـن  وم الجة ذيولها".
 واإلسالمية.قعل كافة القوى والفصائل الوطنية 

 8/9/4114قدس برس، 
 
 ل التفكير مرتين في قرار إنهاء االنقسام: اللحظة التاريخية ال تحتمفتححركة  .09

أكـــد القيـــادي فـــي مفوضـــية اإلعـــالم والثقافـــة التاع ـــة لحبركـــة فـــتح موفـــق مطـــبر، أن : برام هللا )فلســـطين(
اللحظـــة التابريخيـــة ال تحتمـــل التفكيـــبر مـــبرتين فـــي قـــبرابر إنهـــاء االنقســـام الفلســـطيني وتنفيـــذ اإلجـــبراءات 

 الالزمة إلتمام المصالحة.
اف مهمــة اللجنــة الوطنيــة التــي شــكلها برئــيس الســلطة محمــود ععــاس مــن قــادة ال مــل وقــال: "إن أهــد

ـــى  ـــاهبرة واعـــالن الدوحـــة، واالتفـــاق عل ـــاق الق ـــذ اتف الـــوطني النهـــاء االنقســـام وانجـــاز المصـــالحة، وتنفي
االنتخاعـــات ال امـــة، أشـــد وضـــوحا  إلجـــبراءالمعاشـــبرة عتشـــكيل حكومـــة التوافـــق الـــوطني، وتحديـــد موعـــد 

داني، وأنه ليس لواحد مـن قـادة "حمـاس" فـي الـداخل او الخـابرج حجـة لتأويـل او تفسـيبر مـا للقاصي وال
يجــب ان تســم ه اللجنــة مــن قــادة "حمــاس" فــي القطــاع، خاصــة ع ــد وعــد مــن اســماعيل هنيــة ل ــزام 
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األحمـــد عضـــو اللجنـــة المبركزيـــة لحبركـــة "فـــتح" مســـؤول ملـــف المصـــالحة، عتحديـــد موعـــد لقـــاء اللجنـــة 
 دة حماس عغزة.الوطنية مع قا

 8/9/4114قدس برس، 
 
 ": العودة للمفاوضات ستقود لنتائج مأساوية على الشعب الفلسطينيالشعبية" .21

حــذبر عضــو المكتــب السياســي للجعهــة الشــ عية لتحبريــبر فلســطين كايــد الغــول مــن : برام هللا )فلســطين(
ن االســـتجاعة للضـــغوطات التـــي تمـــابرس علـــى الســـلطة، واتخاذهـــا معـــبربًرا لتمديـــد المف اوضـــات، "حتـــى وا 
 كانت لفتبرة زمنية أقل عن ال ام الذي تطالب عه اإلدابرة األمبريكية وحكومة ال دو".

وشدد على أن "استمبرابر التفبرد في التقبريبر عالسياسـة ال يشـكل ضـمانة للصـمود فـي وجـه الضـغوطات، 
 ومن شأنه أن يقود الى نتائج مأساوية على الش ب الفلسطيني وحقوقه".

تصــبريحات لــه أذاعهــا القســم اإلعالمــي للجعهــة القيــادة الفلســطينية إلــى "التوقــف عــن  ودعــا الغــول فــي
ــــة  ــــب القــــوى الوطني ــــدوبر األمبريكــــي، واالســــتجاعة لمطل ــــى ال االســــتمبرابر فــــي المفاوضــــات وعالبرهــــان عل
واإلسالمية الداعي لضبروبرة اعتماد سياسة عديلة عمادها المقاومة الشاملة لل دو، وعناء الوحدة الوطنية 

 برط الزم لنجاح ذلك".كش
صـبرابره  48وأشابر إلى أن تمسك الوفد اإلسبرائيلي المفاوض ع دم إطالق سبراح أسبرى من منـاطق الــ  وا 

على عودة القيادة الفلسطينية عن قبرابرها عاالنضمام الى خمسة عشبر منظمـة م اهـدة دوليـة، والتمسـك 
 نتائج محددة. عموقف عدم وقف االستيطان، هو الذي يفسبر عدم وصول االجتماع الى

 8/9/4114قدس برس، 
 

 لالستيطانالمؤيدين المستوطنين  نتنياهو يأمر بإطالق حملة ضدّ  .20
أمبر برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي عنيامين نتنياهو يوم الثالثاء عإطالق حملة ضد : منيبر العويطي -القدس

دي في الضفة الناشطين المؤيدين لإلستيطان المتهمين عمهاجمة جنود إسبرائيليين في جيب يهو 
 الغبرعية المحتلة.

وطالب نتنياهو قادة الدفاع "عالتصبرف عكل قوة" لفبرض القانون وذلك في أعقاب تقابريبر أفادت عأن 
مستوطنين برشقوا جنود احتياط عالحجابرة في جيب يهودي قبرب ناعلس ومزقوا خيامهم وسكعوا عليها 

 الكيبروسين وع ثبروا المحتويات.
 8/4/4114، وكالة رويترز لألنباء
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 شكل أحادي الجانب من دون ثمنبلن نوافق على أن يتصرف الفلسطينيون : ليبرمان .22
عّدل وزيبر الخابرجية أفيغدوبر ليعبرمان ع ض الشيء تصبريحاته ضد : أس د تلحمي -الناصبرة 

المفاوضات، وع د يوم على إعالنه أنه يفضل انتخاعات عامة معكبرة على اإلفبراج عن أسبرى 
لكنني لست مست دًا ألكون مغفاًل. لن "ذاعة ال امة أمس إنه يؤيد المفاوضات فلسطينيين، قال لإل

، مضيفًا "نوافق على أن يتصبرف الفلسطينيون في شكل أحادي الجانب من دون أن نجعي منهم ثمناً 
 24لـ أن إسبرائيل تشتبرط عودة العحث في تفاصيل الصفقة عسحب الفلسطينيين طلعهم عاالنضمام 

  ممية.هيئة وم اهدة أ
واتهم ليعبرمان البرئيس الفلسطيني محمود ععاس عإفشال المفاوضات من خالل توجهه إلى األمم 

أن إسبرائيل ". وتاعع: "قعل ساعات من إنجاز اتفاق حول تمديد المفاوضات"المتحدة ومؤسساتها 
حول  مست دة للعحث في كل مسائل الصبراع الجوهبرية، لكنها تبرفض الشبرط القائل عالعدء عمفاوضات

 ."قضية الحدود فقط
 9/4/4114لندن،  الحياة،

 
 الجانب الفلسطيني يوجد شريك ليأخذ ال ليعطي.. وفي فشل المفاوضاتب نّبأتتيعلون:  .23

عفشل المفاوضات، وأنه كان  "تنّعأ"تعاهى وزيبر الدفاع موشعه ي لون عأنه : أس د تلحمي -الناصبرة 
. وقال "خذ وي طي )يفاوض( إنما فقط يأخذ وال ي طيال يأ"ي لم أن البرئيس الفلسطيني )أعو مازن( 

نعي غضب، إنما أنا واق ي. لكن، في الجانب "خالل تفقده تدبريعًا عسكبريًا في الشمال إنه ليس عـ 
أن الفلسطينيين ي لنون أنهم ال ي تزمون الحديث ". وأضاف: "الفلسطيني يوجد شبريك ليأخذ ال لي طي

ليس في نيتهم التنازل عن حق ال ودة، أو التفاوض حول نهاية عن دولة قومية للش ب اليهودي، و 
ومذاك  "عاماً  10قعل "المطالب، وقد عبرفت ذلك حين كنت برئيسًا لش عة االستخعابرات ال سكبرية 

الوقت وأنا أصبرخ وأقول هذا الكالم، ففي كل مبرة يتطلب منهم حسم موقفهم، فإنهم يهبرعون 
 ."ويتهموننا

 9/4/4114لندن،  الحياة،
 

 البناء في القدس عن لن تعتذر أبداً  "إسرائيلبينيت ردًا على كيري: " .24
وزيبر الخابرجية برفض وزيبر االقتصاد اإلسبرائيلي نفتالي عنيت انتقادات  ععد البرؤوف أبرناؤوط:

وفي إشابرة إلى ال عابرة  كيبري وقال: "إسبرائيل لن ت تذبر أعدا على العناء في القدس"األميبركي جون 
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يبري في الت عيبر عن انهيابر األموبر وهي "عوف" أضاف عنيت "إن العناء في القدس التي استخدمها ك
 ليس "عوف"، إن العناء في القدس هو عمل صهيوني".

 9/4/4114، األيام، رام هللا
 
 عباس رئيس أن سبب فشل المفاوضات هو الالواليات المتحدة ودول أوروبية ترى ل: آرئي .25

أوبري  "العيت اليهودي"العناء واإلسكان من حزب المستوطنين ادعى وزيبر : أس د تلحمي -الناصبرة 
عإعالنه يوم  "الصفقة"آبريئل الذي نسعت له الواليات المتحدة وأوساط إسبرائيلية مسؤولية إجهاض 

، أن الواليات المتحدة ودواًل أوبروعية "غيلو"وضع مسودتها عناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنة 
المسؤول الوحيد عن إفشال « أعو مازن»لفلسطيني، وتحديدًا برئيس السلطة كثيبرة تبرى في الجانب ا

الفلسطينية  "أعو مازن"أن الفشل مسجل على اسم ". وأبردف: "ل جزه عن اتخاذ القبرابر"المفاوضات، 
 ."الذي أثعت أنه ليس شبريكًا للسالم

 9/4/4114لندن،  الحياة،
 
 انتهى والتحدي اآلن هو تمديد المفاوضاتلية انضمام السلطة للمعاهدات الدو مسؤول إسرائيلي:  .26

عن مسؤول سياسي إسبرائيلي "كعيبر" قوله إن انضمام السلطة الفلسطينية "والال" نقل موقع : ـبرب48عــ
للم اهدات الدولية "أصعحت طي التابريخ". وأضاف أن أعو مازن لن يلغي هذا المس ى تحت الضغط 

 ث عن م اهدات ليست مهمة عوجه خاص.األمبريكي، وأنه في كل األحوال فإن الحدي
وأضاف أن الطلب منه إلغاء المس ى غيبر واق ي، وأن التحدي اآلن هو إيجاد طبريق لتمديد 
المفاوضات برغم ذلك، عحيث يكون الشبرط المبركزي هو تجنب اتخاذ أي مس ى آخبر مماثل في 

 الساحة الدولية خالل المفاوضات.
ليين، سياسيين وأمنيين، ي تقدون أنه عدال من اإلصبرابر على موقع إلى أن مسؤولين إسبرائيالأشابر و 

إلغاء ما قد حصل ف ال، يجب أن يطلب من الفلسطينيين االلتزام ع دم التوجه إلى هيئات أخبرى 
 طالما تجبري المفاوضات، عدون اشتبراط أي ت هدات من إسبرائيل.

 8/4/4114، 48عرب 
 
 ما يجري في سوريةفي التدخل في "إسرائيلـ": ال مصلحة لبن يشاي .27

قال المحلل برون عن يشاي، في تحليل نشبره على موقع صحيفة )يدي وت  زهيبر أندبراوس: -الناصبرة
أحبرونوت( االلكتبرونّي إّن األجهزة األمنّية واالستخعابراتية في إسبرائيل تبرغب في سقوط نظام البرئيس 
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النظام في وقت قبريب سيسمح  السوبرّي د. عّشابر األسد في أقبرب وقت ممكن، وفي تقديبرها فإّن سقوط
ععقاء عنية تحتية سياسية وعسكبرية تسمح عقيام حكم مستقبر في سوبرية في فتبرة ما ع د األسد، الفتًا 
إلى أّنه ومع كل هذا فإن هناك قلة أمنية وعسكبرية ت تقد أن على إسبرائيل التدخل فيما يجبري هناك، 

منية وصفها عالبرفي ة في تل أعيب، إلى أّنه ال ونّوه عن يشاي، استناًدا إلى مصادبر أ على حد قوله.
مصلحة إلسبرائيل في التدخل فيما يجبري في سوبرية وذلك لألسعاب التالية: أواًل، إّن أّي ضبرعة 
إسبرائيلّية ضّد سوبرّية ست  يد توحيد صفوف الجمهوبر الذي كان في الماضي من المؤيدين للنظام 

أما السعب الثاني، يقول المحلل إّن محابرعة نظام األسد  وعات اليوم متبردًدا عهذا الشأن حول األسد،
في هذا الوقت ستكون عالنسعة للم ابرضة والدول ال برعّية وتبركّيا عمثاعة الط ن في الظهبر، األمبر الذي 
قد يؤدي إلى توقف القتال ضد األسد ونظامه، وفي ما يت لق عالسعب الثالث واألخيبر فإّن ال الم لن 

ى عملية إسبرائيّلية ضد سوبرية، في حال أدى سقوط النظام في دمشق عسعب ينظبر ع ين البرضا إل
مثل هذه ال ملية إلى هزة ابرتدادية في الشبرق األوسط على خلفية الصبراع الدينّي المذهعّي، وانتقال 

 االضطبراعات إلى لعنان أو ال براق أو األبردن أو تبركّيا، على حد ت عيبره.
 9/4/4114، رأي اليوم، لندن

 
 "شمشون"حديثة سالح الجو اإلسرائيلي يتزود بطائرة إمداد جوي : هآرتس .28

أفادت صحيفة "هآبرتس"، اليوم الثالثاء، أنه من المقبربر أن يتسلم سالح الجو اإلسبرائيلي، : ـبرب48عــ
يوم غد، طائبرة "شمشون" األولى في القاعدة ال سكبرية "نفاطيم"، وذلك في إطابر نظام اإلمداد الجوي 

 الجو.التاعع لسالح 
( من إنتاج شبركة "لوكهيد مابرتن"، والتي يطلق عليها أيضا C-130Jيشابر إلى أن طائبرة "شمشون" )

"سوعبر هبركوليس" سوف تستعدل جزءا كعيبرا من طائبرات "هبركوليس" الموجودة اليوم لدى سالح الجو 
 ان/ يونيو القادم.اإلسبرائيلي. ومن المتوقع أن تتسلم إسبرائيل طائبرتين أخبريين من هذا الطبراز في حزيبر 

وأفادت الصحيفة أن ما يسمى عـ"سبرب األفيال" في سالح الجو، والذي سعق وأن توقف تف يله في 
 آب/ أغسطس الماضي، وافتتح مجددا مؤخبرا، سي ود ل مله النظامي مع استالم الطائبرة الجديدة.

 8/4/4114، 48عرب 
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 مقعداً  14تحصل على وته واألحزاب العربية يعزز ق بيتينو" -ليكود": للقناة العاشرة استطالع .29

عين استطالع للبرأي أجبرته القناة التلفزيونية اإلسبرائيلية ال اشبرة أن عودة موشي كحلون : ـبرب48عــ
 إلى السياسة من شأنه أن يغيبر الخابرطة السياسية في إسبرائيل.

مقاعد في الكنيست  20وعحسب استطالع أجبرته القناة ال اشبرة فإن حزعا عبرئاسة كحلون يحصل على 
عيتينو" ي زز قوته، في  -وعحسب االستطالع نفسه فإن "ليكود في حال أجبريت االنتخاعات اليوم.
مق دا، ويحصل  24مق دا، عينما يحصل حزب "ال مل" على  33المقاعل، عمق دين ويحصل على 

 مق دا. 21مق دا، عينما يحصل "ي  عتيد" على  23"العيت اليهودي" على 
 22عـ مق دا، مقابرنة  21االستطالع نفسه فإن القوائم ال برعية في حال توحدت تحصل على وعحسب 

مق دا اليوم. أما "الحبركة" عبرئاسة تسيعي ليفني فإنها ستكون على حافة نسعة الحسم الجديدة ع د 
 (.%3.10المصادقة على برف ها إلى )

 8/4/4114، 48عرب 
 

 من اإلسرائيليةاشتباكات عنيفة بين مستوطنين وقوات األ .31
في  "يتسهابر"ثاء في مستوطنة اندل ت اشتعاكات عنيفة ليل االثنين الثال: أ ف ب -القدس المحتلة 

 "غيبر قانونية"الضفة الغبرعية المحتلة عين مستوطنين وقوات األمن اإلسبرائيلية التي جاءت لهدم معان 
ت األمن اإلسبرائيلية ت برضا لهجوم وقالت وسائل اإلعالم اإلسبرائيلية ان الجي  وقوا في المستوطنة.

عنيف من سكان هذه المستوطنة التي ت تعبر م قاًل لنشطاء اليمين المتطبرف المؤيدين لالستيطان. 
 وذكبرت اإلذاعة ال امة اإلسبرائيلية ان مستوطنين اصيعا عالغاز المسيل للدموع.

 9/4/4114، الحياة، لندن
 
 لسعودية واإلمارات ومصر الداعم لدحالنتفكر بالذهاب نحو محور ا "إسرائيلتقرير: " .30

كشفت مصادبر استخعابراتية إسبرائيلية، النقاب عن تفكيبر حكومة برئيس الوزبراء  :عكا أون الين
الس ودية "االسبرائيلي عنيامين نتنياهو في أعقاب انغالق أفق المفاوضات، الذهاب نحو محوبر 

"محمد  ابرب من برام هللا الى االمابراتالداعم الى برجل السلطة الفلسطينية اله "واإلمابرات ومصبر
 دحالن".

، فإما الذهاب "إسبرائيل"وأشابرت المصادبر، أن هذا الخيابر هو أحد خيابرين أمام الواليات المتحدة و
إمابرات النفط والس ودية، مشيبرين أن محمود  برنحو تسوية سلمية مؤقتة أو الوقوف الى جانب محو 



 
 
 

 

 
           44ص                                     1184 العدد:     9/4/4114 اءربعاأل  التاريخ:

في اعقاب التوجه الى هذا المحوبر الذي سيدفع عاتجاه ععاس برئيس السلطة سيكون أكعبر الخاسبرين 
 ايصال دحالن الى برئاسة السلطة.

ومع ذلك أشابرت المصادبر الى أن ادابرة البرئيس االمبريكي عابراك اوعاما ت ابرض هذا التوجه عسعب 
الحبرب التي يشنها هذا المحوبر ضد جماعة االخوان المسلمين، وعالتالي من هنا جاء تجاهل وزيبر 

جية االمبريكية "جون كيبري" لهذا التطوبر، الن الحديث يدوبر عن انضمام الفلسطينيين الى هذه الخابر 
 الحبرب ضد االخوان أي ضد حبركة حماس.

ووفقًا لتلك المصادبر، ألمح وزيبر الخابرجية االسبرائيلي "افيغدوبر ليعبرمان" الى هذا التوجه عوضوح، 
عمناسعة عيد الفصح اليهودي صبرح فيه:  1024-4-1خالل حفل نظمه حزعه اسبرائيل عيتنا في يوم 

أن "الكبرة االن موجودة في المل ب الفلسطيني وعغض النظبر عن المفاوضات اسبرائيل لديها أفق 
ذا ما أبراد ععاس االنضمام الينا فهذا جيد  سياسي جذاب مع الدول ال برعية مثل االمابرات والس ودية وا 

ذا لم يبريد فنحن لسنا عحاجة إليه". ات ليعبرمان توضح الطبريقة التي ستتصبرف فيها وتصبريح وا 
 على حد ادعاء المصادبر اإلسبرائيلية.-)إسبرائيل( ضد ععاس مستقعاًل 

وقالت المصادبر: إن ععاس ال يجيد سوى الحديث، ولن يوقع على أي وثيقة تتضمن إنهاء الصبراع 
قامة دولة فلسطينية م ستقلة سيكون نهاية حكم الفلسطيني االسبرائيلي الن توقي ه على وثيقة كهذه وا 

 ععاس الممول امبريكيًا وأوبروعًا ع د توقف تمويل الدول ال برعية.
وأشابرت المصادبر الى أن ععاس ال يبريد التوصل الى اتفاق سالم وهو عذلك يحافظ على أمبرين: 

فلسطينيين  أسبرىاالول استمبرابر حكمه الديكتاتوبري ومنحه الشبرعية من خالل الضغط لإلفبراج عن 
أييد الشابرع، والثاني استمبرابر التعبرعات الخابرجية التي تسمح ععقاء الطعقة الحاكمة المليئة لكسب ت
 عالفساد.

وذكبرت المصادبر االستخعابراتية، أن الوحيد المست د للتحدث عن هذا الفساد وعشكل علني هو محمد 
اب تجاهل دحالن الذي هبرب من برام هللا الى االمابرات ع د خالفته مع ععاس، الفتين الى اسع
 -االمبريكيين وجي  الم لقين والخعبراء االسبرائيليين في الشؤون الفلسطينية له في ثالثة نقاط:

اخذ اموال  1001ألنه في عام  ،االستماع عنه أو ،األمبريكان ليسوا على است داد لالستماع منه-2
 طائلة من االمبريكيين ووعدهم عاإلطاحة عحكم حماس في غزة ولكنه فشل.

ات دحالن حول حجم الفساد في سلطة الفلسطينية ودعوته الى اسقاط حكم ععاس، تصبريح -1
 ج لته ال دو اللدود ل عاس والمؤسسات الفلسطينية التي أصعحت تديبر حملة ش واء ضده.

تشويه صوبرة ععاس في دول كالس ودية واإلمابرات وتوقف الدعم المالي من هذه الدول الى برام  -3
 وية التي تبرعطها عدحالن.  هللا عسعب ال القات الق
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هناك مؤامبرة صمت على مستويات وسائل االعالم االسبرائيلية حول دحالن الذي يتواجد ويشابرك  -4
منذ ثالثة أشهبر في القاهبرة في مكتب مقبرب من مبرشح البرئاسة المصبري ععد الفتاح السيسي الذي 

ة عين دحالن والسيسي عفضل ولي قاد االنقالب ال سكبري ضد االخوان المسلمين، وتكونت هذه ال الق
 عهد االمابرات احد أكعبر الداعمين  لالنقالب في مصبر.

وخل صت المصادبر االسبرائيلية عالقول، أن التطوبرات االخيبرة المثيبرة لدى السلطة الفلسطينية هي 
نما ذهاب 20ليست قيامهم عاالنضمام الى   هيئة دولية والتهديدات الفابرغة التي يطلقها اعو مازن وا 

)اسبرائيل( نحو محوبر الس ودية واإلمابرات ومصبر من خلف دحالن على البرغم من البرفض 
 االمبريكي.

 8/4/4114، عكا اون الين
 

 إسرائيلية: المفاوضات تخفي الوجه القبيح لـ"إسرائيل" وحكومة نتنياهو صحف .32
عاتها ضد أكد م لق "إسبرائيلي" عابرز أن الحكومة اإلسبرائيلية صممت عقو : صالح الن امي -غزة 

السلطة الفلسطينية في أعقاب قبرابر برئيسها محمود ععاس التوجه لألمم المتحدة، لتؤثبر على المصالح 
 الشخصية لقيادات في السلطة وأقابرعهم.

وفي مقال نشبرته صحيفة "يدي وت أحبرنوت" في عددها الصادبر االثنين الماضي، نوه الم لق 
كن من سعيل الصدفة اختيابر "إسبرائيل" تحديدا شبركة ال سكبري للصحيفة اليكس فيشمان إلى أنه لم ي

"الوطنية لالتصاالت" لم اقعتها، وتجميد قبرابر إسبرائيلي ساعق عالسماح لها عتدشين عنية تحتية لها في 
وأعاد فيشمان لألذهان حقيقة أن كاًل من أعناء أعو مازن ومحمد مصطفى نائب برئيس  قطاع غزة.

ة برام هللا يملكون نسعة كعيبرة من أسهم الشبركة ما دفع "إسبرائيل" الوزبراء ووزيبر االقتصاد في حكوم
 الستهدافها للتأثيبر على توجهات ععاس وحكومته.

ونوه فيشمان إلى أن أحد أنماط ال قوعات التي ستنتهجها "إسبرائيل" في حال واصل ععاس خطواته في 
لطة، مشيبرا إلى أنه عدال من األمم المتحدة يتمثل في تغييبر طاعع التواصل عينها وعين قيادة الس

االتصاالت عين المستوى السياسي في تل أعيب وقيادات السلطة، فإن إسبرائيل ستحبرص على أن يتم 
التواصل فقط ععبر الجي  والمؤسسة األمنية ممثال في مكتب منسق شؤون األبراضي الفلسطينية في 

" من هذه الخطوة المتوق ة هو وأوضح فيشمان أن الهدف "اإلسبرائيلي وزابرة الحبرب اإلسبرائيلية.
 اإلثعات للجانب الفلسطيني أنه ال يدوبر عن عالقة عين كيانين سياسيين.
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واستدبرك فيشمان أن "إسبرائيل" ستعدي حذبرا شديدا في ال قوعات التي ستفبرضها على السلطة 
وبر الفلسطينية، مشيبرا إلى أن حكومة نتنياهو ستتجنب أية عقوعات من شأنها أن تدفع نحو تده

 األوضاع في مناطق السلطة الفلسطينية لدبرجة انهيابر أجهزتها األمنية.
وشدد فيشمان على أن هناك إدبراكا تاما لدى المستوى السياسي والنخب عأن "إسبرائيل" ستكون أكعبر 
ضحية النهيابر األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية، لدوبرها الكعيبر في الحفاظ على األمن داخل 

 "إسبرائيل".
وفي ذات السياق، هاجمت الصحفية "اإلسبرائيلية" اليسابرية أعيبراما غوالن وزيبر الخابرجية األمبريكي 
جون كيبري، م تعبرة أن حبرصه على استئناف المفاوضات يسهم في إخفاء الوجه القعيح لـ "إسبرائيل" 

الت وفي مقال نشبرته صحيفة "هآبرتس" في عددها الصادبر االثنين الماضي، ق وحكومة نتنياهو.
غوالن، الم بروفة عانتقاداتها لسياسات حكومة نتنياهو، إنه لو توقفت المفاوضات لت برف ال الم على 
حقيقة ما يجبري، على اعتعابر أن المفاوضات تسمح عالتغطية على التطبرف الذي تتسم عه حكومة 

 نتنياهو.
نية على استمبرابر من ناحيته قال الكاتب "اإلسبرائيلي" أوبري مسغاف إن موافقة السلطة الفلسطي

المفاوضات، يمنح نتنياهو الوقت الثمين لحسم مصيبر األبراضي الفلسطينية لمواصلة عمليات التهويد 
 واالستيطان في ظل أقل قدبر من الممان ة الدولية.

وفي مقال نشبر االثنين الماضي في موقع صحيفة "هآبرتس" أوضح مسغاف أن المفاوضات أضبرت 
أن نتنياهو يضلل الجمهوبر اإلسبرائيلي ععبر حديثه عن است داده لدفع  عمصطلح "السالم"، مشيبرا إلى

"ثمن غال" مقاعل استمبرابر المفاوضات فقط، مع ال لم أنه ال يدفع أي ثمن، عل ال يتوقف عن وضع 
 ال براقيل.

 9/4/4114، "41موقع "عربي 
 
 يبالتعذ تحت قضيا منهم اثنان بسورية فلسطينيين شهداء ثالثة": العمل مجموعة" .33

 من فلسطينيين ثالثة استشهاد الثالثاء أمس سوبرية فلسطينيي أجل من ال مل مجموعة وثقت: دمشق
 .السوبري النظام سجون في الت ذيب جبراء وذلك سوبريا، في الفلسطينيين لالجئين مخيمات
 ناصبر والشقيقان عمبر عاطف أشبرف الشاب إن عنه نسخة" صفا" تلقت عيان في المجموعة وقالت
 تحت الموت ضحايا عدد يبرفع مما السوبري، النظام سجون في الت ذيب تحت قضوا نينيسخ وحسام
 .عتوثيقها المجموعة قامت ضحية 299 إلى الت ذيب

9/4/4114 ،(صفا) الفلسطينية، الصحافة وكالة  
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 األقصى المسجد يقتحمون اإلسرائيلي الجيش في وضابطاً  مستوطناً  خمسون .34

 الثالثاء، امس اإلسبرائيلي،صعاح الجي  في وضاعطا مستوطناً  00 نحو اقتحم: األناضول - القدس
 أمنية حبراسة المغابرعة،وسط عاب جهة الشبرقية،من القدس عمدينة المعابرك األقصى المسجد ساحات
 .المسجد حبراس أحد عحسب مشددة،
 الجي  في وضاعطاً  مستوطناً  00 انحو أمنية،إن لدواع   اسمه، ذكبر عدم فضل الذي الحابرس وقال

 عدة على األقصى المسجد أمس، صعاح اقتحموا( ال سكبري زيهم يبرتدون كانوا) اإلسبرائيلي
 وطافوا( األقصى للمسجد الغبرعي الجدابر في العواعات إحدى) المغابرعة عاب جهة من مجموعات،

 .المكان ويغادبروا جولتهم ينهوا أن قعل وذلك المسجد، ساحات
 أكعبر،اعتبراضاً  هللا برددوا االقتحام أثناء المسجد في واتواجد الذين الفلسطينيين عشبرات أن وأضاف

 .االقتحام هذا على منهم
9/4/4114 لندن، العربي، القدس  

 
 غزة في" حرب جرائم" وتنفذ الدولي القانون تتحدى" إسرائيل: "حقوقية هيئة .35

 ساناإلن حقوق عمسائل ت نى فلسطينية منظمة أصدبرته حقوقي تقبريبر تطبرق: الهوبر أشبرف من - غزة
 أشكالها ومن القطاع، حدود على اإلسبرائيلي االحتالل لجي  ال سكبرية ال مليات إلى غزة قطاع في

 .”النابر إطالق“ قوة خالل من القطاع داخل عازلة أمنية منطقة فبرض
 اإلسبرائيلي االحتالل قوات إعادة منذ أنه الى اإلنسان لحقوق الفلسطيني المبركز تقبريبر ويشيبر

 منطقة“ قانونية غيبر وعصوبرة واحد جانب من أقامت ،1000 عام في غزة اعقط خابرج النتشابرها
 .والعحبرية العبرية غزة قطاع حدود طول على وتمتد دخولها، الفلسطينيين على يحظبر”عازلة،
 والقانون اإلسبرائيلي القانون من لكل وفقاً  قانونية غيبر“ المنطقة هذه أن الحقوقي المبركز ويؤكد
 .”الدولي
 المتاخمة غزة لقطاع والشمالية الشبرقية الحدود طول على متبر 300 ل مق تمتد ال ازلة ةالمنطق وهذه
 .للعحبر المقاعلة الشاطئية المنطقة طول على تمتد كما إسبرائيل، لحدود
 قوات قعل من الفلسطينيون لها يت برض التي القم ية الممابرسات حول إيضاحات التقبريبر ويحمل

لى أبراضيهم إلى الوصول من السكان منع برزهاوأع المناطق، تلك في االحتالل  الصيد، مناطق وا 
 .عملهم وماكن

9/4/4114 لندن، العربي، القدس  
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 4114 سنة بنهاية مساعدات إلى بحاجة غزة قطاع سكان نصف: األونروا .36

 من أسبرة ألف 14 أضافت الدولية المنظمة إن ”اونبروا“ وكالة في مسؤول قال: صّعاح فتحي - غزة
 شعكة“ ضمن منها غذائية مساعدات على يحصلون الذين ”المطلق الفقبر“ قائمة الى غزة قطاع

 ألف، 900 الى الجابري ال ام عنهاية المساعدات متلقي عدد يصل ان وتوقع ،”االجتماعي الضمان
 .منهم المئة في 10 نحو الالجئون يمثل الذين القطاع، سكان نصف ي ادل ما أي

 أن ”الحياة“ لـ موسى يوسف الدكتوبر القطاع، جنوب برفح، مدينة في ”اونبروا“ مكتب برئيس وأوضح
 .”الالجئين من الم وزين على مساعدات توزيع في( أمس) شبرعت الغذائية المساعدات توزيع مبراكز“

 14 المساعدات متلقي قائمة الى الجابري الشهبر من األول في أضافت اونبروا“ أن موسى وأضاف
 أسبرة آالف ثمانية عينهم من ،(المتوسط في أفبراد خمسة من مؤلفة الواحدة األسبرة) جديدة أسبرة ألف

 .”حياتها في األولى للمبرة منها المساعدات ستتلقى
 ال ام نهاية حتى فبرد ألف 10 عحوالى”اونبروا“ من المساعدات متلقي أعداد تزيد أن موسى وقال

 سكان نصف  ادلي ما أي ألف، 900 الى سيصل المساعدات متلقي عدد أن ي ني ما الجابري،
 .منهم المئة في 10 نحو الالجئون يمثل الذين القطاع،

9/4/4114 لندن، الحياة،  
 
 لألسرى فاسدة أغذية تقّدم االحتالل سلطات: األسير نادي .37

 لألسبرى فاسدة أغذية تقدم االحتالل سلطات أن الفلسطيني األسيبر نادي كشف: الوكاالت -هللا برام
 قبرابر على احتجاجاً  الط ام، عن عإضبراب للعدء األسبرى آالف است داد مع تزامناً  م تقالتها، في

 .قادتهم ألحد االنفبرادي ال زل إعقاء السجون مصلحة
 كبريهة، بروائح ذات ولحوماً  مت ّفنًا، خعزا لهم تقدم الم تقل سلطات إن ،”شطة“ م تقل في أسبرى وقال

 .الم تقل ”كانتين“ من لشبرائها برونيضط التي للمنتجات ال الية األس ابر وشكوا تالفة، وخضابراً 
 قبرابر على احتجاجاً ( الخميس) غداً  الط ام عن إضبراب للعدء األسبرى آالف يست د ذلك، موازاة في

 .حامد إعبراهيم الفلسطيني، للقيادي االنفبرادي ال زل إعقاء السجون مصلحة
9/4/4114 دبي، البيان،  
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 جنين جنوب األخشاب من طن 411 ويصادر صناعية منشأة يهدم االحتالل .38
 عهدم وهددت صناعية، منشأة أمس، اإلسبرائيلي، االحتالل قوات هدمت: عالص محمد - جنين

 عبرط ة قبريتي في النعاتي الفحم لتصنيع الم دة األخشاب من طن 100 من أكثبر وصادبرت اثنتين،
 .جنين جنوب ال عد وظهبر الشبرقية

9/4/4114 هللا، رام األيام،  
 
 الخليل في منزل من ذهبياً  ومصاًغا دوالر ألف 41 يسرقون حتاللاال جنود: برس قدس .39

 منزل من ذهعي ومصاغ عاهظة مالية معالغ سبرقة على اإلسبرائيلي االحتالل جنود أقدم: الخليل
 .الغبرعية الضفة جنوب الواق ة الخليل قضاء إذنا علدة في فلسطيني مواطن
 مالًيا معلًغا سبرقوا الجنود أن فيها أكد برسمية كوىعش تقدم الطميزي المواطن أن إلى المصادبر وأشابرت
 .غبرام مائتي يزن ذهعي ومصاغ( دوالبر ألف 43 نحو) شيقل ألف 200 عـ وشيكات

8/4/4114 برس، قدس  
 
 مارس/ آذار خالل بغزة الفلسطينيين الصيادين بحق إسرائيلياً  اعتداءً  عشرون: تقرير .41

 العحبرية القوات ان غزة، في االنسان لحقوق فلسطينيال للمبركز تقبريبر قال :اعتبر  – المحتلة القدس
 اذابر شهبر خالل غزة قطاع في الفلسطينيين الصيادين ضد اعتداءاتها واصلت المحتلة اإلسبرائيلية
 .حادثة( 10) علغت اذ الماضي

 صيادين،( 4) إصاعة إلى أدت نابر، إطالق حادثة( 28) االعتداءات عين من ان التقبريبر وقال
حبراق  مطابردة وحادثة ،(صيد وشعاك صيد غبرفة) أخبرى صيد وم دات صيد قوابرب( 4) بوا عطا وا 
 صيد وأدوات صيد قابرب واحتجاز اثنين، صيادين اعتقال إلى أدت غزة، عحبر في الصيادين لقوابرب
 .احتبراقهما إلى أدت صيد لقابرعي عالقذائف قصف وحادثة أخبرى،

9/4/4114 عمان، الرأي،  
 
 إربد مخيم في الفلسطينيين الالجئين تمكين مشروع من ثانيةال المرحلة إطالق: األردن .40

 تمكين مشبروع من الثانية المبرحلة األبردن، في ابرعد مخيم في أمس أ طلقت: التل صهيب -ابرعد
 الذي والتسويق السلوك ت ديل عبرنامج ضمن ”فبرصتي معادبرة“ عنوان تحت الفلسطينيين الالجئين

 مع عالت اون الوكالة تتعناه مشبروع ضمن الفلسطينية الشؤون ةدائبر  مع عالت اون الغوث وكالة تبرعاه
 أقبرت حيث الفلسطينيين، الالجئين م يشة مستوى تحسين اجل من القدبرات تنمية عهدف الدائبرة
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 فبرص توفيبر مجاالت في سنوات ثماني ععبر األولى المبرحلة حققتها لنجاحات استنادا الثانية مبرحلته
 .ال مل عن المت طلين والشعاب اتالمخيم في للمبرأة وتشغيل عمل

9/4/4114 عمان، الدستور،  
 
 "القواسمي أيوب" األسير عن اإلفراج يقرر االحتالل .42

 القواسمي أيوب الفلسطيني الم تقل عن اإلفبراج اليوم، اإلسبرائيلية، ال سكبرية" عوفبر" محكمة قبربرت
 الجناح- القسام كتائب يف نشاطه" عتهمة عسقالن سجن في والتحقيق االعتقال من يوماً  40 ع د

 من عاماً  29 مدة لالحتالل مطابرداً  كان الذي القواسمي المحكمة وعبرأت ".-حماس لحبركة ال سكبري
 .اليوم مساء الثامنة الساعة عنه اإلفبراج وقبربرت القسام، كتائب في عالنشاط إليه المنسوعة التهم

8/4/4114 الين، أون فلسطين  
 
 األردن في السوريين الالجئين إلى 48 الـ فلسطينيي من طرد آالف عشرة .43

 لالجئين مساعدات عتوزيع ،2948 عام المحتلة األبراضي فلسطينيي تمثل جم ية عدأت: عّمان
 .سوبرية عائلة آالف عشبرة لنحو طبرود تقديم تم حيث األبردن، في السوبريين
 عالت اون قامت نهاأ عنه، نسخة" عبرس قدس" تلقت عيان في" والتنمية للحقوق الدولية الشعكة" وقالت

 في سوبرية عائلة آالف ل شبرة المساعدات عتوزيع ال برعية، الجليل وجم ية الشعاعية، مجموعاتها مع
 .األبردن في والمخيمات واأللوية المحافظات

 والعلدات القبرى من التعبرعات عجمع قامت قد" والتنمية للحقوق الدولية الشعكة" أن العيان وأوضح
 48 فلسطينيين من الصامدين أهلنا من ج م ت" عليها أطلق حملة في ،48 عام مناطق في ال برعية

 أطفال وأحذية مالعس إلى إضافة عطانية، ألف 10 جمع تم حيث ،"السوبريين الالجئين إلخوانهم
 .أخبرى متفبرقة ومساعدات

8/4/4114 برس، قدس  
 
 الضفة في فلسطينياً  18 يعتقل االحتالل .44

 الضفة في فلسطينيا 28أمس االسبرائيلي االحتالل قوات قلتاعت اخبرى جهة من: وفا -محافظات
  والخليل لحم وعيت وناعلس هللا برام مدن دهمت االحتالل قوات ان فلسطينية مصادبر وذكبرت.الغبرعية
 .واعتقلتهم كثيف نابر إطالق وسط

9/4/4114 هللا، رام األيام،  
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 ىجل غير مسمّ المصرية تغلق معبر رفح مع غزة أل السلطات .45

مع قطاع غزة  الحدوديالسلطات المصبرية مساء الثالثاء م عبر برفح العبرى  أغلقت :د ب ا - ي ال بر 
ل عوبر الم تمبرين الفلسطينيين القادمين  أياماألحد ولمدة ثالثة  أمسوذلك عقب فتحه استثنائيا أول 

م عبر برفح ع د  إغالقل أنه تم و مسؤ  مصبريوصبرح مصدبر أمنى  مصبر فقط. فيمن غزة وال القين 
آخبر من  إش ابرغيبر مسمى لحين وبرود  أجلععوبر الفوج األخيبر من الم تمبرين الفلسطينيين إلى 

 القاهبرة.
 9/4/4114القدس العربي، لندن، 

 
 يناير 45في  حماس بقتل المتظاهرينحركة يتهم  يالعادلحبيب  يمحام .46

معابرك ونجليه  قبربرت محكمة جنايات القاهبرة تأجيل محاكمة البرئيس األسعق حسنى: شنب فاطمة أعو
قضية قتل المتظاهبرين إلى  فيمن كعابر مساعديه  9و يعالء وجمال ووزيبر داخليته حعيب ال ادل

، مساعد وزيبر الداخلية الساعق لقطاع األمن برمزيجلسة اليوم، لسماع مبراف ة دفاع اللواء أحمد 
حالة نهاية مبراف ته، عبراءة موكله ومعابرك وعقية  ي، في. وطلب دفاع ال ادليالمبركز  المساعدين، وا 

، ي، والتمس من هيئة المحكمة برد كبرامة ال ادلاألصليالقضية إلى النياعة ال امة للتحقيق مع الفاعل 
 وناشد القيادات األمنية تعنى سياسته، لمنع األعمال اإلبرهاعية والتفجيبرات. 

ن الدولة الساعق، البرحمن، مديبر جهاز أم المبراف ة عقوله إن اللواء حسن ععد الجنديواستكمل محمد 
خفية تبريد تدميبر العلد عهدم مؤسسات الدولة،  أياد  تقبريبره أن هناك  فيالقضية، أكد  فيأحد المتهمين 

ش ال الفتنة عين أعناء الش ب الواحد، واستند  أصدبره  الذيمبراف ته إلى قانون تنظيم المظاهبرات  فيوا 
أنه يجوز لبرجال الشبرطة الضبرب  منصوبر، برئيس الجمهوبرية المؤقت، وينص على عدليالمستشابر 

 .الشبرعي"حالة الدفاع  فيوالت امل عالغاز واألسلحة إذا ما اقتضى األمبر 
قبربر وبرود  الذي، القومي، برئيس هيئة األمن النعي ولفت الدفاع إلى شهادة اللواء مصطفى ععد
برطة ينايبر، وأنها تظاهبرات سلمية، ونجحت الش 10م لومات إلى الهيئة عن حدوث تظاهبرات 

الحسعان،  فيينايبر لم تكن  18تأمين هذا اليوم والسيطبرة عليه، لكن أحداث  فيوالجهات السيادية 
مضيفا أن الشبرطة كانت تدعم حبركة حماس، وانده  عندما وجدهم ال يستخدمون األسلحة والذخيبرة 

 10 أحداث فيقطاع غزة، لكنه وجدهم يستخدمونها ضد المتظاهبرين  في الداخليلحماية أمنهم 
 ينايبر.

 9/4/4114المصري اليوم، القاهرة، 
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 القدس دعو إلفشال المخطط الصهيوني بحقّ تفي مجلس األعيان األردني  فلسطينلجنة  .47
 ،لدى اجتماعها أمس األبردني، عحثت لجنة فلسطين في مجلس األعيان :عتبراوكالة  – عّمان

عضاء اللجنة االعتداءات أ وعبرض  ت.االعتداءات المتكبربرة التي تت برض لها مدينة القدس والمقدسا
المتكبربرة التي تستهدف توسيع برق ة االستيطان في القدس وطمس هويتها وتهويدها، مؤكدين ضبروبرة 
حشد الجهود ال برعية واالسالمية والدولية إلفشال المخطط اإلسبرائيلي عحق القدس والمقدسات واألبرض 

 ال برعية الفلسطينية واإلنسان الفلسطيني.
  9/4/4114 ،عّمان الدستور،

 
 تعثرها من رغمبال: واشنطن لن تتخلى عن المفاوضات أردنيون سياسيون .48

ن الواليات المتحدة لن تتبرك ملف المفاوضات عين أاعتعبر سياسيون ومحللون : تغبريد البرشق - عّمان
قاء خبرى، أيا كان التقييم الذي سيتمخض عنه لأدولية  ألطبرافللفبراغ أو  "إسبرائيل"الفلسطينيين و

وعاما ووزيبر خابرجيته جون كيبري لعحث الص وعات التي تواجه المفاوضات أالبرئيس األمبريكي عابراك 
 المت ثبرة.

لى انسحاب الواليات المتحدة من إن هذا التقييم األمبريكي "لن يؤدي أوبرأى هؤالء المحللون لـ"الغد"، 
ن أمبريكا أا فيه الكفاية"، و ن الوضع االقليمي "متوتبر عمأالوساطة في المفاوضات"، مشددين على 

ن كيبري، الذي عدأ مهمته في هذا الصدد، عسقف عال، الصيف ألى زيادة منسوعه"، و إ"ليست عحاجة 
نه قد يلتفت الى م الجة قضايا ثانوية، أبرعع جوالت لخفض سقف توق اته، و أالماضي، اضطبر ع د 

 دون التوغل في المواضيع البرئيسة.
ن المهم هو استمبرابرية المفاوضات "عغض النظبر عن نتيجتها"، التي أ، ففيما ي تقد مبراقعون غبرعيون

 سيحل موعدها النهائي نهاية الشهبر الحالي.
ن الواليات المتحدة "لن تنسحب من هذا الملف"، أي تقد الكاتب والمحلل السياسي عبريب البرنتاوي و 

البرنتاوي، حول الجدوى من عخصوص برأي و  ألنها "لن تتبركه للفبراغ ولن تتبركه ألطبراف دولية اخبرى".
المفاوضات، فقال "انا مع ان يذهب الجانب الفلسطيني للمفاوضات.. ولكن هل هذا الطبريق سيفضي 

وبرأى ان األوبراق، التي يت ين على الجانب  لتمكين الش ب الفلسطيني من است ادة حقوقه؟ ال".
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ام لهيئات دولية، ومطابردة الفلسطيني ان يل ب عها هي، "مقاومة ش عية، ووحدة وطنية، واالنضم
 إسبرائيل في المحافل الدولية، ولتف ل إسبرائيل ما تبريد".

ن المعاحثات الجابرية اآلن، عين أمن جانعه، يبرى النائب الساعق والمحلل السياسي حمادة الفبراعنة، 
الفلسطينيين واألمبريكيين واإلسبرائيليين، تهدف فقط الى استمبرابرية المفاوضات، "فلم ت د قضية 

ن "األبردن ال يتأثبر أذا ت ثبرت المفاوضات، برأى الفبراعنة إوفيما  المفاوضات عحد ذاتها هي القضية".
ن األبردن ينحاز للجانب الفلسطيني، ألن له مصلحة في حل القضية أواعتعبر  عهذه المفاوضات".

 الفلسطينية.
ملية التفاوض تمبر عـ"مأزق ن عأحسن المومني ع .ستاذ الدبراسات الدولية في الجام ة األبردنية دأويقبر 
 . "خطيبر

  9/4/4114 ،الغد، عّمان
 
لىمن  ردنيةاأل والصادرات ردات ارتفاع الوا .49  4114خالل كانون الثاني/ يناير  "إسرائيل" وا 

ة من "إسبرائيل" خالل الشهبر األول من ال ام بردنيابرتف ت قيمة مستوبردات األ: هعة ال يساوي –عّمان 
مليون دينابر في الشهبر نفسه من  0.29مليون دينابر مقابرنة مع  0.44لتصل إلى ( 1024)الحالي 

 ال امة. األبردنية ، عحسب دائبرة اإلحصاءات(1023) ال ام الماضي
في كانون  %0.4من "إسبرائيل" قد علغت  بردنيةوعذلك تكون نسعة االبرتفاع في قيمة مستوبردات األ

 .1023ته من ال ام اينايبر الماضي مقابرنة مع الشهبر ذ /الثاني
مليون  0.29ينايبر الماضي إلى  /وقفزت قيمة صادبرات األبردن إلى "إسبرائيل" في شهبر كانون الثاني

 .1023ماليين دينابر في الشهبر نفسه من ال ام  4دينابر مقابرنة مع 
من "إسبرائيل"  بردنوأما على المستوى السنوي للتجابرة عين العلدين فقد انخفضت قيمة مستوبردات األ

مليون دينابر في ال ام الذي  12.1مليون دينابر مقابرنة مع  91.2اضي لتصل إلى خالل ال ام الم
 سعقه، عحسب دائبرة اإلحصاءات ال امة.

وأما على ص يد الصادبرات؛ فقد نمت قيمة الصادبرات الوطنية إلى "إسبرائيل" خالل ال ام الماضي 
 ذي سعقه. مليون دينابر في ال ام ال 03.3مليون دينابر مقابرنة مع  80.9لتصل إلى 

  9/4/4114 ،الغد، عّمان
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 أمني في صيدا لوأد الفتنة فلسطينياً  اجتماع .51
تبرأس محافظ لعنان الجنوعي نقوال عو ضاهبر، اجتماعًا  :محمد صالح، و الوكالة الوطنية لإلعالم

لمجلس األمن الفبرعي في مكتعه في السبراي الحكومي في صيدا، حضبره برؤساء األجهزة األمنية في 
 ة والمدعي ال ام االستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج.المحافظ

وتناول المجتم ون "الوضع األمني في الجنوب عمومًا، وفي مدينة صيدا خصوصًا، وما جبرى في 
ودعا المجتم ون "كل الفصائل الفلسطينية في لعنان ال سيما في  مخيم المية ومية، عاألمس".

تضامن والتكاتف ال سيما في ظل األوضاع السياسية واألمنية المخيمات الى وأد الفتنة، ووجوب ال
وأكدوا ضبروبرة "اعتماد لغة ال قل والهدوء والتبروي وعدم االنجبرابر وبراء  التي تحدث في الدول ال برعية".

 مخططات ال دو اإلسبرائيلي التي تهدف الى زبرع الفتنة وعث بروح الشقاق عين االخوة".
تقديبرهم للوثيقة التي وق ت عليها الفصائل الفلسطينية التي "و همعن ابرتياح المجتم ونوأعبرب 

صدبرت عنهم والتي تؤكد وجوب الحفاظ على األمن ومنع التقاتل داخل المخيمات وعقائها عاماًل 
 ."إيجاعيًا في استقبرابر الوضع األمني ال ام

  9/4/4114 ،السفير، بيروت
  
 نهاية العام الجاري"عكاظ": تداول مقترح يقضي بتمديد المفاوضات حتى  .50

ي قد وزبراء الخابرجية ال برب : ععد القادبر فابرس ،ال ال سيد ععد، هللا أحمد ععد -غزة  -القاهبرة 
اجتماعا مهما ظهبر اليوم األبرع اء، عمشابركة البرئيس الفلسطيني محمود ععاس الذي سيطلع الوزبراء 

ت امل مع التحديات التي على مختلف جوانب الموقف، والعدائل المطبروحة وتصوبراته لكيفية ال
 تفبرضها إسبرائيل.

واستعقت الجام ة ال برعية االجتماع عبرفضها للضغوط التي تمابرس ضد الفلسطينيين سواء كانت 
 إسبرائيلية أو حتى أمبريكية، لمن هم من الذهاب إلى المنظمات الدولية.

واليات المتحدة عشأن أفصح مسؤول برفيع المستوى عالجام ة عن تداول اقتبراح عين الفلسطينيين والو 
 تمديد المفاوضات الجابرية مع إسبرائيل عوساطة أمبريكية إلى نهاية ال ام الجابري.

وكشف األمين ال ام المساعد للجام ة ال برعية لشؤون فلسطين واألبراضي ال برعية المحتلة السفيبر 
من أجل عن شبروط قال أنها وض ت ويت ين الوفاء عها " عكاظ"محمد صعيح في تصبريحات خاصة لـ

القعول عهذا التمديد، م تعبرا أنها تمثل ضمانات مطلوعة للطبرف الفلسطيني قعل القعول عهذا التمديد. 
وأفصح أن هذه الشبروط تتمثل في وضع أفق نهائي للمفاوضات عحيث تسفبر عن اتفاق نهائي 

اتفاق على للتسوية. وأن تشمل المفاوضات إطالق سبراح جميع األسبرى المتفق عليهم، وأن يستند أي 
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قامة الدولة الفلسطينية المستقلة ع اصمتها القدس. والت هد عوقف إسبرائيل  2991يونيو 4حدود  وا 
عاعتعابرها سلطة احتالل أي أعمال تمثل انتهاكات سواء ضد الش ب أو األبراضي والمقدسات خالل 

إسبرائيل االتفاق الذي هذه الفتبرة. وأن تضمن الواليات المتحدة عوصفها البراعي لهذه المفاوضات تنفيذ 
 يتم التوصل إليه، وفبرض عقوعات على الطبرف الذي يخل عالتزاماته.

للحصول على  ععاس يس ىعلى ص يد متصل، أكدت مصادبر عبرعية أن البرئيس الفلسطيني محمود 
 قبرابر عبرعي يؤكد وقوف الدول ال برعية ععبر الجام ة وبراءه في كل الخطوات التي أقدم عليها.

األمانة ال امة لجام ة الدول ال برعية: إن مشبروع القبرابر الذي سيصوت عليه وزبراء وقال مصدبر في 
 الخابرجية ال برب يقوم على دعم السلطة الفلسطينية على مسابرين أحدهما سياسي واآلخبر اقتصادي.

 9/4/4114عكاظ، جدة، 
 
 سطينيةمن وزراء الخارجية العرب تقديم الدعم الكامل للقيادة الفل مطلوبالعربي: نبيل  .52

قال األمين ال ام لجام ة الدول ال برعية نعيل ال برعي، إن المطلوب من وزبراء الخابرجية  :وفا –القاهبرة 
ال برب الذين سيجتم ون غدا األبرع اء، تقديم الدعم الكامل السياسي والمالي للقيادة الفلسطينية، 

ينية المستقلة على حدود البراعع للتغلب على هذه المبرحلة التي نس ى فيها جمي ا إلقامة الدولة الفلسط
 . 2991من حزيبران عام 

، عقب لقائه البرئيس محمود ععاس، مساء اليوم الثالثاء، في مقبر إقامة "وفا"وأضاف ال برعي، لـ
سيادته عالقاهبرة، أن البرئيس تحدث عن الموقف الحالي، وسوف ي برض آخبر التطوبرات على وزبراء 

 الخابرجية ال برب في اجتماعهم غدا.
 8/4/4114ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكال

 
 الستغالل التقارب مع السعودية في محاربة اإلخوان  تدعونخب إسرائيلية  .53

واصلت النخب "اإلسبرائيلية" حث صناع القبرابر في تل أعيب على ت ميق ي: صالح الن ام -غزة 
" للكيان اإلستبراتيجيةالمصالح " استغالل مظاهبر التقاء المصالح عين "إسبرائيل" والس ودية لخدمة

 الصهيوني.
وقال زلمان شوفال، السفيبر "اإلسبرائيلي" األسعق في واشنطن إن كاًل من "إسبرائيل" والس ودية تلتقيان 
يبران، مشددًا على أن هذا الواقع  في الموقف من "اإلخوان المسلمين" ومستقعل األوضاع في مصبر وا 

 يسفبر عن نتائج إيجاعية.
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شبره أمس في صحيفة "إسبرائيل اليوم" حث شوفال الحكومة "اإلسبرائيلية" على إعادة تقييم وفي مقال ن
موقفها من جديد من معادبرة السالم الس ودية، عشبرط أن يتم شطب كل العنود التي تضمنتها وتمثل 

 إمالء على إسبرائيل.
يص تواجدها ال سكبري في وأكد شوفال أن الس ودية تشابرك "إسبرائيل" القلق من توجه إدابرة أوعاما لتقل

ال الم وفي المنطقة عشكل خاص، وما يتبرتب على ذلك من تداعيات خطيبرة على حلفاء واشنطن في 
 المنطقة.

ونوه شوفال إلى أن ما يثيبر حفيظة القيادة الس ودية من السلوك األمبريكي حقيقة أنها تبرى أن 
 برعي.الواليات المتحدة لم تنتعه للمخاطبر الناجمة عن البرعيع ال 

وأوضح شوفال أن الس وديين غاضعون من أمبريكا لصمتها على خلع معابرك وعدم تأييد االنقالب 
على مبرسي عقوة، م تعبرًا أن سلوك األمبريكيين تجاه مصبر مثل أحد مصادبر تبراجع منسوب الثقة 

 الس ودية عواشنطن.
ب الجنبرال السيسي ع د وشدد شوفال على أن األمبريكيين توق وا أن تقف واشنطن عدون تبردد إلى جان

انقالعه على البرئيس المنتخب محمد مبرسي، منوهًا على أن الس وديين م نيون عدعم حكم الجنبراالت 
 في مصبر.

سبرائيل أقيمت على أساس م ادلة عسيطة:  وأعاد شوفال لألذهان حقيقة أن ال القة عين الس ودية وا 
فاع عن النظام الس ودي في مواجهة التحديات النفط مقاعل األمن، أي أن الواليات المتحدة تتولى الد

 الخابرجية، مقاعل أن تضمن البرياض تواصل إمدادات النفط الس ودية.
من النفط،  إنتاجهاوأشابر شوفال إلى أنه على البرغم من أن الواليات المتحدة حسنت عشكل كعيبر من 

 .من احتياجاتها من النفط تحصل عليها من الس ودية حتى اآلن %20إال أن 
وشدد شوفال على أن ما فاقم اليأس واإلحعاط الس ودي تجاه إدابرة أوعاما هو سياساتها تجاه العبرنامج 
النووي اإليبراني، منوهًا إلى أن القيادة الس ودية الحظت أن هناك ما يؤشبر على تسليم األمبريكيين 

 عتحول إيبران إلى قوة نووية. 
ول خالل زيابرته األخيبرة إقناع الس وديين عأن سياسته وعّين أنه على البرغم من أن البرئيس أوعاما حا

تجاه إيبران تؤتي أكلها وأنه لن يسمح لها عتهديد الس ودية، إال أن الس وديين غيبر مطمئنين إلى هذه 
 الت هدات، سيما وان البرياض تخشى أن تتحول إيبران إلى قوة إقليمية تهيمن على المنطقة عأسبرها.

يبرون أن قدبرة إيبران على ت زيز مكانتها في المنطقة يتوقف على وأوضح شوفال أن الس وديين 
حصولهم على سالح نووي وعلى ت زيز عالقتهم عالواليات المتحدة، مشيبرًا إلى أن الس وديين قلقون 
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من إمكانية أن ي لن األمبريكيون عن اتفاق مع طهبران عشأن العبرنامج النووي دون أن يتأكدوا من أن 
 تمامًا عن طموحاتهم النووية. اإليبرانيين قد تخلوا

وشدد على أن أي توافق أمبريكي إيبراني سيفاقم من حماس إدابرة البرئيس أوعاما لنقل ثقل تبركيزها من 
الشبرق األوسط للشبرق األدنى، وهذا يمس المصالح الس ودية ألنه سيمنح إيبران منفذا لمواصلة 

 "مؤامبراتها ضد الدول الخليجية".
ودية تبرى إنها تواجه محوبرين خطيبرين، أحدهما المحوبر الشي ي عقيادة إيبران، ونوه شوفال إلى أن الس 

 واآلخبر المحوبر السني الذي تمثله جماعة اإلخوان المسلمين.
وأوضح شوفال أن الس ودية تبرى أن المحوبر السني عقيادة اإلخوان يهدد مكانة األنظمة "السنية 

 الم تدلة".
لسني" أدت مؤخبرًا إلى قبرابر إعادة سفبراء كل من الس ودية ونوه إلى أن الصبراعات داخل "الحوبر ا

واإلمابرات والعحبرين من الدوحة، في أعقاب قيام قطبر عاتعاع سياسة مساندة لجماعة اإلخوان 
المسلمين، كما لفت إلى أنه على البرغم من االعتسامات التي ظهبرت على وجوه الذين شابركوا في 

 أن هناك ما يؤشبر على أن الخالفات الجوهبرية عين الجانعين اجتماع أوعاما مع الملك ععد هللا، إال
 ظلت كما هي.

اقتبراحًا  2921وفي سياق آخبر، ذكبر موقع صحيفة "هآبرتس" الليلة الماضي أن اليهود قدموا عام 
 لوزيبر خابرجية عبريطانيا علفوبر يدعو إلقامة دولة يهودية في منطقة "اإلحساء" شبرق الس ودية.

أن مكتعة الوثائق العبريطانية كشفت النقاب عن أن مشبروع االقتبراح تقدم عه  وأشابرت الصحيفة إلى
طعيب يهودي بروسي كان مقيمًا في عابريس، مشيبرًا إلى أن االقتبراح برفض من قعل علفوبر، الذي أصبر 

 على إقامة "الوطن القومي" لليهود في فلسطين.
 8/4/4114، 41موقع عربي

 
 بالضربة القاضية لمستشفىإلى ا يرسل إسرائيلياً  تونسيمالكم  .54

تناقلت صفحات التواصل االجتماعي الفلسطيني وال برعي، عس ادة كعيبرة، خعبر فوز المالكم التونسي 
برساله إلى المستشفى ع د أن  عالء الدين ععد الالوي، على مالكم إسبرائيلي عالضبرعة القاضية، وا 

الالوي، عالضبرعة القاضية على  وجاء انتصابر المالكم التونسي عالء الدين ععد تسعب له عكسوبر.
 اإلسبرائيلي دانيال مابرون ععطولة فبرنسا للجام ات في المالكمة.

وقد برفض المالكم التونسي في العداية، مالقاة المالكم اإلسبرائيلي ل دم التطعيع مع الكيان الصهيوني، 
عة القاضية، لكنه غّيبر موقفه وصمم على المواجهة، ولّقن خصمه دبرسا قاسيا، وفاز عليه عالضبر 
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وأعبرق األمين ال ام للجنة الوطنية الفلسطينية لمناهضة التطعيع  وأهدى فوزه إلى الش ب الفلسطيني.
البرياضي، جهاد عويضة، مهنئا المالكم التونسي عالء الدين ععد الالوي، لحصوله على عطولة 

ائي لكأس فبرنسا "، وذلك ع د أن تبرشح إلى الدوبر النه90الجام ات في المالكمة "وزن أقل من 
سعاني ومالكمين فبرنسيين، منهم اثنان  للمالكمة عين الجام ات، وقد فاز ضد مالكم إيطالي وا 

 عالضبرعة القاضية، ثم توج انتصابراته يوم الجم ة الماضي، عفوزه على الالعب اإلسبرائيلي.
 8/4/4114صيدا أون الين، 

 
 في فلسطيني على صحالمستوطنين العرب يدين اعتداء  الصحفييناتحاد  .55

من قعل المستوطنين  االعتداءأدان االتحاد ال ام للصحفيين ال برب حادث  :البرأي –القدس المحتلة 
وطالب  ل.يبرام هللا عالقبرب من مستوطنة عيت آ فياإلسبرائيليين على الصحفي زاهبر أعو حسين 

إلسبرائيلي ا االحتاللاالتحاد ال ام للصحفيين ال برب كافة المؤسسات الدولية عالضغط على 
األخيبرة على الصحفيين  اآلونة فيزادت عدبرجة كعيبرة  التي واعتداءاتهمومستوطنيه لكف أيديهم 

 الفلسطينيين.
 9/4/4114الرأي، عمان، 

 
 بإفشال المفاوضات  األكبرالمسؤولية  "إسرائيل"ل كيري يحمّ  .56

اليوم الثالثاء، إسبرائيل  اتهم وزيبر الخابرجية األميبركي جون كيبري، مساء :القدس دوت كوم -برام هللا 
عإفشال المحادثات السياسية مع الفلسطينيين عسعب إصبرابرها على برفض اإلفبراج عن األسبرى 

 الفلسطينيين ومواصلة العناء في المستوطنات.
 كيبري خالل جلسة استماع أمام لجنة الشئون الخابرجية في مجلس الشيوخ اليوم، وقال: أقوالجاءت 

ولية األكعبر عن تفجبر المفاوضات، والجانعان اتخذوا خطوات سلعية. مشيبرا أن إسبرائيل تتحمل المسئ
إلى أن خطوة السلطة الفلسطينية للتوجه للمؤسسات الدولية جاء بردا على التداعيبر التي اتخذها 

 إسبرائيل.
واعتعبر كيبري التوقيع على االنضمام للمؤسسات الدولية ليس مفيدا ومخالفا لاللتزامات الساعقة لكنه 

في إسبرائيل فقد كان من المقبربر اإلفبراج  أماوضح أن الفلسطينيين اتخذوا خطوات أكثبر وضوحا، أ
 100عن األسبرى الفلسطينيين حيث كان يتم التأجيل من يوم إلى آخبر ثم وافقت إسبرائيل على عناء 

 وحدة استيطانية إلى أن وصلنا إلى حيث ما نحن عليه اليوم".
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تبركز حاليا على قضايا موض ية وليس جوهبرية، قائال "اعتقد أن وأشابر كيبري إلى أن الخالفات ت
 هناك وسائل أخبرى لتطويبر المحادثات وآمل أن يجد الطبرفان طبريقا لل ودة إلى المحادثات".

وأكد كيبري أن الواليات المتحدة ستواصل جهودها لدفع عملية السالم عين إسبرائيل والفلسطينيين، 
 جانعان قبرابرات هامة وأن يتحمال مسئوليتها.مشددا على أن ضبروبرة أن يتخذ ال

وأضاف "هناك حدود لمقدابر الوقت، فأنا والبرئيس أوعاما يمكن أن ننهي الوساطة نظبرا للتحديات التي 
 تواجهنا في جميع أنحاء ال الم، خاصًة إذا كان الطبرفان ليسا على است داد إلظهابر أي جدية منهما".

 8/4/4114القدس، القدس، 
 
 المسؤولية عن أزمة المفاوضات "إسرائيل"تتراجع عن تحميل  األمريكية الخارجية .57

سابرعت وزابرة الخابرجية األميبركية إلى نفي توجيه اللوم إلى إسبرائيل  وكاالت: - ععد البرؤوف أبرناؤوط
اإلسبرائيلية ع د أن قالت الصحف اإلسبرائيلية إن  -عالمسؤولية عن األزمة في المفاوضات الفلسطينية 

خابرجية األميبركي جون كيبري حمل إسبرائيل المسؤولية عن األزمة في المفاوضات في شهادة وزيبر ال
 له أمام لجنة ال القات الخابرجية في الكونغبرس األميبركي أمس.

وقالت الناطقة علسان وزابرة الخابرجية األميبركية جين عساكي في عيان: "فيما يت لق ع ملية السالم في 
جية جون كيبري كان واضحا للغاية اليوم )أمس( عأن كال الطبرفين قاما الشبرق األوسط فإن وزيبر الخابر 

عخطوات ال تساعد ولم يوجه اللوم إلى احد، كما انه أشابر إلى برئيس الوزبراء عنيامين نتنياهو عاالسم 
 التخاذه قبرابرات شجاعة خالل ال ملية".

 9/4/4114األيام، رام هللا، 
 
 4114منذ بداية  "رائيلإس"هاجروا إلى  أوكرانّياً  557هآرتس:  .58

أوكبرانيا هاجبروا  001"قال تقبريبر صحفي إسبرائيلي، اليوم الثالثاء، إن : األناضول – القدس الشبرقية
وأوضحت صحيفة  ."ع د اضطبراب األوضاع في العلد األوبروعي 1024إلى إسبرائيل منذ عداية 

كبرانيا المسجلين لدى وزابرة تشيبر إلى أن عدد المهاجبرين الجدد من أو  األوليةالم طيات "هآبرتس أن 
مهاجبرا وهو ما  001استي اب المهاجبرين اإلسبرائيلية قد علغ في األشهبر األولى من ال ام الجابري 

 ."مقابرنة مع الفتبرة ذاتها من ال ام الماضي %43يمثل زيادة عنسعة 
 9/4/4114رأي اليوم، لندن، 
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 ج المحلي اإلجماليترتيب أقوى االقتصادات بالشرق األوسط من ناحية النات .59
أصدبر صندوق النقد الدولي، الثالثاء، تقبريبره حول النظبرة االقتصادية لدول ال الم،  براي اليوم: -دعي  

وهنا نقدم لكم تبرتيب أعبرز الدول عالشبرق األوسط  1020وتوق ات النمو خالل ال ام الجابري وال ام 
 عية.ال بر  من ناحية الناتج المحلي اإلجمالي، كما سبرت سي ان ان

 الدول المصدبرة للنفط:
حيث علغت النسعة  1024تصدبرت كل من قطبر وال براق، قائمة توق ات الناتج المحلي في ال ام 

حيث  1020في المائة، في حين تجاوزت الدوحة عغداد من ناحية التوق ات لل ام  0.9المتوق ة 
 .1020ق في ال ام في المائة لل برا 9.1في المائة مقاعل  1.2علغت نسعة النمو المتوق ة 

 .1020لل ام  4.1و 1024في المائة لل ام  4.4اإلمابرات ال برعية المتحدة حلت ثالثا عنسعة 
 .1020في ال ام  4.2و  1024في  4.3الجزائبر في المبركز البراعع عتوق ات نمو نصل إلى 

لل ام  4.1و  1024في المائة لل ام  4.2المملكة ال برعية الس ودية خامسا عتوق ات نمو تصل إلى 
1020. 

في المائة  3.0في المائة و 1.9يعلغ  1024حلت الكويت في المبرتعة الخامسة عتوقع نمو في ال ام 
 .1020لل ام 

 الدول غير المصدرة للنفط:
عنسعة  1024تصدبر المغبرب المبرتعة األولى من ناحية توق ات النمو اإلجمالي للناتج المحلي لل ام 

 .1020في المائة لل ام  4.9و 1024في المائة لل ام  3.9
لل ام  4.0و 1024في المائة لل ام  3.0األبردن في المبرتعة الثانية عنسعة نمو متوق ة تصل إلى 

1020. 
في المائة لل ام  4.0و 1024في المائة عال ام  3.0تونس في المبرتعة الثالثة عتوقع نمو يصل إلى 

1020. 
لل ام  4.9و  1024في المائة لل ام  1.1صل إلى احتل السودان المبرتعة البراع ة عتوق ات نمو ت

1020. 
 .1020في المائة لل ام  4.2في المائة و 1.3تعلغ  1024مصبر خامسا عنسعة نمو متوق ة لل ام 

 ويشابر إلى أن الناتج  .1020لل ام  1.0و 1024لعنان سادسا عنسعة نمو تعلغ واحدا في المائة لل ام 
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ليس مقياسًا لمستوى الم يشة في االقتصاد، مع ” GDP”تصابرا عـالمحلي اإلجمالي والذي ي برف اخ
ذلك يستخدم عادة كمقياس لمستوى الم يشة، والسعب أن كل المواطنين يستفيدون من زيادة اإلنتاج 

 في دولتهم.
 9/4/4114رأي اليوم، لندن، 

 
 الطريق السترداد حقوق الشعب الفلسطيني… المقاومة  .61

 فابروق القدومي
البرعيع “سطين عفتبرة تابريخية حاسمة عسعب األحداث المتالحقة، وما أفبرزته هّعات تمبر قضية فل

، واألهم من ذلك ما تمابرسه إسبرائيل من إبرهاب منظم ضّد ش عنا الفلسطيني، وما اقتبرفته من ”ال برعي
مجازبر عحق ش عنا في المدن والقبرى والمخيمات وما تزال، وهذا الحصابر الظالم المفبروض على 

القطاع الصامد.. لكن المقاومة عالبرغم مّما تقدم قد حّققت إنجازات سياسية عابرزة أثبرت  ش عنا في
على المجتمع اإلسبرائيلي، لقد أحدثت القلق والبرعب في أوساطه، وأثعتت لل الم أن الش ب الفلسطيني 

مكاناته في الدفاع عن هذه األ برض عكل عانتفاضاته ومقاومته العاسلة أثعت حقه في وطنه فلسطين، وا 
ما أوتي من قوة، مّما ج لت ال دو الصهيوني ينزع من فكبره أن هذه األبرض هي أبرض إسبرائيل ومن 
حقه أن يستولي عليها، كما ج لت البرأي ال ام ال المي يؤكد دعمه القاطع إلقامة دولة فلسطينية 

 مستقلة ذات سيادة وذلك عفضل إصبرابره على حقه ومقاومته عكل الوسائل.
إقامة دولة فلسطينية مستقلة “الذي يدعو إلى  2999التحاد األوبروعي عيان عبرلين عام ألم ي صدبر ا

، ولحقها البرئيس األمبريكي الساعق جوبرج عو  …”ذات سيادة ت ي  جنعًا إلى جنب مع إسبرائيل 
االعن عخابرطة الطبريق ع د برؤياه والتي أفبرغها من جوهبرها شابرون ال دو اللدود وتاهت في طبريق 

 المماطلة.التسويف و 
ولكن دفنها شابرون ع د تدميبره مخيم جنين وما زالت  1001وقام ال برب عتقديم معادبرتهم في عام 

 األنظمة ال برعية وجام ة الدول ال برعية متمسكة عها وال من م جيب.
لم يدبر في ذهن الش ب الفلسطيني وع ض قادته أن المفاوضات وحدها تفبرض له استبرداد حقوقه 

الجئين إلى ديابرهم وممتلكاتهم، عل ال عّد من مقاومة مسلحة وتلك هي الصوبرة التي الوطنية وعودة ال
وعدأت كفاحها المسلح من أول يوم من انطالقها وا عالن وجودها كمقاومة ” فتح“قامت عليها حبركة 

 مسلحة، لذلك فإننا نأخذ عفكبرة المبراحل لنستبرد حقوقنا الوطنية.
مؤتمبر قمة عبرعي في الخبرطوم ونادى ال برب حينها عإزالة آثابر ع قد  2991ع َ يد نكسة حزيبران عام 

ال دوان ألننا خسبرنا أجزاء كثيبرة من المناطق ال برعية للدول المجاوبرة. وها نحن اليوم نكافح من أجل 
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استبرداد األبرض وفبرض سيادتنا عليها ألن الفكبرة الصهيونية ت تمد على مصادبرة األبرض وعناء المزيد 
لب المزيد من المهاجبرين ليقيموا على أبرضنا المغتصعة عأمن وسالم، ولذا سنحبرم من المستوطنات عج

وعاد  2991إسبرائيل األمن والسالم، إال إذا انسحعت من األبراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 
الالجئون الفلسطينيون إلى ديابرهم وخبرج كل األسبرى من الم تقالت والسجون اإلسبرائيلية، لذلك فقد 

المقاومة من خالل الصبراع الحالي إنجازات سياسية سّجلها البرأي ال ام ال المي وأقبر عها أحبرزت 
مجلس األمن عما فيه الواليات المتحدة عحتمية قيام دولة فلسطينية، وج ل ال برب يقبّرون معادبرتهم 

 إلقامة سالم عادل كمجموعة عبرعية لحماية حقوقهم القومية.
دام الش ب الفلسطيني مستمبر في مقاومته، إن المقاومة الش عية لن تصّفى القضية الفلسطينية ما 

ثعاتًا لحقوقه الوطنية ودعوة صابرخة الستبرداد هذه الحقوق  هي إثعات لوجود الش ب الفلسطيني، وا 
 الثاعتة غيبر القاعلة للتصبرف.

ننا نقاوم إن المقاومة الفلسطينية هي مقاومة يتميز الش ب فيها عم نويات عالية وعقناعات ثاعتة. إ
عدوًا مغتصب، إنها حبرب الجماهيبر على أوسع نطاق، ال تحكمها القيود والمساومات والمفاوضات 
ال عثية. لكن اإلنجاز المادي الذي يقضي عانسحاب ال دو اإلسبرائيلي من األبراضي الفلسطينية 

 المحتلة عما فيها القدس هو اإلنجاز الكعيبر.
مفاوضات ال عثية، ووق نا ال ديد من االتفاقات، ووافقنا على لقد مبربرنا عتجبرعة عشبرين عامًا من ال

ال ديد من المعادبرات، ولم نصل حتى اآلن إلى تحقيق ما نصعو إليه عسعب عدم التزام إسبرائيل 
عاالتفاقات الم قودة، وتبرّدد الواليات المتحدة في ممابرسة الضغط عليها وعداًل من ذلك تقوم عممابرسة 

سطيني، وقعول الحجج والمعبربرات التي يسوقها المفاوض اإلسبرائيلي ل دم الضغط على الطبرف الفل
تنفيذه االلتزامات التي وق ت عليها،  إن الواليات المتحدة براع  منحاز، والحاجة تدعو إلى برعاة آخبرين 

 للمشابركة مع الواليات المتحدة في صياغة الحلول الناج ة طعقًا للشبرعية الدولية.
ل أشكالها حق مقّدس، ولقد وصل ش عنا الفلسطيني إلى حالة من اإلشعاع من من ذلك فالمقاومة عك

المفاجآت ال بريب …… الكذب والمماطلة اإلسبرائيلية وكذلك من الظلم والقهبر واستمبرابر االحتالل 
 قادمة، والحق سي ستبرد، والغزاة الجدد لن يكون لهم مكان على أبرض فلسطين.

9/4/4114، رأي اليوم، لندن  
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 ّشح السيسي يخّفف من حّدة التوّتر بين مصر وحماستر  .60
 عدنان أعو عامبر
عدا واضحًا أن القبرابر الذي اتخذته مصبر في البراعع من آذابر/مابرس الماضي عحظبر حبركة حماس 
على أبراضيها ومصادبرة ممتلكاتها وا غالق مقبراتها في داخل العالد، ما هو إال مقّدمة لمزيد من 

. وهو 1023، وذلك منذ حصول االنقالب ال سكبري في أوائل تموز/يوليو التدهوبر في ال القة عينهما
 ما كان قد لفت إليه "المونيتوبر" في تقبريبر ساعق.

ومع ذلك، شهدت األيام الماضية تطوبرات سياسّية وحبراكات ميدانّية أشابرت إلى برغعة لدى الجانَعين 
 واقب مؤلمة عليهما.ع دم وصول األموبر إلى الصدام الكامل، خشية من ع -حماس ومصبر-

آذابر/مابرس  11وقد عبرزت مصبر عصوبرة الفتة في مهبرجان حماس الذي نظمته في وسط غّزة في 
 الماضي وحضبره "المونيتوبر"، من خالل األعالم المصبرّية التي برف ها المشابركون.

 
 وساطة خليجّية

برس الماضي وكانت شخصيات خليجّية لم يتّم الكشف عن هوّيتها قد قامت في أواخبر آذابر/ما
عالتواصل مع المؤسسة ال سكبرّية المصبرّية عطلب من حماس، للوساطة عهدف تحسين ال القات التي 
ساءت في خالل الفتبرة األخيبرة. وقد نقلت هذه الشخصيات برغعة حماس عفتح صفحة جديدة م ها، 

النتماء إليها شبرط أن تلغي مصبر أي قبرابرات ت تعبر فيها الحبركة منظمة إبرهاعّية، وتسمح ألعضائها عا
 عشكل طعي ي إلدابرة شؤونها المختلفة، وذلك عالتزامن مع وعود ع دم التدّخل في الشأن المصبري.

حاول "المونيتوبر" الحصول على تأكيد أو نفي لهذه الوساطة من قعل حماس، لكنه لم يتمّكن من 
 التوّصل إلى إجاعة قاط ة.

توبر موسى أعو مبرزوق قد شّدد في حديث وكان نائب برئيس المكتب السياسي لحبركة حماس الدك
عقاء القنوات مفتوحة، ألن مصالح حماس مع من  صحافي على الحبرص على التواصل مع مصبر وا 
يحكم ويختابره الش ب المصبري عحسب قوله. وقد وصف ما يحصل في سيناء عـ"اإلبرهاب" الذي عانت 

كان وما زال من سيناء إلى غّزة  منه غّزة والذي تسيطبر حماس عليه، الفتًا إلى أن تهبريب السالح
 وليس ال كس.

ويوضح مسؤول أمني فلسطيني في غّزة في حديث إلى "المونيتوبر" أنه "وعلى البرغم من حظبر مصبر 
لحماس، إال أن ثّمة تنسيقًا ما زال قائمًا عينهما على ص يد ضعط الوضع األمني في سيناء والحدود 

هبرة من حكومة غّزة إعادة نشبر قواتها األمنّية على طول الفاصلة ]عين مصبر وغّزة[. وقد طلعت القا
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الحدود، في حين أن عناصبر جهاز األمن الوطني الفلسطيني لم تغادبر الحدود مع مصبر وقد 
 ضعطت ال ديد من عمليات التهبريب في األيام الماضية".

خاصة على يضيف "ثّمة تواصل عين حكومة غّزة وجهاز االستخعابرات المصبرّية عالحّد األدنى، ع
ص يد اإلطابر الميداني والمتطلعات اليومّية كفتح م عبر برفح. فالقاهبرة ال تستطيع أن تستغني عن 
حماس عخاصة في القضايا األمنّية، ما يج ل من ملف حماية الحدود وبرقة قّوة عيد حماس". ويلفت 

لم تضبّر األمن إلى أن مصبر شكبرت الحبركة على ضعطها للحدود، ألن أجهزتها األمنّية تدبرك أنها 
 المصبري على اإلطالق".

 
 وثائق أمنّية

على الص يد المصبري، أعادت حماس من جديد في أواخبر شعاط/فعبرايبر الماضي تبرويج شهادة وزيبر 
الدفاع الساعق محمد حسين طنطاوي لصالحها. ففيها كان قد نفى دخول عناصبر خابرجّية إلى العالد 

 من دون علم القوات المسلحة.
صفحة تحمل  21آذابر/مابرس الماضي وثيقة من  11شبرت قناة "الجزيبرة" الفضائّية مساء إلى ذلك، ن

توقيع اللواء محمود حجازي، تّم تسبريعها من إدابرة االستخعابرات الحبرعّية المصبرّية. وهذه الوثيقة ال 
تتضّمن أي اتهام لحماس عاإلضبرابر عأمن سيناء وتدعو إلى تكثيف التواصل م ها، حفاظًا على 

ستقبرابر األمني على حدود غّزة. وتجدبر اإلشابرة إلى أن الجي  المصبري لم يصدبر توضيحًا حول اال
 الوثيقة.

ويقول المتحّدث البرسمي عاسم حماس فوزي عبرهوم في حديث إلى "المونيتوبر" إن الوثيقة "تؤكد عشكل 
لقومي المصبري من قاطع أن ال عالقة للحبركة عالشؤون الداخلّية المصبرّية، وأنها تحافظ على األمن ا

خالل ضعط الحدود مع غّزة". يضيف أن "الوثيقة تحمل بردًا قاط ًا على كل االتهامات التي وّجهت 
إلى حماس"، مطالعًا عـ"وقف الحملة اإلعالمّية التحبريضّية ضّد غّزة، ع د أن ثعت عالدليل أن ال عالقة 

 لحماس عكل األحداث الجابرية في سيناء".
يشيبر صحافي مصبري مبرموق لـ"المونيتوبر" إلى أن مصبر "برفضت تجديد وعلى البرغم من ذلك، 

تصبريح إقامة أعو مبرزوق في القاهبرة والذي ينتهي في أواخبر شهبر نيسان/أعبريل الجابري". ويوضح 
الصحافي الذي فّضل عدم الكشف عن هويته أن أعو مبرزوق "يسكن في منطقة التجّمع الخامس 

 د مسافة قصيبرة عن منزل البرئيس الم زول محمد مبرسي. وهو شبرقي القاهبرة مع أسبرته. ومنزله يع
حصل على تبرخيص عنائه من المجلس األعلى للقوات المسلحة الساعق عبرئاسة طنطاوي، والتقى فيه 

 عسفبراء ومسؤولين سياسّيين مصبرّيين".
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يضيف "مع ذلك، فإن أعو مبرزوق يملك ضمانات من جهاز االستخعابرات ال امة المصبرّية ع دم 
لزامهت بّرض له"، نافيًا ما تبرّدد عن صدوبر قبرابر عمن ه من ال  عالعقاء في داخل عيته. السفبر وا 

 10و 14وقد علم "المونيتوبر" أن حماس أبرسلت إلى القّمة ال برعّية التي عقدت في الكويت يوَمي 
آذابر/مابرس الماضي، برسالة تضّمنت مواقفها السياسّية عاإلضافة إلى مطالعة عتخفيف الحصابر 

لمفبروض على غّزة. وهو األمبر الذي كان له أثبر من خالل إعالن مصبر فتح م عبر برفح ع د إغالق ا
 دام نحو خمسين يومًا.

وقد اعتعبر المتحّدث عاسم وزابرة الداخلّية في حكومة حماس إياد العزم في تصبريح صحافي أن "فتح 
ة إليه "تلّعي الحّد األدنى من الم عبر خطوة جّيدة، لكنها غيبر كافية في الوقت البراهن". فهي عالنسع

االحتياجات اإلنسانّية للمسافبرين". وأوضح أنه من عين ال القين في القطاع "عشبرة آالف حالة إنسانّية 
مبريض عحاجة إلى عمليات عاجلة"، فهؤالء "ي انون من أمبراض السبرطان والقلب والكلى  2100و

 كامل.والكعد". وشّدد على أن المطلوب هو فتح الم عبر عشكل 
كذلك، علم "المونيتوبر" أن مصبر ستفتح م عبر برفح في خالل األيام المقعلة، لتسهيل سفبر الم تمبرين 

 إلى الديابر الحجازّية ألداء مناسك ال مبرة.
ويقول مسؤول في حماس في غّزة لـ"المونيتوبر" إن الحبراك "اإليجاعي" األخيبر ما عين حماس ومصبر 

الدفاع المصبري الساعق المشيبر ععد الفتاح السيسي للبرئاسة، يطبرح والذي جاء متزامنًا مع تبرّشح وزيبر 
سؤااًل في غّزة عن مساعي البرجل إلى تقديم نفسه كما لو أبراد فتح صفحة جديدة مع حماس. ويشيبر 
إلى أن األخيبرة نأت عنفسـها عن إصدابر أي ت ليق حول تبرّشحه، ألنها ال تبريد التدّخل في الشأن 

 المصبري الداخلي.
قيقة توجهات السيسي التصالحّية مع حماس وما إذا كانت خطوات تكتيكّية مؤقتة، يجيب وعن ح

المسؤول في حماس ذاته عكثيبر من الحذبر "دعنا ننتظبر األيام المقعلة، ونبرى سياسة البرجل على 
 أبرض الواقع".

8/4/4114المونيتور،   
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مـرة  11.. وتعترف انهـا زارتهـا ليفني مجرمة الحرب يفرش لها السجاد االحمر في عواصم خليجية .62
وحصلت على تعهدات منهـا بعـدم دعـم القـدس والسـلطة.. اسـرائيل باتـت حليفـا اسـتراتيجيا لبعضـنا 

 لألسف.. وال عزاء لعباس وال ثقة بتهديداته
 ععد العابري عطوان

لسلطة اكدت تسيعي ليفني وزيبرة ال دل، وبرئيسة الوفد االسبرائيلي في المفاوضات الجابرية حاليا مع ا
مبرة خالل خمسين يوما الماضية، وقالت في مقاعلة مع القناة  22الفلسطينية انها زابرت دوال عبرعية 

ال اشبرة في التلفزيون االسبرائيلي قعل يومين انها تلقت ت هدات من المسؤولين في هذه الدول ع دم دفع 
 اموال للفلسطينيين ولمدينة القدس المحتلة.

ء هذه الدول، وان كان من السهولة التكهن عانها خليجية، الن دوال فقيبرة السيدة ليفني لم تذكبر اسما
م دمة مثل السودان واليمن وموبريتانيا وما شاعهها ليس من عينها، وليست محسوعة على الدول 
المانحة، عل الممنوحة، عالوة على كونها ما زالت متمسكة عالثواعت ال برعية في عدم التطعيع، عل ان 

 يتانيا اغلقت السفابرة االسبرائيلية فيها في خطوة غيبر مسعوقة عبرعيا.دولة مثل موبر 
االموال ال برعية التي تبرسل الى السلطة الفلسطينية عاتت شحيحة للغاية، وازدادت شحا في االشهبر 
االخيبرة برعما التزاما عالت هدات التي طلعتها السيدة ليفني، ويتضح ذلك من خالل الضغوط التي 

ة عبرعية على السيد محمود ععاس، وتطالعه مبرابرا عالتبريث قعل اتخاذ اي قبرابر من تمابرسها دول نفطي
 واالنسحاب من المفاوضات.” انهاء مسيبرة السالم“شأنه 

البرئيس ععاس لجأ الى الدول ال برعية النفطية لتشكيل شعكة امان في حال ما اوقفت الدول المانحة 
انتقامي على انسحاعها، اي السلطة،  كإجبراءلي للسلطة عزعامة الواليات المتحدة االمبريكية دعمها الما

من المفاوضات الجابرية مع االسبرائيليين، ولكنه لم يجد اي تجاوب من هذه الدول التي ادابرت له 
ظهبرها، وطالعته عاالستمبرابر في المفاوضات تجاوعا مع الضغوط االسبرائيلية االمبريكية، حتى لو لم 

السلطة في ديون تصل الى خمسة مليابرات دوالبر وتضخم ال جز  تحقق اي تقدم، وهذا ما يفسبر غبرق
 في ميزانيتها السنوية عمقدابر مليابرين آخبرين.

 
*** 

المنطق يقول عان الدول ال برعية هي التي يجب ان تغلق اعواعها في وجه الوزيبرة ليفني الن حكومتها 
ي ال اصمة الس ودية البرياض احتقبرت معادبرة السالم ال برعية التي جبرى وضع الهيكل االساسي لها ف

، والن ليفني مجبرمة حبرب وكانت وزيبرة الخابرجية في 1001قعل ان ت تمدها قمة عيبروت ال برعية عام 
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حكومة غزت قطاع غزة واستخدمت الفوسفوبر االعيض ضد مواطنيه، ولكن متى كان المنطق يحكم 
 السياسات والمواقف ال برعية؟

تت تنظبر الى اسبرائيل كحليف، وال ت تعبرها عدوا، وتحاول من المؤسف ان ع ض الدول الخليجية عا
ان تشكل جعهة م ها، او عقيادتها، في مواجهة القوة ال سكبرية والسياسية االيبرانية المتصاعدة، وجبرى 
نشبر الكثيبر من التقابريبر االخعابرية عن قيام مسؤولين خليجيين عزيابرات سبرية الى تل اعيب للتنسيق 

، وها هي الوزيبرة ليفني تبرد الزيابرة إيبرانت ال سكبرية واالمنية كافة ضد مع حكومتها في المجاال
عأحسن منها، وتحظى عاستقعال حافل في ع ض الدول ال برعية وتطالعها عتضيق الخناق على السلطة 

 الفلسطينية، وسعحان مغيبر االحوال.
قضى على آمال  انإيبر توقيع الواليات المتحدة والدول الخمس ال ظمى االخبرى اتفاقا نوويا مع 

على غبرابر ما حدث في ال براق  إيبرانالع ض في منطقة الخليج في توجيه ضبرعات عسكبرية على 
وافغانستان، االمبر الذي دفع الع ض الى اللجوء الى اسبرائيل كقوة عديلة محتملة، تقوم عدوبر كلب 

 الحبراسة االمبريكي الذي تبراج ت عن ادائه ادابرة البرئيس عابراك اوعاما.
 إلبرادةتحولت الى اداة قمع  ألنهافي هذا المكان اكثبر من مبرة عضبروبرة حل السلطة الفلسطينية  طالعنا

الش ب الفلسطيني نياعة عن اسبرائيل واجهزتها االمنية، وقتلت بروح المقاومة في اعماقه، وحولته الى 
لة ش ب متسول ينتظبر فتات البراتب آخبر الشهبر، مثلما فشلت في تحقيق وعودها في اقامة دو 

فلسطينية مستقلة من خالل الخيابر التفاوضي، ولهذا لسنا من المطالعين عدعم هذه السلطة، وانما كنا 
من اول الداعين لحلها وما زلنا، ولكن ما نختلف فيه مع ع ض الدول ال برعية الخليجية التي اوقفت 

تالل االسبرائيلي، عالوسائل امبريكية واسبرائيلية، هو في كوننا نبريد عديال مقاوما لالح ألسعابهذا الدعم 
 والطبرق كلها.

الشكوى، واستخدم النكوص ال برعي كذبري ة ل دم اتخاذ اي خطوة على  أدمنالبرئيس ععاس الذي 
طبريق مقاومة االحتالل، واالنسحاب من دائبرة المفاوضات ال عثية المهينة عالتالي، هو الذي تقدم 

ب ليظهبر عمظهبر من يبريد ان يقدم على قبرابرات عطلب ان قاد غيبر عادي لمجلس وزبراء الخابرجية ال بر 
ص عة ويضع ال برب امام مسؤولياتهم، ولكننا ال ن تقد انه سيخبرج عن سيبرته الساعقة، ويقلب الطاولة 

 على الجميع، كما اننا نشك في حضوبر عالي المستوى الجتماع الغد.
للسيدة ليفني وغيبرها من  البرئيس ععاس هو المسؤول االول عن فتح اعواب ونوافذ ال واصم ال برعية

المسؤولين االسبرائيليين عاعتعابره عبراب المفاوضات واعبرز المشج ين على التطعيع مع الدولة 
االسبرائيلية، وكان صادما انه عابرض مقاط ة جنوب افبريقيا لها، وكبربر الشيء نفسه مع ال ديد من 

 الدولة المستقلة. الدول االخبرى النه يثق عنواياها في تطعيق اتفاق اوسلو وصوال الى
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لن يكون مفاجئا عالنسعة الينا اذا ما اغلقت دول عبرعية خليجية اعواعها في وجه البرئيس ععاس وفتحها 
امام ليفني وغيبرها في زيابرات علنية تحظى فيها عاستقعاالت برسمية وسجاد احمبر وعزف النشيد 

بر عمنع المقاومة، ويقول ان الوطني االسبرائيلي، ف ندما يكون هناك برئيس فلسطين يت هد ليل نها
التنسيق االمني عين السلطة ونظيبراتها االسبرائيلية يحمي الفلسطينيين ويت هد عاستمبرابره فمن الطعي ي 

 ان يخسبر هيعته، او القليل الذي تعقى منها، امام ال برب وغيبرهم.
 

*** 
تقالها كمجبرمة حبرب الوزيبرة ليفني تزوبر ع ض الدول االوبروعية وهي متسللة مثل القطة، خوفا من اع

اياديها ملطخة عدماء اطفال غزة الشهداء، ومن المفابرقة انها تتولى حقيعة ال دل في دولة قامت على 
 الظلم واالغتصاب والقتل وسفك الدماء وما زالت.

يص ب علي ان انسى وقفتها الى جانب احمد اعو الغيط وزيبر خابرجية حسني معابرك في شبرم الشيخ 
وان على غزة واخذت تزمجبر وتهدد عغزو القطاع دون ان يتصدى لها مضيفها قعل يومين من ال د

 وعغض الطبرف عن تواطؤ واضح، وكأنها تهدد دولة في الكابرعين وليس في الجوابر المصبري.
نتمنى ان يتحلى البرئيس ععاس عالشجاعة ولو لمبرة واحدة في حياته، ويلقي خطاب ال مبر من فوق 

لدول ال برعية المتخاذل من القضية الفلسطينية والمقدسات الواق ة منعبر الجام ة، ويفضح مواقف ا
 تحت االحتالل، الم يقل اكثبر من مبرة انه يطبرق اعواب الثمانين من عمبره وليس لديه ما يخسبره؟

ندبرك جيدا ان تمنياتنا شيء، وشخصية البرئيس ععاس وقدبراته شيء آخبر، فالبرجل عات اسيبر سياسة 
المزيد، من الوقت في السلطة، ولكن البراعح االكعبر من هذه السياسة هي  المناوبرات والتأجيل، وكسب

 اسبرائيل التي تغيبر الوقائع على االبرض من خالل حمالت استيطانية مس وبرة.
ف ندما يقف البرئيس ععاس امام عدسات التلفزة موق ا خمسة عشبر اتفاقية عاالنضمام الى المنظمات 

نفسه، فالش ب الفلسطيني ي برف جيدا هذه الخطوات التاع ة لالمم المتحدة ال يخدع اال 
طلعا فقط، وانما  20االست براضية، وال ينخدع عها، فمن يبريد ان ينضم الى هذه المنظمات ال يوقع 

يوقع سع ين طلعا، واول هذه الطلعات االنضمام الى محكمة الجنايات الدولية المتخصصة في جبرائم 
 .لألسفاكثبرهم في اسبرائيل، ولكنه لم يوقع هذا الطلب  الحبرب ومطابردة واعتقال مبرتكعيها وما

ننتظبر الزيابرة ال لنية القادمة للسيدة ليفني الى عاصمة عبرعية، ون تقد انها ستكون قبريعة جدا لالسف، 
 فما الذي سيحول دون ذلك في ظل هذا الهوان ال برعي.

 9/4/4114، لندن –رأي اليوم، لندن 
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 يلية.. مسعى عبثياإلسرائ-المحادثات الفلسطينية .63
 جوناثان كوك
ألول مبرة منذ أطلقت الواليات المتحدة مفاوضات السالم الشبرق أوسطية في الصيف الماضي، برعما 

 تش بر القيادة الفلسطينية عأن لديها القليل فقط من النفوذ.
 كان عابراك أوعاما قد التقى البرئيس محمود ععاس، في واشنطن مؤخبرًا، في اجتماع وصفه مسؤولون
فلسطينيون عأنه "صبريح وص ب". وقد أمل البرئيس األميبركي في ثني ععاس عن الخبروج من 

 المفاوضات عندما ينتهي الجدول الزمني األصلي للمفاوضات خالل شهبر.
يبريد البرئيس األميبركي ووزيبر خابرجيته، جون كيبري، أن تقدم "اتفاقية إطابر ال مل" التي يقتبرحانها 

 ة لتمديد المفاوضات الواق ة في مأزق عامًا آخبر. ومن المبرجح أن يبرتقي والتي تأخبرت كثيبرًا، الذبري
اإلطابر ال ام األميبركي للسالم براهنًا إلى ما هو أكثبر قلياًل من مجموعة من المعادئ المعهمة، وبرعما 

 غيبر المكتوعة، والتي يمكن أن يوافق عليها الجانعان.
ابر المفاوضات ع د أن أعلن كيبري مبرابرًا وتكبرابرًا ل ل آخبر شيء يبريده البرئيس األميبركي، فهو أن تنه

أن إيجاد حل للصبراع اإلسبرائيلي الفلسطيني هو أمبر حتمي. وت ني الدوبرة السياسية األميبركية أن 
حزب أوعاما الديمقبراطي يتجه هذا الخبريف إلى االنتخاعات الفصلية في الكونغبرس. وسيكون من شأن 

ى الش وبر عأنه قائد ض يف في الشبرق األوسط في أعقاب فشل مذل في عملية السالم أن يضيف إل
يبران. كما سيكون من شأن تجدد الصدامات عين  ما تكشف عشكل واسع في مواجهاته مع سوبرية وا 
إسبرائيل والفلسطينيين في الحلعة الدولية أن ي مق أيضًا من المشاكل الدعلوماسية األميبركية، في وقت 

طاقتها من أجل المفاوضات المتواصلة مع إيبران، وللت امل مع  تحتاج فيه واشنطن إلى الحفاظ على
 تداعيات صبراعها مع بروسيا حول القبرم.

وهكذا، يعدو أوعاما ملتزمًا عالحفاظ على عبرض عملية السالم سائبرًا على الطبريق مدة أطول قلياًل، 
 عغض النظبر عن مدى إدبراكه لل قم المطلق لهذه الممابرسة.

المصالح األميبركية مع مصالح برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي. وكانت إسبرائيل في هذا الصدد، تتداخل 
هي المستفيد البرئيس من مفاوضات األشهبر الثمانية الماضية: فقد خف الضغط الدعلوماسي عليها 
عشكل كعيبر؛ وأعلن المسؤولون اإلسبرائيليون عن سلسلة من العناء االستيطاني في مقاعل اإلفبراج عن 

األسبرى الفلسطينيين؛ كما نقل العيت األعيض موقفه عشكل تدبريجي في اتجاه تعني عشبرات قليلة من 
 المواقف اإلسبرائيلية المتشددة.

في المقاعل، ال يتوافبر الفلسطينيون على أي شيء ي برضونه من مشابركتهم، فقد خسبروا الكثيبر من 
أبرفع لدى األمم المتحدة. الزخم الدعلوماسي الذي كانوا قد كسعوه في وقت ساعق عندما كسعوا منزلة 
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كما يتبرتب عليهم وقف التحبركات البرامية لالنضمام إلى المنتديات الدولية، عاإلضافة إلى التهديد 
 عجلب إسبرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية على أبرضية اتهامها عابرتكاب جبرائم حبرب.
لهذه المسبرحية وفي األثناء، يت برض ععاس لضغط متصاعد عليه في الوطن من أجل وضع حد 

الهزلية، حيث حذبرت أبرع ة فصائل فلسطينية مؤخبرًا من أن الموافقة على خطة كيبري ستكون م ادلة 
لـ"انتحابر" وطني. ولهذا السعب، يبركز العيت العيض براهنًا على منع ععاس من االنسحاب من 

 وهو ما يتطلب تقديم تنازل برئيسي من جانب إسبرائيل.-المفاوضات في شهبر نيسان
ال إن الفلسطينيين يدف ون عقوة من أجل موافقة إسبرائيل على وقف النشاط االستيطاني واإلفبراج يق

عن كعابر األسبرى، وعشكل خاص أكثبر ما يكون عن مبروان العبرغوثي الذي يعدو أنه الخليفة األكثبر 
 تبرجيحًا للحلول محل محمود ععاس كزعيم فلسطيني.

مع أنها فكبرة ال تحظى عش عية لدى -األمد لالستيطان  برعما يكون إقبرابر نوع ما من التجميد قصيبر
أمبرًا محتماًل في ضوء انتصابر اليمين اإلسبرائيلي في موضوع المضي قدما في  -مؤيدي نتنياهو

 20000العناء االستيطاني مؤخبرًا. ويقال إن ععاس أطلع أوعاما على "خبريطة عش ة جدًا" ألكثبر من 
 عنها منذ عدء المفاوضات.عيت استيطاني كشفت إسبرائيل النقاب 

سيكون اإلفبراج عن العبرغوثي، عاإلضافة إلى أحمد س دات الذي كان فصيله المنضوي في منظمة 
وزيبر السياحة  1002التحبريبر الفلسطينية )الجعهة الش عية لتحبريبر فلسطين( قد اغتال في ال ام 

ن من األص ب على الحكومة اإلسبرائيلي المنتمي ألقصى اليمين، برحع ام زئيفي، دواء مبريبرًا سيكو 
اإلسبرائيلية اعتالعه. وقد هدد أعضاء المجلس الوزابري اإلسبرائيلي أصاًل عالتمبرد على الجولة األخيبرة 
من اإلفبراج عن السجناء التي كان مقبربرة قبرب نهاية آذابر. لكن التقابريبر اإلسبرائيلية أشابرت إلى أن 

ي جوناثان عوالبرد )المسجون في الواليات واشنطن تدبرس احتمال اإلفبراج عن الجاسوس اإلسبرائيل
المتحدة( برعما في مقاعل إفبراج إسبرائيل عن المزيد من الفلسطينيين، س يًا منها لمحاولة استمبرابر 
المفاوضات. ومع ذلك، يوحي اشتداد التوتبرات عين الواليات المتحدة وعين إسبرائيل عوجود ضغط 

كواليس. وقد تفجبرت هذه الص وعات وعدت لل يان مكثف يمابرسه العيت األعيض على إسبرائيل خلف ال
في الفتبرة األخيبرة، عندما استغل وزيبر الدفاع اإلسبرائيلي، موشي ي الون، خطاعًا ألقاه ليشن حملة على 
سياسة واشنطن الخابرجية، واصفًا إياها عأنها "ض يفة". وفي سياق مشاعه، كان قد أثابر حفيظة العيت 

يبر( الماضي عندما ن ت كيبري عأنه "مهووس" و"تعشيبري" في س يه إلى األعيض في كانون الثاني )ينا
متاع ة عملية السالم. لكن واشنطن برفضت نسيان المسألة، على عكس ما حدث في المبرة الساعقة، 

 وطالعت عاعتذابر علني.
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مع ذلك، فإن الضغط من العيت األعيض ال يهدف عشكل برئيسي إلى انتزاع تنازالت من إسبرائيل من 
إعبرام اتفاق. فع د كل شيء، أقبر العبرلمان اإلسبرائيلي في شهبر آذابر ما يسمى عمشبروع قانون  أجل

االستفتاء، الذي ينظبر إليه اليمين على أنه عوليصة تأمين. وهو يمنح الش ب اإلسبرائيلي الذي تبرعى 
ا مع على فكبرة أن القدس هي "ال اصمة األعدية" إلسبرائيل، تصويتًا حول ما إذا سيقعل عتقاسمه

 الفلسطينيين.
إن هدف واشنطن هو أكثبر تواض ًا: عض ة أشهبر أخبرى من الهدوء. ولكن، وحتى مع هذه 

 الحساعات، وفي ضوء ت نت نتنياهو، فإن المفاوضات ستنفجبر عاجاًل أو آجاًل. فماذا عندئذ؟
زولة في ال الم. أعد أوعاما وكيبري سينابريو مقن ًا، مؤداه أن إسبرائيل ستجد نفسها على المدى الع يد م 

وستقدم القيادة الفلسطينية قضيتها لألمم المتحدة، عينما ستعدأ التحبركات الش عية داخل وخابرج 
فلسطين للمطالعة عدولة واحدة مع ضمان المساواة فيها عين اليهود اإلسبرائيليين والفلسطينيين. ومن 

الجعهتين أن تلحق الضبربر عصوبرتها شأن الم ابرضة المشددة وال دائية التي تعديها إسبرائيل على كلتا 
 وعالقاتها مع الواليات المتحدة.-

في هذا المناخ، ظهبر صوت غيبر متوقع يدعم التوصل إلى حل الدولة الواحدة مؤخبرًا، عندما قال 
طابرق ععاس، نجل البرئيس محمود ععاس، لصحيفة النيويوبرك تايمز أن النضال من أجل حقوق 

 طبريقة سلمية وأكثبر سهولة".متساوية في دولة واحدة سيكون "
في ت زيز لقول واشنطن عأنه ال يمكن السيطبرة على هذه الضغوطات إلى األعد، كشف استطالع 
للبرأي ال ام األميبركي حقيقة مبرععة. فعالبرغم من وجود مناخ سياسي أميبركي ملتزم عحل الدولتين، فإن 

والفلسطينيين في حال تعين أن قيام دولة ثلثي األميبركيين يدعمون قيام دولة ديمقبراطية واحدة لليهود 
فلسطينية أصعح غيبر ممكن التحقيق. ويتقاسم هذه النظبرة أكثبر من نصف داعمي إسبرائيل في 

 الواليات المتحدة.
سيكون من شأن ذلك أن يؤسس تحواًل مثاليًا، ولحظة اعتبراف تصعح أقبرب يومًا ع د يوم، عينما 

 لى الالجدوى.تخشخ  عملية السالم مبرة أخبرى ذاهعة إ
9/4/4114، القدس، القدس  
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 زلمان شوفال 
كما كشف كلينتون في حينه عن وجه عبرفات الحقيقي في مؤتمبر كامب ديفيد، ينعغي أن نشكبر جون 
كيبري ألنه كشف عن وجه أعو مازن البرافض. إن المتحدثين االمبريكيين كبربروا منذ ذلك الحين في 
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، لكن بردهم االول على االزمة لم يدع شكا في أن المسؤولية ’خطوات الطبرفين السلعية‘لة الحقيقة مقو 
 البرئيسية ملقاة على الفلسطينيين في برأيهم.

فحص الواقع?، أي الى قائمة الحقائق والمواقف ‘وفي خالل ذلك دعا وزيبر الخابرجية االمبريكي الى 
يكشف له عن أن الفلسطينيين فخخوا مسعقا  المختلفة وهذا أمبر جيد ألن الفحص الحقيقي يجب أن

المسيبرة التي عادبر اليها ولم يتبركوا لحظة واحدة نيتهم األصلية وهي ال ودة الى ساحة االمم المتحدة 
 في نهايتها.

ئل برئيس هيئة االبركان البراحل دان شومبرون ذات يوم عن برأيه في القيادة الفلسطينية أجاب  حينما س 
، ويص ب في الحقيقة احيانا أن نتحبربر من انطعاع أنه عبرغم أن أعو ’برهاعيينمجموعة ا‘ععساطة أنها 

نف ية وتكتيكية الى استنتاج أن سالح االبرهاب ال ي مل في مصلحة  ألسعابمازن خلص 
الفلسطينيين، يعدو أنه من الص ب عليه وعلى أتعاعه أن يطبرحوا عنهم عقلية االبرهاب التي ععبرت 

  عيبرا سافبرا.عنها اجبراءاتهم االخيبرة ت
طلب الفلسطينيون قعل مبرحلة عدء التفاوض االفبراج عن ابرهاعيين وحصلوا على ذلك لكنهم أدخلوا 
قعيل نهايته في الم ادلة، العبرغوثي وس دات وابرهاعيين ذوي جنسية اسبرائيلية وكل ذلك دون أن تكون 

 عندهم أية نية للتخلي عن االجبراء المخطط له في االمم المتحدة.
زمة ليست مفاجئة. ينعغي في الحقيقة أال نشك في نوايا كيبري الصادقة، لكن برعما كان يجب إن اال

عليه وعلى مستشابريه أن يكونوا يقظين عحسب حقائق الماضي للسينابريو الفلسطيني المخطط له، 
ويجوز لنا أن نسأل ما الذي ج لهم ي تقدون أنهم سينجحون في أن يتغلعوا هذه المبرة على سلعية 

لسطينيين األساسية نحو كل مسيبرة أو تسوية توجب عليهم مصالحات وتنازالت في مواضيع الف
الصبراع المبركزية. ونقول عالمناسعة ومع كل األسى والغضب ألن جونثان عوالبرد ما زال يذوي في 
السجن، أنه برعما يكون من الخيبر أن الصفقة االشكالية المت لقة عه لم تنفذ. يجب عال شك االستمبرابر 

عنه صدوبرا عن حجج ال دل االنساني االساسي ال عوض االفبراج عن قتلة  لإلفبراجعلى الضغط 
 والمس عأساطين سلطة القانون في اسبرائيل.

ينعغي أن نفبرض أن االمبريكيين عبرغم التقابريبر االخعابرية، لن ينكصوا عن مشابركتهم في الشأن 
برحلية قصيبرة، لكن ع د مبروبر زمن غيبر االسبرائيلي الفلسطيني. وقد يكونون أقل نشاطا في فتبرة م

كثيبر ست يدهم مصالح اقليمية وسياسة امبريكية داخلية تشمل فخامة شأن االدابرة، الى الساحة في جد 
جديد. ثم من ي تقدون أنه يجب على واشنطن أن ت برض صيغا منها للتسوية لكن في ضوء تجبرعة 

ؤكد ألعتة أن تستطيع الخالص منه عال الماضي نشك في أن تبريد أن تدخل حقل ألغام ليس من الم
 اصاعة.
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اقليمي مشتبرك يشمل الموضوع الفلسطيني، لكن عدم  عإجبراءكان يمكن أن يوجد مسابر ممكن آخبر 
ثقة حليفات الواليات المتحدة التقليدية في الشبرق االوسط عواشنطن اليوم ي قلل احتمال ذلك. وقد 

التسوية النهائية لكل المشكالت واالختالفات لم  تخلص واشنطن ايضا اآلن الى استنتاج أن ظبروف
تنضج، ولهذا يفضل أن ي دفع قدما عتسويات مبرحلية أو تسويات جزئية )ليس من الضبروبري أن 

 تبرفضها اسبرائيل مسعقا ايضا(.
ال يمكن في الحقيقة اجعابر الفلسطينيين أو زعمائهم على األقل على أن يشتهوا السالم، لكن برعما 

 دبركون أن الزمن ي مل في غيبر مصلحتهم.يمكن ج لهم ي
8/4/4114اسرائيل اليوم   
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