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 71 :كاريكاتير

*** 
 
 معاهدة واتفاقية دولية بينها "الجنايات الدولية" 02عباس يوقع على  

منظمة ومعاهدة  51وفا: وقع الرئيس محمود عباس، على وثيقة لالنضمام إلى -نائل موسى-رام هللا
 دولية.واتفاقية دولية، أبرزها محكمة الجنايات ال

وقال الرئيس خالل توقيعه على المواثيق: "إن عدم قبول مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس 
األمن لن يمنعنا من محاسبة ومحاكمة الدولة التي تعتدي علينا وعلى أراضينا، وما قدمناه هو حقنا 

قية، وكل ما طلبناه ، وعاصمتها القدس الشر 1631بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 
 وفق القانون الدولي".

وأضاف ان "المشروع الذي قدم كان بتوافق عربي، وكنا تتوقع حصد تسعة أصوات إال أن دولة 
انسحبت في الوقت األخير، ونؤكد أن إنهاء الصراع في المنطقة يتمثل في إنهاء الصراع الفلسطيني 

 اإلسرائيلي".
ة االنضمام لمحكمة الجنايات الدولية، "نعم سنشتكي، ُيعتدى علينا وتابع الرئيس أثناء توقيعه اتفاقي

وعلى أرضنا كل يوم، لمن نشكو؟ مجلس األمن خذلنا، هناك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو 
 أمرنا لها".

ومن المواثيق والمعاهدات التي وقع عليها الرئيس: االنضمام لمحكمة الجنايات الدولية، والميثاق 
لميثاق روما التعهد لبان  13و 15وية فلسطين في ميثاق روما، واإلعالن لقبول مادة الممهد لعض

كي مون االلتزام بميثاق روما، وميثاق الحقوق السياسية للمرأة، وميثاق دفن المواد الصلبة والضارة 
ار في مناطق الدول خارج حدودها، وميثاق عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، ومعاهدة الحد من انتش

األسلحة النووية، ومعاهدة الحد من األسلحة التقليدية المحددة، ومعاهدة الحد من القنابل العنقودية، 
، 1646من مواثيق جنيف عام  3، وبروتوكول 1646من مواثيق جنيف لعام  5وبروتوكول 

سانية، وبروتوكول حماية الشخصيات الدولية، وميثاق االلتزام بتطبيق أحكام جرائم الحرب وضد اإلن
 واإلعالن عن دولة فلسطين دولة تلتزم بكل المواثيق والمؤسسات واألعراف الدولية.

عاما على  21وهنأ الرئيس عباس العالمين العربي واإلسالمي في السنة الجديدة، وشعبنا لمرور 
عيد  ، ومناسبة-صلى هللا عليه وسلم-انطالقة الثورة الفلسطينية، والسنة الميالدية، ومولد الرسول 

 الميالد المجيد الشرقي والغربي واألرمني.
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وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني صائب عريقات خالل مراسم التوقيع: إن 
 61يوما، وبعضها اآلخر  31جميع هذه المواثيق والمعاهدات تكون سارية المفعول في حد بعضها 

غيير بعض القوانين الفلسطينية لمالءمتها مع ما يوما وهي تحصيل حاصل، مع االلتزام بوجوب ت
 وقع عليه الرئيس.

وكان عباس أكد في وقت سابق أمس ان عدم إقرار مجلس األمن الدولي، مشروع القرار الفلسطيني 
 العربي إلنهاء االحتالل االسرائيلي، ليس نهاية المطاف، وعندنا ما نقول وما نفعل. –

قة الخمسين، في مقر الرئاسة في مدينة رام هللا، مساء أمس وأضاف خالل إضاءته شعلة االنطال
بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
والمركزية لحركة "فتح"، وابنة الشهيد زياد أبو عين، "حصلنا باألمس على "فيتو" ليس األول وال 

ن ومستمرون حتى الحصول على حقنا، ال يريدون أن يعطونا حقنا، الحق ال األخير، لكننا صامدو 
 يعطى، الحق يؤخذ، وال بد لنا أن نعمل من أجل ان نحصل على حقنا".

وشدد على أننا "سنستمر في نضالنا ولن نكل أو نمل حتى نصل إلى القدس عاصمة دولة فلسطين 
لضفة ال توجد دولة فلسطينية، سنصمد ولن نخرج االبدية وستبقى كذلك، ومن دونها ومن دون غزة وا

 من بلدنا هذا، سنبقى على ارضنا حتى نحقق النصر والتحرير".
وأكد عباس ضرورة استعادة الوحدة الوطنية واعادة اعمار قطاع غزة، وقال: "مصممون على ذلك 

 مهما كلفنا ذلك من ثمن، ومهما وضعوا في طريقنا من عقبات".
ت ال محالة، ال يمكن ان يخذل هللا عباده الصامدين المرابطين المضحين وقال: إن "النصر آ

المقدمين كل ما هو غال ونفيس، فال بد أن نصل إلى الحرية والنصر". وأضاف: "من ظن أننا 
نحبط أو نيأس أو نخذل شعبنا، فظنه خائب، نحن مستمرون في موقفنا وسياستنا، ورائدنا االساس 

 هو مصلحة شعبنا".
ذكرى االنطالقة قال الرئيس: "خمسون عاما أتذكرها كأنها اليوم، خمسون عاما كانت البداية وحول 

فيها مستحيلة أللف سبب وسبب، لكن اخوتكم الذين صمموا على رفع صوت شعبنا عاليا، الذين 
يل قرروا ان يمسكوا األمر بأيديهم ال بأيدي غيرهم، انطلقوا في ثورة سموها المستحيل، ولكن ال مستح

 مع هللا في هذه الحياة". 
وتابع: "خمسون عاما قدمنا عشرات آالف الشهداء ومئات آالف الجرحى، ومئات آالف األسرى، هنا 
وفي اغلب االماكن المحيطة، ومع ذلك صمدنا وسنصمد ولن نخرج من بلدنا هذا، سنبقى على 

 ارضنا حتى نحقق النصر والتحرير باذن هللا". 
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تلفز أمس لمناسبة الذكرى الخمسين النطالقة الثورة الفلسطينية إننا لن نقبل وقال عباس في خطاب م
ولن نسمح بتهميش قضيتنا تحت ذريعة محاربة الجماعات اإلرهابية التكفيرية في منطقتنا. وأضاف: 
نعتقد ونحن على حق، أن هزيمة هذه الجماعات عسكريا وثقافيا، يمر عبر بوابة تحقيق السالم 

 عادة حقوقنا التي نسعى إلنجازها بكل الوسائل المتاحة.العادل، واست
وتابع: "إن التطرف يتغذى على التطرف، والقوة بدون عدل استبداد، والمنطق يقتضي الكيل بمكيال 
واحد ال مكيالين، فأعمال وممارسات المستوطنين ال يمكن وصفها إال باإلرهاب، وحماتهم حماة 

 لإلرهابيين".
حن من يحرج أو يعزل الواليات المتحدة، بل من يزيدها عزلة دفاعها عن وقال عباس: "لسنا ن

سياسات إسرائيل، واستعمالها لحق النقض )الفيتو( عشرات المرات في مجلس األمن، حتى ال تعاقب 
إسرائيل على أفعالها، ومن الواضح أن الحكومة اإلسرائيلية لم تستوعب أو تتعظ من أن التحول الذي 

األوروبية، من مقاطعة لمنتجات المستوطنات، واالعترافات المتتالية بدولة فلسطين من تشهده الساحة 
قبل الحكومات والبرلمانات سببه األساس أن العالم بأسره قد مل هذا االحتالل البغيض، االحتالل 

 الوحيد الباقي واألطول في التاريخ الحديث".
تبار المدينة موحدة وعاصمة لها، قرار باطل وأضاف: "إن قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية، واع

وغير شرعي، وال تعترف به أية دولة في العالم، وقد أثبت أبناء القدس، مسلمين ومسيحيين، تمسكهم 
وحفاظهم على الهوية العربية للمدينة الخالدة حتى اليوم، بصمودهم وثباتهم وتحديهم طيلة هذه 

ين العنصرية التي تفرض عليهم، من مصادرة أراضيهم، السنوات من عمر االحتالل، رغم كل القوان
ومنعهم من البناء، والضرائب الباهظة، وعزلهم عن بقية أرجاء الضفة الغربية بجدار الفصل 
العنصري وعشرات الحواجز. لم ولن نساوم على حبة تراب من القدس، يؤازرنا ويقف إلى جانبنا 

 عالمنا العربي واإلسالمي وأحرار العالم".
أوضح عباس ان المأزق الذي وصلت إليه عملية السالم بيننا وبين اإلسرائيليين سببه استمرار و 

التوسع االستيطاني في الضفة الغربية، الذي حول مدننا وقرانا إلى معازل، وأوصل المفاوضات إلى 
 طريق مسدود، ما دفعنا للتوجه إلى المنظمات الدولية.

نوايانا الصادقة، وأن العقبة عدم وجود شريك إسرائيلي يؤمن وأضاف: "لقد أثبتنا للعالم أجمعه 
بالسالم، واإلصرار على مواصلة االستيطان وتهويد القدس، ما أفشل كل المبادرات والجهود الدولية، 
وآخرها تلك التي بذلتها الواليات المتحدة الحليف األول واألكبر إلسرائيل، طيلة تسعة أشهر برعاية 

الذي يعلم جيدا أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة اإلسرائيلية التي لم توقف  الوزير جون كيري،
 االستيطان، ولم تلتزم بإطالق سراح الدفعة الرابعة من أسرانا".
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وحول مشروع القرار الفلسطيني العربي المقدم إلى مجلس األمن الدولي، أوضح الرئيس انه "ليس 
الجانب هي التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية، أما مشروع عمال أحادي الجانب، فاألعمال أحادية 

قرارنا فيتضمن المبادئ التي أجمع عليها المجتمع الدولي، وهي إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي وقع 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة المترابطة جغرافيا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس 1631عام  ، وا 

 الشرقية".
"نطالب في مشروع القرار بأمرين أساسيين، هما تحديد الجدول الزمني إلنهاء االحتالل خالل  وقال:

، تسبقها مفاوضات يمكن أن تستمر لمدة عام، يتوقف خاللها 5111فترة ال تتجاوز نهاية عام 
 االستيطان بشكل كامل".

سرائيلية على قطاع غزة للتحلي وأكد عباس أنه آن األوان بعد التجربة المريرة، والحروب العدوانية اإل
بالمسؤولية، واالرتفاع عن المصالح الفئوية الضيقة، والشعارات الشعبوية، بإنجاز مصالحة وطنية 
حقيقية تنهي االنقسام، وتمكننا من اإلسراع في إعادة إعمار قطاع غزة، بتمكين حكومة التوافق 

ن اإلشراف على المعابر، ولكن أيضا الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصالحياتها كافة، بدءا م
اإلشراف على تنفيذ مشاريع إعادة االعمار، بالتعاون مع األمم المتحدة، كما هو متفق عليه. هذه 
بداية يجب أن يتبعها توحيد المؤسسات بما فيها المؤسسة األمنية، فسالح شرعي واحد وسلطة 

ال ميليشيات وفلتان أمني يرفضه الشعب   الفلسطيني الذي عانى منه الويالت. شرعية واحدة، وا 
وحول المؤتمر السابع لحركة فتح، قال الرئيس: "إن التغيير وتجديد المراتب التنظيمية يتم من خالل 
المؤتمرات الحركية، وعبر الممارسة الديمقراطية الحرة، أما من يقفون في شراك التبعية واإلغراء 

إن فتح الواحدة الموحدة تلفظهم، وتواصل مسيرتها، وهي الرخيص، والمزاودة، والمغامرات العبثية، ف
اليوم بصدد اإلعداد لعقد مؤتمرها السابع على أرض الوطن خالل فترة زمنية قصيرة، وسيكون هذا 

 المؤتمر بإذن هللا نقلة نوعية في مسيرة الكفاح نحو االستقالل والدولة".
 4/4/0245الحياة الجديدة  رام هللا  

 
 لالنضمام إلى الجنائية الدولية" اً رسمي اً ّلم األمم المتحدة طلـبرياض منصور يس 

السفير الفلسطيني في األمم المتحدة رياض منصور قدم  أن  3/4/0241الدستور  عمان   ذكرت
أمس الى المنظمة الدولية رسالة طلب االنضمام الى المحكمة الجنائية الدولية األمر الذي قد يسمح 

ئيليين. وسيقوم األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بدرس الطلب على ان بمالحقة مسؤولين اسرا
 يوما. 31يبلغ الدول االعضاء في المحكمة خالل مهلة 
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نسعى الى احقاق العدالة لكل الضحايا الذين قتلوا »مضيفا « انها خطوة مهمة جدا»وقال منصور  
 «.بايدي اسرائيل، القوة المحتلة

رام هللا نقاًل عن نائل موسى، أن عضو اللجنة  من 0/4/0245ديدة  رام هللا  الحياة الج في وجاء
التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات، سلم نائب المنسق الخاص 
لألمم المتحدة جيمس راولي، أمس، صكوك انضمام دولة فلسطين لمنظمات واتفاقيات أممية 

 جموعة أخرى من الصكوك لسفراء وجهات االختصاص.اضافية، فيما يسلم م
وجاء التسليم الرسمي، بعد ساعات من توقيع الرئيس محمود عباس صكوك انضمام دولة فلسطين 

منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، خالل اجتماع طارئ للقيادة، أعقب فشل مجلس األمن في  51لنحو 
 دد.إقرار مشروع إلنهاء االحتالل ضمن سقف زمني مح

وأجريت مراسم التسليم في المقر الرئاسي بمدينة رام هللا، بحضور ممثلة وزير الخارجية روان أبو 
 يوسف ومستشار الرئيس مجدي الخالدي.

وقال عريقات، في كلمته ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس والقيادة، نتشرف بتسليم مندوب 
لسطين لمجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية، سكرتير عام األمم المتحدة صكوك انضمام دولة ف

بما فيها ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، الفتا الى انه سيتم تسليم مجموعة أخرى من الصكوك 
 لسفراء وجهات اختصاص.

هذه الصكوك تشمل توقيع الرئيس وأدوات االنضمام للمؤسسات الدولية كذلك، وفلسطين »وأضاف : 
ير قوانينها مع ما وقعه الرئيس من صكوك معاهدات ومواثيق، لتكون دولة فلسطين تلتزم بان تغ

 العائدة إلى خارطة الجغرافيا ملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية.
وفيما يتعلق بموقف اإلدارة األميركية، قال عريقات: على الواليات المتحدة ان تنظر في مواقفها، 

 ظمى.وتتحمل مسؤولياتها كقوة ع
 
 السلطة تدرس العودة مجددًا إلى مجلس األمن واستيضاح بعض الدول عن دوافع تصويتها 

وفا: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء أمس، إن القيادة تدرس العودة -رام هللا
فلسطينية  إلى مجلس األمن الدولي مرة أخرى، للحصول على قرار دولي بإنهاء االحتالل وقيام دولة

 .1631عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 
من جهة اخرى، أصدر الرئيس محمود عباس، أمس، تعليماته إلى وزير الخارجية رياض المالكي  

والسفراء وممثلي دولة فلسطين لدى منظمة التعاون اإلسالمي، واالتحاد اإلفريقي، والدول التي 
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ع قرار إنهاء االحتالل في مجلس األمن، لتوضيح عارضت أو امتنعت عن التصويت على مشرو 
 أسباب اتخاذ هذا الموقف.

وكان رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قد ُكلف بلقاء 
قناصل وممثلي الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا، واستراليا، لالستفسار عن أسباب الموقف الذي 

جلس األمن بشأن مشروع قرار يتضمن المبادئ واألسس التي أجمع العالم بأسره عليها اتخذ في م
 اإلسرائيلي.-لحل الصراع الفلسطيني

وأعربت الرئاسة عن الشكر والتقدير للدول التي صوتت إلى جانب مشروع القرار، وأكدت مواصلة 
يتضمن نفس المبادئ المساعي السياسية والدبلوماسية من أجل إصدار قرار من مجلس األمن 

وحل عادل ومتفق  1631واألسس التي تقود إلى حل عادل يؤدي إلى إنهاء االحتالل الذي وقع عام 
ومبادرة السالم العربية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات  164عليه لقضية الالجئين وفق القرار 

جانب دولة إسرائيل وبقية دول السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التي تعيش بأمن وسالم إلى 
 المنطقة.

 3/4/0245األيام  رام هللا  
 
 بحر يدعو الكتل البرلمانية لعقد جلسة لمناقشة قرارات حكومة الوفاق 

اعتبر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، د. أحمد بحر، قرارات حكومة التوافق األخيرة حول 
ا عمقت االنقسام وخيبت آمال الشعب الفلسطيني في الموظفين بأنها "اقصائية" و"فئوية"، مؤكدا انه

وقال بحر في تصريح صحفي مكتوب اليوم األربعاء "إن زيارة بعض وزراء  قطاع غزة. وفق قوله.
حكومة التوافق إلى قطاع غزة لم تغير من مواقف هذه الحكومة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، وأن 

جاءت مخيبة  5114ديسمبر  31مة يوم الثالثاء الموافق قراراتهم في الجلسة التي عقدتها الحكو 
لآلمال وهي ذات طابع إقصائي وفئوي واستبعادي، وتعكس مدى ارتهان الحكومة لقيادة حركة فتح 

 على حساب التوافق الوطني ".
 4/4/0245فلسطين أون الين  

 
 محمد الغول: المشروع اللي ُقِدَم لمجلس األمن األسوأ في تاريخ القضية 

رأى رئيس كتلة "التغيير واإلصالح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي 
الفلسطيني، محمد فرج الغول، أن المشروع الذي قدمته السلطة الفلسطينية لمجلس األمن "األسوأ في 

 تاريخ القضية الفلسطينية".
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حمود عباس "للرحيل فورًا ودعا الغول في تصريح صحفي مكتوب، رئيس السلطة الفلسطينية م
 والكف عن المراهقة السياسية وتضييع الحقوق الفلسطينية" وفقًا لقوله.

واستطرد قائال "حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع والتنازل والمقايضة". موضحًا بأن القرار 
سطين في المائة من أرض فل 17يتضمن اعتراف بـ "االحتالل الصهيوني .. والتنازل عن أكثر من 

 ويفرط بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية".
وانتقد النائب عن "حماس" رفض الرئيس عباس االستماع للحركة والفصائل الفلسطينية وسحب 

 المشروع.
صرار وصمود وتضحية وكرامة تثبت جدارتها من  مبينًا أن الشعب الفلسطيني يملك "أقوى إرادة وا 

 حروب متتالية لالحتالل على غزة".انتصار المقاومة الفلسطينية في ثالثة 
وأشار النائب الغول إلى أن عباس "ثبت فشله" في كل المسارات التي قادها للشعب الفلسطيني على 
المستوى الداخل واإلقليمي والدولي، "ويمارس حصارًا ظالمًا ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، 

 وجعل سمعة القضية الفلسطينية في الحضيض".
 4/4/0245أون الين  فلسطين 

 
 تقرير: انضمام فلسطين للجنائية لن يقود لمالحقة المقاومة 

وكالة األناضول: يجمع خبراء قانونيون فلسطينيون على أن انضمام السلطة الفلسطينية لميثاق روما 
لي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لن يؤدي لمالحقة قادة فصائل المقاومة الذين يميز القانون الدو 

 بين مقاومتهم وبين جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش اإلسرائيلي.
يستبعد خبراء قانونيون أّن يؤثر قرار انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية على 

مكانية مالحقتهم قانونيا.  قادة المقاومة، وا 
ء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ورئيس مجلس أمنا

راجي الصوراني إّنه "ال خوف على قادة فصائل المقاومة من االنضمام إلى المحكمة الجنائية 
 الدولية".

وأضاف "القانون بيد الفلسطينيين، فحق مقاومة االحتالل كفلته كافة المواثيق الدولية، وفي المادة 
لمدنية والسياسية هناك نص صريح وواضح على حق األولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق ا

 الشعوب في تقرير مصيرها، أي في مقاومة االحتالل بكل أشكال النضال السلمية والعسكرية".
 جرائم حرب
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وأشار الصوراني إلى أن إسرائيل ارتكبت في حربها األخيرة "جرائم ضد اإلنسانية"، مما يرقى إلى 
 المقاومة الفلسطينية أي أهداف مدنّية إسرائيلية. درجة "جرائم حرب"، في وقت لم تمس

وأكد أن "المقاوم في نظر محكمة العدل الدولية شخص مدني، على اعتبار أنه يقاوم االحتالل، وهو 
 ما تؤكده كافة النصوص والمواثيق الدولية".

حكمة من جانبه قال رئيس المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان رامي عبده إّن االنضمام للم
 الجنائية الدولية لن يعني بأي حال معاقبة قادة المقاومة.

وأضاف أنه إذا تمت مقاضاة قوى المقاومة الفلسطينية على جرائم مفترضة بحق مدنيين إسرائيليين، 
صدار مذكرات اعتقال دولية بحق من يثبت بحقه الفعل مباشرة، فإنه لن يعني بأي حال معاقبتهم.  وا 

ونًيا معاقبة قادة المقاومة على حقهم في مقاومة االحتالل بكافة الوسائل، وهو وتابع "ال يمكن قان
 الحق المكفول دوليًا".

 حق الدفاع عن النفس
بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد فرج الغول إّنه ال 

، وبين جرائم اإلسرائيليين المتكررة بحق يمكن المقارنة بين دور المقاومة في الدفاع عن نفسها
 الفلسطينيين.

وأضاف "ال مجال للمقارنة بين من يدافع عن أرضه وبين محتل معتٍد على اآلمنين في بيوتهم، 
 وقوانين المحكمة الدولية تكفل لكل الشعوب حق الدفاع عن نفسها أمام أي احتالل".

 3/4/0245الجزيرة نت  الدوحة  
 
 طينية: مجلس األمن فقد دوره في حماية السلم بالعالمالخارجية الفلس 

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما اعتبرته تراجع دور مجلس األمن الدولي في حماية األمن : رام هللا
والسلم العالميين، "وتنازله عن دوره االساس الذي تشكل من أجله بقبوله أن يصبح أداة طيعة بيد 

د للمجلس أن يلعب دوره الحقيقي في تحقيق العدالة واألمن والسلم في العالم، بعض الدول التي ال تري
وفي حماية الحقوق المسلوبة للدول المقهورة والمحتلة، بل تحول إلى أداة تستغلها تلك الدول لتحقيق 
مآربها، وفي حماية الدول المعتدية والدفاع عنها بدل من حماية الدول المعتدي عليها والمسلوبة 

 وقها".حق
واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان تلقته "قدس برس" أن "مأساة المجلس األخيرة في مؤامرة 
التصويت علي مشروع القرار الفلسطيني العربي ما هي إال برهان على فقدان المجلس لمؤهالته في 
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قبل من يسمي البقاء سندا قويا للمستضعفين وفي حماية حقوقهم، بعد ان استغل أبشع استغالل من 
 بدولة الفيتو" في إشارة إلى الواليات المتحدة األمريكية.

وأضاف البيان "لقد قامت تلك الدولة بالتعرض لسيادة دول أخرى في المجلس عبر سياسة االبتزاز 
والضغط والترهيب لمنعها من استخدام حقها المشروع كدولة سيادية في التصويت لصالح القرار 

 ي تدخل سافر في تصويت الدول االخري بعد االستفراد بالمجلس وهيمنتها عليه".الفلسطيني، مما يعن
 4/4/0241قدس برس  

 
 وفد حكومة الوفاق يغادر قطاع غزة عائًدا للضفة الغربية 

(، ثمانية وزراء من حكومة الوفاق الوطني، وعشرات 1|5غادر صباح اليوم الجمعة ): غزة
 يارة للقطاع استمرت خمسة أيام.الشخصيات الحكومية قطاع غزة، بعد ز 

 43و وقالت مصادر فلسطينية لـ "قدس برس" إن وفد حكومة الوفاق والمكون من ثمانية وزراء
مسؤوال غادروا صباح اليوم الجمعة قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة، 

 متوجيهن إلى الضفة الغربية.
لتقوا بالمسؤولين في الوزارات بغزة وعقدوا سلسلة اجتماعات وكان الوزراء والمسؤولون الحكوميون ا

 لحل مشاكل قطاع غزة.
وذلك من اجل  (،15|56) ويشار إلى أن الوفد الحكومي وصل قطاع غزة يوم االثنين الماضي

 ترتيب األمور الحكومية ودمج الوزارات.
 0/4/0241قدس برس  

 
 ي بشأن السالمالرئاسة الفلسطينية تنفي تلقي مقترحات من ليفن 

كامل إبراهيم: نفى المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، نمر حماد وصول -القدس المحتلة 
 مقترحات إسرائيلية من السيدة تسيبي ليفني بخصوص عملية السالم المتوقفة بين الطرفين.

وقال حماد في تصريح رسمي حصلنا على نسخة منه: "نسمع بين وقت وآخر من مسؤولين 
ئيليين، في ذروة الحملة االنتخابية اإلسرائيلية، تصريحات مثيرة لالستغراب، بينها ما أدلت به إسرا

ليفني لصحفي أجنبي، بأنها قدمت للرئيس عباس اقتراحات كان متفقا عليها مع الواليات المتحدة 
م إحراز األميركية وأن الرئيس عباس لم يرد على تلك المقترحات ما أدى إلى توقف المفاوضات وعد

 أي تقدم فيها.
 3/4/0245الرأي  عمان  
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 غزة: موظفون غاضبون يغلقون مقر رئاسة الحكومة 

الفلسطيني في غزة، « التوافق»)ا ف ب(: أغلق موظفون حكوميون غاضبون مقر رئاسة حكومة 
السابقة، حيث شل إضراب عام كافة « حماس»أمس، احتجاجا على عدم حل أزمة موظفي حكومة 

 والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة. الوزارات
وقام عدد من الموظفين، المشاركين في اعتصام احتجاجي، بإغالق البوابة الرئيسية لمقر رئاسة 

 الحكومة غرب غزة، أثناء تظاهرة نظمتها نقابة الموظفين العموميين.
و"كفى كذبًا  ،«وزراء الطراطير يعملون وفق أجندة مشبوهة»ورفع المتظاهرون الفتات كتب عليها 

 ، و"غزة ليست لقمة سائغة".«ومماطلة
ونظمت نقابة الموظفين العموميين في غزة عدة تظاهرات لمقر الوزراء الموقت في منزل الرئيس 

 41محمود عباس بغزة، لمطالبة حكومة "التوافق" باستيعاب موظفي حكومة حماس البالغ عددهم 
منذ سبعة أشهر. وشل إضراب عام كافة الوزارات  ألف موظف مدني وامني ودفع رواتبهم المتأخرة

 والمؤسسات الحكومية في القطاع تلبية لدعوة من النقابة.
وقال نقيب الموظفين العموميين محمد صيام، في مؤتمر صحافي، "ال استقرار في قطاع غزة ما لم 

موظفين المستنكفين تحل مشكلة الموظفين. فعالياتنا االحتجاجية ستستمر". وأضاف "لن نقبل بعودة ال
ألف موظف( ما لم تحل مشكلة الموظفين  11)التابعين للسلطة الفلسطينية وعددهم حوالي 

بعودة الموظفين « التوافق»في إشارة لموظفي حكومة حماس السابقة، واصفًا قرار حكومة « الشرعيين
 القدامى بأنه "مشروع فتنة نحذر من خطره".

 4/4/0245السفير  بيروت  
 
 الفيتو األمريكي ضد "إنهاء االحتالل" يؤكد أن منطق القوة هو السائد في العالم حماس: 

أن الفيتــو »نواكشــوط ـ عبــدهللا مولــود: أكــد أســامة حمــدان مســؤول العالقــات الخارجيــة بحركــة حمــاس 
الــذي اســتخدمته الواليــات المتحــدة األمريكيــة والــرافض لمشــرع قــرار عربــي فلســطيني إلنهــاء االحــتالل 

رائيلي للدولة الفلسطينية يحمل رسائل عدة كما أنه ليس أول فيتو تستخدمه اإلدارة األمريكية ضد اإلس
 «.فلسطين والقضية الفلسطينية

أن هـذا الفيتـو يحمـل عـدة رسـائل خطيـرة »وأوضح في مؤتمر صحافي أنهى به أمـس زيـارة لموريتانيـا 
 «.نطق القوة هو السائد في العالممنها أنه مضاد للسلم واألمن العالمي كما أنه يؤكد أن م
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إن هذا الفيتـو بمضـامينه السـلبية سـيؤجج روح االنتقـام ضـد هيمنـة األقويـاء وهـو مـا لـن يسـاهم »وقال 
أن الشــعب الفلســطيني سيســتخلص مــن »وأكــد «.  فــي اســتقرار العــالم بــل ســيفجر الســلم العــالمي أكثــر

ية بشأن إنهاء االحتالل اإلسـرائيلي ال قيمـة لهـا، هذا الفيتو أمرا واحدا هو أن جميع المحاوالت السياس
ألن الواليات المتحدة األمريكية ال ترى في المشهد إال الرواية الصهيونية الكاذبة وهذا ما يجعل الفيتو 

 «.يوجه رسالة سلبية للمسار السياسي الفلسطيني
بادة خارج القانون ال يوجد مـن»وقال  ذا  إن كل ما ترتكبه إسرائيل من قتل وا  يمكنـه محاسـبتها عليـه وا 

 «.وجد فالواليات المتحدة واقفة له بالمرصاد باستخدام حق الفيتو
أن زيارته لموريتانيا أكدت على الحب المطلق الذي يكنه الشعب الموريتاني للقضية »وأوضح حمدان 

 «.الفلسطينية والتعلق بها وبالمقاومة وخطها النضالي في فلسطين
قيادة والشعب في نواكشوط أكدت له ما كان يعرفه عن موريتانيا من طيب وخلق إن لقاءاته بال»وقال 

 «. وكرم أصيل وتفان في الدفاع عن األمة وقضاياها المصيرية وفي المقدمة منها قضية فلسطين
أنهــا هــي العالقــة »اإلســالمي أكــد حمــدان « تواصــل»وحــول ســؤال عــن عالقــة حركــة حمــاس بحــزب 

وريتانيـــة وأن حركتـــه اختـــارت خطـــا وســـطا بـــين كـــل الشـــعوب واألحـــزاب نفســـها مـــع كـــل األحـــزاب الم
 «. واألفكار وهو خط ال محيد عنه

إننـــا متأكـــدون مـــن انتصـــار المقاومـــة ومثمنـــون للـــدور الموريتـــاني فيهـــا وخاصـــة فـــي الحـــروب »وقـــال 
ســندا  الشــعب الموريتــاني بكــل أطيافــه وتوجهاتــه علــى الــدور الكبيــر الــذي يقــوم بــه»، شــاكرا «األخيــرة

 « .لفلسطين ومجاهديها
قـد أثنـى علـى دعـم الشـعب « حمـاس»وكان أسامة حمدان القيادي البارز بحركـة المقاومـة الفلسـطينية 
 «.الموريتاني للقضية الفلسطينية ومساندته القوية للمقاومة في غزة

، «فلسـطين قلــب األمـة النــابض»جـاء ذلــك فـي ســياق محاضـرة ألقاهــا حمـدان بنواكشــوط تحـت عنــوان 
بدعوة من المبادرة الطالبية الموريتانية لمقاومة االختراق الصهيوني والرباط الوطني الموريتاني لنصرة 

 الشعب الفلسطيني، بحضور المئات من الطالب ومن رجال السياسة والديبلوماسية واإلعالم.
لعالقــــة مــــع إن التــــاريخ سيســــجل للحكومـــة الموريتانيــــة قرارهــــا التــــاريخي بشـــأن قطــــع ا»وقـــال حمــــدان 

 «.إسرائيل، كما سيسجل للقوى الوطنية الموريتانية موقفها المناهض لتلك العالقة ولما لها من تبعات
أن التــاريخ ســجل أن أول قافلــة نســوية تصــل إلــى قطــاع غــزة المحاصــر كانــت »وأشــار حمــدان إلــى 
 «.قادمة من موريتانيا
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يــة الموريتانيــة كــان لــه دور كبيــر فــي أن الضــغط الــذي مارســته القــوى الوطن»وأوضــح أســامة حمــدان 
ســرائيل، لكــن التــاريخ مــع ذلــك، سيســجل للحكومــة  رفــض العالقــات التــي كانــت قائمــة بــين موريتانيــا وا 

 «.الموريتانية أنها قطعت العالقة مع الكيان الصهيوني
ومـة بينما كان الكيان الصهيوني منتشيا بفتحه عشر سـفارات جديـدة فـي العـالم، ردت عليـه حك« وقال

 «.موريتانيا بأن ال عالقة معها وال سفارة له في نواكشوط
ــد الــددو  علــى ســمو »وفــي تعليــق خــالل المحاضــرة أكــد العالمــة الموريتــاني الشــاب محمــد الحســن ول

أن الخيــرين مــن األمــة ســيهاجرون آخــر »، مبــرزا «المكانــة التــي تحتلهــا فلســطين فــي قلــب كــل مســلم
 «.ورد في الحديث الشريف الزمان إلى أرض فلسطين، طبقا لما

ـــددو  ـــادة جهـــاد، وقـــد »وأكـــد ال أن الفلســـطينيين ونشـــطاء المقاومـــة اإلســـالمية هـــم مشـــاريع شـــهداء، وق
أن واجـب األمـة وامتحانهـا األكبـر هـو فـي »، مضيفا «اختارهم هللا تعالى للدفاع عن األقصى المبارك

 «دعم المقاومة ومؤازرتها.
هي األولي له لموريتانيا بدعوة من حزب التجمع الـوطني لإلصـالح  ويقوم أسامة حمدان حاليا بزيارة 

 والتنمية )اإلخوان المسلمون(.
والتقـــى حمـــدان رئـــيس الحـــزب الحـــاكم وعـــددا مـــن رؤســـاء األحـــزاب السياســـية الموريتانيـــة باعتبـــار أن 

 القضية الفلسطينية قضية يتفق عليها المشهد السياسي الموريتاني بكافه فروعه.
 3/4/0245عربي  لندن  القدس ال

 
 حماس تدعو إلى استكمال التوقيع على اتفاق روما باالنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية 

غــزة )فلســـطين(: اعتبـــرت حركـــة حمـــاس، انضـــمام الســلطة الفلســـطينية التفاقيـــة رومـــا خطـــوة باالتجـــاه 
 الصحيح بحاجة لرفدها لالنضمام لمحكمة الجنيات الدولية.

ي بيان لها تعقيبـا علـى ذلـك: "إن هـذه الخطـوة هـي خطـوة فـي االتجـاه الصـحيح وأنهـا وقالت الحركة ف
بحاجــة لوضــعها فــي إطــار سياســة عامــة وبرنــامج وطنــي مشــترك يمــّر عبــر اإلطــار القيــادي المؤقــت 

 لمنظمة التحرير الذي يجب أن ينعقد في أقرب وقت ليقّر سلسلة من الخطوات".
أن تكــون بـــدءًا بوقــف كــل أشـــكال المفاوضــات مــع االحـــتالل، وأشــارت إلــى أن هــذه الخطـــوات يجــب 

ووقــف التنســيق األمنــي، ورفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة والمباشــرة الفوريــة بإعــادة االعمــار، وتحقيــق 
العدالــة الوظيفيــة للمــوظفين فــي غــزة وتســليمهم رواتــبهم وتفعيــل المجلــس التشــريعي فــورًا للقيــام بواجبــه 

قرار الموازنة العامة لها.بإعطاء الحكومة الثقة، ومن   ثم مراقبتها ومحاسبتها وا 
 ودعت إلى استكمال هذه الخطوة بتقديم طلب فوري لالنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.
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اتفاقيـة دوليـة مـن  51وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمـود عبـاس وقـع طلـب انضـمام السـلطة إلـى 
 بينها اتفاق روما.

 34/40/0241قدس برس  
 
 ماس تدعو إلى مؤتمر وطني لـ "وقف العبث بالحقوق الفلسطينية" ح 

غــزة )فلســطين(: دعــت حركــة حمــاس، القــوى والفصــائل الفلســطينية إلــى مــؤتمر وطنــي لبحــث تنــازالت 
السلطة الفلسطينية عن الحقوق الثابتة للشعب، مشيرًة إلى أن هذا النهّج تجّسد مؤخرًا من خالل توّجه 

 اس منفردًا إلى مجلس األمن الدولي.رئيس السلطة محمد عب
واعتبرت الحركة، أن توّجه عباس إلى مجلـس األمـن الـدولي بمشـروع قـرار إنهـاء االحـتالل اإلسـرائيلي 
رغــم رفــض ومعارضــة الفصــائل الفلســطينية لــه، كــان بمثابــة "تصــفية للقضــية، بمــا ينطــوي عليــه مــن 

الشـــعب فـــي كـــل ترابـــه الـــوطني"، حســـب تجاهـــل لحـــق العـــودة وتمييـــع لقضـــية القـــدس واســـتهتار بحـــق 
 تعبيرها.

(، "رغــم أن إســقاط القــرار فــي مجلــس 15|31وقالــت "حمــاس" فــي بيــان صــدر عنهــا اليــوم األربعــاء )
ســرائيل، حيــث أنهــا ال تأبــه  األمــن يكشــف عــن عــورة هــذه المؤسســة التــي تحركهــا الواليــات المتحــدة وا 

دق الجـرس أمـام كـل القـوى الفلسـطينية لإلمسـاك لحقوق الشعب الفلسـطيني، إال أن هـذا الفشـل جـاء ليـ
 بدفة األمور، ومنع المزيد من العبث بالقضية الذي تمارسه مجموعة أوسلو"، كما قالت.

وحــّذرت الحركــة، مــن خطــورة التــداعيات المترتبــة علــى هــذه الخطــوة مــن عــودة مــرة أخــرى إلــى طاولــة 
 القضية الفلسطينية"، وفق تقديرها.المفاوضات، في مسيرة "تقود إلى أسوأ سيناريو لتصفية 

وأضافت "من هنا فإننا ندعو كل القوى والفصائل الفلسـطينية إلـى مـؤتمر وطنـي للتوافـق علـى برنـامج 
وطني يضـع حـدًا للتنـازالت ويؤكـد علـى الحقـوق الثابتـة، ويسـتنهض األمـة العربيـة واإلسـالمية وأحـرار 

م، معتمــدين علــى هللا أواًل ثــم علــى المقاومــة بكــل العــالم للوقــوف فــي وجــه االحــتالل الصــهيوني المجــر 
 أشكالها".

 34/40/0241قدس برس  
 
 أسامة حمدان في حوار: فشل قرار إنهاء االحتالل يؤكد صحة خيار المقاومة 

حــاوره أحمــد األمــين: اعتبــر مســؤول العالقــات الخارجيــة بحركــة حمــاس أســامة حمــدان أن -نواكشــوط 
شـروع قـرار إنهـاء االحـتالل اإلسـرائيلي يؤكـد أن محـاوالت االسـتجداء تصويت الواليات المتحدة ضـد م
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علــى موائــد المجتمــع الــدولي لــن تــؤدي إلــى نتيجــة، وأن مــنهج المقاومــة هــو الــذي يســتطيع أن يفــرض 
 إرادة الشعب الفلسطيني.

يران تجاوزا خالفاتهما، ورأى أن التقـارب المصـ ري وأكد حمدان في حوار مع الجزيرة نت أن حماس وا 
 القطري لن يؤثر على موقف الدوحة الداعم للمقاومة وللشعب الفلسطيني.

وقـــال إن قـــرار انضـــمام فلســـطين لمحكمـــة الجنايـــات الدوليـــة جـــاء متـــأخرا، لكنـــه خطـــوة فـــي االتجــــاه 
الصـحيح، ويجـب أن ترافقهـا جهـود أخـرى مـن أجــل العمـل علـى محاكمـة القـادة اإلسـرائيليين علـى كــل 

 ها بحق الشعب الفلسطيني.الجرائم التي ارتكبو 
ودعـــا إلـــى تفعيـــل المؤسســـات الوطنيـــة الفلســـطينية، وعقـــد مـــؤتمر وطنـــي جـــامع بمشـــاركة كـــل القـــوى 

 والفعاليات لرسم إستراتيجية واضحة في إدارة المقاومة والصراع مع االحتالل.
 
ة أم أنهـا هل ترون أن قرار السلطة الفلسطينية االنضـمام لمحكمـة الجنايـات الدوليـة خطـوة جـاد -

 مجرد ردة فعل آنية؟
هذه الخطوة من حيث التوقيت متأخرة، وقد تالها ما هو مقلـق، فبعـد التوقيـع علـى االنضـمام لمحكمـة 
الجنايــات تــم تســريب معلومــات مــن رئاســة الســلطة تقــول إن األوراق الموقعــة لــم تســلم بعــد إلــى األمــم 

ن هنــاك بعــض التــردد الناشــط عــن ضــغوط المتحــدة، وقــد يتــأخر تســليمها، وهــذا يعنــي أنــه ربمــا يكــو 
 سياسية.

لقد كان من المفترض أن يتم اتخاذ هذه الخطوة منذ العدوان اإلسرائيلي علـى الشـعب الفلسـطيني سـنة 
 ، والذي تجلت فيه جرائم الحرب بأبشع صورها.5117

جــرائم يجـب أن نعمـل علــى محاكمـة قــادة الكيـان الصــهيوني ومجرمـي الحــرب اإلسـرائيليين علــى كـل ال
التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، ويجب أال نتأخر في ذلك خطوة واحدة، وأن نظـل نناضـل فـي 
هـذا الســبيل ونســعى لتحقيـق ذلــك حتــى ولــو تعثـر أو تطلــب وقتــا إضــافيا، أو احتـاج إلــى مســاعدة مــن 

 أصدقاء أو حلفاء أو أشقاء من أبناء األمة.
مـل فـي هـذا االتجـاه كجـزء مـن إدارة المواجهـة مـع الكيـان نحن مطالبون بالسير على هـذا الطريـق والع

 الصهيوني.
هــذا فــي مــا يتعلــق بتوقيــت الخطــوة، أمــا فــي الجانــب اآلخــر فأعتقــد أن الفيتــو األميركــي كــان ينبغــي 
التعامل معه بطريقة أعمـق مـن مجـرد توقيـع االتفاقيـات، فـالواقع الفلسـطيني تتجاذبـه رؤيتـان: إحـداهما 

 هي التي تحدد طريق التحرير، والثانية ترى المفاوضات سبيال وترفض المقاومة.ترى أن المقاومة 
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ـــة التـــي تســـتطيع أن تفـــرض إرادة الشـــعب  ومـــا جـــرى فـــي مجلـــس األمـــن أكـــد أن المقاومـــة هـــي الرؤي
الفلسطيني، وأن محاوالت االستجداء على موائد المجتمع الدولي لن تـؤدي إلـى نتيجـة، ولهـذا قلنـا إننـا 

د حدود التالوم، رغـم أنـه كـان هنـاك خطـأ فـي المضـمون وفـي الشـكل فـي تقـديم مشـروع لن نتوقف عن
 القرار.

لقد آن األوان إلعادة بناء مؤسساتنا الوطنية لتكون قادرة على اتخاذ القرار، وعقد مؤتمر وطني جامع 
لصــراع مــع بمشــاركة كــل القــوى والفعاليــات الفلســطينية لرســم إســتراتيجية واضــحة فــي إدارة المقاومــة وا

 االحتالل، حتى تحقيق األهداف الوطنية الفلسطينية.
 
المتابع للشأن الفلسطيني ال يرى خطوات عملية لحكومة الوفاق  وال أثرا ملموسا للمصالحة بين  -

 الفصائل  فهل توقف هلا المسار؟ وما العراقيل التي تواجهه؟
طني الفلســـطيني، بعضـــها بســـبب ال شـــك أن هنالـــك إشـــكاالت حقيقيـــة فـــي عمـــل حكومـــة الوفـــاق الـــو 

الضغوط السياسية الخارجية، وعلى رأسـها ضـغوط الكيـان الصـهيوني، وبعضـها نتيجـة ظـروف الواقـع 
وبيئته، وثمة إشكاالت أخرى ناشئة عن سوء تقدير بعض الشخصيات التي لها عالقة بإدارة موضـوع 

 االنتصار.المصالحة، حيث قرأت المصالحة بمنطق المكسب والخسارة والهزيمة و 
ذا  أمـــا نحـــن فمنطقنـــا فـــي المصـــالحة أنـــه إذا كـــان االحـــتالل جاثمـــا علـــى صـــدورنا فكلنـــا خاســـرون، وا 
تخلصنا من االحتالل فكلنا رابحون، ولهذا كنا نرى أن إدارة عمل الحكومة يجب أن تتم في سياق مـا 

 اتُِّفَق عليه، ووفقا للمصلحة الوطنية.
تشكيلها الفرصة لتحقق األهداف المرسومة، وهذه الحكومة إما سنعطي هذه الحكومة التي شاركنا في 

ــــر  مــــا أن يحكــــم عليهــــا بأنهــــا حكومــــة تعث ــــي، وا  ــــاريخ الفلســــطيني كحكومــــة إنجــــاز وطن أن تــــدخل الت
شكاالت، وال أعتقد أن هنالك شخصا يرغب في أن تكـون تلـك سـمته وهـذه صـفته فـي سـجل التـاريخ  وا 

 الفلسطيني.
 
حكامــا فــي ضــوء إغــالق معبــر رفــح الحصــار الــلي يعيشــه قطــا - ع غــزة يبــدو اليــوم أكثــر إيالمــا وا 

قامة منطقة عازلة في سيناء  ما الخطوات المتخلة لفك هلا الحصار أو تخفيفه؟  وتدمير األنفاق وا 
قد يكون مـن المفهـوم أن يحاصـرك العـدو ألنـه يريـد أن يستأصـلك ويقتلـك، والحصـار جـزء مـن أدوات 

 حصارا من جانب أشقائنا فذلك مؤلم بشكل كبير. القضاء عليك، لكن أن نجد
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إننـا نريـد أن يكـون معبـر رفـح نقطـة اتصـال مـع أمتنـا، ومعبـر دعـم لشـعبنا  -ومـا زلنـا نكـرر-لقد قلنا 
وقضيتنا، ولذلك ما زلنا نبذل جهودا عبر اتصاالت مباشرة مع الجانب المصري، وهنالك جهود ندعو 

 ريين إلنهاء هذا الحصار.إلى بذلها من أشقاء للتدخل لدى المص
وأعتقد أن إنهاءه سيكون عامال مساعدا في تقوية الموقف الفلسطيني فـي مواجهـة الكيـان الصـهيوني، 

 وفرض شروط فلسطينية حقيقية تعبر عن اإلرادة الوطنية.
تعيش المقاومة الفلسطينية اليوم نوعـا مـن الحصـار تسـهم فيـه أطـراف إقليميـة، مـا تقيـيمكم للموقـف  -
 عربي اآلن من القضية الفلسطينية عموما ومن المقاومة خصوصا؟ال

 ال شك أن الموقف العربي اليوم ليس موحدا تجاه القضية الفلسطينية، وهذا مؤلم ومؤسف.
وهناك ثالثة مواقف: طرف ال يـزال يـدعم الفلسـطينيين ويبـذل جهـودا كبيـرة فـي نصـرتهم، وطـرف ثـان 

يعنيــه، وثالــث اتهمــه اإلســـرائيليون علنــا بأنــه شــريك لهــم فـــي  يكــاد يقــف علــى الحيــاد وكـــأن األمــر ال
محاولة التخلص من المقاومة ولم ينف ذلك، وعدم نفي التهمة يثير التباسا وسؤاال كبيرا حول أنها قـد 

 تكون صحيحة وصادقة.
إن دعم القضية الفلسطينية من األشقاء العرب ليس مسألة عاطفية، بل قضية إستراتيجية، ألن تمكن 
الكيـــان الصـــهيوني مـــن تصـــفية القضـــية الفلســـطينية ســـيفتح شـــهيته للتمـــدد فـــي الجـــوار، وقـــد ثبـــت أن 
المجتمع الدولي ال يحمي أحدا في مواجهـة الكيـان الصـهيوني، وغالبـا ال يحمـي الكثيـرين فـي مواجهـة 

 حالة طغيان واستبداد إقليمية تمثلها إسرائيل.
إنمــا يحمــي نفســه ويــدافع عــن مســتقبله، ثــم إن تكــريس ومــن هنــا، فــإن مــن يحمــي القضــية الفلســطينية 

منطــق االحــتالل ال يــوفر أمنــا ألي دولــة فــي العــالم، ألن ذلــك يعنــي أن أي طــرف يملــك القــدرة علــى 
 احتالل بلد آخر يستطيع أن يفعل، ويمكن مع الزمن أن يصبح ذلك حقا من حقوقه.

الموقـف العربـي ليتمثـل فـي حالـة إجمـاع  لذلك أعتقـد أن الوضـع يتطلـب موقفـا عربيـا موحـدا أو تعـديل
 على دعم القضية الفلسطينية.

وال شــك أن حالــة التبــاين واالنقســام فــي الموقــف العربــي تضــعف القضــية الفلســطينية، لكــن المقاومــة 
عملت في ظروف قاسية ووّطنت نفسـها علـى العمـل فـي أقسـى الظـروف وقبلـت التحـدي، وحتـى اآلن 

ذا أقفــل بــاب فــي لحظــة مــن اللحظــات فهنالــك أبــواب نالــت توفيقــا كبيــرا مــن هللا ، ودعمــا مــن األمــة، وا 
 عديدة تفتح، وهذه المقاومة لن تتوقف أو تستكين حتى ينتهي االحتالل بإذن هللا.

 
قــرارا بخطــأ الرهــان علــى  - يــران تحــوال فــي تحالفــاتكم وا  هــل تعنــي عــودة الــدفء لعالقــات حمــاس وا 

 الربيع العربي واعترافا بفشله؟
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د أن أوضح بعض النقـاط فـي هـذا السـياق: أوالهـا أننـي أعتقـد أن نهضـة األمـة وحراكهـا وثورتهـا لـم أو 
تنتــه، ومــا يجــري اليــوم هــو حالــة مــن الســيولة لــم تصــل بعــد إلــى نهاياتهــا، وبالتــالي فكــل شــيء ممكــن 

 ووارد فيها.
سطين وشعبها، ومن والنقطة الثانية أن موقف حركة حماس المبدئي هو أنها تعمل من أجل تحرير فل

 يطلب الحرية لشعبه ال يمكن أن ينكرها على أي شعب آخر فكيف إذا كان شعبا شقيقا.
والنقطــة الثالثــة أننــا نعتقــد أنــه مــن حــق أي شــعب أن يســعى إلــى حريتــه وتحســين أوضــاعه ويطالــب 

أمــورهم  بالتنميــة، ولــيس ألحــد مــن خارجــه أن يتــدخل فــي ذلــك، فأبنــاء البلــد هــم القــادرون علــى تســيير
 على خير وجه، لذلك رفضنا أن نتدخل في الشأن السوري أو أن نكون طرفا في ما يجري هناك.

أما النقطة األخيرة فهي أننا نبني عالقاتنا بكل األطراف على قاعدة القضية الفلسطينية ودعمها، فمن 
الـدعم بشـروط نعتـذر يدعمها نرحب بجهده، ومن يقف إلى جانبنا نقدر موقفه، فـإذا أراد أن يقـرن هـذا 

 له ونعتذر عن قبول دعمه.
إن فلسطين قضـية الجميـع ومـن يـدعمها يـؤدي واجبـه. ومـن هنـا لـم نبـادر إلـى تعطيـل أو تقلـيص أي 

نما كنا دائما حريصين على عالقاتنا وتطويرها.  عالقة بأي طرف أو نتسبب في فتورها، وا 
التــي قــدمت دعمــا للقضــية الفلســطينية ال  وفــي هــذا الســياق، تــأتي اســتعادة دفء العالقــات مــع إيــران

 يخفى على أحد، ونرجو أن يتواصل هذا الدعم ويزداد في المرحلة القادمة.
 
التقارب القطـري المصـري الـلي حـدث مـؤخرا بوسـاطة سـعودية هـل تخشـون أن يـؤثر علـى دعـم  -

 الدوحة للمقاومة الفلسطينية؟
لمنطقـة، وعمرهـا يكــاد يصـل إلـى عشـرين عامــا، عالقاتنـا مـع قطـر قديمــة وسـابقة لكـل مـا يجــري فـي ا

 وهي عالقة عرفت احتراما متبادال ودورا إيجابيا لقطر في الدفاع عن فلسطين وشعبها.
إن الدور القطري ملموس في دعـم صـمود الشـعب الفلسـطيني، والكـل يـذكر للدوحـة دعوتهـا لقمـة غـزة 

 ت كثيرة لتعطيلها.والتي عقدت رغم محاوال 5117خالل العدوان على القطاع عام 
 

كما أن الكل في فلسطين يعرف لقطـر دورهـا فـي إعمـار غـزة بعـد هـذا العـدوان. لقـد دعمـت قطـر غـزة 
في كل المحطات بغض النظر عما كان يجري في مصر، ولذلك فنحن نعتقـد أن القضـية الفلسـطينية 

 لن تتأثر سلبا من التقارب المصري القطري.
 لسطينية بقي ثابتا وراسخا ولم تؤثر فيه عوامل كثيرة.إن دور قطر ودعمها القضية الف
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يجابيــة  وفــي منطــق العالقــات العربيــة العربيــة نحــن حريصــون علــى أن تكــون هــذه العالقــات مســتقرة وا 
وجيـــدة، وتطـــوير هـــذه العالقـــات علـــى أســـس واضـــحة وراســـخة وبمـــا يـــدعم اســـتقرار المنطقـــة والقضـــية 

 الفلسطينية أمر مطلوب.
دة القطريــة وعلــى رأســها ســمو األميــر الشــيخ تمــيم بــن حمــد آل ثــاني تملــك مــن الحكمــة وأعتقــد أن القيــا

 والحنكة ما يهيط لها إدارة العالقة بشكل يخدم جملة من المصالح الثنائية والمصالح العربية كذلك.
 0/4/0245الجزيرة نت  الدوحة  

 
نهاء الحصار "قبل أن يثور الشعب على   كل شيء" خليل الحية يدعو لإلعمار وا 

غزة: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحيـة إن "قطـاع غـزة يواجـه حالـة مـن التواطـؤ 
 إلبقاء الحصار وتأخير اإلعمار"، مؤكدا أنه يجب إنهاء ذلك قبل أن يثور الشعب على كل شيء".

في مدينـة غـزة  ودعا الحية خالل خطبة صالة الجمعة اليوم أمام مقر المندوب السامي لألمم المتحدة
"األطراف العربية والدولية لدفع األموال مباشرة للمتضررين من العدوان الصهيوني األخير على قطاع 

 غزة في يوليو وأغسطس الماضيين".
وأضــاف "مــرت خمســة شــهور دون أن تكفــي إلدخــال مــواد البنــاء وحتــى اآلن لــم ينجــز االنتهــاء مــن 

اء، يكفـــى تالعبـــا بمصـــير هـــذا الشـــعب وكفـــى تســـويفا حصـــر األضـــرار، فمتـــى ســـيكون اإلعمـــار والبنـــ
 باإلعمار".

وشــدد علــى أن "قهــر الشــعب الفلســطيني ببقــاء الحصــار وتــأخير اإلعمــار محــال ومســتحيل ألن هــذا 
الشــعب ســيبقي يناضــل االحــتالل والحصــار وسيحاســب التــاريخ وشــعبنا كــل مــن تواطــؤ فــي الحصــار 

 وتعطيل اإلعمار".
تـــأخير اإلعمـــار بعـــد عـــدوان ظـــالم يمثـــل "جريمـــة إنســـانية"، مشـــدًدا علـــى أن وأكـــد أّن بقـــاء الحصـــار و 

 "الحقوق ال تسقط بالتقادم، وسنناضل عنها بكل ما أوتينا من قوة، ولن نسمح باستمرار هذا الوضع".
وفي الوضع الداخلي؛ دعا الحية إلى التمسك بمعاني الرحمة واإليمان والصبر والحفـاظ علـى الحقـوق 

لتي هي ميراث األمة في أرض فلسطين، مؤكًدا أنه ال سبيل لشعبنا إال بوحدته وااللتفاف والمقدسات ا
 حول حقوقه.

وطالــب الحيــة حكومــة الوفــاق بـــ"وقف التســويف واالســتخدام البــائس لمجــرد زيــارة قطــاع غــزة مــن أجــل 
 السياحة والصور من دون اتخاذ قرارات فعلية لصالح القطاع وخدمة أهله".

وفد الحكومة الذي غادر غـزة اليـوم بعـد زيـارة اسـتمرت أربعـة أيـام "جلـس معنـا مـرة نيابـة واستهجن أن 
 عن رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، ومرة ثانية نيابة عن محمود عباس فأي تالعب هذا؟".
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وشدد على أن قرار الحكومة بدعوة الموظفين المستنكفين للعمل في وزارات قطاع غزة فيما الموظفون 
م على رأس عملهم سيكونون لملء الشواغر هو "قرار بائس وظـالم، ومـن شـأنه تفجيـر الوضـع ممن ه

 الداخلي؛ كونه لعًبا بالنار وال يمكن أن يمر".
وقال بهذا الصدد: "لن نتخلى عن شعبنا وعن حقوقه وعن الموظفين وحقوقهم، ونـدعو لتطبيـق مـا تـم 

 ة، بعيدا عن اإلقصاء والتفرد". االتفاق عليه على قاعدة الشراكة والوحدة الوطني
مـــن جهـــة أخـــرى، وجـــه الحيـــة رســـالة "لمـــن اتخـــذ اإلرهـــاب والتطـــرف وســـيلة لشـــن الحـــروب واحـــتالل 
شـــاعة الفســـاد بـــين الشـــعوب هـــو مـــن عمـــل علـــى إثـــارة الظلـــم  األراضـــي، إن المســـئول عـــن التطـــرف وا 

 ومارس اإلرهاب".
تمارسونه  بحـق شـعبنا وشـعوب العـالم المظلومـة هـو وتابع قائال: "نحذر األمم المتحدة والعالم بأن ما 

 السبيل الذي ينشط التطرف والمبرر الذي يتخذه هؤالء إنما يتطلب رحمة بالشعوب واألمم".
وأضـــاف "مـــا يتعـــرض لـــه شـــعبنا بـــإرادة أو بقـــرار بفعـــل أو بصـــمت أكبـــر مـــن الهولوكوســـت اليهـــودي 

 اإلنسانية عنا وهو ما نحذر من تداعياته".المزعوم، وهذا الظلم الواقع اليوم ينشط فينا تخلي 
وشـــدد الحيـــة أن علـــى أنظمـــة ودول العـــالم التـــي تـــّدعي حمايـــة حقـــوق اإلنســـان والديمقراطيـــة أن تتـــيح 

 للشعب الفلسطيني حقه في الحرية وتقرير المصير واختيار قيادته.
جهـة االحـتالل وأضاف إن من حـق الشـعب الفلسـطيني ومقاومتـه الـدفاع عـن نفسـه وعـن أرضـه، وموا

 عاًما حتى إنهائه والخالص منه. 31"اإلسرائيلي" المستمر منذ أكثر من 
 0/4/0245المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 عزام األحمد: السلطة لن تستجيب لمحاوالت تمديد المفاوضات مع "إسرائيل" دون محددات 

ـــن رام هللا ـ د ب أ: أکـــد عضـــو اللجنـــة المرکزيـــة لحرکـــة فـــتح عـــزام األحمـــ د أن الســـلطة الفلســـطينية ل
تستجيب أليـة محاولـة مـن أجـل تمديـد المفاوضـات مـع إسـرائيل؛ مـا لـم يوـن هنـاف وضـوح کامـل فـي 
کل ما يخص العملية السياسية، وما لـم يوـن هنـاف التـزام إسـرائيلي وأميرکـي بقـرارات الشـرعية الدوليـة 

 .1631لجهة حل الدولتين علي حدود الرابع من  حزيران عام 
ا أکــد رئــيس کتلــة "فــتح" البرلمانيــة فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني فــي تصــريح لوکالــة األنبــاء کمــ

اإليرانية )إرنا( نشر أمس  "أن السلطة غيـر متفائلـة بقـرب حـدوث اختـراق علـي هـذا الصـعيد فـي ظـل 
 استمرار انحياز الواليات المتحدة لويان االحتالل".

الخارجيــة األميركــي جــون کيــري عــن نيــة واشــنطن إعــادة تقيــيم وتعليقــًا علــي الحــديث المنســوب لــوزير 
العملية بصفتها راعية محادثات التسوية، قال األحمد: 'في تقديري التقييم مطلوب؛ وأول طرف سيدان 
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فـــي هـــذه العمليـــة هـــي الواليـــات المتحـــدة؛ ألنهـــا خرجـــت عـــن خارطـــة الطريـــق التـــي وضـــعتها إلنهـــاء 
ميـة التـي سـبق وأن أقـرت بهـا وخاصـة تلـل المتعلقـة بالقـدس )..( الصراع، وخرجت عن القرارات األم

نحن مع التقييم ولون ليس بشول منفرد من جانب أمريوا؛ لذا فإن المجتمع الدولي بمختلف مووناته 
 عليه استعادة دوره في هذه المسألة التي يعني حلها ضمان االستقرار لمنطقة الشرق األوسط عمومًا".

ــــ"العمل الجـــاد علـــي تصـــحيح سياســـاتها تجـــاه الصـــراع الفلســـطيني وطالـــب عـــزام اإلدارة ـــة ب -األميرکي
الصـهيوني"، مشــيرًا إلـي " أن جــون کيـري أخطــأ فـي طريقــة التعامـل مــع الحوومـة الصــهيونية التـي لــم 

 تتردد في وضع العراقيل أمامه؛ ليس هذا فحسب؛ بل تطاولت غير مرة عليه شخصيًا".
نـردد هـذا الموقـف، ونعلنـه أمـام الجميـع.. نعـم الواليـات المتحـدة تتحمـل وقال األحمـد: "نحـن باسـتمرار 

المســؤولية عــن المواقــف اإلســرائيلية المتعنتــة؛ ألنهــا وفــرت الغطــاء طــوال الســنوات الماضــية وهــا هــي 
تصر علي ذلك  من أجل أن تظل تـل أبيـب خـارج إطـار المسـاءلة والمالحقـة علـي الـرغم مـن تنورهـا 

 صاغتها واشنطن نفسها ولم تظهر أي اهتمام بتنفيذها".حتى للمحددات التي 
 3/4/0245األيام  رام هللا  

 
 سامي أبو زهري: إسقاط مشروع القرار الفلسطيني في مجلس األمن "فشل جديد للتسوية" 

غـــزة )فلســـطين(: اعتبـــرت حركـــة حمـــاس، عـــدم تصـــويت مجلـــس األمـــن الـــدولي لصـــالح مشـــروع قـــرار 
بة لتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، هو بمثابة "فشل إضـافي السلطة الفلسطينية للمطال

 لخيار التسوية"، حسب تقديرها.
ودعا المتحدث باسم الحركـة، سـامي أبـو زهـري، السـلطة الفلسـطينية إلـى وقـف مـا أسـماه نهـج "العبـث 

 .بالمصير الوطني والنزول بالحقوق الوطنية إلى مستويات خطيرة"، على حد تعبيره
(، "ننتظـر 15|31وقال أبو زهري في تصريح صحفي تلّقت "قدس برس" نسخة عنه، اليـوم األربعـاء )

مــن الســلطة أن تفــي بتهديــداتها الســابقة التــي وعــدت بهــا، وفــي مقدمــة ذلــك إلغــاء التنســيق األمنــي مــع 
 االحتالل".
مشــروع قــرار  دول أعضــاء فــي مجلــس األمــن الــدولي قــد صــّوتت الليلــة الماضــية، لصــالح 7وكانــت 

قامـة الدولـة، فـي حـين عارضـته دولتـين وامتنعـت  -فلسطيني  أخـرى عـن  2عربي إلنهـاء االحـتالل وا 
عمليـة التصـويت، وسـط رفـض ومعارضـة شـديدة مــن قبـل فصـائل العمـل الـوطني الفلسـطيني لمشــروع 

 القرار.
 34/40/0241قدس برس  
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 لدعم شعبناحماس: ال يوجد تواصل مع دحالن.. مع ترحيبنا بأي جهد  
يحيــى اليعقــوبي: قالــت حركــة حمــاس: إنــه ال يوجــد تواصــل بينهــا وبــين القيــادي المفصــول مــن  -غــزة

 حركة فتح محمد دحالن، مؤكدة في الوقت ذاته ترحيبها بأي جهد لدعم الشعب الفلسطيني.
ـــ"فلسطين" علــى فشــل مشــروع  وعقَّــب النــاطق باســم الحركــة د.ســامي أبــو زهــري فــي تصــريح خــاص ل

ســـــلطة فـــــي مجلـــــس األمـــــن بـــــالقول: "ينبغـــــي أن يـــــدفع ذلـــــك حركـــــة فـــــتح الســـــتكمال جهـــــود الوحـــــدة ال
 الفلسطينية"، مضيفا: "نأمل أن تفهم الدرس, وأن الخيار الوحيد هو تعزيز الوحدة الوطنية".

وكــان دحــالن، ألمــح ضــمًنا إلــى أنــه يرحــب بالتواصــل مــع حركــة حمــاس. وقــال فــي تصــريح مكتــوب 
: "أحقـاد وتشـويهات 21الين" نسخة عنه، أمس، بمناسبة انطالقة حركـة فـتح الــ وصلت "فلسطين أون

الفاسدين عن طبيعة التواصل بيني وبين قيادة حماس ال تربكني، ولن تزعزع قناعتي في ضرورة بذل 
كل جهد مستطاع لتخفيف الحصار والتجويع والتهميش المزدوج الذي ُيمارسه بنيامين نتنيـاهو )رئـيس 

 حتالل( ومحمود عباس )الرئيس الفلسطيني( بحق أهلنا في القطاع الصامد".حكومة اال
وأضــاف: "أرجــو أن يكــون أي تواصــل )مــع حركــة حمــاس( عــاماًل يعــزز المصــالحة الوطنيــة الشــاملة، 
لكنه قطعًا لم ولن يشكل بدياًل لها أو يغني عنها، وأرحـب بـأي تواصـل وفـق رؤيـة وطنيـة شـاملة وبمـا 

 من آالمه العميقة". يخدم شعبنا ويخفف
وبشـأن اتفــاق المصــالحة، قــال دحـالن: إنــه كــان "تأليفــًا وتلحينــًا وغنـاء رديئــًا مــن )الــرئيس الفلســطيني( 

 محمود عباس وعصبته المغلقة، وكان اتفاق مصالح وليس مصالحة".
وأضــاف: "هــا هــو عبــاس وجماعتــه يلهثــون مجــددًا إلــى قطــاع غــزة، ويتبــاهون بــذلك ومــرة أخــرى وفــق 

 زاجية الشخص ودون رؤية وطنية ورغبة صادقة".م
وتابع "بوضوح ودون أية مواربة، أدعـم وبكـل قـوة مصـالحة وطنيـة فلسـطينية شـاملة وحقيقيـة بـين فـتح 
وحمـــاس، وكـــل فصـــائل وقـــوى وشخصـــيات الشـــعب الفلســـطيني، وعلـــى أســـس المصـــارحة والمكاشـــفة، 

ام والـتفهم والمباركـة، ويشـعرون أن حقـوقهم لـن مصالحة يقدم فيها أولياء الدم القسط األكبر من اإلسه
 تذهب هدرًا، فبدونهم لن تستقيم األمور ولن تندمل الجراح".

كمـا دعــا إلـى مصــالحة مســتندة إلـى توافقــات حــد أدنـى سياســي وشـراكة كاملــة فــي قـرار ورؤيــة الحــرب 
عمليـة الديموقراطيـة والسالم، ومصـالحة تسـتند إلـى الشـعب ومصـالحه واختيـاره لقيادتـه عبـر اسـتعادة ال

جـــراء انتخابـــات وطنيـــة شـــاملة للمجلـــس الـــوطني والســـلطة والرئاســـة، وذلـــك إلنهـــاء عقـــد مـــن التفـــرد  وا 
 والفساد السياسي والمالي عقب اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.

 0/4/0245فلسطين أون الين  
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 غزة: فتح تضيء الشعلة وسط حشد جماهيري كبير 
 21تح في غزة مساء أمس، شعلة االنطالقـة إحيـاء لـذكرى انطالقتهـا الــ حسن جبر: أضاءت حركة ف

 بحضور شعبي وتنظيمي الفت.
وفـي باحــة الجنــدي المجهــول وســط مدينـة غــزة رفــع مؤيــدو حركــة فـتح أعالمــا فلســطينية ورايــات حركــة 
فــتح وصــور القائــد المؤســس الشــهيد ياســر عرفــات  إلــى جانــب صــور الــرئيس محمــود عبــاس وأطلقــوا 

 تافات تمجد حركة فتح والثورة الفلسطينية وتستذكر الشهداء من قادتها.ه
 وعلى وقع مكبرات الصوت انشد المشاركون في االحتفال لحركة فتح أغاني ثورية ووطنية.

وبإيقـاد شــعلة االنطالقــة ســتنطلق فـي غــزة احتفــاالت ومســيرات جماهيريـة فــي مختلــف مــدن ومخيمــات 
 سين لحركة فتح.قطاع غزة إلحياء الذكرى الخم

وكــان الــدكتور فــايز أبــو عيطــة القيــادي فــي حركــة فــتح قــال فــي تصــريحات صــحافية، إن حركــة فــتح 
سُتحيي انطالقتها في كافة األقاليم في قطاع غزة وذلك وفق الطريقة واآللية التي تحددها القيادة العليا 

 للحركة.
ب الفلسـطيني والشـهداء والجرحـى علـى وشدد أن ذكرى االنطالقـة هـي مناسـبة لتجديـد العهـد مـع الشـع

 مواصلة طريق الشهداء.
من جانبه، قال الدكتور فيصل أبو شهال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح: إن حركـة فـتح ومنـذ 

تكـافح « فـتح»البداية تبنت فكـرة ال زالـت حاضـرة وبقـوة، وهـي فلسـطين أوال وقبـل كـل شـيء مؤكـدا أن 
نهاء االحتالل اإلسرائيلي.وتناضل ألجل فلسطين وتحر   ير فلسطين وا 

الـى، ان أبنـاء حركـة فـتح ال « الرواسـي»وأشار أبو شهال في تصـريح صـحافي نقلـه موقـع حركـة فـتح 
زالوا أوفياء لحـركتهم الرائـدة ولمؤسسـيها وفـي مقـدمتهم الـرئيس الشـهيد الخالـد ياسـر عرفـات، وأن أبنـاء 

الـــذي حمـــل الشـــعلة خلفـــًا للـــرئيس أبـــو عمـــار وهـــم  يـــدعمون ويقفـــون خلـــف الـــرئيس أبـــو مـــازن« فـــتح»
مصرون على المضي قدمًا في طريـق النضـال الـوطني حتـى تحقيـق طموحـات شـعبنا الفلسـطيني فـي 

 الحرية واالستقالل.
آمنت ومنذ االنطالقة األولى بالخيار الديمقراطي فـي كافـة قراراتهـا، كمـا أنهـا تحـرص « فتح»وأكد أن 

 نسان الفلسطيني أينما وجد.دومًا على صون كرامة اإل
وخاطب أبو شهال أبناء حركة فتح قائاًل: ونحن نحتفل باليوبيل الذهبي النطالقة حركتنـا الرائـدة أدعـو 
كافـــة أبنـــاء الحركـــة إلـــى التمســـك بحـــركتهم والـــدفاع عنهـــا ألن ذلـــك يعنـــي التمســـك بالمشـــروع الـــوطني 

 «.الفلسطيني
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عـداء والمنافسـين والصـعاب واالحـتالل ولكنهـا ظلـت قويـة وتابع: إن حركة فتح واجهـت الكثيـر مـن األ
، «يـا جبـل مـا يهـزك ريـح»وصلبة وتزداد قوة يوما بعد يوم، ومثل ما قال الشهيد الخالد ياسـر عرفـات 

انــتم جبــال ال تهــزكم الريــاح تمســكوا بشــرعيتكم وحــركتكم وقيــادتكم ومشــروعكم الــوطني، وال تتنــازلوا وال 
ء بمـا يخـص حركتنـا ومشـروعنا الـوطني وسـتبقى بوصـلتكم موجهـة لالحـتالل تقبلوا الدنية فـي أي شـي

 وإلنهائه عن أرضنا الفلسطينية.
 3/4/0245األيام  رام هللا  

 
 فتح تحيي اللكرى الخمسين النطالقتها في المخيمات الفلسطينية في لبنان  

ل عـرض رمـزي لوحـدات مهرجانا حاشدا تخللته اضاءة شعلة االنطالقـة. وسـبق االحتفـا« فتح»أقامت 
 من فتح وكتائب شهداء األقصى ومسيرة.

وفي كلمة له، قال امين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، فتحي ابو 
الوحدة الوطنية الفلسطينية أمانة سنحافظ عليها ونحميهـا ألنهـا صـمام أمـان لنـا ولقضـيتنا. »العردات، 

ان تجنـب شـعبنا الكثيـر مـن الفـتن والمآسـي فـي المخيمـات خاصـة عـين الحلـوة هذه الوحدة استطاعت 
لذلك نحن نتمسك بها. ورأى ان فتح ستبقى موحدة وان الشعب الفلسـطيني داخـل المخيمـات وخارجهـا 

صــيدا الشــهيد معــروف ســعد والــرئيس الشــهيد »وفــي كــل الشــتات هــو شــعب واحــد. وتوجــه بتحيــة الــى 
راء نزيـه البـزري وشـهداء صـيدا والجنـوب وشـهداء المقاومـة الوطنيـة، النهـم رفيق الحريري وطبيـب الفقـ

جميعا تقاسموا معنا لقمة الخبـز وحبـة الـدواء وتشـاركوا معنـا فـي اسـمى مـا يمكـن اال وهـو امتـزاج الـدم 
 ».الفلسطيني بالدم اللبناني من اجل فلسطين 

جابي والحوار من اجل الحصول على حقوقنا وقال: سياستنا الثابتة في هذا البلد هي اتباع الحياد االي
الوطنيـــة واالجتماعيـــة واالنســـانية. لـــذلك نبـــارك الحـــوار بـــين االخـــوة فـــي حـــزب هللا واالخـــوة فـــي تيـــار 
ــــارك ونتمنــــى عــــودة  ــــه بــــري. ونب ــــرئيس نبي ــــاني برعايــــة ال ــــات الشــــعب اللبن ــــين كــــل مكون المســــتقبل وب

 تمنى نهاية سعيدة لهم.المخطوفين العسكريين الى اهاليهم في هذا العام ون
احتفاال امـام مقـره فـي حـي صـفوري فـي المخـيم « اللينو»وأقام القيادي الفتحاوي العميد محمود عيسى 

تخللته اضاءة الشعلة وعرض رمزي لمجموعة من المقاتلين التابعين له. وتطرق في كلمته الى الشأن 
لجعـل المـؤتمر السـابع والدة جديـدة لفـتح  آن األوان لشـحذ الهمـم والعمـل»الفتحاوي الداخلي، فرأى انـه 

لتأخــذ طريقهــا ودورهــا الطبيعــي فــي قيــادة المشــروع الــوطني الفلســطيني ودحــر االحــتالل الصــهيوني. 
واعتبـر ان مــا تتعــرض لـه المخيمــات مــن اســتهداف بكافـة اشــكاله مــا كــان ليحصـل لــو ان هنــاك درعــا 

 وطنية تحصن من الداخل وتمنع االستهداف الخارجي.
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ــ ي مخيمــات منطقــة صــور، أحيــا الفلســطينيون الــذكرى، ونظمــوا مســيرات جابــت شــوارع المخيمــات وف
السيما في الرشيدية والبرج الشمالي والبص والقاسمية. وحمل المشاركون مجسمات للقـدس واالقصـى. 

 واختتمت المسيرات بايقاد شعلة الثورة.
المسـتفيد الوحيـد مـن اإلنقسـام »كلمـة فقـال والقى امين سر فتح في منطقة صور العميد توفيق عبـدهللا 

سـرائيل هــي المسـتفيد األول مــن قتـل الجيــوش العربيــة  الفلسـطيني هــم الصـهاينة ومــن خلفهـم أميركــا. وا 
 «.في سوريا والعراق ومصر ولبنان، والخاسر األوحد هو الشعب الفلسطيني وقضيته

صــور جـالل ابــو شـهاب ثــم تــوالى  كمـا تخلــل الحفـل منبــر مفتـوح، قــدم لـه عضــو قيــادة حركـة فــتح فـي
علــى القــاء الكلمــات كــل مــن عضــو قيــادة الجبهــة الشــعبية احمــد مــراد، ومســؤول الجبهــة العربيــة فــي 
صــور احمــد فهــد، وعضــو قيــادة جبهــة التحريــر الفلســطينية عبــاس جمعــة، ورئــيس الهيئــة االســالمية 

واصل اللبناني الفلسطيني عبد فقيـه، الفلسطينية للرعاية واالرشاد الشيخ سعيد قاسم، ورئيس جمعية الت
 ومفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار حّبال. واكدوا جميعا ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ونظمت فتح حفل استقبال لتقبل التهاني والتبريكات في الذكرى الخمسين النطالقتها. وكـان مـن ابـرز 
 ورؤساء بلديات ومشايخ وفعاليات ووفود شعبية. المهنئين المفتي حّبال، ووفد موظفي االنروا،

وفــي مخــيم البــداوي، اقامــت فــتح مســيرة جماهيريــة جابــت شــوارع المخــيم وانتهــت امــام مقــر فــتح حيــث 
المعركـة السياسـية والدبلوماسـية »القى امين سرها في منطقة الشمال ابو جهاد فياض كلمة قـال فيهـا: 

االحــتالل الصــهيوني مــن اجــل طــرده عــن ارضــنا واقامــة فــي االمــم المتحــدة هــي إحــدى وســائلنا ضــد 
ـــا الفلســـطينية المســـتقلة وعاصـــمتها القـــدس الشـــريف . وطالـــب القيـــادة بالتوجـــه الـــى المؤسســـات  دولتن
والجمعيــــات الدوليــــة وخاصــــة التوقيــــع علــــى ميثــــاق رومــــا واالنضــــمام الــــى محكمــــة الجنايــــات الدوليــــة 

 بوا الجرائم بحق ابناء شعبنا.لمحاكمة ومحاسبة قادة االحتالل الذين ارتك
واكــد االهتمـــام والجهــد االســـتثنائي بــأمن واســـتقرار المخيمــات الفلســـطينية فــي لبنـــان، مطالبــا باالســـراع 

 باعادة اعمار مخيم نهر البارد، وتعويض اهالي الحي الجديد .
 بعد ذلك اضاء ممثلو الفصائل والقوى واالحزاب اللبنانية الشعلة.

 3/4/0245المستقبل  بيروت  
 
 تكّرس القطيعة بين "تيار عباس" و"تيار دحالن"« شعلة فتح»مخيم عين الحلوة:  

الفتحــــاوي انطالقــــا مــــن اكبــــر مخيمــــات اللجــــوء  -محمــــد صــــالح: أخيــــرا، تكــــرس االنقســــام الفتحــــاوي 
 الفلسطيني في لبنان: عين الحلوة.
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الـــذي « الزلـــزال السياســـي»د الســـؤال المطـــروح مـــع بدايـــة الســـنة الجديـــدة، مـــن يضـــمن امـــن المخـــيم بعـــ
 أكبر التنظيمات الفلسطينية في لبنان؟.« فتح»اصيبت به 

، وتعـرب عـن «في عين الحلوة غير مـا قبلـه« شعلة فتح»ما بعد إضاءة »تؤكد مصادر فلسطينية ان 
ومـا »مـن أجـل اللعـب فـي ملعـب الفتنـة الداخليـة « الفتحـاويين»خشيتها مـن دخـول أطـراف أخـرى بـين 

اللجنـة « فـتح»بل والعبـوات هنـا وهنـاك أو قـرب مواقـع أو منـازل فـي أحيـاء عائـدة إمـا لحركـة زرع القنا
 «..إال أكبر دليل على ذلك« اللينو»التي يتزعمها « فتح اإلصالحية»المركزية )رام هللا( او لحركة 

وتشــدد المصــادر علــى أن األمــور بــين الطــرفين وصــلت إلــى حــد إعــالن القطيعــة النهائيــة خصوصــا 
ـــة فـــي مهرجـــان ب ـــى فـــي المخـــيم وبكثاف ـــن للمـــرة األول ـــى العل ـــو»عـــدما ظهـــرت إل صـــور القيـــادي « اللين

 الفتحاوي محمد دحالن، الذي فصل من الحركة اثر خالفه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
، لــيس «الشــعلة»فــي مهرجــان « فــتح»كــرس انشــقاقه عــن « اللينــو»فــي المقابــل، تتــابع المصــادر: إن 

، وبـالعرض العسـكري «قائـدي ومـوجهي وملهمـي»رفـع صـور دحـالن، بـل عبـر مخاطبتـه بــ فقط عبر 
، فـي حفـل تميـز «العاصـفة»بالثياب السوداء لمقنعين مزودين بالعتاد والسالح الكامل تحـت رايـة علـم 
 بالحشد الشعبي تحت ظالل صورة ضخمة للزعيم الراحل ياسر عرفات.

 3/4/0245السفير  بيروت  
 
 ئيلية "تدين" حسام القواسمة بخطف وقتل ثالثة مستوطنينمحكمة إسرا 

دانـــــت محكمـــــة عســـــكرية اســـــرائيلية أمـــــس المـــــواطن حســـــام القواســـــمة بــــــ  -أ.ف.ب -القــــدس المحتلـــــة
  "المشاركة في خطف وقتل" ثالثة مستوطنين في حزيران.

فـــي بيـــان وســتعلن المحكمـــة الحقـــا العقوبــة التـــي ستفرضـــها علـــى حســام المتحـــدر مـــن الخليــل. وجـــاء 
لجـيش االحــتالل ان المحكمــة "اعلنــت حسـام القواســمة مــذنبا لمشــاركته فـي خطــف وقتــل نفتــالي فرنكــل 

  ".5114حزيران  15وايال يفراح وجلعاد شاير في 
واضاف البيان ان "المشتبه به أقر بأنه نظم االعتداء مـع مـروان القواسـمة وعـامر أبـو عيشـة"، اللـذين 

ألــف  511خليــل. وقــال البيــان أيضــا "لقــد مولــه )االعتــداء( عبــر إحضــار استشــهدا نهايــة ايلــول فــي ال
 شيقل من مصدر في حماس في غزة".

 4/4/0245الحياة الجديدة  
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 فتح: توقيع ميثاق روما سالح سياسي وقضائي فلسطيني رادع 
قالـت حركـة "فـتح" امـس، إن توقيـع رئـيس دولـة فلسـطين محمـود عبـاس علـى ميثـاق  -وفا -بروكسل 

ومــا، يعــد مــدخال أساســيا ووحيــدا لفــتح تحقيقــات دوليــة بوقــوع جــرائم حــرب وجــرائم ضــد اإلنســانية أو ر 
 إبادة جماعية في الدولة العضو أي دولة فلسطين.

واعتبر المتحدث باسم الحركة في أوروبا جمال نـزال، "تمليـك فلسـطين هـذا الحـق الـرادع، ورقـة ضـغط 
االحــتالل المســتبيح"، مؤكــدا أن زمــن انفــالت االحــتالل لــن فلســطينية غيــر مســبوقة فــي العالقــة تجــاه 

يطــول، وأن كــل أســلحة االحــتالل لــن تعفيــه اليــوم مــن المحاســبة أو تكفــي للــتملص مــن المســاءلة عمــا 
 يرتكب بحقنا من مخالفات للقوانين الدولية وانتهاك لحقوقنا الكثيرة.
ين المحتــل إلــى حلبــة القــانون الــدولي وأردف: "هــذه الخطــوة هــي مســتهل عمليــة نقــل الصــراع بيننــا وبــ

وأساس االحتكام لقضاء غير صهيوني وهي أتيحت اليوم بناء علـى نجـاح الـرئيس فـي نيـل االعتـراف 
 ".5115العالمي بدولة فلسطين عام 

ودعـا نــزال كـل مــن شـكك بتصــميم الـرئيس علــى الـذهاب إلــى األمـم المتحــدة، وتصـميمه علــى اســتيفاء 
 ت الدولية ومنها ميثاق روما، أن يراجع حساباته ويغير خطابه اإلعالمي.شرط االنضمام للمعاهدا

 0/4/0245الحياة الجديدة  رام هللا  
 
 حماس متفائلة بتصريحات الرئيس التونسي قائد السبسي حول فلسطين 

غــزة: عّبــرت حركــة حمــاس مســاء أمــس األربعــاء عــن "تقــديرها" لتصــريحات الــرئيس التونســي الجديــد 
 د السبسي حول القضية الفلسطينية.الباجي قاي

واعتبــرت الحركــة، فــي تصــريح مقتضــب وصــل الجزيــرة نــت نســخة منــه، تصــريحات الــرئيس التونســي 
"دلــياًل علــى عمــق العالقــة بــين الشــعبين التونســي والفلســطيني، ومــدى تجــذر القضــية الفلســطينية فــي 

 زدهار".الضمير التونسي". وتمنت حماس لتونس "مزيدا من االستقرار واال
ـــا لتـــونس، أن القضـــية  ـــه اليمـــين الدســـتورية رئيًس ـــه بعـــد أدائ ـــد أكـــد، فـــي أول كلمـــة ل وكـــان السبســـي ق

 الفلسطينية "ستكون في أولوية" اهتماماته الخارجية خالل فترة حكمه.
 4/4/0245الجزيرة.نت  الدوحة  

 
 "الشعبية": فشل مجلس األمن يؤكد مرة أخرى بؤس وخطيئة الرهان عليها 

يؤكـــد مـــرة »هللا ـ أحمـــد رمضـــان: رأت الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين أن فشـــل مجلـــس األمـــن، رام 
أخرى بؤس وخطيئـة الرهـان عليهـا، علـى الـرغم مـن مواقفهـا التـي تجسـد كـل يـوم، وفـي كـل موقـف لـه 
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عالقـــة بالصـــراع العربـــي ـ الفلســـطيني اإلســـرائيلي انحيازهـــا المطلـــق لدولـــة العـــدو، وتغطيتهـــا لجرائمهـــا 
المناقضــة لكــل مــا لــه عالقــة بالشــرعية الدوليــة والقــانون الــدولي، وعــدائيتها لتطلعــات وحقــوق الشــعوب 

إلـــى اســـتخالص العبـــر مـــن الموقـــف »ودعـــت ». العربيـــة والشـــعب الفلســـطيني علـــى وجـــه الخصـــوص
األميركــي األخيــر الــذي عمــل علــى إفشــال مشــروع القــرار ومــن مجمــل السياســات والمواقــف األميركيــة 

دية لحقوق شعبنا، وذلك بوقف ومغادرة سياسة الرهان عليهـا وعلـى المفاوضـات الثنائيـة، وبوقـف المعا
التنسيق األمني مع دولة العدو فـي إطـار التحلـل الكامـل مـن اتفاقيـات أوسـلو، وباشـتقاق سياسـة بديلـة 

نيــة والتاريخيــة تســتند إلــى إســتراتيجية وطنيــة يــتم التوافــق عليهــا وطنيــًا ُيعــاد فيهــا تأكيــد الحقــوق الوط
لشعبنا، وتفتح على كل الخيـارات لمقاومـة االحـتالل، وفـي اعتمـاد الشـراكة الوطنيـة فـي إقـرار المواقـف 
والسياســات بــدياًل عــن التفــّرد بهــا، والمســارعة فــي إنهــاء االنقســام وتــذليل العقبــات التــي تعتــرض ذلــك، 

عادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وفي مقدمها مؤ   ».سسات منظمة التحرير الفلسطينيةوا 
 4/4/0241المستقبل  بيروت  

 
 "الديموقراطية": التنازالت من خالل "مشروع إنهاء االحتالل" فتحت شهية اإلدارة األمريكية 

انــه ال فائــدة ترجــى مــن »رام هللا ـ أحمــد رمضــان: قــال القيــادي فــي الجبهــة الديموقراطيــة تيســير خالــد 
للواليــــات المتحــــدة فــــي حــــل الصــــراع الفلســــطيني ـ االســــرائيلي .وأكــــد ان  الرهــــان علــــى دور متــــوازن

التنازالت السياسية، كمـا عبـرت عـن نفسـها فـي مشـروع القـرار المقـدم الـى مجلـس األمـن فـي صـيغته »
األولـــى أو صـــيغته المعدلـــة، قـــد فتحـــت شـــهية اإلدارة األميركيـــة وأدائهـــا فـــي المنطقـــة علـــى مزيـــد مـــن 

ــة المفاوضــات، ليصــبح الســقف السياســي الهــابط للموقــف الفلســطيني  التنــازالت قبــل العــودة الــى طاول
أساسًا لمفاوضات ثنائية تعطي إسرائيل فرصًا إضافية لخلق مزيـد مـن الوقـائع االسـتيطانية ومزيـد مـن 
وقــائع التهويــد علــى األرض فــي القــدس وفــي منــاطق األغــوار الفلســطينية بشــكل خــاص وتمكنهــا مــن 

 » .ة السياسية بحكم ذاتي موّسع للسكان وسالم اقتصادي مع الفلسطينيينفرض شروطها للتسوي
 4/4/0241المستقبل  بيروت  

 
 حماس تهنئ فتح في لكرى انطالقتها 
غــزة )فلســطين(: تقــدمت حركــة حمــاس، مــن حركــة التحريــر الــوطني الفلســطيني "فــتح" بالتهنئــة فــي  

ت المقاومــة المســلحة لتحريــر فلســطين كــل الــذكري الخمســين النطالقتهــا "كحركــة تحــرر وطنــي اعتمــد
 فلسطين".
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ودعـــت "حمـــاس" فـــي بيـــان لهـــا أنصـــار وقـــادة حركـــة "فـــتح" لتعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة ووحـــدة الموقـــف  
 الفلسطيني أمام الغطرسة اإلسرائيلية.

وأعربـت عـن أملهـا أن "تتحقــق أهـدافها بالوحـدة وتحريـر األرض وتقريــر المصـير وعـودة الالجئـين إلــي 
 هم التي هجروا منها وتحرير القدس عاصمة فلسطين األبدية".ديار 

 4/4/0245قدس برس  
 
 حماس: أمن السلطة يعتقل خمسة فلسطينيين من الضفة  

 2رام هللا )فلســـطين(: اتهمـــت حركـــة حمـــاس، األجهـــزة األمنيـــة التابعـــة للســـلطة الفلســـطينية باعتقـــال 
آخـــرين  5لغربيـــة المحتلـــة، فيمـــا اســـتدعت مـــواطنين مـــن أنصـــار الحركـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء الضـــفة ا

 ونقلت أحد المعتقلين في سجونها إلى المستشفى نظرًا لتدهور حالته الصحية.
(، إن جهـاز المخـابرات 15|31وقالت الحركة في بيان تلّقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم األربعاء )
لـه الكـائن فـي بلـدة بلعـا، علمـًا العامة في طولكرم اعتقل الشاب الفلسطيني مشعل عمير، بعد دهـم منز 

 بأنه معتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة.
 13وبحســب البيــان، فــإن أجهــزة أمــن الســلطة أقــدمت علــى اعتقــال الفتــى المصــاب ســليمان شــاويش )

عاما( مـن مـن داخـل مشـفى طوبـاس التركـي، والـذي أصـيب برصاصـة فـي صـدره إثـر اشـتباكات بـين 
 لفارعة قبل أيام.أجهزة السلطة وشبان مخيم ا

وفي السياق ذاته، أعادت قوات األمن الوقائي فـي طوبـاس اعتقـال األسـير المحـرر والطالـب الجـامعي 
 بالل أبو الحسن بعد صدور قرار قضائي باإلفراج عنه.

وأفادت عائلة أبو الحسن، بأن جهاز األمن الوقائي أعاد اعتقـال نجلهـا بمجـرد خروجـه مـن بوابـة مقـّره 
 3لك بعد صدور قرار من محكمة طوباس بـاإلفراج عنـه، مشـيرًة إلـى أنـه اآلن معتقـل منـذ األمني، وذ

أيــام ولــن يــتمّكن مــن التخــّرج مــن الجامعــة لهــذا الفصــل نظــرًا لعــدم تقديمــه االختبــارات النهائيــة بســبب 
 االعتقال.

يـة بعـد اسـتدعائه وأضاف البيان، أن جهاز األمن الوقائي اعتقل األسير المحّرر أحمد سنيفة مـن قلقيل
للمقابلــة، علمــًا بأنــه معتقــل سياســي ســابق لعــدة مــرات، فيمــا تعــّرض عناصــر المخــابرات العامــة فــي 
الخليــل للــرجم بالحجــارة مــن قبــل المــواطنين الفلســطينيين، وذلــك إثــر اقتحــامهم لمنــزل الشــاب أنــس أبــو 

 الريش واعتقاله.
 3ب فـي جامعـة الخليـل والمعتقـل لديـه منـذ نحـو وفي السياق ذاته، نقل جهاز المخابرات العامة الطالـ

 أسابيع، فايز نافذ جابر، لقسم العناية المركزة في المستشفى، بسبب تدهور طرأ على صحته.
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وفي ملف االستدعاءات، سّلمت أجهزة أمن السـلطة الفلسـطينية اثنـين مـن أنصـار حركـة "حمـاس" فـي 
ة، وهمــا الطالــب الجــامعي احمــد حــازم الحــاج وأســيد مــدينتي جنــين ورام هللا، أوامــر اســتدعاءات للمقابلــ

البنا الذي رفض االستجابة لطلب المقابلة، قائاًل "لن أكرر خطأي عندما ذهبت إلى اسـتدعاء الوقـائي 
 فتعرضت للتعذيب الشديد".

 34/40/0241قدس برس  
 
 عام فلسطين 0245فتحي أبو العردات: نأمل أن يكون  

وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات في بيـان، عـن  أعرب أمين سر قيادة حركة فتح
، عام فلسطين، بعد أن يكتمـل اعتـراف العـالم بدولـة فلسـطين كدولـة كاملـة 5112أمله أن يكون العام 

الســـيادة علـــى أراضـــيها، وعاصـــمتها القـــدس الشـــريف وتحقيـــق حـــق العـــودة لالجئـــين الفلســـطينيين إلـــى 
 . 164القرار أرضهم وديارهم على أساس 

ودعا المجتمع الدولي واألمم المتحـدة ومجلـس األمـن إلـى تحويـل مبـدأ تقريـر المصـير والقبـول بالدولـة 
الفلسطينية إلى االعتراف الكامل بها واالنتقال من القرارات الرمزية إلى رفع علـم دولـة فلسـطين رسـميا 

 في األمم المتحدة ومجمل العواصم في العالم .
سياسة الفلسطينية في لبنان، بالحياد اإليجابي، آمال أن يخرج لبنان الشقيق من أزماتـه ثوابت ال»وأكد 

الداخلية، من خالل تعـاون جميـع األطـراف والقـوى السياسـية فيـه عبـر حـوار هـادئ بـين جميـع األخـوة 
فين اللبنانيين، وصوال إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وآمال أن يصل ملف العسكريين المخطو 

 ».إلى خواتيمه السعيدة بعودتهم إلى عائالتهم وأهلهم وديارهم
 4/4/0241المستقبل  بيروت  

 
 نتنياهو يدعو "الجنائية الدولية" إلى رفض انضمام الفلسطينيين 

القدس المحتلة ـ أ ف ب: حض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أول من أمس 
لى رفض طلب الفلسطينيين االنضمام اليها، معتبرا ان السلطة الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية ع

 «.إرهابية»مرتبط بمنظمة « كيان»ليست دولة بل 
نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن ترفض بشكل قاطع الطلب الفلسطيني »وقال نتنياهو في بيان 

ة بل كيان متحالف مع تنظيم إرهابي هو المنافق باالنضمام إليها، ألن السلطة الفلسطينية ليست دول
دولة إسرائيل هي دولة قانون ولديها جيش »وأضاف «. حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب
 «.اخالقي يحافظ على جميع القوانين الدولية



 
 
 
 

           31ص                                     3114 العدد:    3/4/0245-4 السبت -الخميس  التاريخ:

وجاءت تصريحات نتنياهو في اجتماع عقده في مقر وزارة الدفاع في تل ابيب واستثنى منه وزير 
ليبرمان، لبحث الرد اإلسرائيلي على طلب االنضمام الفلسطيني إلى المحكمة  الخارجية افيغدور

 الجنائية الدولية في الهاي.
ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء يوم االربعاء الماضي على طلب االنضمام إلى 

طلبا  51المحكمة مما سيتيح مالحقة مسؤولين إسرائيليين امام القضاء الدولي، باالضافة إلى 
 لالنضمام إلى منظمات واتفاقيات دولية.

0/4/0245القدس العربي  لندن    
 
 القيادة السياسية اإلسرائيلية تقرر مواجهة المسار الفلسطيني لالنضمام في المنظمات الدولية 

نظير مجلي: طلب الفلسطينيون رسميا، أمس، من األمم المتحدة االنضمام إلى  -نيويورك، تل أبيب 
جرائم »لجنائية الدولية، حيث يمكن لهم أن يالحقوا القادة اإلسرائيليين بتهمة ارتكاب المحكمة ا

 «.حرب
وهو القرار الذي أثار غضب إسرائيل، وتسبب أيضا في خلق استياء لدى الواليات المتحدة، التي 

 اعتبرت أن من شأنه تأجيج النزاع في الشرق األوسط.
مواجهة المسار الفلسطيني لتحصيل االعتراف في المنظمات وقررت القيادة السياسية االسرائيلية 

الدولية، بحملة قضائية يتم خاللها إقناع محكمة العدل الدولية في الهاي والدول المنضوية تحت 
الحكومة الفلسطينية تحت رئاسة محمود عباس، »لوائها، بعدم قبول فلسطين عضوا فيها بدعوى أن 

ا من التنظيمات اإلرهابية، التي تكرس جهودها لالعتداءات على تقيم تحالفا مع حركة حماس وغيره
 «.المدنيين اإلسرائيليين

وقال مسؤول سياسي شارك في األبحاث السرية التي جرت في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
يني الليلة قبل الماضية، إن الخبراء اإلسرائيليين يرون أنه بمقدور إسرائيل تعطيل المسار الفلسط

بطرق كثيرة حتى إجهاضه، وال يحتاج األمر إلى العجلة، وأن عملية القبول في المحكمة تحتاج 
 أصال إلى وقت طويل، وربما إلى عدة شهور.

وبخصوص العقوبات التي قررت إسرائيل فرضها على السلطة الفلسطينية، لم تتمكن الحكومة من 
ك والموساد والجيش( يرون أنها لن تكون فاعلة تحديدها بالكامل، خصوصا أن أجهزة األمن )الشابا

لن تحقق شيئا سوى توحيد الفلسطينيين ضد إسرائيل، وفتح الباب أمام قوى التطرف لزيادة نفوذها »و
ورأت هذه األجهزة أن هناك إشارات كثيرة تدل على أن قوى «. على القيادة وعلى الشارع الفلسطيني

ليات مسلحة ضد اإلسرائيليين في المناطق الفلسطينية، التطرف الفلسطيني تضع خطة لتشجيع عم
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وربما تنفيذ عمليات تفجير. وعليه، فإن األمر يحتاج إلى حكمة إسرائيلية وعدم االنجرار وراء مطالب 
 عاطفية يطرحها السياسيون المتطرفون في إسرائيل، وال تعود بالفائدة على المصالح اإلسرائيلية.

ذا الموضوع، خالل اجتماعات المجلس الوزاري األمني المصغر في وتقررت مواصلة البحث في ه
الحكومة اإلسرائيلية، الذي يتوقع أن يلتئم غدا )األحد( أو يوم األربعاء القادم. كما تقرر االستمرار 
في النشاط الذي بدأته النيابة العسكرية لدراسة تفاصيل الحرب العدوانية األخيرة على غزة، وذلك من 

لوائح الدفاع عن الجنود والضباط اإلسرائيليين، الذي يتهمون أو قد يتهمون بارتكاب  أجل إعداد
 مخالفات جنائية بسبب ممارساتهم خالل الحرب.

3/4/0245الشرق األوسط  لندن    
 
 نتنياهو يفوز في االنتخابات الداخلية لحزبه  

بنيامين نتنياهو في « ليكود»الناصرة ـ وديع عواودة: فاز رئيس الحكومة اإلسرائيلية رئيس حزب 
االنتخابات داخل حزبه كمرشح له لرئاسة الحكومة، ويستعد لمعركة فاصلة على مستقبله السياسي 
في حلبة االنتخابات العامة في مارس /آذار المقبل. وفاز رئيس الكنيست يولي ادلشطاين والوزير 

وزير يسرائيل كاتس وعضو الكنيست ميري غلعاد أردان بصدارة القائمة بعد بنيامين نتنياهو وبعدهم ال
ريغف والوزير سيلفان شالوم. وحظي وزير األمن موشيه يعلون بالمرتبة السابعة يليه النائب 
المستوطن زئيف إلكين. ويتصارع في قاعها النائب تسيبي حوطوفيلي ورئيس جهاز المخابرات العامة 

 األسبق آفي ديختر.« الشاباك»
كثر تطرفا أمثال موشيه فايغلين، فقد كانوا ضمن الخاسرين ويبدو أنهم لن أما أعضاء الكنيست األ

ملّوا القوائم السوداء « الليكود»يدخلوا الكنيست في االنتخابات العامة المقبلة وربما ألن مصوتي 
وتصفيات الحساب وباتوا يعتقون أن المواقف المتطرفة جدا أبعدتهم عن الشارع اإلسرائيلي غير أن 

ن برر هزيمته بالزعم أن نتنياهو تدخل في سير االنتخابات. وترمز خسارة عضو الكنيست فايغلي
 حاييم كاتس المعروف كمقاول أصوات إلى رفض الحزب لظاهرة المساومات والتصويت الجماعي.

ومن نتائج االنتخابات التي خيبت آمال « متوازنة ومسؤولة»وأبدى نتنياهو ارتياحه من اختيار قائمة 
«. سيخوض االنتخابات بفريق ممتاز« الليكود»ساط المتشددة جدا في الحزب وفاخر بأن األو 

فقط من أعضاء الليكود أصحاب حق  %22واستغل نتنياهو االنتخابات الداخلية التي شارك فيها 
االقتراع لتوجيه انتقادات مبطنة ألحزاب أخرى تنافسه على أصوات اليمين، فقال إن حزبه يحسم 

 حسم الديمقراطي بعكس أحزاب أخرى دكتاتورية وتظهر وتختفي كالفطر بعد كل موسم شتاء.أموره بال
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من األصوات في  %12قد انتخب نتنياهو مرشحا له لرئاسة الحكومة بعدما فاز بـ « الليكود»وكان 
 ما حظي منافسه الوحيد داني دانون المعروف بمواقفه المتشددة جدا بنسبة ضئيلة جدا.

0/4/0245  لندن  القدس العربي  
 
 "إسرائيل" تعّد رسميًا العملية العسكرية على غزة الصيف الماضي حرباً  

القدس المحتلة ـ أ ف ب: قررت إسرائيل ان تعتبر العملية العسكرية التي شنتها ضد قطاع غزة 
آب/ أغسطس الحرب الثامنة منذ قيامها، واألولى مع الفلسطينيين، بحسب وزارة  53وانتهت في 

 فاع.الد
كما تسميها إسرائيل خمسين يوما ضد قطاع غزة، وكانت مختلف « الجرف الصامد»واستمرت عملية 

 األطراف الخارجية تسميها حربا.
وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون في بيان إن هذا القرار جاء بسبب طول المدة الزمنية 

وا الثمن األكثر ارتفاعا في قتال حماس من جنودنا الذين دفع 31فقدان »للعملية وأيضا بسبب 
 «.وغيرها من المنظمات اإلرهابية

بشنها إلى سبع حروب:  1647وبذلك يصل عدد الحروب التي تعترف إسرائيل منذ قيامها في 
، وحرب االستنزاف مع 1631، وحرب حزيران/يونيو عام 1647الحرب العربية اإلسرائيلية عام 

 1613في تشرين االول/اكتوبر عام « يوم الغفران»لى حرب ( باإلضافة إ1611 -1636مصر )
 .5113وحرب لبنان الثانية عام  1675مع سوريا ومصر. وحرب لبنان االولى عام 

وبهذا تصبح المواجهة العسكرية في غزة الصيف الماضي أول مواجهة مع الفلسطينيين يعترف بها 
 5116-5116صاص المصبوب في الجيش اإلسرائيلي كحرب على عكس ما سمي بعمليتي الر 

 .5115في تشرين الثاني/نوفمبر « عمود السحاب»وعملية 
3/4/0245القدس العربي  لندن    

 
 "إسرائيل" لفرنسا: نشعر بخيبة أمل عميقة تجاه سياسة باريس 

)ا ف ب(: أعلن مسؤول اسرائيلي أمس ان اسرائيل اعربت عن "خيبة املها العميقة"  -القدس المحتلة
الفرنسي في اسرائيل الذي استدعته وزارة الخارجية اإلسرائيلية بعد دعم فرنسا لمشروع القرار  للسفير

 الفلسطيني في مجلس األمن والذي لم يتم اقراره مساء الثالثاء.
-وقال المتحدث ايمانويل نحشون ان نائب مدير عام وزارة الخارجية، المسؤول عن اوروبا افيف شير

 رنسي باتريك ميزوناف.اون استقبل السفير الف
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اون اعرب عن "خيبة امل عميقة" تشعر بها اسرائيل واكد للسفير -واشار نحشون الى ان شير
الفرنسي ان "الطريقة الوحيدة لتحقيق السالم هي تشجيع الطرفين على استئناف المفاوضات وليس 

 عبر التصريحات والحمالت احادية الجانب".
رنسية تهدف بالتحديد الى تفادي "انقسام مجلس االمن حول الموضوع واجابه السفير ان المبادرة الف

بالدرجة االولى، وثانيا مبادرة احادية من جانب الفلسطينيين"، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي 
فرنسي في اشارة إلى التهديد الفلسطيني بطلب االنضمام الى المحكمة الجنائية الدولية في حال 

 س االمن الدولي.رفض مشروع قرارهم في مجل
واذ رفض مجلس االمن مشروع القرار الفلسطيني الثالثاء، نفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

 التهديد بتقديم طلب االنضمام الى المحكمة الجنائية الدولية في اليوم التالي.
وقال المصدر الفرنسي نفسه وهو يتحدث عن طلب االنضمام "ناسف للوضع الحالي". ويفترض 

نضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ان يسمح للفلسطينيين بمالحقة مسؤولين اسرائيليين امام باال
 القضاء الدولي الرتكابهم جرائم مرتبطة برأيهم باالحتالل ولجرائم حرب. 

3/4/0245الغد  عمان    
 
 تقرير: الهجرة اليهودية إلى "إسرائيل" تسجل رقمًا قياسيًا منل عشرة أعوام 
أفضل رقم منذ عشرة أعوام مع   5114: سجل عدد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل في 47عرب  

 شخص، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الهجرة اإلسرائيلية نشر اليوم األربعاء. 53211وصول 
وأضاف البيان المشترك للوزارة والوكالة اليهودية، وهي هيئة شبه حكومية مكلفة شؤون الهجرة إلى 

في  35مهاجر أتوا من العالم أجمع بزيادة  53211رقما قياسيا من  5114"سجلنا في إسرائيل: 
 ".5113المئة مقارنة بالعام 

وأضاف البيان أن "فرنسا هي للمرة األولى في تاريخها، الدولة التي تعد العدد األكبر من المهاجرين 
مقابل  5114ي إسرائيل في يهودي غادروا فرنسا لإلقامة ف 3311إلى إسرائيل"، وأحصى أكثر من 

 .5113في  3411
وأعلنت وزيرة الهجرة واالندماج، صوفا الندفر، أنها تتوقع "ما ال يقل عن عشرة آالف مهاجر من 

 ".5112ألفا من العالم أجمع في  31فرنسا وأكثر من 
 5114في المئة في رقم المهاجرين من أوكرانيا في  161من جهة أخرى، رحبت الوزارة بزيادة 

مهاجرا من روسيا ومن دول البلطيق  4731شخصا. من جهة ثانية، وصل  2741والذي بلغ 
 من بريطانيا. 351من الواليات المتحدة و 3411و
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من بينهم  2311وأكثر من نصف المهاجرين الجدد هم دون الرابعة والثالثين من العمر في حين أن 
هو فرنسي ولد في العام  5114ى اسرائيل في دون السابعة عشرة. والرجل األكبر سنا الذي هاجر اإ

1611. 
وتل أبيب هي المدينة التي استقبلت العدد األكبر من المهاجرين تليها نتانيا على الساحل حيث يقيم 

 العديد من اليهود الفرنسيين. وتحتل القدس المرتبة الثالثة، بحسب الوزارة.
الشعب الفلسطيني، هاجر أكثر من ثالثة على أنقاض  1647ومنذ إعالن قيام دولة إسرائيل في 

وأكثر من  1661ماليين شخص إليها، وصل نحو مليون منهم من االتحاد السوفياتي السابق منذ 
 ألفا من فرنسا. 61

ويمنح "قانون العودة" تلقائيا الجنسية لليهود الذين يأتون لالستقرار في إسرائيل. ويمكن لغير اليهود 
 ن الشريك أو أحد الوالدين من أصل يهودي.أن يستفيدوا منها إذا كا

34/40/0241  18عرب   
 
  2014جنديًا إسرائيليًا انتحروا في  15"معاريف":  

، وهو 5114من جنوده انتحر في عام  12اعترف الجيش اإلسرائيلي بإن «: القدس العربي»لندن ـ 
حصلت عليها صحيفة العدد الذي يمّثل الضعف مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك وفق معطيات 

 اإلسرائيلية باللغة العبرية.« معاريف»
 5113في عام »وقالت الصحيفة كما أورد موقع فلسطين اليوم التابع لحركة اإلجهاد االسالمي: 

سّجل عدد منخفض نسبيا من حاالت االنتحار في صفوف الجنود في أعقاب البرامج لمنع فقدان 
 «.  رائيلية حينها، ياعيل غرمانالحياة التي تبنتها وزيرة الصحة اإلس

عدد المنتحرين في أوساط الجنود في »ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجيش اإلسرائيلي قوله إن 
منهم جنود  31قتيال،  121أضيف إلى مجموع القتلى في الجيش  12وصل إلى  5114عام 

قتلوا في  13عسكرية، ووضباط قتلوا في الحرب األخيرة على قطاع غزة، وثالثة قتلوا في عمليات 
جنديا الباقين.  31، فيما لم توضح الصحيفة أسباب موت «حوادث مدنية بما فيها حوادث الطرق

ضد قطاع غزة انتحروا، حيث قامت « الجرف الصامد»وكان جنود إسرائيليون ممن شاركوا في حرب 
م ألحداث ومجريات قيادة جيش االحتالل بفحص إمكانية إقدامهم على قتل أنفسهم بسبب معايشته

 قاسية إبان العدوان األخير على غزة.
3/4/0245القدس العربي  لندن    
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 ضابط إسرائيلي: حزب هللا يتسلح بكميات ضخمة من األسلحة 
قال ضابط كبير في "قيادة الشمال" في الجيش اإلسرائيلي، يوم الخميس، إن حزب هللا يتسلح بكميات 

ى طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل، ويخرق يوميا اتفاقية أسلحة ضخمة، ويعمل بشكل مكشوف عل
 وقف إطالق النار.

ونقلت صحيفة "معاريف"، الصادرة يوم الجمعة، عن الضابط المشار إليه قوله إن الجيش اإلسرائيلي 
 يواصل االستعدادات لمواجهة عسكرية أخرى مع حزب هللا على الحدود الشمالية.

ة الشمال قوله إن حزب هللا يخرق يوميا اتفاق وقف إطالق النار كما نقلت عن ضابط في قياد
 (، وينفذ عمليات جمع معلومات استخبارية تحت نظر قوات الطوارئ الدولية )اليونيفيل(.1111)

وكتبت الصحيفة أن الجيش اإلسرائيلي يستعد إلمكانية تسلل عناصر حزب هللا إلى المستوطنات 
د مع لبنان، واحتاللها لفترة زمنية قصيرة بهدف تحقيق إنجاز. وأن اإلسرائيلية القريبة من الحدو 

 إسرائيل تعمل على تأهيل جنود بحيث يمكنهم الدخول إلى هذه المستوطنات والرد على الهجوم.
وأشارت أيضا إلى أن الجيش اإلسرائيلي يعمل على بلورة خطة إلخالء المستوطنات القريبة من 

كيلومترات، وأن  4ديرات إلى أنه سيتم إخالء مستوطنات بعرض السياج الحدودي. وتشير التق
 بعضها قد أعد خطة إخالء ذاتية.

0/4/0245  18عرب   
 
 تنامي رفض الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي  

محمد محسن وتد: حّفزت نتائج العدوان العسكري على غزة وحالة التوتر على  -القدس المحتلة
يل معلمة الفنون راعيا روتم على إطالق حملة توقيعات لرفض الخدمة الجبهة الجنوبية إلسرائ

 العسكرية بجيش االحتالل.
 23ووقع على عريضة تدعو لرفض الخدمة اإللزامية وخدمة االحتياط بالجيش اإلسرائيلي نحو 

 خريجا، وذلك لدوافع إنسانية ودينية.
فردية لجنود رفضوا المشاركة في الحرب على غزة وطالب امتنعوا  وقد سبقت هذه الحملة مبادرات

 عن القدوم لمكاتب التجنيد لدوافع صحية واجتماعية وسياسية.
وأوضحت روتم أن الكثير من النشطاء والخريجين قرروا تخطي األمور المسلم بها، وبدؤوا مناهضة 

 رائيلي.الخدمة العسكرية التي تعتبر أمرا طبيعيا في المجتمع اإلس
وتضيف أن الكثير من الشرائح المجتمعية والسياسية توقفت بعد عقود من الحروب والمعارك متسائلة 

 "هل رفض الخدمة العسكرية إنكار لحقيقة وجود دولة إسرائيل؟".
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ويعتقد الباحث في مناهضة ورفض الخدمة العسكرية يوآب بار أن األصوات الرافضة للخدمة 
ر إلى ازدياد محاوالت التهرب واالمتناع عن االنخراط في الجيش الذي العسكرية تتصاعد. وأشا

 تحول لمنظومة النتهاك حقوق اإلنسان.
من المجتمع اإلسرائيلي يرفضون االنخراط في الجيش لدوافع  %31وأعرب عن اعتقاده بأن حوالي 

قائق خوفا من تفكك إنسانية ودينية واجتماعية، إال أن السلطات الرسمية تمتنع عن اإلفصاح عن الح
 المؤسسة العسكرية.

0/4/0245الجزيرة نت  الدوحة    
 
 "معاريف": مستوطنون بالضفة يهاجمون موكب سيارات تابع للقنصلية األمريكية  

هاجمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، موكب سيارات دبلوماسية  -األناضول  -رام هللا 
 ي إحدى مناطق الضفة الغربية.تابع للقنصلية األمريكية كان يمر ف

هاجم مجموعة من المستوطنين بالحجارة موكبا لسيارات “اإلسرائيلية: ” معاريف“وقالت صحيفة 
 ”.دبلوماسية تابعة للقنصلية األمريكية في القدس؛ ما أدى إلى إصابة بعض هذه السيارات بأضرار

وحراس الموكب الذي كان يمر وأوضحت الصحيفة أنه إثر الهجوم حدثت مشادة بين المستوطنين 
 بالقرب من بلدة ترمس عيا، شرق رام هللا.

هدف جولة الموكب األمريكي، على ما يبدو، لتفقد أعمال تخريب قام بها “وأوضحت الصحيفة أن 
 ”.مستوطنون ألشجار مملوكة لفلسطينيين في مناطق مجاورة

فارة واشنطن في تل أبيب أو ت.غ أي رد فعل على الحادث من س 11:11ولم يصدر حتى الساعة 
 قنصليتها في القدس الشرقية.

3/4/0245القدس العربي  لندن    
 
 الشرطة اإلسرائيلية توصي بتوجيه اتهام إلى بن إليعازر باالرتشاء 

تل أبيب: أبلغت الشرطة اإلسرائيلية وزير الدفاع األسبق وعضو الكنيست الحالي، بنيامين بن 
توصية بتوجيه االتهام له بالفساد وتلقي الرشوة. وقال محققو الشرطة، إليعازر، بأنها قررت تقديم 

، إنهم اتخذوا القرار بهذا الشأن «433الهاف »الذين استدعوا بن إليعازر، أمس، إلى مكاتب وحدة 
 منذ أسابيع، ولكنهم قرروا االنتظار حتى يشفى من المرض ليبلغوه قرارهم.

حاكي، إنه تقرر تقديم الئحة اتهام أيضا ضد رجل األعمال وقال رئيس شعبة التحقيقات، ماني يتس
 أفراهام ننيكاشفيلي، الذي كان قد رشى بن إليعازر.
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، وأن إعادة النظر في «عاما 31خدم الدولة بإخالص مدة »وادعى محامي بن إليعازر، أن موكله 
 مواد التحقيق في النيابة العامة من شأنها أن تعرض صورة مختلفة تماما.

منها في العمل الجماهيري، بداية بالجيش، حيث  31سنة، أمضى  17غ بن إليعازر من العمر يبل
، قاد قوات االحتالل اإلسرائيلي لسيناء، 1631ارتقى في سلم الدرجات حتى درجة عميد. في سنة 

وينسب إليه المصريون إعدام مئات الجنود المصريين الذين وقعوا في أسر قواته. وقد نفى هذا 
هام في حينه، خالل لقاء مع الرئيس المصري األسبق، حسني مبارك، وأصبحا صديقين حميمين. االت

 وتولى قيادة قوات االحتالل في الضفة الغربية. وفي مطلع القرن تولى منصب وزير الدفاع.
أشهر، بعد أن قدم ترشيحه لرئاسة  3ويشار إلى أن التحقيق ضد بن إليعازر، كان قد بدأ قبل نحو 

لة. وبين التحقيق أن رجال أعمال، بينهم ننيكاشفيلي، دفعوا ماليين الشواقل له كي يحصلوا على الدو 
حقوق امتياز للتنقيب على النفط. ووصلت أنباء أولية عن ذلك إلى المستشار القضائي للحكومة، 

جرى يهودا فاينشطاين، ما أدى إلى فتح التحقيق ضد بن إليعازر. وتبين خالل التحقيق معه أنه 
تحويل أموال لصالحه على مدار سنوات دون أن يكون لذلك أي تفسير. ولذلك انسحب من الترشيح 

 واستقال من الكنيست واعتزل الحياة السياسية. وأصيب بوعكة صحية شديدة.
 4/4/0245الشرق األوسط  لندن  

 
 ارتياح إسرائيلي لقرار مجلس األمن حول "إنهاء االحتالل" 

ايسي: اعتبرت مصادر إسرائيلية رسمية أمس، أن نتيجة التصويت في مجلس برهوم جر  -الناصرة
األمن، على مشروع القرار الفلسطيني، إلنهاء االحتالل في غضون عامين، بمثابة هزيمة 
للفلسطينيين، إذ أن تأييد ثماني دول فقط لمشروع القرار، أعفى الواليات المتحدة من استخدام حق 

شروع القرار، في حين هاجم ليبرمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، النقض الفيتو، إلسقاط م
لمجرد طرح المبادرة، مدعيا أنها ال تدفع نحو الحل. وانتابت الشارع االسرائيلي حالة من الغضب 
على الموقف الفرنسي الداعم للقرار.  وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، إنه في رأس هرم المؤسسة 

ة، ساد غضب كبير على فرنسا، لكونها رفضت االعتراض على مشروع القرار اإلسرائيلية الحاكم
األردني الفلسطيني، في حين يوجد رضى كبير من قرار بريطانيا االعتراض على مشروع القرار، 
وقالت مصادر إسرائيلية رفيعة، إن المبادرة األردنية الفلسطينية القت صدى في الحلبة الدولية "بفعل 

ي، فقد حصل الفلسطينيون على أغلبية، حتى قبل تغيير تركيبة مجلس األمن ابتداء الضعف األوروب
 من اليوم الخميس".
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وقال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان في رد على قرار مجلس األمن، "إن هذه المبادرة 
، على علم فظة، وهي خرق لكل التفاهمات، وهي لن تساهم في دفع أي شيء، و)الرئيس( أبو مازن

بهذه الحقيقة، فهو ليس مهتما إلقامة دولة فلسطينية، بل مهتم بصراعه ضد حماس ومحمد دحالن، 
 وكل المنتخبين الفلسطينيين".

وتابع ليبرمان قائال، من الواضح أن أبو مازن يرى بالتصعيد على المسار السياسي، الطريق الوحيدة 
بة واهتمام بالتوصل الى صيغة قرار توافقي، يضمن إلبقائه على الساحة السياسية، وليس لديه رغ

 الحل، ومقبول على الجانبين" اإلسرائيلي والفلسطيني". 
وكانت إسرائيل قد اعتبرت تسارع األردن ومنظمة التحرير لطرح مشروع القرار على التصويت الليلة 

محتلة، وما يعرقل قبل الماضية، بسبب تواجد السفير اإلسرائيلي ونائبه في مؤتمر في القدس ال
ضغوط إسرائيلية مباشرة على بعض الدول، وقال المندوب اإلسرائيلي في اعتراضه على القرار، في 

لن تحصلوا على دولة باالستفزازات.  –كلمته المقتضبة في مجلس األمن: "عندي اخبار للفلسطينيين 
مع اسرائيل. أدعو مجلس  الفلسطينيون وجدوا كل سبيل ممكن كي يتملصوا من المفاوضات المباشرة

 االمن الى وضع حد لمسيرة السخافة للفلسطينيين".
كما قالت مصادر إسرائيلية، إنه قبل التصويت، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتصالين 
هاتفيين، مع رئيسي رواندا ونيجريا، وطلب منهما اال يؤيدا المشروع الفلسطيني. وامتنعت الدولتان 

وقال دبلوماسيون إسرائيليون إن الواليات المتحدة لعبت دورا حاسما في عرقلة  عن التصويت.
المسعى الفلسطيني. وقال مسؤول كبير في الخارجية اإلسرائيلية إن الواليات المتحدة كانت على 
استعداد الستخدام حق النقض، كما عملت جنبا إلى جنب مع إسرائيل لمنع تمرير مشروع القرار في 

 ن، ولم تكتف بالقول إنها ستعارض مشروع القرار.مجلس األم
 4/4/0245الغد  عمان  

 
 وزير الشرطة اإلسرائيلي يهاجم زعيمه ليبرمان في قضايا الفساد 

هاجم وزير "األمن الداخلي" اإلسرائيلي يتسحاق أهارنوفيتش، المسؤول عن  -برهوم جرايسي: الناصرة
ن، الذي هاجم الشرطة بسبب تحقيقات الفساد التي سلك الشرطة، وزير الخارجية أفيغدور ليبرما

تجريها ضد شبكة كبيرة من المسؤولين، والتابعين لحزب "يسرائيل بيتينو"، الذي يتبع له أيضا الوزير 
 أهارنوفيتش.

وجاءت خطوة أهارنوفيتش مفاجئة لألوساط السياسية، بسبب سطوة ليبرمان على حزبه، إال أن 
ير في الشرطة، وكان مسؤوال عن منطقة الجنوب، ومرشحا لتولي منصب أهارنوفيتش، قائد سابق كب
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القائد العام قبل عدة سنوات، وقال في بيان صادر عن مكتبه، إنه يمنح كل الدعم لوحدة التحقيقات 
في الشرطة في التحقيقات التي تجريها، ومشيرا الى أنه منذ أن تولى منصبه في الحكومة السابقة 

ى ست سنوات، دعا الى اجراء تحقيقات مع المسؤولين الرسميين والسياسيين والمالية، وعلى مد
 بموجب القانون، ودون تردد.

، كانت الشرطة في أوج التحقيقات في قضية 5116وحينما تولى أهارنوفيتش منصبه في ربيع العام 
ن، من فساد ضخمة ضد ليبرمان، إال أن النيابة العامة أفرغت توصية الشرطة بمحاكمة ليبرما

مضمونها، وقدمت الئحة اتهام هشة، وقررت المحكمة تبرئته، وسط عالمات سؤال كثيرة على نزاهة 
 المسار القضائي.

وكان ليبرمان، قد كرر في األيام األخيرة مهاجمته للشرطة، معتبرا أن التحقيقات الجارية مع 
بلة، وتهدف الى ضرب حزبه شخصيات معروفة في حزبه، تعد تدخال في االنتخابات البرلمانية المق

 "يسرائيل بيتينو".
 4/4/0245الغد  عمان  

 
 مناورة عسكرية إسرائيلية بين سالح الجو والبحرية تحاكي ضرب غزة 

نفذ سالح الجو اإلسرائيلي باالشتراك مع قوات البحرية مناورة عسكرية مساء  -القدس المحتلة
أصوات تحليق كثيف لطائرات االحتالل واختراقا األربعاء، في أجواء قطاع غزة. وسمع سكان القطاع 

 لجدار الصوت.
وأعلنت مصادر إسرائيلية أن المناورة أجريت مشتركة بين سالح الجو والبحرية، للتدريب على ضرب 

 الطائرات أهدافا في قطاع غزة انطالقا من البحر.
حربية إسرائيلية كانت وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية كانت تقلع من بارجة 

 راسية في عرض بحر مدينة أسدود.
 0/4/0245الحياة الجديدة  رام هللا  

 
 لبيد: نتنياهو ويعلون فاسدان وسرقا أموال الدولة لصالح االستيطان 

شن وزير المالية اإلسرائيلي المقال ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد هجوما  -القدس المحتلة
 لحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش موشي يعلون.الذعا على رئيس ا

واتهم لبيد كال من نتنياهو ويعلون بسرقة أموال الدولة لصالح االستيطان في األراضي الفلسطينية 
 المحتلة.
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 وتساءل لبيد: "ألم تسأموا الفساد؟.. لقد سئمنا من سرقة الدولة.. أقول للفاسدين: أعيدوا لنا الدولة".
أضاف: "خالل مكوثنا في الحكومة كنا دائما نقف ضد الفساد وحدنا، وفي لحظة خروج حزبنا من و 

الحكومة قام نتنياهو ويعلون ووزير اإلسكان أوري ارئيل بأخذ كل ما رفضنا تحويله من أموال 
 للمستوطنات".

بية مليون شيقل لشق طرق في أراضي الضفة الغر  311وأوضح ان الفاسدين الثالثة حولوا 
 لمستوطنتي تفوح ويتسهار. وقال: هم فعلوا ذلك ألنني لم أكن حارسا على الخزنة.

 0/4/0245الحياة الجديدة  رام هللا  
 
 "إسرائيل" تنقب عن النفط في الجوالن 

اإلسرائيلية بدأت « أفيك للنفط والغاز»رام هللا: كشفت مصادر إسرائيلية أمس النقاب عن أن شركة 
ة، بحثًا عن النفط في هضبة الجوالن السورية المحتلة، مشيرة إلى أن عمليات عمليات حفر تجريبي

عن الرئيس التنفيذي « تايمز أوف إسرائيل»الحفر الفعلية ستبدأ خالل أسبوعين. ونقلت صحيفة 
إنها بداية عملية، لن تكون قصيرة، ولن تكون بسيطة، ولكنها »للشركة جيف روتشفارجر، قوله: 

 «.أمل بأنها ستأتي باستقالل في الطاقة والنفط إلسرائيلعملية، نعتقد ون
حتى  1,5وستستمر عمليات التنقيب عن النفط من شهرين إلى ثالثة أشهر، وستصل إلى عمق 

ذا تم اكتشاف نفط، ستستخدم  عددًا متنوعًا من التقنيات الستخراج النفط « أفيك»كيلومترين. وا 
المنطقة. وبعد ذلك من المقرر أن تغلق البئر وتزال األدلة ودراسة احتمال اإلنتاج التجاري في هذه 

المادية على وجودها لتنتقل بعد ذلك إلى موقع حفر جديد. ومن المتوقع أن تستغرق المرحلة 
أنه إذا تم العثور على كمية ال بأس بها »االستكشافية بين عامين، وثالثة أعوام. وأضافت الصحيفة: 

شاف، ستتوجه أفيك إلى لجنة التخطيط والبناء اإلقليمية الشمالية مع من النفط خالل مرحلة االستك
 «.خطة إلنتاج تجاري للنفط

 0/4/0245االتحاد  أبو ظبي  
 
 مليون دوالر إلحكام السيطرة على شرقي القدس  471-451"هآرتس": خطة إسرائيلية بتكلفة  

لي اإلسرائيلي يتسحاق أهارونوفيتش قالت مصادر إسرائيلية إن وزير األمن الداخ«: األيام» -القدس 
قدم إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة إلحكام سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على 

 القدس الشرقية المحتلة.
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قدم يوم « نسيم مور»اإلسرائيلية أن نائب مفوض الشرطة اإلسرائيلية « هآرتس»وذكرت صحيفة 
للخطة إلى نتنياهو، وأهارونوفيتش، ووزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه  األحد الماضي المعالم الرئيسة

يعلون، ورئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( يورام كوهين ومفوض الشرطة اإلسرائيلية 
 يوحنان دانينو.

مليون دوالر(  116 - 124مليون شيكل ) 111 - 311وقالت: تنفيذ الخطة سيتكلف ما مجموعه 
شرطيًا جديدًا وستقسم القدس الشرقية إلى ثالث مناطق مختلفة، في  1131اج إلى تجنيد وسوف تحت

كل منها محطة شرطة خاصة بها، وهذا ينطوي على بناء محطتين جديدتين للشرطة في سلوان 
 «.والعيساوية، وسيتم بناء منشأة شرطية إضافية بالقرب من الحرم القدسي الشريف

أعدت الخطة على أساس التهديدات الحالية في القدس، واستخدمت  وأضافت: عملت اللجنة التي
معطيات الشرطة و)الشاباك( بشأن التطورات المستقبلية المتوقعة في المنطقة، حيث أشارت 

من قبل عرب من سكان « هجمات إرهابية»معلومات استخباراتية إلى أن االتجاه الحالي لتنفيذ 
، وأن سكان القدس الشرقية غير «هجمات فردية»ألول ستكون القدس الشرقية سيستمر، في المقام ا

سيعملون معًا للتخطيط وشن االعتداءات، ومن المتوقع أيضًا أن « إرهابية»المنتسبين إلى منظمات 
 «.يرتفع استخدام القنابل الحارقة

لحوادث وتابعت: أشار مسؤولون في الشرطة إلى الحرم الشريف باعتباره أهم بؤرة، وكان الرأي أن ا
في الحرم ستحدد شدة االضطرابات األخرى، وأن الحوادث الكبيرة في الحرم تتسبب عمومًا بتداعيات 

 «.عرب إسرائيل»بين 
وأشارت إلى أن التقديرات االستخباراتية الحظت أيضًا زيادة التحريض الديني في وسائل اإلعالم 

حركة حماس والحركات اإلسالمية األخرى االجتماعية، وأن من المتوقع أيضًا أن النفوذ المتنامي ل
سوف يستمر في جميع أنحاء الحرم. وباإلضافة إلى ذلك، يرى مسؤولون اتجاهًا متزايدًا الستفزاز 

 «.أفراد األمن المتمركزين في الحرم
أشار مسؤولو المخابرات إلى عدد من السيناريوهات التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات »وأضافت: 

رض، مثل أضرار قد تلحق بالمسجد األقصى أو األماكن المقدسة األخرى، أو وفاة مصيرية على األ
مصلين مسلمين على أيدي متطرفين يهود أو أفراد األمن اإلسرائيلي، وتشمل السيناريوهات المحتملة 
التي يمكن أن تواجه الشرطة خطف سياح أو رجال األمن في الموقع، واضطرابات تنتقل إلى الحائط 

 «.، وتخريب في األحياء اليهوديةالغربي
وتابعت: إضافة إلى تغيير انتشار الشرطة، تسعى الخطة أيضًا للتعامل مع مختلف القضايا 
القانونية، والتي ما زالت في مراحل مختلفة من العملية التشريعية، وتشمل حظر استيراد المفرقعات 
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تنفيذ عقوبات أكثر صرامة لراشقي النارية وتصنيفها كأسلحة، وكذلك التعامل مع القاصرين، و 
 الحجارة.

أن الخطة تسعى أيضًا لوضع اللمسات األخيرة على سياسات تقييد الوصول إلى الحرم »وأشارت إلى 
القدسي الشريف، تغيير قواعد االشتباك، وهدم منازل اإلرهابيين ودفنهم في مقابر اإلرهابيين في 

صدار أوامر لحظر التجمعات في مجاالت محددة، وتشغيل األشخاص الذين أدينوا  جنوب إسرائيل، وا 
 «.بجرائم أمنية

العقبة الرئيسة في تطبيق الخطة يتوقع أن تكون تجنيد أفراد شرطة إضافيين، فليس »ولفتت إلى أن 
كل شخص يحلم بأن يكون ضابط شرطة يخدم في القدس الشرقية والتعامل مع االضطرابات في كل 

طة قادرة على العثور على ما يكفي من المجندين لتكون بكامل قوتها في يوم، حتى اآلن، كانت الشر 
القدس الشرقية، التقى أهارونوفيتش مؤخرًا مع وزير المالية السابق يائير لبيد، وقال له إن الحافز 
المالي كان ضروريًا لجلب مجندين جدد للمنطقة، وبموجب هذه الخطة، فإن توقيع ضباط على 

آالف شيكل شهريًا، أما  7نوات في القدس الشرقية يعني أنهم سيحصلون على الخدمة لمدة سبع س
ألف شيكل، وسيتم تنفيذ الخطة على  15أولئك الذين يعملون في البلدة القديمة فسيحصلون على 

 «.ثالث خطوات، األولى تجري على الفور، والثانية بعد ستة أشهر، والثالثة بعد سنة واحدة
0/4/0245األيام  رام هللا    

 
 2014مستوطنًا وعنصرا احتالليا اقتحموا المسجد األقصى خالل  14958مؤسسة األقصى:  

في تقرير إحصائي أعدته بمساعدة شهود عيان يمكثون ” مؤسسة األقصى للوقف والتراث“ذكرت 
مستوطنًا وعنصرا  14625أن نحو  1/1/5112يوميًا في المسجد األقصى وعممته الخميس 

 1115مستوطنا،  15236م من بينهم 5114موا ودنسوا المسجد األقصى خالل العام احتالليًا اقتح
جندي ومجندة باللباس العسكري ضمن برنامج االرشاد واالستكشاف  1174عنصر مخابرات، 

عناصر وشخصيات أخرى من بينها وزراء ونواب وزراء وأعضاء كنيست، أي ما  161العسكري ، و
المستوى العام، اما معدل المقتحمين من المستوطنين شهريا فـ  مقتحما شهريا على 1543معدله 
 6121من بينهم  13537فقد اقتحم االقصى  5113مقتحما، وبالمقارنة مع العام الماضي  1141

على مستوى  %36على المستوى العام وزيادة بنسبة  % 15,1مستوطنا، أي زيادة بنسبة 
مقتحمًا( يليه شهر أيلول )  5134دا شهر حزيران ) المستوطنين ، وكانت أعلى أشهر االقتحام عد

 مقتحمًا (. 1311مقتحما( ثم شهر تشرين اول )  1312
4/4/0245مؤسسة األقصى للوقف والتراث  أم الفحم    
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 مسجدًا خالل عدوان غزة 73اعتداء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية وتدمير  86تقرير:  

إن االحتالل  1/1/5112في تقرير صحفي عممته الخميس ” ثمؤسسة األقصى للوقف والترا“قالت 
االسرائيلي وأذرعه التنفيذية ومنظمات ومؤسسات إسرائيلية، كالمجالس المحلية والبلدية، وكذلك 

م نحو 5114، نفذت في العام  -تاغ محير –” تدفيع الثمن“المنظمة اإلرهابية التي ُعرفت بمنظمة 
لمقدسات واألوقاف االسالمية والمسيحية في الداخل الفلسطيني اعتداء وانتهاك متنوع على ا 73

حالة  51حالة اعتداء على المساجد، و  31والضفة الغربية والقدس المحتلتين ، حيث سجلت نحو 
اعتداء على المقابر االسالمية وست حاالت اعتداء على المقدسات المسيحية، واعتداءات متفرقة 

المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة لمئات المرات واألوقات  أخرى، منها منع رفع اآلذان في
مسجدا بشكل جزئي  161مسجدا بشكل كلي و 13) عشرات المرات شهريًا (، باإلضافة الى تدمير 

 ، وتضرر كنيسة واحدة جزئيًا، خالل الحرب على قطاع غزة.
مفصل  -ا التقرير المختصرمرفق لهذ -وذكرت المؤسسة في تلخيصها لتقرير إحصائي توثيقي

لمجمل االعتداءات، أن االعتداءات تنوعت بين إحراق مساجد أو أجزاء منها، أو هدم مساجد أو 
أجزاء منها، او كتابات شعارات عنصرية وألفاظ نابية عليها، أو على الكنائس المسيحية، او االعتداء 

ارات العنصرية، ومن بين االنتهاكات على المقابر االسالمية أو المسيحية بالهدم او كتابة الشع
اقتحام بعض المقامات االسالمية واقامة شعائر تلمودية ، وكذلك تدنيس بعض اآلثار والوقفيات 

 والمقابر أو محاولة السيطرة عليها وتهويدها بمخططات تهويدية واضحة.
خمسة  وسجلت المؤسسة خمسة حاالت إحراق مساجد ومثلها كتابات عنصرية، كما سجلت هدم

حالة اعتداءات على  17مساجد، باإلضافة الى ستة اعتداءات على المقدسات المسيحية، و 
وقت في المسجد اإلبراهيمي،  521اعتداء وانتهاك للمقابر اإلسالمية، منع اآلذان في  51المساجد، 

 11بشكل جزئي، واعتدى على  161مسجًدا بشكل كلي وتضرر  13وأضافت أن االحتالل دمر 
 ة وكنيسة مسيحية واحدة.مقبر 

4/4/0245مؤسسة األقصى للوقف والتراث  أم الفحم    
 
  2014خالل  %4": ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة اإلسرائيلية"الخارجية  

مستوطنا،  376،572ليصل إلى  5114لندن: ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية في عام 
ن وزارة الداخلية اإلسرائيلية. غير أن األرقام الفلسطينية تقدر ، وفق أرقام صادرة ع%4بزيادة قدرها 

لى ضعف هذا العدد.  عددهم بحوا 
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في الضفة « ج»في المناطق المصنفة  5114ألف مستوطن يعيشون في بداية عام  312وكان نحو 
لى ستين بالمئة من أراضي الضفة وتخضع لسيطرة إسرائيل أمنيا واداريا ، الغربية، التي تشكل حوا 

وهي المناطق التي توجد فيها غالبية المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية. وهذا 
« ج»ألف فلسطيني في منطقة  311. ويعيش نحو 5113مقارنة بعام  % 4،5يمثل زيادة قدرها 

 «.أوتشا»بحسب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة 
بيتار «ألف مستوطن و 32، غرب رام هللا التي تضم نحو «عيليت موديعين»وتعد مستوطنتا 

ألف مستوطن األكثر كثافة سكانية. بعدها تأتي  21التي تقع جنوب القدس وتضم نحو « عيليت
 ألف مستوطن. 41شرق القدس في المركز الثالث التي تضم نحو « معاليه ادوميم»مستوطنة 

ية العقبة الرئيسية أمام عملية السالم. ولم تتضمن هذه ويعتبر االستيطان وخصوصا في القدس الشرق
ألف إسرائيلي يعيشون في عشرة أحياء استيطانية في القدس الشرقية  511اإلحصاءات اإلسرائيلية 

 .1631منذ عام 
3/4/0245القدس العربي  لندن    

 
 2014منشأة فلسطينية في  700مركز أبحاث األراضي: االحتالل يهدم  

خطار مئات  رام هللا: - عوض الرجوب وثَّق مركز بحثي فلسطيني هدم مئات المنازل الفلسطينية وا 
أخرى بالهدم من قبل االحتالل اإلسرائيلي، فضال عن مصادرة آالف الدونمات من األراضي خالل 

 .5114العام 
مسكن ومنشأة  111إن فريق بحثه الميداني وثق هدم  -ومقره القدس-وقال مركز أبحاث األراضي 

مسكن  711أمر عسكري استهدف  311عن العام الماضي، إضافة إلى توثيق  %3بزيادة قدرها 
 ومنشأة.

ووفق بيان للمركز تلقت الجزيرة نت نسخة منه، فقد بلغ عدد األشجار المعتدى عليها باالقتالع 
منها ألفا  51شجرة، معظمها من أشجار الزيتون، و 311ألفا و 52والحرق والتكسير وغيرها حوالي 

 أعدمت تماما.
دونما ُجرفت لصالح توسيع  5171دونم من األراضي، بينها  4411وتحدث البيان عن تدمير 

 المستعمرات اإلسرائيلية.
بئرا في منطقة الخليل  43بئرا، بينها  34وأضاف أن عدد اآلبار المهدَّمة في الضفة الغربية بلغ 

بئرا.  35ا، إضافة إلى أوامر هدم جديدة لحوالي جنوب الضفة الغربية، وثماني آبار في منطقة أريح
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دونما،  433ألفا و 11وعن مساحة األراضي المصادرة والمعلن عن مصادرتها، تحّدث البيان عن 
 .5113عن العام  %3بزيادة تقدر بنحو 

طريقا  11مستعمرة إسرائيلية، وشق  115وأشار مركز أبحاث األراضي إلى االستمرار في توسيع 
 منشأة احتالل مختلفة. 32ستعمرات اإلسرائيلية، فضال عن إقامة لربط الم

وأضاف أن عددا من معسكرات الجيش تم تحويلها إلى مستوطنات، كما جرى اإلعالن عن ستة 
حاجزا إسرائيليا تقطع أوصال مدن وقرى  472مخططات طرق جديدة، واستمرار العمل في إقامة 

 الضفة الغربية والقدس.
34/40/0241دوحة  الجزيرة نت  ال  

 
 استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش المصري برفح 

نبيل سنونو: استشهد فتى فلسطيني، مساء اليوم، برصاص قوات الجيش المصري المتمركزة  -غزة
 على الحدود بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة.

مقتضب عبر صفحته في موقع التواصل  وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم في تصريح
االجتماعي "فيسبوك": "إن األجهزة األمنية )في القطاع( تجري التحقيقات لمعرفة مالبسات الحادث". 

عامًا( من  11من جهته، أوضح الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن الفتى زكي إياد الهوبي )
 شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. حي الشابورة، استشهد برصاص قوات الجيش المصري

نه وصل  وأضاف أن الفتى ُأصيب إصابة مباشرة في منطقة الظهر، واستقرت بالقرب من القلب، وا 
 إلى مستشفى أبو يوسف النجار جثة هامدة.

0/4/0245فلسطين أون الين    
 
 2014شهيدًا فلسطينيًا خالل العام  2240مركز "أحرار:  

 5541نوي الصادر عن مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أن أفاد التقرير الس رام هللا:
جراء   شهيدًا فلسطينيًا ارتقوا في مناطق الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خالل العام الماضي

فلسطينيًا خالل العام   2754اإلستهداف المباشر من قبل االحتالل اإلسرائيلي، كما جرى اعتقال 
من الضفة الغربية والقدس المحتلة،   2236را على األقل من قطاع غزة، وأسي 111من بينهم 

وقال مركز "أحرار"  .1647حالة اعتقال في األراضي الفلسطينينة المحتلة عام  112باإلضافة لـ 
( إن "مدن الضفة الغربية كانت في حالة استباحة 1|1الحقوقي في بيان تلقته "قدس برس" الخميس )

، وُنّفذت فيها حرب وتوغالت إسرائيلية كثيرة أدت لوجود هذا العدد من 5114 تامة خالل العام
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الشهداء والمعتقلين"، وقد جرى استهداف المعظم منهم واعتقالهم من منازلهم أو عن عن طريق 
 الحواجز العسكرية المقامة في كافة المناطق.

4/4/0245قدس برس    
 
 الل في محكمة الجنائيات الدولية"األسرى للدراسات": ملف األسرى يجرم االحت 
أكد مركز حقوقي يعنى بشؤون األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، أن ملف األسرى ل: الخلي 

يجرم االحتالل في محكمة الجنائيات الدولية النتهاكها كل المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها 
 واتفاقية مناهضة التعذيب.اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي اإلنساني 

(، أن 1|1وأضاف مركز األسرى للدراسات في بيان أرسل نسخة منه لـ "قدس برس" اليوم الخميس )
تل أبيب تتعامل مع نفسها فوق القانون، وأنها سنت عشرات القوانين وتم تقديم مثيالتها الستهداف 

 ساسية واالنسانية.األسرى في السجون في كل تفاصيل حياتهم ولمصادرة حقوقهم األ
4/4/0245قدس برس    

 
 2014فلسطيني في الخليل خالل  1700نادي األسير: اعتقال  

فادي أبو سعدى: نشر نادي األسير الفلسطيني، تقريرًا توثيقيًا حول أهم المحطات التي  -رام هللا 
لحاالت ، وشمل التقرير توثيقا 5114شهدها األسرى في سجون االحتالل خالل العام المنصرم 

اإلضراب، التي كان أبرزها إضراب األسرى اإلداريين، ضد سياسية االعتقال اإلداري، واإلضراب 
 الذي خاضه األسرى ضد سياسية العزل وتضامنًا مع األسير نهار السعدي.

واستعرض التقرير أبرز القضايا التي تتعلق باألسرى في سجون االحتالل، وعلى رأسها قضية  
إضافة إلى قضية المعتقلين اإلداريين وسياسية العزل واستمرار العقوبات، عالوة األسرى المرضى، 

عامًا،  51على استمرار االحتالل باعتقال األطفال والنساء والنواب، واحتجازه ألسرى منذ أكثر من 
 «.أوسلو»( أسيرًا من المعتقلين ما قبل اتفاقية 31ونقضه التفاق باإلفراج عن )

مواطن تعرضوا لالعتقال من  1111قال نادي األسير في محافظة الخليل أن وفي السياق ذاته، 
، واعتبر نادي األسير في الخليل، أن كارثة إنسانية 5114أبناء المحافظة خالل العام المنصرم 

 أصابت مواطني المحافظة جراء حجم االعتقاالت التي نفذتها سلطات االحتالل بحقهم.
وقيف، فقد بلغ عدد من حولوا إلى هذه المراكز من أبناء المحافظة إلى أما بشأن مراكز التحقيق والت

 مواطنًا. 371
0/4/0245القدس العربي  لندن    
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 2014نادي األسير يصدر تقريرًا حول أبرز المحطات التي شهدها األسرى عام  

دها األسرى وفا: نشر نادي األسير امس، تقريرا توثيقيا استعرض أبرز المحطات التي شه –رام هللا 
، وشمل التقرير توثيق حاالت اإلضراب، التي كان أهمها إضراب 5114في سجون االحتالل عام 

األسرى اإلداريين، احتجاجا على سياسة االعتقال اإلداري، واإلضراب الذي خاضه األسرى ضد 
 سياسة العزل، وتضامنًا مع األسير نهار السعدي.

التي شنتها سلطات االحتالل بحق المواطنين خالل العام،  وشمل التقرير تفاصيل عمليات االعتقال
حالة اعتقال في القدس المحتلة، وفقا لرصد نادي  5111حالة اعتقال، من بينها  3111التي قاربت 

 األسير.
واستعرض التقرير أبرز القضايا التي تتعلق باألسرى في سجون االحتالل، أبرزها قضية األسرى 

المعتقلين اإلداريين وسياسة العزل واستمرار العقوبات، عالوة على  المرضى، إضافة إلى قضية
عامًا،  51استمرار االحتالل باعتقال األطفال والنساء والنواب، واحتجازه ألسرى منذ أكثر من 

 أسيرًا من األسرى المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو خالل آذار. 31ونقضه التفاق باإلفراج عن 
4/4/2450الحياة الجديدة    

 
 مستوطنون يقتلعون آالف أشجار الزيتون شمال رام هللا 

نابلس: اقتلع مستوطنون إسرائيليون أكثر من خمسة آالف شجرة زيتون في أراضي -عاطف دغلس
 بلدة ترمسعيا شمال رام هللا وسط الضفة الغربية.

ن بؤرة "عيدي للجزيرة نت إن المستوطنين الذين قدموا م -أحد سكان البلدة-وقال عوض أبو سمرة 
عاد" االستيطانية اعتدوا على أراض تعود له وألقاربه بالمنطقة، مشيرا إلى أن الهجمات وقعت على 

 مدى عدة أيام واستمرت حتى أمس األربعاء.
وبحسب أبو سمرة، فإن االعتداء يأتي في ظل المحاوالت اإلسرائيلية المستمرة لتهجير المواطنين 

 ستيطاني فيها.الهدف تهويدها وتوسيع البناء االفلسطينيين وتدمير أرضهم ب
هالي في ترمسعيا وتحديدا خالل الفترة ألوبين أن المستوطنين يشنون عملية تصعيد خطير بحق ا

 القليلة الماضية.
4/4/0245الجزيرة نت  الدوحة    
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 بالمصادقة على هدم منازل أربعة شهداء مقدسيين 2014االحتالل يختتم عام  
شهداء مقدسيين،  4صادقت المحكمة اإلسرائيلية العليا على قرارات هدم منازل  القدس المحتلة:

 بتهمة ارتكابهم عمليات في المدينة.
وصادقت المحكمة اإلسرائيلية العليا على قرار هدم منازل الشهداء محمد جعابيص وعدي أبو الجمل 

وبشأن منزل الشهيد معتز  وغسان أبو الجمل من جبل المكبر، وابراهيم العكاري من مخيم شعفاط،
يوما التخاذ قرار بهدم المنزل أو إغالقه. وحسب  12حجازي فقد منحت لوزارة جيش االحتالل مدة 

 قرار المحكمة اإلسرائيلية العليا سيتم تنفيذه في أي وقت ابتداء من صدور القرار.
، لوقف هدم 11 – 53وكانت مؤسسة "هموكيد" قدمت التماسا للمحكمة العليا االسرائيلية بتاريخ 

منازل عائالت الشهداء العكاري وحجازي وأبو الجمل، والمحامي وسيم دكور لوقف هدم منزل محمد 
 جعابيص، اال ان المحكمة ردت االستئناف وصادقت على قرارات الهدم.

4/4/0245الحياة الجديدة  رام هللا    
 
 الضفة: حرق منزل عائلة فلسطينية ودهس فتى 

عبدالرحيم حسين، عالء المشهراوي: صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية -رام هللا، غزة 
المحتلة أمس، حيث قام عدد منهم بإلقاء زجاجات حارقة على منزل عائلة فلسطينية بمنطقة الديرات 
شرق قرية يطا قرب الخليل، كان فيه سبعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، لكن لم يصب احد منهم 

وقال رئيس «. االنتقام»ا خطوا شعارات معادية للعرب باللغة العبرية قرب المنزل منها بأذى. كم
إن ما حدث هو جريمة عنصرية ارتكبها عناصر من مستوطنة كرميئيل، »بلدية يطا موسى مخامرة 

 .«أرادوا قتل عائلة محمد محمود جبر العدرة بأكملها
ماجد أحمد حجاحجة أثناء توجهه إلى مدرسته وأقدمت مستوطنة على دهس الفتى الفلسطيني أمير 

ببلدة تقوع شرق بيت لحم، ثم الذت بالفرار من المكان إلى داخل المستوطنة. كما منعت مجموعة 
من المستوطنين مزارعين من حراثة أراضيهم الواقعة بقرية جناتا شرق بيت لحم. وأفادت مصادر بأن 

بالضرب، ومنعوهم من دخول أراضيهم، فيما أقدم  المستوطنين هاجموا المزارعين واعتدوا عليهم
 .أحدهم على إعطاب جرار زراعي

0/4/0245االتحاد  أبو ظبي    
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 منظمة "سيكوي": إقصاء ممنهج للغة العربية بجامعات "إسرائيل" 
حيفا: تؤكد دراسة حديثة أن الجامعات اإلسرائيلية تعمل على تغييب اللغة والثقافة -وديع عواودة

ين، وأن ذلك يضع العراقيل أمام الطالب من فلسطينيي الداخل، ويبعث فيهم شعورا باالغتراب العربيت
 والظلم.
التي صدرت عن منظمة "سيكوي" اإلسرائيلية والتي تدعم المساواة المدنية بالتعاون مع -الدراسة 

السبع، تضمنت استقصاء الوضع القائم في جامعات حيفا، وبن غوريون، وبئر  -مؤسسة "دراسات"
 وتل أبيب، إلى جانب الجامعة العبرية في القدس.

وتختار الدراسة ُمكّونْين يحمالن معنى كبيرا في خلق الشعور باالنتماء لدى الطلبة العرب 
الفلسطينيين في الحّيز األكاديمي في البالد، وهما حضور اللغة العربية ومكانتها داخل الحرم 

 الفلسطينية فيه. الجامعي، والمكانة المعطاة للثقافة
وتنبه الدراسة إلى فقدان أي إشارة إلى أعياد ومناسبات فلسطينية وغياب عناصر الثقافة العربية في 

 االحتفاالت الرسمية وأنشطة نقابة الطالب.
"أفندي: إقصاء كل ما هو عربي يثير االشمئزاز والشعور بالظلم، فأنا وزميالتي نرغب في الدراسة 

 سة انتمائنا وتحقيق هويتنا"بجامعة عربية لممار 
 كما تغيب مالمح الثقافة العربية الفلسطينية في أروقة الحرم الجامعي كالوسائل المرئية المختلفة.

وتؤكد الدراسة التغييب الممنهج للغة العربية في االستمارات الرسمية مثل مناقصات العمل، 
 والالفتات، والمرافق الرياضية، ومساكن الطلبة ومراكزهم.

من مجمل المنتسبين للجامعات  %11ويثقل هذا الواقع على الطالب العرب الذين يشكلون نحو 
 اإلسرائيلية.

0/4/0245الجزيرة نت  الدوحة    
 
 عشرات اإلصابات في مواجهات مع االحتالل خالل قمع مسيرات الضفة األسبوعية 

ي والمعدني المغلف بالمطاط مندوبو "االيام"،"وفا": اصيب امس، عشرات المواطنين بالرصاص الح
وبحاالت اختناق خالل قمع قوات االحتالل المسيرات االسبوعية السلمية والتي جاءت، امس، إحياًء 

 للذكرى الخمسين النطالقة الثورة الفلسطينية.
وانطلقت المسيرات في كافة قرى ومحافظات الضفة أبرزها: محافظة رام هللا والبيرة، قرية بلعين، قرية 

 ي صالح، قرية دير نظام، قرية المعصرة، كفر قدوم، بلدة بيت أمر، شمال الخليل.النب
3/4/0245األيام  رام هللا    
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 منشأة سكنية في االغوار الشمالية 25االحتالل يهدم ويجرف أكثر من   
( بعمليات هدم وتدمير لخربة أم 1|1طوباس: شرعت جرافات االحتالل صباح يوم الخميس ) 

 ين الحلوة في األغوار الشمالية.الجمال في ع
وأفادت رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية عارف دراغمة في تصريحات صحفية لها، أن أكثر 

منشأة تأوي مجموعة من العائالت الساكنة في المنطقة، هدمتها جرافات االحتالل عن بكرة  52من 
 أبيها، يساندها جيش االحتالل وما يسمى شرطة التنظيم.

نشآت المدمرة هي عبارة عن خيم لسكن المواطنين وكذلك خيم خاصة بالمواشي، تعود لمواطنين والم
 بدو عرف عنهم تواجدهم في المنطقة منذ عشرات السنين.

وفي السياق ذاته قامت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم، بتدمير أراض زراعية شرق بلدة 
 طوباس.

4/4/0245قدس برس    
 
 (BDSجه :)ات إسرائيلية تحاول خداع أبناء الشهداء بلقاءات تطبيعية داخل مستوطنات غزة 

فادي أبو سعدى: جددت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض  -رام هللا 
، إدانتها الشديدة للقاءات التطبيعية مع دولة االحتالل واألبارتهايد الصهيوني، BDSالعقوبات عليها 

لتي جرت وتجري تحت عناوين مضللة، وآخرها النشاط التطبيعي بامتياز المتمثل بمحاولة تنظيم ا
طفال فلسطينيا من أبناء الشهداء، الذين سقطوا خالل المجزرة اإلسرائيلية األخيرة في قطاع  31زيارة 

امل مع ، تشمل لقاءات في المستعمرات والكيبوتسات المحيطة بغزة، وبتنسيق ك47غزة، ألراضي 
 سلطات االحتالل.

يذكر أن أمن حركة حماس في قطاع غزة منع في األسبوع الماضي، خروج الحافلة التي كانت تقل 
 من أبناء الشهداء، بعدما تكشفت حقيقة األمر. 31االطفال الـ

نسخة منه، « القدس العربي»واعتبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في بيان رسمي وصلت  
يارة أطفال فلسطينيين لمؤسسات ومستعمرات إسرائيلية ليس إال محاولة من إسرائيل للتغطية ز »أن 

على جرائمها التي ارتكبتها ضد أبناء شعبنا في العدوان األخير على قطاع غزة المحاصر. إن 
شهداء استغالل إسرائيل والفلسطينيين الذين تعاونوا معها في هذا المشروع التطبيعي، لمعاناة أبناء ال

تحديدًا في محاولة لتلميع صورتها، بعد أن انكشفت أمام العالم مؤخرًا كدولة إرهاب واستعمار، 
 «.يتجاوز التطبيع ليصل مستوى االنحطاط األخالقي
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المنظم الرئيسي لهذا النشاط التطبيعي هو اتحاد الكيبوتسات، وعلى رأسه يوئيل »وكشفت اللجنة أن 
ضليعة في التطهير العرقي للشعب الفلسطيني وفي االستيطان مارشاك، وهو منظمة صهيونية 

 االستعماري ألرضنا، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة. 
3/4/0245القدس العربي  لندن    

 
 "ثابت": فلسطينيو لبنان يدفعون ثمن المتغيرات السياسية واألمنية 

سنة من اللجوء  31ما يقارب قال مدير منظمة ثابت لحق العودة، سامي حمود، أنه "وبعد 
الفلسطيني في لبنان ومن عمر النكبة، ال يزال الالجئون الفلسطينيون في لبنان يعيشون واقعًا إنسانيًا 
ُيرثى له ال يرقى لمستوى العيش الكريم في ظل عدم إقرار الحقوق المدنية واالجتماعية واإلنسانية 

 ة "منع التوطين".لالجئين مع تسييس دائم لهذا الملف وربطه بقضي
وأضاف حمود في تصريح صحفي، اليوم: "الالجئون الفلسطينيون في لبنان يدفعون ثمن لجوئهم 

عدة محطات أمنية وسياسية خطيرة، وال شك أن تداعياتها لم  5114مضاعفًا، فقد شهد لبنان عام 
نما انعكست سلبًا على المجتمع الفلسطين ي، وقد تزايدت تقتصر على المجتمع اللبناني فحسب وا 

دانتها بالجرم قبل بدء أي تحقيق.   أصابع االتهام نحو المخيمات الفلسطينية وا 
وحّذر الناشط الفلسطيني من تصاعد األصوات المنادية بالهجرة في صفوف الفلسطينيين، وأشار إلى 

وجات شهد م 5114أنه "بالرغم من تمسك الالجئين بقضيتهم المركزية حق العودة، إاّل أن العام 
هجرة فردية قوية لفئة الشباب في المخيمات الفلسطينية في لبنان وأيضًا تسجيل هجرات لبعض 

 العائالت الالجئة الفلسطينية من سورية.
0/4/0245فلسطين أون الين    

 
 فلسطينيو أوروبا يؤكدون تمسكهم بحّق العودة 

لى دعم معنوي من القيادة أكدت المؤسسات الفلسطينية في أوروبا أنها التزال بحاجة إ :لندن
الفلسطينية بمختلف ألوانها وأطيافها، وهو الدعم الذي سيتمثل من خالل تحقيق الوحدة الوطنية، على 
أسس العدالة للشعب الفلسطيني وحفظ حقوقه الثابتة، ودعت إلى ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير 

ني، كي تكون المظلة الجامعة لكل أبناء الفلسطينية، على أسس التمثيل الديمقراطي للشعب الفلسطي
 الشعب الفلسطيني. 
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( أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس"، 15|31ورأت هذه المؤسسات في بيان مشترك لها يوم االربعاء )
أن إعادة بناء المؤسسات الشعبية والنقابية الفلسطينية في الداخل والخارج، خطوة مهمة، يجب أن 

 ر عن الظروف السياسية الداخلية أو الخارجية.تأخذ الدعم الالزم بغض النظ
وشددت على أن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة المتمثلة بحق العودة إلى الديار والممتلكات، 
والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، حقوق اليمكن ألحد المساس بها، وأي مجازفات في هذا اإلطار 

 تضع أصحابها خارج تاريخ هذا الشعب.
34/40/0241س  قدس بر   

 
 مصدر عسكري مصري يقر بقتل الجيش فتًى فلسطينيًا على حدود غزة 

قدس برس: اعترف الجيش المصري بقتل احد الفتيان الفلسـطينيين علـى الحـدود الفلسـطينية  -القاهرة 
(. وقــال مصــدر عســكري مصــري أن قــوات حــرس الحــدود مــع قطــاع 5/1المصــرية، مســاء الجمعــة )

علــى أربعــة شــباب فلســطينيين أثنــاء محــاولتهم التســلل مــن قطــاع غــزة إلــى الجانــب غــزة، أطلقــت النــار 
 المصري، حينما كانوا يحاولون القفز من أعلى السور الفاصل بين مصر وقطاع غزة".

وأضاف المصدر في تصريح له: "أن ثالثة من الشبان استسلموا للقوات بعد دخولهم المنطقة العازلة، 
 ط في الجانب الفلسطيني مصابا بعيار ناري".بينما الشاب الرابع سق

عاما، وأنهم اعترفوا بالتسـلل للجانـب المصـري لجلـب  16-11وأوضح أن الشبان تتراوح أعمارهم بين 
 السجائر وبيعها في غزة بعد إغالق مصر لألنفاق.

ورة عاًمـا( وهـو مـن حـي الشـاب 11وكانت مصادر فلسطينية أعلن عن مقتـل الفتـى زكـي إيـاد الهـوبي )
 في رفح على الحدود المصري الفلسطينية برصاص الجيش المصري.

 4/4/0245قدس برس  
 
 "التعاون اإلسالمي" تأسف إلفشال مشروع قرار يطالب بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي  

جــدة: أعــرب األمــين العــام لمنظمــة التعــاون اإلســالمي، إيــاد أمــين مــدني، عــن أســف المنظمــة العميــق 
الـــدولي فـــي الموافقـــة علـــى مشـــروع قـــرار يـــدعو إلـــى إنهـــاء االحـــتالل اإلســـرائيلي  لفشـــل مجلـــس األمـــن

لألراضــي الفلســـطينية فـــي غضـــون ثــالث ســـنوات؛ ولموقـــف الـــدول التــي رفضـــت القـــرار أو تلـــك التـــي 
 امتنعت عن التصويت لصالحه.

ظمـة ( أذاعـه القسـم اإلعالمـي لمن31/15كما عبر مدني فـي تصـريحات صـحفية لـه مسـاء األربعـاء )
التعـاون اإلســالمي، عــن اســتغراب المنظمــة خاصــة مــن المبــررات التــي قــدمتها الــدول الرافضــة مــن أن 
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مشروع القرار "ال يخدم أهداف السالم، وقد يقوض العملية السلمية" ودعوتها لعمليـة تفاوضـية مفتوحـة 
ر مــن عشــرين دون إطــار زمنــي، متناســية أن الفلســطينيين قــد جلســوا علــى مائــدة المفاوضــات منــذ أكثــ

عامــا؛ تمــادت خاللهــا إســرائيل فــي التوســع فــي نشــر المســتوطنات التــي باتــت تغطــي أجــزاء كبيــرة مــن 
أراضي الضـفة الغربيـة، وفـي زرع مئـات اآلالف مـن المسـتوطنين فـي األراضـي التـي تصـادرها بشـكل 

مي منهجـــــي؛ وفـــــي عمليـــــات تهويـــــد القـــــدس الشـــــريف وتغييـــــر طابعهـــــا الـــــديموغرافي العربـــــي واإلســـــال
ــــذي يقضــــم مســــاحات واســــعة مــــن األراضــــي  ــــاء جــــدار الفصــــل العنصــــري ال ــــت بن والمســــيحي؛ وأكمل
الفلســـطينية؛ ودمـــرت قطـــاع غـــزة المـــرة تلـــو المـــرة فـــي حـــروب إســـرائيلية وحشـــية ؛ وزجـــت بالمزيـــد مـــن 

 الفلسطينيين في سجون االحتالل.
 4/4/0245قدس برس  

 
 الفلسطيني مشروعالمغرب تأسف لتصويت مجلس األمن الدولي ضّد ال 

قــدس بــرس: أعــرب المملكــة المغربيــة، عــن بـالغ أســفها وخيبــة أملهــا لتصــويت مجلــس األمــن  -الربـاط 
 الدولي، ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية.

(، "أنـه لـم يعـد مقبـواًل، 1/1واعتبرت الخارجية المغربية في بيان لها أذاعه قسمها اإلعالمي الخمـيس )
سـنة مـن المفاوضـات، أال يتحمـل المنـتظم الـدولي،  53بعد مـرور حـوالي نصـف قـرن مـن االحـتالل و

وعلى رأسه مجلس األمن، مسؤولياته في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وفي إقامة دولة فلسطين المستقلة 
للصــــراع الفلســــطيني ـ ، تعــــيش جنبــــا إلــــى جنــــب مــــع إســــرائيل، وفــــي وضــــع حــــد 1631علــــى حــــدود 

 اإلسرائيلي الذي يشكل تهديدا حقيقيا لألمن والسلم في الشرق األوسط وفي العالم".
وأضــاف البيــان: "ســتظل المملكــة المغربيــة مســاندة للقيــادة الفلســطينية وداعمــة لجميــع حقــوق الشــعب 

ة، وعاصــمتها الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف، وعلــى رأســها حقــه فــي إقامــة دولــة فلســطين المســتقل
 القدس الشريف"، على حد تعبير البيان.

 4/4/0245قدس برس  
 
 إيران: زيارة خالد مشعل مدرجة في جدول األعمال.. وموعدها لم يحدد 

الشرق األوسط: قالت مرضية أفخم، المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية إن زيارة خالد مشعل  -لندن 
هران، مدرجة في جدول األعمال، غير أنها قالت إنه لم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى ط

 يجر تحديد موعد لها حتى اآلن.
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طبيعية »ووصفت أفخم، في مؤتمرها الصحافي األسبوعي أمس، العالقات بين إيران وحماس بأنها 
 ، وأضافت أن المحادثات والمشاورات مستمرة بين الطرفين.«وتمضي في مسار جيد

 4/4/0245الشرق األوسط  لندن  
 
 مدير الهالل األحمر القطري بغزة: الوضع اإلنساني متدهور جراء الحصار ونتائج العدوان 

ريما زنادة ومحمد جمال: قال مدير مكتب الهالل األحمر القطري في قطاع غزة الدكتور أكرم  -غزة 
مـا نـتج عـن نصار: "إن الوضع اإلنساني في غزة متدهور بشكل كبير منذ إغالق المعابر واألنفاق، و 

 الحرب األخيرة على قطاع غزة".
ولفـــت، إلـــى أن ذلـــك جعـــل خـــدمات الهـــالل األحمـــر القطـــري تتنـــوع مـــا بـــين الطـــابع اإلغـــاثي والطـــابع 

 التنموي، معلقًا بالقول: "ألننا نتحدث عن وضع مأساوي متدهور ووضع طوارئ مستمر".
لقطـاع الصـحي بشـكل رئيسـي تقريبـًا وأشار فـي حـوار لــ"الشرق" إلـى أن مشـاريع الهـالل تركـزت علـى ا

 من المشاريع المقدمة. % 71 — 11من 
ماليـين  7ولفت إلى أن الهالل عمل على تنفيذ مشاريع إغاثيـة وتنمويـة أثنـاء وبعـد حـرب غـزة بتكلفـة 

 دوالر. 
 3/4/0245الشرق  الدوحة  

 
 يالرئيس بوتفليقة يجدد دعم الجزائر "الثابت" و"المتواصل" للشعب الفلسطين 

قـــدس بـــرس: أكـــد الـــرئيس الجزائـــري عبـــد العزيـــز بوتفليقـــة مســـاندة الجزائـــر "األكيـــدة لكافـــة  -الجزائـــر 
الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق مـن إقامـة 

 .1631دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 
ة بعــث بهــا الــرئيس عبــد العزيــز بوتفليقــة إلــى رئــيس الســلطة الفلســطينية وجــدد بوتفليقــة فــي برقيــة تهنئــ

ـــــت"  ـــــر "الثاب ـــــورة الفلســـــطينية، دعـــــم الجزائ ـــــذكرى الخمســـــين النطـــــالق الث ـــــاس بمناســـــبة ال محمـــــود عب
و"المتواصل" للشعب الفلسطيني، وقال: "أغتنم ذكرى إعالن الشعب الفلسطيني انطالق ثورته المباركة 

ي الكبيــر لنتــائج الزيــارة الميمونــة التــي قمــتم بهــا مــؤخرا لبلــدكم الثــاني الجزائــر ألعــرب لكــم عــن ارتيــاح
وألؤكــد لكــم دعمهــا الثابــت والمتواصــل للشــعب الفلســطيني المناضــل فــي ســبيل اســتعادة كافــة حقوقــه 

 الوطنية المغتصبة"، على حد تعبيره.
 4/4/0245قدس برس  
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 خالل العام المقبل قيادي إسالمي جزائري يتوقع انتفاضة في األقصى 
قدس برس: توقع رئيس "جبهة التغيير" الجزائرية عبد المجيد مناصرة حدوث انتفاضة ثالثة  -الجزائر 

 في األقصى المبارك خالل العام المقبل مع استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية وارتفاع وتيرة عدوانه.
(، أن 31/15"انترنـت" األربعــاء ) وذكـر مناصـرة فـي تصــريحات لـه نشـرها موقـع "الجبهــة" علـى شـبكة

فـــي عمليـــة الجـــرف الصـــامد ردت عليهـــا المقاومـــة بعمليـــة العصـــف  "العـــدوان الصـــهيوني علـــى غـــزة،
المأكول" مشيرا إلـى أن العـدوان قـد أسـفر العـدوان عـن دمـار علـى مسـتوى البنيـة التحتيـة واألرواح مـع 

 العلم بأن هذه الحرب الثالثة على غزة في ظرف خمس سنوات.
وحــذر مــن أن االقتحامــات المتكــررة للمســجد األقصــى المبــارك، وهــي اقتحامــات حســبه تهــدد المســجد 

نما تهدف إلى تقسيم مكاني وزماني للمسجد وفرضه على الواقع.  األقصى، ليست استفزازا فقط وا 
 34/40/0241قدس برس  

 
 اإلمارات تبدي قلقها من فشل تبني قرار إنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
دت دولة اإلمارات العربية المتحدة قلقها الشديد من فشل مجلس األمن الدولي في تبني القرار الذي أب

 طرحته المجموعة العربية بشأن وضع إطار زمني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي.
وقالت السفيرة النا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة اإلمارات لدى األمم المتحدة إن مجلس األمن 

خالل رفضه للقرار يتخلى عن مسؤولياته الدولية تجاه حفظ السلم واألمن في المنطقة ويطيل  من
احتالال ظالما يتنافى مع القرارات الدولية التي أصدرها المجلس نفسه ويفاقم المعاناة اإلنسانية التي 

ق الحل يعيش في ظلها الشعب الفلسطيني منذ عقود. وأضافت أن هذا الفشل يتزامن مع غياب أف
السياسي في ظل استمرار التعنت اإلسرائيلي وسياسته القائمة على تقويض حل الدولتين عبر منهجية 

 بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة.
 4/4/0245البيان  دبي  

 
 البرلمان العربي يؤكد دعمه لجهود القيادة لالنضمام لـ"الجنائية الدولية" 

رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، أمس، على جهود الدبلوماسية الفلسطينية وفا: أثنى  –القاهرة 
والعربية التي عملت من أجل إنفاذ القرار، مؤكدا وقوف الشعب العربي ودعمه للقيادة الفلسطينية في 

 جميع خطواتها ومنها االنضمام لمحكمة العدل الدولية.
العربي في مجلس األمن  -القرار الفلسطيني  كما عّبر الجروان، عن أسفه تجاه إجهاض مشروع
 .5111الذي طالب بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي بحلول عام 
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وقال إن الرفض األميركي المعتاد لمشاريع القرارات ضد إسرائيل لم يكن خيبة األمل الوحيدة لدى 
على القرار الشعب العربي، بل إن امتناع بعض الدول الصديقة عن التصويت واعتراض أستراليا 

أحبط آمال الشعبين الفلسطيني والعربي الذين وضعوا مشروع قرار ال يدعو سوى إلى تطبيق القانون 
 الدولي.

 0/4/0245الحياة الجديدة  رام هللا  
 

واشـنطن تلــوح بوقــف المســاعدات المقدمــة للســلطة بســبب التحــرك الفلســطيني لالنضــمام للمحكمــة  
 الجنائية
مــن واشــنطن أن مســؤوال كبيــرا فــي وزارة الخارجيــة األميركيــة،  0/4/0245القــدس  القــدس  نشــرت 

قال الجمعة، إن تسليم الفلسطينيين وثائق االنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لألمم المتحدة اليوم 
 الجمعة سيؤثر على المساعدات األميركية.

اك تـداعيات لهـذه الخطـوة لكننـا وأضاف هذا المسؤول لوكالة )رويترز(: "ليست مفاجئة أنه ستكون هنـ
 نواصل المراجعة".

وتابع: "لعبت المساعدة األميركيـة للسـلطة الفلسـطينية دورا مهمـا فـي تعزيـز االسـتقرار واالزدهـار لـيس 
 فقط للفلسطينيين لكن أيضا إلسرائيل".

من واشنطن أن السناتور شارلز شومر )ديمقراطي،  0/4/0245الشرق األوسط  لندن  وذكرت 
يجب أن تتذكر السلطة الفلسطينية أن اعتمادات الميزانية الجديدة التي أجازها »ية نيويورك( قال: وال

الكونغرس، والتي وقع عليها الرئيس أوباما وصارت قانونا، ستوقف تمويل السلطة الفلسطينية إذا 
 «.بدأت تحقيقات )مع إسرائيل( عن طريق محكمة الجنايات الدولية

س، أحسن مجلس األمن عندما رفض مشروع القرار الفلسطيني الذي ال يقود أول من أم»وأضاف: 
إلى أي شيء إيجابي. صار واضحا أن القيادة الفلسطينية لم تتعلم الدرس، بأن السالم لن يأتي عن 
طريق أعمال أحادية، سواء بقرار من األمم المتحدة، أو صواريخ حماس، أو الذهاب إلى محكمة 

يجب أن تجلس السلطة الفلسطينية مع إسرائيل لمفاوضات نحو حل »وقال:  «.الجنايات الدولية
 «.الدولتين حتى تعيش المنطقة، في النهاية، في سالم

بواشنطن، والمؤيدة « الدفاع عن الديمقراطية )إف دي دي(»وقال غرانت روملي، الخبير في مؤسسة 
ئية، تقليل نفوذ الواليات المتحدة، عن يحاول الفلسطينيون، بالذهاب إلى المحكمة الجنا»إلسرائيل: 

طريق إشراك دول أخرى في مساعي حل المشكلة. إال أن هذا وذاك ليس سوى محاولة إيجاد وسائل 
وقال جون بولتون، الذي كان سفير الواليات المتحدة «. أخرى غير الواليات المتحدة لتكون وسيطا
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يجب على الدول األعضاء في المحكمة : »لدى األمم المتحدة، في عهد الرئيس جورج بوش االبن
 «.الجنائية الدولية رفض الطلب الفلسطيني

 
 الخارجية األمريكية: التوجه الفلسطيني للمحكمة الدولة "تطور غير بناء" 

وكاالت: أعلنت وزارة الخارجية األميركية أمس أن الواليات المتحدة "تعارض بشدة" الطلب الفلسطيني 
 الجنائية الدولية، واصفة الخطوة الفلسطينية بـ "التطور غير البناء". لالنضمام إلى المحكمة

وقالت الخارجية األميركية في بيان باسم المتحدث باسمها جيفري راثكي بعيد توقيع الرئيس محمود 
عباس على طلب من هذا النوع "نحن منزعجون جدا من خطوة الفلسطينيين بشأن المحكمة الجنائية 

 الدولية".
البيان "انه تطور لن يتيح الحصول على أي من النتائج التي يأمل غالبية الفلسطينيين  وتابع

الحصول عليها منذ زمن طويل". وأضاف أن "خطوة اليوم )أمس( غير بناءة على اإلطالق وال تحقق 
 شيئا من تطلعات الشعب الفلسطيني نحو قيام دولته المستقلة ذات السيادة".

يركية أيضا أن قرار الفلسطينيين "سيلقي بثقله بشكل كبير على العالقة مع واعتبرت الخارجية األم
الشعب الذي يتعين عليهم أن يقيموا معه السالم في نهاية المطاف"، في إشارة إلى الشعب 
اإلسرائيلي. وأضافت أن "الواليات المتحدة تواصل االعتراض بقوة على أعمال الطرفين التي تقوض 

 على التزاماتهما من اجل سالم تفاوضي".الثقة وتلقي بالشك 
 4/4/0245الحياة الجديدة  رام هللا 

 
 فرنسا لـ"إسرائيل": دعمنا الفلسطينيين لمنعهم من التوجه إلى الهاي 

قـــال ســـفير فرنســـا فـــي إســـرائيل، باتريـــك ميزونـــف، إن بـــالده دعمـــت الفلســـطينيين ومشـــروعهم إلنهـــاء 
اتخـاذ خطـوات أحاديـة الجانـب، مثـل التوقيـع علـى معاهـدة االحتالل فقط من أجل محاولـة مـنعهم مـن 

 روما واالنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في الهاي.
وجـــاءت أقـــوال الســـفير الفرنســـي هـــذه فـــي زيـــارة لـــه لـــوزارة الخارجيـــة اإلســـرائيلية اليـــوم الجمعـــة، بهـــدف 

ا المشــروع الفلســطيني توضــيح موقــف فرنســا أمــام إســرائيل وشــرح األســباب التــي ألجلهــا دعمــت فرنســ
الــذي قــدم لمجلــس األمــن، والــذي يــنص علــى إنهــاء االحــتالل وتقســيم الحــدود وعــودة الالجئــين حتــى 

 ، بحسب ما قال دبلوماسيون فرنسيون لصحيفة 'هآرتس'.5111نهاية عام 
فيـف وقال النـاطق بلسـان وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية إن نائـب رئـيس قسـم أوروبـا فـي وزارة الخارجيـة، أ

شير أون، قـال للـوزير الفرنسـي إن أمـل إسـرائيل قـد خـاب بفرنسـا بعـد دعمهـا للمشـروع الفلسـطيني فـي 
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مجلس األمن، وقال شير أون أيًضا: 'الحـل الوحيـد للتوصـل لسـالم مـع الفلسـطينيين هـو بالمفاوضـات 
 المباشرة فقط، وليس باتخاذ خطوات أحادية الجانب'. 

قلـــة وعـــي فـــي الـــرأي العـــام العـــالمي والمجتمـــع الـــدولي حـــول ضـــرورة ورد الســـفير الفرنســـي بـــأن هنـــاك 
التحـــرك مـــن أجـــل تحريـــك الوضـــع السياســـي العـــالق وتغييـــر الوضـــع القـــائم الـــذي يشـــكل خطـــًرا علـــى 
الطــرفين، وشــّدد علــى ان فرنســا دعمــت المشــروع الفلســطيني وصــوتت لصــالحه لحــث الطــرفين علــى 

 العدة للمفاوضات المباشرة وصنع السالم.
ووّضــح الســفير الفرنســي خــالل اللقــاء أنــه كانــت هنــاك الكثيــر مــن التحفظــات لفرنســا علــى المشــروع 
الفلسطيني، ولذلك حاولت صياغة مبادرة خاصة بها لحل الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ولـم 

طـرفين يكن التصويت ضد إسرائيل، بل ألجل منع خطوات أحاديـة الجانـب التـي مـن شـأنها تقويـة المت
 لدى كال الطرفين.

وأضاف السفير الفرنسي أن بالده ستكمل مسـاعيها لطـرح مبادرتهـا الخاصـة لحـل الصـراع فـي مجلـس 
األمــن، والتــي ســتعرض بهــا مبــادئ وأساســات المفاوضــات بــين الطــرفين علــى كــل ســبب مــن أســباب 

 اعيها.النزاع، وقال إن التصعيد األخير أعطى فرنسا سبًبا إضافًيا لوجوت إتمام مس
 0/4/0245  18عرب 

  
 الخارجية البريطانية: سنواصل جهودنا إلقامة دولة فلسطينية لات سيادة 

الحياة الجديدة: أكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أصدرته امس أن المملكة  -القدس المحتلة 
ادة وقادرة على المتحدة ستواصل جهودها في إقامة دولة فلسطينية فاعلة متصلة األراضي ذات سي

 العيش في سالم وأمن جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.
جاء ذلك تعقيبًا على تصريح مندوب المملكة لدى هيئة األمم المتحدة مارك ليال غرانت بخصوص 

 امتناع بريطانيا عن التصويت في جلسة مجلس األمن بشأن الشرق األوسط.
اإلحباط العميق إزاء عدم إحراز تقدم في عملية وقال البيان: "إن المملكة المتحدة تتفهم وتشعر ب

السالم في الشرق األوسط، وتتفهم أيضًا بأن الوضع القائم غير مقبول وغير مستدام. ولقد طال 
 انتظار حل عادل ودائم للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

لدولتين على وأضاف البيان "إننا نؤمن دائما بضرورة أن تكون المفاوضات المباشرة للتوصل لحل ا
، 5111أساس معايير واضحة ومقبولة دوليا. وأسترجع أنني شرحت في مجلس األمن، في شباط 

هذه المعايير في بيان مشترك من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تعليقا على تصويت على قرار 
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ة السالم في بشأن المستوطنات. وبالتالي فإننا نرحب بفكرة صدور قرار عن مجلس األمن بشأن عملي
 الشرق األوسط يحدد هذه المعايير.

"وأشار البيان إلى أن االتفاق على قرار كهذا يتطلب تخصيص وقت مناسب للتشاور والتفاوض على 
ننا نعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس رجل سالم، ونتفهم تماما  مسودة القرار وتوقيته. وا 

صرف، وحالة اإلحباط تجاه عدم تحقيق تقدم. لكن عدم الضغوط الواقعة على الرئاسة الفلسطينية للت
 الخوض بالمفاوضات المعتادة، والضرورية، هذه المرة كان مخيبا لألمل.

واكد البيان أن "المملكة المتحدة تؤيد الكثير من مضمون مشروع القرار. وبالتالي فإننا مع األسف 
، والتي 5111المعايير التي أشرت إليها في الشديد امتنعنا عن التصويت. والمملكة المتحدة ملتزمة ب

تم التأكيد عليها مجددا في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية باالتحاد األوروبي في يوليو/تموز 
. وموقفنا من المستوطنات، بما في ذلك المقامة في القدس الشرقية، واضح أن المستوطنات 5114

مام السالم وتلحق الضرر البالغ بفرص التوصل غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أ
لحل الدولتين. ويجب وقف جميع النشاطات االستيطانية، بما في ذلك في القدس الشرقية، فورًا. 
ودعت جميع األطراف إلى عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب قد تجعل التوصل للسالم على أساس 

 المفاوضات أكثر صعوبة.
تبني مسودة القرار، تود المملكة المتحدة العمل مع الشركاء للنظر مرة أخرى "وقال البيان نظرا لعدم 

ننا على  5112بموضوع صدور قرار في  حول المعايير بشأن عملية السالم في الشرق األوسط. وا 
قناعة بأنه من الممكن، ببذل مزيد من الوقت والجهود، التوصل ألول مرة على اإلطالق لقرار يحظى 

 مجلس األمن الدولي. بتأييد تام من
 4/4/0245الحياة الجديدة  

 
 روسيا "تأسف" لعدم اعتماد مشروع القرار الفلسطيني في مجلس األمن 

وكاالت: عبرت روسيا عن اسفها لفشل مجلس األمن في اعتماد مشروع القرار ووصفت هذا 
 التصويت بأنه "خطأ استراتيجي".

لي تشوركين خالل جلسة مجلس األمن حسب المشاهد وقال السفير الروسي لدى األمم المتحدة فيتا
التي بثتها قناة "روسيا اليوم"، إن "روسيا االتحادية تأسف ألن مجلس األمن لم يتمكن من اعتماد 
مشروع القرار". وأضاف "نعتبر ذلك خطأ استراتيجيا". واتهم السفير الروسي واشنطن "باحتكار" 

 ة وجرها إلى "طريق مسدود".الفلسطيني-مفاوضات السالم اإلسرائيلية
 4/4/0245الحياة الجديدة  رام هللا 
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 موغيريني: التصويت في مجلس األمن يؤكد ضرورة أن تستأنف المفاوضات بشكل عاجل 

قالت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني إن نتيجة التصويت في مجلس األمن على 
ضرورة أن تستأنف بشكل عاجل مفاوضات حقيقية بين المشروع الفلسطيني تؤكد "مرة جديدة 

األطراف وكذلك ضرورة أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق نتائج ملموسة" للتوصل إلى 
اتفاق نهائي. وأضافت في بيان أن الهدف المشترك هو التوصل إلى اتفاق سالم شامل يرتكز إلى 

 م وأمن وتعترف كل منهما باألخرى".مبدأ وجود دولتين "تعيشان جنبا إلى جنب بسال
 4/4/0245الحياة الجديدة  رام هللا 

 
 واشنطن بللت جهودًا كبيرة إلسقاط "المشروع الفلسطيني" لتجنب الفيتو 

محمد علي صالح: فشل مجلس األمن، في جلسة عقدها في وقت متأخر من مساء أول  -واشنطن 
 تبنى عربيا، إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي. من أمس، في إجازة مشروع القرار الفلسطيني، الم

وكشف مصدر في األمم المتحدة لـ"الشرق األوسط" أن وزير الخارجية األميركي، جون كيري، قضى 
أصوات، تضطر بالده إلى استخدام  6أياما في محاولته التأكد من عدم حصول مشروع القرار على 

 الفيتو.
عدم تصويت بريطانيا وليتوانيا على مشروع القرار.  وأضاف المصدر قائال إن كيري كان قد ضمن

وكان يأمل أن تمتنع فرنسا عن التصويت، بدال من تأييد المشروع. ومارس كيري ضغطا على كل 
 من كوريا الجنوبية ونيجيريا ورواندا.

 وأضاف المصدر أن الضغط األميركي األكبر مورس على الدولتين األفريقيتين، نيجيريا ورواندا. وقد
أصوات،  6حاول كيري إقناعهما بالتصويت ضد مشروع القرار، لضمان عدم حصول المشروع على 

وقد ترددت نيجيريا قليال، وربما بشكل أكبر من رواندا، وربما كانت رغبتها تتجه نحو التصويت 
 «.لصالح مشروع القرار، فهي في نهاية األمر مسلمة بدرجة كبيرة جدا

فكان التأثير عليها أسهل، فهي في أفريقيا، بالنسبة إلى الواليات المتحدة،  أما رواندا»وقال المصدر: 
 «.مثل إسرائيل في الشرق األوسط، وتعد من أقوى حلفائها، وال ترفض لها طلبا في العادة

وتوقع المصدر أن يكون كيري أجرى اتصاالت هاتفية مع وزراء خارجية كل الدول في مجلس 
 أكثر من مرة.األمن. وربما هاتف بعضهم 

يجري الوزير كيري »وكان جفري راثك، المتحدث باسم الخارجية األميركية، قال قبل التصويت: 
اتصاالت مع كل من الرئيس عباس ورئيس الوزراء نتنياهو، ومع الكثير من زعماء العالم اآلخرين، 
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حول مشروع « فسهاوذلك خالل األيام القليلة الماضية، وأيضا هناك دول أخرى تشاركنا المخاوف ن
، أو ما إذا كان يقصد دوال دائمة في «دول أخرى»القرار. وكان المتحدث رفض تحديد ما يعنيه بـ

سنترك لهذه الدول األخرى الحديث عن »مجلس األمن، تملك حق استخدام الفيتو. واكتفى بالقول: 
ورز، على مشروع القرار، وعندما اعترضت السفيرة األميركية في األمم المتحدة، سامنتا با«. نفسها
يعزز هذا النص االنقسامات، وال يعزز التوصل إلى حل... ال يعالج هذا النص إال مخاوف »قالت: 

 «.طرف واحد فقط
 4/4/0245الشرق األوسط  لندن  

 
 "يديعوت": نيجيريا غيرت موقفها قبل نصف ساعة وأحبطت الجهود الفلسطينية 

سرائيل مارستا ضغوطات : أكدت مصادر إسر 47عرب  -رام هللا  ائيلية أن الواليات المتحدة وا 
دبلوماسية شديدة على نيجيريا ونجحتا في ثنيها عن التصويت على مشروع القرار الفلسطيني في 

 مجلس األمن، مشيرة إلى أن التحول في الموقف النيجيري حصل قبل نصف ساعة من التصويت.
ومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أجرى اتصاال وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الحك

هاتفيا مع الرئيس النيجيري غودالك جوناثان، في الليلة التي طرح مشروع القرار الفلسطيني 
 للتصويت وأقنعه بسحب التأييد لمشروع القرار واالمتناع عن التصويت.
فترض أن يكون صوتها في وكانت نيجيريا تعهدت للسلطة الوطنية بتأييد مشروع القرار، وكان ي

الصوت التاسع الذي يضمن أغلبية ويدفع الواليات المتحدة الستخدام حق النقض  -مجلس األمن
 )الفيتو(.

وقالت الصحيفة: "لكن الرئيس النيجيري غير موقفه في اللحظات األخيرة ومنح إسرائيل الدعم 
يلي قوله: إن ما حسم الموقف الدبلوماسي الذي كانت بحاجة إليه". ونقلت عن دبلوماسي إسرائ

 النيجيري هو االتصال الهاتفي الذي أجراه نتنياهو وجهود وزير الخارجية األميركي جون كيري.
وقال دبلوماسيون فلسطينيون إن ممثلي نيجيريا في األمم المتحدة تعهدوا لهم حتى قبل نصف ساعة 

ون واثقين من أن الصوت النيجيري من التصويت بتأييد مشروع القرار الفلسطيني وكان الفلسطيني
 سيكون لصالحهم.

وقالت الصحيفة: إن موقف نيجيريا لم يفاجط إسرائيل فالعالقات بينها تعززت في السنوات األخيرة 
على المستوى التجاري والتعاون األمني، في حين يعتبر الرئيس غودالك صديقا إلسرائيل وزارها 

 مرتين في السنة األخيرة.
 0/4/0245يدة  رام هللا  الحياة الجد



 
 
 
 

           44ص                                     3114 العدد:    3/4/0245-4 السبت -الخميس  التاريخ:

 
 األرجنتين: معاناة الشعب الفلسطيني مسؤوليتنا جميعاً  

عبــد الحميــد صــيام: كــان فشــل مشــروع القــرار العربــي متوقعــا لدرجــة أن  -نيويــورك )األمــم المتحــدة( 
نظريــة المــؤامرة كانــت هــي األكثــر تــداوال وخاصــة فــي إصــرار الوفــد الفلســطيني علــى طــرح المشــروع 

بـل يـومين مـن نهايـة تركيبـة المجلـس الحاليـة التـي لـم تعقـد جلسـة واحـدة لمناقشـة المجـازر للتصويت ق
اإلســرائيلية فــي قطــاع غــزة، التــي اســتمرت خمســين يومــا، بينمــا تســارع فــي إدانــة كــل مــرة يقــوم فيهــا 

 الفلسطينيون بعمل تصنفه إسرائيل بأنه إرهابي.
هـي »دة ماريا برسيفال إن معانـاة الشـعب الفلسـطيني، وقالت ممثلة األرجنتين الدائمة لدى األمم المتح

مسؤوليتنا جميعا ومـا كـان لهـذه الجلسـة ضـرورة لـو عملنـا علـى رفـع الظلـم عـن هـذا الشـعب منـذ زمـن 
 «.طويل ولكن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله العادل لتحقيق العدالة

 0/4/0245القدس العربي  لندن  
 
 أن تكون المفاوضات المباشرة للتوصل لحل الدولتين  ديبلوماسي بريطاني: نؤمن دائماً  

قــدس بــرس: أكــد منــدوب المملكــة المتحــدة لــدى هيئــة األمــم المتحــدة، الســفير مــارك ليــال  -نيويــورك 
غرانــت، أن لنــدن تــتفهم وتشــعر باإلحبــاط العميــق إزاء عــدم إحــراز تقــدم فــي عمليــة الســالم فــي الشــرق 

لقــائم غيــر مقبــول وغيــر مســتدام. ولقــد طــال انتظــار حــل عــادل األوســط، وتــتفهم أيضــًا بــأن الوضــع ا
 ودائم للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

( 31/15وقال السفير غرانت في تصريحات له نشرها القسم اإلعالمي للخارجية البريطانية األربعاء )
 بخصوص امتناع بريطانيـا عـن التصـويت فـي جلسـة مجلـس األمـن بشـأن الشـرق األوسـط: "سنواصـل

فـي إنشـاء دولـة فلسـطينية فاعلـة متصـلة األراضـي ذات سـيادة وقـادرة علـى -جهودنا لتحويـل طموحنـا 
 إلى واقع ملموس".-البقاء، تعيش في سالم وأمن جنبا إلى جنب مع إسرائيل 

وجــدد غرانــت تمســك بــالده بــدعم مســار المفاوضــات مــن أجــل حــل الــدولتين، وقــال: "إننــا نــؤمن دائمــا 
لمفاوضــات المباشــرة للتوصــل لحــل الــدولتين علــى أســاس معــايير واضــحة ومقبولــة بضــرورة أن تكــون ا

، هــذه المعــايير فــي بيــان 5111دوليــا. وأســترجع أننــي شــرحت فــي مجلــس األمــن، فــي فبراير/شــباط 
مشـــترك مـــن المملكـــة المتحـــدة وفرنســـا وألمانيـــا تعليقـــا علـــى تصـــويت علـــى قـــرار بشـــأن المســـتوطنات. 

كــرة صــدور قــرار عــن مجلــس األمــن بشــأن عمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط وبالتــالي فإننــا نرحــب بف
يحدد هذه المعايير. إال أن االتفاق على قرار كهذا يتطلب تخصيص وقت مناسب للتشاور والتفاوض 
ننا نعتبر الرئيس عباس رجل سالم، ونتفهم تماما الضغوط الواقعة على  على مسودة القرار وتوقيته. وا 
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نية للتصرف، وحالة اإلحباط تجاه عدم تحقيق تقـدم. لكـن عـدم الخـوض بالمفاوضـات الرئاسة الفلسطي
 المعتادة، والضرورية، هذه المرة كان مخيبا لألمل".

 34/40/0241قدس برس  
 
 مواجهات بين حراس القنصلية األمريكية ومستوطنين في الضفة 

ين بـــالقرب مـــن مســـتوطنة وقعـــت مواجهـــات، الجمعـــة، بـــين حـــراس القنصـــلية األميركيـــة مـــع مســـتوطن
"عميعاد" في الضفة الغربية. وقالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية إن الحراس األميـركيين اسـتلوا بنـادق 

" بعـــد أن تعرضـــوا للرشـــق بالحجـــارة مـــن قبـــل المســـتوطنين. وكـــانوا قـــد وصـــلوا إلـــى 13مـــن طـــراز "أم 
 ة.المكان بمعية فلسطينيين من قرية ترمسعية القريبة من المستوطن

وجـاء أن الحـراس األميـركيين وصـلوا إلـى المكـان فـي أعقـاب اقـتالع اآلالف مـن أشـجار الزيتـون التــي 
كشــــف النقــــاب عنهــــا يــــوم أمــــس، الخمــــيس، فــــي األراضــــي الزراعيــــة التابعــــة لترمســــعية، والتــــي تعــــود 

 لمواطنين بعضهم يحمل الجنسية األميركية.
قولهـا إن الوفـد األميركـي، الـذي ضـم مـوظفين  ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عـن مصـدر فـي القريـة

في القنصلية األميركية في القدس، وصل إلى المكان بعـد أن طلـب أصـحاب األراضـي مـنهم أن يـروا 
 بأنفسهم ما حصل.

 0/4/0245  18عرب 
 
 المجلس اإلسالمي الدنماركي يقيم يوما تضامنيا مع مدينة القدس 

مي الدنماركي بالعاصـمة كوبنهـاغن، يومـا تضـامنيا مـع قدس برس: أقام المجلس اإلسال -كوبنهاغن 
 مدينة القدس تحت شعار "األقصى لنا" بمشاركة مدير المسجد األقصى الشيخ ناجح بكيرات.

وتضـــمن اليـــوم التضـــامني تقـــديم فرقـــة حنـــين أناشـــيد وطنيـــة، إضـــافة إلـــى عـــرض أفـــالم ومحاضـــرات 
 ومسابقات، وورش عمل لألطفال.

فلســـطيني فـــي الـــدنمارك بمدينـــة كوبنهـــاغن فعاليـــة تضـــامنية مـــع القـــدس بعنـــوان كمـــا يقـــيم المنتـــدى ال
كــانون ثــاني )ينــاير( الجــاري، بمشــاركة مــدير المســجد األقصــى  3"األقصــى فــي خطــر" غــدا الســبت 

الشيخ ناجح بكيرات، والمنشد كفاح زريقي وفرقة حنين لألناشيد الوطنية. وكان مسجد خير البرية في 
 إقامة دورة المعارف المقدسية بمشاركة الشيخ ناجح بكيرات. كوبنهاغن قد شهد،

 4/4/0245قدس برس  
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 تفاعل ومشاركة واسعة في حملة التغريد األوروبية من أجل غزة 
قدس برس: شهدت الحملة األوروبيـة اإللكترونيـة للتغريـد مـن أجـل غـزة والتـي انطلقـت مطلـع  -برلين 

تضامن األوروبية مع غزة تفاعاًل ومشاركة واسعة في أوساط األسبوع الحالي ضمن فعاليات أسابيع ال
 الناشطين والمغردين والشخصيات الرسمية عبر مواقع التواصل االجتماعي.

وجاءت الحملة اإللكترونية التي نظمتها الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة في الذكرى السادسـة 
لفـت أنظــار العــالم لمعانــاة ســكان القطــاع، فــي ، ل5116ـ  5117للهجـوم اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة 

 ظل ما يعانوه من أوضاٍع إنسانية ومعيشية صعبة بعد ثالث هجمات عسكرية إسرائيلية متعاقبة.
وتفاعــل النشــطاء والمغــردون مــن خــالل آالف التغريــدات بســبِع لغــات أوروبيــة عبــر األوســمة الــثالث 

#?OpenGazaPort? ،#OpenRafahBorder? ،#GazaUnderRubble ـــــــتح ـــــــة بف , للمطالب
معبـر رفــح البــري، والمســارعة فــي إعــادة إعمــار قطــاع غــزة، إلــى جانــب الــدعوة لمــنح ســكانه حقهــم فــي 

 ميناء بحري يربط غزة مع أنحاء العالم.
ودعت التغريدات فـي معظمهـا والتـي انطلقـت علـى المسـتوى العـالمي والعربـي إلـى ضـرورة رفـع الظلـم 

ف المليــون مــواطن فــي قطــاع غــزة، وتســاءل كثيــر مــن المغــردين لمــاذا يبقــى الواقــع علــى مليــون ونصــ
الحصار مستمرًا حتى هذه األعوام ما دام كل العالم ينادي بحقوق اإلنسان، حيث قال أحد المغـردين: 

 مليون إنسان عن بقية العالم؟. 1,7"هل ُيقبل في القرن الواحد والعشرين أن يتم عزل 
غـزة قالـت: "هـل حيـاة الفلسـطينيين ثمينـة بقـدر حيـاة اآلخـرين؟ إذن افتحـوا مينـاء أما السفينة السويدية ل

 غزة، ال تدعوا مستقبل شعب مقيد بوجوده تحت األنقاض".
وشــاركت الناشــطة ريتــا الســلفيتي بتغريــدة قالــت فيهــا: "غــزة: الحقــائق واألرقــام التــي تظهــر وقــوع شــعب 

 ت االقتصاد المحلي".دمر  5111تحت حصار بري وبحري خانق منذ العام 
 34/40/0241قدس برس  

 
 ما بعد نيويورك ليس كما قبله 

 عريب الرنتاوي
توجت الواليات المتحدة العام الفائت، بموقف عدائي )متكرر( من الشعب الفلسطيني وقضيته  

العربي )على  –الوطنية وحقوقه المشروعة، حين تصدت في مجلس األمن لمشروع القرار الفلسطيني 
«... الفيتو»ه(، وحشدت جبهة عريضة من الدول إلسقاطه دونما حاجة الستخدام حق النقض هزال

لتدشن مع بدء العام الجاري، وفي يومه األول، بموقف أشد فظاظة، حين حملت على قرار الرئيس 
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الفلسطيني التوقيع على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ومعه عدد من المواثيق 
 هدات والمؤسسات الدولية.والمعا

األمريكية لعملية السالم، « الوساطة/ الرعاية»إن كان ثمة من توقيت مناسب، إلعالن الطالق مع 
فأحسب أن نهاية العام الفائت هي التوقيت األنسب، فما بعد الموقف األمريكي في مجلس األمن 

تفّردت بها واشنطن ألزيد من  التي« الوكالة الحصرية»عهد « رسمياً »ليس كما قبله، لقد انتهى 
عقدين من الزمان دون تقدم يذكر، وآن األوان للبحث في وسائط جديدة، وأدوات مختلفة، لمواصلة 

 مسيرة الكفاح الوطني الفلسطينية من أجل الحرية واالستقالل.
قرن  األمريكية لعملية السالم، نخلص إلى نتيجة مفادها: أننا بعد ربع« الوساطة»بجردة حساب مع 

« الدولة»على أوسلو، أبعد عن  51على مدريد، أبعد عن السالم من أي مرحلة مضت، وأننا بعد 
أكثر من أي وقت مضى، وأننا بعد مسلسل التنازالت المذلة والمشينة، وآخرها « تقرير المصير»و

لمنبّت، ال العربي، بتنا كا –قبل أسبوعين، في التعديالت التي أدخلت على مشروع القرار الفلسطيني 
ظهرًا قطع وال أرضًا أبقى ... فال الفلسطينيون نجحوا في استرداد حقوقهم وال المنطقة باتت أقرب 

 للسالم.
، لمن أراد أن «المفاوضات حياة»هي نهاية الدور األمريكي المتفرد في المنطقة، وهي نهاية طريق 
ت فشلهما، من دون أن ينجح يصغي لحقائق األمور النابضة، هي نهاية استراتيجية ورهان، ثب

الشعب الفلسطيني حتى اآلن، في اجتراح بدائل واستراتيجيات جديدة، او التوحد خلف رهانات 
 مختلفة، ومن دون أن تشرع الحركة الوطنية الفلسطينية في محاسبة نخبها القيادية وتجديدها.

ية جديدة، من حق واألصل، في مثل هذه الظروف، أن نتحدث عن نهاية طبقة سياسية فلسطين
الشعب الفلسطيني عليها، مثلما هو من أولى واجباتها، أن تعلن على المأل، فشل رهاناتها وخياراتها، 
وأن تتنحى جانبًا تاركة قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية لجيل جديد من القادة، ألن تجريب المجرب، 

ت حكام ديكتاتوريين أو نخب وسلوك نفس الطريق وتوقع نتائج مختلفة، هو من خصائص وسما
 طلقت عقلها طالقًا بائنًا، وقررت المضي في االرتهان لحساباتها االنتهازية ومصالحها األنانية.

وال أحسب أن المسارعة للتوقيع على نظام روما وغيره من المعاهدات والمواثيق، من شأنه التخفيف 
ذه خطوة مهمة، شريطة أال تكون نوعًا من المدوي، وسقوط الرهانات الخائبة ... ه« الفشل»من وقع 

يلوح « ورقة»لرأي عام خائب الظن وشديد اإلحباط، او « المداراة»أو نوعًا من « التكفير عن الذنب»
مثل هذه الخطوة إن أريد بها أن تعطي « ... المناكفة»و« النزق»بها فقط، أو نوعًا من التعبير عن 

ة جديدة، تضع المشهد الفلسطيني برمته على سكة أخرى، أكلها، يجب أن تكون حلقة في استراتيجي
وهذا ما ال نتوقع حصوله في ظل التركيبة الحالية للقيادة الفلسطينية، التي من المؤسف حقًا أنها لم 
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تعتد بعد على االعتراف بأخطائها، أو اإلحساس بتأنيب الضمير على فشل قيادتها ووصولها إلى 
وات الربيع العربي المدوية، على ممارسة أي نوع من النقد والنقد حائط مسدود، لم تعتد برغم سن

 الذاتي.
بعد اليوم، ال صوت يعلو فوق صوت ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل ... بدءًا بحركة فتح 

أم الحركات »ومؤتمرها القادم، الذي يتعين أن يصبح محطة تاريخية، أو بمثابة انطالقة جديدة لـ 
زحف التيار »، ال أن تقتصر وظيفته على تحصين فتح في مواجهة «نية المعاصرةالوطنية الفلسطي

أو قصقصة أجنحة هذا التيار، وتكريس هيمنة القيادة المتفردة للحركة على مؤسساتها « الدحالني
 ودوائر صنع القرار فيها.

ًا ومن دون إبطاء، مرورًا بإعادة تعريف وظائف السلطة الفلسطينية، بدءًا بوقف التنسيق األمني، فور 
وتهيئة الشعب الفلسطيني لتحمل نتائج قرار تاريخي كهذا، فال معنى بعد كل ما حصل، إن تظل 

كوسيلة لتجميل االحتالل وتقليل أكالفه، وخلق وهم االستقالل « الوظيفي»السلطة على دورها 
أوان إخراجها من الوطني وممارسة السيادة ... عطفًا على منظمة التحرير الفلسطينية التي آن 

محبسها في رام هللا، وتخليصها من قياداتها الشائخة/ الهرمة، التي أكل عليها الدهر وشبع حد 
التخمة، سواء تم ذلك بحماس أو من دونها، بعد المصالحة أم قبلها، فالمنظمة وجدت قبل حماس، 

 عليها.واألصل أن تظل بعدها كذلك، إلى أن يرث الفلسطينيون األرض المحتلة وما 
والمصالحة الوطنية مطلوبة بعيدًا عن منطق الصفقات والتسويات وتقاسم الكعكة والتكاذب المتبادل، 
بدءًا بالكشف عن نتائج التحقيق في جريمة التفجيرات المتزامنة والجماعية األخيرة في قطاع غزة، 

عبه، فال معنى ، وتحميل كل طرف مسؤوليته أمام ش«عدم اإلفالت من العقاب»ومن على قاعدة 
للمقاومة إن كان سالحها جاهزًا لالستخدام لحسم الخالفات الداخلية، وفرض سلطة األمر الواقع 

 باإلرهاب والتخويف.
بعد نيويورك، ليس كما قبلها، وحذار حذار، من الركون لموجة األوهام التي شرعت واشنطن في بثها 

شاعته منذ اآلن، وتحديدًا تلك المتصلة باستئناف مهمة كيري بعد االنتخابات اإلسرائيلية المبكرة،  وا 
في الربيع القادم، وفي النصف الثاني من الوالية األخيرة للرئيس أوباما، ومن لم يتعلم من دروس ربع 

 قرن من الوساطة، لن يتعلم أبدًا، عن عجز في اإلدراك أو إفالس من الخيارات والبدائل، ال فرق.
 0/4/0245الدستور  عّمان  
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 االلتباس المضلل 
 نبيل عمرو

كشفت معركة مجلس األمن األخيرة، أن الفلسطينيين واقعون تحت وطأة االلتباس في فهم من معهم 
، وهذا االلتباس هيأ لهم ربيعا عالميا مزدهرا في «ضد»والـ« مع»ومن ضدهم، وكيف يمارس الـ

نتباه إلى أن للعالم اجتهادا دعمهم والتعاطف مع كفاحهم من أجل حقهم في تقرير مصيرهم دون اال
مختلفا في كيفية التعبير عن هذا الدعم، وتحويله من تعاطف مبدئي وأخالقي إلى حقائق سياسية 

 تفضي في وقت معقول إلى قيام دولتهم وتسوية بقية حقوقهم.

العالم يصوت لمصلحة الفلسطينيين في كل محفل، ما دام التصويت ال يتعدى ضغط الزر على نعم 
ال، ولقد حدث ذلك في كل البرلمانات، ودورات الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومنظمات حقوق أو 

اإلنسان، وغيرها، وغيرها من المحافل، إال أن هذا التصويت ذا الطابع األخالقي والتضامني، يبدو 
وعمليا عديم القيمة حين يصطدم بمؤسسات القرار الفعلي التي يقع في مركزها دوليا مجلس األمن، 

 الكونغرس األمريكي صاحب التأثير الجهنمي على قرارات اإلدارة وتوجهاتها.

القرار األساسي األمريكي هو تحريم الذهاب إلى مجلس األمن تخصيصا، تحت حجة أن النزاع 
اإلسرائيلي ال يعالج إال على موائد المفاوضات، وحين يقال لهم إن المفاوضات لم تجد  -الفلسطيني 
 مدى سنوات، يجيبون.. وكذلك مجلس األمن لم يجد على مدى عقود. نفعا على

ووفق هذا المنطق، يتحد المجدي وغير المجدي في السياسة األمريكية، ويدفع الفلسطينيون دائما ثمنا 
 باهظا بين حدي هذه المعادلة.

في دولة،  وفي الوقت الحاضر، الوقت الذي لم يبق فيه محفل عالمي إال واعترف بحق الفلسطينيين
 ولم يبق برلمان، بما في ذلك البرلمان اإلسرائيلي، إال واعترف صدقا أو تحايال بحل الدولتين.

في هذا الوقت، يرتسم االلتباس المدمر على مستوى العالم بأسره، لتشهد مواقف أخالقية صريحة 
لبون أمرا تعطي الفلسطينيين ما يطلبون، مقابل سياسات ممارسة تجعل من حصولهم على ما يط

مستحيال، المسألة هنا ليست حالة تمويه وخداع، بل إنها جوهر العمليات السياسية الفعلية إقليميا 
ودوليا، ولنأخذ حقيقة اإلجماع العربي واإلقليمي في دعم الفلسطينيين علنا بالذهاب إلى مجلس 

جماع، لنجد أن األمن، وفي الوقت ذاته، لندقق جيدا في مواقف كل دولة على حدة من هذا اإل
الممثل األبرز للموقف العربي في أمر الذهاب الفلسطيني إلى مجلس األمن، هو الجامعة العربية 
المحتضرة، عديمة الفاعلية والنفوذ، أما المواقف الفعلية من األمر فيهمس بها في اآلذان بالقول، ال 
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ب الجوهري في هذا الموقف هو لزوم للذهاب اآلن، ووراء هذه الجملة ألف حجة وحجة، إال أن السب
 الحسابات واألولويات التي ليس من بينها القضية الفلسطينية في هذا الوقت بالذات.

ضمن هذه الشبكة يقف صانع القرار الفلسطيني، وهو غير متأكد من معه ومن ضده، وغير متأكد 
ساومات على كذلك من أن من معه اليوم قد يتحول إلى ضده بعد ساعات وتحت ضغوط مكثفة وم

المصالح، وغير متأكد كذلك من أن من أيد في الجمعية العامة أو مجلس األمن، يملك بعض قدرة 
لدفع المطالب الفلسطينية المتواضعة بضعة سنتيمترات إلى األمام، أم أن الدعم التصويتي يكفي 

 أصحابه شر الفعل وااللتزام.

األمل واإلحباط، مع أن الصورة كانت وما حدث بشأن مجلس األمن من شعور فلسطيني بخيبة 
واضحة مسبقا، ال بد وأن يحدث مثله عندما يذهب الفلسطينيون إلى مؤسسات أخرى، ذلك أن القدرة 
األمريكية المباشرة وغير المباشرة على إحباط التوجهات الفلسطينية ال تزال في أوجها. أما قدرات 

 ا، أي دون قدرة فعلية على التأثير.المصوتين بضغطة زر فهي ال تزال تراوح في مكانه

هذا هو االلتباس الذي يصيب صناع القرار الفلسطيني بحالة من عدم اليقين، وال خالص من هذه 
الحالة سوى إعادة النظر في الحسابات الملتبسة، لمصلحة الحسابات الواقعية، وبعد ذلك قد تكون 

 القرارات والتوجهات أكثر حكمة وفاعلية.

  4/4/0245ط  لندن  الشرق األوس

 

 األخ األكبر بدأ يتعب 
 ايتان هابر

اليمينيون، وبالتأكيد من الليكود، يتباهون باسم زئيف جابوتنسكي. فهو أبو المعسكر الوطني. هو 
سنة من  12المؤسس. هو المفكر. هو الرجل الذي كتب، الذي قال، الذي حذر. اليوم ايضا، بعد 

تحذيراته مما حصل في النهاية للشعب اليهودي في الحرب اغماضه عينيه، ال يزالون يمجدون 
العالمية الثانية. ويعزو اليمينيون له فضل الرؤية البعيدة ويطيب لهم جدا ان يقتبسوا جملة قالها، 

وهم يشتكون، وعلى ما يبدو عن حق «. اذا لم تصفوا المنفى، فالمنفى سيصفيكم»وربما لم يقلها: 
نفى لم يأخذوا بتحذيرات جابوتنسكي. استخفوا بها. وأكثر من ذلك: فقد كبير، من أن اليهود في الم

 كم اليساريون فم جابوتنسكي ورجال معسكره.
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على هذه الخلفية، من الصعب أن نفهم اليمينيين في "إسرائيل"، الذين رغم تجربتهم الحزينة من 
عديدة يهاجمون من يفكر  الماضي ال يأخذون بتحذيرات الزعماء، بمن فيهم في اليمين، وفي حاالت

خالفا لهم. يحاولون كم االفواه ايضا. صحيح أن يمين الرب يجند السالح، ولكنه هو ايضا يتعب 
احيانا. هاكم مثاال، المنشورات عن نية السلطة الفلسطينية في أن تضع في االيام القريبة القادمة 

وغيرها  31، انسحاب إلى خطوط مشروع قرار امام اعضاء مجلس األمن حول اقامة دولة فلسطينية
من االمور. هنا وهناك يمكن أن نسمع نبرات استخفاف وهزء في ردود فعل اليمينيين. من هم؟ وماذا 

 ؟ هذا لن يكون ابدا.31هم؟ هل هم سيملون علينا دولة فلسطينية، انسحابا إلى خطوط 

سنة من  41نسحاب؟ بعد واالمم المتحدة؟ مجلس األمن؟ من هم ليقولوا لنا ما نفعل؟ دولة؟ ا
السيطرة في المناطق نذهب نحن من هناك؟ لقد سبق ان كانت مئات القرارات المناهضة لـ"إسرائيل" 

 وسيكون قرار واحد آخر. ماذا في ذلك؟

هذا بالضبط هو الموضوع: ذات يوم، بال تحذير مسبق، هذا يأتي. وعلى أي حال، كانت هنا وهناك 
سبقت االمم المتحدة وفي االمم المتحدة نفسها في موضوع الشعب قرارات في عصبة االمم التي 

، صدر هناك القرار الذي ولد دولة 1641تشرين الثاني  56اليهودي في بالد اسرائيل. وذات يوم، 
 "إسرائيل". الشعب الجالس في صهيون خرج في حينه يرقص. اما العرب حولنا فبكوا.

هو طموح  31ولكن االعتراف بدولة فلسطينية بحدود  صحيح أن التاريخ ال يكرر بشكل عام نفسه
العديد من الدول في العالم، وليس فقط الدول العربية. وصحيح ان الواليات المتحدة ستستخدم الفيتو 
على مشروع قرار كهذا، ولكن إذا واصلت تتدهور العالقات بين واشنطن والقدس، فمن شأننا ان نقف 

ليس بناء على رأي نتنياهو وبينيت واوريت ستروك. أنتم تقولون:  ذات يوم امام رئيس امريكي يقرر
هذا ال يمكن ان يحصل. أحقا. أتريدون أن نذكركم كم مرة في االجيال االخيرة قلتم ان هذا ال يمكن »

 ان يحصل، وهذا حصل؟

الل احت»، لم يعترفوا بـ 31عندها، وفقط عندها، سيذكرنا االمريكيون بان فور حرب االيام الستة 
ونحن سنقول «. الى ابد اآلبدين»وابدا، ابدا، لم يعترفوا بالقدس كعاصمة لدولة "إسرائيل" « المناطق

لهم: اذن لماذا سكتم؟ لماذا تحدثتم بهمس وبتنديدات؟ وهم سيرينوننا كل االقوال والتحذيرات الشديدة 
ننا انكم تقولون بالفم ظ»و« لم نظن انكم جديين»التي تجاهلناها على مدى السنين. نحن سنقول: 

وغيرها من باقي المعاذير. وسيشرح االمريكيون لنا بأنهم كانوا دوما يقصدون « وتغمزون بالعين
بجدية ونحن ضحكنا عليهم ايضا. وبالمناسبة، أنتم، االسرائيليين لستم وحدكم في المشكلة. فها هو 
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العظمى وبعد قليل لن يكون لهم ما انظروا إلى بوتين العظيم في روسيا. اتخذنا عقوبات ضد روسيا 
 يأكلون. أتريدون أمثلة اخرى؟ إيران سبق أن قلنا؟

 34/40/0241يديعوت 

 0/4/0245القدس العربي  لندن  

 

 بعد خمسين عاًما.. مراجعتان مطلوبتان« فتح» 
  معن بشور

نذ انطالق من الصعب على من شاءت الظروف واألقدار أن يواكب مثلنا تجربة الثورة الفلسطينية م
حركة التحرير الوطني »، الجناح العسكري لـ «العاصفة»رصاصاتها األولى على يد ثوار 

)فتح(، قبل نصف قرن، أن ال يقف أمام الذكرى الخمسين النطالقتها مستعيدًا الحلو في « الفلسطيني
الحركة التي لم تلك التجربة والمر، داعيًا إلى مراجعتين جريئتين في آن، يقوم بإحداها مناضلو تلك 

فحسب، بل ألنها ببساطة انطلقت قبل تلك الحرب  1631تنطلق لتحرير األرض المحتلة العام 
المشؤومة وكان هدفها تحرير فلسطين كلها من البحر الى النهر، فيما يقوم بالمراجعة األخرى أولئك 

ضلوها غالبية شهداء الذين قسوا على تلك الحركة التي قّدمت معظم قادتها شهداء والتي يشكل منا
 النضال الفلسطيني المعاصر وجرحاه وأسراه الذين ما زالوا قابعين في سجون االحتالل حتى الساعة.

المراجعة األولى المطلوبة من فتح، مناضلين وكوادر وقادة، تبدأ من المقارنة بين األهداف األولى 
كة الشعب الفلسطيني بتياراته التي انطلقت من اجلها الحركة وتحولت في سنوات قليلة إلى حر 

ومشاربه الفكرية والسياسية كافة، وبين سياسات انزلقت إليها بعض قياداتها فبدا وكأن الحركة التي 
أطلقت في شعبها وأمتها حيوية استثنائية ال يستطيع حتى المكابر والمتحامل أن ينكرها، قد أصابها 

ن األنظمة التي ما قامت فتح أصاًل إاّل وهن وترهل وتعب وفتكت بها أمراض أصابت العديد م
لتحرر قضية شعبها من أسر منطق تلك األنظمة وذرائعها على طريق تحرير األرض واإلنسان في 

 فلسطين.

فإقدام الفتحاويين على مثل هذه المراجعة الجريئة، يبدو اليوم ضروريًا، ال لكي تستعيد حركة 
حيويتها وريادتها الثورية فقط، بل لكي تنتزع  الرصاصات األولى في مسيرة الشعب الفلسطيني

لفلسطين انجازات كبرى بعد كل ما قدمه هذا الشعب، بمقاومته العابرة كل أنحاء الوطن المحتل 
المغتصب، من بطوالت، وما قدمه من تضحيات، وبعدما تحولت قضية فلسطين إلى قضية تتفاعل 
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مات كانت إلى وقت قريب تتجاهل الحق معها شعوب العالم كلها وتضغط على برلمانات وحكو 
 الفلسطيني بل تتواطأ على إنكاره مع العدو الصهيوني وراعيه األمريكي.

وأبجدية المراجعة المطلوبة تقوم على استعادة التكامل العضوي بين مقاومة مسلحة وشعبية، تدرك 
درك أن فلسطين هي جزء من أنها تواجه عدوًا ال يفهم إاّل لغة القوة، وبين جهد سياسي وديبلوماسي ي

امة مستباحة بكل أنواع الشرور، وجزء من عالم كان حكامه دعامة كبرى للكيان الغاصب قبل قيامه 
 وبعده.

فمثل هذا التكامل كان وراء االنبعاث المتجدد لكفاح الشعب الفلسطيني منذ ثورات العقود األولى من 
شتعالها كهّبات وانتفاضات في القدس والضفة القرن الماضي حتى انتصارات المقاومة في غزة، وا

 وبلدان الشتات الفلسطيني القريبة والبعيدة. 1647الغربية وصواًل إلى أراضي 

بل إن مثل هذا التكامل هو الذي يحصن العمل الديبلوماسي والسياسي، من أن يتسبب بضياع 
الشعب. وفي المقابل، فان هذا القضية نفسها، بل من أن يقفز فوق الحقوق الثابتة والمعروفة لهذا 

الجهد الديبلوماسي والسياسي هو الذي يفتح للمقاومة الباسلة، ولكل أشكال االنتفاضة، آفاقًا رحبة 
 لترجمة انجازات الميدان إلى مكاسب سياسية على طريق التحرير واستعادة الحقوق.

عموم حركات المقاومة أما المراجعة األخرى فمطلوبة من كل من قسا يومًا على حركة فتح، و 
الفلسطينية، سواء كان مثقفًا أو كاتبًا أو حزبًا أو نظامًا، فسعى إلى شيطنة الحركة وقادتها، كما هو 
الحال مع األسلوب المعتمد في شيطنة حركات ورموز وقادة رفضوا اإلذعان إلمالءات أعداء األمة 

 والسير في مخططاتهم ومشاريعهم.

تها، كما ُأتهم قادتها ومؤسسوها بأبشع التهم، وكانت االتهامات تتبدل مع لقد ُأتهمت فتح منذ والد
من « للتحرر»تبدل المراحل والظروف، ولكن الهدف الدائم منها كان إيجاد المبررات واألعذار 

 أكالف االلتزام بالقضية األكثر صعوبة، واألكثر عدالة، في هذا العالم.

، هؤالء القساة، وبينهم أعتى الطغاة، ينكرون على فتح ووصلت هذه القسوة إلى ذروتها حين كان
خصوصًا، وعلى عموم مسيرة النضال الفلسطيني، أي انجاز تحقق، وأي انتصار حصل، وهم 
يدركون في قرارة أنفسهم إن مسيرة خمسين عامًا من الكفاح كانت مليئة بأساطير من الصمود 

عادت االعتبار لموازين اإلرادات في الصراع بين والمقاومة تحّدت كل الفوارق في موازين القوى وأ 
 الشعوب وأعدائها.
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ذا كان المجال ال يتسع هنا لتعداد هذه االنجازات منذ معركة الكرامة العام  ، التي كانت أول 1637وا 
، حتى معركة الصيف الماضي على أبواب غزة، القطاع المحاصر منذ سبع 1631رّد على هزيمة 

نرى أن المقاومة الفلسطينية قد انتقلت من مقاومة عبر الحدود )وما أدراك ما سنوات، فإنه يكفي أن 
أهوال تلك المرحلة وصداماتها( إلى مقاومة داخل فلسطين نجحت في أن تتوهج وتتألق فيما الحريق 

 يلتهم معظم الساحات العربية، ال سيما تلك المحيطة بفلسطين.

لفعل في أكثر من محطة، لكن كل هذه األخطاء قد يخطط الفلسطيني، وقد أخطأت قياداته با
والخطايا لم تستطع أن تحجب أبدًا قدرة الشعب الفلسطيني الخارقة على االحتفاظ براية الثورة 

متقدم على »والمقاومة عالية، ليثبت المرة تلو األخرى انه كما قال عنه الرئيس الشهيد ياسر عرفات: 
 ؛«قياداته

 سمعته من الصديق والمناضل األممي النائب البريطاني جورج غاالواي، وال أنسى هنا تعليقًا جميالً 
ونحن نقف معًا على أبواب مستشفى بيرسي العسكري الفرنسي لنطمئن إلى صحة أبي عمار في 

، وفيما المئات من كاميرات التلفزة العالمية ترابط على باب 5114أيامه األخيرة من تشرين الثاني 
عن صحة القائد الفلسطيني الكبير، يومها قال النائب البريطاني جورج  المستشفى تنتظر خبراً 

خوانه وشعبه أن خفقات قلبه الممتلط بحب فلسطين أصبحت محط »غاالواي:  يكفي أبو عمار وا 
اهتمام العالم، بعدما كان هذا العالم يردد مع غولدا مائير رئيسة وزراء الكيان اإلسرائيلي في ستينيات 

 «.، ليس هناك شعب فلسطينيالقرن الماضي

المستشفى بعد أن دخل في  –قاتل ياسر عرفات  –وتذكرت هذا القول مجددًا حين أدخل شارون 
غيبوبة طويلة وتساءلت كم من قناة تلفزيونية أو محطة إخبارية كانت مهتمة بمصير خليفة غولدا 

 مائير.

الشهداء شهداء فلسطين كلهم، ونحيي في الذكرى الخمسين النطالقة فتح، نتذكر قادتها ومناضليها 
جرحاها وسائر جرحى فلسطين، ونتضامن مع أسراها وكل أسرى فلسطين، ونردد مع أطفالها ونسائها 
وشيوخها ومجاهديها كافة: فلسطين ستنتصر. وكلما التزمت قياداتها بميثاق فتح التأسيسي كلما 

 اقترب موعد النصر بإذن هللا.

بل الفتحاوي، كان دومًا يخرج من الرماد بعدما ظن كثيرون أن الحرائق  طائر الفينيق الفلسطيني،
المتوالية قد أجهزت عليه. وهو اليوم يخرج مرة جديدة من رماد االنقسام والتخاذل والتواطؤ، حاماًل 
بين جناحيه علم فلسطين، وفي قلبه مآذن القدس وكنائسها، ودماء غزة ودمارها، وثبات أهل الضفة 

 وانتفاضاتهم. 47، وهّبات عرب فلسطين وتضحياتهم
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فتح تستحق في عيدها الخمسين من قادتها، كما من خصومها وأعدائها، مراجعة تستأنف معها مسيرة 
 بل مفاجأة العالم لذاته.« مفاجأة العروبة لنفسها»تتحول كل يوم إلى 

 4/4/0245السفير  بيروت  

 
 نتنياهو« الملك»نهاية عصر  

 ند. أسعد عبد الرحم

نما داخل الليكود منذ  نتنياهو يجد نفسه في منافسة لم يعتد عليها، ليس فقط في معسكر اليمين، وا 
، تغنت الدولة الصهيونية بأنها دولة الحزبين الكبيرين، يتحلق حول كل منهما أحزاب 1611عام 

، حيث ، وترتبط بظاهرة الحكومات االئتالفية«اليسار»و« اليمين»صغيرة متنوعة، تتراوح بين 
 .يصعب على حزب واحد الحصول على أغلبية األصوات في االنتخابات لتشكيل الحكومة

من دون  –وعلى النقيض، نجد في بلدان عربية عديدة، ظاهرة الحزب األوحد )أو الزعيم األوحد 
حزب أحيانا!( الذي يحتكر الحياة السياسية في داخله، مع قلة من الناس لهم امتيازات خاصة، 

برز من فوقهم ومن فوق الشعب زعيم/ ديكتاتور )في األغلب األعم(، عقدته األولى تكمن بحيث ي
، ما يدفعه إلى عدم احترام آراء اآلخرين إلى درجة السخرية المهينة، كي ال «األنا المتضخمة»في 

 .نتحدث عن القمع واالضطهاد المباشرين

، نقيض «الزعيم»ل" ظاهرة حزب اليوم، بداًل من الحزب الممأسس، بدأت تنمو في "إسرائي
 .الديموقراطية

وبحسب تلخيص كاشف يورده لحال الدولة الصهيونية كما هي عليه اآلن، يقول الكاتب اإلسرائيلي 
أرى أمامي دولة في حالة طوارئ، تلفظ فيها الديمقراطية أنفاسها االخيرة وتداس »أوري أفنيري: 

اعية، وتتفشى العنصرية، ويخرب فيها المستوطنون حقوق اإلنسان، وتختفي فيها العدالة االجتم
، هذه األيام، رئيس الوزراء «وأذرعهم كل قطعة طيبة، دولة تسارع نحو هاوية ال رجعة عنها

لليمين اإلسرائيلي، يجد نفسه في « الزعيم األوحد»اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طالما اعتبر 
نما داخل الليكود، خاصة وأن استطالعات منافسة لم يعتد عليها، ليس فقط في معسك ر اليمين، وا 

 .رأي كثيرة تشير إلى ضجر غالبية المجتمع اإلسرائيلي منه

عصر الملك نتنياهو »مقااًل تحليليًا، بعنوان « آتيال سومفالفي»في السياق، كتب المذيع اإلسرائيلي 
فضاًل عن المعلقين واستطالعات  ، يقول فيه: )إن النظام السياسي والجمهوري داخل إسرائيل،«انتهى
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الرأي، كانوا يعتبرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس له مثيل، وأنه ال يمكن أن يحل محله 
، لكن ال يمكن تجاهل التوجه الذي تكشف عنه «الملك بيبي»أحد، حتى ذهب البعض لتسميته 

 ..االستطالعات

ألول مرة منذ شهور، وربما سنوات، يستعد لقد أمسى عصر الملوك على ما يبدو خلفنا، ف
األمر المثير »اإلسرائيليون لوداع الزعيم األوحد، الملك، وا عطاء الفرصة لشخص جديد(، ويختم: 

الذي توضحه االستطالعات أن الجميع ظلوا يعتقدون لفترة طويلة أن قوة نتنياهو أكبر من قوة حزب 
يلية، فإن )نتنياهو( يضغط بسرعة ويرتبك بسهولة ووفق مركز أطلس للدراسات اإلسرائ«. الليكود

ويصاب برعشة األقدام في اللحظة الحاسمة، ما يجعله مترددًا يكثر من االلتفات يمينه وشماله 
وخلفه، يهتم بما يقال وينشر عنه أكثر من اهتمامه بجوهر القضايا، ولديه جبن مستدام إزاء الحسم 

لى جانبه من يدعمه من الشخصيات األمنية القوية، إنها نفس في القضايا الكبرى إال أن وجد خلفه و  ا 
 .صفات الزعيم األوحد في دول العالم الثالث

من قادة اليمين واليسار على « الزعيم»، برزت في "إسرائيل" ظاهرة «الزعيم األوحد»ومع بدء تالشي 
 .حد سواء

وزير الخارجية أفيغدور « ناإسرائيل بيت»أن رئيس حزب « إسرائيل اليوم»فمثاًل، كشفت صحيفة 
ليبرمان يستعد إلجراء تغييرات في قائمة مرشحي حزبه للكنيست، تشمل إقصاء البعض، ذلك أن 
 .الحزب ال يجري انتخابات داخلية، وأن ليبرمان هو الوحيد الذي يتخذ القرارات بشأن قائمة المرشحين

سرائيلي األسبق موشيه إيرنز عن اشمئزازه ، أعرب وزير الدفاع اإل«األنا المنتفخة»وفي مقال بعنوان 
هناك تفسيرات كثيرة للتدهور في »من أحزاب الرجل/ الزعيم الواحد في "إسرائيل"، وكتب يقول: 

الساحة السياسية في إسرائيل من وضع تصارع فيه حزبان كبيران وبعض األحزاب األصغر إلى 
 .يد الناخبينوضع فيه عدد كبير من األحزاب الصغيرة تتصارع على تأي

منتفخة، قاموا بأدوار « أنا»من الواضح أن السبب الحاسم لهذا التغيير هو أن عدة سياسيين، لديهم 
مهمة في قيادة "إسرائيل" في السنوات األخيرة، ولم يسلموا بالقيود الموجودة في أحزاب ممأسسة، 

دة ومحاولة تدمير أحزاب وتصوروا أنهم يستطيعون شق طريقهم بأنفسهم من خالل إقامة أحزاب جدي
لى ظاهرة  عدم استقرار »، يضيف )يوفال يوعز( بعدًا جديدًا يتجلى في «األنا المنتفخة»قائمة(، وا 
جزء من المشكلة ينبع من عدم االستقرار في البنية الحزبية في »، فيقول: «السلطة في إسرائيل

 ."إسرائيل"
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 اسيون من حزب إلى آخر من دون تردد،فاألحزاب تظهر وتختفي، تنقسم وتتحد، ويتحرك السي

هذه الطريقة تشجع االنتهازيين الذين يعرضون أنفسهم للبيع لمن يدفع أكثر في سوق األحزاب، 
 .وتمحو الهوية األيديولوجية لألحزاب المختلفة، هذا اذا بقيت هوية كهذه

ضعونها في الصناديق، وهذا يخلق أيضًا شعورًا لدى الناخبين بأنه، بغض النظر عن الورقة التي سي
وغني عن الذكر أن ظاهرة «! فإنهم سيرون نفس الوجوه فوق مقاعد الجلد في الفترة االنتخابية القادمة

 هذه تعزز حالة عدم االستقرار السياسي الداخلي في إسرائيل.« الزعماء»

 0/4/0245االتحاد  أبو ظبي  
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