
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 ستبقى هذه اليد ممدودة حتى نحقق السالم.. فإذا حصل فكل الدول العربية واإلسالمية ستعترف بـ"إسرائيل" عباس: 
 القسام تُعد لصفقات تبادل ستبّيض سجون االحتاللكتائب المصري: مشير 

 : نتائج جديدة لجهود المصالحة بين فتح وحماس برعاية الدوحةلدى قطر السفير الفلسطيني
 حول استحقاقات سابقة "إسرائيل"عشراوي: ال يجب التفاوض مع 
 ل فلسطينيينمناز "إسرائيل"قلق أميركي من استمرار تدمير 

يخشى  جيش اإلسرائيليال"هآرتس": 
 العمليات تصاعد الهبة رغم تراجع

 
 4ص ... 

 3892 3/4/2016 ألحدا
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 يخشى تصاعد الهبة رغم تراجع العمليات جيش اإلسرائيليال"هآرتس":  .1
قال مصدر أمني إسرائيلي إنه طرأ انخفاضا في عدد العمليات في إطاار الهباة الشاعبية : بالل ضاهر

 الفلسطينية، المستمرة منذ ستة شهور، وأن العمليات أصبحت تنفذ باألساا  فاي نهاياات األسابول، إا
 أن جيش ااحتالل يتحسب من احتمال حدوث تصاعد في الهبة في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "هآرت " اليوم األحد، إنه خالل شهر آذار الماضي سجل انخفاضا في عدد العمليات 
عملياااة، وفقاااا لمعطياااات جهاااا  األمااان العاااام  155قياساااا بشاااهر شاااباط، حياااث بلاااف عااادد العملياااات فياااه 

اباك(. وبلاااف عااادد العملياااات فاااي شاااهر تشااارين األول الماضاااي، عنااادما انااادلعت الهباااة اإلسااارائيلي شالشااا
 عملية في الضفة الغربية والقد  الشرقية وحول قطال غ ة وداخل الخط األخضر. 620الحالية، 

وأشاااارت الصاااحيفة إلاااج أناااه فاااي جااايش ااحاااتالل يسااامون الهباااة الشاااعبية الفلساااطينية الحالياااة باااا"موجة 
اضة شعبية محدودة". ويرفض ضباط إسرائيليون تسمية الهبة باانتفاضة، بادعاا  أناه إرهاب" أو "انتف

تم الحفاظ علج حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعدم وجود حواج  عسكرية كثيرة، أضافة 
 إلج عدم إغالق بلدات وقرى.

إلااج حجاام قااوات ااحااتالل  واعتباار هاااا  الضااباط أن سااببا آخاار لعاادم تساامية الهبااة باانتفاضااة يعااود
كتيبااااة عسااااكرية، بينمااااا كااااان عاااادد الكتائااااب فااااي  27 – 26المنتشاااارة فااااي الضاااافة، حيااااث يوجااااد حاليااااا 

كتيبااة. إضااافة إلااج ذلااك، فااشن حجاام المشاااركة الشااعبية فااي الهبااة الحاليااة  80اانتفاضااتين يصاال إلااج 
 ضئيل وا توجد قيادة توجهها.

ات علااج أن الهبااة الحاليااة ليساات انتفاضااة هااو عاادم وجااود ويعتباار الجاايش اإلساارائيلي أن أحااد الماشاار 
 250مشاااركة ملحوظااة فيهااا ماان جهااة مخيمااات الالجئااين. وبحسااب معطيااات الجاايش فشنااه ماان أصاال 

فلسااطينيا جااااوا ماان مخيمااات الالجئااين،  25فلسااطينيا نفااذوا عمليااات خااالل الشااهور السااتة الماضااية، 
 د  الشرقية المحتلة.بينهم عشرة جااوا من مخيم شعفاط في شمال الق

من  %12عاما، وأن  20من منفذي العمليات هم دون سن  %50هذه المعطيات أن أكثر من  وتظهر
 منفذي العمليات هن نسا .

، هااو 2000ولعاال الفاارق األهاام بااين الهبااة الحاليااة وانتفاضااة القااد  واألقصااج، التااي اناادلعت فااي العااام 
جه ة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربياة، بال أن الحفاظ علج التنسيق األمني بين ااحتالل وأ
 في العقدين الماضيين.هناك من يرى أنه بات أفضل مما كان عليه 
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رغاااام ذلااااك، ا يسااااتبعد جهااااا  األماااان اإلساااارائيلي حاااادوث تصااااعيد فااااي الهبااااة. كااااذلك يصاااا  ضااااباط 
رة، منااااذ انتهااااا  إساااارائيليون الهبااااة ب نهااااا غياااار مساااابوقة ماااان حيااااث شاااادتها فااااي الساااانوات العشاااار األخياااا

 اانتفاضة.
 3/4/2016، 48عرب 

 
حتى نحقق السالم.. فإذا حصل فكل الدول العربية واإلسالمية ستعترف  ممدودةستبقى هذه اليد عباس:  .2

 بـ"إسرائيل"
، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، وفد أبنا  الطائفة أم وفا: استقبل الرئي  محمود عبا ، -رام هللا 
 ، برئاسة الشيخ  يدان العطشه.«معرو بني »الدر ية 

أنتم في مكانكم تشكلون رسل سالم، ونحن نريدكم رسل سالم بين »ورحب الرئي  بالوفد، قائال: 
الدولة التي تنتمون إليها، وبين القوم الذين تنتمون إليهم، لذلك هناك أمور كثيرة نستطيع أن نفعلها 

 «.يعمعا للوصول إلج السالم المنشود من قبل الجم
السالم هو الهد  األع  واألمثل واألهم عندنا جميعا، وأن هناك من ا يريد »وأضا  الرئي : إن 

 «.السالم وياجج الحرب هنا وهناك، لذلك رفعنا شعار السالم وننبذ شعار العن  واإلرهاب
يش علينا أن نسرل في بنا  السالم هنا، وأن نجد الحل األمثل وهو سهل ب ن يع»وتابع الرئي  

الفلسطينيون واإلسرائيليون في دولتين تعيشان جنبا إلج جنبا بسالم واستقرار، ألننا نريد ألبنائنا 
 «.وأحفادنا أن يعيشوا حياة طبيعية طيبة م دهرة

نمد أيدينا للسالم، ونعر  أن هناك من ا يريد السالم ويرفض اليد الممدودة، ولكن ستبقج »وقال: 
ق السالم حتج لو ت خر، لذلك يجب أن ا نفقد األمل، وأن نعمل في هذه اليد الممدودة حتج نحق

بلدنا وأن نت مل لمستقبلنا، وأن نصمد وأن نصبر، وعندما نقول نصمد نتعلم منكم شبني معرو ( 
ألنكم صمدتم في بلدكم وتشبثتم ب رضكم، ولم تستمعوا لندا ات اآلخرين التي كانت تقول اخرجوا، 

 «.وهذا ما سنفعله
إذا حصل السالم، فشن كل الدول العربية واإلسالمية دون استثنا  حسب المبادرة »  الرئي  وأضا

العربية للسالم ستعتر  بدولة إسرائيل وتطبع عالقاته معها، وهذا موجود وا أحد يستطيع أن ينكر 
م؟، نحن ا هذا الكالم، فما الذي يمنع أن نحقق السالم فورًا ولي  غدا؟، فماذا ننتظر، م يدا من الد

نريد سفك دم أي إنسان، مهما كان دينه أو عرقه، وا نريد قطرة دم أن تسيل من طفل أو شيخ أو 
 «.أا يحق لنا هذاامرأة، بل نريد الحياة الطبيعية، 
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هذه اللقا ات التي نعقدها مع بعضنا ك خوة، لدينا رسالة واحدة وهي السالم، وندعو »وتابع: إن 
 «.لنعيش مع بعضنا البعض ب من واستقرارالطر  اآلخر والجميع 

إذا تحقق السالم هنا انتهت الحرب هناك، وستسحب الذريعة من كل من يحاول »وقال الرئي  
التذرل بفلسطين وقضيتها ليمار  اإلرهاب والقتل، لذلك مهمتنا مقدسة جميعا، ويجب أن نعمل عليها 

 «.نا، فما الذي يمنعفورًا، ونحن قادرون علج جلب السالم إلج أهلنا وشعب
نحن لسنا ضد اليهودية، بل نحن ضد من يحتل أرضنا، فليخرج، أما اليهودية »وأضا  الرئي  

 «.فلي  معها أي مشكلة، فنحن أصحاب كتاب أيضا
ياكم واحد ا نقبل »وختم الرئي  قائال:   هذه هي سياستنا وهذا ما نحن مقبلون عليه، ونحن وا 

ا يفرق بيننا، بل نحن نبقج كلنا عربا ومسلمين وموحدين وكلنا القسمة، واختال  الجنسيات 
 «.فلسطينيون يجب أن نحمي هذه المشاريع

  3/4/2016األيام، رام هللا، 
 

 عالج الطفل أحمد دوابشة استعدادهعباس يشكر لبنان على  .3
نانية وكاات: أعرب الرئي  محمود عبا ، عن شكره وتقديره للحكومة اللب -رام هللا ، بيروت 

ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية، والتي كان آخرها إعالن و ير الصحة اللبناني وائل ابو فاعور، 
 استعداد لبنان لمتابعة عالج الطفل احمد دوابشة علج حساب الحكومة اللبنانية.

ان »، ماكدا «بلبنان حكومة وشعبًا علج ما قدموه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة»وأشاد الرئي  
 «.هذه المواق  ليست غريبة علج شعب لبنان األصيل

 3/4/2016األيام، رام هللا، 

 

 .. وترفض التدخل اإليرانيلكسر االحتكار األميركي لعملية السالم دوليعشراوي تطالب بمؤتمر  .4
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  :عبدالقادر فار ، ردينة فار  -غ ة   

ض دائرة اإلعالم والثقافة في المنظمة حنان عشراوي، رفض القيادة الفلسطينية للتدخالت ومفو 
 اإليرانية في الشاون الداخلية الفلسطينية، ومحاوات طهران االتفا  علج الشرعية.

"عكاظ"، بعقد ماتمر دولي للسالم من أجل كسر ااحتكار األمريكي  حوار معوطالبت عشراوي في 
 م، وتعديل اللجنة الرباعية وتوسيع المشاركة فيها لتشتمل علج الدول العربية.لعملية السال

وعبرت عشراوي عن ت ييد الفلسطينيين للمبادرة الفرنسية، التي تشكل نقلة نوعية للخروج من مفهوم 
 المفاوضات الثنائية التي تستغلها إسرائيل لفرض األمر الواقع.
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د ماتمر دولي للسالم قالت عشراوي:"نحن نطالب بعقد الماتمر وبش ن مطالب القيادة الفلسطينية بعق
الدولي لكسر ااحتكار األمريكي لعملية السالم في المنطقة، بعد أن فشلت الوايات المتحدة علج 

عاما في صياغة حل عادل رغم توقيعنا اتفاق أوسلو في البيت األبيض. فالماتمر  20مدى أكثر من 
 ولي  احتكارا من قبل دولة واحدة". الدولي يعني مشاركة دولية

وطالبت بتعديل اللجنة الرباعية وتوسيع المشاركة فيها لتشمل الدول العربية، وأن تتضمن خطتها 
المبادرة العربية للسالم، وأن يكون هناك توقيت  مني مل م، وأن تكون العملية واضحة، وتستند إلج 

مم المتحدة ذات العالقة، وهناك مراقبة ااتفاقيات القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات األ
 الموقعة.

 2/4/2016، عكاظ، جدة

 
 حول استحقاقات سابقة "إسرائيل"مع  التفاوضعشراوي: ال يجب  .5

أكدت عضو اللجنة التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، علج : رام هللا شفلسطين(
استحقاقات تم التوصل اليها مع الجانب اإلسرائيلي في رفض القيادة الفلسطينية التنا ل عن 

المفاوضات خالل السنوات الماضية، يتضمن ج   منها تعهد ااحتالل بشقامة مينا  ومطار في 
 قطال غ ة.

وقالت عشراوي في تصريحات خاصة لا"قد  بر "، اليوم السبت، إنه "ا يجب الجلو  مع 
منفصل، والتفاوض علج سق  أقل مما تم التوصل إليه اإلسرائيليين من أي طر  فلسطيني بشكل 

 سابقا، ودفع ثمن مقابل ذلك".
وأضافت عضو اللجنة التنفيذي للمنظمة، في تعليقها علج األنبا  التي تتحدث عن مفاوضات تركية 

إسرائيلية إلقامة مينا  في البحر األبيض متوسط مقابل قطال غ ة، "إنه يجب إل ام إسرائيل  -
ا تم ااتفاق عليه مسبقا، وأن ا يتم الرجول إلج الخل  والتفاوض علج مواضيع تم الحديث بتطبيق م

 عنها مسبقا".
وأشارت إلج أن الحديث يتردد حول مينا  عائم لن يكون مينا  فلسطينيا، وسيكون خاضع للسيطرة 

نقسام، وتدفعه للتعامل اإلسرائيلية الكاملة، افتة إلج أن "المفاوضات المنفردة مع ااحتالل تع   اا
مع كل تجمع سكاني وجغرافي علج حدا كما يرغب هي، األمر الذي يحرم الفلسطينيين مع حق 

 تقرير المصير"، بحسب قولها.
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وبَينت عشراوي أن "المطلوب فلسطينيا هو العمل تحت نظام سياسي موحد، وبخطط إستراتيجية 
 ل بتطبيق ما تم ااتفاق عليه".وراية وطنية متكاملة، للعمل علج إل ام ااحتال

 2/4/2016قدس برس، 
 

 " تستخدم المفاوضات كـغطاء للتوسع االستيطانيإسرائيلالبرغوثي: "مصطفى  .6
شدد أمين عام "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، مصطفج : خدمة قد  بر  -رام هللا شفلسطين( 

توسع ااستيطاني"، مشيًرا إلج أنه البرغوثي، علج أن "إسرائيل" اتخذت من المفاوضات "غطاً  لل
 شااستيطان( يتصاعد عقب توقيع كل اتفاقية مع األطرا  الفلسطينية والعربية.

وقال البرغوثي في تصريح صحفي اليوم السبت، إن ااحتالل "أمعن" في ااستيطان بالضفة الغربية 
 والقد  بهد  "تدمير فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

تمام المصالحة الفلسطينية لتحقيق الوحدة، واستعادة دور وأكد البرغ وثي علج أهمية إنها  اانقسام وا 
المجل  التشريعي، علج طريق إجرا  انتخابات ديمقراطية "ُتعيد الحياة السياسية الفلسطينية إلج 

 مسارها الصحيح".
 2/4/2016قدس برس، 

 

 الحة بين فتح وحماس برعاية الدوحة: نتائج جديدة لجهود المصقطرلدى  السفير الفلسطيني .7
كش  السفير الفلسطيني بدولة قطر، منير غنام، أن المصالحة الفلسطينية : محمد  هران -حوار 

التي تستضيفها الدوحة منذ مطلع فبراير الماضي تذهب نحو اتجاه جديد، بخال  الجهود السابقة 
 التي انتهت جميعها بالفشل.

ة لا"الشرق" إن جميع األطرا  الفلسطينية هذه المرة متفقون علج وقال غنام، في تصريحات حصري
قامة دولة فلسطينية كاملة  ضرورة عودة التراب الفلسطيني كاماًل دون التفريط في "دونم" واحد، وا 
األركان عاصمتها القد  العربية. وأوضح أنه "فيما مضج كان ااختال ، علج هذه النقطة 

ستقالل الكامل، واسترجال األرض المنهوبة منذ التقسيم الحدودي األول بالتحديد، وآليات تحقيق اا
". وأضا  أن ااختال  أمر طبيعي بنوامي  حركات التحرر والمقاومة، والجديد هذه 1947لعام 

المرة أن جميع األطرا  الفلسطينية المتنا عة أبدت نية حقيقية في رأب الصدل الداخلي وعودة 
 ي.األمور لنصابها الطبيع
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ومضج قائال إن مل  المصالحة الحالي، أسقط الكثير من المعوقات والعراقيل المتشعبة التي أثقلت 
كاهل المل  علج مدار سنوات، ما كان يادي لفشل الجهود وعودة المالسنات والمشاحنات مرة 

 أخرى.
رو  وأرد  غنام أن الجهود الدائرة في دولة قطر وجمهورية مصر العربية، أفضت لوضع الح

 األولج لتصالح الطرفين، وفتح صفحات جديدة و "حقيقية" من الوئام الوطني.
 3/4/2016، الشرق، الدوحة

 

 دولة إعدامات خارجة عن القانون "إسرائيل"قراقع:  .8
قال رئي  "هيئة شاون األسرى والمحررين"، عيسج قراقع، إنه يجب إعالن "إسرائيل" كا  :-رام هللا

 ن القانون والقيم والمبادى  اإلنسانية والدولية"."دولة اعدامات وخارجة ع
عدام ميداني تعسفي، خارج نطاق  وشدد قراقع علج أن دولة ااحتالل تُنفذ "عمليات قتل عمد وا 

 القضا ".
جا  ذلك خالل لقا  جمعه بوفٍد برلماني أوروبي، اليوم السبت، في مقر جمعية "نادي األسير 

 القد  المحتلة(. الفلسطيني" بمدينة الخليل شجنوب
، بتشكيل لجنة 2013وأكد المساول الفلسطيني علج أهمية تفعيل قرارات البرلمان األوروبي عام 

 تحقيق في ممارسات إسرائيل بحق األسرى".
داعًيا لوق  اعتقال أعضا  البرلمان الفلسطيني ووضع حّد للقوانين والتشريعات "اإلسرائيلية 

 لدولية واإلنسانية".العنصرية، المعادية للمعايير ا
ووضع رئي  هيئة شاون األسرى الوفد األوروبي في صورة ممارسات سلطات ااحتالل بحق 
المعتقلين الفلسطينيين، وسياسة اعتقال األطفال الُقّصر، باإلضافة لعمليات التنكيل والمحاكمات غير 

 العادلة، وسياسة ااعتقال اإلداري.
ل "تق  في عداٍ  مع القانون الدولي والمجتمع اإلنساني" من وأوضح عيسج قراقع أن دولة ااحتال

 خالل اإلصرار علج انتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيني.
وناشد قراقع البرلمان األوروبي بتفعيل قراراته وخطواته باتجاه المقاطعة ااقتصادية ومقاطعة الشركات 

 رى.الم ودة ألجه ة القمع وأدوات التعذيب التي تستخدم ضد األس
 2/4/2016، فلسطين أون الين
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 االحتالل يوقف إدخال األسمنت إلى غزة: وزارة االقتصاد الفلسطينية .9
أوقفت إدخال مواد بنا  « إسرائيل»قالت و ارة ااقتصاد الفلسطينية في غ ة، أم ، إن : شد.ب.أ(

في بيان، إن  وقال وكيل الو ارة حاتم عويضة، لصالح مشاريع القطال الخاص إلعادة إعمار غ ة.
القرار يتضمن وق  إدخال مواد البنا  لكافة المشاريع والشركات الخاصة في غ ة، عدا مشاريع األمم 

هذا اإلجرا  يمثل إمعانًا في إحكام الحصار علج »واعتبر عويضة أن  المتحدة والمشاريع القطرية.
رو  يحتاج فيها الغ يون في ظ»تبعات منع دخول األسمنت لغ ة « إسرائيل»، محماًل «غ ة وخنقها

 «.إلج مواد البنا  أشد ااحتياج
من جهته، قال النائب الفلسطيني المستقل جمال الخضري رئي  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن 

عاقة اإلعمار»قرار ااحتالل   «.خطر ويعني توق  مئات مشاريع العمران والبنا  وا 
حصار ويضرب العمود الفقري لالقتصاد، ويدخل غ ة يكر  ال»وذكر الخضري في بيان، أن القرار 
 «.في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة

 3/4/2016الخليج، الشارقة، 
 

 عاًما لمتخابر مع االحتالل 12: السجن المحكمة العسكرية .11
أصدرت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضا  العسكري بصفتها  :"القد " دوت كوم -غ ة 
 عاًما( علج الُمدان شل، م( بتهمة التخابر مع جهات معادية. 12ئنافية، بغ ة، قراًرا بالسجن شااست

 53البالف من العمر  -وبحسب بيان مقتضب لو ارة الداخلية، فشن الحكم ااستئنافي جا  علج الُمدان 
يث ارتبط ، ح1979من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام  131وفًقا لنص المادة  -عامًا 

 ، وقّدم معلومات مقابل الحصول علج أموال من نقاط ميتة.2009بااحتالل في العام 
 3/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 القسام ُتعد لصفقات تبادل ستبّيض سجون االحتاللكتائب المصري: مشير  .11
سجون ااحتالل قالت حركة حما  إن جناحها العسكري شكتائب القسام(، يعمل علج "تبييض" : غ ة

 من األسرى عبر عدة صفقات تبادل "ُيجه  لها".
وأشار القيادي في حركة حما ، مشير المصري، إلج أن كتائب القسام "تتجه  لصفقة وفا  األحرار 

 ، حتج تبييض كافة سجون ااحتالل اإلسرائيلي من جميع األسرى الفلسطينيين".4و3و2
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التشريعي عنها، جا ت خالل وقفة نظمتها "الحركة تصريحات القيادي في حما  وعضو المجل  
اإلسالمية النسائية"، السبت، أمام معبر بيت حانون "إير "، شمال قطال غ ة في الذكرى السنوية الا 

 ليوم األرض. 40
وشدد المصري علج أن حركة حما  ستواصل طريق المقاومة، "حتج دحر ااحتالل اإلسرائيلي، 

، مهما كل  ذلك من ثمن"، ماكًدا: "حما  اليوم باتت أقوى من ذي وتحرير األرض الفلسطينية
 قبل".

سنوات،  10ولفت القيادي في حركة حما  النظر إلج أن الحصار المفروض علج قطال غ ة منذ 
 ، "لم ُياثر علج قوة حما ".2006عقب فو  الحركة باانتخابات التشريعية الثانية عام 

لك مسدًسا واحًدا فقط، بل أصبحت تمتلك الصواريخ والراجمات، وتابع: "حما  اليوم لم تعد تمت
 وطائرات ااستطالل، وغيرها من األسلحة التي يعرفها العدو، والتي ا يعرفها".

 2/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الحية: جهود تبذل لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينيةخليل  .12
سياسي لحركة "حما "، مسا  اليوم السبت، إن "هناك جهودا قال خليل الحية، عضو المكتب ال غ ة:

تبذل لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تشترك بها كل الفصائل في إطار الشراكة الوطنية"، 
 مشيرا في الوقت ذاته، إلج أن لقا ات قريبة ستجمع تنظيمه مع حركة "فتح" في العاصمة القطرية.

"نسعج لتشكيل حكومة وحدة ، ني، بثته قناة "األقصج" الفضائيةوأضا  "الحية"، في لقا  تلف يو 
 وطنية علج أسا  الشراكة الوطنية، تشارك بها كل الفصائل الفلسطينية".

وأشار، إلج أن هناك لقا ات قريبة ستجمع قيادات من حما ، مع حركة "فتح"، في العاصمة 
 القطرية الدوحة، دون أن يذكر موعدا محددا.

، قال "الحية"، إن "اللقا ات بين وفد حركة حما ، والمساولين المصريين، ماخرا، وفي سياق آخر
 سادها حالة من الوضوح والشفافية والجدية، وتم خاللها نقاش قضايا تتعلق بالماضي والمستقبل".

وأضا ، أن "حدود قطال غ ة مع مصر آمنة، وسنستمر من خالل أجه تنا بتع ي  حماية الحدود"، 
 ركته ا تقبل أن يصل إلج مصر "أي سو "، وتسعج لعالقات إيجابية معها. ماكد أن ح

ومضج قائال، إن "القاهرة تستطيع أن تخف  من الحصار اإلسرائيلي المفروض عن غ ة، وما سي تي 
 من مصر للقطال يحمل الخير الكثير".

 2/4/2016، فلسطين أون الين
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 الدفاع عن شعبهاحماس: على السلطة وقف التنسيق مع االحتالل و  .13
أكد قيادي في حركة حما ، أن ما ُكش  ماخرا عن استمرار التعاون األمني بين : جنين شفلسطين(

ااحتالل والسلطة، "لي  باألمر الجديد"، مطالبا األخيرة بوق  التنسيق وتحّمل مساولياتها بالدفال 
 عن الشعب الفلسطيني واحتضان مقاومته.

ي تصريحات خاصة لا "قد  بر "، أن رئي  السلطة الفلسطينية وأشار القيادي وصفي قبها ف
محمود عبا ، "ياكد علج الدوام وجود هذا التنسيق وعلج أكمل وجه وصورة"، معتبرا أنه "قديم بقدم 
 أوسلو، ولم يتوق  في يوم من األيام، ووصل إلج أعلج درجاته في انتفاضة القد "، بحسب قوله.

، في يوم األرض، من عمل مشترك بين "الشاباك" و"األمن سرائيليةاإل اإلذاعةوتعقيبا عن كش  
عملية، قال قبها: "إن ااحتالل ومن خالل هذا الكش  إنما  58ما ا يقل عن  إحباطالوقائي"، في 

 يسعج للم  بالروح المعنوية للمقاومة الفلسطينية".
 2/4/2016قدس برس، 

 
 ضرابًا مفتوحًا عن الطعام في المعتقالتيخوضون إ من "الجهاد" و"الشعبية" أسير مئة .14

« الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»و« الجهاد اإلسالمي»أسير من حركتي  100يخوض نحو  غ ة:
في جميع معتقالت ااحتالل اليوم األحد إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا علج الظرو  الصعبة 

شالفسحة اليومية(، وسيلت م « الفورة»وج إلج التي يعيشونها داخل السجون، إضافة إلج عدم الخر 
 األسرى الطرق علج األبواب والتكبير كشكل آخر من التعبير عن ااحتجاج.

طارق أبوشلو ، إن « ماسسة مهجة القد  للشهدا  واألسرى»وقال عضو الدائرة اإلعالمية في 
يرسلون بشضرابهم إدارة مصلحة المعتقالت تقوم بهجمة شرسة ضد األسرى. وأضا  أن األسرى 

رسائل إلج مصلحة المعتقالت، مضمونها ضرورة إنها  سياسة الع ل اانفرادي وسياسة اإلهمال 
 الطبي المتعمدة بحق األسرى.

  3/4/2016الخليج، الشارقة، 
 

 توقعات بأن تربك صور األسرى الشارع اإلسرائيلي .15
أن تصريحات "أبو عبيدة" الناطق أجمع مختصون في الش ن اإلسرائيلي علج : غ ة-أحمد عبد العال

باسم كتائب ع  الدين القسام حما  عن وجود أربعة جنود إسرائيليين أسرى في قطال غ ة ستحرك 
 "المياه الراكدة"، وستشكل ضغطا علج حكومة بنيامين نتنياهو لإلسرال في إنها  هذا المل .
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صرال األدمغة وحرب المعلومة بين ويقول عميد كلية اآلداب في جامعة األمة عدنان أبو عامر إن "
إسرائيل وكتائب القسام لم تبدأ اليوم، لكنها قف ت خطوة متقدمة لألمام بعد أن كشفت القسام عن 

 صور الجنود األربعة ألول مرة منذ انتها  الحرب".
أن تصريح أبو عبيدة جا  ردا واضحا علج حديث نتنياهو  -في حديث للج يرة نت-ويرى أبو عامر 

 جود "تطور مهم" في مفاوضات استعادتهم للجنود المفقودين.عن و 
ويت امن رد "أبو عبيدة" علج تصريحات نتنياهو مع بعض الفعاليات اإلسرائيلية لعائالت الجنود 
المفقودين في غ ة، وفق أبو عامر الذي وص  التصريحات المتبادلة ب نها "معركة عض أصابع بين 

سرائيل".  القسام وا 
رى الكاتب السياسي عال  الريماوي أن تصريحات الناطق باسم كتائب القسام ت تي مثل من جانبه، ي

 "كرة ملتهبة" في حجر نتنياهو، وسيكون لها ما بعدها من ردود أفعال بالنفي أو اإلثبات.
ويضي  الريماوي أن منظومة األمن اإلسرائيلية أصبحت "في مهب الريح"، وأن كل ما صدر عن 

 ي أصبح في "دائرة الكذب المطلق".الجيش اإلسرائيل
ويرى أيضا أن كتائب القسام اخترقت جدار الصمت في آلية التفاوض، وأنها لن تتحدث عن أي 
معلومة عن األسرى إا مقابل ثمن، مما سيحدث إرباكا لدى إسرائيل، فضال عما سيحدثه من فقد 

 مفقودين.للثقة برواية الجيش اإلسرائيلي المتكررة بش ن حياة جنوده ال
ويعتقد الريماوي أن الحدث سيشكل ردة فعل قوية لدى عائالت الجنود اإلسرائيليين، وقد تتبلور علج 

 شكل جماعات ضاغطة علج الحكومة اإلسرائيلية وتحرك "المياه الراكدة".
من جهته، يرى الكاتب السياسي الفلسطيني حم ة أبو شنب أن رسالة كتائب القسام واضحة لعائالت 

ود اإلسرائيليين، وهي أن "هاا  الجنود ا يعلم أحد مصيرهم سوى الكتائب، وأن الحصول علج الجن
نما بخطوات واضحة".   معلومات حولهم ا يكون بالطرق االتفافية، وا 

أن نتنياهو يحاول إيهام الجمهور اإلسرائيلي أن هناك  -في حديثه للج يرة نت-ويشير أبو شنب 
عالم، لكن تصريحات "أبو عبيدة" أعادت الموضول مرة أخرى لإلعالم بنفيه شيئا يسير بعيدا عن اإل

 وجود أي مفاوضات، بحسب رأيه.
ويعتقد أبو شنب أن كتائب القسام تريد إرسال رسائل واضحة مفادها أن "الوقت لي  في صالح 

 عائالت الجنود اإلسرائيليين، وأن تجربة جلعاد شاليط واضحة أمامهم".
ائب القسام أن لديها أربعة جنود إسرائيليين أسرى، يقول أبو شنب إنه "ا يمكن الج م وحول تحديد كت

 ب نهم أربعة جنود فقط، فقد يكون العدد غير ذلك".
 2/4/2016الجزيرة.نت، 
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 وفاة أحد عناصر القسام بعد "صراع مع المرض" .16

ن وفاة أحد عناصرها في أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حما ، اليوم السبت، ع: غ ة
 مدينة رفح جنوب قطال غ ة إثر صرال مع المرض.

عاًما( توفي نتيجة صرال  19وأوضحت الكتائب في بيان لها، أن الشاب "عبد الكريم عيسج حمدان" ش
 مع المرض. مشيرًة إلج أنه "كان من نشطائها الذين أمضوا حياًة حافلة بالعطا  والجهاد".

 2/4/2016قدس، موقع صحيفة القدس، ال
 

 يدعو إلى اعتماد الحل األمني.. وحماس تدعو لوقف إطالق النار  اللينواشتباكات عين الحلوة:  .17
بمسعج استيعاب التطورات األمنية  الفلسطينية استنفر قياديو الفصائل: بيروت: بوا أسطيح

قائد القوة  ، وأعلنوااشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح وتنظيم جند الشام المتسارعة
 األمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللوا  منير المقدح عن اتفاق تم بعيد

اجتماعات طارئة علج وق  إطالق النار، سحب المسلحين وانتشار قيادات من القوة األمنية في 
الجمعة  التي اندلعت مسا  المناطق المتوترة داخل المخيم، ماكدا أنه ا عالقة بين ااشتباكات

 مطلع األسبول.« عين الحلوة»واألحداث األمنية التي شهدها 
نحن كنا توصلنا اتفاق علج مالحقة وتسليم الجناة الذين يقفون «: »الشرق األوسط»وقال المقدح لا

 ورا  عمليات ااغتيال إا أن ااشتباكات ّأخرت المباشرة
يين حملوا السالح دفاعا عن منا لهم وهو ما ، مشيرا إلج أن الفوضج ّعمت المخيم والمدن«بالعملية

 أّدى لتفاقم األمور.
وبحسب الوكالة الوطنية لإلعالم، تجدد إطالق النار والقذائ  الصاروخية بعد وقت قصير من بد  

علج تثبيت الهدو  وسحب  تطبيق مقررات اجتمال اللجنة األمنية العليا بتشكيل لجنتين للعمل
 اكات عند مفترق سوق الخضار ومفترق بستان القد .المسلحين من أماكن ااشتب

التي ن ل عناصرها إلج الشارل « المبادرة الشعبية»ولم تنفع مساعي الناشطين المدنيين ومجموعة 
 أحدهم. للضغط لوق  إطالق النار بمساعيهم، حتج أّنه أفيد عن إصابة

« اللينو»لحميد عيسج محمود عبد ا« فتح»من جهته، ّحث رئي  التيار اإلصالحي في حركة 
المجموعات المتطرفة »مع  بالتعاطي« الحل األمني»القيادات الفلسطينية في المخيم علج اعتماد 

، مشددا علج وجوب اتخاذ قرار «العالج بالتراضي الذي أثبت أّنه غير مٍجد»بدا من « المشبوهة
«: الشرق األوسط»اللينو لا المعروفة الهوية وموقع التواجد. وقال حا م بمواجهة هذه المجموعات
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حتج  ،  وهم من المتطرفين«تجمع الشباب المسلم»معظم هذه المجموعات منٍضو بشطار ما ُيعر  با
والنصرة،  متعاط  معها ويحمل فكرها،  موضحا أن « داعش»أن بعضهم مقرب من تنظيمي 

 داخل المخيم.« هيكلية غير مكتملة»للتنظيمين المتطرفين 
إلج الهاوية في حال لم يتم التصدي لها « عين الحلوة»ن هذه العناصر تهدد ب خذ واعتبر اللينو أ

وقد حان الوقت اتخاذ اإلجرا ات  منهم يتمرك ون في حي الطيري 50نحو »بالقوة،  افتا إلج أن 
فمنذ العام «. القدرة علج مواجهتهم متاحة لكن النية غير موجودة»وأضا : «. الال مة بحق الحي

وتضم «. عين الحلوة»مشتركة تضم ممثلين عن الفصائل كافة األمن في  لج لجنة أمنيةتتو  2014
 تكاليفها.  في المائة من 70التي تغطي « فتح»عنصرا غالبيتهم من حركة  390اللجنة حاليا 

عين »في لبنان علي بركة، فدعا جميع العناصر المسلحة في مخيم « حما »أما ممثل حركة 
العليا وقيادة القوى األمنية المشتركة،  إطالق النار واالت ام بقرار اللجنة األمنيةوق  »، إلج «الحلوة

فساح المجال للقوى األمنية المشتركة  لجهة االت ام بوق  إطالق النار واانسحاب من الشوارل وا 
ينية وطالب بركة قيادة القوى األمنية الفلسط«. األمن وااستقرار في المخيم لتقوم بدورها في حفظ

 أن تضرب بيد من حديد كل من ا يلت م بقرار وق  إطالق النار ويخل»المشتركة با
 «.ب من المخيم

 2/4/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 : دعوات للتهدئة.. واتهام "جهات مأجورة"عين الحلوة يقاوم االنفجارمخيم  .18
الحلوة يكاد يخرج عن  الوضع األمني في مخيم عين أنا يختل  اثنان علج : رأفت نعيم -صيدا 

 إلجتريد جره  أنهابدا واضحا  أيادغير مسبوق علج تصعيد الموق  من قبل  إصرارالسيطرة في ظل 
ذاتفجير واسع يتجاو  الخطوط الحمرا .  األحداث األخيرة « حقل ألغام»كان المخيم اجتا  نسبيا  وا 

أن عالمة استفهام كبرى طرحت ب قل خسائر ممكنة، فهذا ا يعني انه قطع مرحلة الخطر، خاصة و 
وا ت ال عن الجهة التي كانت تصر علج تصعيد الموق  األمني رغم محاوات التهدئة وااتصاات 
بهذا ااتجاه التي تو عت بين صيدا والمخيم وسفارة فلسطين في بيروت والسلطة الفلسطينية في رام 

 أوب ن هناك جهة ثالثة  اإلسالميةوالقوى  هللا. والمفارقة هو اعترا  مختل  األطرا  بمن فيها فتح
يتم العمل  أوخرق وق  اطالق النار في كل مرة يتم التوصل اليه  إلجطابورا خامسا كان يسارل 

اانفجار  إلجمتج سينجح عين الحلوة بمقاومة استدراجه  إلجلتثبيته علج األرض، ليبقج الساال: 
 الكبير؟.
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طعة حينا وجوات القنص حينا آخر عاشها مخيم عين الحلوة اذًا، يوم آخر من ااشتباكات المتق
الذي تقدم فيه صوت الرصاص والقذائ  علج صوت العقل والحكمة والتهدئة، ولم تصمد محاوات 

 عدة للتوصل الج وق  دائم إلطالق النار، وما صمد منها لبعض الوقت خرقه القنص.
اضي وصل ليل المخيم بنهاره، باشتباكات التصعيد األمني وهو األول من نوعه منذ الصي  الم

، وترك ت علج »جند الشام»وآخرين من » فتح»دموية اندلعت مسا  الجمعة بين عناصر من 
حي طيطبا الصفصا  مفترق سوق الخضار، وحصدت حتج  -محاور البركسات والشارل الفوقاني 

ن في القوة األمنية جرحج من بينهم ضابط وعنصرا 9اآلن قتيال هو الفتحاوي حسين عثمان و
محاولتها اانتشار فجر السبت، ومن بينهم  أثنا الفلسطينية المشتركة التي تعرضت إلطالق نار 

 مدنيون. أيضا
وبعد مفاوضات مضنية تولتها عصبة األنصار والحركة المجاهدة مع الشباب المسلم من جهة، 

لنار قبل ظهر السبت، ليعاد فيخرق لوق  ا إعالنوقيادة األمن الوطني مع فتح من جهة ثانية، تم 
طالقبعد ساعات قليلة برصاص قنص  قذائ  صاروخية. وانطلق تحرك لماسسات المجتمع  وا 

 إطالقوللضغط باتجاه تثبيت وق   لالقتتالالمدني والحراك الشبابي والمبادرة الشعبية خرجت رفضا 
 قنص.النار. لكن هذا التحرك تراجع بعد انطالق رمايات 

فسه تكرر مع لجنة ميدانية انبثقت عن اللجنة األمنية الفلسطينية العليا وكلفت بالتحقق من األمر ن
 أعضا قذيفة ورشقات نارية علج مقربة من مكان توجد  أطلقتالنار حين  إطالقتثبيت وق  

اندال ااشتباكات وباتت ليلتها في بعض  إثراللجنة. وكانت مئات العائالت ن حت من المخيم 
في مدينة صيدا. وألحقت ااشتباكات أضرارا جسيمة بالبيوت  أقاربلدى  أود والجمعيات المساج

 لالشتباكات.والماسسات والممتلكات في األحيا  التي كانت مسرحا 
اجتمال طارئ، دانت اللجنة األمنية الفلسطينية العليا ااشتباكات التي حصلت وسقوط  إثروفي بيان 

النار الفوري من جميع  إطالقالممتلكات، واكد العمل لتثبيت وق  ب واألضراراألرواح والجرحج 
األطرا ، وتحميل المساولية لكل طر  يقوم بخرقه، وتشكيل لجان ميدانية من أجل متابعة وق  

النار ومنع استمرارها،  إطالقالنار من كافة المناطق وااتجاهات، والت كد من مصادر  إطالق
الحقيقية وأسبابها ومعالجتها لجهة محاسبة مفتعليها والمتسببين وجذور المشكلة  أسا ومتابعة 
ما يحصل في مخيم عين الحلوة يضر بالقضية الوطنية  أن. واعتبر المجتمعون األمنيةبالحوادث 

 الفلسطينية، وان استهدا  المخيم وأي من المخيمات يعتبر استهدافا مباشر لحق العودة.
خارجية وعمال   أجنداتلديهم  أشخاصاعرب  أبوني اللوا  صبحي الوطني الفلسطي األمنواتهم قائد 

م جورة  أنا . وقال: هناك أهلهمرتبطين بالموساد بمحاولة تفجير الوضع في عين الحلوة لتهجير 
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ما ن نعمل  أبولتخريب المخيم وتهجيره. ونحن كقيادة امن وطني وحركة فتح وبتوجيهات من الرئي  
 بنا.للتهدئة ولو علج حساب شبا

 3/4/2016المستقبل، بيروت، 
 

 الجيش اإلسرائيلي بشأن أسرها أربعة من جنود بالكذبأدرعي يتهم كتائب القسام  .19
« كتائاب القساام»اتهم المتحدث باسم قوات ااحتالل اإلسرائيلي أفخاي أدرعاي، : فتحي صّباح -غ ة 

أباو »اطق باسام كتائاب القساام بعاد قليال مان اتهاام النا« الكاذب»، باا «حماا »الذرال العسكرية لحركاة 
 في قضية األسرى.« الكذب علج شعبه»رئي  الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو با « عبيدة

إيااكم والكاذب، »حاديثًا نبوياًا: « فايسابوك»وكتب أدرعي علج حسابه علج شبكة التواصل ااجتماعي 
ن الفجور يهادي  إلجفشن الكذب يهدي  ن إلاجالفجور، وا  الرجال ليكاذب ويتحارى الكاذب حتاج  الناار، وا 
 «.ُيكتب عند هللا كذاباً 
هناااك بعااض المنظمااات اإلرهابيااة والقنااوات اإلعالميااة، مثاال وسااائل إعااالم حمااا  »ورأى أدرعااي أن 

وحاا ب هللا شاللبناااني( اإلرهابيااة التحريضااية التااي تمااار  الكااذب واافتاارا  يوميااًا لغساال دمااا  متابعيهااا 
 «. أتمنج أا يقع أي أحد منا ومنكم في هذا الفخ القذروفبركة الحقائق والواقع. 

ليااال « حماااا »الفضاااائية التابعاااة لحركاااة « األقصاااج»قاااال فاااي مقابلاااة ماااع قنااااة « أباااو عبيااادة»وكاااان 
، ردًا علاج ماا قالاه نتنيااهو «ا يوجد أي اتصااات بشا ن جناود العادو األسارى»السبت، إنه  -الجمعة

 20وظهرت في خلفية المقابلة التاي لام تتجااو  مادتها  مصيرهم.قبل أيام من أنه تلقج معلومات حول 
 ثانية، صور ألربعة إسرائيليين، ُيعتقد أنهم أسرى لدى كتائب القسام.

 3/4/2016الحياة، لندن، 
 

ضد الجندي الذي أعدم  : هناك أدلة كافية لتقديم الئحة اتهاماإلسرائيلية النيابة العسكرية .21
 الشريف

يابااة العسااكرية اإلساارائيلية إنهااا شاابه مت كاادة ماان وجااود أدلااة كافيااة لتقااديم ائحااة قالاات الن: رامااي حياادر
اتهااام ضااد الجناادي الااذي أعاادم عبااد الفتاااح الشااري  فااي تاال الرمياادة بالخلياال، والااذي خففاات تهمتااه ماان 

 القتل العمد إلج القتل غير المتعمد، قبل أن تحوله إلج ااعتقال المفتوح في قاعدته العسكرية.
ما  الجمعاة، عقاادت المحكماة العساكرية جلسااة لبحاث ااساتئنا  الااذي قدمتاه النياباة العسااكرية وياوم أ

بش ن اإلفراج عن الجندي القاتل، الذي تم إطالق سراحه في النهاية من الساجن العساكري وحاول إلاج 
 'ااعتقال المفتوح' في قاعدته العسكرية وسمح لذويه ب يارته ورايته.
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خااالل جلسااة المحكمااة إن األدلااة تظهاار مااا حاادث بالضاابط، وا يمكاان قبااول  وقالاات النيابااة العسااكرية
رواياااة الجنااادي القاتااال الاااذي يااا عم أناااه أطلاااق الناااار بسااابب شاااعوره بااا ن حياتاااه وحيااااة  مالئاااه مهاااددة. 

دانة الجندي.  واعتبرت النيابة أن األدلة التي تملكها تعتبر قاعدة صلبة تكفي لتقديم ائحة اتهام وا 
ن الصاور  وقالت المدعية العسكرية العامة إنها تعتقد أن الجندي أطلق النار متعماًدا ودون ضارورة، وا 

والفيديوهات التي عرضت تاكد وجهة نظرها، وأكادت أن اعتقادهاا مبناي علاج الصاور، التاي وصافتها 
ب نهااا أفضاال ماان ألاا  شاااهد، وعلااج شااهادات الجنااود الااذين تواجاادوا فااي المكااان، وماانهم ماان قااال إن 

 لقاتل قال قبل إطالق النار 'يجب أن يموت' أو 'يستحق الموت'.الجندي ا
وذكاار شااهود آخاارون أن الجناادي القاتاال قااام بمصااافحة المتطاار  بااارو  مااار ل بعااد تنفيااذه الجريمااة، 

 األمر الذي وثقته عدسة كاميرا لناشط من جمعية 'بتسيلم' تواجد في المكان.
 2/4/2016، 48عرب 

 
 ملية تهريب من مصر إلى غزةع إحباطالجيش اإلسرائيلي:  .21

ادعاااج الجااايش اإلسااارائيلي، ظهااار الياااوم السااابت، أن سااافينة تابعاااة لساااالح  :"القاااد " دوت كاااوم -غاا ة 
 المصرية. -البحرية هاجمت قوارب صيد فلسطينية قرب الحدود البحرية الفلسطينية

إحباااط محاولااة  وادعااج الناااطق باساام الجاايش فااي تصااريح نشااره موقااع اإلذاعااة العبريااة العامااة، أنااه تاام
 تهريب من مصر إلج غ ة عبر قارب صيد فلسطيني.

وأوضح أنه تم إغراق القارب قبالة شواطئ مدينة رفح بشكل كامل. دون أن يحدد طبيعة الشحنة التي 
 كان يحملها القارب.

 3/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 وبحملة إسرائيلية تطالب بسحب جائزة أفضل معلمة من حنان الحر   .22
وكاات: بدأت دوائر ولوبيات مايدة إلسرائيل، حملة تهد  لإلسا ة إلج حاملة لقاب أفضال  -القد  

مدّرساة فاي العاالم، الفلساطينية حناان الحاروب للتشاكيك فاي فو هاا وجادارتها بالجاائ ة بعاد  عمهاا تااورط 
 سنة. 36، أي قبل 1980 وجها في عمليات عسكرية ضد إسرائيليين في 

تاورط المعلماة »مواقع إسرائيلية، ويهودية وأخرى مايدة إلسرائيل، منذ الجمعة، خبر وتناقلت صح  و 
 «.الفلسطينية في دعم العمل العسكري ضد اإلسرائيليين

وقالااات صاااحيفة عبرياااة، إن ماسساااة فااااركي التاااي ترعاااج الجاااائ ة الدولياااة الشاااهيرة والتاااي ُأساااندت إلاااج 
سااحب الجااائ ة ماان المعلمااة الفلسااطينية، رغاام »الحااروب أخياارًا فااي دبااي، رفضاات بشااكل حاساام وقاااطع 
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مشاركة  وجها عمر الحروب في العمال العساكري الفلساطيني، وساجنه بتهماة المشااركة فاي قتال ساتة 
اسااتجابًة لطلااب اللوبيااات اإلساارائيلية والمواليااة إلساارائيل فااي « 1980إساارائيليين فااي مدينااة الخلياال فااي 

 الخارج.
 3/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 "انتفاضة القدس" أكثر خطورة من االنتفاضة الثانيةقالوا إن  اإلسرائيليينمن  %51الع: استط .23

كش  استطالل حديث للرأي العاام فاي دولاة ااحاتالل أن غالبياة المساتوطنين اليهاود  القد  المحتلة:
الثانية يعتقدون أن الوضع األمني في "انتفاضة القد " أكثر خطورة مقارنة مع اانتفاضة الفلسطينية 

 شانتفاضة األقصج(.
وأظهر مسح استطالعي أجراه معهد "سميث" أن غالبية األشخاص الذين استطلعت آرااهم، قالوا إنهام 

 شعروا أن "الوضع األمني هو أكثر خطورة اليوم مقارنة مع اانتفاضة الثانية".
منااي اآلن أسااوأ ممااا كااان فااي المائااة ماان اإلساارائيليين قااالوا إن الوضااع األ 51ووفقًااا لالسااتطالل، فااشن 

في المائة أفادوا أنهم شعروا أن أمنهم الشخصي تقلاص فاي السانتين  53عليه في اانتفاضة الثانية، و
 أو الثالث سنوات الماضية.

فااي المائااة مماان شااملهم ااسااتطالل، إنهاام "امتنعااوا عاان الساافر فااي وسااائل النقاال العااام، أو  56وقااال 
فاي المائاة، أن وجاود مادني يحمال ساالًحا فاي مكاان عاام  69ورأى دخول األماكن العاماة الم دحماة"، 

 "يساهم إلج حد كبير في الشعور باألمن".
 2/4/2016، فلسطين أون الين

 
 "فساد الوزير درعي" واإلعدامات الميدانية" ..تقرير: نتنياهو يتلقى ضربات مرة واحدة .24

إلااج رئااي  الحكومااة اإلساارائيلية ثااالث ضااربات فااي آن واحااد وجهاات : آمااال شااحادة -القااد  المحتلااة 
لج حد ما إلج م  ق سياسي: و ير الداخلية في حكااااومته،  بنيامين نتانياهو، وأدخلته في حال إرباك وا 
أرييااه درعااي، تااورط فااي قضااية فساااد جاااااديدة. ورئااي  لجنااة الموا نااة فااي مجلاا  الشااااايو  األميركاااي، 

جياة، جاون كياري، يطالبوناه فيهاا بتقّصاي األنباا  وعشرة أعضا  آخرين يكتبون رسالة إلاج و يار الخار 
عن إعااادامات ميدانياة باال محاكماة للفلساطينيين. وقياام جنادي إسارائيلي بشعاااادام جاريح فلساطيني وهاو 

 مشلول الحركة في مدينة الخليل، وتم ضبطه بالكاميرا.
الاذي كاان قاد ديان  أخطرها، تتعلق بالكش  عن ملفاات فسااد جديادة ضاد و يار الداخلياة أريياه درعاي،

سنوات أمضج منها سنتين. وقررت المحكمة أن  3وحكم عليه بالسجن  1999بتهمة تلقي الرشج عام 
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، 2012ساانوات. وقااد عاااد إلااج الحلبااة عااام  7تهمتااه مشااينة، وعليااه أبعدتااه ماان الحياااة السياسااية طيلااة 
تااادينين مااان جدياااد. هاااذه لليهاااود الشااارقيين الم« شاااا »وفااااااي اانتخاباااات األخيااارة تاااولج رئاساااة حااا ب 

القضااية كااادت تعصاا  بحكومااة نتانياااهو، وكااان عليااه أن يتصاار  بساارعة إليجاااد حاا ب آخاار ينضاام 
إلااج اائااتال . ورشااح درعااي المعسااكر الصااهيوني، أكباار أحااااا اب المعارضااة، والااذي يرأسااه يتسااحاق 

أن هيرتسااو  أيضااًا  هااااايرتسو  وتساايبي لفنااي، لينضاام إلااج الحكاااااومة. لكااان الصااحافة سااربت نباا  يقااول
متورط في قضية فساد، تفحص الشرطة أسرارها. ومع أن هذا الكش  يبعاد حال توسايع الحكوماة، إا 
أنه يخف  العب  عن نتانياهو. فها هو رئي  المعارضة فاسد، ولي  فقاط و يار الداخلياة. لاذلك، فلام 

ستنشااغل اآلن فااي  يعااد هناااك ماان خطاار يهاادده. باال إن ماا  ق المعارضااة بااات أشااد ماان م  قااه، حيااث
 اختيار رئي  آخر مكان هيرتسو ، في حال ثبوت تورطه.

 
 تعذيب المعتقلين

أمااا الضاااربة الثانياااة، فجاااا ت مااان الواياااات المتحااادة األميركياااة. فهنااااك باااادر السااايناتور الاااديموقراطي، 
نااه أعضااا  فااي الكااونغر ، إلااج كتابااة رسااالة إلااج الااو ير جااون كيااري، يطالبو  10باتريااك ليهااي، ومعااه 

فيها بالتحقيق في األنبا  التي تتحدث عن خرق لحقوق اإلنسان في كال مان إسارائيل ومصار. وياذكر 
كاااتبو الرسااالة حاااات عاادة تاام فيهااا خاارق حقااوق اإلنسااان فااي شااكل فااظ، وبينهااا تنفيااذ عمليااات إعاادام 

ا عدا عن ميداني بال محاكمة، لفلسطينيين مشلولي الحركة ممن هاجموا إسرائيليين بغرض قتلهم. وهذ
األنبا  التاي تكشا  أن إسارائيل ماا  الات تماار  أسااليب تعاذيب للفلساطينيين المعتقلاين فاي ساجونها. 
وذكرت مصادر إعالمية أميركية مطلعة أن تسريب هذه الرسالة في هذا الوقت مقلق في شكل خاص 

إلااااج إساااارائيل.  إلساااارائيل، لت امنااااه مااااع األبحاااااث الجاريااااة حاليااااًا لتحديااااد حجاااام المساااااعدات األميركيااااة
فاااااي المئاااااة علاااااج األقااااال، بااااادعوى احتياجاتهاااااا  25فشسااااارائيل تحااااااول  ياااااادة هاااااذه المسااااااعدات بنسااااابة 

ااستراتيجية في أعقاب ااتفاق الناووي ماع إياران. ويا داد القلاق فاي شاكل خااص ألن السايناتور ليهاي 
دات األميركية هو صاحب مشرول القانون الذي أقر في الكونغر  ويقضي بحرمان الدول من المساع

في حال ثبوت خرقها لحقوق اإلنسان. وقد رد نتانيااهو بغضاب علاج هاذه الرساالة وأصادر بياناًا يقاول 
إن أفااراد جاايش الاادفال اإلساارائيلي وقااوات األماان ليسااوا قتلااة. باال هاام جنااود جاايش دفااال يقومااون »فيااه: 

فاي شاكل أخالقاي عان أنفساهم  جنبًا إلج جنب مع أفراد الشرطة اإلسارائيلية المدنياة بالادفال ب جساادهم
ويتساااا ل نتانيااااهو فاااي «. وعااان ماااواطنين أبرياااا  مااان إرهاااابيين متعطشاااين للااادما  يقااادمون علاااج قاااتلهم

أين القلق علج المسا  بحقوق اإلنسان الخاصة باإلسارائيليين الكثيارين الاذين ُقتلاوا وجرحاوا »رسالته: 
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جه إلج أولئاك الاذين يحرضاون األطفاال علج أيدي قتلة متوحشين؟ كان يجب علج هذه الرسالة أن تو 
 «.علج ارتكاب عمليات إرهابية وحشية

ساارائيل تخشااج فعاااًل ماان تبعااات هااذه الرسااالة، مااع أن اللااوبي اإلساارائيلي باادأ التحضااير للهجااوم علااج  وا 
 كل من يدعمها.

ح الشري  أما الضربة الثالثة، فتتعلق بقضية الجندي اإلسرائيلي الذي قتل الشاب الفلسطيني، عبدالفتا
 آذار شمار (. 24عامًا( من الخليل، يوم  21ش

من الواضح أن مثال هاذا القتال لاي  جديادًا علاج الجايش اإلسارائيلي، فالفلساطينيون الاذين قتلاوا خاالل 
الهبااة الشااعبية األخياارة بغااالبيتهم تاام إعاادامهم مياادانيًا. ولكاان، فااي هااذه الحااال بالااذات، ضاابط الجناادي 

ساطيني يعمال متطوعاًا فاي منظماة إسارائيلية لحقاوق اإلنساان شبتسايلم(، مان متلبسًا. فقد تمكن شاب فل
توثيااق جريمااة اإلعاادام لحظااة بلحظااة. وسااارل نتانياااهو، ومعااه رئااي  أركااان الجاايش غااادي آي نكااوت 
وو ير األمان موشايه يعلاون، إلاج التنصال مان المسااولية عان هاذا التصار  واادعاا  با ن جريمتاه ا 

رائيلي. وتم اعتقاله والتحقيق معه. وهنا علق نتانياهو مع رفاقه في الحكوماة تالئم أخالق الجيش اإلس
وخرجاوا «. انه اماًا أماام الفلساطينيين»وخارجها من اليمين المتطر . فقد هاجموه علنًا واعتبروا موقفه 

في تظاهرات صاخبة ضده وضد الجايش. وراحاوا يمارساون الضاغوط علاج نتانيااهو كاي يطلاق ساراح 
تراجعت النيابة العسكرية عن قرارها محاكمته بتهمة القتل المتعمد، إلج القتل غير المتعمد. الجندي. و 

 واتصل نتانياهو بعائلة الجندي يعتذر ويفسر.
و را  اليمااين باشااروا تهديااداتهم ب نااه فااي حااال إدانااة الجناادي والحكاام عليااه بالسااجن فااشنهم لاان يبقااوا فااي 

نائباًا  120نائباًا مان مجماول  61لاج ائاتال  ضايق جادًا يضام حكومتاه، علماًا أن هاذه الحكوماة تساتند إ
 هم كل أعضا  الكنيست في إسرائيل.

ونتانياااهو اليااوم لااي  معنيااًا بالااذهاب إلااج انتخابااات جدياادة، إذ باادأت اسااتطالعات الاارأي تخيفااه. وقااد 
فاااي  أصااادر و يااار المالياااة اإلسااارائيلي، موشااايه كحلاااون، بياناااًا دعاااا فياااه رئاااي  حكومتاااه إلاااج اإلسااارال

محاااوات توساايع اائااتال  الحكااومي ماان جهااة واإلساارال فااي المحادثااات مااع اإلدارة األميركيااة الحاليااة 
حول الدعم األميركي، واامتنال عن ت جيلها ل من الارئي  المقبال. وسامع كحلاون يقاول للمقاربين مناه 

 ألوضال.أنه ا يرى إمكانًا ب ن تستمر حكومة نتانياهو حتج نهاية الدورة في مثل هذه ا
 

 الفساد
نياااهو، إا وكشاافت قضااية فساااد أو فااي إساارائيل لاام تماار دورة حكوميااة واحاادة، علااج األقاال فااي عهااد نتا

تحرشات جنساية، أدت إلاج اعتقاال وساجن و ار  أو قاادة أحا اب أو ضاباط فاي الجايش أو الشارطة أو 
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مساولين في البلديات وغيرها. وتاريخ المحاكم والسجون يشير إلج أن درعي وهيرتسو ، لم يكونا أول 
األساابق، موشاايه كتسااا ، يمضااي حكمااًا ماان يااتهم ولاان يكونااا آخاار ماان يااتهم بالفساااد. رئااي  الدولااة 

. وهو أول رئي  دولة يسجن بتهم أخالقية. وأدخلت تهام الفسااد 2011بالسجن سبع سنوات، منذ سنة 
رئاااي  الحكوماااة الساااابق، إيهاااود أولمااارت الساااجن، وقبلاااه دخااال و را  وبيااانهم أريياااه درعاااي نفساااه الاااذي 

 وى عال كهذا.تطالبه الشرطة اليوم بالكش  عن سبل وصول ثروته إلج مست
السياساايون مااثلهم مثاال النااا  »الخبياار السياسااي ناااحوم برنيااال كتااب متهكمااًا فااي هااذه القضااية وقااال: 

الاذي يااذهبون إلاج النااوم، وبطانيااة رقيقاة تغطااي أجسااادهم. يا تي محقااق، ماان الشارطة أو ماان مصاالحة 
يجاد. لكان عنادما  الضرائب، فيسحب البطانية. فهذه هي وظيفته. يحتمل أن يجاد شايئًا، يحتمال أن ا

تسحب البطانية، ستجد كل أناوال األماور غيار المريحاة، ولاي  بالاذات تلاك األماور التاي كاان لفحاص 
يستهدفها. علج أي حال، الليلة انتهت ولم تعد. وذهب أيضًا ياوم الغاد. وحتاج لاو انتهاج الفحاص باال 

 «.شي ، يبقج ااشتباه قوياً 
م درعااي السااابقة، التااي أدخلتااه السااجن وكتباات إحااداها صااح  إساارائيلية أخاارى عااادت إلااج ائحااة اتهااا

قاادم أرييااه درعااي نفسااه فااي اانتخابااات األخياارة ممااثاًل للفقاارا  الشاافافين الااذين ا يملكااون شااققًا »تقااول: 
صرح أرييه «. سكنية، ف خر  األصوات التي طرحت األسئلة الكثيرة حول أمالكه الكثيرة التي جمعها

 4.7القناة الثانية ب نه يملك عقارًا واحدًا يتمثل في شقة في القد  بقيمة درعي عشية اانتخابات علج 
شاااايقل. إا أن سلساااالة ماااان  4.8مليااااون شاااايقل. وقاااادرت ثروتااااه الشخصااااية عشااااية اانتخابااااات بقرابااااة 

التحقيقااات أشاااارت إلاااج أن ممتلكااات عائلاااة درعاااي أكثاار بكثيااار مماااا ينشاار، وذلاااك لكاااون غالبياااة أواد 
ووفااق الااتهم الموجهااة ضااده فقااد قااام درعااي قباال ساانوات، ووفااق هااذه التقااارير ببيااع درعااي تمتلااك شااققًا. 

قطعااة أرض ألخيااه المقاااول، شاالومو درعااي، فااي القااد  ليتبااين أن درعااي قااام ببنااا  بياات علااج قطعااة 
األرض ونقلهاااا باسااامه الشخصاااي وتباااين أناااه يملاااك بيتاااًا خاصاااًا ضاااخمًا شااامال الااابالد، يساااتخدم كبيااات 

 .استجمام لعائلة درعي
درعااي كااان سااعج عشااية اانتخابااات األخياارة إلااج إظهااار التواضااع حتااج ا يلفاات النظاار. ففااي إحاادى 

إنني فخور، ب ن لي ر قًا وبيتًا، وألن ألوادي بيوتًا. الحمدهلل. »المقابالت معه، السنة الماضية، قال: 
لكان كال ممتلكااتي  أنا أعلم أن النا  يتوقعون مني وفي شكل طبيعي أن أبادو كالناا  الاذين أماثلهم.

حديث درعي هذا بات اليوم في «. علنية. لقد أنج ت ما أنج ته في الفترة التي لم أعمل فيها بالسياسة
خفا  الحقيقة.  متناول الجميع لكش  مدى كذبه وا 
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لاااج أي مااادى يمكناااه أن يتغلاااب عليهاااا  ويبقاااج السااااال: كيااا  ساااتاثر هاااذه الضاااربات فاااي نتانيااااهو؟ وا 
 ؟«ويمنعها من إطاحته

 3/4/2016الحياة، لندن، 
 
 أسير مريض 1,700االحتالل يحتجز في سجونه هيئة شؤون األسرى:  .52

أفادت هيئة "شاون األسرى والمحررين" أن ااحتالل اإلسرائيلي يحتج  في سجونه  القد  المحتلة:
 أسير فلسطيني "مريض". 700ما ُيقارب األل  و

اليوم السبت، إن ااحتالل يرتكب بحق األسرى وقالت الهيئة الحقوقية الرسمية في بيان لها، 
المرضج "جرائم طبية ممنهجة"، ماكدة أن أطبا  السجون "ا ُيقدمون العالج المناسب للحاات 

 المرضية".
الخاصة، وعدد كبير  ااحتياجاتوأوضحت أن من بين الحاات المرضية عشرات األسرى من ذوي 

 بين بالرصاص.مصابين ب مراض خطيرة وم منة، وجرحج مصا
وطالبت الهيئة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مساولياته تجاه األسرى المرضج في سجون 

 ااحتالل. ُمعربًة عن قلقها لما يتعرض له األسرى في "مستشفج سجن الرملة".
 2/4/2016، فلسطين أون الين

 
 الطعام في سجون االحتالل عنيضربون  أسيراً  ثالثون .52

نفذ ثالثون أسيرًا فلسطينيا، أم ، إضرابًا عن الطعام في معتقلي "مجدو" و"جلبول" : بترا -رام هللا
اإلسرائيليين، وذلك في إطار الخطوات التصعيدية ضد سياسة الع ل واانتهاكات اإلسرائيلية بحق 

 األسرى.
وأوضح مرك  "حنظلة" لألسرى والمحررين في بيان له أن شهر نيسان شابريل( سيكون حافال 

 الخطوات ااحتجاجية علج سياسة الع ل اإلنفرادي وانتهاكات ااحتالل المستمرة بحق األسرى.ب
في سياق متصل، قالت ماسسة مهجة القد  أن األسرى في معتقالت الجنوب سيخوضون األسبول 
المقبل إضرابا ليوم واحد للمطالبة بشنها  ع ل خمسة أسرى وذلك لوق  التنقالت التعسفية بحقهم، 

تح غر  جديدة، إذ تعاني بعض األقسام من حالة اكتظاظ وا دحام أدت إلج نوم عدد من األسرى وف
 .علج األرض دون أغطية مالئمة

 3/4/2016، الغد، عّمان
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 2016اقتحموا األقصى منذ بداية  مستوطناً  2,932القدس واألقصى:  لشؤونالمركز اإلعالمي  .52
لمرك  اإلعالمي لشاون القد  واألقصج "كيوبر " أظهر تقرير إحصائي أعده ا :القد  المحتلة

مستوطنا وعنصرًا  1,272بحسب معلومات ميدانية وأخرى من مصادر إعالمية موثوقة، ب ن نحو 
، أغلبهم من المستوطنين 2016احتالليًا اقتحموا ودنسوا المسجد األقصج خالل شهر آذار 

 والجماعات اليهودية.
شهد تصعيدا في اقتحامات ما يسمج "طالب اإلرشاد التهويدي" ولفت التقرير إلج أن هذا الشهر 

خاصة من طالب الجامعات "اإلسرائيلية"، وكذلك تصعيدا في أدا  بعض الطقو  التلمودية 
والشعائر اليهودية في المسجد األقصج، كمراسيم ال واج اليهودي والمواعظ والصلوات التوراتية، فيما 

أي خالل الربع األول من السنة نحو  2016ألقصج منذ بداية العام أظهر التقرير أنه اقتحم ودن  ا
 مستوطنا وعنصرا احتالليًا. 2,932

مستوطنا وعنصرا احتالليا اقتحموا األقصج خالل  2932فيما أظهر إحصا  "كيوبر " أن نحو 
عنصر  128مستوطنا،  2,143الثالثة أشهر األولج من هذا العام شالربع األول(، علج النحو التالي: 

 آخرون. 10طالب إرشاد تهويدي و  463جنودا بلبا  عسكري،  188مخابرات، 
 2/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وحدة استيطانية جديدة في أربع مستوطنات 1,800: "األرضالمكتب الوطني للدفاع عن " .52

 بالقدس
ة ااستيطان، في تقريره، قال المكتب الوطني للدفال عن األرض ومقاوم: نادية سعد الدين -عمان

وحدة استيطانية جديدة في أربع  1,800إن "سلطات ااحتالل بدأت تنفيذ مخطط إلقامة أكثر من 
 مستوطنات، بمدينة القد  المحتلة".

وحدة استيطانية  1,600وأضا  أن ما يسمج بلدية ااحتالل "خصصت مبالف مالية ضخمة إلقامة 
و"، فيما يجري القيام ب عمال "تحويلة" سير كبيرة استيعاب في تلة شعفاط "مستوطنة رمات شلوم

 ال يادة "السكانية" المتوقعة لدى إنها  المشرول ااستيطاني الجديد".
وحدة استيطانية  12وأوضح التقرير أن "الصح  اإلسرائيلية أفادت ب ن شركة "يورو إسرائيل" باعت 

 44بالقد  المحتلة، خالل الشهر الماضي، من بين  ما ت ال قيّد البنا  في مستوطنة "النبي يعقوب"،
 وحدة جرى بّيعها من المشرول حتج اآلن".

أبنية  4وحدة استيطانية تقع في  78وأشار إلج أن هذا المشرول ااستيطاني "يتضمن إقامة 
 استيطانية، يتضمن كل منها تسعة طوابق".
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قة ااستيطانية الصناعية كما جرت "المصادقة علج مخصصات مالية أخرى لتوسيع المنط
"عطروت"، الجاثمة في قلنديا بالقد  المحتلة، وذلك عبر مصادرة األراضي الفلسطينية لصالح إقامة 

 مصانع إسرائيلية جديدة وتوسيع القائمة منها وشق الشوارل الرابطة بينها".
القديمة بالقد  وحذر التقرير من "خطورة قيام سلطات ااحتالل بتنفيذ حفريات قرب سور البلدة 

المحتلة؛ ضمن مساحة خمسة دونمات، لتحويلها إلج منطقة عامة مفتوحة، تطل علج الحّيين 
 ااستيطانيين "غابي بن هيتوم" و"يمين موشيه".

ولفت إلج "مواصلة سلطات ااحتالل مصادرة األراضي الفلسطينية المحتلة، بدون توق ، ألغراض 
قوانين احتاللية مثل "أراضي دولة" و"أمالك الغائبين" و"قانون األنشطة ااستيطانية، تحت ذرائع و 

 استمالك األراضي" و"مناطق عسكرية مغلقة"، وغيرها".
وتوق  عند "سياسة "التطهير العرقي" اإلسرائيلية ضّد البدو في محيط القد  المحتلة، وهدم مساكنهم 

 لمستهدفة بالطرّد والتهجير من أرضهم".ومضاربهم"، مفيدًا ب ن "هناك العديد من التجمعات البدوية ا
وحدة استيطانية  18وكانت سلطات ااحتالل قد صادقت، األسبول الماضي، علج خطة إلقامة 

 جديدة في حّي جبل المكبر بالقد  المحتلة، من ضمنها بنا  كني  يهودي".
مجاورة لمستوطنة في حين "تدفع ما يسمج بلدية ااحتالل بالقد  تجاه إقامة منت ه علج التلة ال

وحدة  1,435"راموت" وتنفيذ مخطط إلقامة حي استيطاني في المنطقة ذاتها، يشتمل علج 
 استيطانية، إضافة إلج مناطق تجارية".

ويشار إلج ارتفال عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القد ، مع بداية العام 
 عشوائية. 220مستوطنة و 185أل  مستوطن، ضمن  651الحالي إلج  ها  

وأفاد التقرير الفلسطيني "بارتفال نسبة المستوطنين الذين يايدون أعمال القتل والتنكيل بالشهدا  
 عددهم في األراضي المحتلة". إجماليمن  %82الفلسطينيين إلج  ها  

 3/4/2016، الغد، عّمان
 
 تنفي توقف تمويل إيران "قناة القدس الفضائية" .52

لقد  الفضائية أم ، توق  التمويل الذي تتلقاه من النظام اإليراني. وقالت في بيان تلقت نفت قناة ا
إيران توق  تمويل فضائيات »تحت عنوان  2016مار   30نسخة منه إن ما نشر في « عكاظ»

ن المعلومات المنشورة لم تستق من إدارة القناة«حما   «.، غير صحيح، وا 
 3/4/2016، جدة، عكاظ
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 لبناني رفضًا لقرارات األونروا  -لسطيني اعتصام ف .03
نفذت المنظمات الشبابية الفلسطينية في لبنان بالتضامن مع منظمات شبابية لبنانية : بترا –السبيل 

اعتصاما حاشدا اليوم السبت أمام المقر الرئيسي لمنظمة األونروا في بيروت، دفاعا عن حقوق 
 .األونروارارات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ورفضا لق

وخالل ااعتصام القيت كلمات ابر ها لمحمد ديب باسم لجنة المتابعة المنبثقة عن المنظمات 
الفلسطينية في لبنان الذي " كرر رفض الفلسطينيين القاطع لقرارات األونروا التي مست ااحتياجات 

ي بتراجع األونروا عن قراراتها ه األ مة"ان المعالجة الحقيقية لهذه  إلجلالجئين"، مشيرا  اإلنسانية
 والبحث عن مخارج أخرى لحل مشكلة العج  المالي".

وتحدث أمين سر المنظمات الشبابية الفلسطينية أحمد اسكندر الذي عبر عن "الرفض القاطع 
 أرضهم المقدسة". إلجلقرارات األونروا التي ت يد من م ساة الشعب الفلسطيني"، ماكدا "حقهم بالعودة 
 3/4/2016، ل، عّمانالسبي

 
 وقفة في غزة احتجاجًا على تفاقم الفقر والبطالة .03

، في وقفة، احتجاجًا علج تفاقم أم شارك العشرات من العمال في قطال غ ة،  :األناضول –غ ة 
، التابعة للجبهة «جبهة العمل النقابي»ورفع المشاركون، في الوقفة التي نظمتها «. الفقر والبطالة»

ير فلسطين، في ساحة حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول، بمدينة غ ة، افتات الشعبية لتحر 
سنناضل من أجل قانون حضاري ونقابي «، و«نطالب بحل مشاكل العمال« ُكتب علج بعضها:

نلتقي اليوم ضمن سلسلة من » وقال إبراهيم أبو قايدة، القيادي في جبهة العمل النقابي، «. وعمالي
 «. بية، إلسمال صوت العمال الفلسطينيين، ومعاناتهم، للجهات الحكومية الفلسطينيةالخطوات النقا

ولفت إلج أن اآلا  من العمال الفلسطينيين يعانون من ظرو  اقتصادية ومعيشية صعبة، وأن 
بوضع سياسات »(% منهم يعيشون تحت خط الفقر. وطالب حكومة الوفاق الفلسطيني 70أكثر من ش

 «.ن فرص العمل، ومقاطعة البضائع اإلسرائيلية وتشجيع المنتج المحليتشغيلية ت يد م
 3/4/2016، الغد، عّمان

 
 آذار/ مارس في اإلبراهيميوقتا في المسجد  51االحتالل يمنع رفع األذان  .05

قالت و ارة األوقا  والشاون الدينية، إن سلطات ااحتالل اإلسرائيلي،  :"القد " دوت كوم -رام هللا
 ، خالل شهر آذار المنصرم.اإلبراهيميوقتا في المسجد  51األذان  منعت رفع
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والشاون الدينية الشيخ يوس  ادعي ، في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذه  األوقا وأوضح و ير 
بشتج  اإلبراهيميالممارسات ت تي في إطار مسعج ااحتالل إلحالل الطابع اليهودي علج المسجد 

 الوسائل والطرق.
ااحتالل اليومية المتمثلة بشعاقة وصول المصلين إلج المسجد، ونشر الحواج   إجرا ات واستنكر

العسكرية ونقاط التفتيش في محيطه، ومنع أعمال الترميم، وتنظيم  يارات للساسة والمستوطنين، 
 معتبرا ذلك تعديا علج حرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع والقوانين الدولية.

 3/4/2016القدس، القدس، موقع صحيفة 
 
صابة شابين برصاص إسرائيلي شرق رفح ..غزة: البحرية اإلسرائيلية تغرق مركب صيد .00  وا 

أطلقت  وارق حربية إسرائيلية منتشرة في مياه البحر، النار بكثافة باتجاه مراكب  محمد الجمل:
والثقيلة، وعددا من وقوارب الصيادين الفلسطينيين من قطال غ ة، مستخدمة الرشاشات المتوسطة 

 القذائ  الصاروخية.
وأفادت مصادر متعددة أن  وارق إسرائيلية تتمرك  في مواقع متقدمة من الشاطئ منذ عدة أيام، 
أطلقت النار بشكل عني  باتجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين فور دخولها المياه، ما تسبب بشغراق 

لحاق أ  ضرار متفاوتة بعدد من القوارب.مركب كان علج متنه عدد من الصيادين وا 
في ساعة مبكرة من فجر أم ، بعد أن  اإلسرائيليمن جانب آخر أصيب شابان برصاص الجيش 

استهدفهما جنود إسرائيليون متمرك ون داخل معبر كرم أبو سالم، الواقع عند نقطة تقاطع الحدود ما 
 بين مصر وقطال غ ة والخط األخضر، جنوب شرق محافظة رفح.

استهدفوا الشابين وهما من  اإلسرائيليينقا لما أكدته مصادر محلية وشهود عيان، فشن الجنود ووف
 سكان وسط مدينة رفح، لدى تواجدهما في محيط مطار غ ة الدولي المدمر، ما تسبب في إصابتهما.

 3/4/2016األيام، رام هللا، 
 
 لية كمهّربة وممنوعةشركات إسرائي خمستدعو للتعامل مع منتجات  "حماية المستهلك" .03

"األيام": شددت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام هللا والبيرة ونابل  وقلقيلية، علج  –رام هللا 
ضرورة المباشرة في تنفيذ قرار الحكومة منع خم  شركات إسرائيلية من التو يع في السوق 

اعدة التعامل بالمثل نتيجة منع الفلسطينية، خاصة أن المهلة القانونية انتهت أول من أم ، علج ق
 الشركات الفلسطينية من التسويق في القد  المحتلة.
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وقالت الجمعية إنها تواصلت مع الجهات الرقابية الحكومية، التي تبذل جهدًا مهمًا وحيويًا في ضبط 
 المشكلة من الجهات األ مةوتنظيم السوق الداخلية، لبحث موضول المهلة والتنفيذ، وكانت خلية 

الرقابية قد وضعت خطوطا مرجعية إلنفاذ قرار الحكومة بعد حصر الكميات لدى مو عي الشركات 
اإلسرائيلية الممنوعة، في ضو  احتجاجات من مو عي منتجات الشركات اإلسرائيلية في السوق 

 المهلة. أمدالفلسطينية إلطالة 
سرائيلية، والحملة الشعبية لمقاومة وبينت الجمعية أنها تواصلت مع حملة بادر لمقاطعة المنتجات اإل

الجدار وااستيطان؛ لوضع تصور مشترك بخصوص حسن تنفيذ قرار الحكومة بخصوص الشركات 
 الخم ، والتنسيق المتواصل عبر الجمعية مع جهات تنفيذ القرار الرسمية.

تها  المهلة تنفيذ القرار مع ان بشجرا اتودعت و يري ااقتصاد الوطني وال راعة إلج المباشرة 
علج السلع التي  2005لعام  21القانونية، استنادًا لقرار الحكومة، وتنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 

 يتم ضبطها، كونها تعتبر سلعا مهربة وغير قانونية، ألن تواجدها في السوق مخال  لقرار الحكومة.
 3/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 األراضي المهددة جنوب الخليلشتلة حرجية وزيتون في  300زراعة  .02

"وفا": شارك محافظ الخليل كامل حميد، ورئي  هيئة مقاومة الجدار وااستيطان وليد  -الخليل 
فتح،  إقليمعسا ، ومدير  راعة جنوب الخليل بدر الحوامدة ممثال عن و ير ال راعة، وأعضا  

 األراضيلة حرجية و يتون في شت 300ورئي  بلدية الظاهرية اكرم أبو عالن، أم ، ب راعة نحو 
المهددة بااستيال  من قبل ااحتالل، في منطقة دير الهوا المحاذية لواد الخليل، ببلدة الظاهرية، 

 .األرضجنوب الخليل، لمناسبة يوم 
 3/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 ن ليوم األرضفي برلين إحياًء للذكرى األربعي اً مهرجانينظم  تجمع الشتات الفلسطيني في أوروبا .02

نظم تجمع الشتات الفلسطيني في أوروبا مهرجانا حاشدا في قاعة ورشة «: األيام» -رام هللا 
الحضارات بالعاصمة األلمانية برلين، إحياً  للذكرى األربعين ليوم األرض الخالد، بمشاركة رئي  

م البنا، والفنان أيهم األحمد، لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل محمد بركة، والفنانة الكبيرة ري
 لمانيا والسويد.أوكوكبة من الفرق الفنية من 

في دائرة شاون المغتربين، إن فعاليات المهرجان انطلقت بالوقو  دقيقة صمت  اإلعالموقال قسم 
علج أرواح شهدا  يوم األرض والثورة الفلسطينية، ثم النشيد الوطني الفلسطيني، ثم ألقج رئي  تجمع 
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ات الفلسطيني في أوروبا نضال حمدان كلمة منظمي الحفل، عبر فيها عن تقديره واعت ا ه الشت
 بالجماهير التي احتشدت إلحيا  ذكرى يوم األرض الخالد.

 3/4/2016األيام، رام هللا، 
 

 الغاز مع االحتالل معطلة  صفقةاألردنية:  وزارة الطاقة .37
مفاوضات الغا  مع الجانب  أندكتور غالب معابرة، عام و ارة الطاقة ال أمينقال : بترا –السبيل 

لفض الن ال بين  اإلسرائيليةقرار المحكمة العليا  إثرعام  إلجمتوقفة حاليا ولمدة قد تصل  اإلسرائيلي
 ااتفاقية الخاصة بالتنقيب عن الغا  شرق المتوسط. أطرا 

تقاضي التي تجري في إسرائيل وعملية ال اإلجرا ات أنوبين معابرة في تصريح صحفي اليوم السبت 
حول ااتفاق تتطلب وقتا طويال "قد ا يقل عام" وفي حال عودة المحكمة عن قرارها "قد يتبع ذلك 

 قد ياثر علج سير المفاوضات". األمرالفنية التي تحكم ااتفاق بين الطرفين  األمورتغييرات علج 
ية "لم تتوصل معهم إلج اتفاق نهائي بش ن المملكة وحتج ما قبل قرار المحكمة اإلسرائيل أنواكد 

 توقيع اتفاقية تجارية بسبب أمور مالية عالقة في المفاوضات".
عالمية عن طريق مينا   أسواقخيار غا  الريشة الوطني والغا  المستورد من  أنواعتبر معابرة 

في  سرائيلياإلالعقبة ومن مصر حال توفره ستكون هي الخيارات األولج فيما يحل خيار الغا  
 المرتبة الرابعة بين هذه الخيارات.

 3/4/2016السبيل، عّمان، 

 

 رفضا للتطبيع الرياضي  مباراةتنظم « األردن تقاطع» .38
في إطار رفضها لكل أشكال التطبيع مع العدو اإلسرائيلي، بما فيها : نيفين عبدالهادي -عمان

ردن( بمناسبة ذكرى يوم األرض مباراة التطبيع الرياضي, نظمت حملة األردن تقاطع شبي دي إ  األ
وذلك « ك   األرض»كرة سّلة ودّية بين نجوم من المنتخب الوطني والجامعة التطبيقية تحت شعار 

تع ي ا لثقافة المقاطعة الرياضية للكيان الصهيوني. وجا  تنظيم هذه المباراة للرّد القاطع علج 
للمشاركة في بطوات ومباريات في الكيان الصهيوني، محاوات الكيان استدراج الرياضيين األردنيين 

ولنشر الوعي بين الشباب والشابات حول أهمية المقاطعة بكافة أشكالها ااقتصادية واألكاديمية 
دينا محمد فشنه بعقد هذه المباراة يضم « األردن تقاطع»والثقافية والرياضية. وبحسب عضو 

قاطعين حول العالم ويقولون ا للمشاركة في أنشطة الرياضيون األردنيون صوتهم إلج صوت الم
رياضية تطبيعية مع الكيان. وواجه فريق من نجوم كرة السلة لعب تحت اسم شفريق الكرامة( ضد 



 
 
 
 

 

 30 ص                                              3892 العدد:        3/4/2016 األحد التاريخ: 
  

فريق الجامعة التطبيقية الذي ارتدى قميص شفريق العودة( في صالة الحسين في جامعة العلوم 
. وشارك في المباراة نجوم المنتخب الوطني عبدهللا أبو 77-78التطبيقية انتهت بفو  العودة بنتيجة 

قورة و هاني الفرج وأحمد عبيد ويوس  أبو و نة وي ن الطويل ومحمد رسالن البساتنة والالعب أحمد 
 شاكر من نادي العودة.

 3/4/2016الدستور، عّمان، 

 
 استقرار صيداوعلى أمن و  عين الحلوة سالمة أبناء مخيمبهية الحريري تدعو للحفاظ على  .39

تابعت النائبة بهية الحريري تطورات الوضع األمني في المخيم وطالبت : بوا أسطيح - بيروت
ااحتكام للسالح في حل  وقفة فلسطينية واحدة ضد ااقتتال بكل أشكاله في عين الحلوة وعدم»با

وتكثي   ما جرى يحمل الجميع من جديد مساولية مضاعفة»معتبرة أن « المشكالت التي تطرأ
وتحصينه بالحوار ومن خالل تع ي  األطر  النار الجهود للعمل من أجل تثبيت وق  إطالق

الفلسطينية المشتركة السياسية واألمنية واألهلية وبالتواصل والتعاون مع فعاليات المدينة والقوى 
لج سالمة أبنا  والعسكرية اللبنانية لن ل كل فتائل وأسباب التفجير حقنا للدما  وحفاظا ع األمنية

 «.نحو فلسطين المخيم وعلج أمن واستقرار صيدا ولبنان وتصويبا للبوصلة الفلسطينية
 3/4/2016الشرق األوسط، لندن، 

 

 الدوابشة إلى بـيروت لمتابـعـة تلقي العالجأحمد لبنان يقترح نقل الطفل  .41
 بالسفير الفلسطيني فاعور أجرى اتصااً  أبووكاات: ذكر مصدر رسمي لبناني أن وائل  -بيروت 

نقل الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة، الناجي الوحيد من أفراد عائلته »في لبنان أشر  دبور، مقترحا 
لبنان، ومعالجته علج نفقة  إلجالذين أحرق مستوطنون من لهم في الضفة الغربية العام الماضي، 

 «.و ارة الصحة اللبنانية
نسانية، يختصر القضية الفلسطينية األم »بشة هو واعتبر أبو فاعور ان الطفل الدوا قضية عربية وا 

بكل معاناتها وآامها وتحديها وصمودها، وان الدول العربية ومنها لبنان هي المل مة بمعالجته بدل 
كاذبة ما عرفها كيان  إنسانيةالذي يستغل األمر ادعا   اإلسرائيليعالجه في مستشفيات العدو 

 «.اغتصابه ألرض فلسطين ااحتالل في يوم منذ
من خالل الطفل الدوابشة، صمود الشعب الفلسطيني في وجه الظلم اليومي الذي »وحيا أبو فاعور 

 «.تمارسه سلطات ااحتالل اإلسرائيلي عليه، في محاولة فاشلة إلخضاعه وطم  قضيته وحقه
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حق العودة المقد  »ج وشدد و ير الصحة في يوم األرض الذي احتفل به الفلسطينيون منذ أيام عل
لفلسطينيي الشتات، كما للسوريين الذين يرفضون قبل غيرهم أية محاولة لسلبهم أرضهم وحقهم 

 «.بالعيش بكرامة فيها والعودة اليها
 3/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 عبر هاشتاج #عد_جنودك نتنياهونشطاء يسخرون من  .41

شتاج "#عد_جنودك"، علج موقع "تويتر" سخروا أطلق نشطا  ومغردون ها: بوابة الشرق –القاهرة 
من خالله من رئي  حكومة ااحتالل بنيامين نتنياهو، اشترك فيه عشرات اآلا  من المغردين 

 الفلسطينيين والعرب وحتج اإلسرائيليين.
الهاشتاج الذي أطلقه المغردون جا  بعد الكلمة التي نشرتها كتائب القسام الذرال العسكري لحما  

الجمعة، للناطق باسمها أبو عبيدة، والتي جا ت لتكذيب نتنياهو، الذي قال من قبل "إن تقدما  أم 
 يجري في قضية الجنود األسرى في غ ة".

 3/4/2016، الشرق، الدوحة
 

 األلمانية تجسـست علـى مكتــب نتنيـاهـو المخابرات: "دير شبيغل" .42
ة، ام ، أن جها  المخابرات األلمانية األلماني‹ دير شبيغل›وكاات: كشفت مجلة  -برلين 

 (، تجس  علج مكتب رئي  الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خالل السنوات الماضية.BNDش
وذكرت المجلة أن بنك األهدا  الذي تجسست عليها المخابرات األلمانية شمل أهداًفا عديدة، منها 

لنمساوية والبلجيكية في فيينا وبروكسل وو ارة الدفال ماسسات تابعة لألمم المتحدة وو ارات الداخلية ا
البريطانية في لندن، وسالح الجو األميركي وغيرها من الماسسات، لكن المجلة األلمانية لم توضح 

 علج ماذا تم التجس  بالتحديد أو ما هي أهدافه.
مكافحة ›مته إسرائيل وتعتبر ألمانيا حليفة إلسرائيل، وبينهما تعاون كامل في كل ما يتعلق بما أس

، شمل تبادل معلومات استخبارية، كذلك حاولت ألمانيا لعب دور الوسيط بين إسرائيل ‹اإلرهاب
سرائيل وحما .  وح ب هللا وا 

، تم الكش  عن قيام المخابرات األلمانية بالتجس  علج دول عديدة ومنها أعضا  2013وفي عام 
دير ›علن رئيسه عن وق  هذه العمليات، لكن في ااتحاد األوروبي وحل  شمال األطلسي، أ 

 كشفت اليوم أن عمليات كثيرة منها ا ت ال مستمرة.‹ شبيغل
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‹ وول ستريت جورنال›ويبدو أن مكتب رئي  الحكومة اإلسرائيلية بات مخترًقا، إذ كشفت صحيفة 
تنياهو األميركية في شهر كانون األول الماضي، عن تجس  السلطات األميركية علج محادثات ن

خالل المفاوضات حول ااتفاق النووي الذي عقد مع إيران، ونقلت الصحيفة عن مصادر لها في 
البيت األبيض إن مضمون المحادثات تسبب باهت ا  الثقة بين أوباما ونتنياهو، وتدهور العالقات 

 بينهما.
 3/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 ل فلسطينيينمناز "إسرائيل"قلق أميركي من استمرار تدمير  .43

من هدم إسرائيل مباني « القلق»عبرت الوايات المتحدة األميركية عن : رويتر  –واشنطن 
لفلسطينيين في القد  الشرقية والضفة الغربية، واعتبرت أن ذلك يثير شكوكًا بش ن الت ام إسرائيل 

ت تابعة للقوات التوصل لحل للصرال اإلسرائيلي الفلسطيني يقوم علج أسا  دولتين. وهدمت جرافا
طفاًل من  23اإلسرائيلية مدرسة في قرية في خربة طانا في الضفة الغربية أوائل آذار مار ( لتحرم 

 الدراسة في تلك القرية المطلة علج نهر األردن.
عائلة.  40وكان ااتحاد األوروبي قد شيد هذه المدرسة في محاولة لمساعدة القرية التي تقطنها نحو 

تسيلم غير الحكومية اإلسرائيلية، إنه بعد هدم المدرسة عادت القوات اإلسرائيلية بعد وقالت منظمة ب
 حظيرة لألغنام والماع  والدجاج. 21من ا و 17أسبوعين لتهدم 

هذه األفعال »وأعلنت متحدثة باسم و ارة الخارجية األميركية إلي ابيث ترودو الجمعة في بيان، أن 
، ا سيما «قلقة»وأضافت أن واشنطن «. لتشريد ومصادرة األراضيتشير إلج توجه مدمر للهدم وا

تقوض إمكان »وأن عمليات الهدم تلك المصحوبة باستمرار نشاط البنا  وااستيطان اإلسرائيلي 
«. التوصل لحل الدولتين. كما أنها تثير شكوكا أيضًا في الت ام الحكومة اإلسرائيلية بحل الدولتين

ة األميركية أصدرت تصريحات مماثلة من قبل، فضاًل عن تحذيرات دولية ورغم أن و ارة الخارجي
 أخرى، إا أن إسرائيل تواصل هدم مبان ومنا ل لفلسطينيين.

من ل ومبان أخرى في شتج أنحا  الضفة الغربية  400فقد هدمت القوات اإلسرائيلية أو أ الت نحو 
 كله. 2015حتج اآلن هذا العام، وهو ما ي يد عما هدمته عام 

  3/4/2016الحياة، لندن، 
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 منسق أممي يدعو االحتالل إلى احترام حرية الحركة للفلسطينيين .44
دعا منسق األمم المتحدة للشاون اإلنسانية والمساعدة اإلنمائية في األراضي : القد  المحتلة

 بحرية دون قيود.الفلسطينية المحتلة، روبرت بيبر قوات ااحتالل إلج تمكين الفلسطينيين من التنقل 
وقال المساول األممي في بيان أصدره بمناسبة تنظيم ماراثون فلسطين السنوي قبل يومين "إن 
الماسسات العاملة في القطال اإلنساني بما يشمل ماسسات األمم المتحدة، تضم صوتها إلج اآلا  

م في مدينة بيت لحم لدعم من الفلسطينيين والعّدائين الدوليين في ماراثون فلسطين السنوي الذي أقي
 حق الفلسطينيين في حرية الحركة".

وأضا : "عدد كبير انضم إلج هذا الحدث ااحتفالي. نحن ندرك تماما العديد من العوائق علج 
 فيهم الفائ حرية الحركة التي يواجهها الفلسطينيون يوميا. أنا آس  لسمال أن العّدائين من غ ة، بما 

ي نادر المصري، لم يمنحوا التصاريح من سلطات ااحتالل للمشاركة في هذا للماراثون العام الماض
 الحدث".

 مبادئ حقوقوأكد المساول األممي أن "حرية الحركة ليست مجرد حق فقط، ولكنها أمر أساسي من 
 اإلنسان".

لج  وقال "في قطال غ ة، يستمر الحصار منذ ثماني سنوات للحّد من حركة النا  والبضائع من وا 
 قطال غ ة، وبين القطال والضفة الغربية".

وتابع: "هذه القيود تعرقل علج مستوى الخدمات األساسية والعدالة، فضال عن البنية التحتية 
 األساسية، وتمنع الوصول إلج األراضي والمصادر الطبيعية".

 2/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نجاح وفشل الصهيونية .45

 حمادة فراعنة
اطنًا من يهود اليمن رفضوا ااستجابة لتحريض الوكالة اليهودية لمخطط ترحيلهم إلج خمسون مو 

إسرائيل، وفضلوا البقا  في وطنهم اليمني، باعتبارهم مواطنين يمنيين مثلهم مثل باقي أهل اليمن، 
يواجهون المتاعب وعذابات الحرب البينية المشتعلة بين طرفي الصرال المقيت ك دوات لصراعات 

ليمية ا ذنب لهم فيها، وا انحيا  لهم لمن يدعي أنه داعم للسنة، ولمن يدعي أنه مساند للشيعة، إق
فالصرال سياسي بامتيا  ُفرض علج أهل اليمن ويدفعون ثمنه بال أي مكسب يمكن أن يتحقق سوا  

بين  انتصر هذا الفريق أو ذاك، والحصيلة هي دمار اليمن وخرابه وترك فجوة من الحقد والكره
 معسكري أبنائه لسنوات طويلة، دون أن يحقق أحدهما أهدافه السياسية المطلقة.
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فشلت الوكالة اليهودية، في دفع خمسين مواطنًا يهوديًا إلج ترك بلدهم اليمني والرحيل عنه، بينما 
نجحت في إقنال سبعة عشر يمنيًا يدينون باليهودية، ونقلهم بشكل سري إلج إسرائيل تحت غطا  

حرب اليمنية المدمرة لكل ما هو حي علج أرض اليمن، دون تميي  بين من هو مسلم أو يهودي، ال
سني أو شيعي، ومع ذلك، ورغم الخراب والموت الذي يسود اليمن بسبب الحرب، مع ذلك أصر 
هاا  من مواطني اليمن علج مواصلة اإلخالص لوطنهم واانحيا  لخيار مواطنتهم مهما كان 

 يعتقد هاا  أن هناك بلدًا آخر أو وطنًا بدياًل ُيوفر لهم المالذ وااستقرار والطم نينة، الثمن، إذ ا
 غير بلدهم اليمن الذي ولدوا فيه وعاشوا علج أرضه ومع أهله المواطنة والشراكة، وما  الوا.

يل عن الخمسون مواطنًا يهوديًا من أهل اليمن من يحترم خيارهم؟ ومن ُيقدر عدم رغبتهم في الرح
بلدهم؟ ومن يق  أمام صالبة رفضهم للرحيل ؟ ومن ينظر لهم بعين المساولية ألنهم رفضوا 
ااستجابة لمشرول الصهيونية وأداتها الوكالة اليهودية في تجنيدهم وتنظيم نقلهم من بالدهم؟ ومن 

ي غمرة يضمن لهم األمن علج حياتهم؟ من يق  أمام هذا الحدث، مهما بدا بسيطًا ومتواضعًا، ف
حروب العرب البينية، وفي ظل م  ق التناحر اإلسالمي اإلسالمي، والذي ي خذ في طريقه إشاعة 
الموت والهالك لكل ما هو آخر سوا  كان مسيحيًا أو يهوديًا، كرديًا أو أشوريًا، أو أي مكون آخر 

 غير العرب ومن غير المسلمين !! .
وتون  والمغرب هم ج   من شعبنا العربي، وهم من  هاا  من أهل اليمن مثلهم مثل يهود البحرين

قوميتنا العربية، هم ج   منا ونحن امتداد لهم، ا فضل ألحد منا علج اآلخر، فكلنا موحدون، لنا إله 
واحد نعبده، وهو إله سيدنا موسج، كما هو إله سيدنا عيسج، وهو نفسه إله سيدنا محمد إذا كنا 

 يحيين والمسلمين، هو إله واحد ا غيره.مامنين حقًا، إله اليهود والمس
لقد نجحت الصهيونية في تجنيد بعض اليهود، ولكنها فشلت في تجنيد كل اليهود، وترحيلهم إلج 
فلسطين، علج خلفية الجرائم والمذابح التي ارتكبها النا يون األلمان والفاشيون في إيطاليا بحق 

نحو فلسطين وجعلها وطنًا قوميًا لليهود، هربًا من  اليهود، واستغلت ذلك ووظفته لجعل وجهة اليهود
أوروبا، ومع ذلك لم يرحلوا جميعًا إلج فلسطين ألن ج  ًا كبيرًا منهم رحل إلج أميركا، ولذلك علينا 
أن نتحلج بالشجاعة واإلقرار بعدم تحميل كل اليهود مساولية استعمار فلسطين وتشريد نص  شعبنا 

ميل كل المسلمين جرائم تنظيمي القاعدة وداعش سوا  بحق المسلمين من أرض وطنه، أسوة بعدم تح
 أو بحق غيرهم.

فالصرال علج أرض فلسطين، هو صرال سياسي بين المشرول ااستعماري التوسعي اإلسرائيلي، وبين 
المشرول الوطني الديمقراطي الفلسطيني، وعنوانه مفردتان هما األرض والبشر، ولم تستطع 

كل الشعب العربي الفلسطيني عن كامل وطنه، وهي استطاعت إقنال وتجنيد وجلب الصهيونية طرد 
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ج   من اليهود، ولكنها أخفقت في كسب كل اليهود لمشروعها، فيهود أميركا أكبر عددًا من يهود 
فلسطين، ولذلك تبر  أهمية رفض ما تبقج من يهود اليمن في الرحيل، وهذا ما يجب ااهتمام به 

التركي  عليه رفضًا للمشرول الصهيوني ودعمًا للمشرول الوطني الديمقراطي وا عال  ش نه و 
 الفلسطيني، وعدالة نضاله ومشروعية حقوقه وأهدافه وتطلعاته.

  3/4/2016األيام، رام هللا، 
 

 « األســرى األربعة»عــن حــمــاس والمصالحة و .46
 عريب الرنتاوي

م حوارات الدوحة للمصالحة بين فتح وحما  من في الشكل، لي  ثمة من رابط بين الكش  عن تقد
جهة، وا عالن كتائب ع الدين القسام، الذرال العسكري لحركة حما  عن وجود أربعة أسرى إسرائيليين 

في المنعط  الذي تمر به الحركة في هذه المرحلة، ” التنقيب“في قبضتها من جهة ثانية... لكن 
 يكش  عمق الرابط بين الحدثين.

  ق، فقد خابت رهاناتها اإلقليمية الواحد تلو اآلخر ... عالقاتها مع حلفائها القدامج حما  في م
شطهران، دمشق والضاحية الجنوبية(، لم تستعد عافيتها بعد، ولي  من المنتظر أن تنجح الحركة في 
استعادتها في المدى المنظور ... صعود جماعة اإلخوان المسلمين إلج منصات الحكم في بضع 

عربية، أعقبه هبوط حاد وغير آمن من قمة السلطة، تحديدًا في مصر ... حليفاتها األبر   دول
إقليميًا، قطر وتركيا، تواجهان انحسارًا شديدًا في أدوارهما اإلقليمية، ولديهما من المشكالت 
واألولويات، ما يجعل عالقة أي منهما مع حما ، مجرد تفصيل، ا يحظج بما سبق أن حظي به 

 اهتمام.من 
خياراتها صعبة ومحدودة ... المصالحة مع مصر، مشروطة بالمصالحة مع السلطة الفلسطينية، 
لحل معضلة المعبر الوحيد الذي يربط القطال مع العالمين العربي والخارجي، واستعادة الثقة بين 

 خوان.الحركة ونظام الرئي  السيسي، مشروط بالمصالحة غير المحتملة بين النظام وجماعة اإل
سرائيل في قضية المينا  العائم، تصطدم بعوائق كبيرة، منها أن ” الوساطة التركية”و بين حما  وا 

ومنها أن ” ... الدولة المارقة“، إلج ما يشبه ”تجربة / أنموذج“تركيا ب عامة أردوغان، تتحول من 
اإلسرائيلية، بما  –ة من جدول أعمال المصالحة التركي” المل  الفلسطيني“إسرائيل نجحت في إخراج 

في ذلك رفع الحصار عن القطال ... ومنها أن أي دور لتركيا في القطال، سيواجه حكمًا بموق  
 مصري معارض ومتحفظ، وسيقضي علج األمل، بتطبيع العالقات بين الحركة والقاهرة.
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ج من م  ق قطال غ ة، ، فتبدو ممرًا إجباريًا للخرو ”مالذّا أخيراً “أما المصالحة مع رام هللا، بوصفها 
القناة “أو من م  ق حما  في القطال المحاصر ... سيما بعد أن تبددت الثقة بجدوى وجدية 

صرار القاهرة علج أن يمر ” التركية عالقاتها مع حما  بالمصالحة مع السلطة ” تطبيع“من جهة، وا 
 والمنظمة من جهة ثانية.

الطر  اآلخر، التي لطالما ترددت ” شروط”و” مطالب“وسيتعين علج حما  أن تتجرل بعضًا من 
في اإلقليم ... وهو أمٌر حاولت الحركة ” اإلسالم اإلخواني“في األخذ بها، سيما في مرحلة صعود 
عاصفة “في الم اج السياسي السعودي المصاحب لا ” انقالب“تفاديه أطول فترة ممكنة، مراهنة علج 

وصر  نتائجه فلسطينيًا، يبدو ” اانقالب“مير هذا علج اليمن، إلج أن تبين لها، أن تث” الح م
احتماًا بعيدًا، فال الرياض نجحت في إقنال السيسي بالمصالحة مع تركيا وقطر شواإلخوان 
استتباعًا(، وا هي المنهمكة في حروب اإلقليم ون اعاته، بوارد إيال  اهتمام رئي  بالمل  الفلسطيني 

 بمختل  تشعباته.
 تي الكش  عن قيام كتائب القسام ب سر أربعة جنود إسرائيليين، ا نعر  بعد إن في هذا السياق ي

كانوا أحيا  أم قتلج، جثثًا كاملة أم أشال ، فالكتائب تصر علج قبض الثمن قبل البوح بما لديها من 
 معلومات، وهذا من حقها تفاوضيًا ... فالحركة في هذا التوقيت بالذات، تبدو ب م  الحاجة لكل ما
يمكن ان يرمم صورتها ويع   مكانتها، سوا  لدى الرأي العام الفلسطيني، التّواق لحل مل  األسرى، 
ا كي  يمكن تفسير صمت الكتائب/ الحركة، عن قضية  أو علج الساحتين اإلقليمية والدولية، وا 

قدامهما في هذا التوقيت بالذات، علج الكش  عّما  الجنود األربعة، طوال عامين كاملين تقريبًا، وا 
 بحو تهما من أسرى وأسرار.

، علج أنه ”التفاال“لكل هذه األسباب، تكتسب هذه الجولة من حوارات المصالحة، كل هذا القدر من 
من السابق ألوانه، الج م بفرص النجاح وتقديمها علج احتماات الفشل ... صحيح أن فتح 

حما  في القطال، لكن الصحيح  والسلطة، ليستا في وضع أفضل في الضفة الغربية من وضع
كذلك، أن حما ، مثل فتح، وأكثر منها، تبدو بحاجة أم  للمصالحة ... ولعله من الماس  
للمراقب والمحلل السياسي، أن يرى أّن تقدم فرص المصالحة وتراجعها، بات رهنًا بالحسابات 

، بدل أن تكون حسابات والمصالح الفصائلية والفئوية، وعلج ضفتي معادلة اانقسام الفلسطيني
 القضية الوطنية ومصالح الشعب الفلسطيني، هي الحاكمة والمقررة في معادلة الوحدة واانقسام.

 3/4/2016، الدستور، عّمان
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 علنًا ورسميًا في إسرائيل: علينا اغتيال المناضلين! .47
 نهلة الشهال 

استراتيجيات مواجهة  للتحادث في« يديعوت أحرونوت»في الماتمر الذي دعت إليه صحيفة 
آذار شمار ( في قلب  28(، والذي ُعقد يوم BDS« شالمقاطعة وسحب ااستثمارات والعقوبات»

القد ، حضر سفير ااتحاد األوروبي ارسن أندرسن، وجل  إلج جانب أحد أبر  ممثلي حركة 
سن بدلوه في ااستيطان في الضفة الغربية، داني دايان. وكما الصورة كذلك الصوت: أدلج أندر 

الماتمر، فكانت تصريحاته متضاربة... لكنها مطابقة للواقع! فهو أكد أن ااستيطان غير شرعي، 
وعاد فقال إن ااتحاد األوروبي ا يمنع منتجات المستوطنات من دخول أسواقه، فهو بالفعل يكتفي 

عفا ات بشلصاق ورقة عليها، تحدد مصدرها، وهناك علج ذلك التبا  كبير يخص حجب اإل
الجمركية األوروبية عنها، ش ن منتجات إسرائيل التي تصّدر إلج أوروبا. وتسببت مشاركته تلك 

 باحتجاجات وبرسائل الج المفوضية األوروبية تطلب إيضاحات.
لم يخص السيد أندرسن وحده. كان الماتمر بمجمله غرائبيًا بعض الشي ، ولو أنه لم « السيرك»لكن 

سرائيل لي  غرائبيًا. فقد حضره رئي  إسرائيل، روفين روفلين، شخصيًا، يعد هناك شي  يخص إ
وكذلك عشرات الو را  ونواب الكنيست وممثلون للماتمر اليهودي العالمي. وقالوا كلهم أشيا  من 
قبيل أن حركة المقاطعة شي  تافه، لكنه خطير! وقالوا طبعًا إن تلك الحركة هي المظهر الحديث لا 

، وهم في هذا يتبعون تصريحات رئي  الو را  الفرنسي الذي صدرت عنه جملة «ميةمعاداة السا»
مناهضة الصهيونية هي نفسها مناهضة »شهيرة كّررها في مناسبات عّدة، آخرها هذا الشهر: 

، وأما كي  فعلج هللا، ولن يسع  في شرحها وتصويبها انطالق كتّاب وأساتذة جامعات «السامية
بالعلوم السياسية يوضحون له ببيداغوجية صبور خط  قوله، أو شخصيات  مختصين بالتاريخ أو

يهودية أو حتج إسرائيلية شتج تعترض علج هذا الخلط. ومن بين من أراد أن يكون طريفًا، تسيبي 
، التي «موساد»، والضابطة باألصل في الا «كاديما»ليفني، و يرة الخارجية السابقة و عيمة ح ب 

آخر موضة شائعة أن يكون المر  نباتيًا »بسخرية أن األمر لي  سوى تقليعة: ، ف علنت «وجدتها»
 «.وكارهًا إلسرائيل

( BNCوعرج المجتمعون مرارًا وتكرارًا علج عمر برغوثي بااسم، وهو أحد ماسسي لجنة المقاطعة ش
عة جمعية وماسسة فلسطينية علج الندا  من أجل المقاط 170عقب توقيع  2005التي تشكلت في 

وسحب ااستثمارات والعقوبات، ف بدوا إعجابهم بدولتهم التي تحترم حقوق اإلنسان والديموقراطية حتج 
أنها لم تتمكن حتج اآلن من إسقاط بطاقة إقامة هذا الشيطان الصغير في القد ، وتبادلوا التهاني 

أحد المشاركين لنعمة هذه الخصائص علج رغم أذى بعض نتائجها عليهم، وكذلك فعلوا حين توجه 
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 Breaking theاإلسرائيلية ش« اكسروا الصمت»الج الرئي  رفلين سائاًل إياه ما إذا كانت حركة 

silence ، التي تجمع شهادات الجنود والضباط عن ممارساتهم أو عما رأوه أمامهم وتنشره بال أسما )
خليًا شعلج طريقة حركة مشروعة، ف جاب بكل تسامح أن النقد ضروري، لكن عليه أن يكون دا

تلك، علج استلهام حركة « يديعوت»الشهيرة(، وشدد رون يارون رئي  تحرير « الغسيل الوسخ»
المقاطعة لتجربة جنوب إفريقيا، قائاًل في آٍن واحد: ا نريد أن نرى أنفسنا بعد خم  أو عشر سنوات 

وا تشبيه بين جنوب أفريقيا في الموضع الذي وصلت إليه جنوب أفريقيا، ماكدًا بالطبع أنه ا شبه 
سرائيل! هكذا سار اإليقال، وصوًا إلج و ير ااستخبارات، يسرائيل كات ، الذي أعلن أنه يتعين  وا 

الناشطين في حملة المقاطعة شهو التعبير « شطب هادفة للمدنيين»علج إسرائيل تنظيم عمليات 
ات ضباط ااستخبارات إلج سفاراتها في المتعار  عليه لإلشارة إلج ااغتياات(، وأنها سترسل عشر 

العالم للتعر  إلج هوية المناضلين في الحملة ورصد حركتهم. قالها أمام سفير ااتحاد األوروبي 
 والمراسلين الصحافيين المحليين والعالميين، من دون خشية استغراب أو محاسبة.

طالقها من علج منبر األمم المتحدة هناك حملة عالمية تقودها إسرائيل، وسبق لنتانياهو أن أعلن ان
العام الفائت، وهي تهد  للضغط علج الحكومات عبر العالم وحّضها علج اتخاذ إجرا ات ضد 
حملة المقاطعة، تبدأ من اتهامها ب نها تدعو إلج الكراهية وتحّف  الالسامية، مرورًا باعتبارها تتسبب 

ن ال أحكام قاسية بهم، وحتج إصدار باضطراب النشاط ااقتصادي، وانتهاً  بمالحقة منا ضليها وا 
 قوانين وتعميمات رسمية تحرِّم الحركة وتجرمها.

. وك مثلة، وقع علج عريضة تعلن مقاطعة الجامعات BDSجا  ذلك بعد اتسال دوائر نشاط 
في تشرين األول « الغارديان»أستاذًا جامعيًا معروفًا في بريطانيا نشرت بيانهم  342اإلسرائيلية 

أكتوبر( الفائت، بعدما نشرت قبلذاك ب شهر بيانًا لفنانين كبار شكين لوش وروجر وليام وغيرهما( ش
قامة حفالت فيها. وقد انخرطت في حملة  يدعو الفنانين العالميين إلج اامتنال عن  يارة إسرائيل وا 

لمتحدة وكندا المقاطعة مجال  بلدية وروابط جامعية واسعة ونقابات عمالية كبرى في الوايات ا
وجنوب أفريقيا وعدد من البلدان األوروبية. وكانت جمعية المعماريين الملكية البريطانية سبقت كل 
هاا  إلج إعالن مقاطعتها المشاريع في إسرائيل. وأخيرًا، اضطر مهرجان ثقافي عالمي في مدينة 

ة للمياه الغا ية التي كانت إنغوليم جنوب فرنسا الج إلغا  تعامله مع شركة سوداستريم اإلسرائيلي
ترعاه. وسحبت شركات إسرائيلية لها تجارة عالمية مصانعها من الضفة الغربية خشية تعرضها 
للمقاطعة، كما أنهت شركة أورانج للهات  النقال تعاقدها مع شركة اتصاات إسرائيلية للسبب نفسه، 

تسحب خالل العامين المقبلين قسمًا العالمية لألمن أنها س -البريطانية  G4Sوكذلك أعلنت شركة 
كبيرًا من استثماراتها من إسرائيل، بينما كانت تقدم خدماتها للمستوطنات. هذا إن لم نذكر سحب 
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، ندا  كبير أساقفة جنوب 2002استثمارات كنائ  عالمية قبل ذلك بسنوات، وقبلها جميعًا، في 
 أفريقيا دي موند توتو وصاحب نوبل للسالم...

ن كان ا يهدد، حاليًا علج األقل، مصالح إسرائيل قياسًا بتقدم تعاملها التجاري في العالم، كل ذلك  وا 
سرائيل تمتلك ُرهابًا خاصًا عاليًا حيال ذلك، وهو هلع تكويني حاضر منذ  لكنه يم  صورتها. وا 

 س  علج نش تها، علج رغم قوتها العسكرية واألمنية، ولعله مرتبط بشعورها العميق ب نها كيان ت
سلب حقوق شعب آخر لم ُيمحق، وعلج مجموعة من التلفيقات. فهل سنشهد مرحلة جديدة تذكِّر 
باغتياات إسرائيل ممثلي منظمة التحرير في أوروبا في الثمانينات والتسعينات، أم أن و ير 

 .ااستخبارات اإلسرائيلي ذاك مجرد أبله؟
 3/4/2016الحياة، لندن، 
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 علي جرادات
أجمع الفلسطينيون، وا ي الون، في جميع أماكن تواجدهم، وكل فئاتهم العمرية وااجتماعية، 

، 76مار / آذار من عام  30وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، وانتما اتهم الح بية، علج اعتبار يوم 
متمي ة في سياق نضال  الفلسطينية. وا عجب. فقد شكل هذا اليوم لحظة انعطا « يوم األرض»
انتمائهم الوطني، ورفضهم مصادرة ما « جدل»، لسببين، أوًا ألنه كان يومًا لحسم «48فلسطينيي »

تبقج، وبالتالي، ما صودر، من أرضهم، وإلعالن تمسكهم بها، ورفض اقتالعهم منها. وثانيًا، ألن 
والمبادرة في نضالهم. ففي ذاك اليوم  أحداث هذا اليوم كانت فاتحة اانتقال من رد الفعل إلج الفعل،

إلج اإلضراب « لجنة الدفال عن األرض»لبت جماهير هذا الج   من الشعب الفلسطيني دعوة 
 لتهويد الجليل.« وثيقة كيننف»العام، احتجاجًا علج البد  بتنفيذ مخطط 

دادًا عاليًا وفيما حاول جيش الكيان وحكومته، آنذاك، كسر اإلضراب، أبدت هذه الجماهير استع
للمقاومة والتضحية، عبر المشاركة الواسعة في مظاهرات ضخمة، عمت قرى سخنين ودير حنا 
وعرابة البطو  والطيبة، وهو ما دفع هذا الجيش الباغي لتفجير حقده الصهيوني األسود، وتصعيد 

ت. هنا، قمعه للمتظاهرين، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين، وجرح العشرات، واعتقال المئا
كان ذلك هو الهد  «. كيننف»تحولت المظاهرات إلج هبة شعبية شاملة وعارمة إلسقاط مخطط 

المباشر لتلك الّهبة، لكنها في األبعد وغير المباشر، عبرت عن تجذر، ويقظة، وارتقا ، وعي 
والسيادة ، بهويتهم الوطنية والقومية، وعن قناعتهم بحقيقة أن موضول األرض والسيطرة 48فلسطينيي 

 عليها هو محور الصرال، وبحقيقة أن البعد القومي هو جوهره.
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عمَّ كامل « حريق»أما الداات األعمق، واألكثر أهمية، فحملها ارتقا  شرارات تلك الّهبة إلج 
الفلسطينيين، وعك  تشبثهم ب رضهم، واستعدادهم لمواصلة النضال ألجل الدفال عنها، « سهل»

 عادتها، والعودة إليها، كوطن ومصدر ر ق معًا.والصمود عليها، واست
وهو ما دفع األح اب الصهيونية، وحكومة الكيان، في حينه، إلعادة النظر في برامجها، ووق  تنفيذ 

إن نجاح اإلضراب نجاحًا »، وقد عبر األخير نفسه، عن ذلك، حيث قال: «كيننف»إجرا ات مخطط 
دارسها وقبولها كمعطيات، ونقطة انطالق لكل بحث في تامًا في القطال العربي، هو حقيقة يجب ت

، بل في شهر 1976/ 3/ 1هذا، علمًا ب ن رائحة وثيقته العنصرية لم تَُفح، بالكامل، في «. الموضول
لم « كيننف»الصهيونية، عن أن « َعْل همشمار»سبتمبر/أيلول من العام ذاته، حين كشفت صحيفة 

أيضًا، اتخاذ إجرا ات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية  يقترح سلب األرض، فقط، بل، اقترح،
في دمجهم، ورأى أن « اإلسرائيلية»، وعن أنه أقر بفشل السياسة «48فلسطينيي »فاشية لمعاملة 

قوة محركة، بين العرب واليهود، وأن ت ايد العرب السكاني، وتكاثرهم، في »المعركة الديموغرافية هي 
 «.ه خطرًا علج سيطرتنا علج المنطقةالجليل يحمل في طيات

يوم »، آنذاك، عظمة هبة «اإلسرائيلي»بالمقابل، لخص ماير فلنر، أمين عام الح ب الشيوعي 
إن نضال الجماهير العربية، منذ سنين طويلة ضد سياسة التميي  والقمع القومي، »بالقول: « األرض

الهبة، المعمدة بالدم، والخالدة خلود وهذا صحيح، فبتلك «. 1976قد وصل إلج ذروته في العام 
، إلج غير رجعة، كل الوعي 48ال يتون النامي بين مفاصل صخر جبال فلسطين، جر  فلسطينيو 

ال ائ  عن إمكان التعايش بين المواطن والمستوطن، وبين المستعمِّر والمستعَمر، وعن إمكان تذويب 
استيطاني عنصري إقصائي إحاللي، من الهوية الوطنية والقومية الفلسطينية في إطار كيان 

 مقتضيات وجوده وأهدافه العدوان والتوسع، وبالتالي، توليد، وتجديد، مقاومته.
يقاومون، ويحبطون، تنفيذ « األسرلة»عامًا من مساعي  68، شمثاًل(، بعد 48فها هم فلسطينيو 

لصمود، ومثابرة إعادة البنا . لتهويد النقب، ويَتحدون، في قرية العراقيب، باستمرار ا« برافر»مخطط 
« دولة اليهود»أما المستوطن اليهودي، فيسكنه خو  دائم علج مشرول المغامرة الكبرى المتمثلة با

، ومن انكشا  كذبة أن هذه األرض هي بال شعب. هذا ناهيك عن رعبه من «أرض الميعاد»علج 
 فتج، أو فتاة، يتخيل أن بيده، أو بيدها، سكينًا.

ن اختلفت أهدافها المباشرة(، التي هذا يعني أ ن الع يمة ذاتها، واإلرادة ذاتها، والشجاعة ذاتها، شوا 
ف هل سخنين وعرابة ودير حنا وكفر كنا «. برافر»، سو  تسقط مخطط «كيننف»أسقطت مخطط 

والطيبة والنقب ومدن ساحل فلسطين وناصرة البشارة، ما  الوا صامدين علج أرضهم، أرض 
طالما لفظت مستعمرين وغ اة كثر، جاسوا في ترابها عبثًا، وفي النهاية جروا أذيال فلسطين، التي 
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خيبتهم ومضوا. أما سوائب المستوطنين اليهود التي يطلقها، اليوم، المهووسون ب ساطير التلمود، 
، وتعاليم جابوتنسكي، فهم ا يعدون سوى طارئ ينتظرون قرارًا بانتها  المهمة التاريخية لالستيطان

فال رل »بانتها  المصلحة ااستعمارية في هذه المنطقة، أو بااتكا  علج بديل آخر غير مكل ، 
والحصاد ليست عادة نسل المرابين والصيارفة والصاغة، إنهم مكرهون علج هذه األرض، ويقولون 

 «.دائمًا محمد ي رل
الروحي بين اإلنسان والتراب هذا يعني، أنه لئن كانت األرض هي جذر الصرال القائم علج اارتباط 

والعرق، وهي كذلك بامتيا ، فشن الغلبة في نهاية المطا ، تقدم األمر أو ت خر، هي للسواعد التي 
تدق الفاو ، ولي  لمن يحولونها إلج قاعدة للصواريخ، ولمن ينشدون الحياة، ولي  للباحثين عن 

ر لنا أن نس ل «. أغيارهم»الموت لهم، ولكل  بعد أربعين عامًا عن العفريت « رائيل كيننفيس»فلو قدِّّ
 الذي أخرجه، بوثيقته، من القمقم، ترى ماذا سيجيب اآلن وهنا؟

يوم »نج م أنه سيردد ما قاله المستشار األمني الصهيوني شموئيل توليدانو، في تعليقه علج هبة 
، لم يعودوا كذلك بل هاا  العرب الذين عاشوا بيننا، وكنا نريدهم حطابين وسقائي ما «: »األرض

ولو أن هذا الصهيوني ااستعالئي ظل حيًا لمات غيظًا، حين «. أثبتوا أنهم عرب وفلسطينيون أيضاً 
يعلم أن الذين حسموا، في يوم األرض، جدل الهوية واانتما  للشعب الفلسطيني، باتوا، اليوم، مليونًا 

 دورًا مرك يًا في النضال الوطني األشمل.ونص  المليون، ويلعبون، من موقع الشريك، ا المساند، 
 3/4/2016الخليج، الشارقة، 
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