
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 نتشاور مع الفصائل في كيفية الرد  .."القسام": العدو يتحمل ما يترتب عن جريمة رفح
 النخالة: طرح االنتخابات اآلن مناورة بغرض التهرب من استحقاق المصالحة

 وفد من إخوان مصر برئاسة نائب المرشد يزور قطاع غزة لمتهنئة بصفقة تبادل األسرى
سرائيلدبموماسي أمريكي:   الربيع العربي يمكن أن يطيح بحماس إذا نجحت المفاوضات بين السمطة وا 
  التي أطمقت من غزة في اعتراض الصواريخ فشمتيدية" "القبة الحدمصادر إسرائيمية: 

تسعة شهداء من "سرايا القدس".. 
 والمقاومة تتوعد وترّد بقتل إسرائيمي
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صاب .0   آخرين 88ة تسعة شهداء من "سرايا القدس".. والمقاومة تتوعد وترّد بقتل إسرائيمي وا 
طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي مف غزة، أف  03/93/1399وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، نشرت 

 1ي قطاع غزة مما أدى إلى استشياد غارة عمى أىداؼ مختمفة ف 41شنت طواؿ ساعات الميؿ أكثر مف 
مقاوميف ليرتفع بذلؾ عدد شيداء التصعيد اإلسرائيمي منذ ظير األمس إلى تسعة جميعيـ مف سرايا القدس 

 الجناح العسكري لحركة الجياد اإلسالمي.

وب وكانت قوات االحتالؿ ابتدأت التصعيد بغارة نفذتيا عمى موقع تابع لسرايا القدس غرب مدينة رفح جن
القطاع األمر الذي أدى إلى استشياد خمسة مف قادة سرايا القدس. وىـ: أحمد الشيخ خميؿ، ومحمد 

 عاشور، وباسـ أبو العطا، ومحمد الخضري، وعبد الكريـ شتات.

واستشيد أربعة مقاوميف آخريف جراء غارتيف منفصمتيف نفذتيما طائرات االحتالؿ، األولى استيدفت مجموعة 
غرب منطقة معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة مما أدى إلى استشياد المقاومْيف سامي مف المقاوميف 

 أبو سبت وسميماف أبو فاطمة.

واستيدفت غارة أخرى أرضا خالية قريبة مف ميبط الطيراف غرب مدينة غزة مما أدى إلى استشياد 
واقـ الدفاع المدني مف انتشاؿ المقاومْيف سييؿ إبراىيـ جندية، ومرضي ناىض حجاج، والمذاف لـ تتمكف ط

 جثمانييما إلى بعد عدة ساعات مف القصؼ.

وتتالت الغارات اإلسرائيمية طواؿ ساعات الميؿ لتطاؿ مواقع تدريب تابعة لممقاومة الفمسطينية، ومواقع أمنية، 
 وأراض خالية، ومجموعات لممقاوميف.

"تونس" التابع لمقساـ شرؽ حي الزيتوف، وموقعا  وقاؿ مراسمو )صفا( إف الغارات اإلسرائيمية استيدفت موقع
أخرا تابعا لمقساـ في محررة "تؿ قطيؼ" جنوب دير البمح وسط القطاع، وموقع تدريب تابع لحركة األحرار 

 غرب خانيونس.

"، وكذلؾ 41كما قصفت طائرات االحتالؿ موقع الشرطة الخاصة غرب خانيونس بصاروخيف مف طراز "اؼ
مصنع أبو طو لمباطوف بمنطقة المطاحف شماؿ المدينة، ودوار "أبو ىداؼ" في محررة  دفيئة زراعية قرب

 "كيسوفيـ" جنوب القطاع.

وأغارت طائرات االحتالؿ عمى أرض خالية بحي الشجاعية شرؽ مدينة غزة، ودوار "الخرساف" بمنطقة أبو 
لى مستشفى "شيداء العجيف وسط القطاع مما أدى إلى إصابة مواطف واحد بجراح متوسطة وصؿ إ

 األقصى" بدير البمح.

واستيدفت طائرة استطالع سيارة مدنية متوقفة في شارع النفؽ بمدينة غزة، فيما أكد مراسمنا نجاة اثنيف مف 
 المقاوميف مف غارة إسرائيمية شرؽ جباليا شماؿ القطاع.

عف قصؼ أىداؼ  أعمنت مسئوليتيا أف سرايا القدس 19/93/1399وكالة سما اإلخبارية،  وذكرت
ممـ، ومغتصبة نتيؼ ىعسراه  88صواريخ "جراد"، وموقع كـر ابو سالـ بقذيفتي ىاوف عيار  8صييونية بػ
 صواريخ "قدس". 1، وموقع كوسوفيـ ومفتاحيـ وعسقالف وسديروت بػ481بصاروخي 

ـ، 92/48/9844مف مساء اليوـ السبت،  1548و  1566وفي بياف آخر قالت السرايا، تماـ الساعة 
صواريخ "جراد"،  3تمكنت "الوحدة الصاروخية التابعة لسرايا القدس مف استيداؼ مدينتي "أسدود واوفاكيـ" بػ

، وموقع كوسوفيـ 481ممـ، ومغتصبة نتيؼ ىعسراة بصاروخ  88وموقع كـر ابو سالـ بقذيفتي ىاوف عيار 
االحتالؿ عف مقتؿ اسرائيمي واعمف جيش  صواريخ"قدس."   1ومغتصبة سديروت وعسقالف ومفتاحيف بػ

 اخريف بجراح مختمفة جراء قصؼ صواريخ المقاومة. 18واصابة 
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بالرد توعدت سرايا القدس نقال عف مراسميا مف غزة حامد جاد، أف  03/93/1399الغد، عمان،  وجاء في
دفع العدو ثمنًا عمى جريمة اغتياؿ نشطائيا مؤكدة أف ردىا سيكوف مدويا ونوعيا وفي قمب الدولة العبرية وسي

باىظًا ردًا عمى جريمتو النكراء وقاؿ "إف جريمة االستيداؼ بحؽ قادتنا ومجاىدينا لف تمر دوف عقاب، وأف 
 العدو سيدفع ثمنًا باىظًا ردًا عمى جريمتو النكراء" .

رتكب وقاؿ الناطؽ باسـ سرايا القدس أبو أحمد في بياف تمقت الغد نسخة منو "اف االحتالؿ اإلسرائيمي ا
مجزرة بشعة بحؽ قادة وكوادر سرايا القدس، مؤكدا اف طائرة استطالع أطمقت صاروخيف اثنيف عمى 

 مجموعة مف المقاوميف في احد المواقع.
وأضاؼ "نعتبر ىذا التصعيد ىو األخطر منذ عدة اشير وسترد سرايا القدس عمى ىذه الجريمة النكراء برد 

اف نتحدث عف تيدئة وما يعنينا اآلف اف ىناؾ شيداء مف القادة  نوعي، فبعد ىذا التصعيد ال يمكف لنا
 والكوادر وردنا سيكوف بالطريقة المناسبة والنوعية".

وأعمف أبو احمد االستنفار في صفوؼ سرايا القدس لمرد عمى جريمة االغتياؿ التي طالت عددا امف قيادات 
 قاومة وسترد عمييا بقوة.وكوادر السرايا، مشددا عمى اف رسالة االحتالؿ وصمت لمم

وأشارت سرايا القدس في بياف منفصؿ الى أنو استشيد اثر ىذا القصؼ الذي استيدؼ موقع تدريب 
"مياجر" القيادي في السرايا أحمد الشيخ خميؿ الذي تعرض سابقا لعدة محاوالت اغتياؿ بترت يده في 

ياد محمد لشيخ خميؿ(، اضافة الى استشاحداىا، وىو شقيؽ الشيداء القادة )محمد وأشرؼ وشرؼ محمود ا
صابة ثالثة آخريف جميعيـ مف الذراع عاشور، وباسـ أبو العطا ، ومحمد السردي، وعبد الكريـ شبات وا 

العسكرية نفسيا فيما وصفت مصادر طبية في مستشفيي الشييد أبو يوسؼ النجار في رفح، ومجمع ناصر 
 .بالحرجة يونس حالة بعض المصابيف الطبي في مدينة خاف

« الجياد»القيادي في ، أف فتحي صّباح نقال عف مراسميا مف غزة 03/93/1399الحياة، لندن،  وأوردت
تأكيد عمى أف العدو الصييوني يحاوؿ أف يعيد قوتو ووزنو في »أحمد المدلؿ اعتبر أف اغتياؿ الخمسة 

ر إرادتيا، وىي أقوى بكثير مما المنطقة عمى حساب مجاىدي سرايا القدس، لكف المقاومة في غزة لف ُتكس
ىدفيا كسر إرادة المقاومة وتعكير أجواء »وشدد عمى أف عممية االغتياؿ «. يتوقع االحتالؿ وستزداد قوة

المقاومة »وأكد أف «. الفرحة التي يعيشيا أبناء شعبنا الفمسطيني بعد صفقة وفاء األحرار التي مرغت أنفو
الصييوني، وسيكوف الرد عمى ىذه الجريمة بطريقة موحدة بيف أذرع ستواصؿ جيادىا ومقاومتيا ضد العدو 

 «.المقاومة كافة
، وقالت إف «الجريمة الجديدة»سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي المسؤولية عف « حماس»بدورىا، حّممت حركة 

ء االحتفاالت االحتالؿ يتحمؿ النتائج كافة المترتبة عمى جريمتو البشعة التي يحاوؿ مف خالليا إفساد اجوا»
 «.باألسرى المحرريف والتعبير عف غيظو مف انتصار المقاومة

، االحتالَؿ المسؤولية «لجاف المقاومة الشعبية»، الذراع العسكرية لػ «ألوية الناصر صالح الديف»كما حّممت 
 «.ال تمر ىذه الجريمة مف دوف رد»، وتوعدت بأف «جريمتو»عف 

الساعات المقبمة »إف « أبو عاصؼ»الممقب « أيمف جودة –ألقصى كتائب شيداء ا»وقاؿ الناطؽ باسـ 
ستشيد تصعيدًا ضد االحتالؿ مف فصائؿ المقاومة الفمسطينية كافة ردًا عمى الجريمة الصييونية في حؽ 

دماء شيدائنا لـ ولف تذىب ىدرًا، وسنرد عمى العدو الصييوني بكؿ ما »وأضاؼ أف «. كوادر سرايا القدس
 «.ةأوتينا مف قو 
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فصائؿ « الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف»، الذراع العسكرية لػ «كتائب الشييد أبو عمي مصطفى»ودعت 
وجددت «. التوحد والتصدي والرد عمى جرائـ االحتالؿ بكؿ قوة وبكؿ أشكاؿ النضاؿ»المقاومة كافة الى 

ات أو اتفاقات، ويواصؿ جرائمو موقفنا الرافض ألي تيدئة مع االحتالؿ، فعدونا الغدار ال يحتـر أي تعيد»
أماـ ىذا التصعيد الخطير »وقالت: «. في حؽ شعبنا ومقاومتنا، ونؤكد أف جرائمو لف تمر مف دوف عقاب

والجريمة البشعة... ندعو الى ضرورة رص الصفوؼ والوحدة الوطنية والميدانية لمواجية المحتؿ 
 «.ر والتحرير ودحر المحتميف وتعزيز صمود شعبناالصييوني، فال بديؿ عف الوحدة، فيي سبيمنا نحو النص

 
 "عضوية فمسطين"عباس يبحث في الدوحة مع لجنة المتابعة خيارات التحرك في شأن  .1

وصؿ الرئيس محمود عباس )ابو مازف( الى الدوحة امس لممشاركة في : محمد المكي أحمد -الدوحة 
قد اليوـ برئاسة رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السالـ العربية الذي يع

حرص القيادة الفمسطينية عمى متابعة »الشيخ حمد بف جاسـ بف جبر آؿ ثاني، وذلؾ في مؤشر الى 
واستكماؿ آفاؽ تحركيا الذي دشنتو في األمـ المتحدة في شأف طمب العضوية الكاممة لمدولة الفمسطينية في 

 د قوؿ مصادر فمسطينية.عمى ح« المنظمة الدولية
ويرافؽ عباس وفد يضـ كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات ومستشارا الرئيس لمشؤوف السياسية 

إف االجتماع، « الحياة»نبيؿ ابو ردينة، ولمشؤوف الديبموماسية مجدي الخالدي. وقالت مصادر تحدثت الى 
التحرؾ في الفترة « بحث خيارات»، سيركز عمى وىو األوؿ بعد تقديـ عباس طمب العضوية لمجمس االمف

التحرؾ في ظؿ دعـ « سبؿ»المقبمة في ضوء تقويـ المواقؼ الدولية واالسرائيمية، كما سيحدد االجتماع 
عربي كبير لمموقؼ الفمسطيني في شأف العضوية الكاممة. ومف المقرر ايضًا اف تقدـ سورية ردىا اليـو 

 أياـ برئاسة رئيس الوزراء القطري. عمى لجنة عربية زارت دمشؽ قبؿ
وقاؿ األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة في الجامعة العربية السفير محمد 
صبيح إف لجنة مبادرة السالـ العربية )لجنة المتابعة( ستجتمع اليوـ في الدوحة لبحث آخر التطورات 

في مجمس األمف. وأضاؼ في تصريح في القاىرة اف المجنة تعقد المتعمقة بالتحرؾ العربي والفمسطيني 
اجتماعيا عمى المستوى الوزاري بمشاركة الرئيس عباس، وبرئاسة رئيس الوزراء القطري، اذ سيستمع 
المشاركوف إلى تقرير ميـ مف عباس عف الجيد الذي بذؿ اخيرا في شأف طمب العضوية الكاممة لدولة 

 فمسطيف في مجمس األمف.
وأوضح أف عباس سيضع المشاركيف أيضًا بصورة نتائج االتصاالت مع المجنة الرباعية الدولية في 
خصوص عممية السالـ، مضيفًا أف المجنة الوزارية ستستمع إلى تقارير مف الدوؿ العربية عف تحركاتيا 

 األمـ المتحدة.واتصاالتيا مع عدد مف الدوؿ المؤيدة والمعارضة لحصوؿ فمسطيف عمى عضوية كاممة في 
 03/93/1399الحياة، لندن، 

 
 السمطة الفمسطينية تطالب بوقف التصعيد عمى قطاع غزة .0

طالبت الرئاسة الفمسطينية بوقؼ التصعيد اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، وطالب  :وكاالت - حامد جاد -غزة 
لقطاع والذي أدى إلى الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة بوقؼ التصعيد اإلسرائيمي عمى ا

صابة عدد آخر بجروح. ودعا أبو ردينة في تصريح نقمتو وكالة األنباء الفمسطينية  استشياد ستة مواطنيف وا 
عادة الحرب عمى قطاع غزة وتشديد الحصار عميو".  الرسمية إلى "عدـ إعطاء فرصة الستغالؿ الوضع وا 
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 03/93/1399الغد، عمان، 
 
 جولة التصعيد الراهنة بحر: االحتالل سيخسر أحمد  .8

أحمد بحر، النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي، االعتداء الصييوني الوحشي عمى قطاع  د.أداف : غزة
مجاىديف مف سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجياد اإلسالمي.  2غزة، والذي أسفر عف استشياد 

وقاؿ بحر في بياف  حرار" لكنو لف يفمح في ذلؾ. مؤكًدا أف االحتالؿ يػحاوؿ اغتياؿ النصر في "وفاء األ
( تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخًة عنو، إف التصعيد األخير يعد 48-92صحفي مساء السبت )

جريمة صييونية مبيتة، وبداية لتصعيد صييوني ممنيج ضد أبناء شعبنا وفصائمو المقاومة، إثر النصر 
ة عبر صفقة تبادؿ األسرى "وفاء األحرار"، والخسارة المذلة التي تجرعيا االستراتيجي الذي حققتو المقاوم

 الكياف الصييوني، الذي ُأرغـ عمى االنصياع لشروط المقاومة ومطالبيا العادلة". 
وأشار النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي، إلى أف "حكومة االحتالؿ عبر ىذه الجريمة تحاوؿ استدراج 

جديدة مف التصعيد، وتعمؿ عمى جّر الفمسطينييف إلى معركة دامية لتعويض التراجع  المقاومة إلى جولة
االستراتيجي والخسائر الفادحة التي لحقت بيا مؤخًرا"، مؤكًدا في الوقت ذاتو عمى أف "العدو الصييوني 

 سيخسر جولة التصعيد الراىنة كما خسر جوالت التصعيد السابقة". 
 19/93/1399، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 األشقر: صفقة التبادل بين مصر واالحتالل شممت خمسة أسرى أمنيين فقطرياض  .5

أكد رياض األشقر،أف صفقة تبادؿ األسرى، بيف الجانبيف المصري واإلسرائيمي، والتي تضمنت اإلفراج : غزة
سوى خمسة مف  عف خمسة وعشريف أسيًرا مصرًيا مقابؿ الجاسوس اإلسرائيمي إيالف غرابيؿ، لـ  تشمؿ

 األسرى المعتقميف عمى قضايا أمنية.
وقاؿ مدير الدائرة اإلعالمية في الوزارة في قطاع غزة: "بأف صفقة التبادؿ التي أطمؽ بموجبيا الجاسوس 

أسيرا مصريًا بينيـ ثالثة أطفاؿ والتي تمت الخميس الماضي عمى  96آيالف غرابيؿ، مقابؿ إطالؽ سراح 
ـ تشمؿ غالبية األسرى المصرييف المعتقميف عمى قضايا أمنية والتي في غالبيا تتعمؽ معبر طابا الحدودي، ل

أسيًرا، حيث ضمت الصفقة خمسة أسرى فقط  98بعمميات إدخاؿ أسمحة إلى األراضي الفمسطينية، وعددىـ 
 مف ىؤالء.

شموؿ (، عدـ 92/48واستغرب األشقر في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ السبت )
الصفقة المصرية مع الجانب اإلسرائيمي كافة األسرى المصرييف المعتقميف لدى االحتالؿ، وخاصة األسرى 
العشريف المعتقميف عمى قضايا أمنية، ال سيما مع مقارنة ما تـ مع نجاح الحكومة المصرية في إتماـ صفقة 

عا الحكومة المصرية إلى تدارؾ األمر ود تبادؿ بيف الفمسطينييف واالحتالؿ مقابؿ الجندي جمعاد شاليط.
والعمؿ مف اجؿ إطالؽ سراح كافة األسرى األمنييف مف سجوف االحتالؿ، وفى مقدمتيـ األسير عاطؼ 

 قديح الذي يعانى مف فشؿ كموي وحالتو الصحية صعبة.
 19/93/1399قدس برس، 

 
 ل/ ينايروعزمها حل نفسها في كانون األ  السمطة الفمسطينية تبمغ دوالً "الغد":  .6
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عممت "الغد" مف مصادر فمسطينية مطمعة، أف السمطة الفمسطينية، أبمغت دوال : يوسؼ الشايب –راـ اهلل 
في العالـ، بما فييا إسرائيؿ والواليات المتحدة األميركية، نيتيا حؿ نفسيا في كانوف األوؿ)يناير( المقبؿ، في 

فض أف تكوف السمطة دوف سمطة"، وليس "حؿ و"ر  إطار ما تسميو "نقؿ الصالحيات إلى االحتالؿ"،
ف كاف واقع األمور يشير إلى التمويح بحميا.  السمطة" كمسمى، وا 

وأضافت المصادر، التي فضمت الكشؼ عف نفسيا، أنو ليس ثمة إجماع داخؿ الجسـ القيادي في السمطة 
يات إلى االحتالؿ، الفمسطينية عمى خطوة كيذه، خاصة أف الحديث يجري عمى التدرج في نقؿ الصالح

 بحيث تبدأ بالصالحيات المدنية كالصحة والتعميـ، وتأجيؿ الصالحيات األمنية إلى وقت الحؽ !
 03/93/1399الغد، عمان، 

 
 تدرس خياراتها وحل السمطة مستبعد  محمد أشتية: السمطة الفمسطينية .7

يارات بشأف المرحمة المقبمة قاؿ مسؤوؿ فمسطيني بارز، أمس، إف السمطة الفمسطينية تدرس الخ: أ ب د
وذلؾ عبر لجنة مشتركة مف المجنتيف المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية. وعمؽ 
عضو الوفد الفمسطيني المفاوض محمد اشتية عمى تقارير إسرائيمية تحدثت عف تفكير جدي بحؿ السمطة 

ىي إنجاز تراكمي لنضاالت الشعب الفمسطيني في الداخؿ نعتبر أف السمطة ليست منة مف أحد، بؿ "بالقوؿ 
ىو عدـ استمرار األمر ". وأكد أف اليدؼ الفمسطيني الميـ "والشتات وبالتالي ىذه ليست شركة يتـ حميا

الواقع الذي تريده إسرائيؿ سواء كاف في المفاوضات الشكمية مع استمرار االستيطاف أو إبقاء السمطة رىينة 
 ."ذا أمر ال يمكف أف نقبموبيف أيدييا وى

 03/93/1399الخميج، الشارقة، 
 
 أبو ردينة يقمل من أهمية تصريحات تتحدث عن حل السمطة الفمسطينية .8

قمؿ الناطؽ الرسمي باسـ رئاسة السمطة الفمسطينية نبيؿ أبو ردينة مف أىمية تصريحات أدلى بيا : راـ اهلل
/ العبرية، تحدث خالليا عف وضع خطة لحؿ السمطة مسؤوؿ فمسطيني رفيع المستوى لصحيفة /معاريؼ

وقاؿ أبو ردينة، في بياف صادر عنو ُنشر في وسائؿ اإلعالـ الرسمية  الفمسطينية في غضوف عدة أشير.
التابعة لمسمطة: "عمى ضوء كثرة التصريحات التي تنسب إلى مسؤوليف فمسطينييف دوف أسماء، حوؿ مسائؿ 

ية، فإننا ندعو وسائؿ اإلعالـ إلى توخي الدقة في  نشر مثؿ ىذه حساسة ومصيرية وغاية باألىم
وأضاؼ: "أف أي تصريحات رسمية باسـ الرئاسة ىي التي تصدر مقرونة بأسماء الناطقيف  التصريحات".

 الرسمييف، وأف كؿ ما يصدر مف تصريحات دوف أسماء ال قيمة ليا ويجب أف ال تؤخذ بعيف االعتبار".
 19/93/1399قدس برس، 

 
 يشيد بالمقاومة ودورها بتحرير األسرى   "التشريعي" .9

اعتبر الدكتور عزيز دويؾ رئيس المجمس التشريعي أف الفمسطينييف عمى أبواب حالة مف النصر : غزة
وثمف دويؾ  التاريخي غير المسبوؽ لممقاومة، سعدت بو األمة اإلسالمية عامة والشعب الفمسطيني خاصة. 

-92ؼ  خالؿ مأدبة غداء لألسرى المحرريف أقاميا المجمس التشريعي بغزة السبت )في كممة لو عبر اليات
( دور المقاومة وجيدىا الذي بذلتو مف أجؿ تحرير األسرى، مؤكًدا أف حرية ىؤالء األسرى ىو عمى 48

 وأضاؼ "إننا في برلماف الشعب الفمسطيني نبارؾ ألسرانا طريؽ تحرير باقي األسرى مف سجوف االحتالؿ.
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األبطاؿ حريتيـ، ونبارؾ البدء ببناء منبر المسجد األقصى المحرر قريًبا بإذف اهلل"، داعًيا إلى تشكيؿ لجنة 
 لجمع تبرعات لممنبر مف كافة أنحاء العالـ اإلسالمي لربط أمواؿ المسمميف بالمسجد األقصى.

ينية إلى تشكيؿ لجنة مقاومة بدوره دعا النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي أحمد بحر الفصائؿ الفمسط
وقاؿ بحر إف "الصفقة انتصار تاريخي واستراتيجي  مشتركة لتحرير باقي األسرى مف سجوف االحتالؿ.

د الشعب الفمسطيني في الضفة وغزة وأراضي  عالمي، وحَّ  والجوالف واألردف". 18وسياسي وأمني وا 
 19/93/1399المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 ارة وفد اإلخوان المسممين لغزة رسالة سياسية مهمةطاهر النونو: زي .93

نبَّو الناطؽ باسـ الحكومة الفمسطينية طاىر النونو، إلى أىمية زيارة وفد رفيع مف : أدىـ الشريؼ - غزة
جماعة اإلخواف المسمميف وصؿ أمس، إلى ِقطاع غزة لكونيا األولى مف نوعيا بيذا الُمستوى مف حيث 

جماعة اإلخواف المسمميف، مؤكدًا عمى ترحيب حكومتو بزيارة وفد اإلخواف إلى  مشاركة قادة بارزيف في
وقاؿ النونو في تصريح لػ"فمسطيف": "جاء الوفد لتينئة الحكومة والُمقاومة الفمسطينية وحماس بإبراـ  الِقطاع.

 نجاز التاريخي. صفقة تبادؿ األسرى"، ُمؤكدًا عمى أف ليذه الزيارة رسالة سياسية ُميمة وتأكيد عمى اال
 03/93/1399موقع فمسطين أون الين، 

 
 البرغوثي: استبعاد "آلستوم" من مشروع قطار الحرمين انتصار لممقاومة النائب  .99

" : راـ اهلل اعتبر النائب المجمس التشريعي الفمسطيني، مصطفى البرغوثي، أف حممة مقاطعة شركة "آلستـو
طاء مشروع قطار الحرميف السريع في السعودية، تعّد بمثابة الفرنسية، التي أسفرت عف استبعادىا مف ع

 "إنجاز كبير" لممقاومة الفمسطينية.
(، إف التحركات لفرض 92/48وقاؿ البرغوثي في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو، السبت )

" العقوبات عمى الجانب اإلسرائيمي حققت "انتصارًا كبيرًا" مف خالؿ نجاح جيودىا ضد شركة " آلستـو
الفرنسية التي خسرت عطاء بقيمة عشرة مميار دوالر لمّد خط قطار الحرميف بيف مكة والمدينة المنورة في 
 المممكة العربية السعودية، بعد أف كانت قد شاركت في تنفيذ مشاريع إسرائيمية لتيويد مدينة القدس المحتمة.

" مف العطاء أ لحؽ خسائر فادحة بالشركة الفرنسية، في حيف أنو وأضاؼ أف قرار السعودية استبعاد "آلستـو
 يمثؿ انتصارًا ودفعة كبيرة لحركة النضاؿ والمقاومة الشعبية وحركات مقاطعة البضائع اإلسرائيمية.

 19/93/1399قدس برس، 

 
 
 
 ينتقد تصريحات هيل بشأن التوّجه الفمسطيني لألمم المتحدة عبد الكريم نائبال .91

لمجمس التشريعي الفمسطيني، انتقادات حادة لتصريحات المبعوث األمريكي لعممية وجو نائب في ا: راـ اهلل
السالـ في الشرؽ األوسط ديفيد ىيؿ، والتي زعـ خالليا أف الخطوة الفمسطينية بالتوجو إلى األمـ المتحّدة 

 طقة.الستصدار اعتراؼ بالدولة الفمسطينية مف شأنيا أف تزيد مف تعقيد العممية السممية في المن
وقاؿ النائب قيس عبد الكريـ، عضو المكتب السياسي لػ "الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف"، في بياف 

(، "إف التوجو لألمـ المتحدة جاء بيدؼ إنقاذ 92/48صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو، السبت )
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التي لـ تحقؽ شيئًا لمشعب  القضية الفمسطينية مف مأزؽ التفاوض بعد عقود مف المفاوضات الثنائية العقيمة
الفمسطيني وكانت تنفرد برعايتيا الواليات المتحدة، التي تريد مفاوضات تجري دوف أسس ودوف تحديد 
المنطمقات األساسية والمرجعيات الواضحة، ومفاوضات تجري بينما تواصؿ إسرائيؿ تغيير الوقائع عمى 

 فقط بالمواقؼ المعمنة". األرض واتخاذ إجراءات مف جانب واحد عمى األرض وليس
 19/93/1399قدس برس، 

 
 ثمن مجزرة رفح سيكون غاليا أنكد يؤ  الهندي .90

، أف عممية رفح التي أدت سبتمحمد اليندي، ال د. اإلسالميأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجياد 
وقاؿ اليندي في إلي اغتياؿ خمسة مف مجاىدي سرايا القدس لف تمر مرور الكراـ وسيكوف ليا ثمنا غاليا. 

تصريحات لوكالة "سما" المحمية:"لف نقبؿ إطالقا أي معادلة تتيح إلسرائيؿ استباحة الدماء الفمسطينية والرد 
 سيكوف مباشرا فور أي عممية اغتياؿ أو قصؼ". 

 تعرؼ جيدًا أف سرايا القدس سترد فورا عمى أي عممية اغتياؿ أو تصفيو وأنيا ترغب في أف وتابع: "إسرائيؿ
وأوضح أف توقيت عممية االغتياؿ مرتبط بعممية اإلفراج عف  لتصعيد جديد في المنطقة". ةتكوف الدماء مدعا

األسرى المحرريف في رسالة تريد إسرائيؿ إيصاليا لمشعب الفمسطيني باف وقت الفرح لف يستمر طويال 
لذي يعيشو قطاع غزة، معتقدًا وبيف أف إسرائيؿ تريد تغير صورة اليدوء ا وستعيش غزة أياما مف الحزف. 

أنيا رسالة واضحة لممصرييف الذيف يقوموف حاليا بجيود لعقد لقاءات بيف فتح وحماس بعد عيد األضحى 
 المبارؾ. 

 19/93/1399موقع فمسطين أون الين، 
 
 نتشاور مع الفصائل في كيفية الرد  .."القسام": العدو يتحمل ما يترتب عن جريمة رفح .98

عبيدة"، الناطؽ باسـ "كتائب الشييد عز الديف القساـ" الذراع العسكري لػ "حماس"، أف العدو  أكد "أبو: غزة
الصييوني يتحمؿ كامؿ المسؤولية عف الجريمة البشعة التي ارتكبيا في رفح، مشدًدا أنو عمى العدو أف 

 يتحمؿ ما يترتب عمى ىذه الجريمة النكراء.
صائؿ المقاومة الفمسطينية وفي طميعتيا كتائب الشييد عز الديف وقاؿ في تصريح نشره موقع "القساـ": "ف

وأوضح "أبو عبيدة"  القساـ لف تفرط بدماء شيدائيا ولف تفرط بدماء شيداء الشعب الفمسطيني ومجاىديو". 
أف ىذه الجريمة "جاءت لتنغص عمى الشعب الفمسطيني فرحتو بتحرير األسرى، وىي تحاوؿ أف تنغص 

رمة والكبيرة التي عمت فمسطيف بسبب صفقة وفاء األحرار"، الفًتا النظر إلى أف العدو عمى الفرحة العا
الصييوني يحاوؿ مف خالؿ ىذه الجريمة أف يخفؼ مف حالة اإلحباط واليزيمة التي يعيشيا عمى كافة 

دأت بالفعؿ وأشار "أبو عبيدة" إلى أف كتائب القساـ ستتشاور، بؿ ب المستويات جراء ىذه الصفقة المباركة.
التشاور مع فصائؿ المقاومة في كيفية، وطبيعة الرد عمى ىذه الجريمة البشعة التي ارتكبيا االحتالؿ في 

 رفح.
 19/93/1399المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 : جرائم العدو لن تفمح في كسر إرادة شعبنا حماس .95
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برىوـ  أف االستيداؼ الصييوني أكد القيادياف في حركة حماس الدكتور سامي أبو زىري وفوزي : غزة
لكوادر وأبناء سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجياد اإلسالمي يمثؿ تصعيًدا  خطيًرا، يأتي في إطار 

وقاؿ أبو زىري، في تصريٍح  العدواف الصييوني المتواصؿ، محماًل العدو كامؿ التبعات المترتبة عمى ذلؾ. 
الفمسطيني لإلعالـ" إف ما أقدمت عميو قوات االحتالؿ مف اقتراؼ ( تمقى "المركز 48-92صحفي السبت )

جريمة قصؼ بحؽ كوادر وأبناء السرايا، ما تسبب باستشياد خمسة منيـ عمى األقؿ تصعيد خطير يأتي في 
 سياؽ استمرار العدواف عمى شعبنا".

، وتعكس حجـ الغيظ وشدد عمى أف ما جرى "محاولة لتنغيص فرحة شعبنا بإنجاز صفقة الوفاء لألحرار
 الصييوني مف حجـ الحفاوة غير المسبوقة التي استقبؿ بيا األسرى المحرروف، واالحتفاالت المستمرة لذلؾ".
وأكد أف ىذه الجريمة لف تفمح في تحقيؽ ىدفيا وكسر إرادة شعبنا ومعنوياتو، مشدًدا عمى أف شعبنا سيثبت 

واالحتالؿ بيذه الجريمة يتحمؿ المسئولية عف كؿ التبعات كما أثبت باستمرار قدرتو عمى الصمود والتحدي 
 والتطورات المترتبة عمييا.

بدوره أكد فوزي برىوـ الناطؽ باسـ حركة المقاومة اإلسالمية حماس، عمى أف التصعيد الصييوني بحؽ 
تصريٍح  وقاؿ في قادة المقاومة يؤكد عمى أف االحتالؿ ماضي في جرائمو لكسر إرادة الشعب الفمسطيني. 

( معقًبا عمى قصؼ االحتالؿ لموقع لسرايا القدس في 48-92خاص لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" السبت )
 رفح: إف "العدو الصييوني يتحمؿ المسؤولية الكاممة ليذه الجريمة التي أقدـ عمييا".

 19/93/1399المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 م لإلرهاب الصهيونيودع صعيد: تحريض الكونجرس ضد األسرى بداية تحماس .96

 الناطؽ باسـ حركة "حماس"، فوزي برىوـ،أ،  غزةمف  19/93/1399المركز الفمسطيني لإلعالم، نشر 
استنكر دعوة أعضاء في الكونغرس األمريكي لضـ األسرى المحرريف الذيف شممتيـ صفقة "وفاء األحرار" 

عمى القتؿ, وجريمة إضافية تضاؼ إلى سمسمة  إلى "قائمة اإلرىاب", مشدًدا عمى أف ذلؾ تحريض صريح
 الجرائـ السابقة. 

( عمى أف مثؿ ىذه الدعوات 48-92وشدد برىوـ في تصريٍح خاص لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ"، السبت )
تعطي غطاًء لالحتالؿ الصييوني لإلمعاف في ارتكاب مجازره ضد الشعب الفمسطيني واستيداؼ رموزه, 

كد عمى سياسة اإلدارة األمريكية والكونغرس األمريكي الداعمة لإلرىاب الصييوني مف موضًحا أف ذلؾ يؤ 
 أجؿ ارتكاب المزيد مف الجرائـ بحؽ رموز الشعب الفمسطيني. 

القيادي في حركة نقال عف مراسمتيا مف غزة ريما زنادة أف   03/93/1399الشرق، الدوحة،  وذكرت
مى أف قرار الكونجرس األمريكي يمثؿ انحيازا واضحًا لالحتالؿ "حماس" الدكتور إسماعيؿ رضواف، أكد ع

اإلسرائيمي، وتحريضًا واضحًا عمى اإلرىاب والعنؼ خاصة أف اإلدارة األمريكية لـ تحرؾ ساكنًا ألجؿ 
 مالحقة االحتالؿ ضد جرائمو اإلنسانية واعتقاؿ األسرى وقتؿ األطفاؿ ومواصمة التيويد، وحصار غزة.

عضوًا مف الكونجرس األمريكي بعثوا برسالة لوزيرة الخارجية  31" تعقيبًا عمى محاولة وقاؿ لػ"الشرؽ
األمريكية ىيالري كمينتوف يطالبونيا بأف تقوـ المخابرات األمريكية بوضع أسماء األسرى المحرريف "الوفاء 

ىذه المحاولة بداية لتصعيد  لألحرار" إلى قائمة "اإلرىاب" األمريكية، "اإلدارة األمريكية تكيؿ بمكياليف وتعد
 ضد الشعب الفمسطيني بمف فييـ األسرى المحرروف".
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وأضاؼ:" األسرى المحرروف تـ تحريرىـ ضمف صفقة أقرتيا كافة القوانيف اإلنسانية خاصة أنيـ يقاتموف مف 
 أجؿ تحرير األرض واإلنساف مف العدو الصييوني".

 
 تنهار وال تحل الفمسطينية األحمد: السمطة .97

فض عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" عزاـ األحمد، الحديث عف حؿ السمطة الفمسطينية، ولكنو قاؿ في ر 
تصريحات صحفية نشرت السبت، إنو "لـ نعد قادريف عمى العيش في ظؿ سمطة وىمية يحكميا جيب 

 إسرائيمي". 
 تحؿ، ولذلؾ نحف بانتظار وأضاؼ األحمد في تصريحات لصحيفة "األياـ" الفمسطينية: "السمطة تنيار وال

نتائج التحرؾ السياسي الحالي، واعتقد أف الرئيس أبو مازف، كما قاؿ لمرئيس األميركي اوباما ولجميع مف 
التقاىـ مف المسؤوليف، نريد أف نعرؼ ىؿ نحف سمطة فعمية أـ وىمية؟، وىؿ نحف سمطة تحت االحتالؿ؟ 

االحتالؿ لكي تتمكف السمطة مف ممارسة مياميا ولكي ال  إذا كاف المجتمع الدولي جادًا فإف عميو إنياء
 تكوف سمطة وىمية تحت االحتالؿ". 

وكشؼ األحمد عف وجود لجنة منبثقة مف حركة فتح وأخرى منبثقة مف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
 الفمسطينية لبحث آفاؽ المستقبؿ الفمسطيني واإلستراتيجية الفمسطينية. 

 19/93/1399ون الين، موقع فمسطين أ
 
ا جديًدا وتحاول إعادة الحياة إلى "جثة التسوية"  .98  الرشق: "الرباعية" تنصب فخًّ

انتقد عزت الرشؽ، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، التحركات التي تقـو : دمشؽ
مسطينية في راـ اهلل مف جية بيا المجنة الرباعية الدولية، مف أجؿ إعادة المفاوضات بيف السمطة الف

ووصؼ الرشؽ، عمى صفحتو الخاصة عمى موقع التواصؿ االجتماعي  واالحتالؿ مف جية أخرى.
"فيسبوؾ"، تحركات الرباعية الدولية بأنيا تأتي في إطار "نصب فخ جديد"، قائاًل أنو "ال خير في ىذه المجنة 

ة الرباعية الدولية، والتي التقت مؤخًرا بمسؤوليف وال بجيودىا". وأضاؼ القيادي في حركة حماس أف المجن
مف الجانبيف الفمسطيني والصييوني، "تحاوؿ بمعسوؿ الكالـ إعادة الحياة إلى جثة عممية التسوية التي 

 ماتت وشبعت موًتا". 
مف جية أخرى؛ أكد الرشؽ عمى تمّسؾ الشعب الفمسطيني بأرضو ووطنو، رادًّا بذلؾ عمى تسريب بعض 

مات مف أجيزة استخبارات غربية تفيد أف رسائؿ وصمت إلى عّماف تثبت تبني رئيس الوزراء المعمو 
 الصييوني بنياميف نتنياىو لمخطط الوطف البديؿ )توطيف الفمسطينييف في األردف بدؿ فمسطيف(. 

 19/93/1399المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 استحقاق المصالحة النخالة: طرح االنتخابات اآلن مناورة بغرض التهرب من .99

زياد النخالة أف الغرض مف « الجياد اإلسالمي»اعتبر نائب األميف العاـ لحركة : جيياف الحسيني –القاىرة 
طرح قضية االنتخابات في الوقت الراىف ىو التيرب مف استحقاقات المصالحة، في وقت نفى عضو 

عد قريبًا يجمع بيف الرئيس محمود محمد نصر ما تردد عف تحديد مو « حماس»المكتب السياسي لحركو 
االتصاالت بيننا وبيف «: »الحياة»عباس )أبو مازف( ورئيس المكتب السياسي لمحركو خالد مشعؿ، وقاؿ لػ 

األخوه في حركو فتح قائمو، لكنيا لـ تتناوؿ في أي منيا مواعيد محددة ليذا المقاء، سواء قبيؿ عطمة عيد 
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و ترحب بعقد ىذا المقاء، مشيرًا إلى االتصاؿ الياتفي األخير الذي تمقاه ، وأكد أف الحرك«األضحى او بعدىا
 مشعؿ مف الرئيس الفمسطيني عمى ىامش إنجاز صفقو تبادؿ األسرى منذ نحو أسبوعيف.

يتحدثوف )في السمطة( عف االنتخابات وىـ يدركوف تمامًا أف «: »الحياة»وقاؿ النخالة في تصريحات إلى 
ر مييأة ليا، لذلؾ فالغرض مف إقحاـ مسألة االنتخابات ىو خمؽ ذريعة لتعطيؿ تحقيؽ الظروؼ واألجواء غي

مف يسيطر عمى الوضع في الضفة الغربية ىـ اإلسرائيميوف، والناس ىناؾ مقيوروف، »، مضيفًا: «المصالحة
ة )...( ال يتحركوف بحرية، والكثير منيـ يخفي حقيقة انتماءاتو خشية التعرض لممالحق« حماس»وعناصر 

ورأى النخالة أنو طالما أف إسرائيؿ موجودة في الضفة وىي التي «. فكيؼ يمكف إجراء انتخابات ىناؾ؟
تسيطر عمى األجيزة األمنية، فمف الصعب الحديث عف انتخابات حرة ونزيية، ويمكف أي شخص بمنتيى 

مدينة مف مدف الضفة.  البساطة أف يطعف فييا، مشيرًا إلى أف إسرائيؿ موجودة في كؿ حاجز وفي كؿ
ستظؿ السمطة في راـ اهلل »وأضاؼ أف األجيزة األمنية تعمؿ بأوامر إسرائيمية وبإشراؼ شكمي فمسطيني، و 

خاضعة لألمف اإلسرائيمي الذي يدير أمف السمطة الداخمي ويتابع نشاطاتيا الداخمية، لذلؾ الحديث عف 
 «.نتخابات لديو قناعة تامة بإمكاف تحقيقيااالنتخابات ىو مناورة، وال أعتقد أف مف يطرح اال

 03/93/1399الحياة، لندن، 
 
 البردويل: زيارة وفد اإلخوان المسممين تاريخية .13

عدَّ القيادي البارز في حركة حماس النائب في المجمس التشريعي الدكتور صالح : أدىـ الشريؼ -غزة
لى ِقطاع غزة "تاريخية" نظرًا ألف وفد اإلخواف وفد رفيع مف جماعة اإلخواف المسمميف، إ زيارة البردويؿ، 

وقاؿ البردويؿ لػ"فمسطيف": "أف يقوـ الوفد بزيارة إلى  الذي جاء رفيع المستوى مف دولة شقيقة ىي مصر. 
ِقطاع غزة ىذا لو معنى كبير، ولكف أف تكوف الزيارة لمتينئة بتحرير األسرى فيذا معناه أكبر، ودليؿ عمى 

ي في عمؽ اىتماـ جماعة اإلخواف المسمميف، ولذلؾ نحف ُنثمف ىذه الزيارة، ونتمنى أف أف قضية األسرى ى
 تكوف الزيارة القادمة لمتينئة بتحرير األرض الفمسطينية".

 19/93/1399موقع فمسطين أون الين، 
 

 التي اطمقت من غزة  في اعتراض الصواريخ فشمت"القبة الحديدية" مصادر إسرائيمية:  .19
إسػػرائيمية أف منظومػػة القبػػة الحديديػػة التػػي نصػػبت فػػي مدينػػة "اسػػدود" فشػػمت فػػي اعتػػراض  ذكػػرت مصػػادر 

إسػرائيمي فػي مدينػة عسػقالف بشػظايا صػاروخ "غػراد" أطمػؽ  ، حيث قتػؿالصواريخ التي أطمقت مف قطاع غزة
 عامػا( مصػرعو بصػاروخ غػراد سػقط فػي 95وقد لقي مواطف مف عسػقالف)القطاع مف قبؿ سرايا القدس. مف 

شارع رئيسي في المدينة بعد ثواف مف انطالؽ صفارات اإلنذار ومحاولتو إيقاؼ سيارتو لالحتمػاء مػف ىجمػة 
 الصواريخ.

وفي غضوف ذلؾ ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت أف منظومة القبة الحديدية التي نصبت قي مدينة اسدود 
احػػات المحػػدودة لممنظومػػة فػػي بئػػر فشػػمت فػػي اعتػػراض الصػػواريخ التػػي أطمقػػت عمػػى المدينػػة، وأنػػو رغػػـ النج

السػػبع، إال أف المنظومػػة التػػي نصػػبت فػػي أسػػدود فشػػمت فػػي اعتػػراض أي مػػف الصػػواريخ التػػي أطمقػػت عمػػى 
 المدينة.ما يثر تساؤالت حوؿ نجاعة المنظومة وحوؿ التمكؤ في نشرىا في مناطؽ الجنوب.

 23/03/1300، 37موقع عرب
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 عالنات تدعو لقتل األسرى المحررينتواصل نشر إإسرائيمية  منظمات يهودية .11
غزة: تواصؿ تنظيمات ييودية متطرفة نشػر إعالنػات تػدعو إلػى قتػؿ األسػرى الفمسػطينييف، الػذيف تػـ اإلفػراج 
سػػرائيؿ. فقػػد أقػػدـ تنظػػيـ ييػػودي فػػي القػػدس المحتمػػة  عػػنيـ ضػػمف صػػفقة تبػػادؿ األسػػرى بػػيف حركػػة حمػػاس وا 

المقدسػػييف، داعيػػا الييػػود إلػػى اإلسػػراع لمطػػاردتيـ وقػػتميـ. وقػػد عمػػى نشػػر قائمػػة أسػػماء األسػػرى الفمسػػطينييف 
بادر إلى ىذه الخطوة آرييو كينغ، أبرز قادة المستوطنيف في القدس الشرقية؛ حيث تـ توزيع نشرة تحريضية، 

 «.تحذير خطر.. مخربوف في البمد»كتب عمى غالفيا: 
قػوف سػريوف اسػػتأجر التنظػيـ الييػػودي وتضػمنت النشػرة معمومػػات شخصػية حػوؿ األسػػرى، حصػؿ عمييػػا محق

خدماتيـ. وتضمنت النشرة معمومات حػوؿ منػاطؽ سػكف األسػرى وعمميػـ، كمػا أنيػا تضػمنت دعػوى لطػردىـ 
 «.يشكموف خطرا عمى إسرائيؿ»مف أحيائيـ ألنيـ 

 اليمينيػة الييوديػة المحظػورة إعالنػا يػدعو« كػاخ»وفي أقصى جنوب الضفة الغربية نشرت قيادات في حركػة 
إلى قتؿ أسرى فمسطينييف أفرج عػنيـ فػي المدينػة قبػؿ أيػاـ بػزعـ أنيػـ شػاركوا فػي قتػؿ مسػتوطنيف. وعرضػت 

يتمػػػار بػػػف غفيػػػر، مػػف قػػػادة حركػػػة  ، وعضػػػو «كػػػاخ»القنػػاة الثانيػػػة فػػػي التمفزيػػػوف اإلسػػػرائيمي بػػاروخ مارزيػػػؿ وا 
تعػػود لوالػػدة أحػػد األسػػرى  ، ميخائيػػؿ بػػف آرييػػو، وىػػـ يقتحمػػوف بقالػػة«االتحػػاد الػػوطني»الكنيسػػت عػػف حػػزب 

ويقومػػػوف بتعميػػػؽ اإلعػػػالف الػػػداعي لقتػػػؿ ولػػػدىا عمػػػى بوابػػػة المحػػػؿ، دوف أف يتػػػدخؿ ضػػػباط وجنػػػود الجػػػيش 
 اإلسرائيميوف الذيف كانوا يرافقوف الثالثة.

 23/03/1300، الشرق األوسط، لندن
 
 الفمسطينية تنتهج سياسة غبية إلضعاف السمطة "إسرائيل"فايسغالس:  .10

« االندبنػدنت»انتقد المفاوض اإلسرائيمي السابؽ دوؼ فايسغالس، في تقارير نشرتيا صػحيفتا : وفا – راـ اهلل
، السياسػػة اإلسػػرائيمية الحاليػػة تجػػاه السػػمطة الوطنيػػة، وقػػاؿ إنيػػا غبيػػة وتيػػدؼ إلضػػعاؼ «الػػديمي تمغػػراؼ»و

يػػاىو تنػػتيج سياسػػة وأضػػاؼ فايسػػغالس فػػي تصػػريح منفصػػؿ لمصػػحيفتيف، إف حكومػػة نتن السػػمطة المعتدلػػة.
غبيػػة وخطيػػرة إلضػػعاؼ السػػمطة المعتدلػػة التػػي تحػػاوؿ الحصػػوؿ عمػػى اعتػػراؼ بالدولػػة الفمسػػطينية فػػي األمػػـ 

 المتحدة، وىذا اإلضعاؼ سيؤثر بشكؿ سمبي عمى أمف إسرائيؿ.
لمػرئيس  ودعا فايسغالس في تصريحاتو رئيس الحكومة اإلسرائيمية المتطرفة بنيػاميف نتنيػاىو لتقػديـ التنػازالت

  محمود عباس مثؿ إطالؽ سراح أسرى كبادرة حسف نية.
 .1331يذكر أف فايسغالس عمؿ كمستشار سياسي الرائيؿ شاروف في عاـ 

 23/03/1300، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 صبري: قرار هدم جسر المغاربة يمّهد لهدم المسجد األقصى بأكممهعكرمة  .18

ي، رئيس الييئة اإلسالمية العميا بالقدس، قرار سمطات االحتالؿ وصؼ الشيخ عكرمة صبر : القدس المحتمة
ورأى أف ما تقـو  ىدـ جسر "باب المغاربة" المؤدي لممسجد األقصى بػ "العدواني واالحتاللي وغير القانوني".

جسر، يمّثؿ "اعتداًء عمى األوقاؼ اإلسالمية، كما البو سمطات االحتالؿ وما تعتـز تنفيذه مف خالؿ ىدـ 
 أنو يمّثؿ مقدمة ليدـ المسجد األقصى.

 22/10/2011، قدس برس
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 مجزرة كفر قاسمل 55الذكرى الـ يحيون 88فمسطينيو .15
 1948االتحاد أحيا أىالي بمدة كفر قاسـ شمالي فمسطيف وآالؼ الفمسطينييف مف األراضي المحتمة عاـ 

نوفمبر عاـ  29ائيمي ىناؾ يوـ أمس الذكرى السنوية الخامسة والخمسيف لمجزرة جيش االحتالؿ االسر 
فمسطينيا بينيـ أطفاؿ ونساء ومسنوف قتموا بدـ بارد. وانطمقت مسيرة حاشدة  49، التي راح ضحيتيا 1956

عقد اجتماع شعبي بمشاركة اعضاء في البرلماف كما مف وسط البمدة إلى النصب التذكاري لمشيداء، 
لجنة "الفمسطينية. وقالت المجنة الشعبية إلحياء الذكرى و اإلسرائيمي وقيادات االحزاب والحركات السياسية

يجب أف يتذكر ويعرؼ كؿ طالب المجزرة "، في بياف مشترؾ "المتابعة العميا لمجماىير العربية في إسرائيؿ
رغـ مرور عقود عمى تمؾ المجزرة، إال أف األخطار المحدقة بجماىير ". وأضافتا "لكي ال ننسى وال نغفر

 ".وخطيرة وما زاؿ خطر الترحيؿ والتيجير والمجازر جاثما أمامنا شعبنا كبيرة
 30/10/2011، االتحاد، أبو ظبي

 
 استنكار فمسطيني لتحريض المستوطنين عمى قتل االسرى المحررين .16

غزة: أكدت لجنة أىالي األسرى والمعتقميف المقدسييف ونادي األسير الفمسطيني في القدس أف تحريض 
سرى المحرريف في صفقة تبادؿ األسرى وسط الصمت المريب ألجيزة األمف اإلسرائيمية المستوطنيف عمى األ

يؤكد تواطؤ الحكومة اإلسرائيمية مع المستوطنيف في استيداؼ األسرى ومحاولة إيذائيـ جسديا ونفسيا. 
جرامي وأكدت المجنة والنادي، في بياف صحافي مشترؾ، أمس، أنيا تنظر بعيف الخطورة ليذا التحريض اإل

الذي يعتبر حمقة مف حمقات استيداؼ صمود أبناء شعبنا في عاصمتنا األبدية القدس، واستمرارا لسياسة "
 ."االستيطاف والترحيؿ

 30/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 
 الهيئة اإلسالمية العميا بالقدس: استبعاد "آلستوم" درس لكل من يشارك في أعمال التهويد .17

رّحبت الييئة اإلسالمية العميا في القدس المحتّمة، بقرار السعودية استبعاد شركة "آلستوـ" : القدس المحتمة
الفرنسية مف عطاء مشروع قطار الحرميف السريع، الذي يربط بيف مكة المكرمة والمدينة المنورة، عمى خمفية 

 مساىمة ىذه الشركة في مشاريع إسرائيمية تيدؼ لتيويد المدينة المقّدسة.
برت الييئة، في تصريحات خاّصة أدلى بيا الشيخ عكرمة صبري، أف ىذا القرار بمثابة "درس وعبرة واعت

 لكؿ الجيات التي تشارؾ بشكؿ أو بآخر في أعماؿ تيويد القدس وتغيير طابعيا العربي واإلسالمي".
 22/10/2011، قدس برس

 
 بدء توافد الحجاج من أسر الشهداء الفمسطينيين إلى القاهرة .18

قاىرة: بدأ وصوؿ الدفعة األولى مف حجاج أسر الشيداء الفمسطينييف الذيف يؤدوف فريضة الحج بمكرمة ال
مف العاىؿ السعودي الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز قادميف مف قطاع غزة، في طريقيـ إلى األراضي السعودية 

وؿ الحجاج الفمسطينييف عمى عف طريؽ مطار القاىرة الدولي. وأكد مصدر في ميناء رفح البري أنو بدأ وص
دفعات اعتبارًا مف أمس ولثالثة أياـ. وأعمف مسؤوؿ فمسطيني أف المكرمة الممكية تشمؿ نحو ألؼ فرد مف 

 أسر الشيداء واألسرى.
 30/10/2011، الخميج، الشارقة
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 ةاألردن من قوائم حجاج المكرمة السعوديبسمطة الفمسطينية تستثني األسرى المحررين خطيب:الال .19

استثنت السمطة الفمسطينية مف قوائـ الحجاج المستفيديف مف مكرمة خادـ الحرميف  :نادية سعدالديف -عماف 
الشريفيف، األسرى المحرريف في الساحة األردنية، بعد موافقتيا مسبقًا عمى أسمائيـ، وفؽ عضو المجمس 

واألسرى في السمطة، شطبتا الوطني الفمسطيني عمراف الخطيب. وأضاؼ الخطيب أف "وزارتي األوقاؼ 
ميار الرئيس محمود عباس عمى  7أسماء  أسرى محرريف يقيموف في األردف، بعد موافقتيما عمييـ سابقا، وا 

القائمة المخصصة ليـ". وبيف أف "مسؤولي الوزارتيف طمبوا منذ فترة مف السفارة الفمسطينية في عماف، 
المحرريف والجرحى والمتقاعديف العسكرييف، لدراسة شموليـ تزويدىـ بقوائـ أسماء عوائؿ الشيداء واألسرى 

بالمكرمة الممكية". ولفت إلى أف "السفارة أرسمت بعد مخاطبة الجيات المعنية القوائـ المطموبة، وتمت 
حاج مف األراضي المحتمة  2000أسرى محرريف فقط، مف إجمالي  7أسرة شييد و 23الموافقة منيا عمى 

أف "ىناؾ نيجا داخؿ مؤسسات السمطة  الخطيب، اعتبرقد بالمكرمة السعودية". و  مشموليف 1967العاـ 
الفمسطينية لمفصؿ بيف فمسطينيي الوطف والخارج"، فضاًل عما أسماه بػ"محاباة وتغميب العالقات الشخصية"، 

 عمى حد تعبيره.
 30/10/2011، الغد، عّمان

 
 " بالضفة الغربيةبيت أمر"ين في إلعالميل االحتالل صحافيو فمسطين يدينون استهداف .03

راـ اهلل: دانت نقابة الصحافييف الفمسطينييف، أمس، جريمة االعتداء التي ارتكبتيا قوات االحتالؿ بحؽ 
الصحافييف الفمسطينييف العامميف أثناء تغطيتيـ المسيرة االحتجاجية في قرية بيت أمر في محافظة الخميؿ 

إف ىذا األمر يكشؼ "إصابة أربعة صحافييف. وقالت النقابة في بياف جنوب الضفة الغربية التي أدت إلى 
عف حقيقة االستيداؼ المباشر لمصحافييف الميدانييف العامميف في الخطوط األولى، ما يتطمب التحرؾ 
الفوري والعاجؿ مف قبؿ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي لوقؼ ىذا التصعيد العدواني بحؽ الصحافييف ومعاقبة 

المؤسسات الحقوقية والصحافية المحمية  النقابة طالبتقد . و "المتورطيف في تنفيذ ىذه االعتداءاتالجنود 
والعربية والدولية بالعمؿ المشترؾ مف أجؿ وقؼ ىذه الجرائـ واالعتداءات بحؽ الصحافييف التي تتعارض 

 حافييف وتجـر استيدافيـ.مع القانوف الدولي واتفاقية جنيؼ والمواثيؽ الدولية التي تكفؿ حرية عمؿ الص
 30/10/2011، الخميج، الشارقة

 
 الفمسطيني تؤكد استمرارها بدعم مراكز البرامج النسائية والتأهيل المجتمعي "األونروا" .09

أكدت وكالة االمـ المتحدة الغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في االردف  :ماجد القرعاف –عماف 
تقديـ الدعـ في المجاالت المختمفة في مناطؽ عممياتيا الخمس ومنيا مراكز )األونروا( اف الوكالة مستمرة ب
في مركزا ومراكز التأىيؿ المجتمعي العشرة المنتشرة في المممكة. واضاؼ  14البرامج النسائية البالغ عددىا 

ذه المراكز بمراجعة األطر القانونية لممساعدات التي تقدميا لي 2007اف الوكالة قامت منذ عاـ بياف ليا، 
المجتمعية وتـ االنتياء مف ىذه العممية في لبناف والضفة الغربية كما قامت بتوقيع مذكرات تفاىـ مع ىذه 
المراكز المسجمة قانونيا لدى السمطات المحمية بيدؼ توفير اطار عمؿ لمتعاوف ولمشاركة الالجئيف 

االونروا والمتفؽ عمييا مف قبؿ األونروا والمراكز  واالعتماد عمى الذات والمساعدة المالية والفنية التي تقدميا
وكالة بانيا ستبقى ممتزمة بدعـ وتوسيع المساعدة المقدمة لممراكز الالمجتمعية. وفي ختاـ البياف اكدت 
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المجتمعية وتدعو القائميف عمى ىذه المراكز لمتعاوف مع جيود الوكالة لتوفير شفافية أكثر في عمميات 
 لمالية بيدؼ تزويد الالجئيف الفمسطينييف بخدمات أكثر.االدارة واألمور ا

 30/10/2011، الدستور، عّمان
 
 األسرى المبعدون يحدثون رواجًا في فنادق غزة تقرير:  .01

كسر األسرى المبعدوف إلى غزة ضمف صفقة التبادؿ حالة اليدوء اإلجبارية الدائمة في فنادؽ غزة : أ ش أ
ة، فأعادوا ليا الحركة واالزدحاـ الذي فقدتو طواؿ مدة الحصار اإلسرائيمي الفخمة الواقعة عمى البحر مباشر 

أسيرا مف الضفة والقدس إلى القطاع، مما اضطر  163المفروض. فطبقا لبنود صفقة التبادؿ تـ إبعاد 
 .حكومة "حماس" المقالة إلى تسكينيـ في الفنادؽ الكبيرة لحيف توفير شقؽ سكنية لإلقامة الدائمة ليـ

أحدث ىؤالء األسرى ومعيـ أسرىـ وأصدقائيـ الذيف توافدوا عمى القطاع لزيارتيـ منذ إتماـ الصفقة في  دوق
رواجا كبيرا لمفنادؽ التي يقيموف بيا في غزة. وأكد مدير أحد الفنادؽ التى يقيـ بيا ىؤالء أف نسبة اإلشغاؿ 

فندؽ الى األفضؿ وعاد النشاط يدب غير ىؤالء األسرى حاؿ ال ، فقد%، وحسب قولو100فى فندقو بمغت 
أف ىؤالء األسرى ، أوضح مازف صواف المدير التنفيذي لفندؽ "كوميدور غزة"في حيف في كافة جوانبو. 

لدخوؿ الوفود األجنبية  "إسرائيؿ"أحدثوا رواجا داخؿ الفندؽ عف قبؿ، موضحا أف الحصار عمى غزة ومنع 
ؽ التي كانت متوقفة تماما عف العمؿ. ونبو صواف الى أف ىذه وتراجع السياحة أثر سمبا عمى قطاع الفناد

الخسائر دفعت الفنادؽ الى منافسة شديدة لخفض األسعار وىو ما الحؽ بيا الضرر الكبير. وأشار المدير 
مفندؽ إلى أف لجنة رعاية األسرى بغزة فضمت الفنادؽ الكبرى إلقامة األسرى المفرج عنيـ لالتنفيذي 

تمبية مطالبيـ خاصة وأف مدد إقامتيـ غير محددة حتى اآلف ولحيف توفير مساكف ليـ.  المكانياتيا فى
وحوؿ التكمفة المالية القامة ىؤالء األسرى، أضاؼ إف "ىذه األمور لـ تعرؼ تفاصيميا بعد ولـ تحدد الى 

ؿ شيء أف نقـو االف لكف ييمنا في المقاـ األوؿ أف نقدـ خدمة إلنساف قدـ تضحية غالية مف أجؿ وطنو وأق
عمى خدمتو وتوفير الرعاية الكاممة لو دوف انتظار ألي مقابؿ". وعف الحياة اليومية لالسرى قاؿ "إنيا مميئة 
باالحداث والفعاليات فقاعة المؤتمرات فى الفندؽ يعقد بيا يوميا حفؿ تكريـ ليـ مف جانب ىيئات أو 

ى في حكومة غزة المقالة عطا اهلل أبو السبح أف قاؿ وزير األسر مف جيتو، مؤسسات أو جمعيات مف غزة. و 
الحكومة تبذؿ كؿ ما في وسعيا مف أجؿ تأميف حياة كريمة لكافة األسرى المحرريف سواء مف الضفة 
الغربية أو بغزة وذلؾ مف خالؿ توفير السكف المناسب وحتى تعينيـ في وظائؼ تناسب مؤىالتيـ 

سكري. وأوضح أف حكومة غزة أعدت برنامجا متكامال مف وتخصصاتيـ سواء في القطاع المدني أو الع
إلى ذلؾ، خالؿ لجنة خاصة تـ تشكيميا بيدؼ تسييؿ كافة أمور األسرى وتسكينيـ وتحقيؽ كؿ مطالبيـ. 

سرى لف يحموا أزمة قطاع الفنادؽ ألنيا إقامة مؤقتة مستدركا الفنادؽ األأشار مسؤوؿ في فندؽ آخر إلى أف 
ار عف غزة والسماح بدخوؿ الوفود األجنبية والعربية لمسياحة. واضاؼ انو كاف ينظر تحتاج إلى رفع الحص

إلى قطاع السياحة كأحد أىـ الموارد لكف ممارسات االحتالؿ والحصار أدت إلى حدوث تراجع كبير في ىذا 
ابيا. وقدر القطاع الحيوي، ولحقت بالعامميف فيو خسائر فادحة وأغمقت العديد مف المؤسسات السياحية أبو 

 2,6، بػ2011و 2008تقرير اقتصادي متخصص خسائر قطاع غزة جراء الحصار خالؿ الفترة ما بيف 
ممياري دوالر، مضيفا أف التقديرات الدولية تشير إلى أف الخسائر اليومية لقطاع غزة تبمغ مميوف دوالر يوميا 

 نتيجة إغالؽ المعابر.
 30/10/2011، المستقبل، بيروت
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 شركة  913بمشاركة في رام اهلل رض الصناعات الفمسطينية افتتاح مع .00

، رئيس ديواف الرئاسة د. حسيف االعرج، ووزير االقتصاد الفمسطيني افتتح ممثؿ الرئيس: ابراىيـ ابو كامش
الوطني د.حسف أبو لبدة، ورئيس اتحاد الغرؼ التجارية أحمد ىاشـ الزغير، أمس، معرض الصناعات 

بتنظيـ اتحاد الغرؼ التجارية الصناعية الزراعية، ويستمر لمدة أربعة أياـ، بدعـ مف الفمسطينية الخامس، 
بمشاركة اكثر ". وذلؾ CIDA"والوكالة الكندية لمتنمية الدولية  "GIZ"التعاوف االنمائي االلماني الفمسطيني 

تتاح معرض عبر د. حسيف االعرج، عف سروره لمشاركتو في افقد شركة صناعية فمسطينية. و  120مف 
كنا شيدنا "المعرض باليـو الفمسطيني في راـ اهلل مستدركا بقولو: ووصؼ . 2011الصناعات الفمسطينية 

معارض أخرى في مدف فمسطينية أخرى، ونتمنى عف قريب أف نرى المعرض في العاـ القادـ في القدس 
والقائميف عمى ىذا المعرض، النو ، شاكرا الداعميف والمنظميف "الشريؼ عاصمة دولتنا الفمسطينية االبدية

 عباس االعرج دعوة باسـ الرئيس بيذه الطريقة نوصؿ الصناعة الفمسطينية الى المستيمؾ والى العالـ. ووجو
 .الى االشقاء العرب والى العالـ والدوؿ الصديقة أف تفتح أسواقيا لمصناعة الفمسطينية

 30/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 ية القدس الشريف: القضية الفمسطينية تمر بمرحمة صعبة وخطيرة جمعية حما .08

نظمت جمعية حماية القدس الشريؼ في عماف مساء امس السبت حفال تكريميا لرؤساء : بترا –عماف 
 الجمعية السابقيف: رئيس مجمس االعياف طاىر المصري والقاضي نجيب الرشداف والميندس رائؼ نجـ.

القضية الفمسطينية تمر بمرحمة صعبة وخطيرة والبرنامج الصييوني قائـ  وأكد المصري في الحفؿ اف
 ومستمر لمنع قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة.

وقاؿ اف حجـ التيويد لمقدس قد ازداد مع االياـ وازداد معو الغنى العربي واالنفاؽ عمى كؿ شيء اال عمى 
ذ تأسيسيا عمى توحيد جيود الجمعيات العاممة في واشار المصري الى اف الجمعية عممت من مدينة القدس.

القدس الشريؼ اليماننا بضرورة تجميع الجيود مستذكرا بدايات العمؿ في الجمعية عندما بادر الدكتور 
  ابراىيـ غوشو مع اخريف العمؿ ضمف مفاىيـ واضحة لمساعد المقدسييف عمى الصمود في بيوتيـ.

 03/93/1399الدستور، عمان، 
 
 مميار دوالر 9.9 ـمناطق السمطة تسهيالت ببلنظيراتها رسمية: مصارف أردنية قدمت  بيانات .05

قالت بيانات رسمية أردنية، أف المصارؼ الوطنية العاممة في مناطؽ السمطة الفمسطينية في  :عّماف
 األراضي المحتمة، رفعت مستوى حجـ عمميات اإلقراض ومنح التسييالت المصرفية حيث بمغت حتى نياية

 مميار دوالر أمريكي. 4.2آب )أغسطس( الماضي نحو 
 19/93/1399قدس برس، 

 
 وفد من إخوان مصر برئاسة نائب المرشد يزور قطاع غزة لمتهنئة بصفقة تبادل األسرى .06

عبػػر مينػػاء رفػػح البػػري أمػػس وفػػد مػػف جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف بمصػػر فػػي : محمػػد عبػػد الػػرءوؼ - القػػاىرة
مشاركة في احتفاالت حركػة حمػاس، باألسػرى المحػرريف الػذيف خرجػوا مػف السػجوف طريقو إلى قطاع غزة، لم
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أسػػيرا وأسػػػيرة مػػػف  0311اإلسػػرائيمية بموجػػػب صػػفقة تبػػػادؿ األسػػرى األخيػػػرة التػػػي يػػتـ بموجبيػػػا اإلفػػراج عػػػف 
 سجوف االحتالؿ مقابؿ الجندي اإلسرائيمي األسير جمعاد شاليط.

إف الوفػػد يضػػـ كػػال مػػف « الشػػرؽ األوسػػط»اإلخػػواف المسػػمميف لػػػ وقػػاؿ وليػػد شػػمبي المنسػػؽ اإلعالمػػي لمرشػػد
جمعة أميف نائب المرشد العاـ لمجماعة واثنيف مف قياديي الجماعػة ىػـ محمػد وىػداف وحػاـز منصػور، مشػيرا 

 إلى أنو تـ االتفاؽ عمى ىذه الزيارة، التي تستمر يوميف، منذ فترة.
حمػػػاس عمػػػى رأس قيػػػادات الحركػػػة فػػػي اسػػػتقباؿ وفػػػد وكػػػاف محمػػػود الزىػػػار عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي لحركػػػة 

اإلخواف المسمميف لدى عبوره ميناء رفح البري. قاؿ جمعة أمػيف فػي تصػريحات لػو عقػب وصػولو إف اليػدؼ 
مػػػف زيػػػارة الوفػػػد اإلخػػػواني ىػػػو التينئػػػة والمشػػػاركة فػػػي فرحػػػة الشػػػعب الفمسػػػطيني، معتبػػػرا أف قاعػػػدة الجيػػػاد 

اوضػػػػات فاشػػػػمة وال سػػػػبيؿ إال المقاومػػػػة التػػػػي أثبتػػػػت عمميػػػػا عمػػػػى األرض. والمقاومػػػػة أثبتػػػػت نفسػػػػيا وأف المف
الصفقة عممتنا دروسا تربوية تعمؽ الجانب اإليماني لدينا، وندعو اهلل أف تكوف الخطوات القادمػة »وأضاؼ: 

 «.لمقدس ونرفع سويا راية التوحيد
لمقالة، حيث أشاد بالدور المصػري واجتمع وفد اإلخواف أمس في غزة بإسماعيؿ ىنية رئيس وزراء الحكومة ا

في إتماـ صفقة تبادؿ األسرى، فيما وجو جمعة أميف التينئة لمشػعب الفمسػطيني كافػة بإتمػاـ الصػفقة، مؤكػدا 
 موقؼ مصر الداعـ لمقضية الفمسطينية.

 23/03/1300، الشرق األوسط، لندن
 
 ى األمم المتحدة نبيل العربي: المجنة الوزارية ستناقش طمب انضمام دولة فمسطين إل .07

الشػػرؽ: أكػػد الػػدكتور نبيػػؿ العربػػي االمػػيف العػػاـ لجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة أىميػػة -طػػو حسػػيف-عواصػػـ-الدوحػػة
االجتماع الوزاري لمجنة مبادرة السالـ العربية المقرر عقده اليـو بالدوحة برئاسة معالي الشيخ حمد بف جاسػـ 

ة وحضور الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس، وقػاؿ فػي بف جبر آؿ ثاني رئيس مجمس الوزراء وزير الخارجي
تصريح لػ "الشرؽ" اف المجنة سػتناقش الجيػود التػى بػذلت مػف قبػؿ القيػادة الفمسػطينية لتػوفير الػدعـ والمسػاندة 
لمطمػػب الفمسػػطينى الخػػاص بالحصػػوؿ عمػػى العضػػوية الكاممػػة بػػاألمـ المتحػػدة، مضػػيفا اف الػػرئيس ابػػو مػػازف 

 واجو الجيود الفمسطينية.سيعرض العقبات التي ت
 23/03/1300، الشرق، الدوحة

 
 عمى خمفية الفساد المالي عرفات سهى محكمة تونسية تصدر مذكرة اعتقال في حق .08

أصػػدر قاضػي التحقيػػؽ بالمحكمػة االبتدائيػػة فػي تػػونس مػذكرة اعتقػػاؿ دوليػة ضػػد  :وكػاالت - عثمػاف لحيػػاني
يى الطويػػؿ عرفػػات، وذلػػؾ عمػػى خمفيػػة التجػػاوزات والفسػػاد أرممػػة الػػزعيـ الفمسػػطيني الراحػػؿ ياسػػر عرفػػات، سػػ

المػػالي المتيمػػة بيػػا خػػالؿ إدارتيػػا لممدرسػػة الدوليػػة بقرطػػاج التػػي كانػػت تمتمكيػػا فػػي عيػػد الػػرئيس بػػف عمػػي. 
ووجيت المحكمة التونسية لزوجة عرفات تيمة استغالؿ شبو موظؼ لوظيفة االستخالص، فائدة ال وجػو ليػا 

إلضػػػػرار بػػػػاإلدارة. وتشػػػػمؿ االتيامػػػػات فػػػػي ىػػػػذه القضػػػػية زوجػػػػة الػػػػرئيس المخمػػػػوع ليمػػػػى لنفسػػػػو أو لغيػػػػره أو ل
 الطرابمسي، والمدير العاـ السابؽ لشركة اتصاالت تونس وعدد مف المتيميف.  

 18/03/1300، الخبر، الجزائر
 
 مفتي مصر وخطيب األقصى يحذران من أنفاق االحتالل في القدس  .09
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مصػػر وخطيػػب األقصػػى مػػف خطػػورة األنفػػاؽ التػػي تقيميػػا سػػمطات االحػػتالؿ حػػذر مفتػػي  ”:الخمػػيج“ -القػػاىرة
بحؽ المسجد األقصى. وانتقد مفتي الديار المصرية د .عمي جمعػة خػالؿ اسػتقبالو خطيػب المسػجد األقصػى 
د .يوسؼ جمعة سالمة، أمس، الممارسات التعسفية التي يقوـ بيا االحتالؿ بصفة منتظمة ومستمرة النتياؾ 

جد األقصػػى. وعػػرض عمػػي جمعػػة الوضػػع المأسػػاوي لممسػػجد فػػي ظػػؿ الحفريػػات واألنفػػاؽ وحقػػف حرمػػة المسػػ
حجارتو لتفتييا، األمػر الػذي يجعػؿ المسػجد شػبو معمػؽ بػاليواء . وناشػد جمعػة المسػمميف العمػؿ عمػى حمايػة 

المنطقة ضده وكذلؾ مواجية عمميات تيويد القدس، خاصة ” اإلسرائيمية“المسجد األقصى ووقؼ االنتياكات 
 المحيطة باألقصى وتغيير معالميا وتفريغيا مف سكانيا العرب لفرض سياسة األمر الواقع.
 23/03/1300، الخميج، الشارقة

 
 بين فصائل المقاومة في غزة و"إسرائيل"مصر تعمل عمى تثبيت التهدئة  .83

يػػػو بػػػيف إسػػػرائيؿ أكػػػدت مصػػػادر إسػػػرائيمية أف مصػػػر تعمػػػؿ عمػػػى تثبيػػػت اتفػػػاؽ التيدئػػػة الػػػذي تػػػـ التوصػػػؿ إل
وفصػػائؿ المقاومػػة، بعػػد عمميػػات القصػػؼ اإلسػػرائيمية التػػي اسػػفرت عػػف استشػػياد سػػتة فمسػػطينييف بيػػنيـ قائػػد 

 23بػػػارز فػػػي سػػػرايا القػػػدس، الػػػذراع المسػػػمح لحركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػالمي، ورد فصػػػاؿ المقاومػػػة بػػػإطالؽ نحػػػو 
صابة أربعة آخريف. ذاعة اإلشرائيمية أف اتفاؽ التيدئة الذي وذكرت اإل صاروخا اسفرت عف مقتؿ إسرائيمي وا 

عممت مصر عمى التوصؿ إليو بيف إسرائيؿ وفصائؿ المقاومػة الفمسػطينية دخػؿ حيػز التنفيػذ فجػر اليػوـ، إال 
 أف االتصاالت تجري لتثبيتو.

 23/03/1300، 37موقع عرب

 
 
 واصمة ضغوط أميركية مت.. و مؤتمر اليونيسكو العام يحسم معركة انضمام فمسطين غدا .89

يحسـ المؤتمر العاـ لميونيسكو غدا االثنيف موضوع انضماـ فمسطيف دولة عضوا : ميشاؿ أبو نجـ - باريس
، بالتصويت عمى التوصية التي رفعيا إليو المجمس التنفيذي أوائؿ الشير  إلى منظمة التربية والثقافة والعمـو

ف عدد مف الدوؿ األوروبية في تأجيؿ التصويت الحالي بعدما فشمت الجيود اإلسرائيمية واألميركية بدعـ م
ويتعيف أف يؤيد الطمب الفمسطيني  لمرحمة قادمة بانتظار معرفة تطورات الممؼ الفمسطيني في األمـ المتحدة.

ثمثا أعضاء المؤتمر العاـ الذيف يصوتوف بنعـ أو بال بحيث ال تحتسب أصوات الممتنعيف عف التصويت. 
لمدوؿ التي سددت متوجباتيا المالية لممنظمة الدولية أو أعفيت منيا مثؿ كما ال يحؽ التصويت إال 

 دولة منيا تسع لـ تؼ بواجباتيا المالية. 423الصوماؿ. ويضـ المؤتمر العاـ 
وىددت واشنطف رسميا بحجب التمويؿ عف المنظمة الدولية في حاؿ قبمت عضوية دولة فمسطيف. وتمثؿ 

ئة مف ميزانية اليونيسكو. وال شؾ أف انسحاب واشنطف سيوجد مشاكؿ مالية في الما 99المساىمة األميركية 
لممنظمة إف لـ تجد التمويؿ البديؿ. وبحسب مصادر في اليونيسكو، فإف بريطانيا ىددت باحتذاء حذو 

 واشنطف.
ي وأمس اجتمع المندوب األميركي لدى اليونيسكو ديفيد كيميوف بوزير الخارجية الفمسطيني رياض المالك

الذي وصؿ صباحا إلى باريس عمى أف يمقي خطابا أماـ الجمعية العامة صباح االثنيف. وينتظر أف تتـ 
عممية التصويت التي أدرجيا مكتب المؤتمر العاـ عمى جدوؿ األعماؿ يوـ الجمعة الماضي بعد محاوالت 
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العرب بشدة عمى التأجيؿ أميركية لطمب التأجيؿ. ولـ تقؼ سوى ألمانيا إلى جانب واشنطف بعد أف اعترض 
 الذي يمكف أف يحصؿ وما مف شأنو تبرير التأخير اإلضافي.« الجديد»متسائميف عف 

مف األزمة القادمة ال محالة. وكاف أحد الحموؿ « مخرج»وحتى اآلف، فشمت كؿ المحاوالت لمعثور عمى 
وفؽ مصادر « عدة أشير»لفترة زمنية معينة مف « وقؼ التنفيذ»المطروحة قبوؿ الطمب الفمسطيني مع 

عربية. وأساسا، جاء االقتراح مف طرؼ أوروبي يرجح أف يكوف إسبانيا. لكف ىذا المقترح لـ يجد مف يتبناه 
 رسميا ويتقدـ بو ليجعؿ منو أساس التسوية.

 03/93/1399الشرق األوسط، لندن، 
 
 ت بين السمطة و"إسرائيل"ي يمكن أن يطيح بحماس إذا نجحت المفاوضاالربيع العربدبموماسي أمريكي: .81

صرح دبموماسي أمريكي رفيع أف "الربيع العربي" يمكف أف يطيح بحركة حماس إذا  أ ؼ ب: - شيكاغو
تمكنت السمطة الفمسطينية مف التوصؿ إلى نتائج "ممموسة" لمفاوضات السالـ مع إسرائيؿ. وقاؿ السفير 

إف "الفمسطينييف ليسوا بمنأى عف تيارات التغيير ديفيد ىيؿ المبعوث األمريكي لمسالـ في الشرؽ األوسط: 
والمطالبة بالديمقراطية واإلصالح والحرية شأنيـ شأف باقي شعوب المنطقة". وتابع "أعتقد أننا سنرى تمؾ 
القوى نفسيا تؤثر في حماس ألف قيادتيا ال تتمتع طبعا بأي مف تمؾ الصفات". وحذر ىيؿ مف أنو بينما 

لتمؾ التأثيرات، إال أنيا لف تفقد السمطة إال عندما يصبح الشعب الفمسطيني أماـ تظؿ حركة حماس معرضة 
 خيار حقيقي بيف السالـ والعنؼ.

وقاؿ ىيؿ أماـ مجمس شيكاغو لمشؤوف الدولية إف "ىذا الخيار ال يمكف طرحو عمى الشعب الفمسطيني إال 
بع: "ينبغي أف يتجاوز األمر مجرد الكممات في سياؽ المفاوضات التي تحمؿ شيئا ممموسا يمكف تقييمو". وتا

والتي مع األسؼ ليس لدينا غيرىا في الوقت الحالي لدعـ جيودنا". وقاؿ ىيؿ إنو "يثمف" اإلصالحات 
األمنية واالقتصادية التي حققتيا السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية لكف ىذه اإلصالحات "ليست كافية". 

ب الفمسطيني( أف القيادة الممتزمة بالسالـ لدييا ما تقدمو، فإنكـ ستروف وأضاؼ أنو عندما "يرى )الشع
 ساعتيا تيارا مغايرا تماما يبدأ في الحراؾ".

بما في ذلؾ التصويت المنتظر  -وحذر ىيؿ مف أف المساعي الفمسطينية لالعتراؼ بدولة في األمـ المتحدة 
ال مف ذلؾ أف يعقد أو يؤخر أو حتى يمكف بد -عمى منح فمسطيف وضع عضو كامؿ في اليونسكو 

"يحرؼ" عممية السالـ عف مسارىا. وقاؿ المبعوث األمريكي "لف يأتي السالـ عبر التصريحات أو التحركات 
أو التصويت في ساحة األمـ المتحدة"، مضيفا أف مثؿ تمؾ التحركات لف تؤدي سوى إلى رفع التوقعات 

ع عمى األرض في اليوـ التالي عمى تصويت كيذا". وحث ىيؿ "والتي نخشى أف تخيب ألنيا لف تغير الوض
إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية عمى استئناؼ مفاوضات السالـ المباشرة غير أنو لـ يممح إلى موعد محتمؿ 

 لبدء تمؾ المفاوضات.
 03/93/1399الشرق، الدوحة، 

 
 انتخاب هيغينز المعارض لحصار غزة رئيسا اليرلندا .80

انتخب مايكؿ د. ىيغينز وزير الثقافة السابؽ والشاعر غير المتفرغ المنتمي لمحزب  :رويترز –دبمف 
االصغر في االئتالؼ االيرلندي رئيسا لمبالد امس بعدما حقؽ فوزا مريحا عمى نجـ لتمفزيوف الواقع وقائد 

 سابؽ لمجيش الجميوري االيرلندي ليشغؿ المنصب الشرفي الى حد كبير.
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عاما منتقد لحصار اسرائيؿ لقطاع غزة ومشارؾ قوي في تظاىرات حقوؽ  18عمر وىيغينز البالغ مف ال
االنساف عمى مدى عقود. وتأكد فوزه يوـ الجمعة بعدما اعترؼ كؿ منافسيو باليزيمة قبؿ اكماؿ الجولة 

 .األصواتاالولى مف فرز 
 03/93/1399الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
  .. من يضحك أخيراً "إسرائيل"نحن و .88

 عريب الرنتاوي
 –إف صحت األنباء، بأف دوائر القرار السياسي واألمني، تمقت تقارير ومعمومات تؤكد جنوح حكومة نتنياىو 

ليبرماف، لتبني خيار "الفوضى الخالقة" والتمطي خمؼ "دخاف ربيع العرب وسحبو" لتمرير مؤامرة "الوطف 
يما يشبو االنتقاؿ إلى "الخطة ب" بعد أف فشمت البديؿ" في األردف، وعمى حساب األردف وفمسطيف معًا، ف

عممية التفاوض وخيار الحموؿ التعاقدية )الخطة أ(...أقوؿ إف صحت ىذه األنباء، وليس ثمة ما يمنع أبدًا 
أف تكوف صحيحة...فإننا في األردف وفمسطيف معًا، مطالبوف بأف نشرع فورًا في إنجاز "الخطة ب" خاصتنا، 

 مقتضاه. وأف نبنّي عمى الشيء
مثؿ ىذه األنباء والتسريبات التي ال نجادؿ في صحتيا، ليست رىنا بيذه الحكومة...فحكومات إسرائيؿ 
القادمة ستكوف أكثر تطرفًا حكمًا، والسبب أف المجتمع اإلسرائيؿ المنتج ليذه الحكومات، ما انفؾ ينزاح سنة 

والقومي ويخضع بصورة متزايدة لتأثيرات "لوبي بعد أخرى، ومنذ عشريف عامًا أو يزيد، صوب اليميف الديني 
االستيطاف"...ومف مّنا ينتظر بفارغ الصبر رحيؿ ىذه الحكومة، أماًل في انبعاث رىانات السالـ مجددًا، 
عميو أف يتذكر بأف يومًا سيأتي "سيترحـ" فيو عمى ىذه الحكومة مثمما "ترحـ" مف سبقو عمى حكومة أولمرت 

 باراؾ. –
سرائيؿ عف سبؽ الترصد واإلصرار، حؿ "الدولتيف"...وألنيا لف تكوف في يوـ مف األياـ إلى لقد أسقطت إ

جانب حؿ "الدولة الواحدة ثنائية القومية" أو "دولة المواطنة المتساوية"...فإنيا تبقينا مع خيار واحد أوحد: 
في استغالؿ "الحالة  الترانسفير السياسي لمفمسطينييف، تحت شعارات ويافطات ممتبسة ومموىة، تسعى

االنتقالية" التي تعيشيا الدوؿ والمجتمعات العربية، لتمرير أغراضيا الشريرة وأىدافيا االستعمارية المضمر 
 منيا والصريح.

لكف أمرًا كيذا، ال ينبغي أف يصيبنا بحالة مف اليمع....فإسرائيؿ لـ تعد صاحبة "اليد العميا أو الطولى" في 
ي تراجع استراتيجي، يعترؼ بو قادتيا ومفكروىا وخبراؤىا...إسرائيؿ لـ تعد كمّية المنطقة...إسرائيؿ ف

 القدرة...وىي بكؿ تأكيد ليست قدر المنطقة الذي ال فكاؾ منو.
إسرائيؿ تعيش في بيئة استراتيجية/ إقميمية غير مواتية...ىي األسوأ منذ سنوات وربما عقود، كما تقوؿ 

ستراتيجية...اسرائيؿ تشكو "الفراغ العظيـ" في الشرؽ األوسط، والناجـ تراجع تقارير مراكزىا األمنية واال
الدور األمريكي وتدىوره أواًل...وعف اندالع ربيع العرب وخروج الشارع العربي مف قمقمو ثانيًا...وعف انسداؿ 

اف عمى سبيؿ الستارة عمى فصؿ الختاـ في مسرحية عممية السالـ ثالثًا....ىذه العوامؿ بنظر عوديد عير 
المثاؿ ال الحصر، مف شأنيا أف تحد مف قدرة إسرائيؿ عمى االستناد إلى تفوقيا العسكري، فثمة حدود آخذة 
في التناقص لحركة جيشيا وحرية آلتيا الحربية...وىذه العوامؿ أيضًا، مف شأنيا أف تشجع أطرافًا إقميمية 

يا وتناوليا بالنقد والتنديد والعزؿ والتشيير )تركيا ودولية عمى "نفض يدىا" مف إسرائيؿ، بؿ والتطاوؿ عمي
نموذجًا(....واألىـ مف كؿ ىذا وذاؾ، أف أية حماقة إسرائيمية مستقبمية مف نمط حرب تموز أو حرب 
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الرصاص المصبوب عمى رؤوس أطفاؿ غزة، ستجعؿ مف إسرائيؿ، ىدفًا لمغضب واالحتجاج المتأجج في 
يكوف ليا انعكاسات خطيرة عمى سالـ إسرائيؿ مع الدوؿ العربية....وسيترتب الشوارع العربية والعالمية، وس

 عمييا، تآكؿ غير مسبوؽ في صورة إسرائيؿ وقدرتيا الردعية.
إسرائيؿ تواجو عزلة دولية متزايدة...وىي تشكو التآكؿ المتواصؿ في "شرعيتيا"...زمف الحماقات الكبرى 

سقاط  أىداؼ ومرامي مشاريعيا السياسية والعسكرية بات أمرًا ممكنًا، بؿ غير المكمفة، وّلى إلى األبد...وا 
وممكنًا جدًا...الميـ أف "نجرؤ عمى االنتصار"...وأف نقرأ مف "خارج الكتب"...وأف ننبذ األوىاـ والرىانات 

اتيجي، الخائبة...وأف ننتتقؿ في سياساتنا واستراتيجياتنا مف مرحمة الدفاع السمبي إلى مرحمة اليجوـ االستر 
العاقؿ والرشيد، والمنضبط لروح العصر وأدواتو ووسائمو، وىي كثيرة وفاعمة، وغالبًا غير مكمفة، أو ذات 
كمفة محدودة، قادريف عمى احتماليا....إسرائيؿ ىي مف يتعيف عميو أف يقمؽ جّراء تآكؿ النفوذ األمريكي 

شراقة ربيع العرب...ال بدائؿ لواشنطف عمى الساحة الدولية ، تمأل فراغيا في المنطقة...ال روسيا وال وا 
الصيف كما قاؿ عيراف ذاتو، وال أوروبا العجوز والشابة...بدائؿ واشنطف والقوى القادرة عمى مؿء فراغيا 
انبثقت أو ىي في طريقيا لالنبثاؽ مف داخؿ ىذه المنطقة، ومف قواىا اإلقميمية الكبرى: تركيا، إيراف ومصر 

 غبار عصر مبارؾ.عندما تنفض عف نفسيا 
الميـ، أف نثؽ بأنفسنا، وأف نعرؼ أولوياتنا وأف نجعؿ مف مثؿ ىذه "الميددات" حوافز إضافية لتعزيز لحمتنا 
وتماسكنا وتعزيز جبيتنا الداخمية وبناء توافقات وطنية، ال أحسب أف الوصوؿ إلييا ميمة عصية عمى 

ًا كانت درجة جديتيا إو راىنيتيا، وسيمة إلذكاء الخالفات اإلنجاز....الميـ أف ال نتخذ مف ىذه "المؤامرة"، أي
الداخمية وتعزيز الفرقة واالنقساـ، وأداة لتحشيد فريؽ ضد فريؽ، في لعبة سياسية محمية، ضيقة األفؽ 

 ومحدودة النظرة.
لتالحـ لـ تكف ميمة إعادة بناء الوحدة الوطنية أكثر إلحاحًا مما ىي عميو اليوـ...ولـ تكف ميمة تعزيز ا

...ولـ يكف االستناد إلى "الشوارع العربية"  األردني الفمسطيني أكثر حيوية لكال الفريقيف مما ىي عميو اليـو
طمبًا لمعوف واإلسناد، أكثر واقعية وقابمية لمتحقؽ مما ىو عميو اليوـ....لدينا مف األوراؽ ما يفيض عف 

الصداقات والتحالفات في طوؿ الكرة األرضية وعرضيا، الحاجة لحرؽ "ورقة التفوؽ اإلسرائيمي"...ولدينا مف 
ما يكفي لتخطي "لوبي ىنا" أو "جماعة ضغط ومصالح" ىناؾ...لدينا العالـ بأسره، لنجعمو ساحة مواجية 
مع العنصرية المنفمتة مف عقاليا، والتوسع االستعماري االستيطاني في طبعتو األكثر وحشية ودموية، 

لو في عالـ ما بعد تصفية االستعمار...لدينا مف قوة الشرعية، ما يكفي لحرؽ  واالحتالؿ الذي ال نظير
"شرعية" االحتالؿ واالستيطاف...لدينا مف "قوة الحؽ" ما يكفي إلبطاؿ مفعوؿ "حؽ القوة"...كؿ ىذا كاف لدينا 

دـ مصالحنا مف قبؿ، لكنو كاف حبيس أالدراج ...اآلف بمقدورنا أف نمعب بكؿ أوراقنا، وأف نمعب بيا لخ
الوطنية والقومية العميا، وخدمتيا وحدىا فقط، دوف سواىا، ومف دوف ىواجس التمديد والتجديد وال حسابات 

 التوريث التي طغت عمى حسابات حكامنا طواؿ أربع أو خمسة عقود.
في حسابات  إسرائيؿ تمّوح بخيار "الوطف البديؿ" وعمينا أف نموح ليا ببدائؿ لـ تحمـ بيا، ولـ تدرجيا يوماً 

أمنيا الوطني ونظريتو االكثر اعتسافًا في التاريخ....إسرائيؿ تمّوح بخيار القوة، وعمينا أف نمّوح ليا بكؿ 
خيارات القوة التي نتوفر عمييا، وىي خيارات عصية عمى الحصر ومفتوحة عمى شتى االحتماالت 

منعيا مف أف تضحؾ أخيرًا...فيؿ نجرؤ عمى والممكنات...إسرائيؿ ضحكت أواًل وأبكتنا جميعًا، وعمينا أف ن
 ذلؾ..."ىؿ نجرؤ عمى االنتصار" ؟

 03/93/1399الدستور، عمان، 
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 صفقة الجاسوس "جرابيل" .85

 د. إبراىيـ البحراوي
مصريًا سجينًا في إسرائيؿ، ردود فعؿ  96أثارت صفقة تبادؿ الجاسوس اإلسرائيمي "آيالف جرابيؿ" مقابؿ 

سرائيؿ، ولـ يتوقؼ تأثير الصفقة عند ىذا التناقض بؿ تعداه إلى فتح تكينات متناقضة في كؿ مف مصر و  ا 
أوسع تتجاوز حدود الصفقة المعمنة، إلى الحديث عف جوانب سرية تحقؽ لمصر الحصوؿ عمى مكاسب 

، التي كانت ترفض اإلمداد 41عسكرية كبرى تتمثؿ في موافقة الواليات المتحدة عمى إمدادىا بطائرات إؼ 
 مف قبؿ، وتحقؽ لمفمسطينييف انفراجة في العممية السممية.بيا 

وعندما طمب مني اإلدالء برأيي في الصفقة في قناتيف تمفزيونيتيف مصريتيف، قمت إنني ال أعتقد أف 
 96السمطات المصرية الحالية قد وافقت عمى ثمف بخس لمجاسوس الذي تواجد وسط المظاىرات أثناء ثورة 

اـ بأعماؿ فوضوية واندس وسط المتظاىريف المصرييف ودخؿ بيوتيـ وصمى معيـ يناير وحرض عمى القي
في األزىر وجمع مادة واسعة عف طبيعة الثورة والشخصيات الفاعمة فييا، ودوافع الشباب المشارؾ في 
أنشطتيا. إذف مف الصعب عميَّ أف أتصور أننا وافقنا عمى مبادلة ىذا الجاسوس بخمسة وعشريف مسجونًا 

 مسجونًا مصريًا في السجوف اإلسرائيمية. 12ئيًا مف مجموع جنا
وفي ضوء معرفتي بالعقيدة الوطنية لممجمس العسكري الحاكـ ولمحكومة االنتقالية، فإف تقديري يقوـ عمى أف 

 المعمف ىو الجزء الظاىر مف جبؿ الصفقة بينما الجزء األكبر مخفي تحت سطح الماء كجباؿ الجميد. 
حؼ اإلسرائيمية نقاًل عف جنراؿ مصري، إلى أف ىناؾ إنجازات حققتيا الصفقة لمصر، لقد أشارت الص

وستبقى طي الكتماف لمصمحة األمف القومي المصري. ومع ذلؾ فقد سربت "يديعوت أحرونوت" خبر موافقة 
ي ، وأشارت مصادر أخرى إلى موافقة أميركا عمى إعادة النظر ف41أميركا عمى تزويد مصر بطائرات إؼ 

ديوف مصر لتخفيضيا، وأشارت صحيفة "يسرائيؿ ىيوـ" اليمينية والمقربة مف حكومة نتنياىو إلى أف الصفقة 
شممت إفراج الواليات المتحدة عف الجاسوس اإلسرائيمي المسجوف في أميركا بتيمة التجسس لصالح 

ميا بإجراءات تؤدي إلى دعـ إسرائيؿ، جوناثاف بوالرد مما يمثؿ انتصارًا لمحكومة اإلسرائيمية مقابؿ قيا
عباس، مف أىميا اإلفراج عف عناصر مف أسرى "فتح" ضمف المرحمة الثانية مف صفقة شاليط واإلعالف 

 عف تجميد مؤقت لالستيطاف يؤدي إلى مواصمة مفاوضات السالـ المجمدة مع السمطة الفمسطينية.
ارضتيا سواء في إسرائيؿ أو في مصر ما زلت أتصور أف الصفقة تتجاوز حدود المعمف، وىو ما جعؿ مع

مسألة ىامشية. فقد حاوؿ بعض اإلسرائيمييف عف طريؽ المحاكـ، االعتراض عمى إطالؽ بعض السجناء 
المصرييف وعمت أصوات منظمات أىمية في مصر تعتبر الصفقة فاشمة لعدـ إطالؽ جميع السجناء 

 المصرييف في السجوف اإلسرائيمية.
يا حالة ترحاب بيف أبناء سيناء الذيف ينتمي السجناء إلييا وحالة ارتياح في إسرائيؿ. ىذه االعتراضات قابمت

وفي تقديري أف باقي السجناء المصرييف سيطمؽ سراحيـ في صفقة مقبمة يتـ فييا إطالؽ سراح الجاسوس 
ندي شاليط، اإلسرائيمي المحبوس في مصر "عواد ترابيف"، وىو ما يعني أننا أماـ سمسمة صفقات بدأت بالج

سرائيؿ ومصر والفمسطينييف مكاسب مشتركة.  تحقؽ ألميركا وا 
 03/93/1399االتحاد، أبو ظبي، 
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 خالد وليد محمود
شف افيغدور ليبرماف وزير الخارجية االسرائيمي ىجومًا عنيفًا عمى رئيس السمطة محمود عباس، قائاًل إف 

نو يعم ؿ ضد )إسرائيؿ( عمى الساحة الدولية"، و"إف عباس ىو أسوأ زعيـ بإمكاف عباس "ليس رجؿ سالـ وا 
 )إسرائيؿ( أف تجد نفسيا أمامو فيو ييدد بتسميـ المفاتيح، وليتو يفعؿ ألف مف يخمفو سيكوف أفضؿ". 

صراره  ىذه اليجمة الشرسة ضد أبو مازف تأتي بعد خطابو الذي أدلى بو في الجمعية العامة لألمـ المتحدة وا 
عمى التقدـ بطمب عضوية دولة فمسطيف إلى مجمس األمف الدولي، ورفضو كؿ الضغوط األمريكية 

 واإلسرائيمية لمتراجع عف ىذا الموقؼ، والعودة إلى المفاوضات المباشرة وفؽ شروط الحكومة اإلسرائيمية. 
ال فإنو ليس رجؿ سالـ، يبدو أف ليبرماف يريد أف يتحوؿ عباس إلى موظؼ يأتمر بأمره، وينفذ تعميماتو، و  ا 

 ويجب أف يغادر منصبو فورًا، واستبدالو بمف يقبؿ دور الدمية إلسرائيؿ وحكومتيا اليمينية المتطرفة. 
اليوـ يكّشر المسؤولوف اإلسرائيميوف عف أنيابيـ، ألنيـ أصبحوا يواجيوف واقعًا جديدًا يفرض عمييـ الرد، بعد 

تصريحات ليبرماف في عقميا دلياًل عمى التخبط اإلسرائيمي في أف أصبحت الكرة في ممعبيـ، لذا تبدو 
 مواجية ما ينبغي عمييـ فعمو إلفشاؿ التحرؾ الفمسطيني . 

فاليجوـ عمى رئيس السمطة ال يمكف أف يقود إلى إعادة الصورة إلى حالتيا األولى، ألف االلتزاـ الفمسطيني 
مضي بعيدًا في تحويؿ التصريحات عف رئيس السمطة أصبح غير ممكف الرجوع عنو حتى مداورة. كما أف ال

مف مجرد كالـ إلى واقع عممي، ليس لو إال نياية واحدة ىي عودة االحتالؿ تمامًا بكؿ تفاصيمو ليكوف 
 مسؤواًل عف تصريؼ كؿ األمور في الضفة الغربية. 

سطينية، كالـ عباس شخصيات مقربة مف أبو مازف باتت تتحدث عف نية األخير الدعوة لحؿ السمطة الفم
ليس بجديد، وتيديده سمعناه مرارًا وتكرارًا، وصرح مؤخرًا بأف ")إسرائيؿ( ال تريد السالـ"، وبأنيا استغمت 
المفاوضات كي تكسب الوقت فتوّسع االستيطاف، وتستكمؿ تشييد جدار الفصؿ العنصري، وتيويد القدس 

 عاصمًة أبدية ليا. 
مف جديد. فيو كالـ سبؽ أف قالو كثير مف الفمسطينييف، مسؤوليف  ليس في ما قالو أو صرح بو عباس

وغير مسؤوليف، وفي مقر المقاطعة في راـ اهلل ثمة مف يدرؾ أف الحد األقصى اإلسرائيمي المقّدـ لمتسوية ال 
ة يصؿ إلى الحد األدنى الذي يمكف أف يقبمو أكثر الفمسطينييف "اعتدااًل"، وليس ىناؾ رغبة أميركية حقيقي

في الضغط عمى )إسرائيؿ(، وبالتالي فمشروع التسوية يواجو أفقًا مسدودًا؛ وقد يفتح ىذا المجاؿ مستقباًل 
؛ وربما إلى ارتفاع أصوات متزايدة بفقداف سمطة  إليجاد ظروؼ موضوعية النطالقة جديدة لمعمؿ المقاـو

 الحكـ الذاتي لمبّرر وجودىا. 
و السمطة الفمسطينية ؟، ومتى ستشير بدائميا وخياراتيا التي طالما المشيد يدعو لمتساؤؿ: ما الذي ستفعم

أثقمت بيا مسامعنا ؟، وأي خيار سوؼ يعتمد عباس ؟، وعمى أي أسس سوؼ يرسو المشيد الفمسطيني 
المقبؿ ؟...الخ؛ ألنيا أسئمة كثيرة، وال يمكف اإلجابة عنيا إجابة حازمة ونيائية، إال أف خيار حؿ السمطة 

عادة االعتبار لمنظمة التحرير وتفعيميا بؿ إعادة بنائيا يجب أف  يفّعؿ بعد تفعيؿ وثيقة الوفاؽ الوطني، وا 
لتستوعب كؿ القوى السياسية وكؿ المتغيرات الدولية واإلقميمية والمحمية، لتتحمؿ مسؤولية الشعب والقضية. 

تفاوض مع تؿ أبيب، أو لمحصوؿ وأف ال يكوف خيار حؿ السمطة فقط ورقة تيديد تكتيكية لتحسيف شروط ال
نما خطوة جدية نتيجة قناعة راسخة بفشؿ الرىاف  عمى اعتراؼ رمزي بدولة فمسطيف في األمـ المتحدة، وا 

 عمى المفاوضات.
 18/93/1399موقع فمسطين أون الين، 



 
 

 

 

 

           15ص                                    1237العدد:                23/03/1300األحد  التاريخ:

 
 التهديدات بقتل األسرى المحررين .87

 د. فايز رشيد
سرى مع حماس, عمى اإلعالف بأنيا لـ تعِط وعدًا بعدـ حرصت الحكومة اإلسرائيمية في صفقة تحرير األ

استيداؼ األسرى المحرريف، بما معناه أنيا ستظؿ تالحقيـ محاولًة اغتياليـ.مف جانب ثاٍف دعت حكومة 
الظؿ مف المستوطنيف الصياينة إلى قتؿ ىؤالء األسرى ورصدت جائزة مالية لكؿ مف يقتؿ أسيرًا فمسطينيًا 

ت منظمة حماية الييودية وعناصر مف حركة)كاخ( وأصدرت بيانا عف االجتماع محررًا، فقد اجتمع
ألؼ دوالر لقتؿ أي أسير محرر، وتحديدًا مصطفى المسمماني المتيـ بقتؿ المستوطف  488يخصص 

الفاشي والعنصري الكريو مائير كاىانا وزوجتو.التيديد جرى توزيعو مف خالؿ الرسائؿ القصيرة عمى اليواتؼ 
 ة. الخموي

بداية نرى مف الضروري التأكيد عمى أنو حتى لو أعمنت إسرائيؿ الوعود تمو الوعود بعدـ استيداؼ األسرى 
المحرريف, فيي ستكوف كاذبة جممًة وتفصياًل،ألف كافة التجارب السابقة تؤكد بما ال يقبؿ مجااًل لمشؾ 

ات تبادؿ، وكمثاؿ عمى صحة ما استيداؼ إسرائيؿ لمف تحرر مف السجف بشكؿ اعتيادي أو مف خالؿ صفق
نقوؿ وليس عمى سبيؿ الحصر ىناؾ العشرات مف الفمسطينييف الذيف استيدفتيـ الدولة الصييونية بعد 
خروجيـ مف األسر، مف ىؤالء: الشيخ الشييد أحمد ياسيف والشييد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي وغيرىما 

 الكثير.
ا، ويدعو حاخاماتيا إلى قتميـ عف بكرة أبييـ بمف فييـ نساؤىـ إسرائيؿ ترى في الفمسطينييف أعداء لي

نما يفتي الحاخامات  وشيوخيـ وأطفاليـ )حتى ال يكبروا ويصبحوا أعداء إلسرائيؿ( ىذا ما ال نقولو نحف، وا 
بيذا عالنية وجيرًا وفي زمننا الحاضر)القرف الواحد والعشريف(، فكيؼ إذا كاف الفمسطيني مقاتاًل ضد 

 يؿ؟. إسرائ
في ىذه الحالة فإف الدولة الصييونية تقتمو مرات ومرات، وليس مرة واحدة فقط، وشواىد العنصرية والحقد 
اإلسرائيمييف عمى الفمسطينييف والعرب كثيرة منيا وعمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر أيضًا، قتؿ الشييداف 

(، فقد قبضت عمييما 388ة الباص صبحي ومجدي أبو جامع أحياء )في العممية التي ُأطمؽ عمييا حادث
إسرائيؿ حييف، وىناؾ صور)التقطتيا صحفي إسرائيمي ليما ولـ يسمـ الفيمـ إلى الجنود عندما طمبوا منو 
ذلؾ، بؿ سمميـ فيممًا آخر كاف في جيبو(، تثبت ذلؾ، قتميما الجنود اإلسرائيميوف ورئيس الشاباؾ مف خالؿ 

ا لمسافات طويمة.ىذا ما قالتو بعض الصحؼ اإلسرائيمية آنذاؾ. الضرب )وليس بالرصاص( وجروا جثتييم
قتؿ الشييدة دالؿ المغربي والتي كانت مصابة في اشتباؾ مع القوات اإلسرائيمية بعد تمكنيا ورفاقيا مف 
النزوؿ عمى الشاطئ الفمسطيني المحتؿ, وسيطرة المجموعة عمى حافمة ركاب كانت ينقؿ جنودًا. قتميا 

ف بمشاركة باراؾ) الوزير الحالي( ضربًا, وقاـ األخير بجّرىا مف شعرىا بعد استشيادىا لمسافات اإلسرائيميو 
طويمة، وصورة الفاشي باراؾ وىو يجرىا موجودة ومنشورة عمى اإلنترنت لكؿ مف يريد االضطالع عمييا. 

ف الحوادث, مثؿ مجازر حادثة تكسير عظاـ الفمسطينييف في االنتفاضتيف األولى والثانية وغيرىا وغيرىا م
دير ياسيف وكفر قاسـ وبحر البقر في مصر وقانا في لبناف. ىذا غيض مف فيض اإلجراـ الصييوني 
الحاقد عمى الفمسطينييف والعرب، ولعؿ ما قالو رابيف في تصريح لو:مف أنو يود أف يصحو يومًا ويكوف 

ف والعرب.أيضا نفت جولدامائير وجود الشعب البحر قد ابتمع غزة, خير دليؿ عمى حقد الصياينة لمفمسطينيي
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 -الفمسطيني. ىذه ىي حقيقة النفسية اإلجرامية العنصرية الحاقدة الشايموكية التي تختزنيا العقوؿ اإلسرا
 صييونية لمفمسطينييف والعرب، وىذه ىي مشاعرىـ فكيؼ يمكف إقامة سالـ مع ىؤالء؟.

لحكومة اإلسرائيمية)المضطرة بدواع دبموماسية وسياسية المستوطنوف الصياينة ىـ األصدؽ تعبيرًا مف ا
إلبداء وجو فيو بعض اإلنسانية في التصريحات!( عف حقيقة الشارع اإلسرائيمي في النظرة العدائية لمعرب 
بشكؿ عاـ ولمفمسطينييف بشكؿ خاص , باعتبارىـ المعنييف بصورة أّخص بالصراع مع إسرائيؿ. لـ يتواف 

 دىس طفؿ فمسطيني عدة مرات بسيارتو وىذا الفيمـ تـ عرضو أيضًا عمى الفضائيات. أحد المستوطنيف عف
ىذه ىي إسرائيؿ وبالرتوش، فيؿ حقيقية يمكف أف تجنح في يوـٍ مف األياـ لمسالـ والعيش بأماف مع 

ئيمييف الفمسطينييف والعرب؟ لو كاف المعتقدوف بإمكانية صنع سالـ مع إسرائيؿ يعرفوف حقيقة مشاعر اإلسرا
وحقدىـ وعنصريتيـ تجاىيـ وتجاه أبناء جمدتيـ جميعًا وتجاه جنسيـ العربي مف األساس , لكانت ليـ وجية 
نظر أخرى تجاه حؿ الصراع مع إسرائيؿ.حتى نتنياىو فمف يقرأ كتابو )مكاف تحت الشمس( يعرؼ حقيقة 

رب بالقوة باعتبارىا الوسيمة الناجعة مشاعره وحقده وعنصريتو وطريقة سالمو مع شعبنا،المتمثمة في سوؽ الع
 لمتعامؿ معيـ.

يبقى القوؿ:بأف عمى أسرانا المحرريف أف يأخذوا منتيى الحيطة والحذر مف المخططات الصييونية 
الغتياليـ،وىـ بتجربتيـ عف قرب مع الصياينة البد يدركوف حقيقة المشاعر اإلسرائيمية)حكومية وغير 

 حكومية ومستوطنيف( تجاىيـ.
 03/93/1399لوطن، مسقط، ا
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 حساـ كنفاني
حؿ السمطة الفمسطينية ىو ما يدور في أروقة صنع القرار في الضفة الغربية حاليًا . خطوة قد تأتي ردًا 
عمى فشؿ خيار نيؿ االعتراؼ بالدولة الفمسطينية في مجمس األمف. ىذا ما يفكر بو الرئيس الفمسطيني 

. غير أف مثؿ ىذا القرار ليس فمسطينيًا فقط، فحتى عمى المجمس الثوري لحركة فتح ومحمود عباس وعرض
ربية الفاعمة في ، فإف تداعيات القرار ستطاؿ غالبية الدوؿ الع”حماس“لو وافؽ المجمس الثوري، ورضيت 

 .الممؼ الفمسطيني
نو يبقى خيارًا نيائيًا . خيار قرار حؿ السمطة، رغـ حديث الكثيريف عف عدـ جدية أبو مازف في طرحو، إال أ

سيعيد القضية إلى النقطة صفر ويضع المجتمع الدولي، بما فيو العرب والعجـ، أماـ مسؤولياتو تجاه شعب 
محتؿ، وىو ما ال يريده ال العرب وال العجـ، ويضغطوف باتجاه استبعاده، سواء عبر إعادة مسار 

 .مادية ومعنوية” نية حسف“المفاوضات أو استرضاء الفمسطينييف بخطوات 
ضغوط ومحاوالت ستحوؿ في النياية دوف المضي في التطبيؽ، الذي ربما يريده غالبية الفمسطينييف في 
الشارع . فالشارع يتعاطى بخفة في كؿ مرة يطرح أبو مازف مثؿ ىذا األمر، وال سيما أنيا ليست المرة 

يوف، وخصوصًا في الضفة الغربية التي ال تزاؿ األولى التي يتحدث فييا عباس عف حؿ السمطة . الفمسطين
خاضعة لالحتالؿ المباشر، يروف في مثؿ ىذا األمر خالصًا مف الوىـ الذي عاشوا فيو خالؿ السنوات 

قامة الدولة الماضية، وتحديدًا منذ بدء  .الحديث عف السالـ وا 
ي ال يبقى مبطنًا ومستترًا بالسيطرة حؿ السمطة فرصة في ىذا اإلطار إلعادة االحتالؿ إلى واقعو الحقيقي، ك

ساعة تشاء مف ” اإلسرائيمية“تصنيفات ال تمنع القوات ” . ج”و” ب”و” أ“الفمسطينية عمى المناطؽ المصنفة 
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قطع الماء واليواء عف األراضي الخاضعة لمسمطة، والدخوؿ إلييا لتنفيذ اعتقاالت أو اعتداءات ضاربة 
 .التي ال وجود ليا إال باالسـ” ةيالسيادة الفمسطين“عرض الحائط ب 

سقاط  حؿ السمطة مناسبة إلسقاط ىذا المسمى الفارغ مف أي معنى لتعود األمور إلى سياقيا الواقعي، وا 
لالراضي ” اإلسرائيمي“الستار الذي تتحصف خمفو الدوؿ الغربية في غضيا الطرؼ عف حقيقة االحتالؿ 

. برأييـ فإف الخروج مف مثؿ ىذه الدائرة الوىمية قد يشكؿ شارعف في ال. ىذا ما يراه الفمسطينيو الفمسطينية
وال العالـ في وارد ” إسرائيؿ“. ىـ يدركوف أف ال جود السمطة الفمسطينية ومسؤوليياعنصر ضغط أقوى مف و 

تحمؿ تبعات مثؿ ىذا الخيار، وخصوصًا ما يستتبعو مف مسؤوليات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية 
 .ضي الخاضعة لمسمطة المحتمةاألرا عمى
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خيار حؿ السمطة قد يكوف األكثر جدية في مواجية الجمود الحالي في مسار إقامة الدولة الفمسطينية، غير 

ف وضع عمى طاولة البحثأف التعاطي معو ليس عمى نفس القدر مف الجد  .ية، حتى وا 
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