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 مشعل: ال انتخابات قبل حكومة الوحدة الوطنية .0
إجراء رفض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ : وكاالت – عبد الرؤوؼ أرناؤوط - راـ اهلل

االنتخابات قبؿ تشكيؿ حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أف "وجود حكومتيف ىو استمرار لالنقساـ، وال يمكف 
أف نذىب إلى انتخابات إال في ظؿ حكومة وحدة وطنية" واستدرؾ بقولو "لكف في المقاءات األخيرة مع 

ؿ الخطوة، وآمؿ أف ال يطوؿ ذلؾ، الرئيس محمود عباس وجدنا أف ثمة منطقا في بعض التأني الذي ال يعط
ولذلؾ أكدنا في اجتماع الفصائؿ أنو بنياية يناير المقبؿ ستكوف الظروؼ قد نضجت، وبالتالي ندخؿ في 

 خطوات عممية لتشكيؿ الحكومة بداية فبراير".
في وأضاؼ "اتفقنا عمى أف تجرى االنتخابات في مايو المقبؿ، ولكف ال بد مف توفير األجواء الطبيعية 

تاحة حرية العمؿ والحرية السياسية، لكف  الضفة والقطاع عمى حد سواء، وتوفير فرص متكافئة لمجميع، وا 
إذا كانت أيدينا مغمولة وُغيب البعض وُمنع فال معنى ألي شيء، ولذلؾ نرى أف اإلسراع في تطبيؽ 

نجاز حكومة الوحدة الوطنية يساعد عمى توفير ىذه األجواء، وما  ييمني تحديًدا أال تكوف ىناؾ المصالحة وا 
 معوقات فمسطينية، أما المعوقات الصييونية، فيذا احتالؿ ومتوقع منو ذلؾ".

وعف انضماـ حماس إلى منظمة التحرير قاؿ مشعؿ "ىناؾ مرحمة انتقالية مف خالؿ ما سّمي بمجنة المنظمة 
ت المجمس الوطني، وىو أمر متفؽ عميو أو اإلطار القيادي الموقَّت الذي يشترؾ فيو الجميع وصواًل النتخابا

ـ، وسألتقي األخ أبو مازف مجددًا في الثاني مف فبراير المقبؿ، حتى نرتب األمور 5002منذ اتفاؽ مارس 
 ونحضر النتخابات المجمس الوطني في الداخؿ والخارج".

 91/59/9155الوطن اون الين، السعودية، 
 
 ر واإلمارات والبحرين وتركياهنية يبدأ جولته الخارجية اليوم تشمل قط .9

، جولة خارجية، ىي األولى 5022-25-52يبدأ رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة إسماعيؿ ىنية األحد 
 سنوات. 2لو منذ تسممو مياـ رئاسة الحكومة قبؿ أكثر مف 

ية، وأوضح يوسؼ رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة أنو سيكوف ضمف وفد مف الحكومة سيرافؽ ىن
ضمنيـ عدد مف الوزراء وأعضاء مف مكتبو، الفًتا إلى أف الجولة ستناقش ممفات إعادة اإلعمار لقطاع غزة 

 والتنمية والبطالة.
 وكاف رزقة قاؿ في تصريح سابؽ لػ"فمسطيف" أف جولة ىنية تشمؿ قطر واإلمارات وتركيا والبحريف.

إلى أف ىنية سيبحث في استراتيجية لحماية القدس، وأشار رزقة في تصريح لوكالة الصحافة المحمية "صفا" 
وتعزيز صمود أىميا في ظؿ حمالت التيويد اإلسرائيمية المتالحقة، باإلضافة إلى دراسة سبؿ تعزيز صمود 

 الفمسطينييف في ظؿ الحصار والعدواف اإلسرائيمي المتواصؿ.
وأكدت أفَّ التغيرات التي أحدثتيا ثورات وأكد أفَّ الزيارة ستشمؿ دوؿ مصر وقطر وتركيا وتونس والبحريف، 

 الربيع العربي تدعـ القضية الفمسطينية.
وأشار إلى أنو سيكوف ليذه الزيارة أىمية كبيرة ألنيا تأتي في ظروؼ دقيقة وحساسة وستنعكس إيجابيا عمى 

فروض عمى الساحة الفمسطينية مف حيث تفكيؾ الحصار السياسي ومعالجة الحصار االقتصادي والمالي الم
 قطاع غزة.

 91/59/9155موقع فمسطين أون الين، 
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 بحر يدعو إلى "ربيع عربي" إلنقاذ القدس .3
دعا المجمس التشريعي الفمسطيني إلى ثورة عربية إلنقاذ مدينة القدس التي تتعرض لمتيويد وتحاؾ ليا : غزة

 المؤامرات.
يعي الفمسطيني في تصريح مكتوب لو، أف واعتبر الدكتور أحمد بحر، النائب األوؿ لرئيس المجمس التشر 

"مشروع قانوف القدس عاصمة لمشعب الييودي" الذي ينوي "الكنيست" )البرلماف( الصييوني طرحو غًدا 
(، بأنو يشكؿ "حرًبا مفتوحة عمى الفمسطينييف، وييدؼ إلى تفريغ القضية الفمسطينية مف 25-52األحد )

 جوىرىا ومضامينيا األساسية".
"إف حمـ الكياف الصييوني بتحقيؽ ما يسمى القدس الكبرى لف يتحقؽ بإذف اهلل عمى صخرة  وقاؿ بحر:

 الصمود والثبات الفمسطيني والدعـ العربي اإلسالمي".
وطالب بحر بػ "ربيع عربي" جديد مف أجؿ القدس، "إلنقاذ المدينة المقدسة مف النكبة الجديدة التي تحاؾ ليا 

 يف".ونصرة عاجمة ألىميا الصامد
 98/59/9155المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 "إسرائيل"حكومة التوافق تتوقف عمى رد "الرباعية" بشأن المفاوضات مع "الشرق األوسط": " .8

ذكرت مصادر فمسطينية مطمعة أف الرئيس الفمسطيني محمود عباس )أبو مازف( : صالح النعامي - غزة
ؿ لقائو إياىـ في القاىرة يوـ الخميس الماضي، أف تشكيؿ أبمغ األمناء العاميف لمفصائؿ الفمسطينية خال

حكومة الوفاؽ الوطني يتوقؼ عمى الردود التي تتمقاىا السمطة الفمسطينية مف المجنة الرباعية بشأف مستقبؿ 
المفاوضات مع إسرائيؿ. وأضافت المصادر لػ"الشرؽ األوسط" أف أبو مازف أوضح لألمناء العاميف أنو عمى 

يقينو التاـ أنو ال مستقبؿ المفاوضات في ظؿ الحكومة اإلسرائيمية الحالية، فإنو ال يريد أف يمنح  الرغـ مف
إسرائيؿ أي مبرر لمياجمتو عبر تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني، مشددا عمى أنو ييدؼ إلى الحصوؿ عمى 

سدود الذي وصمت إليو إقرار مف المجنة الرباعية حوؿ مسؤولية حكومة بنياميف نتنياىو عف الطريؽ الم
 المفاوضات.

وحسب المصادر، فقد أشار أبو مازف إلى أنو يخشى أف تسفر أي خطوة متعجمة عف تشكيؿ حكومة 
فمسطينية جديدة في ىذه األجواء إلى قرار أميركي وحتى أوروبي بمحاصرة السمطة الفمسطينية ومعاقبتيا 

وقؼ ىو الذي يفسر التوافؽ الداخمي عمى تأجيؿ بحث بالتوقؼ عف تقديـ المساعدات ليا. وأكدت أف ىذا الم
يناير )تشريف األوؿ( المقبؿ، وىو الموعد الذي  53موضوع تشكيؿ الحكومة الفمسطينية المقبمة إلى ما بعد 

يفترض فيو أف يتمقى الجانب الفمسطيني ردودا واضحة مف المجنة الرباعية عمى االقتراحات التي تقدمت بيا 
 مف بناء عمى طمبيا.بشأف الحدود واأل

واستدركت المصادر قائمة إف عدـ إقداـ المجنة الرباعية عمى طرح موقؼ ينسجـ مع التوقعات الفمسطينية ال 
يعني أف يخاطر أبو مازف بالموافقة عمى تشكيؿ حكومة توافؽ وطني، خشية أف يتبع ذلؾ عقوبات دولية. 

ناء العاميف لمفصائؿ، الذيف طرحوا في المقابؿ وأفادت المصادر بأف موقؼ أبو مازف حظي بتفيـ األم
ضرورة التحرؾ مف أجؿ حشد دعـ عربي يسيـ في تقميص تأثير أي رد فعؿ دولي عمى تطبيؽ اتفاؽ 
المصالحة الوطنية. وأكدت المصادر أنو حتى ممثمي الفصائؿ الذيف طرحوا فكرة التحرؾ عمى الصعيد 

ولة حاليا بترتيب أوراقيا المحمية ولف تكوف متحمسة لمتفرغ العربي يعوف أف معظـ األنظمة العربية مشغ
لالنشغاؿ بالشأف الفمسطيني. وتوقعت المصادر أف يتـ تأجيؿ موعد إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية 
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وانتخابات المجمس الوطني إلى ما بعد شير مايو )أيار( المقبؿ، عمى اعتبار أف إجراء االنتخابات يتطمب 
 ود حكومة توافؽ وطني تعمؿ عمى تييئة األجواء لتنظيـ االنتخابات.أوال وج

 91/59/9155الشرق األوسط، لندن، 
 
 تعمل عمى حصر وظيفة السمطة في الدور االقتصادي األمني "إسرائيل"عريقات:  .1

أعمف كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات أمس أف الوضع الراىف لمسمطة : د ب أ -راـ اهلل 
مسطينية سيكوف محؿ بحث جدي العاـ المقبؿ بما في ذلؾ اتخاذ قرارات "استراتيجية" مف دوف الحديث الف

عف حميا. وقاؿ عريقات إف السمطة الفمسطينية ىي "ثمرة كفاح لمشعب الفمسطيني ونحف ال نتحدث بالمطمؽ 
 استمرارىا في وضعيا الراىف". 5025عف حميا لكننا في المقابؿ لف نسمح في عاـ 

واتيـ عريقات الحكومة اإلسرائيمية بالرغبة والعمؿ عمى تحويؿ وظيفة السمطة مف بناء مؤسسات الدولة 
لالنتقاؿ إلى االستقالؿ الفمسطيني والسيادة الكاممة إلى دور اقتصادي أمني. ورفض عريقات الحديث عف 

إلسرائيؿ أف تحوؿ وظيفة السمطة  الخيارات الفمسطينية بيذا الصدد. لكنو قاؿ "القيادة الفمسطينية لف تسمح
مف سمطة ولدت باتفاؽ تعاقدي لنقؿ الشعب الفمسطيني مف االحتالؿ إلى االستقالؿ إلى سمطة فارغة 

 5025المضموف تدفع رواتب وتنسؽ باألمف.. ىذا ال يمكف استمراره وال يمكف قبولو". وتابع "لذلؾ عاـ 
ب استراتيجية إسرائيؿ إلبقاء األوضاع عمى ما ىي عميو". سيشيد قرارات فمسطينية تكوف بمثابة تغيير وضر 

 واعتبر أف ىذا الوضع سيفرض "تحديات ىائمة جدا" عمى الفمسطينييف.
وتوقع عريقات استمرار "غياب" شريؾ السالـ في إسرائيؿ العاـ المقبؿ، ومواصمة حكومتيا الحالية تنفيذ 

ذلؾ سيكوف بمثابة إعالف نيائي عف "تدمير حؿ خطط البناء االستيطاني وتيويد القدس، معتبرا أف 
الدولتيف". وأبدى عريقات تشاؤما حادا إزاء فرص استئناؼ محادثات السالـ مع إسرائيؿ العاـ المقبؿ، في 

 ظؿ "االنشغاؿ األمريكي بامتياز" باالنتخابات الرئاسية.
 91/59/9155الدستور، عمان، 

 
 % 51في القدس إلى نسبة  تقميص الوجود الفمسطينيالرويضي يحذر من  .6

قاؿ مستشار ديواف الرئاسة الفمسطينية المختص في شؤوف القدس : وكاالت -جماؿ جماؿ -القدس المحتمة
أحمد الرويضي، إف تصريحات رئيس بمدية االحتالؿ في مدينة القدس نير بركات ، بخصوص المناطؽ 

لغاء إقامة آالؼ المقدسييف في بمدات الموجودة خارج جدار الفصؿ العنصري، سياسية وعنصرية تيدؼ إل
ضمف القدس ومحافظتيا، لكنيا خارج القدس بمفيوـ القانوف اإلسرائيمي العنصري. وأضاؼ الرويضي ، أف 

% مف مجمؿ سكاف المدينة في شقييا 22تصريحاتو تيدؼ لتقميص الوجود الفمسطيني في القدس إلى نسبة 
% مف مجمؿ سكانيا، 74يف اليوـ في المدينة بشقييا يصؿ إلى الشرقي والغربي، مبينا أف عدد الفمسطيني

وىي تقمؽ المسؤوليف اإلسرائيمييف والمخططيف لمستقبؿ القدس مف منظور إسرائيمي، الذيف يخططوف لبناء 
آالؼ وحدة استيطانية جديدة مف شير أيموؿ  20مزيد مف الوحدات االستيطانية، بعد أف تـ اإلعالف عف 

 الماضي. 
الرويضي أف التصريح الخطير مف مسؤوؿ إسرائيمي يترافؽ مع النقاش في الكنيست اإلسرائيمي وأوضح 

اليوـ األحد، حيث سيتـ نقاش قانوف أساس جديد لمقدس يعتبرىا عاصمة موحدة إلسرائيؿ وعاصمة الييود 
عدة في الذي وضعتو مؤسسات رسمية إسرائيمية  5000في العالـ، وىو ذات اليدؼ الذي ورد في مخطط 
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ألؼ وحدة استيطانية جديدة في القدس، وىدـ منازؿ فمسطينييف بحجة  35، ويستيدؼ إضافة 5000العاـ 
ألؼ مواطف مقدسي،  40ألؼ منزؿ بالقدس يقطنيا حوالي  50البناء غير المرخص. وأشار إلى أف حوالي 

 القدس. ميدديف بأف يصبحوا بال سكف بسبب القوانيف اإلسرائيمية المفروضة عمى سكاف
 91/59/9155الدستور، عمان، 

 
 منيب المصري: اإلفراج عن المعتقمين السياسيين قبل نهاية العام .1

قاؿ منيب المصري، رئيس منتدى فمسطيف، إنو جرى االتفاؽ في القاىرة عمى أف : يوسؼ الشايب -راـ اهلل 
 ياية العاـ الحالي.يتـ اإلفراج عف المعتقميف السياسييف في الضفة الغربية وقطاع غزة قبؿ ن

وأضاؼ المصري في تصريحات لمصحفييف مف قطاع غزة: مف ىنا آلخر العاـ سيفرج عف جميع المعتقميف، 
 إال مف ال يرغب في الخروج نظرا لظروؼ خاصة سواء في الضفة الغربية أـ قطاع غزة.

فا مف الخروج في ظؿ عدـ واعتبر أف ىذه الظروؼ تتمثؿ في إمكانية قتؿ المعتقميف عمى يد إسرائيؿ أو خو 
 إتماـ المصالحة، موضحا أف إبقاء بعض المعتقميف يجب أف يتـ بموافقة المعتقؿ أوال وفصيمو ثانيا.

وأشار المصري في أوؿ لقاء لو بعد عودتو مف القاىرة الى أف اإلطار القيادي المؤقت، والذي يضـ األمناء 
ستنتيي ميمتو بعد إجراء االنتخابات الخاصة بالمجمس العاميف لمفصائؿ إضافة الى ثالثة مف المستقميف 

 الوطني الذي سيقـو فيما بعد بانتخاب أعضاء المجنة التنفيذية والمجمس المركزي.
وتوقع المصري أف يتـ األمر خالؿ مدة تتراوح مف ستة أشير حتى عاـ، مؤكدا أف االجتماع الدوري لإلطار 

 ى األرض باإلضافة الى الدور المصري.المؤقت سيكوف متابعا لتطبيؽ الخطوات عم
 91/59/9155الغد، عمان، 

 
 الوادية: لجنة "المصالحة المجتمعية" تمتقي في غزة غًدا .4

أكد ياسر الوادية، عضو المجنة العميا لمنظمة التحرير الفمسطينية، أف لجنة المصالحة المجتمعية  : غزة
يات المصالحة المجتمعية والشعبية، معتبًرا أف ( في غزة، لمبدء بتنفيذ آل52/25ستجمع غًدا األحد )

 المصالح المجتمعية "تأتي عمى سمـ األولويات في ممفات المصالحة المختمفة".
وبيف الوادية في تصريحات لػ "قدس برس" أف لجنة المصالحة المجتمعية، التي ستستمر في العمؿ لمدة 

ت الشيداء والمصابيف مف االنقساـ وتناوؿ قضاياىـ، ثالثة سنوات إلنياء كافة الممفات المجتمعية حوؿ ممفا
 "ىي األىـ بيف كافة ممفات المصالحة وبحاجة إلى دعـ كافة القوى".

وقاؿ إف المشاورات مستمرة لوضع جدوؿ عممي وآليات تنفيذ لترتيب الوضع المجمعي الداخمي، مشدًدا عمى 
قبمي وعشائري، كما أف "األحداث المأساوية  أىمية المصالحة االجتماعية "كوف الشعب الفمسطيني مجتمع

 جراء في االنقساـ، طالت ىذه العائالت".
وأكد أف المباحثات األخيرة في القاىرة "حممت الطابع الجدي مف خالؿ تحديد مواعيد وسقؼ زمني إلكماؿ 

 .المجاف لممفاتيا"، مطالًبا بدعـ كافة القوى والشرائح المجتمعية في إنجاح جيود المصالحة
عادة تفعيميا مف خالؿ  وأشار الوادية أف "التقدـ الكبير" نحو ما أسماه "مأسسة" و"دمقرطة" منظمة التحرير وا 
إشراؾ "حماس" والجياد اإلسالمي" الفًتا النظر إلى أف اجتماًعا سيعقد ليذه المجنة في الثاني مف شير شباط 

 ي ىي مظمة الشعب الفمسطيني"، عمى حد تعبيره.)فبراير( "لبمورة إستراتيجية موحدة لمنظمة التحرير، الت
 98/59/9155قدس برس، 
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 أشرف دبور سفيرًا فمسطينيًا جديدًا في بيروت .2

أوضحت مصادر فمسطينية مطمعة أف القيادة الفمسطينية في راـ اهلل قررت تعييف أشرؼ دبور الذي  بيروت:
في لبناف، خمفًا لمسفير عبداهلل عبداهلل الذي جاؿ يشغؿ راىنًا منصب القائـ بأعماؿ السفارة في بيروت سفيرًا 

عمى القيادات والمسؤوليف المبنانييف مودعًا. واعتبرت أف دبور، وىو مف الالجئيف الفمسطينييف إلى لبناف 
ورفع إلى رتبة سفير، كاف حاز تقدير القيادة الفمسطينية ألدائو الحسف والمميز في مقاربة القضايا الفمسطينية 

ي بحنكة مع الممفات الشائكة الفمسطينية  المبنانية حيث لعب دورًا بارزًا في مد جسور التواصؿ بيف والتعاط
 القوى الفمسطينية وفتح حوار داخمي في ما بينيا.

 91/59/9155الخميج، الشارقة، 
 

 لجهاد إلى المنظمة يتم بعد إقرار التشكيل الجديد لممجمس الوطنيااألحمد: انضمام حماس و  .51
قاؿ عزاـ األحمد، عضو المجنة المركزية لحركة فتح، لػ "األياـ" إف انضماـ "حماس"  لرؤوؼ أرناؤوط:عبد ا

و"الجياد اإلسالمي" إلى منظمة التحرير الفمسطينية يكوف بعد تشكيؿ المجمس الوطني الفمسطيني الجديد، 
 الثاني المقبؿ. مشيرًا مف جية ثانية إلى اف الحكومة الجديدة ستتشكؿ حتى نياية شير كانوف

وقاؿ األحمد "انعقاد لجنة تفعيؿ وتطوير منظمة التحرير الفمسطينية في القاىرة قبؿ يوميف يعتبر تسميمًا مف 
، بأف منظمة التحرير ىي اإلطار الجامع 2631قبؿ كؿ الطيؼ الفمسطيني، ألوؿ مرة منذ العاـ 

 لمفمسطينييف وىي الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني".
وأضاؼ "ولكف ىؿ يعني ذلؾ أف "حماس" و"الجياد اإلسالمي" أصبحتا أعضاء في منظمة التحرير؟ الجواب 
ىو رسميًا ال، اذ إنيـ يصبحوف أعضاء في المنظمة بعد تشكيؿ المجمس الوطني الفمسطيني الجديد، حيث 

 كزي الفمسطيني" .يشاركوف في عضوية المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية والمجمس المر 
وشدد األحمد عمى أف "برنامج منظمة التحرير الفمسطينية الحالي ىو القائـ" وقاؿ "الجية الوحيدة التي يحؽ 

 ليا تغيير البرنامج ىي المجمس الوطني الفمسطيني".
وذكر األحمد أف "لجنة تطوير وتفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية ستعمؿ عمى تشكيؿ المجمس الوطني 

مسطيني سواء باالنتخاب او التعييف، فاالنتخابات ستجري حيثما أمكف ذلؾ، وتتفاىـ المجنة فيما بينيا الف
بشأف التمثيؿ لممناطؽ التي ال يمكف إجراء االنتخابات فييا". وقاؿ "ىذا ىو العرؼ في منظمة التحرير 

عضاء في المجمس الوطني الفمسطينية وىو أف لجنة تطوير وتفعيؿ منظمة التحرير تعمؿ عمى تحديد األ
 الفمسطيني"، وأضاؼ "ىذا ما ستعممو المجنة الحالية وستكرس معظـ وقتيا ليذا األمر".
 وأشار األحمد الى أنو "وفقًا لالتفاؽ فاف الحكومة ستتشكؿ حتى نياية الشير المقبؿ".

محمود عباس عقد اجتماع وذكر األحمد أف الكتؿ البرلمانية تعمؿ فيما بينيا مف أجؿ االقتراح عمى الرئيس 
لممجمس التشريعي الفمسطيني، وقاؿ "تـ االتفاؽ عمى أف تتفاىـ الكتؿ البرلمانية مع الرئيس عمى موعد 
النعقاد المجمس التشريعي الفمسطيني، وقد اجتمعنا واتفقنا عمى انو ال بد مف انعقاد المجمس التشريعي مف 

% 52% نسبي و42قانوف االنتخابات الذي ينص اآلف عمى اجؿ إقرار التعديالت عمى القوانيف بما فييا 
دوائر، وأيضًا النظر بالقرارات التي صدرت بمراسيـ عف الرئيس، وىذا ما ينص عميو القانوف بأنو مع انعقاد 
أوؿ جمسة لممجمس فانو ينظر في القرارات التي صدرت بمراسيـ، كما اتفقنا عمى اف القرارات التي ستصدر 
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شريعي ستصدر بالتوافؽ، كما اتفقنا عمى انو في معالجة القضايا الناجمة عف االنقساـ فإننا عف المجمس الت
 ال نعترؼ بكؿ ما جرى في غزة اثر االنقساـ".

وأشار األحمد بيذا الصدد إلى انو "ستتشاور الكتؿ البرلمانية باجتماعيف واحد في راـ اهلل واآلخر في غزة، 
شباط مف أجؿ االتفاؽ عمى اقتراح موعد النعقاد المجمس، ومف ثـ يتـ  ثـ يعقد اجتماع واحد بحدود شير

 اقتراح ىذا الموعد عمى الرئيس مف أجؿ دعوة المجمس لالنعقاد ويعود األمر لمرئيس أف يقرر".
وذكر أف لجنة المصالحة المجتمعية ستجتمع يوـ السابع والعشريف مف الشير الجاري ولجنة الحريات العامة 

 االثنيف في الضفة.تجتمع يـو 
 91/59/9155األيام، رام اهلل، 

 
 بذل جهوًدا إلخراج دمشق من األزمة.. ونإلى سرعة حقن الدم السوري : ندعوحماس .55

عف أسفيا لسقوط عدد كبير مف الضحايا في سورية، مشيرة إلى أنيا "تتابع  أعربت حركة حماس: دمشؽ
سورية منذ شيور، وسقوط العدد الكبير مف الّضحايا والّدـ  بقمٍؽ وألـٍ بالَغيف تطّورات األحداث المؤسفة في

 السوري العزيز".
وقالت الحركة في بياف صحفي تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو: "بادرنا وال زلنا نبادر بجيود 

عبة، مف خالؿ حؿ   سياسي   كبيرة متواصمة مف أجؿ المساعدة في خروج سورية العزيزة مف ىذه األزمة الصَّ
يحقف الدَّـ السوري، ويحقِّؽ لمّشعب السوري تطّمعاتو في اإلصالح والديمقراطية، ويحفظ لسورية أمنيا 

ز جبيتيا الدَّاخمية، ويجعميا أقدَر عمى مواجية التحّديات والمخاطر الخارجية".  واستقرارىا، وُيعزِّ
حايا والدَّـ السوري العزيز، ونعبِّر مف جديد عف قمقنا البالغ مف  وأضافت: "نتألَّـ بشدَّة لسقوط المزيد مف الضَّ

مسار تطّورات األحداث المؤسفة، ونتمنى، بؿ وندعو إلى سرعة الخروج مف ىذه األزمة بحؿ سياسي يحقف 
الدَّـ السوري، وينقؿ سورية العزيزة إلى مرحمة جديدة تحّقؽ لشعبيا العزيز ما يتطمَّع إليو مف خيٍر لسورية، 

ية الداخمية في مواجية التحّديات الخارجية التي تستيدؼ سورية"، ُمدينة في الوقت ذاتو وتحصف الجب
 "التفجيريف اإلجرامَييف المَّذيف حدثا باألمس )الجمعة( في دمشؽ".

 98/59/9155المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 وينقمه إلى سجن شطة قيادي أسير من فتحاالحتالل يعزل  .59
إدارة السجوف اإلسرائيمية، أمس، إجراءات عقابية قاسية بحؽ القيادي في حركة فتح  "وفا": فرضت –راـ اهلل 

 عامًا(، ضمف االستيداؼ المستمر لقيادة الحركة األسيرة. 11األسير ياسر أبو بكر )
 91/59/9155األيام، رام اهلل، 

 
 
 

 84بركة يستقبل وفًدا من تكتل أبناء فمسطين الـ  .53
المقاومة اإلسالمية "حماس" في لبناف عمي بركة وفًدا مف تكتؿ أبناء فمسطيف الػ استقبؿ ممثؿ حركة : بيروت
وقدـ الوفد الزائر التياني لحركة "حماس" بذكرى انطالقتيا الرابعة  برئاسة الحاج طو الحاج )أبو وائؿ(. 15
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القضية والعشريف وبإنجاز عممية تبادؿ األسرى مع االحتالؿ، وأشاد بدور حركة "حماس" في حماية 
 الفمسطينية والصمود في وجو العدواف، كما بارؾ جيود المصالحة الفمسطينية في القاىرة.

بدوره رحب بركة بالوفد، وأّكد مضّي حركة "حماس" عمى طريؽ الشيداء طريؽ الجياد والمقاومة حتى 
 تحرير كامؿ أرضنا ومقدساتنا واستعادة حقوقنا وفي مقدمتيا حؽ العودة.

 98/59/9155يني لإلعالم، المركز الفمسط
 

 حماس تهنىء المسيحيين بحمول عيد مولد نبي اهلل عيسى عميه السالم .58
تقدمت حركة حماس إلى المسيحييف في فمسطيف والدوؿ العربية واإلسالمية وسائر دوؿ العالـ : دمشؽ

 بالتياني بمناسبة حوؿ عيد مولد نبي اهلل عيسى عميو السالـ.
(: " بمناسبة حموؿ عيد مولد نبي اهلل عيسى عميو 25-51اء أمس السبت )وقالت الحركة في بياف مس

السَّالـ، تتقدَّـ حركة حماس إلى أشقائنا المسيحييف في وطننا فمسطيف؛ ميد النبوات وأرض الرِّساالت، وفي 
 الدوؿ العربية واإلسالمية والعالـ كافة، بأسمى آيات التينئة".

فرصة لتكاتؼ أبناء الوطف الواحد في تحقيؽ الوحدة الوطنية والتحرير  ودعت الحركة بأف يكوف ىػذا العيد
والعودة، ومحطة لتضافر جيود أحرار العالـ نصرة لقضية شعبنا الفمسطيني وحماية لمقدساتو اإلسالمية 

 والمسيحية. 

 98/59/9155المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 فتح تبدي ارتياحها من نتائج اجتماعات القاهرة .51
عبَّرت حركة فتح عف ارتياحيا العميؽ مف نتائج المقاءات في : وكاالت – عبد الرؤوؼ أرناؤوط - اهللراـ 

القاىرة، مؤكدة أف "االتفاؽ الفمسطيني قد أسقط الرىاف عمى القوى واألجندات اإلقميمية والدولية التي كانت 
وقاؿ المتحدث اإلعالمي لمحركة  تستغؿ القضية الفمسطينية وحالة االنقساـ لمصمحة مشاريعيا الخاصة".

أسامة القواسمي في بياف "ما جرى في القاىرة يعتبر تحواًل نوعيًا ميمًا عمى صعيد توحيد القرار الوطني 
واستقالليتو، بإصرارنا عمى إنجاح االتفاؽ لقطع الطريؽ عمى كؿ المحاوالت اإلسرائيمية التي راىنت عمى 

السياسي والجغرافي"، مؤكدًا أف الوحدة الوطنية كانت وما زالت ىدفًا صداـ الفمسطينييف وتكريس االنقساـ 
 استراتيجيًا لحركة فتح، "سنبقى نناضؿ لتحقيقيا بما يضمف تحقيؽ أىدافنا الوطنية".

 91/59/9155الوطن اون الين، السعودية، 
   

ما أن نسحب اعترافنا "إسرائيل"إشتيه: إما أن تعترف  .56  بنا كدولة وجغرافيا وا 
لمح محمد إشتيو عضو المجنة المركزية لحركة فتح، إلى ما يمكف أف تذىب إليو : كفاح زبوف - ـ اهللرا

إذا أصر رئيس الحكومة »السمطة في حاؿ ظمت جميع الطرؽ مسدودة في وجو عممية السالـ، قائال إنو 
بيت لحـ( وتؿ أبيب  اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو، عمى أال يميز بيف مستوطنة أبو غنيـ )في الضفة قرب

 «.فنحف لف نميز بيف راـ اهلل ويافا
وتشير تصريحات إشتيو إلى احتماؿ إلغاء السمطة االتفاقات الموقعة مع إسرائيؿ، وىذا يشمؿ االعترافات 
 المتبادلة بيف إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية، وىذه أحد خيارات السمطة المطروحة عمى طاولة البحث.
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االعتراؼ بإسرائيؿ لـ يكف اعترافا متوازنا، فالمنظمة اعترفت بإسرائيؿ «: »الشرؽ األوسط»لػ وقاؿ إشتيو
كجغرافيا، ولكف إسرائيؿ لـ تعترؼ بفمسطيف كجغرافيا بؿ كمؤسسة، اعترفت بمنظمة التحرير فقط، واآلف 

باألراضي الفمسطينية نريد مف إسرائيؿ االعتراؼ »وأوضح «. نحف نطالب إسرائيؿ بأف تقوـ باعتراؼ متبادؿ
 «.2634في عاـ 
أف تصريحات إشتيو بخصوص أف السمطة لف تفرؽ بيف راـ اهلل ويافا، أثارت « الشرؽ األوسط»وعممت 

ردود فعؿ كبيرة عند الجانب اإلسرائيمي وبعض الدوائر الدولية األخرى التي أسرعت باالتصاؿ بو وبمسؤوليف 
 عانيو.آخريف لالستفسار عف مضاميف التصريح وم

أشير التي حددتيا الرباعية الدولية، لمتوصؿ إلى اتفاؽ  7وجاء تصريح إشتيو، في وقت شارفت فيو ميمة الػ
 يناير )كانوف الثاني( المقبؿ. 53بشأف مفاوضات االتفاؽ عمى الحدود واألمف، عمى االنتياء، في 

إسرائيؿ تريد استمرار الوضع »أضاؼ و «. إسرائيؿ ال تريد ليذا المسار )المفاوضات( أف يسير»وقاؿ إشتيو 
الراىف كما ىو.. تريد مسارا تفاوضيا مشوىا ومغمقا، واالستمرار في تصعيد عنؼ المستوطنيف وتكثيؼ 

ىذا لف يكوف مقبوال لنا، وأحد أشكاؿ مواجيتو ستكوف بإعادة بناء البيت »وتابع القوؿ «. االستيطاف أيضا
تفاؽ عمى اليدؼ، وأدوات تحقيؽ ىذا اليدؼ، ألف فصيال وحده ال الداخمي بوتيرة وطنية يتحقؽ فييا اال

 «.يصنع الحرب وال يصنع السالـ
أبو مازف يعنيو بشكؿ كبير أف »وأكد إشتيو أف الجيد الفمسطيني سيتركز اآلف عمى البيت الداخمي، وقاؿ إف 

لمرحمة وما ينسجـ مع يمتئـ الشمؿ الفمسطيني، مف أجؿ إعادة صياغة المؤسسة الفمسطينية بما يخدـ ا
 «.المتغيرات اإلقميمية

عادة المؤسسة الفمسطينية لمعمؿ، وتوحيد الجغرافيا »وأضاؼ  أىدافنا اآلف ىي تحصيف البيت الداخمي، وا 
 «.والمؤسسة الوطنية عبر منظمة التحرير

ابات، سندخؿ إلى فراغ سياسي كبير، فالواليات المتحدة ستكوف مشغولة باالنتخ 5025في عاـ »وقاؿ 
وأوروبا ستنشغؿ بأزمة اليورو، والعرب مشغولوف بربيعيـ، بينما بنياميف نتنياىو وحكومتو ال يريدوف إال أف 
يستمروا في خمؽ سياسة األمر الواقع.. يعتقدوف أننا سنوافؽ عمى المفاوضات ألجؿ المفاوضات، ىذا لف 

 «.يحصؿ
 91/59/9155الشرق األوسط، لندن، 

 
 مة المدنية" ضد االحتالل حماس تتبنى "المقاو  .51

إنيا سوؼ تركز بشكؿ أكبر عمى المقاومة المدنية ضد االحتالؿ، مشددة عمى ” حماس“قالت حركة : د ب أ
وقاؿ صالح البردويؿ، عضو المكتب  احتفاظيا بحؽ مواصمة صراعيا المسمح إذا تعرضت لميجوـ .

قاومة الشعبية بجميع أشكاليا مثؿ األمر يتعمؽ بالم“السياسي لمحركة في تصريحات ؿ )د .ب .أ( 
، مضيفًا أف ذلؾ تـ االتفاؽ عميو مع العديد مف ”االعتصامات والمظاىرات والمسيرات والعصياف المدني

جماعات المقاومة في قطاع غزة، فيما لـ يقدـ مزيدًا مف التفاصيؿ . وأوضح البردويؿ أف االستراتيجية 
، مشيرًا إلى أنو إذا قامت ”إسرائيؿ“تواصؿ صراعيا المسمح ضد لف ” حماس“الجديدة ال تعني رغـ ذلؾ أف 

” حماس“سترد عمى ذلؾ بالسبؿ العسكرية . وقاؿ إف ” حماس“بشف ىجوـ عمى قطاع غزة، فإف ” إسرائيؿ“
تحتفظ بحؽ المقاومة المسمحة وقت “، غير أنيا ”ضد االحتالؿ“اتفقت عمى تعزيز المقاومة المدنية 

 ” .      الضرورة
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 91/59/9155خميج، الشارقة، ال
 

 حماس: لمحاصرة أي توتر قد يطرأ في عين الحموة أو الجوار .54
ضرورة محاصرة أي توتر أو أحداث قد تحصؿ »في لبناف عمي بركة « حماس»أكد ممثؿ حركة : بيروت

ا زاؿ أف المخيـ م»، معتبرًا «في مخيـ عيف الحموة )لالجئيف الفمسطينييف في منطقة صيدا( أو في الجوار
في دائرة االستيداؼ، وال بد مف تكاتؼ كؿ الجيود الفمسطينية والمبنانية لوأد أي فتنة قد تطؿ برأسيا ىنا أو 

 «.ىناؾ
ضـ: عضو قيادة الحركة في لبناف « حماس»وكاف بركة زار امس، النائب بيية الحريري يرافقو وفد مف 
« تيار المستقبؿ»حضر المقاء المنسؽ العاـ لػ احمد عبد اليادي ومسؤوؿ الحركة في صيدا وساـ الحسف. و 

في الجنوب ناصر حمود وعدناف الزيباوي، وجرى عرض لألوضاع عمى الساحة الفمسطينية وفي المخيمات 
 في لبناف.

انو انجاز ميـ، »وعف توقيؼ مشتبو بو في أحداث عيف الحموة األخيرة، قاؿ بركة في تصريح بعد المقاء: 
 «.قضاء المبناني ولتأخذ العدالة مجراىاونحف بانتظار قرار ال
تأتي في سياؽ التواصؿ والتشاور الدائـ مع القيادات المبنانية وبخاصة في مدينة صيدا، »وأوضح أف الزيارة 

حوؿ مجمؿ األوضاع العامة وخصوصًا الشأف الفمسطيني في لبناف. ووضعناىا في أجواء المصالحة 
، ونعتبر أف ما جرى يفتح «متفائمة بما جرى في القاىرة« حماس»ركة الفمسطينية في القاىرة، وأكدنا أف ح

عادة ترتيب البيت الداخمي الفمسطيني، وكذلؾ إعادة بناء منظمة  الباب أماـ تحقيؽ المصالحة الفمسطينية وا 
 «.التحرير الفمسطينية كإطار جامع ومرجعية واحدة لكؿ الشعب الفمسطيني

االستفادة »، مشددًا عمى وجوب «ت في عيف الحموة والعبث بأمف المخيـاالغتياالت التي حصم»وداف بركة 
 «.مما حدث بتشكيؿ المرجعية الفمسطينية الموحدة التي تضبط األمف وتتولى الحوار مع الحكومة المبنانية

ليس لدي معمومات... وليس »وعما أثير عف دخوؿ عناصر إسالمية متشددة إلى مخيـ عيف الحموة، قاؿ: 
 «.يقولو اإلعالـ صحيحاً كؿ ما 

 91/59/9155الحياة، لندن، 
 

 الرجوب: االنتخابات طريق الشراكة وأولوياتنا ليست الدعوة إلى اإلسالم السياسيجبريل  .52
، أميف سرىا جبريؿ الرجوب إف «فتح»قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة : جيياف الحسيني -القاىرة 

لسياسية الحقيقية، مشددًا عمى أف األولويات الفمسطينية ىي في االنتخابات ىي الطريؽ الوحيدة لمشراكة ا
إزالة االحتالؿ اإلسرائيمي وبناء الدولة وليست الدعوة إلى اإلسالـ السياسي. واعتبر أف الموضوع األمني 

 معقد لكنو قابؿ لمحؿ إذا اتخذ قرار استراتيجي بفصمو عف الفصائمية في بناء األجيزة األمنية.
التحرؾ اإليجابي نحو المصالحة إلى درجة النضج واإلدراؾ لالستحقاقات الدولية مف جانب  وعزا الرجوب

أنا «: »الحياة»وأوضح في تصريحات إلى «. حماس»األطياؼ السياسية الفمسطينية، وعمى رأسيا حركة 
ة إلى ، في إشار «كفتحاوي، قمت منذ سنوات إف المصالحة، حتى تنجح، يجب أف ترتكز إلى أرضية سياسية

، وكذلؾ 2634أخيرًا قبوليا دولة فمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف )يونيو( عاـ « حماس»إعالف 
إف درجة النضج السياسي والنضالي عند حماس ىي التي »إقرارىا بالمقاومة الشعبية السممية. وقاؿ: 

ما زالت تسعى إلى تخريب ساعدت المنظومة اإلقميمية والدولية، وفي الوقت ذاتو حاصرت العناصر التي 
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ممتزموف اتفاؽ المصالحة نصًا وروحًا، ومصمحتنا »وأضاؼ: «. المصالحة، سواء مف إسرائيؿ أو مف غيرىا
طالما حؿ »وأعرب عف تفاؤلو بأف تتجسد المصالحة عمى أرض الواقع، وقاؿ: «. اإلسراع في تنفيذه

 «.الموضوع السياسي، فإف األمور ستسير
 91/59/9155الحياة، لندن، 

 
 : المشاركة الوطنية الشاممة الضمان لتطبيق اتفاق المصالحة"الديمقراطية" .91

النائب قيس عبد الكريـ )أبو ليمى(، عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية لتحرير  حذر :راـ اهلل
زاؿ جزئية فمسطيف، مف أف جولة الحوار الوطني الفمسطيني التي انعقدت في القاىرة األسبوع الماضي ما ت

وقابمة لالنتكاس والتبديد ما لـ يتواصؿ الضغط مف أجؿ ضماف تنفيذىا واستكماليا بخطوات حاسمة عمى 
سائر محاور وممفات عممية المصالحة الفمسطينية وبخاصة لجية تشكيؿ حكومة انتقالية مف كفاءات وطنية 

ر في الرابع مف أيار)مايو( المقبؿ، مستقمة تتولى التحضير إلجراء االنتخابات العامة في موعدىا المقر 
عادة توحيد مؤسسات السمطة.  فضاًل عف إعادة اعمار قطاع غزة وا 

عمى ضرورة حماية االنجازات التي تحققت مف خالؿ المسارعة إلى وضع ما اتفؽ عميو موضع التنفيذ  وأكد
التحضير لالنتخابات  واستكمالو بخطوات حاسمة عمى صعيد تشكيؿ حكومة الكفاءات االنتقالية ومباشرة

العامة لمرئاسة والمجمسيف التشريعي والوطني بما في ذلؾ دعوة المجمس التشريعي لالنعقاد مف أجؿ إقرار 
 قانوف االنتخابات الجديد.

وجدد النائب ابو ليمى دعوتو إلى جميع القوى والفصائؿ لمتوافؽ عمى ضرورة اعتماد نظاـ التمثيؿ النسبي 
مى جميع مستوياتيا منوىًا بالنتائج الطيبة التي أدى إلييا ىذا النظاـ في االنتخابات الكامؿ لالنتخابات ع

التي جرت في كؿ مف الشقيقتيف المغرب وتونس عمى صعيد تعزيز وحدة النسيج االجتماعي وتوطيد السمـ 
 األىمي وضماف سالسة التغيير الديمقراطي.

 91/59/9155الغد، عمان، 
 

 إلى غزة قريبا من كوادر فتح 551عودة  .95
أكد خميؿ عساؼ عضو لجنة قضايا الحريات العامة وبناء الثقة، إحدى لجاف المصالحة الفمسطينية : راـ اهلل

أمس وجود توافؽ بيف فتح وحماس عمى عودة كافة أفراد األجيزة األمنية وعناصر فتح الذيف غادروا قطاع 
لى القطاع دوف أي مساءلة قانونية أو إ 5004غزة خالؿ أحداث اإلنقساـ التي جرت في غزة صيؼ 

 مالحقة مف قبؿ األجيزة األمنية بغزة.
" مف عناصر وكوادر حركة 224وقاؿ عساؼ في تصريحات صحافية، إف كشفًا قدـ لحركة حماس بأسماء "

بعة فتح مف المقرر عودتيـ إلى قطاع غزة خالؿ األياـ المقبمة دوف أية مالحقة أمنية مف األجيزة األمنية التا
لمحكومة المقالة في غزة وكتائب القساـ الذراع العسكري لحركة حماس، مشيرًا إلى أنو جرى التوافؽ عمى 
سقاط التيـ القضائية عنيـ، ألف ذلؾ جزء مف المواطنة وال يحؽ ألحد منع اآلخر مف العودة  عودتيـ وا 

 لناحية القانونية.لوطنو وأرضو. وأوضح عساؼ أف قضية الفاريف مف غزة أغمقت نيائيًا مف ا
 91/59/9155الغد، عمان، 

 
 بو ليمة: البرنامج السياسي الحالي لمنظمة التحرير غير ممزم لـ "حماس"خميل أ .99
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أكد خميؿ أبو ليمة، القيادي في حركة حماس  أف حركتو ترفض الدخوؿ في منظمة التحرير بإطارىا : غزة
سيعيد منظمة التحرير إلى خطيا السميـ، وىدفيا الذي  السياسي الحالي، معتبًرا أف "اإلطار القيادي الجديد

 أنشئت مف أجمو وىو تحرير فمسطيف".
وشدد أبو ليمة، في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أف "حماس طالبت منذ زمف طويؿ بإعادة تفعيؿ منظمة 

يير البرنامج التحرير، التي اتخذت قراراتيا بمعزؿ عف الشعب الفمسطيني وتوجياتو"، مشيًرا إلى أف "تغ
 السياسي لممنظمة سيكوف مف ميمة القيادة المنتخبة لممنظمة"، حسب قولو.

وبيف أف القيادة الجديدة لمنظمة التحرير "مف حقيا أف تعيد النظر في كافة االتفاقات السابقة التي وقعتيا 
ا، مدلاًل عمى ذلؾ بما المنظمة"، معتبًرا أف الدوؿ والشعوب تعيد النظر في اتفاقاتيا حسب مصالحيا العمي
 أقدمت عميو تركيا أمس مف إلغاء اتفاقات مع فرنسا عمى خمفية األزمة حوؿ األرمف.

وأشار القيادي في "حماس" إلى أف التفاىمات بيف "حماس" و"فتح" تعكس جدية حقيقة وقناعات لدى 
ة االنتظار وعدـ اإلفراط في الطرفيف بضرورة إنياء ممؼ االنقساـ وعودة الوحدة الوطنية، مشدًدا عمى ضرور 

 التفاؤؿ حتى تتـ االنجازات عمى أرض الواقع".
وبخصوص ممؼ المعتقميف السياسييف؛ أشار أبو ليمة إلى أىمية ىذا الممؼ مف وجية نظر "حماس" بالتوافؽ 
مع "فتح" بتشكيؿ لجنة بحضور الطرؼ المصري إلنياء ىذا الممؼ الذي "ربما يعصؼ بكؿ مجريات الحوار 

 التفاىمات إذا لـ يتـ إنياءه في الوقت المحدد"، حسب تعبيره.و 
 98/59/9155قدس برس، 

 
 : نتابع بقمق وألم تصاعد نزيف الدم في سورية"الجهاد" .93

قالت حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف إنيا تتابع بقمؽ وألـ تصاعد نزيؼ الدـ في سورية، منددة في : غزة
 وقعا في دمشؽ الجمعة الماضية.الوقت ذاتو بالتفجيريف المذيف 

وأضافت الحركة في بياف ليا: "إننا نتابع بقمؽ وألـ شديديف مجريات األحداث في سورية العزيزة وتصاعد 
 معدالت العنؼ ونزيؼ الدـ في البالد".

وتابعت: "إننا أماـ ىذه التطورات؛ نديف، وبشكؿ خاص، التفجيريف اآلثميف المذيف وقعا صباح الجمعة في 
 مشؽ، ونعرب عف ألمنا العميؽ لما تسبباه ىذاف االنفجاراف مف ضحايا وآالـ".د

وأعربت حركة الجياد اإلسالمي عف أمميا في أف "يتحقؽ األمف في سورية ويعينيا عمى الخروج مف ىذه 
 المحنة، قويًة عزيزة ألمتيا"، عمى حد تعبيرىا.

 98/59/9155قدس برس، 
 
 
 

 ر العالم لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحيةحماس تدعو لتكاتف جهود أحرا .98
ىّنات حركة حماس المسيحييف في فمسطيف والدوؿ العربية واإلسالمية وسائر دوؿ العالـ بمناسبة : دمشؽ

 حوؿ يـو مولد نبي اهلل عيسى عميو السالـ. 
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ي اهلل عيسى عميو وقالت الحركة في بياف ليا، تمقت "قدس برس" نسخة عنو: " بمناسبة حموؿ عيد مولد نب
السَّالـ، تتقدَّـ حركة إلى أشقائنا المسيحييف في وطننا فمسطيف؛ ميد النبوات وأرض الرِّساالت، وفي الدوؿ 

 العربية واإلسالمية والعالـ كافة، بأسمى آيات التينئة". 
طنية والتحرير ودعت الحركة بأف يكوف ىػذا العيد "فرصة لتكاتؼ أبناء الوطف الواحد في تحقيؽ الوحدة الو 

والعودة، ومحطة لتضافر جيود أحرار العالـ نصرة لقضية شعبنا الفمسطيني وحماية لمقدساتو اإلسالمية 
 والمسيحية".

 98/59/9155قدس برس، 
 

 لتغيير معالمهالقدس" تقميص حدود ارئيس بمدية القدس يقترح مشروع " .91
اقتػرح رئػيس بمديػة االحػتالؿ فػي مدينػة القػدس  :وكػاالت األنبػاء -جماؿ جماؿ  -الدستور  -القدس المحتمة 

نير بركات تقميص حدود مدينة القدس إلى حدود جدار الفصؿ العنصري بما يسػمح إلسػرائيؿ بتغييػر المعػالـ 
الجغرافيػػة لمقػػدس واالحتفػػاظ بأغمبيػػة ييوديػػة داخػػؿ المدينػػة. وبحسػػب الخطػػة فػػإف إسػػرائيؿ سػػتتنازؿ فعميػػا عػػف 

ألػؼ فمسػطيني  81دس الشرقية خارج حدود الجدار الفاصؿ، عمما أف ىنػاؾ نحػو السيطرة عمى أحياء مف الق
خػػػراجيـ مػػػف  مػػػف سػػػكاف القػػػدس الشػػػرقية يحممػػػوف اليويػػػة الزرقػػػاء سػػػيتـ وقػػػؼ خػػػدمات البمديػػػة المقدمػػػة ليػػػـ وا 

 خارطة مسؤولية البمدية، في حاؿ تـ إقرار الخطة.
أجػزاء مػف مخمػي قمنػديا لالجئػيف، عممػا أف وسيشمؿ المخطط إخراج حي شػعفاط وراس العمػود وكفػر عقػب و 

ىػذه المنػػاطؽ تػػدار حاليػا عمػػى أيػػدي المجػاف الشػػعبية المرتبطػػة بالسػمطة الفمسػػطينية وبينمػػا تػـ نقػػؿ المسػػؤولية 
األمنيػػة مػػؤخرا إلػػى لػػواء بنيػػاميف التػػابع لجػػيش االحػػتالؿ. وأشػػارت مصػػادر إعالميػػة إسػػرائيمية إلػػى أف بركػػات 

يػػاز الحػػرب والتقػى أمػػس األوؿ مػع رؤسػػاء الصػييونية الدينيػػة، إال أف ىػػذه عػرض خطتػػو عمػى جيػػات فػي ج
سػرائيؿ بيتنػا الػذيف ال يختمفػوف مػع  الخطة واجيت انتقادات مف قبؿ ممثمي أحػزاب الميكػود واالتحػاد القػومي وا 

نمػا يريػدوف االحتفػاظ أيضػا بالمسػاحة الجغرا فيػة بركات حوؿ مبدأ الػتخمص مػف السػكاف العػرب فػي المدينػة وا 
 لممدينة.

 52/05/5100، الدستور، عّمان
 

 : حزب اهلل يعمل عمى اغتيال أشكنازي وداغان"إسرائيل"مخابرات أجنبية تحذر  .96
نشػػػرت وسػػػائؿ االعػػػالـ االسػػػرائيمية نبػػػأ مفػػػاده، أف جيػػػاز الشػػػاباؾ االسػػػرائيمي، قػػػرر تعيػػػيف حػػػارس شخصػػػي 

وفي وقت الحؽ، كشفت مواقع عبريػة عػف  مالصؽ لمرئيس السابؽ ألركاف جيش االحتالؿ، جابي أشكنازي.
أف المخػػػابرات دوؿ أجنبيػػػة، حػػػّذرت إسػػػرائيؿ مػػػف أف منظمػػػة حػػػزب اهلل المبنانيػػػة بػػػدأت العمػػػؿ عمػػػى اغتيػػػاؿ 

وقػد ورد فػي التحػذيرات أف حػزب اهلل لػـ يتنػازؿ عػف "حقّػو " فػي الػرد عمػى  أشػكنازي وقػادة اسػرائيمييف آخػريف.
 وأنو يحتفظ بالرد إلى حيف التنفيذ. اغتياؿ رئيس أركانو، عماد مغنية،

وجػاء فػي تحػذير المخػابرات األجنبيػة، أف حػزب اهلل يعػػرؼ أف أشػكنازي يسػافر لمخػارج كثيػرا، بعػد أف حصػػؿ 
 عمى وظيفة براتب مغر في شركة طاقة اسرائيمية.

يػػدليف، كمػػا يطػػاؿ التحػػذير رئػػيس الموسػػاد األسػػبؽ، مئيػػر داغػػاف، ورئػػيس االسػػتخبارات العسػػكرية، عػػاموس 
 .ورئيس جياز الشاباؾ

 54/05/5100، 48موقع عرب
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 "إسرائيلـ"الكنيست يناقش إعالن القدس عاصمة ل .91
يناقش الكنيست اإلسرائيمي اليـو مشروع قانوف أساس يعتبر القدس الموحدة : عبد الجبار أبو غربية - عماف

المحتمة عاصمة لدولة إسرائيؿ وعاصمة لمشػعب الييػودي. ويسػتعرض القػانوف مركزيػة مكانػة القػدس المحتمػة 
مػػى لػػدى الحكومػػة اإلسػػرائيمية والشػػعب الييػػودي، ويػػراد مػػف خاللػػو تقويػػة السػػيطرة اإلسػػرائيمية عمييػػا لمحفػػاظ ع

( تحػػت مسػػمى 2:59( والغربػػي )المحتػػؿ عػػاـ 2:78مدينػػة القػػدس موحػػدة بشػػطرييا الشػػرقي )المحتمػػة عػػاـ 
القػػدس عاصػػمة إلسػػرائيؿ والشػػعب الييػػودي فػػي ذات الوقػػت. وكػػاف ىػػذا القػػانوف الػػذي طػػرح سػػابقا مػػف قبػػؿ 

ىو غبػاي، تػـ طرحػو مػرة أعضاء الكنيست ىـ زبولوف أورلوؼ واسترينا تارتمف وأرييو الداد باإلضافة إلى أليا
 أخرى عمى الكنيست الحالي مف قبؿ عضو الكنيست اإلسرائيمي أرييو الداد.

 52/05/5100، عكاظ، جدة

 
 بيت لحم تنسى أحزانها في عيد الميالد وتتحّول ساحة فرح واحتفاالت متعددة الجنسيات  .94

السيد المسيح، الى ساحة عشية عيد الميالد، تحّولت مدينة بيت لحـ، ميد  :محمد يونس -بيت لحـ 
احتفاالت متعددة الجنسيات: فرؽ فنية مف أنحاء العالـ عزفت وغنت في ساحة كنيسة الميد، وفرؽ كشفية، 
ومسيرات لرجاؿ الديف تقدميـ بطريريؾ الالتيف في األراضي المقدسة فؤاد طواؿ، وحفالت فنية ليمية، وزينة 

وأطمقت مدينة بيت لحـ عمى احتفاالت الميالد ىذا العاـ  في كؿ شارع وواجية كؿ بيت مف بيوت المدينة.
في إشارة الى طمب الحصوؿ عمى الدولة الفمسطينية في األمـ المتحدة.  "فمسطيف تحتفؿ باألمؿ"عنواف: 

الميالد يجدد الفرح واألمؿ في المدينة وفي فمسطيف رغـ األلـ "وقاؿ رئيس بمدية المدينة فيكتور بطارسة إف 
، في اشارة الى اليجمة االستيطانية "والممارسات االسرائيمية القاسية عمى المدينة والوطفوالصعوبات 

شرطي في المدينة لتنظيـ حركة المرور  611نشرت الشرطة الفمسطينية مف جيتيا ومصادرة االراضي. و 
كميزية والروسية، واستقباؿ المواكب الرسمية. كما نشرت أعدادًا مف الشرطة السياحية الناطقة بالمغتيف االن

لخدمة الحجاج االجانب. وتوقعت وزارة  أجنبية أخرىوتمت االستعانة بمترجميف متطوعيف يتقنوف لغات 
آالؼ سائح خالؿ أياـ العيد. وبحسب التقاليد، انطمؽ مف القدس  5السياحة أف يزور بيت لحـ أكثر مف 

العسكري قبؿ اف  "411"اجتاز الحاجز ظير أمس موكب البطريرؾ طواؿ يرافقو رجاؿ ديف وفرؽ كشفية، و 
وجو الرئيس محمود عباس الذي وصؿ الى المدينة ورئيس وزرائو الدكتور مف جيتو يصؿ الى بيت لحـ. و 

سالـ فياض لحضور قداس منتصؼ الميؿ، برقيات تينئة في العيد إلى العديد مف قادة العالـ، معربًا عف 
ر والنجاح والتقدـ لمدوؿ، وأف ينعـ شعبنا الفمسطيني في العاـ أف يحمؿ العالـ الجديد االستقرا"أممو في 

 ."المقبؿ بالحرية واالستقالؿ وبدولتو المستقمة وعاصمتيا القدس
 52/05/5100، الحياة، لندن

 
 

 "أمنية وقومية"سيصبحون بال إقامة إذا ما اعتمد الجدار حدودا فمسطيني ألف  511 .92
ألؼ فمسطيني يحمموف  211بطريقة أخرجت نحو  3112 العاـ ار فيبناء الجد "إسرائيؿ"راـ اهلل: تعمدت 

بطاقات اليوية اإلسرائيمية خارج حدوده، لكنيـ بقوا يواصموف تمقي الخدمات مف البمدية ومف الحكومة. 
، ىي مخيـ شعفاط، مدينةاألحياء الميددة بعزليا عف البموجب مخطط البمدية الجديد بالنسبة لمقدس فإف و 

ورأس شحادة مف أراضي شعفاط، وكفر عقب، وسميراميس، بعدما أخرجت بمدات مثؿ أبو  ورأس خميس،
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وفي ىذا ديس والسواحرة الشرقية والراـ والضاحية. ويعيش ىؤالء في ظروؼ أقرب ما تكوف إلى الفوضى. 
ف ىذا عزؿ مركب.. الجدار سيعزؿ القدس ع": معمقاً  قاؿ حاتـ عبد القادر، وزير القدس األسبؽالصدد 

 ."الضفة وسيعزؿ مناطؽ عربية في القدس عف القدس
 52/05/5100، الشرق األوسط، لندن

 
 خاطر: سنطالب بحقوقنا التاريخية ردا عمى قانون القدس عاصمة لميهودحسن  .31

لكنيست ا، اعتزاـ حسف خاطر أداف أميف عاـ الييئة اإلسالمية المسيحية في القدس المحتمة: القدس المحتمة
وعاصمة لمشعب الييودي،  "إسرائيؿ"مناقشة قانوف أساس يعتبر القدس الموحدة عاصمة لدولة اإلسرائيمي، 

خطوة بأنيا "تطورا خطيرا واستيتارا كبيرا بمشاعر ىذه الواعتبر  خالؿ جمسة خاصة خصصت ليذا الغرض.
ؤكد أف القدس جزء الشعب الفمسطيني، الذي يعتبر القدس عاصمة لدولتو، واستيتارا بالقرارات الدولية التي ت

مف األراضي الفمسطينية المحتمة، وجزء مف الكياف الفمسطيني الذي سيتـ إقامتو والذي يكاد يجمع عميو 
، عمى أف الخطوة اإلسرائيمية "ستعقد األمور وستقمص ووشدد خاطر في تصريحات لػ معظـ دوؿ العالـ".

يما يتعمؽ باألراضي المحتمة، وحقوقو حتى فرص السالـ وستدفع الشعب الفمسطيني إلى رفع سقؼ مطالبو ف
في فمسطيف التاريخية .. وأقصد بذلؾ يافا وحيفا وعكا وغيرىا، والتي كاف يتـ التغاضي عنيا العتبارات 

طالب خاطر الجانب الفمسطيني "باالستمرار بالمقاومة بكؿ السبؿ حتى الوصوؿ في ىذا السياؽ، و  دولية".
بات واضحا أف سمطات االحتالؿ أعمنت موقفيا مف عممية السالـ وحقوؽ إلى الحقوؽ المشروعة، بعد أف 

 الشعب الفمسطيني، وضربت بالحائط كؿ ىذه االعتبارات".
 54/00/5100، قدس برس

 
 بتبييض سجون االحتالل من األسيرات الفمسطينياتمصري تعهد  .35

المفاوضات مستمرة مع الجانب أكد السفير ياسر عثماف سفير مصر لدى السمطة الفمسطينية اف  :راـ اهلل
اإلسرائيمي بيدؼ تبييض سجوف االحتالؿ مف األسيرات الفمسطينيات، وذلؾ خالؿ تسممو رسالة خطية مف 
األسيرة لينا الجربوني، كي يرفعيا لمجيات المسؤولة في بالده لمعمؿ عمى تحريرىا مف سجوف االحتالؿ. 

السفير عثماف الرسالة نيابة عف رابطة "نساء مف أجؿ وقالت األسيرة المحررة عطاؼ عمياف: "لقد سممت 
الحرية" التي نظمت اعتصاميف أوؿ مف أمس في راـ اهلل وغزة لممطالبة باإلفراج عف لينا وزميالتيا في 
األسر". ووصفت عمياف لقاءىا بالسفير عثماف بأنو مثمر، الفتة إلى أنو وعدىا بمتابعة الموضوع مع 

بالغيا تباعًا بأي جديد. ونبيت عمياف إلى أف العدو اإلسرائيمي تعامؿ بخباثة ومكر المسؤوليف في القاىرة و  ا 
 أسيرة بداًل  38مع قضية األسيرات، موضحًة أنيـ استغموا فرصة ذكر رقـ معيف )

 
( مف الجانب الفمسطيني المفاوض حوؿ عدد األسيرات وتعامموا بخداع واضح عمى أساس ذلؾ في 47مف 

 الصفقة.
 52/05/5100، ّمانالغد، ع

 
 أسيرا من إجمالي صفقة التبادل كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد  948: فروانة .39
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قاؿ األسير السابؽ والباحث المختص بشؤوف األسرى عبد الناصر فروانة، إف صفقة التبادؿ  -الغد -راـ اهلل
إلسرائيمية برعاية مصرية، تـ لجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط والحكومة اا ياألخيرة التي تمت بيف آسر 

( أسيرات، ويشكموف ما 6كانوا يقضوف أحكاما بالسجف المؤبد بينيـ )أسيرًا ( 395بموجبيا إطالؽ سراح )
( 4:6فيما أف ) . % مف إجمالي قائمة المفرج عنيـ في إطار الصفقة بمرحمتييا األولى والثانية3878نسبتو 

مف إجمالي الصفقة كانوا يقضوف أحكاما بالسجف لمدة تقؿ عف % 4976أسيرًا وأسيرة ويشكموف ما نسبتو 
% 5875أسيرًا كاف متبقيا ليـ أقؿ مف ثالث سنوات، ويشكموف ما نسبتو  598الخمس سنوات. وأوضح أف 

كانوف األوؿ/ أسيرًا، كاف مف المفترض أف يتحرروا خالؿ  481مف إجمالي صفقة التبادؿ، ومف بينيـ 
% مف إجمالي الصفقة. وفيما يتعمؽ 47لعاـ القادـ، وىؤالء يشكموف ما نسبتو ديسمبر الجاري وخالؿ ا

ممف أطمؽ سراحيـ في إطار صفقة التبادؿ كانوا قد  :89بتواريخ وزمف اعتقاليـ أشار فروانة إلى أف 
% مف إجمالي صفقة التبادؿ، والباقي 8779اعتقموا خالؿ سنوات انتفاضة األقصى وىؤالء يشكموف ما نسبتو 

% مف إجمالي المفرج عنيـ كانوا معتقميف منذ ما قبؿ بدء انتفاضة األقصى في 3473وما نسبتيـ  349
أسير، كانوا قد اعتقموا بعد أسر شاليط، وىؤالء  613تضمنت قائمة المفرج عنيـ قد . و 3111سبتمبر عاـ 

خمس سنوات، وأف % مف إجمالي الصفقة، وأف ىؤالء لـ يمضوا في األسر سوى :597يشكموف ما نسبتو 
 6:. فيما تمكنت صفقة التبادؿ مف إطالؽ سراح 3122أسيرا اعتقموا خالؿ العاـ الجاري  224مف بينيـ 

أسيرا  38أسيرًا مف عمداء األسرى، ممف مضى عمى اعتقاليـ أكثر مف عشريف عامًا، وأف مف بيف ىؤالء 
الت الصبر. وحوؿ التوزيع الجغرافي لألسرى معتقميف منذ ما يزيد عمى ربع قرف، وىؤالء جزء مف قائمة جنرا

% 8973أسيرة ىـ مف الضفة الغربية، ويشكموف ما نسبتو  39أسيرا و 886المحرريف، أوضح فروانة، أف 
أسيرًا إضافة إلى أسيرة واحدة ىـ مف قطاع غزة، ويشكموف ما نسبتو  283مف إجمالي الصفقة، وأف 

عرب. وبّيف 4أسرى مف الداخؿ، و 6يرات مف القدس، وأس 5أسير و :4% مف إجمالي الصفقة، و2779
أسير  316فروانة أف صفقة التبادؿ لـ تكفؿ لكافة المحرريف العودة لبيوتيـ وأماكف سكناىـ، حيث تـ إبعاد 

قاؿ فروانة إنو وبعد إغالؽ ممؼ شاليط وانتياء المرحمة الثانية إلى ذلؾ، وأسيرة قسرًا إلى غزة والخارج. 
ًاسيرا معتقال منذ ما قبؿ اتفاقية أوسمو، بينيـ  233يبقى في سجوف االحتالؿ  ،صفقة التبادؿواألخيرة مف 

عامًا وما يزيد، وأف  36اسيرًا معتقال منذ  34أسيرًا معتقال منذ أكثر مف عشريف عاما، ومف بينيـ أيضًا  63
 أحكاما بالسجف المؤبد. أسيرا يقضوف 643مف بيف إجمالي األسرى الذيف ما يزالوف في سجوف االحتالؿ 

 52/05/5100، الغد، عّمان
 
 
 
 

 األسبوع الماضي الغربية فمسطينيًا في الضفة 15االحتالل اعتقل تقرير حقوقي:  .33
أكد تقرير حقوقي فمسطيني إف قوات االحتالؿ اعتقمت واحًدا وخمسيف  :كامؿ ابراىيـ –القدس المحتمة 

قيادي في حركة الجياد اإلسالمي الشيخ خضر عدناف البينيـ مواطًنا فمسطينيًّا خالؿ األسبوع الماضي، 
 وطالبة جامعية وأحد عشر مف الفتية.

 52/05/5100، الرأي، عّمان
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 الغربية مستوطنون يهددون بقتل مسؤول ممف االستيطان في الضفة .38
ف دغمس ىدد مستوطنوف ييود بقتؿ مسؤوؿ ممؼ الجدار واالستيطاف في شماؿ الضفة الغربية، غسا: نابمس

أنو تمقى مؤخًرا  دغمسأوضح مف جيتو و  ، خالؿ تظاىرة ليـ، قرب مدينة نابمس بشماؿ الضفة الغربية.
 تحذيًرا آخر مف قبؿ منظمة "تجديد" الحقوقية اإلسرائيمية مف تحريض مستمر عميو مف قبؿ المستوطنوف.

 54/00/5100، قدس برس
 

  في الضفة الغربية عزونقرية االحتالل يقمع مسيرة بيت أمر ويحاصر  .31
قمعت قوات االحتالؿ، أمس، المسيرة األسبوعية السممية المناىضة لمجدار واالستيطاف في بمدة بيت أمر 

ف عددًا إشماؿ الخميؿ. وقاؿ الناطؽ اإلعالمي لمجنة الوطنية لمقاومة الجدار واالستيطاف يوسؼ أبو ماريا، 
أصيبوا بحاالت اختناؽ شديد جراء ” إسرائيمييف“ مف المشاركيف والمتضامنيف األجانب ونشطاء سالـ

دىمت قوات االحتالؿ قرية عزوف شرؽ قمقيمية، بعد أف مف جية أخرى، استنشاقيـ الغاز المسيؿ لمدموع. و 
 أغمقت مدخمييا الشمالي والغربي بشكؿ مفاجئ، ومنعت المواطنيف مف الدخوؿ إلييا أو الخروج منيا.

 52/05/5100، الخميج، الشارقة
 

 الغربيةزايد هجمات المستوطنين عمى قرى الضفة قمق فمسطيني من ت .36
شيدت األراضي الفمسطينية تزايدًا ممحوظًا في ارتفاع وتيرة اليجمات التي يشنيا المستوطنوف المتطرفوف 
عمى قرى الضفة الغربية، بحؽ المدنييف العزؿ وممتمكاتيـ. وأشار مجد عاصي مف ريؼ مدينة نابمس شماؿ 

شعاؿ النيراف بالزيتوف  211الغربية إلى قياـ نحو  الضفة مستوطف وبشكؿ يومي بأعماؿ تخريبية وا 
والمحاصيؿ األخرى، أو قطع األشجار ويكتبوف شعارات استفزازية وينتيكوف حرمة المساجد، وكؿ ىذا تحت 

اضي حماية مشددة مف الجيش اإلسرائيمي الذي يعطييـ الضوء األخضر بشكؿ دائـ الستباحة األر 
قمع المسيرات األسبوعية وتجريؼ "الفمسطينية. وأضاؼ أف أعماؿ المستوطنيف اإلرىابية تتضمف أيضًا 

. وشدد "الطرقات واألراضي، واالعتداء عمى الفمسطينييف العزؿ إما بالضرب أو بمنعيـ مف دخوؿ أراضييـ
نية الشرسة، خوفًا عمى أطفاليـ عمى أف الفمسطينييف أصبحوا في قمؽ دائـ مف ازدياد ىذه اليجمة االستيطا

 مف قياـ المستوطنيف بخطفيـ.
 52/05/5100، االتحاد، أبو ظبي

 
 
 

 لمشعب الفمسطيني األردنجودة يؤكد في بيت لحم دعم  .31
نقؿ وزير الخارجية ناصر جوده خالؿ لقائو في قصر الرئاسة ببيت لحـ : نيفيف عبداليادي -بيت لحـ

يات جاللة الممؾ عبداهلل الثاني لمرئيس ولمشعب الفمسطيني واصدؽ الرئيس الفمسطيني محمود عباس تح
 امنيات جاللتو ليـ.

كما التقى جوده رئيس الوزراء الفمسطيني سالـ فياض ونقؿ لو تحيات رئيس الوزراء عوف الخصاونة مؤكدا 
د عمى استمرار دعـ االردف لمشعب الفمسطيني، فيما اجرى جوده مباحثات مع الرئيس عباس تـ خالليا التاكي
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التنسيؽ والتشاور حياؿ مختمؼ التطورات الراىنة في المنطقة والقضايا التي تيـ الجانبيف، خصوصا ما 
 يتصؿ منيا بجيود تحقيؽ السالـ.

وجدد جودة التاكيد عمى مواقؼ االردف بقيادة جاللة الممؾ الداعمة والمساندة لمسمطة الوطنية الفمسطينية 
قامة الدولة المستقمة عمى األرض الفمسطينية ضمف  ولمشعب الفمسطيني لنيؿ حقوقو المشروعة في التحرر وا 

وعاصمتيا القدس الشرقية وذات السيادة والمتواصمة جغرافيا استنادا الى المرجعيات  2634خطوط عاـ 
 الدولية ومبادرة السالـ العربية بكافة عناصرىا.

يائي التي ليا ارتباط مباشر بالمصالح االردنية ىي الحدود واشار الى اف االردف معني بكافة قضايا الحؿ الن
 واالمف والالجئيف والمياه والقدس.

وعرض جودة الجيود التي يقودىا جاللة الممؾ عبداهلل الثاني عمى كافة الصعد واتصاالتو المستمرة مع 
السالـ وتحقيؽ تقدـ  عواصـ صنع القرار وجيود الدبموماسية االردنية اليادئة بقيادة جاللتو لدعـ جيود

ممموس عمى مسار عممية السالـ مشيرا الى اف جاللتة يشدد عمى انو بغض النظر عف االحداث التي 
تشيدىا المنطقة فانو ال يوجد أي امر يجب اف يشغمنا عف القضية االساس وجوىر الصراع في المنطقة 

المنطقة برمتيا سوؼ تبقى تعيش في  وىي القضية الفمسطينية التي بدوف ايجاد حؿ شامؿ وعادؿ ليا فاف
 عدـ استقرار وتفتح المجاؿ لمتطرؼ والعنؼ.

واكد جودة رفض االردف لالجراءات احادية الجانب التي تنتيجيا اسرائيؿ ومنيا االستيطاف غير الشرعي 
حمود والتي تقوض بالنياية جيود وفرص تحقيؽ السالـ وانياء الصراع. مف جانبو، اكد الرئيس الفمسطيني م

عباس عف تقدير الشعب الفمسطيني واحترامو لجيود جاللة الممؾ عبداهلل الثاني الرامية الى مساندة الشعب 
الفمسطيني ودعمو لتحقيؽ تطمعاتو المشروعة باقامة دولتو الفمسطينية المستقمة. وثمف الرعاية الياشمية 

ردنية لمحفاظ عمى ىوية القدس وابقاء لممقدسات االسالمية والمسيحية في االراضي المحتمة والجيود اال
 سكانيا فييا.

 واكد اىمية الزيارة التاريخية لجاللة الممؾ الى راـ اهلل اخيرا ودورىا الكبير في دعـ الشعب الفمسطيني.
 91/59/9155الدستور، عمان، 

 
 "إسرائيلـ"ل اتفاقيات تصدير الغاز لمصر تعدّ  .34

، أف اإلنتياء مف تعديؿ االتفاقية 5022-25-52، األحد اعمف وزير البتروؿ المصري عبداهلل غراب 
 الموقعة مع )إسرائيؿ( لتصدير الغاز سيتـ في القريب العاجؿ.

وأكد غراب في حديث لصحيفة األىراـ المصرية أف جميع االتفاقيات األخرى الخاصة بتصدير الغاز 
يمي "سيتـ االنتياء مف تعديميا في القريب المصري تـ تعديميا بالفعؿ، إال اتفاقية واحدة مع الجانب اإلسرائ

 العاجؿ".
وقاؿ الوزير المصري إف تصريحات رئيس الوزراء حوؿ وجود ديوف عمي ىيئة البتروؿ تشير إلي صعوبة 
األوضاع االقتصادية وليس لسوء إدارة القطاع البترولي، والذي لديو مميارات الجنييات مستحقة لدي العديد 

 مف القطاعات بالدولة.
وأوضح أنو تقرر مد فترة تقديـ عروض الشركات العالمية الراغبة في البحث عف البتروؿ إلي نياية مارس 

 المقبؿ بدال مف نياية يناير حتى يتـ عرض االتفاقيات التي يتـ التوصؿ ليا عمي مجمس الشعب القادـ.
 91/59/9155موقع فمسطين أون الين، 
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 واألردن لـ"إسرائيل"ز الموصمة ألنابيب الغا 55سيناء: التفجير الـ  .32

أعمنت شركة "جاسكو" لمبتروؿ، المشغؿ لمحطة إمداد الغاز الطبيعي في سيناء، عف تمقييا بالغات بتفجير 
 خط الغاز المؤدي إلى إسرائيؿ واألردف، عصر اليـو السبت.

شركة مصر  وذكرت الشركة أنيا أرسمت خبراءىا لمعاينة وتقدير حجـ األضرار، وأوضحت أنيا أبمغت
 لمتاميف، الجية المؤمنة عمى المحطة، بذلؾ، لصرؼ التعويضات.

 98/59/9155، 84موقع عرب
 

 يومًا لمتضامن مع الفمسطينيين /شباطفبراير 92البحرين:  .81
ر مجمس النواب البحريني تخصيص يوـ  نوفمبر مف كؿ عاـ يومًا برلمانيًا لمتضامف مع الفمسطينييف.  56قرَّ

ة البرلمانية لمناصرة الشعب الفمسطيني النائب عمي أحمد "تخصيص ىذا اليوـ ييدؼ وقاؿ رئيس المجن
لتركيز جيود التضامف مع ىذا الشعب العربي المظموـ، وىو موقؼ بحريني يؤكد أف ىذه القضية راسخة في 

الد قموبنا". مف جية أخرى أثارت الدعوى الجنائية التي رفعيا محامياف ضد البرلماني السابؽ محمد خ
واتيامو بػ"ضرب الوحدة الوطنية" ردود أفعاؿ واسعة في البحريف. وقالت المحامية فاطمة الحواج لػ"الوطف" 
ية ضد شخص متيـ بازدراء طائفة مف المجتمع والتحريض  نما ىي موجَّ إف "القضية ال تستيدؼ طائفة وا 

 ضدىا".
 91/59/9155الوطن اون الين، السعودية، 

 
  سيان القدس مفتي مصر يحّذر من ن .85

جدد مفتي مصر الدكتور عمي جمعة، أمس، دعوتو لمحكومات والشعوب العربية واإلسالمية باتخاذ  القاىرة:
موقؼ حاـز تجاه الخروؽ المستمرة لقوات االحتالؿ الصييوني ضد حرمات القدس الشريؼ، التي كاف 

 لمؤدي إلى المسجد األقصى.آخرىا ما أقدمت عميو سمطات االحتالؿ مف إغالؽ جسر باب المغاربة ا
يجب أال تنسينا “وقاؿ المفتي خالؿ لقاء جمعو ووزير األوقاؼ الفمسطيني الدكتور محمود اليباش، أمس 

األحداث الجارية في المنطقة العربية، ما يجري في القدس الشريؼ، ألنو يمثؿ الراية التي لو سقطت 
 ."لسقطت األمة

 91/59/9155الخميج، الشارقة، 
 
 

  جاج أوروبي عمى مخططات االستيطان في القدس احت .89
إلجػالء ” إسػرائيمي“عمى توجػو ” اإلسرائيمية“قدـ االتحاد األوروبي احتجاجًا رسميًا لوزارة الخارجية : )وكاالت(

، وكذلؾ ىدـ ”E1“ومدينة القدس والمعروفة بمنطقة ” معاليو ادوميـ“البدو في المنطقة الممتدة بيف مستوطنة 
نية في ىذه المنطقة كمقدمة لربط القدس بالمستوطنة المذكورة، وذلؾ عبر بناء أحياء اسػتيطانية بيوت فمسطي

 جديدة.
انػػدرو سػػتاندلي ” إسػػرائيؿ“فقػػد قػػدـ سػػفير االتحػػاد األوروبػػي فػػي ” ىػػترتس“وبحسػػب مػػا نشػػر موقػػع صػػحيفة 

وقد طمب توضيحًا رسميًا مف  ،”اإلسرائيمية“الخميس ىذا االحتجاج الرسمي باسـ االتحاد األوروبي لمخارجية 
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” اإلسػرائيمية“حوؿ ىذه الخطة المنوي تطبيقيا، كذلؾ استمع مسؤوؿ الشأف األوروبي في الخارجيػة ” إسرائيؿ“
 رافي شفتس لمقمؽ األوروبي مف ارتفاع عمميات ىدـ المنازؿ في الضفة.

فػػي أعقػػاب ” اإلسػػرائيمية“ألوروبيػػة وجػاء ىػػذا التحػػذير األوروبػػي بعػػد أيػػاـ مػػف األزمػة التػػي شػػيدتيا العالقػػات ا
الموقػػػؼ األوروبػػػي فػػػي مجمػػػس األمػػػف بخصػػػوص االسػػػتيطاف، والػػػرد الػػػذي وصػػػؼ بالقاسػػػي مػػػف الخارجيػػػة 

 ”.اإلسرائيمييف“حسب العديد مف المسؤوليف ” اإلسرائيمية“
مػػواطف فمسػػطيني مػػف  3611وأشػػار الموقػػع إلػػى أف الحػػديث يػػدور عػػف منطقػػة واسػػعة يقطػػف فييػػا أكثػػر مػػف 

عمػػى إخالئيػػـ مػػف ىػػذه المنطقػػة فػػإف خطتيػػا لػػربط القػػدس مػػع ” إسػػرائيؿ“ائالت بدويػػة، وفػػي حػػاؿ أقػػدمت عػػ
ستصػػبح قيػػد التنفيػػذ، ومشػػروع القػػدس الكبػػرى مػػف الجيػػة الشػػرقية الشػػمالية سػػوؼ ” معػػالي أدومػػيـ“مسػػتوطنة 

ه المنطقػة والتػي تخمػو يدخؿ حيز التنفيذ، وىذا ما يتضح مف طبيعة األعماؿ التي يقـو بيػا االحػتالؿ فػي ىػذ
 مف بناء الجدار في ىذه المنطقة.

 52/05/5100، الخميج، الشارقة
 

 اتحاد عمال بريطانيا يدعم مقاطعة البضائع اإلسرائيمية .83
جػدد مجمػػس اتحػاد عمػاؿ بريطانيػػا دعمػو لمقاطعػػة البضػائع اإلسػرائيمية كوسػػيمة لمضػغط عمػػى : وفػا –راـ اهلل 

 اضي الفمسطينية.إسرائيؿ النياء احتالليا لألر 
فػػرع أكسػػفورد، تػػوني بيترسػػوف، فػػي حػػديث لصػػوت فمسػػطيف، امػػس، تجػػاوب  –وأكػػد عضػػو مجمػػس االتحػػاد 

المواطنيف البريطانييف مع حممة المقاطعة التي يقػوـ بيػا االتحػاد. كمػا وصػؼ بيترسػوف موقػؼ حكومػة بػالده 
التحػػػاد مػػػع أعضػػػاء فػػػي البرلمػػػاف الحػػػالي مػػػف الصػػػراع العربػػػي اإلسػػػرائيمي بغيػػػر المنصػػػؼ، مؤكػػػدًا تواصػػػؿ ا

 البريطاني لمضغط عمى الحكومة التخاذ موقؼ جدي ضد االحتالؿ اإلسرائيمي.
بأنػػو جػػزء مػػف النظػػاـ الموجػػود فػػي إسػػرائيؿ، ويػػدعـ « اليسػػتدروت»وأتيػػـ بيترسػػوف اتحػػاد العمػػاؿ اإلسػػرائيمي 

 طعة البضائع الفمسطينية.سياسة االحتالؿ، مشيرًا إلى أنو يحرض المواطنيف البريطانييف عمى مقا

 52/05/5100، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 غزة مع تزايد الواردات عبر األنفاقبالعالم..انتعاش قطاع البناء بمعدالت البطالة ال تزال األعمى  .88
أخيرا أصبح لنائؿ زيارا وظيفة ثابتة في مجاؿ البناء بفضؿ تيريب االسمنت مف خالؿ : رويترز – غزة

نفاؽ بيف قطاع غزة و مصر، تمثؿ خط إمداد تحت األرض يعزز القطاع الذي تحاصره شبكة مف اال
 عاما عاطؿ عف العمؿ منذ أربع سنوات. 41وزيارا البالغ مف العمر  إسرائيؿ ويخمؽ فرص عمؿ.

 وقاؿ لرويترز وىو يعمؿ "أنا أعيش حياة صعبة مع زوجتي وأربعة أطفاؿ في منزؿ مستأجر".
دوالرا يوميا "قبؿ ستة أو سبعة أشير استعدت عممي عندما بدأت  :2يحصؿ عمى وأضاؼ زيارا الذي 

 اإلمدادات تتدفؽ مرة أخرى".
ويقوؿ تقرير لألمـ المتحدة إف طفرة البناء أنعشت اقتصاد غزة المصاب بالشمؿ بفضؿ مئات االنفاؽ تحت 

 المنطقة الحدودية.
ـ وكاالت االغاثة الدولية، بما في ذلؾ بناء المنازؿ وتسمح إسرائيؿ بدخوؿ مواد البناء إلى غزة الستخدا

والمدارس. وسمحت مؤخرا باستيراد كميات محدودة مف أجؿ إعادة بناء بعض المصانع التي دمرت في أكبر 
 ألؼ وحدة سكنية. 81وينقص قطاع غزة نحو  .:311ىجوـ عسكري شنتو عمى غزة في عاـ 
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اد عاني مف كساد شديد خالؿ معظـ فترات العقد الماضي فقد وقاؿ تقرير األمـ المتحدة انو في ظؿ اقتص
 انفراجا طفيفا. 3122أحدثت التطورات في النصؼ االوؿ مف عاـ 
بمعػػػػدؿ  3122ألػػػػؼ وظيفػػػػة فػػػػي النصػػػػؼ االوؿ مػػػػف عػػػػاـ  58وأضػػػػاؼ التقريػػػػر "زادت العمالػػػػة بػػػػأكثر مػػػػف 

اجػع معػدؿ البطالػة الضػخـ الػى وظيفػة. تر  586ألفػا و  348%، ليصؿ عدد الوظائؼ لمػا يقػدر بنحػو 3578
ويقػػوؿ سػػكاف غػػزة اف االنفػػاؽ  ". 3121%، فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف عػػاـ 5673فػػي المئػػة نػػزوال مػػف  :437

 مكنتيـ مف جمب جميع احتياجاتيـ "مف اإلبرة الى الصاروخ".
تيػػػدـ  ويواصػػػؿ النشػػػاط السػػػري االزدىػػػار رغػػػـ عشػػػرات الوفيػػػات الناجمػػػة عػػػف الغػػػارات الجويػػػة االسػػػرائيمية أو

االنفػػاؽ ويفػػوؽ االف بكثيػػر الػػواردات القادمػػة بػػرا مػػف اسػػرائيؿ التػػي تػػدخؿ الػػى غػػزة مػػف خػػالؿ معػػابر رسػػمية 
 تخضع لرقابة مشددة.

وقاؿ كريس جانيس المتحدث باسـ وكالة غوث وتشػغيؿ الفمسػطينييف )االونػروا( التابعػة لألمػـ المتحػدة "عمػى 
االسػػرائيمي فػػاف القيػػود المشػػددة عمػػى المعػػابر بػػيف اسػػرائيؿ  الػػرغـ مػػف تخفيػػؼ القيػػود المفروضػػة فػػي الحصػػار
 وغزة تشكؿ عامال ىاما وراء نمو اقتصاد االنفاؽ".

طػػف فػػي االجمػػاؿ  611الفػػا و 57وتظيػػر تقػػديرات االمػػـ المتحػػدة لػػواردات مػػواد البنػػاء فػػي سػػبتمبر ايمػػوؿ أف 
الػؼ طػف مػف خػالؿ  1:ف وصػؿ وصمت عف طريؽ معبر كـر أبو سالـ مف اسرائيؿ الى قطػاع غػزة فػي حػي

 االنفاؽ.
الفػػا مػػف خػػالؿ االنفػػاؽ.  1:طنػػا مػػف االسػػمنت عبػػر معبػػر كػػـر أبػػو سػػالـ فػػي مقابػػؿ  2:6:ووصػػؿ حػػوالي 

 عف طريؽ االنفاؽ. 26111طنا عبر معبر كـر أبو سالـ مقابؿ  2529وبالنسبة لقضباف الصمب فقد دخؿ 
واحػػدا مػػػف أعمػػػى المعػػدالت فػػػي العػػالـ واف "وقػػػؼ الفقػػػر وتقػػوؿ االونػػػروا اف معػػدؿ البطالػػػة فػػػي غػػزة ال يػػػزاؿ 

ويقػدر عػدد الفمسػطينييف  المتفاقـ واالعتماد عمى المساعدات بػيف النػاس العػادييف فػي غػزة امػر غيػر مػرجح."
 مميوف نسمة. 278الذيف يعيشوف في الجيب الساحمي الضيؽ بنحو 

 3118مصػانع التػي أغمقػت أبوابيػا فػي عػاـ وتقوؿ إدارة حمػاس التػي تسػيطر عمػى القطػاع، اف العديػد مػف ال
افػراد فػي  21وقاؿ المقاوؿ ماجد صػابرا الػذي يشػرؼ عمػى فريػؽ يتػألؼ مػف  عندما شددت اسرائيؿ حصارىا.

 موقع لمبناء "كمما زاد البناء كمما زاد عدد الناس الذيف سينضموف الى قوة العمؿ."
ويعتبػػر البنػػاء مسػػتمر فػػي كػػؿ  االسػػمنت والصػػمب.وتفػػرض اسػػرائيؿ قيػػودا عمػػى واردات البنػػاء الػػى غػػزة مثػػؿ 

شارع. ورصفت الحركة طرؽ جديدة والبعض االخر قيد االنشاء وتـ افتتاح مراكز تسوؽ متواضعة باسػتخداـ 
 أمواؿ خاصة وامواؿ مف حماس.

وأقػػرت االونػػروا "بتوسػػع النشػػاط بفضػػؿ اقتصػػاد األنفػػاؽ" لكنيػػا تقػػوؿ إف وضػػع حػػوالي نصػػؼ مميػػوف الجػػئ 
 ني في القطاع ال يزاؿ مبعث قمؽ.فمسطي

ويقػػػوؿ مسػػػؤولوف فػػػي االمػػػـ المتحػػػػدة ومسػػػؤولوف فمسػػػطينيوف اف غػػػزة لػػػف تشػػػػيد تقػػػدما حقيقيػػػا بػػػدوف حريػػػػة 
التصدير. وتسمح اسرائيؿ بصادرات محدودة مف غزة في ذروة موسـ قطؼ االزىار والفراولة التي يتـ شحنيا 

 طازجة الى أوروبا.
عاما "لقد بنيت بعض المنازؿ ألشػخاص تأجػؿ زواجيػـ النيػـ لػـ يسػتطيعوا  53مر وقاؿ صابرا البالغ مف الع

 بناء منزؿ أو توسيع البناء عمى منازؿ عائالتيـ".
خوتو لبناء منزؿ كبير لمػـ شػمميـ تحػت سػقؼ واحػد كمػا جػرت  ويسعى حساـ بريكة، وىو رجؿ أعماؿ، ىو وا 

 العادة بيف سكاف غزة.
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جػات الغذائيػة والمشػروبات الغازيػة عبػر اسػرائيؿ "حتػى االف مػا زاؿ كػؿ شػقيؽ وقاؿ بريكة الػذي يسػتورد المنت
 يعيش في منطقة مختمفة في غزة. منزؿ عائمي واحد أمر مختمؼ. العالقات العائمية تصبح أشد قوة".

 52/05/5100، وكالة سما اإلخبارية

 
 بين عباس ومشعل  "كيمياء المصالحة" .81

 عريب الرنتاوي
إلى تسجيؿ اختراؽ ممموس عمى دروب المصالحة الفمسطينية، وما كّنا ننتظر أف ” القاىرةماراثوف “لـ ينتو 

يحدث مثؿ ىذا االختراؽ أصاًل، بيد أف االجتماعات الثنائية والجماعية، التي جرت في مناخات شديدة 
لوطنية اإليجابية، أبقت جذوة الحوار مشتعمة، وأحيت األمؿ بفرص استعادة المصالحة وبناء الوحدة ا

الفمسطينية. لقد كاف واضحًا لجميع األطراؼ المنخرطة في حوارات القاىرة، ولمدولة الراعية والمضيفة، أف 
ىذه الجولة لف تضع آخر نقاط المصالحة عمى آخر حروفيا... كاف مطموبًا منيا إحداث تقدـ عمى ىذا 

مشاركة جميع القوى والفصائؿ، بشكؿ ب” القيادة الفمسطينية“فألوؿ مرة يمتئـ شمؿ  الطريؽ، وقد حدث...
خاص حماس والجياد، ونفر مف الشخصيات المستقمة...ألوؿ مرة منذ التوقيع عمى اتفاؽ القاىرة قبؿ ست 
سنوات، يمتئـ اإلطار القيادي المعني بمتابعة شؤوف منظمة التحرير بمشاركة الجميع...ألوؿ مرة تتشكؿ 

، لتطويؽ ذيوؿ أحداث االنقساـ المؤسفة، وما ترتب عمييا مف في قطاع غزة” المصالحة االجتماعية“أطر 
كوارث إنسانية وويالت، يتعيف إخضاعيا لمنطؽ العدالة واإلنصاؼ. لـ تتشكؿ حكومة الوحدة، وما كاف 

يناير المقبؿ،  37حكومة الوحدة ُمرحمة إلى ما بعد استحقاؽ  منتظرًا ليا أف تتشكؿ في ختاـ ىذه الجولة...
، لتقديـ تصورات نيائية، بصدد "إسرائيؿ"ي الميمة التي منحتيا الرباعية الدولية لكؿ مف السمطة وعندما تنتي

قضيتي األمف والحدود في إطار الحؿ النيائي، حيث سيتقرر في ضوء ذلؾ، ما إذا كاف استئناؼ 
ؿ حكومة قبؿ ذلؾ، مف المقرر أف يواصؿ سالـ فّياض تصريؼ أعما المفاوضات أمرًا ممكنًا أـ ال...

تصريؼ األعماؿ، األطوؿ عمرًا في تاريخ الحكومات مف طرازىا... بعدىا يمكف أف تتشكؿ حكومة تكنوقراط 
ال سياسية، تولج مياـ تقديـ الخدمات لمفمسطينييف، عمى أف تترؾ السياسة لممنظمة وأطرىا االنتقالية اآلف، 

ألطر الفمسطينية الجديدة. توحيد األجيزة والدائمة بعد انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني وتشكيؿ ا
األمنية، وكذا الحاؿ بالنسبة لمجنة الحريات المنوط بيا اتخاذ إجراءات بناء ثقة، وحؿ مشاكؿ المعتقميف 
والجمعيات ومعالجة قضايا حرية الرأي والتعبير عمى ضفتي االنقساـ الفمسطيني، ستباشر عمميا تحت 

وؾ في أف تصؿ إلى خواتيميا في المدى المنظور...ىنا ستبحث أكثر الرعاية المصرية، وىي عممية مشك
ىنا ستصطدـ المعالجات مع منظومة المصالح المتشكمة ىنا وىناؾ، والتي يتعاكس كثيٌر  القضايا تعقيدًا...

منيا، مع اتجاىات ىبوب ريح المصالحة واشرعتيا. عمى أف األىـ مف كؿ ىذا وذاؾ، تمؾ الروح التي 
ما بيف شخصيتيف محوريتيف في العمؿ الوطني الفمسطيني، أو باألحرى ” تفاعمت“كيمياء التي سرت، أو ال

الشخصيتيف المحوريتيف في ىذا اإلطار: محمود عباس وخالد مشعؿ... لقد استمعت مباشرة إلى انطباعات 
باس، حتى أنني الرئيس عباس عف مشعؿ، اإليجابية لمغاية، وقرأت كالمًا مماثال لخالد مشعؿ عف الرئيس ع

بت عمى يقيف، بأف استمرار ىذة القناة الثنائية المفتوحة، بيف قطبي الساحة الفمسطينية، ىو الضمانة لمتقدـ 
عمى دروب الوحدة والمصالحة، سيما وأف قوى االنقساـ وحسابات األمر الواقع، تدفع باتجاه معاكس، وتعمؿ 

لمحتمة كما في القطاع المحاصر. لقد ُنقؿ عف خالد ما في وسعيا لتعطيؿ العممية برمتيا، في الضفة ا
مشعؿ حديثو عف عوائؽ خارجية وداخمية تواجو المصالحة... وداخمية ىنا، يقصد بيا داخؿ الفصائؿ، بمف 
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ووصمتنا معمومات وتقارير تفيد بأف نفرًا مف الشخصيات النافذة،  فييا حماس، في قطاع غزة بالذات....
ماس والكتائب، تقاوـ المسير عمى دروب اإلصالح، وأضيؼ إلييا تقارير ومعمومات سياسيًا وعسكريًا، في ح

تتحدث عف شبكة مصالح، بنيت عمى ىوامش األنفاؽ وتجارة التيريب واحتكار بعض السمع، كؿ ذلؾ يقؼ 
اليوـ حجر عثرة في طريؽ المصالحة، وقد يجد ىؤالء طريقيـ إلى تعطيؿ المصالحة، تمامًا مثمما لوحت 

ض الفصائؿ والجماعات التي تشمميا الدعوات إلى القاىرة، بأنيا ستمجأ إلى آخر اسمحتيا لتعطيؿ بع
التي طالما اعتمدنا في صغرنا وصبانا: ” المعادلة الصبيانية“العممية: إطالؽ الصواريخ، ومف عمى قاعدة 

تتقدـ إلى األماـ، فال ضير السادس والعشريف مف يناير ليس ببيعد، وطالما أف العممية ”. لّعيب أو خّريب“
في انتظار بضعة أسابيع إضافية، لقد ُحمت مشكمة لجنة االنتخابات، وصدر المرسـو الرئاسي بأسرع مما 
تخّيؿ كثيروف، والمطموب إستكماؿ اإلجراءات التنفيذية الكفيمة بإجراء االنتخابات الشاممة، بمدية وتشريعية 

االنقساـ قائمًا...ال يجوز أف تظؿ شرعية المؤسسات مطعوف ورئاسية ومجمس وطني...ال يجوز أف يظؿ 
بيا....ال يجوز أف يستمر تطاحف الشرعيات واصطراعيا...ما حصؿ خطوة لإلماـ، يجب أف تتبعيا 
خطوات إضافية. وفي ظني أف العائؽ السياسي الذي عّطؿ الوحدة مف قبؿ لـ يعد بتمؾ الصالبة 

اآلف أو في المدى المنظور....ال شريؾ إسرائيميًا في عممية السالـ، والتعنت.... ال مفاوضات في األفؽ، 
ما يعني أف ال عممية سالـ مف أصمو....حماس تعتدؿ حسب الواشنطف بوست، وحسبنا....تتحدث عف 

وعف المقاومة الشعبية السممية، وعف الوحدة والشراكة الوطنيتيف، ىذه وحدىا، تكفي  78دولة عمى حدود 
أولية لبناء استراتيجية فمسطينية بديمة....حماس قبمت بالمنظمة وانخرطت في صفوفيا، أسسًا وقواعد 

صحيح أف العممية لـ تكتمؿ، بيد أف الصحيح أنيا سائرة في ىذا االتجاه....واألىـ مف كؿ ىذا وذاؾ، أف 
يظير مف حماس لف تكوف االستثناء لحركة تيار اإلسالـ السياسي )السني(، اإلخواني والسمفي، الذي 

، ما لـ نعيده مف قبؿ....ويتسابؽ عمى بث رسائؿ الطمأنينة ”ربيع العرب“االعتداؿ في مناخات 
واالطمئناف، المبالغ بيا، إلى الحد الذي بتنا نقمؽ معو، عمى مستقبؿ مشروعنا الوطني، الذي ال يبدو أنو 

عند بعضيـ لـ ” المقاومة والممانعة“عند كثير مف القوى اإلسالمية، خط أحمر، تمامًا مثمما تكشؼ لنا أف 
تكف خطًا أحمر كذلؾ، بداللة انقضاضيـ الشرس عمى حمفاء األمس مف ىذا المعسكر، ما أف الحت في 

 األفؽ بوادر وصوؿ إخواف سوريا، إخوانيـ، لمسمطة؟!.
 52/05/5100، الدستور، عّمان

 
 الطريق إلى منظمة التحرير .86

 حساـ كنفاني
في اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفمسطينية ” الجياد اإلسالمي”و” اسحم“ليست مشاركة حركتي 

مسألة عابرة، لكنيا في الوقت نفسو ليست تحواًل نوعيًا في مسار الوحدة الفمسطينية، بؿ مجرد خطوة أولى 
منظمة في االجتماع القيادي المؤقت لم” الجياد اإلسالمي”و” حماس“في الطريؽ إلى تحقيؽ ذلؾ. وجود 

يمّثؿ إنجازًا كبيرًا لمقضية الفمسطينية، ليس فقط عمى المسار الوحدوي، بؿ حتى عمى المستوى األساسي 
الخاص في سياؽ النضاؿ التحرري. فمممرة األولى في التاريخ الفمسطيني يضـ اجتماع القيادة الفمسطينية 

نزاع مع المنظمة عمى الخيارات السياسية  الحركتيف اإلسالميتيف المتيف كانتا إلى األمس القريب تعيشاف في
واالستراتيجية الخاصة بإدارة الصراع مع العدو اإلسرائيمي. المشاركة التاريخية ال تعني طي صفحة النزاع، 
وال تعني أف الحركتيف أصبحتا جزءًا مف المنظمة وىيكميتيا السياسية، وأنيما اعترفتا بميثاقيا وباالتفاقات 
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” حماس“ىذه النقاط ستكوف محؿ النقاش األساسي في الطريؽ لموصوؿ إلى ضـ  التي وقعتيا. ولعؿ
إلى المنظمة. وقد أكد مسؤولو الحركتيف أف المشاركة في االجتماع اإلطاري ال يعني ” الجياد اإلسالمي”و

الدخوؿ الفعمي إلى المنظمة، واضعيف مجموعة مف الشروط إلتماـ العمؿ في ىذا المجاؿ. ما حدث ليس 
برًا ويعد نقمة نوعية في العالقات الفمسطينية، غير أف الطريؽ لف تكوف مفروشة بالورود لموصوؿ إلى عا

التفاىـ النيائي عمى إدخاؿ الحركتيف وغيرىما إلى منظمة التحرير التي مف المفترض أف تمّثؿ اإلطار 
ستتمدد إقميميًا ودوليًا، لتدخؿ  القيادي الجامع لمفصائؿ الفمسطينية كافة. الشروط لف تقؼ عند الحركتيف، بؿ

معايير الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي عنصرًا أساسيًا معطاًل في طريؽ ىاتيف الحركتيف، إضافة إلى 
معايير بعض الفصائؿ الفمسطينية األخرى التي تتعارض بشكؿ أساسي مع رغبات حركتي حماس والجياد 

والفصائؿ األخرى الحالية في المنظمة لف تنظر إلى تعديؿ ” حفت“اإلسالمي. عمى سبيؿ المثؿ، فإف حركة 
، واالرتباطات المتصمة  الميثاؽ بسالسة في ظؿ االلتزامات التي قدمتيا المنظمة منذ اتفاقات أوسمو إلى اليـو
ذا كاف تـ تجاوز مثؿ ىذه النقط  بيذه االلتزامات، وخصوصًا الدعـ المالي المقّدـ مف األطراؼ الدولية. وا 

حد أدنى مف الحموؿ الوسط، التي ال تغضب خصوصًا المجتمع الدولي، فإف عممية توزيع الحصص داخؿ ب
المنظمة سيكوف محؿ خالؼ، والسيما لصعوبة إجراء انتخابات المجمس الوطني في الظروؼ الحالية، أو ما 

إف الحصص ستكوف قد يؤدي إلى اندثار بعض الفصائؿ التاريخية في حاؿ تمت ىذه االنتخابات . كذلؾ ف
خصوصًا، سيعني تقاسمًا أساسيًا لمحصص في ” حماس“مرتبطة بالمناصب القيادية في المنظمة، فدخوؿ 

ىيئات منظمة التحرير المختمفة، وال سيما المجنة التنفيذية، وىو أمر ليس سياًل. الطريؽ إلى منظمة التحرير 
القيادي المؤقت، فإف الوصوؿ إلى النياية اليزاؿ التزاؿ طويمة وغير مميدة، ورغـ المشاركة في االجتماع 

 طوياًل.
 52/05/5100، الخميج، الشارقة

 
 ومنظمة التحرير  84فمسطينيو الـ  .81

 عادؿ عبد الرحمف
في ضوء التطورات الجارية العادة ترتيب شؤوف البيت الفمسطيني في إطار منظمة التحرير الممثؿ الشرعي 

ووجيو: ماذا عف فمسطينيي داخؿ الداخؿ؟ لماذا ال يجدوف مف يمثميـ في والوحيد لشعبنا، يبرز سؤاؿ عممي 
إطار المنظمة؟ وايف الغضاضة في تمثيميـ؟ أليست منظمة التحرير الوعاء الوطني الحاضف لمكؿ 
الفمسطيني أينما كاف؟ وأليست ىي الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب في اصقاع الدنيا؟ فمف أولى مف 

ريف داخؿ االرض العربية الفمسطينية؟ وماذا يعني وجودىـ داخؿ الدولة االسرائيمية؟ ىؿ الفمسطينييف المتجذ
يحوؿ دوف وجود تمثيؿ ليـ؟ أـ اف التسوية السياسية الميتة، والتي تشيعيا حكومة نتنياىو صباح مساء 

ف؟ وايف مصمحة تسقط حقيـ في التمثيؿ داخؿ البيت الفمسطيني؟ وىؿ التسوية تعني تمزيؽ تمثيؿ الفمسطينيي
شعبنا وقيادتو في استمرار تجاىؿ تمثيؿ ابناء الشعب داخؿ الخط األخضر؟ وما ىي الحكمة السياسية مف 

 "سرائيؿ"إإغفاؿ مكانتيـ ودورىـ داخؿ المنظمة؟ ألـ تفكر القيادة السياسية في المستقبؿ البائس، الذي ترسمو 
 "سرائيؿ"إلشعبنا فيما ستؤوؿ إليو األمور في حاؿ إغالؽ  لمشعب الفمسطيني؟ ولماذا ال تفكر القيادة الرسمية

لبوابات خيار حؿ الدولتيف لمشعبيف؟ وىؿ كاف يجب عمى االتحاد األوروبي اف يطرح وثيقة خاصة بابناء 
ثارة قضيتيـ، كقضية مركزية في ظؿ تجاىؿ قيادة منظمة التحرير لقضيتيـ "إسرائيؿ"شعبنا داخؿ  ، وا 

ضد كؿ اشكاؿ التمييز  59ابناء شعبنا في الضفة والشتات لدعـ كفاح فمسطينيي الػ  وىموميـ؟ وما ىو دور
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العنصري؟ أـ اف األمر مقتصر عمى القوى السياسية ونواب الكنيست الفمسطينييف؟ وىؿ يتناقض الدعـ 
 والشتات مع جيود الحركة الوطنية داخؿ الخط االخضر؟ 78والتكافؿ الوطني في األراضي المحتمة عاـ 

وماذا فعمت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في رفع قضية اشقائيـ في داخؿ الداخؿ؟ اـ عمى 
ابناء الشعب الفمسطيني اف يتركوا أشقاءىـ لقمة سائغة لعصابات الدولة االسرائيمية ومخططاتيـ العدوانية، 

( مرة، والقوانيف العنصرية 41مف ) التي استنزفت االرض الفمسطينية في النقب، ودمرت قرية العراقيب اكثر
تطاردىـ صباح مساء في الكنيست االكثر تطرفا ويمينية في تاريخ الدولة العبرية، حتى أذاف المساجد 
يريدوف اف يوقفوه؟ ولماذا ال تفكر منذ اآلف القيادة الفمسطينية في إعادة النظر في خيار حؿ الدولتيف والتقدـ 

ولة الديمقراطية الواحدة في ظؿ التوحش االسرائيمي العدواني اليادؼ القتالع في ىجوـ السالـ نحو خيار الد
القدس الشرقية وتيويد ومصادرة االراضي يوميا في الضفة؟ وما المانع في ذلؾ؟ وأيف ىو رصيد خيار حؿ 

مو شير كا واوروبا والرباعية والعالـ؟ وماذا تبقى منو حتى نتمسؾ بو شيرا تير موا "سرائيؿ"إالدولتيف في 
؟ ألؼ  "سرائيؿ"إوموعدا تمو آخر و نتنياىو او غير نتنياىو تقضـ االرض والمصالح الوطنية يوما بعد يـو

سؤاؿ وسؤاؿ، نعـ ىناؾ ألؼ سؤاؿ وسؤاؿ مطروح عمى بساط القيادة الفمسطينية لتقؼ اماميا وتضع أجوبة 
اآلف، ولكف وبوجود الكياف )الحكـ محددة عمييا. ليس بالضرورة، وال يجوز طرح إلغاء السمطة الوطنية 

االداري الذاتي اليش( مطموب وقفة جدية مع الذات الوطنية العادة صياغة برنامج العمؿ الوطني الكفيؿ 
بتعزيز ىجوـ السالـ الفمسطيني وعمى ارضية تعزيز التمثيؿ الفمسطيني لمكؿ الفمسطيني وفي المقدمة منيـ 

واف النيوض مف سبات الحركة السياسية، ولعؿ الخطاب الذي القاه آف آ«. داخؿ الداخؿ»ابناء شعبنا في 
مف ايموؿ الماضي في االمـ المتحدة شكؿ بداية ىجوـ السالـ، وتغيير بعض  34الرئيس ابو مازف في الػ 

 قواعد المعبة مع دولة االحتالؿ االسرائيمية، وال بد ليذا اليجوـ اف يتعزز ويتقدـ لألماـ ال أف يعود القيقرى.
رباؾ حسابات دولة االحتالؿ ومف يقؼ خمفيا إال بالمزيد مف التقدـ المسؤوؿ والشجاع  وال مجاؿ لمتقدـ وا 

كية واقطاب العالـ كمو، مستفيديف يإلحداث ىزة سياسية داخؿ المجتمع االسرائيمي وفي أوساط االدارة االمر 
كا، التي كانت قبؿ يكا ليست أمر ي، فأمر مف جممة التحوالت اليائمة في العالـ العربي والعالـ عمى حد سواء

عشريف عاما، وأميركا لف تكوف يوما مع مصالح الشعب الفمسطيني، والقيادة الصييونية ليست جاىزة وال 
مستعدة لمتقدـ خطوة واحدة باتجاه السالـ وتطبيؽ مرجعياتو االممية؟! إذًا ماذا تنتظر القيادة؟ ىؿ تنتظر 

وؽ وبعد ذلؾ تقؼ خاوية اليديف؟ أـ تنتظر رحمة اهلل تنزؿ عمى الشعب ضياع ما تبقى مف االرض والحق
الفمسطيني بالسالـ؟ إف رحمة اهلل موجودة ولكف اهلل يطالب القيادة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع 

 المدني بالتحرؾ والمبادرة الفورية لمنيوض بالذات الوطنية، وكفى انتظارا.
 52/05/5100 ،الحياة الجديدة، رام اهلل

  
 منظمة إرهابية إسرائيمية جديدة.. وليدة سياسة رسمية .84

 د. اسعد عبد الرحمف 
مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية في األراضي الفمسطينية »بحسب تقرير )أوتشا( أي 

« طنيفبالمستو »%( في المعدؿ األسبوعي لمحوادث المتصمة 51زيادة بنسبة ) 3122، شيد العاـ «المحتمة
. يرى 3121التي تؤدي إلى إصابات في صفوؼ الفمسطينييف، أو أضرار بممتمكاتيـ مقارنة بالعاـ 

الذيف يقوموف بأعماؿ انتقامية تحت شعار )دفع الثمف( ىـ منظمة ييودية « المستوطنيف»إسرائيميوف اف 
وؿ الصحافي )روني سرية ارىابية تسعى لتغيير الوضع السياسي، وتدفع نحو حرب دينية. وفي ىذا يق
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مف المؤكد اف عمؿ )دفع الثمف( ىو نشاط منظمة ارىابية سرية ييودية تعمؿ وفؽ كؿ معايير »شاكيد(: 
التنظيمات االرىابية السرية. فيـ يعمموف عمى تطبيؽ ايديولوجيتيـ وتغيير الوضع السياسي القائـ، والضغط 

وب االسرائيمييف مف حرب االخوة في حاؿ طالبوا عمى الحكومة بعدـ االقتراب منيـ، واثارة الرعب في قم
باخالئيـ في المستقبؿ.. ويشكموف خطرا، ليس فقط بافعاليـ بؿ ايضا بتربيتيـ وتثقيفيـ لمناشئيف والشبيبة مما 

مف جانبو، يقوؿ )يوسي ممماف( في صحيفة «. يشكؿ خطرا عمى االمف وعمى )الشعب( االسرائيمي نفسو
منظمة ييودية ارىابية، ليا ايدلوجيتيا وقادتيا ونشطاؤىا وبرنامجيا. وعندما  نحف نتحدث عف«: »ىارتس»

، كاف ىناؾ شخص واحد وعمؿ فردي، دعمو البعض بشكؿ 5::2قتؿ رئيس الوزراء اسحؽ رابيف في 
ونشطاء « المستوطنيف»مقارفات «. معنوي. لكف ىنا منظمة ارىابية بكؿ معنى الكممة، وبكؿ مكوناتيا

منيـ بتخريب قاعدة لجيش االحتالؿ االسرائيمي  61طرؼ الذيف وصمت بيـ الجرأة حد قياـ نحو اليميف المت
بالضفة الغربية في عممية غير مسبوقة الحجـ ضد الجيش. وبروز تنظيـ )دفع الثمف( يدؿ عمى ىذا 

عوما التصاعد الذي ييدد بجر المنطقة الى دوامة مف العنؼ وتفجير االوضاع. ويأتي ىذا االرىاب مد
ومسنودا مف الكنيست المتطرؼ وحكومة اليميف االسرائيمية عبر سف القوانيف العنصرية، التي تسوغ ليؤالء 
مواصمة إجراميـ المنظـ، وبذلؾ فإف إرىابيـ ال تقع مسؤوليتو عمييـ فقط بؿ وعمى عاتؽ الكنيست والوزراء. 

اف اولئؾ الذيف يقفوف وراءىا )أي وراء »مف جيتيا، سارعت زعيمة المعارضة )تسيفي ليفني( إلى القوؿ: 
العنؼ اإلرىابي( ليسوا بفئة قميمة بؿ ىـ عبارة عف مجموعة مف المتطرفيف آخذة باالتساع تسعى لتحويؿ 

أما )جدعوف ليفي( فقد حذر مف تغمغؿ «. اسرائيؿ باالكراه الى دولة متطرفة وعنيفة خارجة عف القانوف
ؿ اسرائيؿ مثؿ المحكمة العميا ومديرية اراضي اسرائيؿ، موضحا: الى مواقع القوة داخ« المستوطنيف»
توجت المرحمة االولى منذ زمف باعتبارىا نجاحا يدير الرأس: فقد سيطر المستوطنوف عمى المناطؽ »

المحتمة، ويمنعوف بقوتيـ وببنائيـ كؿ تسوية )عادلة(. لكف مف اعتقد أنيـ سيكتفوف بسيطرتيـ عمى الضفة 
نتبو الى المرحمة الثانية مف الخطة: فبعد السيطرة المعادية عمى الضفة تبدأ اآلف السيطرة عمى يجدر بو اف ي

الدولة. فيـ يطمحوف حاليا الى تبوؤ مواقع القوة في اسرائيؿ لصياغة صورتيـ. انيـ يستخدموف الطريقة 
ة( بعد اخرى. اف مف المجربة نفسيا وىي: دونما بعد دونـ، وبؤرة )سمطوية( بعد بؤرة، ووظيفة )سمطوي

أي « يغمض عينيو اآلف عما يجري ينبغي أال يعجب حينما يستيقظ ذات يوـ مف عماه ليرى دولة اخرى
تنظيـ )دفع « بشرعنة»موجة االنتقادات وصمت إلى اتياـ الحكومة اإلسرائيمية «!!. دولة المستوطنيف»

خابرات االسرائيمية تقوـ باختراقات عند حزب اذا كانت الم»الثمف(. ومف األمثمة البارزة، تساؤؿ )شاكيد(: 
لماذا ال يقوموف »كذلؾ تساؤؿ )ممماف(: «. اهلل وعند حماس لماذا ال تقوـ باختراقات عندىـ وتقبض عمييـ؟

بفرض نظاـ حظر التجوؿ عمى المستوطنيف مثمما يفعموف مع الفمسطينييف؟ ولماذا ال يقوموف بابعادىـ، 
عمى أف ما يخيؼ اإلسرائيمييف أكثر ىو ما عبر عنو )شاي غولدف( «. عمييـ؟وفرض االعتقاالت االدارية 

ىا ىي مجموعة ارىابييف اسرائيمييف تيدد باشعاؿ »، حيث كتب يقوؿ: «لـ نعد أخوة»في مقاؿ بعنواف 
اسرائيؿ برمتيا وتوريطنا في أرجاء المعمورة في نزاع ديني عنيؼ مع االسالـ. إف إحراؽ مسجد أمر خطير 

اسرائيؿ ألؼ ضعؼ مف اغتياؿ كؿ قادة حماس في خطوة ليمية عاجمة واحدة. مف يختار احراؽ مسجد  عمى
 –كرد فعؿ عقابي عمى اخالء بؤرة استيطانية غير معني بمعاقبة الفمسطينييف والمسمميف بؿ مف أخالىـ 

العالـ نتيجة عنؼ  دـ كؿ ييودي يصاب االف في ارجاء»ويختـ: «. جنود الجيش االسرائيمي ودولة اسرائيؿ
 «.الال سامية ىو في رقابيـ. حاف الوقت الف تقوؿ دولة اسرائيؿ بالفـ المميء: لستـ اخوتنا بعد اليوـ

 52/05/5100، الرأي، عّمان
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