
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 أبو مرزوق: قد نرفض عباس رئيسًا لموزراء إذا لم تضطمع الحكومة بإجراء االنتخابات
 الزىار: حماس محصنة من االنشقاق

 اوغرورى اعمى صمفي تئيل" من إعادة صياغة العالقة معيا إذا استمر "إسرايحذر  الكتاتنيمصر: 
 عمى حقيا بضرب إيران "إسرائيل"لتبرير إصرار  "اليولوكوست"نتنياىو يوظف 

  ريكيينط متيمين بقتل أمباعتقال أسرى تحرروا مقابل شالي يطالبونالكونغرس أعضاء ب

نيةةة: طةةاقم مةةن فةةت  وحمةةاس ى
سةنفرج .. لبحث تشكيل الحكومة

 عن فئة من المعتقمين قريباً 
 4... ص

 1231 6/3/1021 الثبلثاء



 
 
 

 

 

           1ص                                    1431العدد:                6/3/1021 الثالثاء التاريخ:

  السمطة:
 5  أبناء الشعب الفمسطيني بحياة "إسرائيل"لمواجية استيتار  "الرباعية"فياض يدعو   2

 5 "القدس": رسالة عباس لنتنياىو ستطمب إلغاء القرارات اإلسرائيمية التي اتخذت بعد عام   3

 6 : خطاب أوباما انتخابي وعمى العرب الحديث بمغة المصال الفمسطينية السمطة  4

 6 بجرائمو غزة: خطاب أوباما أمام مؤتمر "إيباك" ضوء أخضر لالحتالل لالستمرارحكومة   5

 7 "مخيب لآلمال"أمام الموبي الييودي  خطاب أوباما عشراوي:  6

 7 بمتطمباتو "إسرائيل"عريقات: من يسعى لمسالم عميو إلزام   7

 8 قتمت مشروع الدولتين "إسرائيل"قريع: أحمد   8

 8  منظمة التحرير تنفي رفض الكيان إجراء االنتخابات في القدس   9

 8 في القدس تدعو لتحرك فمسطيني لمواجية التيويد حكومة في غزةال  01

 9 رزقة: يجب أن يكون ىناك حل عربي لمشكمة كيرباء غزة  00

 9 االحتالل يمدد االعتقال اإلداري لمنائب أبو طير لستة شيور   02

 9 المجمس الوطني الفمسطيني ينعى عبد الرؤوف العممي  03

 01 تقرير وفاة عرفات يعمن قريبا: ناصر القدوة  04

  
  المقاومة:

 01 نتخاباتأبو مرزوق: قد نرفض عباس رئيسًا لموزراء إذا لم تضطمع الحكومة بإجراء اال   05

 00 الزىار: حماس محصنة من االنشقاق  06

 03 الرشق: حكومة التوافق مؤقتو وتأجيميا جاء بتفاىم بين مشعل وعباسعزت   07

 03 و يعتذرأالحكومة فورا  عباسن يشكل أما إالحية: خميل   08

 04 صالح البردويل: فت  تعكر أجواء المصالحة بكيل االتيامات  09

 04 األحمد: مشعل وليس عباس من طمب ميمة قبل تشكيل الحكومةعزام   21

 05  االسرىأال تتوقف الفعاليات التضامنية مع بضرورة حركة الجياد تطالب   20

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 05 عمى حقيا بضرب إيران "إسرائيل"لتبرير إصرار  "اليولوكوست"نتنياىو يوظف   22

 05 العسكري ضد إيران "إسرائيل" عاموس يدلين: أوباما يتخوف من خيار  23

 06 وأوروبا عن طريق قبرص واليونان "إسرائيل"كابل بحري لمكيرباء بين   24

 06 الضفة الغربيةالى دخول اللبضائع قطاع غزة ب"إسرائيل" تسم    25

 06 سطينيةلتفريق المظاىرات الفمالمستخدم  المستوطنون متضايقون من الغاز"إسرائيل":   26

 07 الصحف اإلسرائيمية تنتقد نتنياىو: دع أوباما يحقق النصر!  27

 07 تعمن عن تطوير قنبمة جديدة خارقة لمتحصينات "إسرائيل"  28

  
  األرض، الشعب:

 08 خالل شباط/ فبراير وحدة استيطانية 700الضفة وأقر بدونًما  750 االحتالل صادر :تقرير فمسطيني  29



 
 
 

 

 

           3ص                                    1431العدد:                6/3/1021 الثالثاء التاريخ:

 08 تسرق المتحف اإلسالمي بالقدس "إسرائيل": الكويتية" الوطن"عكرمة صبري لة   31

 09 دىمقراقع: األسرى ييددون بإضراب مفتوح جراء تصاعد ممارسات االحتالل ض  30

 09   سادية االحتالل تطال ذوي األسرى: باحث في شؤون األسرى  32

 09 مدرسة سموان األساسية إحدى أقدم مدارس القدس لجنة مقدسية تحذر من انييار  33

 21  "واّلعة"ائيمية بتسويق قيام شركة إسر "مؤسسة األقصى" تستنكر   34

 21 سموان ويستجوب المصمينفي رأس العامود  االحتالل يقتحم مسجد  35

 21  العاممون في الجامعات والكميات بالضفة وغزة يضربون عن العمل لممطالبة بتحسين رواتبيم   36

 20   فمسطينيو عكا يخوضون معركة وجود ضد التيويد  37

 20 مصادر المياه الفمسطينية % من 84 تحذر من تأثير استيالء المستوطنين عمى "أوتشا"  38

  

  :صحة

 22 طينّية وخارجيا بيروت: مؤتمر حول الواقع الصّحي لمفمسطينيين داخل األراضي الفمس  39
  

  ثقافة:

 23 الالجئين الفمسطينيين في مخيمات لبنان يجسد معاناة "حارس الخراب"  41
سرائيميون في أرض ممزقة"األلماني فموتاو وقع كتابو   40  23 "الجدار العازل... فمسطينيون وا 
  

  األردن: 

 24 وزارة الخارجية في األردن تنفي نقل رسالة بشروط فمسطينية لإلسرائيميين  42

 24 مميون دوالر اإلنفاق الةحكومي لةخةدمة الالجئين 800"الشؤون الفمسطينية" في األردن:  43

 25 األردني": "إسرائيل" تفتقر ألي أجندة تقود نحو السالم لجنة الشؤون العربية في "النواب  44

 25 وزير الخارجية األردني: نضع القضية الفمسطينية عمى رأس أولوياتنا  45

 25 األردن: بدء دورة تدريبية لقضاة من السمطة الوطنية الفمسطينية  46

  

  عربي، إسالمي:

 25 تطالب بتدخل لوقف االنييارات في القدس العربية الجامعة  47

 26 : القضية الفمسطينية محل اىتمام حزب الحرية والعدالةيمرسمحمد   48

 26 اوغرورى اعمى صمفي تالعالقة معيا إذا استمر "إسرائيل" من إعادة صياغة يحذر  الكتاتنيمصر:   49

 26 قرار سياسي مصري بإنياء أزمة كيرباء غزة خالل أيام :ي في رام اهللمصر السفير ال  51

 27 ميغاواط 11مصر تزيد الطاقة الكيربائية لغزة إلى   50

 27 " واألردنإسرائيلة": التفجير الثالث عشر لخط تصدير الغاز لمصر  52

 27 أن مناصرة فمسطين ال تحتاج إلى توصية أو توجيويؤكدرئيس الحكومة المغربية   53

 28 ي بين السعودية والموساد: تعاون استخبار "ستراتفورمن "تسريبات ويكيميكس   54

 
  



 
 
 

 

 

           4ص                                    1431العدد:                6/3/1021 الثالثاء التاريخ:

  دولي:

 28 أوباما يستقبل نتنياىو بواشنطن ويؤّكد: "التزامنا حيال أمن إسرائيل صمب كصخرة"  55

 28  ط متيمين بقتل أمريكيينباعتقال أسرى تحرروا مقابل شالي يطالبونالكونغرس أعضاء ب  56

 29  أكثر ضعفا "إسرائيل": ىيغ يرفض االعتذار ويقول إن وضع "الميل أون صاندي"  57

 31 وزير االتصاالت البريطاني: الوضع في فمسطين مستقر وفييا فرص استثمارية كبيرة  58

 31 عات العسكرية اإلسرائيميةاليند تقاطع شركة الصنا  59

 31 رفضًا لتوريط واشنطن في حرب ضد إيرانامام مقر مؤتمر "ايباك"  يتظاىروننشطاء   61

  
  حوارات ومقاالت:

 31 ىاني المصري... أوروبا المشكمة والحل  60

 33 د. أيمن أبو ناىية... يق األمنيثمن التنس  62

 35 عريب الرنتاوي... ال انتخابات من دون القدس وحماس  63

  
 36 :كاريكاتير

*** 
 سنفرج عن فئة من المعتقمين قريباً .. ىنية: طاقم من فت  وحماس لبحث تشكيل الحكومة 2

ىنية النقاب عن نية حكومتو اإلفراج عن فئة من المعتقمين  إسماعيلاء حكومة غزة كشف رئيس وزر  :غزة
وقال ىنية خبلل لقاء متمفز  في سجون الداخمية بغزة، دون أن يحدد طبيعة المعتقمين وأسباب اعتقاليم.

 بًا".مساء االثنين: "سنفرج عن فئة من المعتقمين في القريب العاجل، ومعنيين بإغبلق ىذا الممف قري
ونفى وجود أي معتقل سياسي بغزة من حركة فتح، داعيًا كل من يتحدث عكس ذلك بإعطاء فرصة 

وصَنف ىنيو معتقمو فتح بغزة، لثبلثة أقسام، أوليم: معتقمون  لحكومتو من أجل تقديم أيًا من تمك األسماء.
حد القتل، والباقي متيم بتقديم بتيمة التخابر مع االحتبلل اإلسرائيمي، وآخرين لتيم وجرائم جنائية تصل ل

 معمومات أمنية عن المقاومة لسمطة رام اهلل، وصمت لممخابرات اإلسرائيمية بطريقة أو بأخرى. وفق قولو.
 واستدرك قائبًل: "ال يوجد بسجوننا معتقمين فتحاويين خارج ىذه التصنيفات".
اع بشكل مكثف لبحث تشكيل وكشف أنو تم االتفاق عمى وجود طاقم من حركتي حماس وفتح لبلجتم

وأوضح أنو سيتم بعد االتفاق عمى ذلك عرض ىذه التشكيمة عمى الفصائل، وفي حال  الحكومة المقبمة.
  التوافق سيتم اإلعبلن عنيا.

كما أكد ىنية أن حركة حماس متمسكة بالمصالحة الفمسطينية وبتفاىمات الدوحة، مشيًرا إلى أن توافًقا جرى 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل ورئيس السمطة محمود عباس لمزيد من المشاورات بين رئيس المكتب 
وأضاف "ال نريد أن نعطي شعبنا تفاىمات بالقطعة، نحن قمنا إننا نريد مشاورات معمقة  لتشكيل الحكومة.

 تصل لمتشكيمة النيائية لمحكومة ثم تعمن".
موضحا أن من التحديات الداخمية عدم تقيد  ولفت إلى أن المصالحة تواجو تحديات داخمية وخارجية،

 األجيزة األمنية في الضفة الغربية بالمصالحة.
وأشار إلى أن المواطنين في الضفة ال يشعرون " أن ىناك ترجمة عمى أرض الواقع لممصالحة"، مشيًرا إلى 

ا أن حركتو معنية إلزالة التدخل األمريكية واإلسرائيمي أيضا بممف المالحة واستخدام المال إلعاقتيا، مؤكدً 
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وشدد عمى أن التنسيق األمني مع االحتبلل يعد أحد المشاكل الرئيسية  العقبات من طريق المصالحة.
لممصالحة، مشيًرا إلى أن اتفاقية المصالحة في القاىرة نصت عمى ضرورة إعادة بناء األجيزة األمنية 

 االحتبلل.بالضفة وغزة، إضافة إلى تجريميا التعاون األمني مع 
وذكر أن الرئيس عباس ىو جية مسؤولة ومقررة وجية االتفاق مع حماس ومن المفترض أنو يتحمل 

وتابع "ىناك قوى جاذبة عمى األرض  مسؤولياتو في إلزام األجيزة األمنية بالضفة لتنفيذ ما يتم االتفاق عميو".
 معنية لتحقيق ىذه المصالحة". تتحرك وفق أجندات معينة ولدينا معمومات تؤكد أن ىناك جيات غير

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 ء الشعب الفمسطيني بحياة أبنا "إسرائيل"لمواجية استيتار  "الرباعية"فياض يدعو  

سبلم فياض، في مكتبو في رئاسة الوزراء في مدينة رام اهلل وزير خارجية  د.استقبل رئيس الوزراء  :رام اهلل
رانيوس أزوباليس والوفد المرافق لو، والتي ستتولى ببلده الدورة القادمة لرئاسة االتحاد جميورية ليتوانيا أود

  .األوروبي
وعّبر رئيس الوزراء خبلل االجتماع عن إدانتو الشديدة ليذه االنتياكات واالعتداءات التي سقط ضحيتيا 

قيا قبل حوالي شيرين استشياد قبل أقل من أسبوعين الشييد طمعت رامية من بمدة الرام شمال القدس، وسب
الشاب مصطفى التميمي من قرية النبي صالح، باإلضافة إلى اإلصابة الخطيرة التي تعرض ليا صباح 
أمس الشاب محمد تيسير أبو عواد بالقرب من بمدة عطارة شمال رام اهلل، جّراء تعرضو إلصابة مباشرة 

رئيس الوزراء ُمجددًا المجنة الرباعية المسؤولية عن بقنبمة غاز أطمقيا جنود االحتبلل عمى رأسو. وحّمل 
معانيا في ىذه االنتياكات.  استمرار استيتار الحكومة اإلسرائيمية بحياة أبناء شعبنا وا 

عمى ضرورة إلزام إسرائيل بالموافقة عمى إصبلح كافة أوجو الخمل في نظام المقاصة الذي يحد  فياضشدد و 
صيل إيراداتنا الضريبية، التي تجنييا إسرائيل بالنيابة عن السمطة الوطنية من قدرة السمطة الوطنية عمى تح

 في إطار االتفاقية التي تحكم العمل في ىذا المجال، وضمان التحويل المنتظم ليذه اإليرادات.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 التي اتخذت بعد عام  اإلسرائيميةالقرارات  إلغاءنتنياىو ستطمب لعباس رسالة  :"القدس" 

رئيس الوزراء  إلىالرسالة التي سيوجييا الرئيس محمود عباس  إن "القدس"قالت مصادر مطمعة لـ :رام اهلل
منذ اندالع  اإلسرائيميةجميع القرارات التي اتخذتيا الحكومات  إلغاءبنيامين نتنياىو ستطمب  اإلسرائيمي

 م االتفاقيات الموقعة.واحترا االنتفاضة الثانية في العام 
تكون تحت السيطرة الفمسطينية الكاممة  أناستباحة المنطقة )أ( التي يفترض  اإلسرائيميةوتشمل القرارات 

عادة )ب( في الضفة  في الضفة الغربية واستباحة المنطقة المصنفة اإلسرائيميةالمدنية  اإلدارةتفعيل  وا 
االستباحة  إلى إضافة اإلسرائيمية واألمنيةمدنية الفمسطينية تكون تحت السيطرة ال أنالغربية التي يفترض 

 % من مساحة الضفة الغربية.من  أكثرالكاممة لممنطقة المصنفة )ج( التي تشكل 
تنفيذ اجتياحات متكررة لممنطقة )أ( في الضفة  إلى عمدت منذ العام  اإلسرائيميةوكانت الحكومات 

مراكز المدن الفمسطينية  إلى اإلسرائيمياعتقال وقتل ودخول قوات الجيش الغربية بما يشمل تنفيذ عمميات 
قامة افتتاح جميع مراكز الشرطة  بإعادةحواجز عمى مداخميا ، فيما ما لم تسمح لمسمطة الفمسطينية  وا 
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 يميةاإلسرائالمدنية  اإلدارةتفعيل  إعادة إلى اإلسرائيميةكما عمدت الحكومات  الفمسطينية في المنطقة )ب(.
 جميع الترتيبات المتفق عمييا عمى المعابر. وألغتفي الضفة الغربية كما 

يكون الطرف الفمسطيني ىو  أنالرسالة الفمسطينية ستؤكد انو ال يعقل  إنوفي ىذا الصدد قالت المصادر 
 رائيمياإلسالطرف الوحيد الذي ينفذ ما عميو من التزامات بموجب االتفاقات الموقعة في حين يرفض الطرف 

 تنفيذ ما عميو من التزامات.
السمطة لم تعد سمطة وانو ال يمكن  إنالمصادر: "الرسالة ستشدد عمى ما قالو الرئيس عباس  وأضافت

 ".األحوالحال من  بأيالقبول باستمرار الوضع القائم 
 إلى إضافةو عممية سبلم مستقبمية فان أي إنجاحالرسالة ستؤكد عمى انو من اجل  أن إلىوتشير المصادر 

القبول بمبدأ  إسرائيلفان عمى  منذ العام  اإلسرائيميةالقرارات التي اتخذتيا الحكومات  إلغاءمطمب 
ووقف كافة النشاطات االستيطانية، بما يشمل تمك الموجودة في  حدود  أساسحل الدولتين عمى 

وخاصة من اعتقموا قبل التوقيع  اإلسرائيمية عن المعتقمين الفمسطينيين في السجون واإلفراجالقدس الشرقية، 
 .عام  أوسموعمى اتفاق 

برئاسة الرئيس محمود  األربعاءتبحث القيادة الفمسطينية ىذه الرسالة في اجتماع تعقده  أنومن المرتقب 
ية الدولية وخاصة المجنة الرباع األطراف إلىيتم توجيو رسائل مشابية  أنعباس في مدينة رام اهلل عمى 

 واليابان والصين والدول العربية لوضعيا في صورة ىذا التحرك الفمسطيني.
االستجابة لممطالب  اإلسرائيميةوذكرت المصادر انو سيتم التأكيد عمى انو في حال رفض الحكومة 

الفمسطينية فان القيادة الفمسطينية ستسعى لمتحرك في المؤسسات الدولية من اجل ضمان تأكيد انطباق 
 خاضعة لبلحتبلل. أراضالفمسطينية باعتبارىا  األراضية جنيف الرابعة عمى معاىد

 //القدس، القدس، 
 

 : خطاب أوباما انتخابي وعمى العرب الحديث بمغة المصال الفمسطينية السمطة 
عبرت السمطة الفمسطينية عن خيبة أمميا من خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما : خاص معا -بيت لحم

لذي حمل دعما غير مسبوق إلسرائيل، ووصفت الخطاب بأنو "جزء من حممة انتخابية في االنتخابات ا
 األمريكية".

وقال د. صائب عريقات رئيس الوفد الفمسطيني لمفاوضات الوضع النيائي، في حديث لغرفة التحرير في 
يل لحل الدولتين ووقف وكالة "معا": "لؤلسف الشديد غاب عن الخطاب متطمبات السبلم بقبول إسرائ

االستيطان والتوقف عن اإلمبلءات وفرض الحقائق عمى األرض، والذي يريد السبلم يجب أن يضع 
 متطمباتو نصب عينيو".

ودعا عريقات العرب إلى الحديث بمغة المصالح التي تتحدث بيا الواليات المتحدة وباقي دول العالم، وقال: 
 تطيع أن نؤثر بما نتأثر بو"."عمينا الحديث بمغة المصالح كي نس

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 
 بجرائمو ر"إيباك" ضوء أخضر لالحتالل لالستمرامؤتمر حكومة غزة: خطاب أوباما أمام  

قالت وزارة الشؤون الخارجية في الحكومة في غزة انو بعد مضي أكثر من ثبلثة سنوات عمى تولي باراك 
ما أشاعو من تفاؤل من خبلل خطاباتو الشييرة في القاىرة واسطنبول، حول أوباما رئاسة البيت األبيض و 
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صراره عمى تمكين  نيتو فتح صفحة جديدة مع العالم اإلسبلمي، وتأكيده عمى السبلم في الشرق األوسط، وا 
د ما شعبنا الفمسطيني من إقامة دولتو المستقمة، يأتي خطابو أمس أمام مؤتمر الموبي الصييوني "ايباك" ليبد

 تبقى من أمل في أن تكون أميركا طرفا نزييا في التعامل مع قضية فمسطين.
وشددت وزارة الخارجية عمى "إننا إذ نعتبر ىذه التصريحات التي أدلى بيا الرئيس األميركي أمام مؤتمر 

تكون اإليباك لتمثل انتكاسة آلمال وطموحات شعبنا الفمسطيني، وىي في نفس الوقت تخيب آمالنا في أن 
أمريكا دولة نزيية وعادلة في مواقفيا حيال قضيتنا الوطنية، وىي أيضًا تعطي االحتبلل اإلسرائيمي الضوء 
األخضر لبلستمرار في جرائمو ضد شعبنا ومقدساتنا دون محاسبة أو حتى إدانة ليذه الجرائم. وفي ىذا 

ىا نقطة سوداء تضاف إلى سجل الواليات السياق فإننا نستنكر ما جاء في ىذا الخطاب لمرئيس أوباما ونعتبر 
 المتحدة بحق شعبنا وقضيتنا".

 //القدس، القدس، 
 
 "مخيب لآلمال"أمام الموبي الييودي  خطاب أوباما عشراوي: 

دعت عضوة المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حنان عشرواي الرئيس األمريكي باراك أوباما، 
المخيب ـ"أمام الموبي الييودي المؤيد لمكيان ب واصفة خطاب أوباما "إسرائيل" "ايةحم"الكف عن  إلىأمس، 
 ."لآلمال

، وأنو قام في الثبلث سنوات بكل ما "إسرائيلـ"لم نصدق أن رئيسا أمريكيًا يثبت بأنو جيد ل"وقالت لمصحافيين 
فيو التزام الواليات المتحدة بدعم ليل األحد الذي أكد  "ايباك". وانتقدت خطاب اوباما أمام "إسرائيل تريده

سمعنا كيف "وأضافت  قبل لقائو رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو االثنين في واشنطن. "إسرائيل"
االمتثال لمقانون  أوعمى المؤل وبطريقة شخصية من أي نوع من المسؤولية  "إسرائيل"كيف يحمي  تفاخر...
 ."الدولي

 //الخميج، الشارقة، 
 
 بمتطمباتو "إسرائيل"عريقات: من يسعى لمسالم عميو إلزام  

م، عمى ضرورة إلزام --شّدد عضو المجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، االثنين 
واستبعد  الحكومة اإلسرائيمية بمتطمبات ما يطرحو أي طرف لتحقيق السبلم في منطقة الشرق األوسط.

األميركي العام ،دانيال روبنستين، تحقيق األمن واالستقرار بقرع طبول الحرب. عريقات عقب لقائو القنصل 
لزاميا بمتطمبات تحقيق  "إسرائيل"وأوضح أن تحقيق السبلم يتطمب وقف التعامل مع  كدولة فوق القانون، وا 
ة، ، ووقف االستيطان بما يشمل القدس الشرقيالسبلم، وتحديدًا قبول مبدأ الدولتين عمى حدود 

ودعا عريقات اإلدارة األميركية لمتدخل  .واإلفراج عن المعتقمين، خاصة الذين اعتقموا قبل نياية عام 
طبلق سراح األسيرة ىناء شمبي المضربة عن الطعام منذ  لغاء ما يسمى قانون  الفوري وا  يوما، وا 

 االعتقال اإلداري.
 //موقع فمسطين أون الين، 
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 قتمت مشروع الدولتين "سرائيلإ"قريع: أحمد  
 إسرائيل إنقال عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية أحمد قريع : جييان الحسيني –القاىرة 

وأوضح في تصريح . قتمت مشروع حل الدولتين، متيمًا تل أبيب بأنيا أفشمت ىذا المشروع الذي لم يعد قائماً 
صال الضفة الغربية، والكتل االستيطانية ابتمعت ثمث مساحتيا بحيث إسرائيل قّطعت أو "أن  "الحياة"إلى 

أين ىي الدولة الفمسطينية ىذه التي ليس فييا "، قائبًل: "أصبحت أراضي الضفة المتبقية عبارة عن كانتونات
التصدي ليذه اإلجراءات والسياسات اإلسرائيمية ووضع حد ليا من  ضرورة. ودعا قريع إلى "مدينة القدس؟

سبلمي جماعي مكثف إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.خ  بلل عمل فمسطيني عربي وا 
ىناك وحش إسرائيمي يبتمع األرض كل يوم ويضم "وأشار إلى المخاطر التي تيدد الضفة والقدس، وقال: 

نياء قضية القدس لمصمحتو خصوصًا بعدما تم فصميا عن  األراضي ويفصل الضفة الغربية ويريد حسم وا 
، مشددًا عمى ضرورة حشد كل اإلمكانات لمتمكن من مجابية "وعزليا عن محيطيا العربي الضفة الغربية

جانبنا، كما يجب إعادة  إلىنتحد بالفعل وأن يقف العرب  أنيجب "ىذه المخططات اإلسرائيمية. وزاد: 
 ."ج العملتوحيد الرؤى واالستراتيجيات وبرام إلىالنظر في المسار السياسي والعمل الوطني. فنحن بحاجة 

 //الحياة، لندن، 
 
  منظمة التحرير تنفي رفض الكيان إجراء االنتخابات في القدس  

نفى مسؤول في منظمة التحرير الفمسطينية، أمس، تقارير صحفية عن تبميغيا بموقف إسرائيمي : د ب أ
مة، فيما دعت حركة رافض إلجراء االنتخابات العامة المقبمة في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحت

حماس إلى بدائل وطنية لؤلمر. وقال واصل أبو يوسف عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن القيادة لم 
 من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في القدس.” إسرائيل“تبمغ حتى المحظة بشكل رسمي بموقف 

لكن لم يتم الرد عميو حتى المحظة. وأكد أن وذكر أن طمبًا فمسطينيًا قدم بيذا الخصوص عبر جيات دولية 
عمى إجراء االنتخابات في القدس " إسرائيل"القيادة الفمسطينية تجرى اتصاالت دولية لضرورة موافقة 

 باعتبارىا عاصمة لمدولة الفمسطينية العتيدة وال يمكن إجراء االنتخابات من دونيا. "الشرقية"
 //الخميج، الشارقة، 

 
 في القدس تدعو لتحرك فمسطيني لمواجية التيويد في غزةالحكومة  

دعت وزارة الخارجية والتخطيط التابعة لمحكومة في قطاع غزة، أمس، الجانب الفمسطيني الرسمي  غزة:
والشعبي بالتحرك العاجل والتصدي لمخططات االحتبلل في المسجد األقصى، والعمل عمى حمايتو. ودانت 

وم بو قوات االحتبلل من تصعيد خطر يطال المقدسات واألوقاف اإلسبلمية الوزارة، في بيان، ما تق
والمسيحية عمى حد سواء، خاصة المسجد األقصى، مؤكدة أن أي مساس بو بمثابة بداية النياية لدولة 

 الغصب واالحتبلل.
يذه المدينة، وأكدت أن مدينة القدس ىي حق عربي إسبلمي لمفمسطينيين ميما تقادم االحتبلل وطالت مدتو ل

مشددة عمى أن المقدسات اإلسبلمية والمسيحية ىي جزء ال يتجزأ من التراث العقائدي والحضاري لؤلمة 
اإلسبلمية جمعاء. ودعت الوزارة األطراف اإلقميمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتيا تجاه المقدسات، معتبرًة 

ة واألعراف الدولية، وتستيدف الوجود الفمسطيني في أن تمك الجرائم تمثل انتياًكا صارًخا لمشرائع السماوي
 القدس.
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 //الخميج، الشارقة، 
 
 رزقة: يجب أن يكون ىناك حل عربي لمشكمة كيرباء غزة 

طالبت الحكومة الفمسطينية في غزة، بحل عربي لمشكمة الكيرباء في قطاع غزة، داعية لعقد اجتماع : غزة
األمر، معتبرة أن المشكمة ىي "سياسية بامتياز، وأن عدم حميا سيزعزع طارئ لجامعة الدولة العربية حول 

 ثقة المواطن الفمسطيني بوعود العرب حول إسنادىم لمقضية الفمسطينية".
يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في غزة في تصريحات خاصة لـ "قدس  د.وقال 

ي حقيقي ألزمة الكيرباء في غزة، لذلك ىي تفجرت اآلن في ىذه برس": "نحن نؤكد أن ىناك ُبعد سياس
الفترة، ولم تتفجر في الفترات السابقة حيث أن غزة ظمت لفترة طويمة تأخذ السوالر من مصر وتتعامل معيا 

وطالب مصر بأن تدعو إلى عقد جمسة طارئة لجامعة الدول العربية عمى مستوى الخبراء  بشكل جيد".
فيكم لكي  ايستغيثو ول "وتقول ليم أن غزة تنوب عنا تدفع ضريبة دم، ضريبة جياد، وىم بالوقود والبتر 

بيوتيم تعطوىم سعًرا مخفًضا أو بالمجان، ونحن كمصرين لو كان عندنا مستطاع نقدم، لكن انتم  يضيئوا
 .كعرب عندكم المستطاع، الجامعة العربية عندىا حل عربي خاص"

 //قدس برس، 
 
 شيور  لستةمنائب أبو طير لاالعتقال اإلداري  يمدد االحتالل 

، االعتقال اإلداري لمنائب في المجمس --جددت سمطات االحتبلل اإلسرائيمي، مساء االثنين 
وجاء التمديد لستة شيور، وكان أبو التشريعي عن محافظة القدس محمد أبو طير لممرة الثانية عمى التوالي. 

 .سع من حزيران التاطير قد اعتقل في 
 //موقع فمسطين أون الين، 

 
 المجمس الوطني الفمسطيني ينعى عبد الرؤوف العممي 

نعى رئيس المجمس الوطني الفمسطيني سميم الزعنون عضو المجمس الوطني الفمسطيني : بترا –عمان 
 . أمسوالمدير العام لممجمس عبد الرؤوف العممي الذي وافتو المنية 

الثورة  بمبادئالمرحوم كان مثاال لممناضل الممتزم  إن أمسجمس من مقره في عمان في بيان وقال الم
سني عمره خدمة لمقضية ولم يبخل يوما بجيد أو عطاء إال وقدمو. وكان المرحوم  وافنيومخمصا لموطن 

د العام وشغل عضوية االتحا التحق بصفوف حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح في الكويت عام 
لسر اتحاد عمال فمسطين فرع الكويت وأصبح عضوا في المجمس الوطني  أمينالعمال فمسطين، ثم انتخاب 

، وعين من قبل رئيس لممجمس الوطني عام  الفمسطيني ممثبل عن اتحاد العمال في الدورة 
الفمسطيني في عمان مديرا عاما لممجمس الوطني  المجمس الوطني الفمسطيني سميم الزعنون عام 

وعضو الجمعية العامة  وشغل كذلك منصب عضو المجنة التنفيذية لبلتحاد البرلماني العربي عام 
 لؤلمناء العامين لمبرلمانات العربية.

 //الدستور، عمان، 
  

 تقرير وفاة عرفات يعمن قريبا: ناصر القدوة 
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مجمس إدارة مؤسسة "ياسر عرفات" إن ممف الشييد قال ناصر القدوة رئيس : نادية سعد الدين - عمان
عرفات ما يزال مفتوحًا، في ضوء قناعة معززة بوفاتو "مسمومًا"، مؤكدًا حق "الشعب والقيادة الفمسطينية 

وأضاف إلى "الغد" من القاىرة، حيث عقد االجتماع األخير لمجمس األمناء، إن  محاسبة المسؤولين قضائيًا".
ة والتطابق في المعمومات، إلى حد كبير، بين تقرير المجنة الطبية، التابعة لممجمس، "المعطيات المتوفر 

والتقرير الطبي الفرنسي، تعزز القناعة لدى المجمس بأن وفاة )الرئيس الفمسطيني الراحل( لم تكن طبيعية 
نما "بالسم".  وا 

، وتقديم المجنة إلى مجمس األمناء وتحدث القدوة عن ما تم مؤخرًا من إعادة قراءة التقارير الطبية مجدداً 
تقريرًا وافيًا "يضفي الدقة والوضوح عمى عممية المراجعة، ويعمق الفيم المشترك بأن الوفاة لم تكن طبيعية 

نما وقعت بفعل "السم".  وا 
وأوضح بأن مجمس األمناء أوصى في ختام اجتماعو بنشر تقرير المجنة الطبية والتقرير الطبي الفرنسي، 

 باب وظروف استشياد الرئيس عرفات، خبلل فترة قريبة.عن أس
 //الغد، عمان، 

 
أبو مرزوق : قد نرفض عباس رئيسًا لموزراء إذا لم تضطمع الحكومة بإجراء االنتخابات  

حماس إن الحركة قد ترفض تولى الرئيس محمود لأكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي 
 إذا تغير مفيوم كونيا حكومة مؤقتة تضطمع بإجراء االنتخابات.عباس رئاسة الحكومة 

ورفض أبو مرزوق ربط تشكيل الحكومة الجديدة باالنتخابات الفمسطينية المزمعة. وأضاف أن قطاعًا من 
 الشعب غير راض عن رئاسة عباس لمحكومة الجديدة.

ء" الذي يبث البرنامج يوم وجاءت تصريحات أبو مرزوق في مقابمة مع بي بي سي ضمن برنامج "لقا
وأبدى أبو مرزوق عدم التفاؤل تجاه تشكيل  الثبلثاء الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

سرائيل تجاه  حكومة وحدة وطنية تجمع حركتي فتح وحماس. وأرجع ذلك إلى "مواقف الواليات المتحدة وا 
 المصالحة أي انتخابات مزمعة. ويرى أبو مرزوق ضرورة أن تسبق المصالحة الفمسطينية".

وحول مواقف حماس من األحداث في سوريا، أكد أبو مرزوق أن الحركة لم تقطع عبلقتيا بالنظام السوري ، 
وقال إن مكاتب الحركة في سوريا ال زالت مفتوحة، لكن  وأن العبلقات ال تزال كما كانت حتى قبل عام .
 دمشق . طبيعة عمل أعضاء حماس دفعتيم لمحركة خارج
يران  عمى خمفية موقف عدد من  -الحميف المقرب من سوريا-وأقر أبو مرزوق بخبلفات بين حماس وا 

وعند سؤالو عن إمكانية أن ينتقل الدعم اإليراني الموجيستي من  أعضاء الحركة الداعم لبلنتفاضة في سوريا.
مرزوق بدعوة مصر ألن يعود ثقميا  دمشق وطيران إلى القاىرة وتحديدًا بعد صعود اإلسبلميين، اكتفى أبو

 التاريخي بالمنطقة بغض النظر عن أي تيار يحكميا .
ولم يؤكد أبو مرزوق إمكانية نقل حماس مقرىا الرئيسي إلى الدوحة أو القاىرة كما تردد أو حتى داخل قطاع 

 غزة لصعوبة إجراء ذلك بالقطاع.
س إسماعيل ىنية، والتي حمل فييا مصر وردًا عمى سؤال حول تصريحات سابقة لرئيس حكومة حما

 مسئولية انقطاع التيار الكيربائي بغزة ، استبعد أبو مرزوق أن تكون لمصر عبلقة بذلك.
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وكما استبعد أبو مرزوق أن يتولى اسماعيل ىنية رئاسة الوزراء ، ورجح أن يعاد انتخاب خالد مشعل رئيسًا 
رئيس في انتخابات مجمس الشورى الفمسطيني التي لممكتب السياسي لمحركة، عمى أن يحدد من ىو ال

 ستجرى خبلل أشير .
 5/3/2012)ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(،  

 
الزىار: حماس محصنة من االنشقاق 

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. محمود الزىار أن حركتو محصنة من أي انشقاق داخل 
يفرض رأيو عمييا، في إشارة إلى الخبلفات التي نتجت عن إعبلن الدوحة صفوفيا، وأنو ال يستطيع أحد أن 

الذي جرى توقيعو مؤخرًا بين رئيس المكتب السياسي لمحركة خالد مشعل ورئيس السمطة محمود عباس 
 برعاية قطرية في الدوحة، يترأس بموجبو عباس رئاسة الحكومة المقبمة.

ا االتفاق من خبلف في وجيات النظر بين قادة حماس، أبدى د. وبشأن إعبلن الدوحة األخير وما أظيره ىذ
 الزىار استغرابو من االتفاق، وقال إنو "لم يكن لو أي مبرر".

وسئل الزىار عن سبب عدم مشاركة أي من قادة حماس في غزة بالمشاورات التي تمت قبل توقيع االتفاق 
تواجدىم في القاىرة، فأجاب بأن "مشعل لم بيوم، وعن عدم مشاركتيم في حفل التوقيع عمى الرغم من 

يستشرىم حول االتفاق، بل إنو )مشعل( أبمغيم بأنو وقع االتفاق القاضي بتولي عباس رئاسة الحكومة، كون 
 أن قيادة الحركة كانت تعارض تولي سبلم فياض ىذه الرئاسة".

اق الدوحة، عمى اعتبار أنو "غير لكن الزىار الذي كان من أوائل قيادات حماس التي أعمنت معارضتيا التف
دستوري"، قال :" إن القضية لم تكن خبلف عمى أشخاص الرئيس عباس وفياض، بل إن الخبلف كان عمى 

 مشروع معاكس".
 تحصين االتفاق

وأشار إلى أن المطموب اآلن ىو كيفية تحصين اتفاق الدوحة، من خبلل "الطمب من أبو مازن توفير 
بات في إطار اتفاق القاىرة، عمى اعتبار أن إعبلن الدوحة جزء منو وليس بديبل ضمانات إلجراء االنتخا

 عنو".
جراء االنتخابات مرىون بإمكانية الحصول عمى  ويرى الزىار أن إمكانية تشكيل حكومة التوافق الجديدة وا 

اؤالت شككت ضمانات إلجراء االنتخابات في كل مناطق الضفة الغربية والقدس، وأثار خبلل حديثو عدة تس
في إمكانية إجراء ىذه االنتخابات، فقال:" ىل نستطيع أن نجري انتخابات في ظل قمع حريات في الضفة، 

 وكيف ستجرى إن كان مرشح االنتخابات سيصبح مرشحًا لبلعتقاالت".
 قرار فردي

صم التي وحول خروج بعض قيادات الحركة من سوريا، وعن عدم اإلعبلن عن فتح مكاتب لمحركة في العوا
لجؤوا إلييا، كشف الزىار عن أن قرار خروج قيادات حركة حماس من سوريا بمن فييم خالد مشعل كان 

 بـ"قرار فردي وليس بقرار سياسي اتخذتو حماس".
وأوضح عدم فتح حماس مكاتب ليا في عواصم عربية، بأنو لم يكن لحركة حماس أي مكاتب في سوريا، 

اتيا ىناك، وكان يسمح ليم من قبل النظام بحرية الحركة والنشاط، مشيرًا إلى أن وأن تواجدىا كان بيوتًا لقياد
بداية الذىاب إلى سوريا كان عن طريق قيادات جرى طردىا من األردن، فغادرت إلى قطر ومن ثم لسوريا، 
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ى إضافة إلى قيادات أخرى طردىا االحتبلل من غزة، أو خرجت قسرًا إلى مصر ومن ثم السودان، ثم إل
 سوريا.

وأضاف أن تحسن عبلقات الحركة مؤخرًا بكل من مصر واألردن، دفعت بالكثير من قيادات حماس إلى 
اإلقامة في عواصم تمك الدول، إضافة إلى عودة عدد من قيادات حماس الذين طردىم االحتبلل إلى غزة، 

 ماس.مثل الدكتور عماد العممي، الذي قال إنو عاد ىو وثبلثة آخرين من كوادر ح
ولفت الزىار إلى أن مصر اآلن تسمح بإقامة عدد من قيادات حماس عمى أراضييا، لكن دون أن يكون ىذا 

 التواجد لو شكل سياسي عن طريق فتح مكاتب.
ويرى أن الطمب اآلن من مصر بفتح مكاتب لحماس قبل أن تتم عممية االنتخابات الرئاسية، وتشكل حكومة 

يرًا إلى أن ىدف حماس ليس فتح مكتب ليا، بل "ممارسة النشاط في إطار جديدة "لن يكون مجديًا"، مش
 قوانين الدولة".

وفي ممف العبلقة بين حماس ومصر بعد الثورة، قال أن ىناك تحسنًا كبيرًا في العبلقة، وأن األمر يظير 
السابق يمنع  من خبلل فتح معبر رفح البري، والسماح لوفود التضامن بإيصال مواد مساعدات كان النظام

دخوليا لمقطاع، لكن الزىار أكد عمى أنو ليس مطموبًا من مصر أن تأخذ قرارات استراتيجية في ىذه 
 المرحمة، مشيرًا إلى أن شكل العبلقة سيتضح أكثر بعد شيرين، أي عقب إجراء االنتخابات الرئاسية القادمة.

 موقف حماس من النظام السوري
م السوري، أكد الزىار أن موقف الحركة لم يتغير بالمطمق، وأن سياستيا وعن موقف حماس اآلن من النظا

تقف عمى الحياد ما بين الشعب والنظام، عمى أساس أنو "األسمم لنا ولسوريا، ولمشعب الفمسطيني في 
 المخيمات"، مضيفًا:" نحن في سوريا ضيوف، ولسنا طرف نزاع".

يران، ومن الثورات التي حصمت واستذكر الزىار موقف حركتو السابق من الحرب ا لتي دارت بين العراق وا 
 في تونس ومصر وليبيا، واليمن، التي أكدت أنو كان محايدًا.

وىنا سئل القيادي البارز في حماس إن كانت حركتو تخشى أن تطال عناصرىا المتبقين في سوريا أي 
عسكريين فمسطينيين، فقال:" ال عمميات اغتيال عمى غرار تمك العمميات األخيرة التي طالت مسؤولين 
 نخشى ذلك، ألنو ال يوجد مبرر ألن تتم أي عمميات اغتيال في صفوفنا".

 رئاسة المكتب السياسي
وعما إن كان الزىار سيرشح نفسو لرئاسة المكتب السياسي لحماس في االنتخابات القادمة، أجاب:" ما في 

الذي يجرى انتخابو ىو من يقوم بترشيح رئيس حد بيرشح نفسو"، عمى اعتبار أن مجمس شورى الحركة 
 المكتب السياسي.

ورأى الزىار أن أمر رئاسة حركة حماس ليس ىو العقبة، وقال إن األمر بالنسبة لحركة حماس "ليس كثيرًا 
ميم"، عمى اعتبار أن الميم ىو تطبيق برنامج الحركة. وأكد أن "أحدًا في قيادة حماس ال يستطيع أن 

 شخص يقولون لو ال يمكنك ذلك". 1000من يفرض سيجد ىناك يفرض رأيو، و 
وأجاب حين سئل عن ما قالو أعضاء المكتب السياسي لحماس لخالد مشعل في اجتماعيم األخير في 
القاىرة، بسبب اتفاق الدوحة، بقولو:" ىذا شأن داخمي، وليس من الحكمة الحديث عنو، لكنو أكد عمى أن 

 شقاق".حركة حماس "محصنة من أي ان
 المقاومة الشعبية
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وبخصوص تبني حركة حماس المقاومة الشعبية في استراتيجيتيا القادمة، أكد الزىار أن "ىناك فيم خاطئ 
لممقاومة الشعبية"، وتساءل بخصوص ىذه المقاومة في مناطق الضفة بقولو:" ىل ىناك جيش يقاوم 

طبلق االحتبلل"، مجيبًا ببل، فأردف:" إذن أدوات المقاومة من  الممكن أن تكون العمميات االستشيادية، وا 
 الرصاص عمى االحتبلل، وكذلك ممكن مقاومة االحتبلل بالمسيرات الجماىيرية".

 وأكد أن فيم حماس لممقاومة الشعبية ال يعني أنيا "مقاومة سممية".
 6/3/2012فمسطين اون الين، 

 
بين مشعل وعباسالرشق: حكومة التوافق مؤقتو وتأجيميا جاء بتفاىم عزت  

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن متابعة تشكيل الحكومة الفمسطينية ستتم خبلل 
 األيام القادمة، معتبرا أن التراشق اإلعبلمي المتعمق بالتوافق عمى تشكيل الحكومة غير مبرر وال يخدم أحدا.

قى "المركز الفمسطيني لئلعبلم" نسخة منو إنو ال ( تم3-5وقال الرشق في تصريح صحفي لو اليوم اإلثنين )
يجوز تحميل مسؤولية تأخير تشكيميا ليذا الطرف أو ذاك، الفتا إلى أن التأجيل تم بشكل طبيعي بناء عمى 
تقدير وتفاىم مشتركين بين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ورئيس السمطة الفمسطينية محمود 

 ند حماس أو عند فتح بخصوص الموقف من تشكيل الحكومة.عباس وليس بسبب خبلفات ع
عبلن الدوحة حكومة توافق  وأضاف "إن الحكومة الفمسطينية المزمع تشكيميا ستكون بحسب اتفاق القاىرة وا 
وطني من المستقمين"، مؤكدا أنيا ستكون حكومة مؤقتة ولن يكون ليا برنامج سياسي، بل ستكون حكومة 

عادة إعمار قطاع غزة، ومعالجة آثار االنقسام. ميمات ثبلث ىي: إجراء  االنتخابات، وا 
 وأشار إلى أن الموضوع السياسي سيكون من اختصاص اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.

ونفى الرشق أن تكون حركة حماس طمبت حقائب سيادية أو غير سيادية ليا أو ألي فصيل آخر، مشددًا 
ى وتر خبلفات داخمية في حماس بخصوص المصالحة أو إعبلن الدوحة أن محاوالت البعض العزف عم

مكشوفة وغير مجدية، مؤكدًا أن حركتو عصية عمى االنقسام وستبقى دوما متكاتفة وقوية وموحدة، تسودىا 
 الثقة وروح األخّوة.

كومة، فبعض وتابع: "نحن ال ننكر وجود تباينات واختبلفات في وجيات النظر تجاه رئاسة السيد عباس لمح
القيادات كان لدييا تخوفات ومبلحظات عبرت عنيا بشكل أو بآخر، وىذا مفيوم في حركة كبيرة وديمقراطية 
وشفافة مثل حماس، ومفيوم أيضا تجاه خطوة كبيرة مثل الموافقة عمى رئاسة السيد عباس لمحكومة، لكن 

جميع ممتزم بالمصالحة الوطنية وضرورة جميع القيادات ممتزمة بقرار المكتب السياسي نصًا وروحًا، وال
 اإلسراع بإنجازىا باعتبارىا تشكل مصمحة عميا لشعبنا".

 5/3/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
و يعتذرأالحكومة فورا  عباسن يشكل أما إالحية: خميل  

ود طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس خميل الحية، أمس، الرئيس الفمسطيني محم: بيت لحم
عباس بتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية فورًا وفق ما اتفق عميو في إعبلن الدوحة، أو أن يترك المنصب 

توافقا “إن عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وقال ويجري التوافق عمى شخصية بديمة . 
بإجراء ” إسرائيل“ عمى شرط تقدم بو األول بتأجيل تشكيل الحكومة لحين االطمئنان عمى أن تسمح
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لن أشكل الحكومة حتى اطمئن “وذكر الحية أن عباس قال لمشعل ” . االنتخابات في القدس والضفة الغربية
 ”.عمى إمكان إجراء االنتخابات

لقد جرى “وأضاف ”. إما أن يشكل )عباس( الحكومة أو يعتذر ونتوافق عمى شخصية بديمة“وقال الحية 
وميمتيا تييئة األجواء لبلنتخابات، وتحديث سجل ” حكومة إنقاذ وطنياالتفاق عمى أن الحكومة ىي 

الناخبين، وضمانة النزاىة والشفافية خبلل العممية االنتخابية؛ لذلك فان أبو مازن )عباس( متخوف من أن 
 ”.يشكل الحكومة وال تحصل انتخابات وتستمر الحكومة طويبلً 

 5/3/2012وكالة معًا االخبارية، 
 
دويل: فت  تعكر أجواء المصالحة بكيل االتياماتصالح البر  

اتيم القيادي في حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" الدكتور صبلح البردويل حركة "فتح" بالسعي إلى تعكير 
أجواء المصالحة الفمسطينية الداخمية، وذلك عبر كيل االتيامات، مؤكدًا رفض حركتو تحميميا مسؤولية 

 تعطيل المصالحة.
أن حركة "حماس" ومنذ المحظة األولى "وافقت عمى ما جاء في إعبلن الدوحة، واستعدت لتنفيذ  وأضاف

بنوده دون أي تمكؤ"، موضحًا أنَّ حركتو لم ترفض إعبلن الدوحة مستداًل بذىابيا إلى القاىرة لبحث آلية 
 تنفيذه وتطبيقو عمى أرض الواقع".

رة المتعمقة بتشكيل حكومة التوافق لرئيس السمطة محمود وحمَّل البردويل مسؤولية تعطيل حوارات القاى
عباس، الذي قال إنو )عباس( "طالب حماس بوقف حوارات المصالحة إلى حين موافقة )إسرائيل( عمى 

 إجراء االنتخابات في الضفة المحتمة ومدينة القدس".
  5/3/2012فمسطين اون الين،

 
بل تشكيل الحكومةاألحمد: مشعل وليس عباس من طمب ميمة قعزام  

أعمن رئيس وفد حركة فتح لمحوار الوطني مع حركة حماس عزام األحمد أن الرئيس : حامد جاد -غزة
محمود عباس بانتظار انتياء ميمة األسبوعين التي طالبت بيا حركة حماس في االجتماع االخير في 

 القاىرة لمشروع بتشكيل حكومة الوفاق.
صوت فمسطين المحمية أمس صحة ما تناولتو وسائل االعبلم واتيام حركة ونفى األحمد في تصريح الذاعة 

حماس لمرئيس عباس بأنو ىو من طمب التأجيل السبوعين، وقال "إن ذلك لم يحدث إطبلقا"، مشيرا إلى أن 
 من طمب التأجيل ىو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل شخصيا.

يسميا توسطت لدى الرئيس عباس بطمب من حركة حماس المبلء  وأشار االحمد الى أن دولة عربية لم
شروطيا بتشكيل الحكومة لكن الرئيس رفض ذلك مؤكدا ان االتصاالت ما تزال مستمرة مع قيادات حركة 
حماس وباألمس كان لنا اتصال مع موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الذي أكد بدوره 

يجابية وعدم توتيرىا نتيجة الحممة اإلعبلمية المتواصمة من قبل قيادات حماس في عمى ضرورة خمق اجواء ا
 غزة.

 6/3/2012الغد،عمان،
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أال تتوقف الفعاليات التضامنية مع االسرى بضرورة حركة الجياد تطالب 
وقف طالبت حركة الجياد االسبلمي بمسان عضو مكتبيا السياسي نافذ عزام بضرورة أال تت: حامد جاد -غزة

الفعاليات التضامنية مع األسرى في كافة السجون وخاصة األسرى الذين يعانون االعتقال اإلداري، ومنيم 
يومًا رفضًا لبلعتقال  11األسيرة ىناء شمبي التي تخوض إضرابًا عن الطعام في سجون االحتبلل منذ 

 اإلداري الذي فرض عمييا دون تيمة أو محاكمة.
ا أمس خبلل وقفة تضامنية مع األسيرة شمبي قبالة مقر المجنة الدولية لمصميب وأكد عزام في كممة القاى

األحمر في مدينة غزة ضرورة السعي بقوة من أجل استعادة وحدة الصف الوطني والتمسك بالمقاومة مطالبا 
كريس السمطة الفمسطينية بإعبلن رفضيا لمعودة لمسيرة التسوية ودعا الشعب الفمسطيني لمتمسك بحقوقو وت

نياء حالة االنقسام التي ال يستفيد منيا أي فمسطيني.  خيار المقاومة وا 
 6/3/2012الغد، عمان، 

 
 عمى حقيا بضرب إيران "إسرائيل"لتبرير إصرار  "اليولوكوست"نتنياىو يوظف  

وظــــف رئـــــيس الحكومـــــة اإلســـــرائيمية فــــي خطابـــــو فجـــــر اليـــــوم أمـــــام مــــؤتمر المـــــوبي الييـــــودي فـــــي واشـــــنطن 
فــي أواخــر الحــرب العالميــة الثانيــة،  2422ت، والظــروف الدوليــة التــي ســادت أوروبــا والعــالم عــام اليوليكوســ

 ليبرر إصرار إسرائيل عمى "حقيا" بالعمل العسكري لمنع إيران من الحصول عمى القوة النووية.
ئيمي الوثيـق اإلسـرا –وزعم نتنياىو في خطابو أمام أعضـاء المـؤتمر أنـو عمـى الـرغم مـن التحـالف األمريكـي  

إال أنو ال يجب حرمـان إسـرائيل مـن "حقيـا فـي الـدفاع عـن نفسـيا إزاء الخطـر اإليرانـي"، سـاخرا مـن المواقـف 
 اإليراني القائل بأن المفاعل الذري اإليراني سيستخدم لغايات السبلم.

ت أن مـن يـدعي ولم يتردد نتنياىو في خطابو أمـام أعضـاء مـؤتمر المـوبي الييـودي فـي القـول إن التـاري  أثبـ
بــأن توجيــو ضــربة عســكرية لممشــروع الــذري اإليرانــي ســيمحق أضــرارا أكثــر مــن الفوائــد المرجــوة مــن مثــل ىــذه 

 الضربة، ىو مخطئ ويعرض وجود الشعب الييودي لمخطر.
واستحضر نتنياىو في خطابو ما قال إنو مراسـبلت بـين قـادة المـؤتمر الييـودي وبـين اإلدارة األمريكيـة خـبلل 

لوكوست" في محاولـة البتـزاز المشـاعر الييوديـة مـن جيـة، وتمطيـف المعارضـة األمريكيـة لمـنح إسـرائيل "اليو 
، 2422يختمـف عـن عـام  1021حرية التصرف والتحرك ضد المشروع اإليراني، ليصل إلـى القـول إن العـام 

ليـوم أسـياد مصـيرنا"، عمـى فاإلدارة األمريكية اليوم مختمفة كما أن "الشعب الييودي بات مختمفا اليـوم فـنحن ا
 حد تعبيره.

وعمى مدار خطابو استعرض نتنياىو أسباب منع إيـران مـن امـتبلك القـدرة النوويـة، وسـط إظيـار وجـود وحـدة 
 إسرائيمي مبدئي عمى منع إيران من امتبلك القدرة النووية. -واتفاق أمريكي 

 6/3/1021، 48موقع عرب
 
 العسكري ضد إيران إسرائيل"" عاموس يدلين: أوباما يتخوف من خيار 

وكاالت: انتقد رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية السابق عاموس يـدلين امـس االثنـين  -عواصم 
الرئيس االمريكي باراك أوباما وقال إن األخير عبر خبلل خطابو أمس عن تخوفو من الخيار العسكري ضد 

ألمـن القـومي فـي جامعـة تـل أبيـب، إلذاعـة الجـيش اإلسـرائيمي وقال يدلين، الذي يـرأس معيـد أبحـاث ا إيران.
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إنــو يفــي نيايــة المطــاف ينبغــي الخــروج وتنفيـــذ العمــل، وال يمكــن القــول إن جميــع الخيــارات موضــوعة عمـــى 
 الطاولة )أي الخيار العسكري( وفي الوقت نفسو بث، بشكل مناقض، رسائل متخوفة من ىذا الخياري.

 طـاب أوبامـا، الـذي ألقـاه أمـام يأيبـاكي ىـوي األفضـل الـذي كـان باإلمكـان إلقائـوي.رغم ذلك أضـاف يـدلين أن خ
وحـذر بــن اليعــزر نتنيــاىو قـائبل، فــي مقابمــة أجرتيــا معـو صــحيفة يمعــاريفي ونشــرتيا اليـوم، إنــو ييحظــر عمــى 

يئا أن نتنياىو وضع خطوط حمراء أمام أوباما أو مياجمة إيـران مـن دون دعـم امريكـي، فيـذا سـيكون أمـرا سـ
 تصعد عمى شجرة من دون معرفة كيف ستنزل منياي.

 6/3/1021القدس العربي، لندن، 

 
 وأوروبا عن طريق قبرص واليونان "إسرائيل"كابل بحري لمكيرباء بين  

تـل أبيـب: وقعـت إسـرائيل وقبـرص واليونـان، الميمـة قبـل الماضـية، اتفاقـا وصـف فـي تـل أبيـب بالتـاريخي، يـتم 
ري لمكيربـاء بجيـد عـال، يـربط بـين إسـرائيل وقبـرص فـي المرحمـة األولـى ثـم يتحـول إلـى بموجبو مـد كابـل بحـ

 مصدر لتوزيع الطاقة منيما إلى اليونان ثم إلى بقية دول أوروبا.
كيمومترا في البحر المتوسط بين إسرائيل وقبرص  182وسيبمغ طولو  1026وسيكتمل مشروع الربط في عام 

ميغـاوات مـن الكيربـاء بـين البمـدين. ووصـف مـدير  1000لقـدرة عمـى نقـل متـر، وسـتكون لـو ا 1000وبعمق 
، بالحـدث التـاريخي، الـذي «آسـيا -ربـط يـورو »شركة الكيرباء اإلسرائيمي يفتاح رون تـال المشـروع المسـمى 

 من خبللو لن يعود ممكنا عزل إسرائيل اقتصاديا في العالم، بعد اآلن.
زيـر الطاقـة والميـاه اإلسـرائيمي، عـوزي النـداو، فـي القـدس، عمـى أن وتنص االتفاقية التي وقعـت فـي مكتـب و 

ستتمكن إسرائيل من الحصول »يتم مد كاببلت بحرية إضافية لربط قبرص بأوروبا عبر اليونان. وقال النداو 
 «.عمى احتياطي )الكيرباء( من قبرص وأوروبا، وفي المستقبل سنتمكن من تزويدىم بالطاقة

 6/3/1021، الشرق األوسط، لندن

 
الضفة الغربيةالى دخول اللبضائع قطاع غزة ب"إسرائيل" تسم   

أعمـن غـاي أنبـار المتحـدث باســم اإلدارة المدنيـة العسـكرية اإلسـرائيمية فـي الضــفة الغربيـة أن تـل أبيـب وافقــت 
 في شكل استثنائي االثنين عمى السماح لبضائع من قطاع غزة بدخول الضفة الغربية.

اإلسرائيمية غير الحكومية التي تدافع عن حرية التنقل لمفمسطينيين في بيان أن ىذه « مسمك»وذكرت منظمة 
 يتخذ فييا قرار مماثل.« المرة األولى منذ خمسة أعوام»ىي 

بنــاء عمــى طمــب مــن الســمطة الفمســطينية ســمحنا اليــوم )أمــس( بعبــور شــاحنتين عبــر أراضــينا »وقــال غــاي: 
 ىــذا »وأضــاف «. ر مــن قطــاع غــزة إلــى ييــودا والســامرة )الضــفة الغربيــة(تحمــبلن البســكويت المحشــو بــالتم

عبارة عن مشروع تجريبي في الوقت الحـالي ولـيس سـابقة لئلعـبلن عـن اسـتئناف الصـادرات الحـرة مـن غـزة، 
 «.نريد درس العديد من المسائل المالية والتجارية

 6/3/1021، الحياة، لندن

 
 لتفريق المظاىرات الفمسطينيةالمستخدم  من الغازالمستوطنون متضايقون "إسرائيل":  

تل أبيب: في طمب يدل عمى مدى غرابة منطق االحتبلل اإلسرائيمي، توجو المستوطنون الييود في مستعمرة 
، بالقرب من بمدة النبي صالح الفمسطينية، بشكوى إلـى قيـادة الجـيش اإلسـرائيمي يحتجـون فييـا «نفي تسوف»

النــاتج عــن إلقــاء الجنــود قنابــل غــاز مســيمة لمــدموع لتفريــق المظــاىرات الفمســطينية. عمــى تــأثرىم مــن الــدخان 
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وطــالبوا بـــأن تســـتبدل بوســائل القمـــع ىـــذه مــا ىـــو أشـــد )رصــاص مطـــاطي أو رصـــاص حــي مـــثبل (، لتفريـــق 
وقــد اعتــادت قــوات االحــتبلل تفريــق المظــاىرات، كممــا اقتربــت مــن الجــدار، وىــي تمقــي القنابــل  المتظــاىرين.

 سيمة لمدموع بكثافة عالية، لدرجة أن دخانيا يصل إلى مسافات بعيدة، حتى المستعمرة المذكورة.الم

 6/3/1021الشرق األوسط، لندن، 

 
 الصحف اإلسرائيمية تنتقد نتنياىو: دع أوباما يحقق النصر! 

ين نتنيــاىو حممــت غالبيــة الصــحف اإلســرائيمية، أمــس، فــي تعميقاتيــا عمــى رئــيس الحكومــة اإلســرائيمية بنيــام
نمـا أيضـًا  بسبب موقفـو مـن الـرئيس األميركـي بـاراك أوبامـا. وظيـرت ىـذه الحممـة لـيس فقـط فـي التعميقـات، وا 

نتنيــاىو داخـبًل إلــى البيـت األبــيض « يـديعوت أحرونـوت»فـي الرسـوم الكاريكاتوريــة أيضـًا، إذ صــور رسـم فــي 
اما يضع قدميو فوق الطاولة في مواجية أوب« معاريف»بمباس الطيار الحربي، في حين أظير رسم آخر في 

 «.كل الخيارات موضوعة عمى الطاولة»نتنياىو ويقول لو 
تركت أثـرًا طيبـًا لـدى المعمقـين اإلسـرائيميين الـذين أكـدوا « إيباك»وأيًا يكن الحال فإن كممة أوباما أمام مؤتمر 

معون بيريــز الــذي أشــاد فيــو أنــو خطــاب صــديق ولــيس خطــاب عــدو. كمــا أبــرزت كــبلم الــرئيس اإلســرائيمي شــ
 بأوباما، معتبرًا أنو تخطى كل من سبقوه في ما فعل لمصمحة إسرائيل.

ما كانوا يريدون سماعو: موقف حازم ضد إيران. وقالت « إيباك»أن أوباما أسمع رجال « يديعوت»واعتبرت 
 .صمم ىذه المرة عمى أن يكون تظاىرة دعم لفكرة التصدي إليران« إيباك»إن مؤتمر 
أن أوبامـا دعـا فـي مـؤتمر إيبـاك « دع أوبامـا يحقـق النصـر»في افتتاحيتيا تحـت عنـوان « ىآرتس»واعتبرت 

وقالـت إنـو أعـاد تأكيـد التزامـو أيضـًا بـأمن وسـبلمة إسـرائيل. وأشـارت إلـى «. إلى وضع طبول الحرب جانبـاً »
ت، وانتقـد الثرثـرة المبـالغ فييـا حـول اوباما وقف أمس في الممعب البيتي لنتنياىو في ذروة سنة االنتخابـا»أن 

الحرب ضد ايران. ومممحًا الى القيـادة السياسـية فـي اسـرائيل والمتنافسـين الجميـوريين الـذين يتنافسـون الواحـد 
مــع اآلخــر فــي الــدعوات القتاليـــة، قــال اوبامــا إن األمــر أدى الــى ارتفـــاع اســعار الــنفط التــي تمــول البرنـــامج 

رئيس بــأن االنشـغال العمنــي المبــالغ فيــو فــي المسـألة اإليرانيــة يمــّس لــيس فقــط بــأمن النـووي االيرانــي. وقــرر الــ
 «.الواليات المتحدة وأمن العالم بل وايضًا بالمصالح االمنية إلسرائيل

أن نتنيــاىو لــن يســمع غيــر مــا « ىــآرتس»نتنيــاىو كتــب عكيفــا ألــدار فــي  -وحــول التوقعــات مــن لقــاء أوبامــا 
د بــاراك، فــي لقاءاتــو مــع كبــار المســؤولين األميــركيين. وأشــار إلــى أن الشــيء الــذي ســمعو وزيــر دفاعــو، إييــو 

يريــد أوبامــا أن يتأكــد منــو فــي المقــاء ىــو أن نتنيــاىو اســتوعب رســالة أن اليجــوم عمــى إيــران قبــل االنتخابــات 
ع اوبامـا مـن المقـاء مـ»الرئاسية في تشرين الثاني أشبو بيجوم عمـى الـرئيس نفسـو. ومـع ذلـك يعتبـر ألـدار أن 

وجية نظر نتنياىو قد نجح قبل ان يتم. فمممرة األولـى، لـن يبمبـل الـرئيس لـو ذىنـو بالدولـة الفمسـطينية وحـدود 
 «.وتجميد االستيطان 2462

 6/3/1021السفير، بيروت، 

 
 تعمن عن تطوير قنبمة جديدة خارقة لمتحصينات "إسرائيل" 

« الصــــناعات العســـكرية اإلســــرائيمية»أن مؤسســـة  ،االســــرائيمية أمـــس« يــــديعوت احرونـــوت»ذكـــرت صـــحيفة 
 الموجية.« 000ام بي آر »تمكنت من تحسين قدرة قذائف 



 
 
 

 

 

           28ص                                    1431العدد:                6/3/1021 الثالثاء التاريخ:

وقـادرة عمـى اختـراق « خارقـة لمتحصـينات»وبحسب شركة التسميح االسرائيمية فإن القنبمة التـي أصـبحت اآلن 
سـمح بسـمك متـر. وتقـول مـم، أو جـدار واحـد م 100جدران باطون مسمح بشكل مزدوج، كل منيـا بسـماكة  2

 أمتار. 3دقة القنبمة تقمل من األذى الناجم عنيا في شعاع يتراوح ما بين مترين و»الشركة إن 
كيموغرامــًا، ويمكــن حمميــا مــن قبــل طــائرات الجــيش اإلســرائيمية،  100حــوالى « 000ام بــي آر »وتــزن قنبمــة 

إلـــى أن التجـــارب « يـــديعوت»ا. وأشـــارت وبخـــبلف القنابـــل األخـــرى ال تنفجـــر القنبمـــة أجـــزاء عنـــد اصـــطدامي
تســتطيع بســيولة اختــراق التحصــينات ومخــابئ األســمحة المخفيــة عميقــًا تحــت »األخيــرة قــد أثبتــت أن القنبمــة 

 «.األرض
 6/3/1021السفير، بيروت، 

 
 خالل شباط/ فبراير وحدة استيطانية الضفة وأقر بدونًما  االحتالل صادر  :تقرير فمسطيني 

رسمي أن جيش االحتبلل اإلسرائيمي صادر سبعمائة واثنين وخمسين دونًما من  تقرير فمسطيني : أفادرام اهلل
األراضي الفمسطينية في الضفة الغربية، خبلل الشير الماضي )شباط/ فبراير(، وأقر بناء سبعمائة وحدة 

 وثبلثين منزاًل فمسطينًيا. ثبلثة استيطانية، وىدم
صادر عن دائرة العبلقات الدولية في منظمة التحرير الفمسطينية، أن سمطات ال وقال التقرير الشيري

االحتبلل أقدمت عمى اقتبلع ألف ومائة وخمسة وتسعين شجرة، في حين واصمت اعتداءات عمى 
المواطنين؛ فقتمت اثنين واعتقمت مائتين وواحد وتسعين فمسطينًيا، في حين أوقف لساعات أكثر من ثبلثمائة 

 واطًنا.وخمسين م
أن االحتبلل يواصل مبلحقة الصحفيين  وبينت الدائرة في تقريرىا، الذي تمقت "قدس برس" نسخة عنو،

عاقة عمميم، ويقوم باعتقاليم واطبلق الرصاص وقنابل الغاز باتجاىيم، مشيًرة إلى اعتقال الصحفي  وا 
ى قرب معتقل "عوفر" العسكري، نضال أبو عين، خبلل عممو بتغطية الفعاليات الجماىيرية المناصرة لؤلسر 

في قرية   والصحفي صييب العصا من منزلو في بيت لحم، وعمي دار عمي ونجيب شراونة خبلل عمميم
 النبي صالح بمحافظة رام اهلل.

 5/3/1021قدس برس، 
 
 تسرق المتحف اإلسالمي بالقدس "إسرائيل": الكويتية" الوطن"عكرمة صبري لة  

مسجد األقصى ورئيس الييئة اإلسبلمية بالقدس د.عكرمة صبري من أن حذر خطيب ال حسن عبداهلل:
 إسرائيل تخطط لسرقة المتحف اإلسبلمي الذي ىو جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك.

إن أي اعتداء عمى المتحف «: الوطن»وأضاف د.عكرمة صبري في تصريحات عبر الياتف من القدس لـ
لجنوبية الغربية لؤلقصى، ىو اعتداء عمى المسجد المبارك نفسو، مشيرا إلى اإلسبلمي الذي يقع في الجية ا

أن نية إسرائيل مبيتة اللتيام ىذا المتحف وضمو إلى منطقة البراق التي يطمق عمييا االحتبلل مسمى 
وأشار د.عكرمة صبري إلى أن المخطط اإلسرائيمي لتوسعة منطقة البراق التي استولت عمييا عام  المبكى.
ضافتو إلى تمك المنطقة التي تضم عشرات األنفاق ويدخل منيا ىؤالء  2462 يشمل ىدم المتحف وا 

 المتطرفون بيدف االعتداء عمى األقصى.
وكانت لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في القدس المحتمة قد كشفت عن مخطط يحاك في كواليس بمدية 

 .االحتبلل بالقدس بالتعاون مع جيات ييودية متطرفة
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وبدعم من حكومة االحتبلل لبلستيبلء عمى المتحف االسبلمي المبلصق لحائط باب المغاربة وتحويمو إلى 
كنيس ييودي لممتطرفين، وذلك لتقسيم المسجد األقصى المبارك وفرض األمر الواقع عميو. وحذرت المجنة 

متر مربع، وتحويل  200 في بيان وزعتو أمس من بناء كنيس ييودي في حائط البراق ومكتبة عمى مساحة
 األنفاق تحت المسجد األقصى إلى كنائس ومبله وخانات ومطاعم لمييود المتطرفين.

 6/3/1021، الوطن )الكويت(
 
 قراقع: األسرى ييددون بإضراب مفتوح جراء تصاعد ممارسات االحتالل ضدىم 

أمس، أن ىناك حالة غضب في سائد أبو فرحة: أكد وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع،  –البيرة 
أوساط الحركة األسيرة جراء تصاعد الممارسات اإلسرائيمية ضدىم، ما قد يؤدي إلى شروعيم في إضراب 
مفتوح عن الطعام الشير المقبل، مؤكدًا إصرار األسيرة ىناء شمبي، عمى مواصمة إضرابيا عن الطعام، رغم 

وكان قراقع يتحدث  ي من ستة أشير إلى نحو أربعة أشير.قرار محكمة احتبللية خفض فترة اعتقاليا اإلدار 
خبلل مؤتمر صحافي، نظمتو "شؤون األسرى" في قاعة بمدية البيرة، بمشاركة رئيس نادي األسير قدورة 

 فارس، والنائب د. مريم صالح، لمحديث عن االعتقال اإلداري ومسألة شمبي.
 6/3/1021، األيام، رام اهلل

 
  سادية االحتالل تطال ذوي األسرى : ىفي شؤون األسر باحث  

أكد الباحث المختص في شؤون األسرى رياض األشقر، أمس، أن االحتبلل بدأ ينتيج  الخميج: -فمسطين 
خبلل الزيارة أو حضور المحاكم بشكل متعمد ومبرمج،  سياسة اعتقال زوجات وشقيقات وأميات األسرى

بيدف إرىابيم ودفعيم إلى االمتناع عن الزيارة. وأوضح األشقر، في بيان، أن االحتبلل يتذرع بحجج واىية 
من أجل تبرير اعتقال زوجة أو شقيقة أسير خبلل توجييا لمزيارة. وذكر أن االحتبلل اختطف منذ بداية 

عامًا( وشقيقيا سعد  16األسرى وأمياتيم وزوجاتيم، وكانت آخرىم دياال مصطفى ) من شقيقات 8العام 
 عامًا( أثناء زيارتيما لشقيقيما األسير محمد مصطفى. 20)

وأوضح األشقر أن استيداف االحتبلل ألىالي األسرى ال يتوقف عند االعتقال بل باستيدافيم عمى الحواجز 
ش العاري المذل وخاصة عمى حاجز الظاىرية، إضافة إلى التفتيش العاري وأبواب المعتقبلت بالتنكيل والتفتي

 ألميات وشقيقات وزوجات األسرى.
 6/3/1021، الخميج، الشارقة

 
 مدرسة سموان األساسية إحدى أقدم مدارس القدس لجنة مقدسية تحذر من انييار 

رسة سموان األساسية التاريخية لجنة مقدسية حّذرت من انييار مد، ان 6/3/1021، الدستور، عّمانذكرت 
بفعل الحفريات اإلسرائيمية المتواصمة في محيطيا وأسفميا في إطار مشروع إنشاء نفق أرضي باتجاه جدار 

وقال رئيس لجنة الدفاع عن سموان، فخري أبو دياب، في بيان صدر عنو إن  المسجد األقصى الجنوبي.
مسجد األقصى المبارك، أصبحت اآلن في خطر حقيقي مدرسة سموان األساسية الواقعة إلى الجنوب من 

يتيّددىا وييّدد وجودىا في المنطقة نتيجة الحفريات المستمرة والمتواصمة في محيطيا وأسفل منيا وما 
وأبدى رئيس المجنة المقدسية خشيتو من مخّطط إسرائيمي إلحكام  تسّببت بو من تصّدعات في المبنى.
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تادىا أطفال بمدة سموان، بذريعة التصّدعات والتشققات الناتجة عن استمرار السيطرة عمى المدرسة التي ير 
 في محيط وأسفل المدرسة.« العاد»الحفريات التي تجرييا جمعية 

مركز معمومات وادي حموة في بمدة سموان ، أن وكاالتعن ، 6/3/1021، المستقبل، بيروتوأضافت 
ية وترابية جديدة في البمدة نتيجة الحفريات جنوب المسجد األقصى حذر من حدوث انييارات أرض

اإلسرائيمية المستمرة والمتواصمة في المنطقة لصالح شق أنفاق متشعبة تتجو نحو جدار المسجد األقصى 
ولفت المركز إلى تصدعات وتشققات كبيرة اكتشفت امس، في ممعب وادي حموة الذي جرفتو بمدية  الجنوبي.

 ينذر بانييارات في تمك المنطقة. االحتبلل قبل نحو أسبوعين، ما
 
  "واّلعة"قيام شركة إسرائيمية بتسويق "مؤسسة األقصى" تستنكر  

في بياٍن ليا أمس، قيام شركة « مؤسسة األقصى لموقف والتراث»استنكرت : برىوم جرايسي -الناصرة
داخمو مطبوٌع صورة لقّبة عمييا رسم العمم اإلسرائيمي وب -واّلعة نارية  -«قداحة»صناعة إسرائيمية بتسويق 

مؤسسة »الصخرة في المسجد األقصى المبارك إضافة إلى كتابة كممة إسرائيل بالمغة العبرية. وقالت 
أن ما أقدمت عميو ىذه الشركة يعد إنتياكًا صارخًا لممسجد االقصى، ومحاولة لتيويده. واعتبرت « األقصى

التيويد االحتبللية في القدس المحتمة عامة والمسجد المذكورة ىي صورة من صور « القداحة»المؤسسة أّن 
 األقصى خاصة ما يؤّكد عمى الخطر المحدق عمى المسجد األقصى المبارك.

 6/3/1021، الغد، عّمان
 

 سموان ويستجوب المصمينفي رأس العامود  االحتالل يقتحم مسجد 
، مسجد رأس 1021-3-0ثنين اقتحمت قوة معززة من مخابرات وجنود االحتبلل اإلسرائيمي، مساء اال

 العامود في بمدة سموان جنوب المسجد األقصى المبارك. 
وذكر شيود عيان، أن قوات االحتبلل استجوبت عددا من المصمين الذين أموا المسجد ألداء صبلة العشاء، 

 وسممتيم ببلغات لمراجعتيا.
 5/3/1021، موقع فمسطين أون الين

 
 تحسين رواتبيم بلممطالبة  لت بالضفة وغزة يضربون عن العمالعاممون في الجامعات والكميا 

بدأ العاممون في الجامعات والكميات الحكومية بالضفة الغربية المحتمة وقطاع غزة أمس : الضفة الغربية
االثنين إضراًبا شامبًل عن العمل يمتد ألربعة أيام متتالية، وذلك لممطالبة بإنصافيم وتحسين رواتبيم أسوة 

 ئيم في الجامعات الفمسطينية األخرى.بزمبل
وأوضح الناطق اإلعبلمي باسم اتحاد العاممين في الجامعات والكميات الحكومية عبد المحسن القواسمي في 

 تصريح صحفي أن اإلضراب يأتي تحت شعار "ارفعوا الظمم عنا".
 تسريع في اإلجراءات وأعرب عن أممو في أن يشكل ىذا التصعيد دافًعا لممسئولين وأصحاب القرار لم

 
والخطوات التي تضمن إنصافيم وتحسين رواتبيم أسوة بزمبلئيم في الجامعات العامة، والتزاًما بالخطوات 

 الصعيدية والمتدرجة والتي صدرت عن اتحاد العاممين الشير الماضي.
 6/3/1021، السبيل، عّمان
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  فمسطينيو عكا يخوضون معركة وجود ضد التيويد  

بأنيم باتوا ىدفًا لمترحيل من المدينة  28يشعر الفمسطينيون أبناء مدينة عكا المحتمة عام : )أ .ف .ب(
القديمة التي تحتاج بيوتيا إلى ترميم بعدما بدأت شركات صييونية كبيرة شراء مبان من القيم عمى المؤسسة 

نيم. ويعاني فمسطينيو المدينة ، إلقامة فنادق سياحية فييا وسط مساك”أمبلك الغائبين“االستيطانية المسماة 
المحاطة بأسوار قديمة ومطمة عمى البحر المتوسط، إىمال السمطات الصييونية، سواء عمى صعيد تطوير 

 أحيائيم أو رفع مستواىم المعيشي.
تنبيوا في اآلونة األخيرة إلى المدينة، خصوصًا ” اإلسرائيميين“إن “ويقول أحمد عودة عضو بمدية المدينة 

” إسرائيل“فبدأت “أعمنتيا )منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم( اليونيسكو مدينة تراث  بعد أن
تريد تيويد النقب ” إسرائيل“ألن “ويضيف ” . باالستثمارات السياحية فييا وتسعى بخطى حثيثة لتيويدىا

 ”.ميودةوالجميل فمن غير الممكن تيويد الجميل بينما عاصمتو، أي مدينة عكا، غير 
التيويد يجري في المدينة داخل السور وخارج السور وىم في سباق مع الزمن لتنظيفيا “ويشير عودة إلى أن 
عكا باتت تغمي مثل الموقد وتعيش تحت ضغط وقد ينفجر “إال أن الرجل يؤكد أن ”. من السكان العرب

ياء مختمطة مع الييود يقوم عائمة تسكن في أح 100ىناك نحو “ويشير إلى أن ”. الوضع في أي دقيقة
رحموا خمس عائبلت سكنوا حي ايروال بعد “، موضحًا أن الييود ”الييود بمضايقتيا بشكل فظيع حتى ترحل

وعند الجية الشرقية من عكا وعمى أراضي قرية المنشية الميدمة ”. 1008مواجيات عشية عيد الغفران في 
وحدة  2000السمطات تنفذ مخططا إلقامة “ودة إن يجري عمى قدم وساق تشييد أبنية حديثة. ويقول ع

 ”.سكنية لمييود فقط
حتى يمنعوا العرب من شراء شقق في ىذه األبنية، أعمنوا أن أول مجموعة مبان ىي لمجيش “ويضيف 

النظامي والثانية لمجموعة تطمق عمى نفسيا اسم المحافظين عمى قدسية السبت )شومري شبت، ييودية 
أقاموا أيضًا أكبر مدرسة دينية في “ويتابع أن الصياينة ”. لمييود المتشددين )الحرديم(متشددة( والثالثة 

 ”.منطقة الشمال
 6/3/1021، الخميج، الشارقة

 
 ه الفمسطينيةمصادر الميا% من  تحذر من تأثير استيالء المستوطنين عمى "أوتشا" 

عدات في األراضي المحتمة في القدس مكتب تنسيق المسا –حذرت األمم المتحدة  محمد جمال: -القدس 
شا" من خطورة وتأثير استيبلء المستوطنين اإلسرائيميين عمى ينابيع المياه الفمسطينية عمى تالمحتمة "او 

ينبوعًا لممياه في شتى أنحاء الضفة الغربية استولى  30األوضاع اإلنسانية لمفمسطينيين مؤكده أن ىناك 
لت األمم المتحدة لقد عرََّضت "الجوالت" والدوريات المنتظمة لممستوطنين عمييا مستوطنون إسرائيميون. وقا

بالمائة  82شا" في تقرير ليا أمس يقع تينبوعًا أخرى لخطر استيبلء المستوطنين عمييا. وأوضحت "او  16
ة من ينابيع المياه التي تضررت بسبب أنشطة المستوطنين غير الشرعية في أراٍض اعترفت اإلدارة العسكري

 اإلسرائيمية بأنيا ممموكة ممكية خاصة لمفمسطينيين.
وقال لقد ُمنَِّع الفمسطينيون من الوصول إلى مناطق ثبلثة أرباع الينابيع التي تم االستيبلء عمييا من خبلل 
أعمال الترويع والتيديد بينما ُمنَِّع الوصول إلى مناطق الربع اآلخر من خبلل عوائق مادية. وقد بدأ 

 20ون اإلسرائيميون تطوير المنطقة المحيطة بالينابيع إلى منطقة "جذب سياحي" في أكثر من المستوطن



 
 
 

 

 

           11ص                                    1431العدد:                6/3/1021 الثالثاء التاريخ:

بالمائة من الينابيع التي تك االستيبلء عمييا. وأضافت األمم المتحدة: " يستخدم الفمسطينيون، أو كانوا 
و لسقاية الماشية، و/ يستخدمون فعميًا، جميع الينابيع التي تضررت بسبب أنشطة المستوطنين لمري، و/ أ

 أو لبلستيبلك المنزلي المحمي.
بالمائة من المياه الجوفية الجبمية المستخرجة، وىو مورد لممياه عابر لمحدود  86ىذا ويستيمك اإلسرائيميون 

 يجب أن يتشارك فيو الجانبان بطريقة منصفة ومعقولة.
 6/3/1021، الشرق، الدوحة

 
 لمفمسطينيين داخل األراضي الفمسطينّية وخارجيا الواقع الصّحي بيروت: مؤتمر حول  

في شأن « ائتبلف ذا النست لصّحة الفمسطينيين»المؤتمر الثالث لـ: افتتح أمس أعمال مبلك مكي - بيروت
معيد الصّحة العامة »ستمّر اليوم، وينّظمو ي، و «صّحة الفمسطينيين داخل األراضي الفمسطينّية وخارجيا»

وخبلل  «.الجامعة األميركّية في بيروت»وكمية العموم الصحّية في « عة بيرزيتجام»في « والمجتمعّية
جمسات المؤتمر، حاول باحثون من مختمف الميادين الطبّية نقل الواقع الصّحي لمفمسطينيين داخل األراضي 

 المحتّمة وخارجيا مستندين إلى دراسات وأرقام ومقارنات.
في « معيد الصحة العامة والمجتمعّية»الدكتورة نيفين أبورميمة من استنادًا إلى تحميبلت عممّية، قّدرت 

، زيادة انتشار معّدل السّكري بين األفراد في الضّفة الغربّية، وتوّقعت أن يسّجل نسبة واحد «جامعة بيرزيت»
. مع اإلشارة إلى أن المعّدل بمغ 1030ونسبة ثبلثة وعشرين في المئة في  1010وعشرين في المئة عام 

في المئة عند الرجال وأربعين في المئة عند  14في المئة وسّجل معّدل السمنة  26نسبة  1020عام 
 النساء. وبمغت نسبة المدخنين تسعًا وأربعين في المئة عند الرجال وثبلثة في المئة عند النساء.

ل انتشار السّكري وشّددت أبورميمة عمى أن تخفيف السمنة بنسبة خمسة في المئة يؤّدي إلى انخفاض معدّ 
 في المئة. 23في الضّفة الغربّية بنسبة  1030عام 

، دراسة في انتشار سوء التغذّية 1004الدكتورة سموى مسعد، عام « وكالة األونروا»وأجرت الباحثة في 
ن والسمنة عند تبلميذ المدارس، وشممت عينة البحث ألفًا وأربعمئة وخمسة وثمانين تمميذًا. وأظيرت النتائج أ

في المئة يعانون الجوع،  13في المئة من األسر تفتقر إلى األموال لشراء الطعام، وأن نسبة  0240نسبة 
في المئة،  343في المئة من األوالد يأوون إلى الفراش جوعانين. وسّجل معّدل سوء التغذّية  22ونسبة 

، 1020أن أرقام المسح الوطني عام في المئة. مع اإلشارة إلى  044في المئة، والسمنة  2142وزيادة الوزن 
 24في المئة من سكان الضفة الغربّية وقطاع غّزة يفتقدون إلى األمن الغذائي، ونسبة  38أظيرت أن نسبة 

في المئة من األطفال )من ثمانية أشير إلى تسعة وخمسين شيرًا( يعانون من فقر الدم، ونسبة التقّزم )أي 
ند األطفال دون الخامسة من العمر ارتفعت بنسبة واحد وأربعين في قصر القامة بسبب سوء التغذّية( ع

 المئة في عشرة أعوام.
في غزة، في شأن العوامل المؤّثرة  1008وتبّين لمدكتور عماد إسماعيل العاوور أثناء دراسة أعّدىا عام 

وتسعين طفبًل حديثي  بوفيات األطفال الحديثي الوالدة والذي شمل مئتين وعشرين حالة وفاة وأربعمئة وخمسة
الوالدة، تبّين ارتباط نسبة وفيات حديثي الوالدة بعوامل عّدة، مثل زواج األقارب، الوضع المعيشي لؤلسرة، 

 عدد مّرات الحمل، مّدة الحمل، التباعد بين الحمل واآلخر، وزن الطفل، والتشّوىات الخمقّية عند الجنين.
غّزة الدكتور أكرم محمد أبو صبلح نتائج بحثو في شأن  في« الجامعة اإلسبلمّية»وعرض الباحث في 

 1002العوامل المؤّثرة في انخفاض وزن المولود، دون الكيموغرامين ونصف. أجرى أبو صبلح البحث عام 
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وشمل أربعمئة وسّتة وأربعين طفبًل، وأظيرت النتائج وجود سبعة عوامل تزيد من احتمال إنجاب طفل ذي 
العوامل عمى ظروف الحياة غير اآلمنة، التعّرض لمضغط النفسي والصدمات وزن خفيف. ترتكز تمك 

النفسّية، مدخول األسرة، الوضع االقتصادي لمزوج، الدخل الشيري، والنقص في الطعام. واستنتج أبو 
ئّية صبلح أن الضغط النفسي يزيد من إفراز مادة األدرينالين التي تؤّثر في رحم المرأة، وأن قّمة المواد الغذا

 تؤّثر في صّحة الحامل والجنين.
أمًا  20840، وشممت 1000، 1000، 2440واستنادًا إلى نتائج ثبلث دراسات أجريت في األعوام 

فمسطينّية في سوريا، لبنان، األردن، قطاع غّزة، الضّفة الغربّية، لفتت مديرة برامج حماية الصحة وتعزيزىا 
ة الدكتورة ىيفاء ماضي إلى زيادة استخدام وسائل تنظيم األسرة عند في القاىر « منظمة الصحة العالمّية»في 

في المئة في  3142البلجئات الفمسطينيات. وتشير النتائج إلى أن معّدل استخدام وسائل تنظيم األسرة بمغ 
. وتترافق تمك الزيادة مع انخفاض معّدل 1000عام  0042ليصل إلى  1000عام  2444، و2440عام 

عام  340مقارنة مع  341، 1000مجموع المواليد لممرأة الواحدة، إذ بمغ معّدل الخصوبة عام  الخصوبة، أي
. وتقرأ ماضي في تمك األرقام قبول األميات الفمسطينيات وسائل تنظيم األسرة 2440عام  242و 1000

دراكين أىمّية التباعد بين الحمل واآلخر، في حماية صّحة األم والطفل.  وا 
 6/3/1021، تالسفير، بيرو 

 
 الالجئين الفمسطينيين في مخيمات لبنان يجسد معاناة "حارس الخراب" 

نقل الفنان فواز البسومي أمس، جانبا من معاناة البلجئين الفمسطينيين في مخيمات لبنان، من خبلل عرض 
، وذلك بيت الفن" في مدينة الميناء –مسرحي مميز ومنفرد قدمو عمى خشبة مسرح "مركز العزم الثقافي 

 منطقة الشمال"، وبالتعاون مع "مركز العزم". –برعاية "االتحاد العام لطمبة فمسطين 
المسرحية التي حممت عنوان" حارس الخراب"، لممؤلف والمخرج أحمد العربي خميس، حضرىا ممثل "حركة 

دى ساعة فتح" غالب الصالح، ومثقفون وميتمون، وحشد من طمبة الجامعات. وتناولت المسرحية عمى م
ونصف الساعة من الوقت قضايا معيشية ومواضيع اجتماعية تحاكي واقع البلجئين وظروف اقامتيم، من 
دون أن تستثني من انتقاداتيا الفمسطينيين أنفسيم. المسرحية اليادفة، لعب خبلليا الفنان البسومي أدوار 

 العرض كمو.
 6/3/1021، السفير، بيروت

 
سرائيميون في أرض ممزقة" األلماني فموتاو وقع كتابو   "الجدار العازل... فمسطينيون وا 

الجدار العازل، فمسطينيون »نظمت دار نيضة مصر لمنشر، ندوة لمناقشة كتاب : رحاب لؤيّ  -القاىرة 
سرائيميون في أرض ممزقة لمكاتب األلماني ىايكو فموتاو، والذي عمل لفترة طويمة كمراسل صحافي في « وا 

 فر من وقت آلخر إلى فمسطين.القاىرة، وكان يسا
إن الكتاب يتضمن موضوعات عديدة، وقد أعطيت اىتماما خاصا لمجانب التاريخي، عن »قال فموتاو: 

ظيور الصييونية، وبناء المستوطنات وحرب غزة، والتيجير القسري لمفمسطينيين، ولؤلسف فإن إسرائيل 
رىا العازل، ىم يقولون إنيم قاموا ببنائو اختارت أكثر األراضي خصوبة في فمسطين لتبني عمييا جدا

ليحمييم من حماس وىجوميا، وحماية الموطن اإلسرائيمي، ولكن ىذا ىو المعمن، وغير حقيقي بالمرة، 
فالسبب الرئيسي والمعموم لمجميع أنو خبلل السنوات العشر المقبمة سيكون عدد الفمسطينيين داخل فمسطين 
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نيا سيحق ليم المشاركة في الحكم والمطالبة بحكومة وانتخابات، ولكن عبر التاريخية أكبر بكثير منيم، وحي
 «.ىذا الجدار اختفت تمك المشكمة وحرم الفمسطينيون من حقوقيم

مضيفا... الوضع الحالي يشير إلى أن إسرائيل عازمة وماضية في بناء المستوطنات وتوسيع ما ىو 
مسطينيين يمّكنيم من بناء دولتيم المتفق عمييا موجود، فيي ال تحاول الوصول إلى أي حل مع الف

 والمنصوص عمييا في المعاىدات الدولية.
 6/3/1021، الراي، الكويت

 
 تنفي نقل رسالة بشروط فمسطينية لإلسرائيميين في األردن وزارة الخارجية 

جـودة، نقـل نفى مصدر مسؤول فـي وزارة الخارجيـة، أن يكـون وزيـر الخارجيـة ناصـر : تغريد الرشق -عمان 
من الجانب الفمسطيني تتضمن "شروطا الستئناف المفاوضات بين الطـرفين" أثنـاء زيارتـو  لئلسرائيميينرسالة 

 األخيرة الى الواليات المتحدة األميركية.
واوضــح المصـــدر الـــى "الغــد" ان زيـــارة جـــودة الـــى واشــنطن "مبرمجـــة مســـبقا"، ولــم تنقـــل "أي رســـائل الـــى أي 

 جية".
صــحفية تناقمــت مــؤخرا، ان جــودة ســينقل "رســالة مــن منظمــة التحريــر الفمســطينية، حــددت فييــا وكانــت اخبــار 

شــروطيا الســتئناف مفاوضــات الســبلم"، وىــذه الشــروط ىــي "قبــول الحكومــة اإلســرائيمية بمبــدأ الــدولتين عمــى 
ــــة النشــــاطا62حــــدود عــــام  ــــل، ووقــــف كاف ــــادل طفيــــف لؤلراضــــي، متســــاو بالقيمــــة والمث ــــة تب ت ، مــــع إمكاني

االستيطانية بما يشمل القدس الشرقية"، وان الرسالة "جاءت بعد إطبلع الجانب األميركي عمييا، وأنيا تشمل 
 استعراضا لتجربة عممية السبلم بين الجانبين عمى مدى العقدين الماضيين".

6/3/1021، الغد، عّمان  
 
 لةخةدمة الالجئينالةحكومي اإلنفاق مميون دوالر  :" في األردنالشؤون الفمسطينية" 

بحــث مـدير عــام دائـرة الشـؤون الفمســطينية بالوكالـة المينــدس محمـود العقربـاوي لــدى لقائـو فــي : بتـرا –عمـان 
مكتبو السـفير البريطـاني فـي عمـان بيتـر ميميـت طبيعـة ومسـتوى الخـدمات التـي تقـدميا وكالـة غـوث وتشـغيل 

 البلجئين الفمسطينيين )االونروا(.
ازا عن نوعية الخدمات التي تقدميا الحكومة االردنية لبلجئـين خاصـة فـي مجـاالت البنيـة وقدم العقرباوي ايج

التحتيــة بمــا فــي ذلــك شــبكات الطــرق والكيربــاء والميــاه والصــرف الصــحي، مؤكــدا ان حجــم اإلنفــاق الحكــومي 
الكريمــة مميــون دوالر انطبلقــا مــن الحــرص عمــى تــوفير ســبل الحيــاة  800العــام فــي ىــذا اإلطــار يقــدر بنحــو 

وأكد ضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماتو تجاه الوكالة لتمكينيا مـن الخـروج مـن الضـائقة الماليـة  لبلجئين.
 التي تعاني منيا.

6/3/1021، الدستور، عّمان  
 
 منحو السالتقود  أجندة أليفتقر ت "إسرائيل" األردني":النواب "لجنة الشؤون العربية في  

لجنة الشـؤون العربيـة والدوليـة فـي مجمـس النـواب برئاسـة النائـب الـدكتور  وأعضاءئيس التقى ر : بترا –عمان 
وفــدا برلمانيــا تركيــا برئاســة رئــيس لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي البرلمــان التركــي فولكــان  أمــسمحمــد الحبليقــة 

 بوزكير الذي يزور االردن حاليا.
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ان ثمـة تقاربـا فـي وجيـات  إلـىمـن جانـب، الفتـا  رأكثـمـن  بـاألردنالتـي تحـيط  األزمـاتالحبليقة الـى  وأشار
نحــو تقــود  أجنــدة ألييفتقــر  اإلســرائيمينظــر البمــدين فيمــا يتعمــق بالقضــية الفمســطينية، ال ســيما وان الجانــب 

 الفمسطينية. األراضيماضون في بناء المستوطنات واحتبلل  اإلسرائيميين، وان مالسبل
6/3/1021، الدستور، عّمان  

 
 أولوياتناضع القضية الفمسطينية عمى رأس ن األردني:جية وزير الخار  

مـع نظيـره الروسـي سـيرجي أكد وزيـر الخارجيـة ناصـر جـودة فـي مـؤتمر صـحافي مشـترك : )بترا ( -موسكو 
"تضــع القضــية الفمســطينية عمــى رأس اولوياتيــا باعتبارىــا  عبــد اهلل الثــاني ، ان المممكــة بقيــادة الممــكالفــروف

 وبغض النظر عن التطورات التي تعيشيا المنطقة ".القضية المركزية 
6/3/1021، الغد، عّمان  

 
 بدء دورة تدريبية لقضاة من السمطة الوطنية الفمسطينيةاألردن:  

بدأت أمس االثنين في المعيد القضائي األردني دورة تدريبيـة متخصصـة فـي القضـايا الجزائيـة : بترا –عمان 
 ينية.لمقضاة من السمطة الوطنية الفمسط

وأعـــــرب مـــــدير عـــــام المعيـــــد القضـــــائي األردنـــــي القاضـــــي منصـــــور الحديـــــدي عـــــن ســـــعادتو بمقـــــاء القضـــــاة 
الفمســطينيين، مشــيرا الــى أن عقــد ىــذه الــدورة ىــو اســتمرار لسمســمة مــن الــدورات التــي ينظميــا المعيــد لؤلشــقاء 

 لفمسطينية.الفمسطينيين في إطار التعاون القضائي القائم بين االردن والسمطة الوطنية ا
6/3/1021، الدستور، عّمان  

 
 تطالب بتدخل لوقف االنييارات في القدس العربية الجامعة 

طالبت جامعة الدول العربية منظمة اليونسكو والدول الدائمة بمجمس  مراد فتحي:، السيد السعدني - القاىرة
بيدف تيويد القدس لمحو مبانييا  "إسرائيل"األمن التدخل الفوري لمنع الكارثة الخطيرة التي تسببيا سياسات 

وآثارىا التاريخية التي تعكس تعاقب الحضارات فييا والتي تعبر بأن الحضارة العربية مستمرة منذ بناء ىذه 
المدينة. وقالت الجامعة العربية في بيان ليا إن ما وقع من انييارات أرضية في مدينة سموان وقرب مسجد 

تصدعات وتشققات جديدة في األبنية التي تقع في الشارع الرئيسي الممتد  العين التاريخي إضافة إلى حدوث
من جية الجدار الجنوبي لممسجد األقصى المبارك باتجاه حي البستان في بمدة سموان يدق ناقوس الخطر 
لجميع الييئات والمؤسسات ومراكز البحث وعمماء التاري  والحريصين عمى الحضارات وتراكميا كونيا ارث 

 اني عمييم التحرك الفوري إلنقاذه ووقف ىذا االنتياك الخطير والعدواني والعنصري بأسرع وقت ممكن.إنس
باعتبارىا السمطة القائمة باالحتبلل المسؤولية القائمة عن كل ىذه الجرائم  "إسرائيل"وحممت الجامعة العربية 

 الدولي.واإلجراءات والممارسات العنصرية بحق التاري  والحضارة والقانون 
 6/3/1021الشرق، الدوحة، 

 
 : القضية الفمسطينية محل اىتمام حزب الحرية والعدالةيمرسمحمد  

إلى أن القضية  ،رئيس حزب الحرية والعدالة ي،محمد مرس .أشار د: ومحمد حجاج ،إحسان السيد
تنكاره لمحاوالت بكافة طوائفو. مشددًا عمى اس يالفمسطينية محل اىتمام الحرية والعدالة والشعب المصر 
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بركات الفرا، سفير فمسطين  د.، 0/3 يوم االثنين و،وثمن مرسي خبلل استقبال اقتحام المسجد األقصى.
إلى تقديم المصمحة  الفمسطينيالجيود المبذولة لتحقيق المصالحة الفمسطينية، داعيًا شركاء الوطن  بالقاىرة،

 وقطاع غزة المحاصر. فمسطينيالالوطنية وتوحيد الجيود نحو تخفيف معاناة الشعب 
 فيحققيا الحزب  التيالتينئة لحزب الحرية والعدالة عمى النتائج  الفمسطينيمن جانبو قدم السفير 

مشيرًا إلى أىمية أن يسيم التحول  ،الحزب في المصرياالنتخابات البرلمانية، ما يعكس ثقة الشعب 
 يئن تحت وطأة االحتبلل. ذيال الفمسطينيدعم حقوق الشعب  فيمصر  في الديمقراطي

 5/3/1021اليوم السابع، القاىرة، 
 
 اوغرورى اعمى صمفي ت"إسرائيل" من إعادة صياغة العالقة معيا إذا استمر يحذر  الكتاتنيمصر:  

سعد الكتاتني أن جمعية االخوان المسممين تنظيم محمد أكد رئيس مجمس الشعب المصري  :عمر العبلس
والمجتمع المصري، ولم تنزل في االنتخابات التي أعقبت الثورة المصرية  ضارب الجذور في التاري 

ليست عدوة "الراي أن إيران  جريدةواعتبر الكتاتني في حديث ل ، حيث انسحبت مقاعد البرلمان."البراشوت"بـ
إيران "السممية، لكننا ضد  لؤلغراضفيي دولة تحدث التوازن في المنطقة، وندعم حقيا في االستخدام النووي 

من إعادة صياغة العبلقة معيا، إذا استمر الكيان الصييوني  "إسرائيل"وحذر المسؤول المصري  ."التوسعية
 ."نحن في مصر لسنا ىواة حروب"في الوقت ذاتو  عمى صمفو وغروره، مؤكداً 

عادةلعربي مصر دولة كبيرة وعريقة وتحترم معاىداتيا الدولية. ولكن اآلن وبعد ثورات الربيع ا" وأكد أن  وا 
الفترة  أنيعمم الجميع  أنمنظومة العبلقات بناء عمى رغبات الشعوب وليس عمى رغبات الحكام، فبلبد 

 أصليعيش في سبلم، فبلبد من معالجة  أنتعاد فييا )بناء تمك العبلقات( فإذا أراد الجميع  أنالقادمة البد 
ينزف  فسيظل ىذا الجرح موجوداً  عادالً  تحل حبلً ن لم إالمشكمة، فأصل المشكمة ىي القضية الفمسطينية، ف

ن الشعوب متضامنة مع الشعب الفمسطيني ومع حقو في تقرير مصيره. ولكن حسابات الحكام قد أل دائماً 
الحكومات الجديدة التي تنبثق عن الثورات العربية  أنتختمف عن ذلك في العيد الماضي، ولكن أتصور 

 ."المنظومة كميا لصالح المنطقة ادةإعوال بد من  ستراعي ذلك جيداً 
 6/3/1021الراي، الكويت، 

 
 قرار سياسي مصري بإنياء أزمة كيرباء غزة خالل أيام :ي في رام اهللمصر السفير ال 

مشاورات فنية تجرى  أنأكد السفير المصري لدي السمطة الفمسطينية ياسر عثمان  :حكمت يوسف -غزة 
بلنتياء من وضع الممسات األخيرة لمسألة إدخال الوقود بالطرق الرسمية بين الجانبين الفمسطيني والمصري ل

والشرعية لمحطة توليد كيرباء غزة خبلل األيام القميمة المقبمة لوجود قرار سياسي مصري بإنياء أزمة كيرباء 
ونفى عثمان في تصريحات خاصة لوكالة سما وجود خبلفات أو أزمة بين الجانبين الفمسطيني  غزة.
والمعيار األساسي  ،يناير 10ن القاىرة تدرك التزاماتيا وواجباتيا خاصة بعد ثورة عمى أ مؤكداً مصري.. وال

وفيما يتعمق بالوقود  ىو فك الحصار اإلسرائيمي وعدم السماح بتفاقم أي أزمات مستقبمية في قطاع غزة.
تجرى بين الجانب ىناك مشاورات  أنالعادي الغير مخصص لمحطة توليد الكيرباء أوضح عثمان 

الفمسطيني وىيئة البترول المصرية وسيتم االتفاق عمى كيفية إيجاد حمول لكافة المشاكل المتفاقمة في قطاع 
 غزة.

 5/3/1021وكالة سما اإلخبارية، 
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 ميغاواط مصر تزيد الطاقة الكيربائية لغزة إلى  

، األمين العام لمجامعة 0/3 يوم اإلثنينأطمع وزير الكيرباء المصري حسن يونس،  : مراسل األىرام -غزة 
العربية نبيل العربي، عمى جيود مصر لدعم الكيرباء في قطاع غزة ورفع معدالتيا لتمبية احتياجات 

وقال يونس في تصريحات لمصحفيين عقب لقائو العربي، إنو تم رفع الطاقة الكيربائية التي يتم  القطاع.
ميغاواط منذ األسبوع الماضي، الفتا إلى أن ىناك  11اواط إلى ميغ 22إمدادىا من مصر لقطاع غزة من 

من غزة لمتباحث حول كيفية رفع معدل  وفدا فنيا من الخبراء الفمسطينيين سيصل اليوم إلى مصر قادماً 
الطاقة الكيربائية التي تتمقاىا غزة، وأضاف: إن المواصفات جاىزة ليذا المشروع ويتم دراسة التمويل الذي 

 بو البنك اإلسبلمي.سيقوم 
 6/3/1021، األىرام، القاىرة

 
 " واألردنإسرائيلة": التفجير الثالث عشر لخط تصدير الغاز لمصر 

قام مجيولون، يوم أمس، بتفجير أنبوب الغاز في منطقة المساعيد في جنوبي العريش في شبو جزيرة 
 .23لممرة  واألردن "إسرائيلـ"لسيناء، ما أدى إلى اشتعال النيران في األنبوب، ووقف خط التصدير 

 6/3/1021السفير، بيروت، 
 
 أن مناصرة فمسطين ال تحتاج إلى توصية أو توجيو يؤكدرئيس الحكومة المغربية  

األمين العام لحزب العدالة والتنمية،  ،رئيس الحكومة المغربية استقبل عبد اإللو ابن كيران،: أحمد الزاىي
سطيني برئاسة أحمد بحر، نائب رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، يوم عن المجمس التشريعي الفم وفداً 

ورحب ابن كيران بحرارة بالوفد البرلماني الفمسطيني في أول  بالمقر المركزي لمحزب بالرباط. 3/3السبت 
ة في كممة لو خبلل ذات المقاء أن مناصرة فمسطين ال تحتاج إلى توصي زيارة رسمية  لو إلى المغرب، مبرزاً 

بأن المغاربة كانوا ومازالوا يعيشون قضايا الفمسطينيين وىم يناصرون القضية الفمسطينية  أو توجيو معتبراً 
 وسيستمرون في ذلك حسب االستطاعة.

من جانبو، قال أحمد بحر، نائب رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، إن "ىذه فرصة سعيدة أن نزور 
"نبارك لممغرب ىذا التوافق الوطني في المغرب في ىذه  مضيفاً  المغرب بدعوة من البرلمان المغربي"،

وقال بحر "نحن مع المصالحة الوطنية وعازمون ومصممون عمى إنجازىا"، معربا عن  االنتخابات األخيرة".
 أممو في تعزيز الدعم المغربي لمقضية الفمسطينية.

 3/3/1021، موقع حزب العدالة والتنمية المغربي
 
 : تعاون استخباري بين السعودية والموساد"ستراتفورمن "ميكس تسريبات ويكي 

ويكيميكس من شركة االستخبارات األميركية موقع تكشف الرسائل اإللكترونية التي سّربيا  :يزن السعدي
 ، وأشارت الوثائق إلى أن عن تقديم الموساد اإلسرائيمي مساعدة سرية لبلستخبارات السعودية "ستراتفور"

ستخبارية بين الموساد اإلسرائيمي واالستخبارات السعودية ظيرت في مجموعة من الرسائل البريدية العبلقة اال
، والتي تضمنت 1/0/1002، وتحديدًا تمك المرسمة بتاري  "ستراتفور"اإللكترونية المسربة من شركة 

في ما يتعمق بالتعاون لشؤون مكافحة اإلرىاب، فريد بورتون، ومحممين  "ستراتفور"مناقشات بين نائب رئيس 
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اإلسرائيمي، كما أنيا تشير إلى اىتمام ىؤالء بإنشاء عبلقات تجارية خاصة مع نظام  -السري السعودي 
 الحكم في السعودية.

لم يسّمو،  "بشري"بدأت المناقشات بإرسال بورتون رسالة قصيرة إلى أحد المحممين، وىو مصدر استخباري 
جمع المعمومات "عمى االستخبارات السعودية في  "سرية"مي عرض مساعدة أن الموساد اإلسرائيت الذي كشف

وفي سياق ما يشبو النصيحة، لفت المصدر إلى أن السعودية  ."االستخبارية وتقديم المشورة بشأن إيران
 عمى جانبي السياج، مع الجياديين واإلسرائيميين، خوفًا من أال يكون لدى الواليات المتحدة قدرة عمى"تمعب 

 ."السيطرة عمى أي منيما
مجموعة من ضباط الموساد الطموحين، السابقين والحاليين، يعقدون حزمة "وفي الختام، كشف المصدر أن 

 ."من الصفقات لبيع السعوديين معدات أمنية، معمومات استخبارية، وخدمات استشارية
 6/3/1021األخبار، بيروت، 

 
 "التزامنا حيال أمن إسرائيل صمب كصخرة"أوباما يستقبل نتنياىو بواشنطن ويؤّكد:  

التــزام الواليــات المتحــدة حيــال « صــبلبة»أكــد الــرئيس األميركــي بــاراك أوبامــا أمــس : ىبــة القدســي - واشــنطن
إســرائيل، وذلــك لــدى اســتقبالو رئــيس الــوزراء اإلســرائيمي بنيــامين نتنيــاىو فــي البيــت األبــيض لبحــث المســألة 

 ران النووي.الحساسة المتعمقة ببرنامج إي
وبيـــذا الصـــدد، قـــال أوبامـــا إنـــو ال تـــزال أمـــام الدبموماســـية فرصـــة فـــي إيـــران. وأكـــد الـــرئيس األمريكـــي أمــــام 

التزامنـا حيـال أمـن إسـرائيل »مكـررا أن « بين بمـدينا وثيقـة»الصحافيين في مستيل لقائو نتنياىو أن العبلقات 
 «.صمب كصخرة

فـي إشـارة إلـى األزمـة « اك فرصـة أمـام حـل دبموماسـي ليـذه المسـألةنعتقـد أنـو ال يـزال ىنـ»لكن أوباما تـدارك 
نعمم جميعا أنـو مـن غيـر المقبـول مـن وجيـة نظـر إسـرائيمية أن يمتمـك بمـد يـدعو »النووية اإليرانية. وأضاف: 

 «.إلى تدمير إسرائيل السبلح النووي
أمـس( فـي خطـابي حـين قمـت إن أحتفظ لنفسي بكل الخيارات )...( كمـا قمـت أمـس )أول مـن »وتابع أوباما: 

 «.كل الخيارات ال تزال مطروحة وىذا بالضبط ما أردت قولو
 6/3/1021، الشرق األوسط، لندن

 
 أعضاء بالكونغرس يطالبون باعتقال أسرى تحرروا مقابل شاليط متيمين بقتل أمريكيين   

ي مـن شـير آذار الجـاري فـي صحيفة جيـروزاليم بوسـت اإلسـرائيمية الصـادرة فـي الثـان : كشتفتحسين الحمبي
( عضوًا من 01تقرير من الكونغرس األميركية كتبتو )جوانا باراتشوك( مراسمتنا ىناك تقول )باراتشوك(: إن )

الكونغرس األميركي تقدموا بطمب فوري لممدعي العام األعمى األميركي يطمبون فيو تطبيق قـانون الكـونغرس 
ءات )مكافحة اإلرىاب الموجو لكـل مـواطن أميركـي( فـي العـالم والخاص بإجرا 2442التشريعي الصادر عام 

وىــذا يعنــي كمــا يقــول أعضــاء الكــونغرس فــي طمــبيم )اعتقــال ومحاكمــة عــدد مــن األســرى الفمســطينيين الــذين 
أفــرج عــنيم بصــفقة تبــادل لؤلســرى مقابــل الجنــدي اإلســرائيمي األســير شــاليط ألن ىــؤالء أصــابوا بجــراح وقتمــوا 

مــون الجنســيتين األميركيــة واإلســرائيمية فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة وداخــل إســرائيل ويؤكــد إســرائيميين يحم
ســرائيل ال تســقط  الطمــب األميركــي مــن المــدعي العــام اتخــاذ إجراءاتــو فــورًا ألن صــفقة التبــادل بــين حمــاس وا 

لينوي( عن الحزب تطبيق التشريع األميركي بمحاكمتيم ومعاقبتيم ويقول )جو والش( عضو الكونغرس من )أ
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الجميــوري وكــذلك )ىــوارد بيرمــان( الــديمقراطي فــي الكــونغرس )كاليفورنيــا( إن عــدد المطمــوبين لبلعتقــال مــن 
ىــؤالء األســرى المحــررين بالعشــرات واتيمــت مــذكرة الكــونغرس وزارة القضــاء األميركيــة بالتقصــير فــي تطبيــق 

ـــم تصـــد ـــانون المشـــرع فـــي الدســـتور األميركـــي ألنيـــا ل ـــال لمحاكمـــة عشـــرات األســـرى ىـــذا الق ر مـــذكرات اعتق
 المحررين في صفقة شاليط.

ميـديل ايسـت »وكانت )سارة شتيرن( مؤسسة ومديرة مركـز أبحـاث إسـرائيمي يتخـذ مـن واشـنطن مقـرًا لـو باسـم 
قنــاع « تــروت عضــوًا مــن الكــونغرس بــالتحرك ومطالبــة المــدعي العــام  01ىــي التــي لعبــت دورًا فــي إعــداد وا 

 طبيق القانون.األميركي بت
ومن المؤكد أن إسرائيل ستقوم بتزويد السمطات األميركية بأسماء ىؤالء األسرى الفمسطينيين وأماكن وجودىم 
وســوف تتعيــد بتســميم أي أســير محــرر يعــيش فــي الضــفة الغربيــة وســوف تقــدم معمومــات عــن أمــاكن وجــود 

 ددًا آخر في قطر وآخر في سورية. أسرى آخرين ألن عددًا من األسرى تم نقمو لئلقامة في تركيا وع
 4/3/1021، الوطن، سوريا

 
  أكثر ضعفا "إسرائيل": ىيغ يرفض االعتذار ويقول إن وضع "الميل أون صاندي" 

قالـت صــحيفة يالميـل أون صــنديي عمـى موقعيــا، اليـوم إن وزيــر الخارجيـة البريطــاني وليــام : وكــاالت - لنـدن
يمي بســبب التغييــرات فــي المنطقــة. ونقمــت الصــحيفة عــن ىيــغ ىيــغ حــذر مــن تزايــد ضــعف الموقــف اإلســرائ

ن التواجد في ىذا الوضع استراتيجية غاية في السوءي.  قولو:يإن إلسرائيل أعداء كثيرين، وا 
وأشــار ىيــغ إلـــى الضــغوط التـــي ســتتعرض ليـــا اســرائيل بفعـــل التغييــرات فـــي المنطقــة وقولـــو محــذرا يالحقيقـــة 

 بح أكثر ضعفا بسبب الربيع العربيي. األكيدة ىي أن وضع إسرائيل أص
وجـاءت أقـوال ىيـغ خـبلل لقائـو نوابـا مـن حــزب المحـافظين البريطـاني الحـاكم، مـن جمعيـة يأصـدقاء إســرائيلي 
الــذين اتيمـــوه بالخضــوع لتـــأثير الدبموماســيين المعـــادين إلســرائيل فـــي وزارتــو، وانحيـــازه لمفمســطينيين والعـــرب. 

لخارجيــــة البريطــــاني رفــــض االعتــــذار عــــن موقفــــو حيــــال إســــرائيل خــــبلل وأشــــارت الصــــحيفة إلــــى أن وزيــــر ا
 االجتماع.

وحسب الصحيفة، فـإن ىيـغ المعـروف بيـدوء أعصـابو انفجـر غضـبا خـبلل مواجيـة حاميـة مـع النـواب الـذين 
 اتيموه بالتعاطف مع الفمسطينيين. 

 6/3/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 
 فمسطين مستقر وفييا فرص استثمارية كبيرةوزير االتصاالت البريطاني: الوضع في  

بحـــث وزيـــر الثقافـــة واالتصـــاالت والصـــناعات اإلبداعيـــة البريطـــاني ادوارد فيـــزي، ســـبل التعـــاون مـــع  :رام اهلل
 الجانب الفمسطيني فيما يتعمق بموضوع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات واالستثمار فيو.

لقائــو الــرئيس التنفيــذي لمجموعــة االتصــاالت الفمســطينية  وقــال فيــزي فــي حــديث خــاص لوكالــة يوفــاي، عقــب
عمار العكر في مدينة البيرة اليـوم االثنـين، إن المقـاء بحـث سـبل التعـاون بـين الجـانبين فيمـا يتعمـق بمواضـيع 

 االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، وفتح السوق الفمسطينية أمام الشركات البريطانية.
البريطانيــة أن الوضــع فــي فمســطين مســتقر وأن فرصــا اســتثمارية كبيــرة يمكــن وأضـاف أننــي أطمــأن الشــركات 

 استغبلليا في ىذا البمد، الذي لديو من اإلمكانيات البشرية المتعممة والمؤىمة الكثير.
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 5/3/1021، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 
 اليند تقاطع شركة الصناعات العسكرية اإلسرائيمية 

أعمنـت وزارة الـدفاع الينديـة الميمـة الماضـية عـن تجميـد عبلقاتيـا مـع عـدد مـن شـركات دوليـة  :اليـنعكا أون 
وذكــرت إذاعــة الجــيش وفقــًا لمــا جــاء فــي  وعالميــة والتــي مــن بينيــا شــركة الصــناعات العســكرية اإلســرائيمية.

وبـاقي الشـركات، مشـيرة  اإلعبلن أن اليند ستعمل عمى تجميد عبلقاتيـا مـع الصـناعات العسـكرية اإلسـرائيمية
إلى أنيا لن تبرم معيا صفقات لمدة عشر سنوات بسبب تورط ىذه الشـركات فـي فضـائح فسـاد ورشـوة تتعمـق 

 م.1004بصفات بيع سبلح في عام 
 6/3/1021، موقع عكا اون الين

 
 رفضًا لتوريط واشنطن في حرب ضد إيرانامام مقر مؤتمر "ايباك"  يتظاىروننشطاء  

نشرت صـحيفة "ذي اندبنـدنت" البريطانيـة اليـوم االثنـين تقريـرًا مـن مراسـميا فـي واشـنطن لـوري : القدس–لندن 
بيني يقول فيو ان محتجين عمـى دعـوات المـوبي المؤيـد السـرائيل فـي الواليـات المتحـدة، لجنـة الشـؤون العامـة 

تمر "ايبــاك" حيــث القــى االميركيــة االســرائيمية )ايبــاك( الــى شــن حــرب عمــى ايــران ىتفــوا امــس، خــارج مقــر مــؤ 
 الرئيس باراك اوباما كممة في المؤتمر، ضد تمك الدعوات التي تحرض اميركا عمى شن ىجوم عمى ايران. 

 5/3/1/1021، القدس، القدس

 
 أوروبا المشكمة والحل 

 ىاني المصري
ألن أوروبـا مشـغولة لـم تكـن التوقعـات لنتـائج الّزيـارة التـي قـام بيـا وفـد فمسـطينّي إلـى بـرلين وبروكسـل عاليـة، 

بأزمتيا االقتصادّية، وبما يجري في المنطقة العربّية من ثـورات وتغيـرات، وبـالممف اإليرانـي، وبعـد ذلـك تـأتي 
القضــّية الفمســـطينّية. الحظنـــا المواقــف األوروبّيـــة المتباينـــة مــن الطمـــب الفمســـطينّي لمحصــول عمـــى العضـــوّية 

 الكاممة في األمم المتحدة ومن المصالحة.
الرغم من كل ما سبق، كانت الزيارة التي استغرقت أسبوًعا كامبًل مفيدة ومثيرة لبلنطباع لجية االلتقـاء بعـدد ب

 وافر من المسؤولين والنواب وقادة األحزاب والمستشارين والمساعدين في برلين وبروكسل. 
اىتماًمـا خاًصـا بوفـد فمسـطينّي  لقد وجد الوفد اىتماًما ممفًتا يعكس كما قال لنـا بعـض المطمعـين والفمسـطينيين

لم يعد متوفًرا مثمو في ىذه اآلونة، وذلك يرجع إلـى أن الوفـد غيـر رسـمي يتكـون مـن شخصـيات وطنّيـة غيـر 
شــباط  6منتميــة لمفصــائل، وأن زيارتــو تــتم بعــد "إعــبلن الدوحــة" الــذي رفــع ســقف التوقعــات عنــد توقيعــو فــي 

من الشير نفسو، وفي ظل  12و 13د اجتماعات القاىرة في الماضي، إلى صدمة تعميق تشكيل الحكومة بع
 الخبلفات داخل "حماس" والبحث عن عبلقتيا بالثورات العربّية، خصوًصا فيما يجري في سوريا.

أبرز ما يبلحـظ فـي المقـاء مـع المسـؤولين والخبـراء والنـواب والمستشـارين األلمـان، واألوروبيـين عموًمـا، أنيـم، 
ن السياسة الفمسطينّية الممارسة اآلن، وال يستطيعون توقعيا أو البناء عمييـا أو التعامـل عمى األقل، ال يفيمو 

 معيا.
فإذا أخذنا مسألة المصالحة الوطنّية، فيم ال يعرفون بالضبط ىل ىي تحققت أم ال، وما الذي يمنع تحقيقيا، 

 خصوًصا بعد المتغيرات العربّية واإلقميمّية والدولّية.
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لسياســة الفمســطينية بصــورة أكبــر وضــوًحا عمــى مســألة تشــكيل الحكومــة، وىــي مســألة بالغــة ويظيــر ارتبــاك ا
األىمّية، ألن الحكومة ىي التـي تتعامـل معيـا الحكومـات. فالحكومـة الفمسـطينّية منـذ أكثـر مـن ثبلثـة سـنوات 

يم لوائح اتيام بانتظار تعديل أو تغيير كامل ألسباب تتعمق باستقالة بعض أعضائيا ألسباب خاصة، أو لتقد
ضد بعضيم، أو تمس الخبلف بـين أوسـاط مـن "فـتح" مـع حكومـة سـبلم فيـاض، أو ألسـباب تتعمـق باتفاقـات 
ــة المســتقمة، حتــى اتفــاق القــاىرة فــي أيــار  المصــالحة التــي نصــت عمــى تشــكيل حكومــة مــن الكفــاءات الوطنّي

 لحكومة الوفاق الوطني. الماضي، إلى أن انتيى األمر باالتفاق عمى ترؤس الرئيس محمود عباس
مثبًل من الممفت كما يقول أحد الدبموماسيين إّن "إعبلن الدوحة" قد ُوقِّع قبل أسابيع مـن االجتمـاع الـذي يعقـد 
كل سنتين لممانحين، ما سيؤثر سمًبا حتًما عمى التزاماتيم بدعم السمطة، ألنيم ال يعرفون من سيدعمون، ىل 

ســة محمــود عبــاس، أم حكومــة برئاســة شخصــّية وطنّيــة مســتقمة تتوافــق حكومــة ســبلم فيــاض، أم حكومــة برئا
 عمييا "فتح" و"حماس".

ـــين  ـــردد الفمســـطينّي مـــا ب نمـــا فـــي الت ـــف المصـــالحة، وا  ـــاك ال ينحصـــر فـــي مم ـــة أن االرتب ـــد الطـــين بم ومـــا يزي
 االستمرار في خيار المفاوضات الذي يعترفون بفشمو أو اتباع خيارات جديدة.

ينّية تيدد منذ سنوات بأنيا ستأخذ بدائل جديدة تتضمن عناوين عديدة، منيا: استقالة الـرئيس، فالقيادة الفمسط
وحل السمطة وتسميم مفاتيحيا لحكومة االحتبلل، ووقـف حالـة السـمطة التـي ليسـت سـمطة، أو طمـب الوصـاية 

يس االقتصـادّية، والتوجـو أو الحماية الدولّية، وسحب االعتراف بإسـرائيل، ووقـف التنسـيق األمنـي واتفاقيـة بـار 
إلــى األمــم المتحــدة لمحصــول عمــى العضــوية الكاممــة لمدولــة الفمســطينّية، والمقاومــة الشــعبّية، والتيديــد باتخــاذ 

؛ ونيايــة العــام الماضــي؛ 1022قــرارات إســتراتيجّية ســتغير الشــرق األوســط وتحديــد تــواري  لــذلك، مثــل أيمــول 
رسال "أم  16و  الرسائل" إلى نتنياىو وأطراف المجنة الرباعية في آذار الجاري.كانون الثاني الماضي؛ وا 

بالرغم من كل ذلك، نجد أن القيادة الفمسطينية لم تحسم أمرىا بأي اتجاه ستسير، وأقصى مـا سـارت فيـو ىـو 
التوجو إلى مجمس األمن بخصوص االستيطان، وتقديم طمب لمحصول عمى العضوية الكاممة والوقوف عمى 

الــــدفع باتجــــاه التصــــويت عميــــو ميمــــا كانــــت النتيجــــة، واالكتفــــاء بالحصــــول عمــــى العضــــوية فــــي أبوابــــو دون 
اليونيســكو دون تقــديم طمبــات جديــدة إلــى الجمعّيــة العامــة والوكــاالت التابعــة ليــا، ودون تفعيــل قــرارات دولّيــة 

لمحكمـــة الىـــاي ســـابقة يمكـــن أن يكـــون لئلصـــرار عمـــى تطبيقيـــا نتـــائج ممموســـة، خصوًصـــا الفتـــوى القانونّيـــة 
 وتقرير غولدستون.

ذا كانت القيادة والفصـائل يفكـرون جـديفا فـي اعتمـاد بـدائل وخيـارات جديـدة، لمـاذا يغَرقـون وُيغِرقـون الشـعب  وا 
جـراءات ال حصـر ليـا بعيـًدا عـن إعطـاء األولويـة لبمـورة ىـذه البـدائل التـي مـن المفتـرض  معيم في تفاصيل وا 

 أن تحكم السياسة وكل التفاصيل.
ــة العامــة لمحصــول عمــى  ــم يتقــدم طمــب إلــى الجمعّي ىنــاك أوســاط أوروبّيــة صــديقة لفمســطين، ال تفيــم لمــاذا ل
العضوّية المراقبة، وىذا أمر مضمون، وال يمنع متابعة المساعي لمحصول عمى العضوّية الكاممة في مجمـس 

 األمن.
مــول الماضــي لثنيــو عــن عــدم تقــديم أوروبــا ليســت بريئــة، فيــي قــدمت عرًضــا لمــرئيس الفمســطيني فــي شــير أي

طمـب عضـوّية كاممـة لمجمـس األمـن مقابـل دعــم أوروبـي لمحصـول عمـى العضـوّية المراقبـة، شـريطة أن يمتــزم 
بـــالعودة إلـــى المفاوضـــات المباشـــرة، وعـــدم تقـــديم طمـــب لمجمـــس األمـــن أو لموكـــاالت التابعـــة لؤلمـــم المتحـــدة، 

 ت الدولّية.خصوًصا لمحكمة العدل العميا ومحكمة الجنايا
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ىناك أحاديـث اآلن حـول تطـور فـي الموقـف األوروبـي يظيـر باالسـتعداد لمتنسـيق مـع الفمسـطينيين لمحصـول 
 عمى العضوّية المراقبة دون شروط مسبقة، ال نستطيع أن نصدقيا ما لم يتم اختبارىا عمى أرض الواقع.

ات لمفمسطينيين إذا تـم تطبيـق اتفـاق القـاىرة أو طبًعا، األوروبيون يقولون إنيم أعمنوا بأنيم لن يوقفوا المساعد
"إعبلن الدوحة"، وأنو سبق وأن زادوا مسـاعداتيم المقدمـة لمفمسـطينيين حتـى فـي فتـرة حكومـة "حمـاس"، ولكـن 

 تغيرت الكيفّية التي يتم فييا تحويل المساعدات.
وليـة الظالمـة كشـرط لبلعتـراف أوروبا ليست بريئة أيًضا في أنيا شاركت في وضع شروط المجنة الرباعية الد

بــأي حكومــة فمســطينية، وىــي شــروط لعــزل "حمــاس"، ولمتحايــل عمــى القــانون الــدولي وقــرارات األمــم المتحــدة، 
 وتقزيميا، وبالرغم من أنيا ال توضع اآلن كشرط لكنيا لم تراجع، وال تزال دول أوروبية ىامة تعتمدىا.

ضــغوط الدوليــة والمقاطعــة والتيديــد بيــا اضــطروا إلــى األخــذ عمــى أوروبــا أال تنســى أن الفمســطينيين تحــت ال
بشــروط الجنــة الرباعيــة مــن خــبلل الموافقــة أواًل عمــى تشــكيل حكومــة كفــاءات وطنيــة مســتقمة، فــي حــين أنيــم 
بــأمس الحاجــة إلــى حكومــة وحــدة وطنيــة تشــارك فييــا الفصــائل والمســتقمون، وثانًيــا باالتفــاق عمــى أن يتــرأس 

س حكومة الوفاق القادمة، حتى ال تتعرض لمحصـار والمقاطعـة مـع أن ىـذا يتعـارض مـع الرئيس محمود عبا
القــانون األساســي لمســمطة، ومــع الديمقراطيــة التــي تــرفض احتكــار شــخص واحــد لكــل ىــذه المناصــب، ومــع 

 البرلمانّي. –النظام السياسّي الفمسطينّي المختمط الرئاسّي 
لقيم التي تنادي بيا، أن ترفع الشروط التي تضعيا عمى الفمسـطينيين، عمى أوروبا، إذا كانت وفّية لممبادئ وا

 أو عمى األقل تضع شروًطا مماثمة عمى إسرائيل.
من ينتظر موقفـا أوروبًيـا خارجًيـا موحـًدا، خصوًصـا إزاء القضـّية الفمسـطينّية، سـينتظر طـويبًل، فينـاك مواقـف 

ــة، مثــل ألمانيــا وىولنــدا والــدو  ــة الشــرقّية، ســمبّية جــًدا ال تســاعد عمــى اتخــاذ لــبعض الــدول األوروبّي ل األوروبّي
موقف أوروبي موحد فاعل، ولكن ىذا ال يقمل من أىمّية أوروبا، وخصوًصا أن الموقف األوروبي في السابق 

 كان أفضل مما ىو عميو اآلن، ويمكن أن يعود كما كان وأفضل.
كل مممــوس، وىــذا يمكــن البنــاء عميــو فــي حمــبلت كمــا أن الــرأي العــام األوروبــي، حتــى فــي ألمانيــا تغيــر بشــ

التضـامن والمقاطعـة، وصــواًل إلـى مرحمـة يســتطيع فييـا الـرأي العــام األوروبـي أن يعكـس نفســو عمـى سياســات 
 وقرارات الحكومات األوروبّية واالتحاد األوروبّي.

يجاًبا  فيما يجري فييا، وبعـدىا النسـبّي أوروبا يمكن أن يتطور موقفيا ألنيا قريبة من المنطقة، وتتأثر سمًبا وا 
عن السياسة اإلسرائيمية وقربيا الجغرافي وتاريخيا االستعماري لممنطقـة؛ يجعميـا أكثـر معرفـة بمـا يجـري فييـا 

 من الواليات المتحدة األميركّية.
لمــة ولكــن الــدرس القــديم المتجــدد والــذي يخــرج منــو الزائــر ألوروبــا، أن أوروبــا والعــالم اليــوم، فــي عصــر العو 

وانييار نظام القطبين والشيوعّية، ال يفيم سوى لغة واحدة أو لغتـين، وىمـا القـوة أو المصـمحة، ومـن ال يـدرك 
 ىذه الحقيقة وال يحسن استخدام ىاتين المغتين أو إحداىما ال يستطيع إحداث التغيير.

و يؤثر عمى الشعوب والرأي العام، إن خطاب الحقوق والعدالة واإلنسانّية والحرّية والديمقراطّية ميم جًدا، ولكن
أما الحكومات فبل تفيم سوى لغة القوة أو المصمحة، وعمينا إتقان استخداميما أو أحدىما حتـى يأخـذنا العـالم 

 عمى محمل الجد.
ولن يتغير الموقف األوروبي وال الدولي وال حتى العربّي إذا لم يغير الفمسطينيون ما فـي أنفسـيم حتـى يكونـوا 

 فاعمين في إطار إستراتيجية جديدة قادرة عمى تحقيق ما عجزت عنو اإلستراتيجيات السابقة.موحدين و 
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إن الدبموماســّي الفمســطينّي فــي وضــع ال ُيحســد عميــو، ألن االنقســام السياســّي والجغرافــّي يضــعفو كثيــًرا، وتيــو 
ات العربيـة والدوليـة تفـتح آفاقًـا الخيارات البديمة يربكو، وتبدل السياسات يكاد أن يشـمو، بـالرغم مـن أن المتغيـر 

 إستراتيجية رحبة بصورة غير مسبوقة.
لقــد كــان الوفــد الــذي ضــم شخصــيات مســتقمة ولديــو مبلحظــات جوىريــة عمــى السياســة الفمســطينية ومواقـــف 
الفصـــائل المختمفـــة مـــدافًعا عـــن فمســـطين وقيادتيـــا وعـــن "فـــتح" و"حمـــاس"، ألنـــو يـــدرك أن الفمســـطينيين ميمـــا 

ذا نجا نجوا. اختمفوا في  مركب واحد إذا غرق غرقوا جميًعا وا 
 6/3/1021، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(

 
 ثمن التنسيق األمني 

 د. أيمن أبو ناىية
لـــم يكـــن تمفزيونـــا وطـــن والقـــدس التربـــوي ىمـــا أول مـــن يـــدفع ثمـــن التنســـيق األمنـــي، فقـــد ســـبقيما كثيـــر مـــن 

مم مــــن اعتــــداءات االحــــتبلل، لمنيــــل مــــن إعبلمنــــا الفمســــطيني المناضــــل المؤسســــات اإلعبلميــــة التــــي لــــم تســــ
المخصص لمقاومة االحتبلل والدفاع عن شعبنا الفمسـطيني. كـذلك لـم يكونـوا األسـير خضـر عـدنان واألسـيرة 
ىناء شمبي ىم أول من يدفع ثمن التنسيق األمني فقد سبقيم كثير من األسرى الفمسـطينيين مـن أبنـاء الضـفة 

سيم نـواب المجمـس التشـريعي، ولـم يكـن الشـييدان المغـدوران خمـدون السـمودي واحمـد دراغمـة المـذان وعمى رأ
قتميما جنود االحتبلل بدم بارد عمى حاجز الموت يحاجز الحمراي قرب طوباس، كـذلك الشـييد المغـدور عمـر 

ســـيق األمنـــي فقائمـــة القواســـمي الـــذي قتمتـــو قـــوات االحـــتبلل فجـــرا وىـــو نـــائم فـــي فراشـــو، ىـــم أول ضـــحايا التن
الشيداء تطول الذين قتموا عمى يد جنود االحتبلل دون أي ذنب في مناطق التنسـيق األمنـي أو بـاألحرى فـي 
مناطق نفوذ السمطة الفمسطينية في الضفة الغربــــية المخترقة امنيا وعسكريا من قبل قـــوات االحتبلل وقطعان 

الفمســـطينية جيـــارا نيـــارا باالعتـــداء المتواصـــل عمـــى المـــوطنين المســـتوطنين الـــذين يســـتبيحون كرامـــة الســـمطة 
الفمســطينيين، إمــا بالتصــفيات الجســدية أو بارتكــاب المجــازر تمــو المجــازر أو ســرقة ونيــب األراضــي والميــاه 

 والممتمكات أو واالعتداء عمى الصحفيين واإلعبلميين ومؤسسات اإلذاعية والتمفزة والجامعات والمدارس.
تكرر دومـا عمـى السـنة المـواطنين، مـاذا عـن بنـاء أجيـزة أمنيـة مينيـة مدربـة عمـى احـدث الوسـائل والسؤال الم

ومجيزة بأفضـل تجييـز وأثبتـت كفاءتيـا فـي تـوفير األمـن فـي كـل منطقـة أتـيح ليـا أن تعمـل فييـا، أىـي فعـبل 
ع المــواطنين تعمــل عمــى لكــبح جمــاح قــوات االحــتبلل ومــنعيم مــن اســتباحة منــاطق الســمطة ومنعيــا مــن ترويــ

الفمســطينيين بالمــداىمات واالعتقــاالت والقتــل أم ىــي أجيــزة تنســيق محايــدة وقــت الشــدة مــع االحــتبلل وناقمــة 
 عمى أبناء شعبنا وقت الرخاء؟

فمــن المبلحـــظ أن االعتــداءات والجـــرائم الصـــييونية تــتم فـــي الجــزء المســـمى بمنطقـــة )أ( وىــي المنطقـــة التـــي 
الفمســــطينية تمــــارس فييــــا كــــل الصــــبلحيات المدنيــــة واألمنيــــة. أن ىــــذه يفتــــرض أن تكــــون خاضــــعة لمســــمطة 

االعتداءات ىي داللة واضحة عمى أن قـوات االحـتبلل مازالـت تسـتبيح منـاطق السـمطة وال تميـز بـين منطقـة 
وأخـرى وتعيــث بيــا كمــا تشــاء دون حسـاب. والمســألة ال تحتــاج إلــى كثيــر مـن التفكيــر، فيــي واضــحة وضــوح 

موز منتصف الظييرة، بـان السـبب الرئيسـي فـي ىـذه االنتياكـات اإلسـرائيمية المسـتمرة ىـي الشمس في شير ت
اتفاقية التنسيق األمني وما أدراك بالتنسيق األمنـي، والتـي تعنـي تعاونـا امنيـا عسـكريا عمـى ارفـع مسـتوى بـين 

ا فــي يــد االحــتبلل قــوات االحــتبلل وأجيــزة التنســيق األمنــي التابعــة لمســمطة الفمســطينية، والتــي أصــبحت عصــ
يحركيــا كيفمــا شــاء لــبطش وقمــع شــعبنا. إذن ىــدف التنســيق األمنــي ىــو خدمــة االحــتبلل ومســتوطنيو وحفــظ 
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أمنيم وسبلمتيم وكأنيم ىم الضعفاء المسموبة حقوقيم ونحن األقوياء المدججين بالسبلح، لذلك يتوجب عمينا 
 دنا التي سمبوىا منا  .توفير ليم سبل الراحة والحماية الكاممة كي يينئوا بببل

إننــا فعــبل كفمســطينيين مجبــرون كرىــا عمــى دفــع فــاتورة التنســيق األمنــي مقابــل ال شــيء، ولــم نجــاز عمــى ىــذا 
الجيــد العظــيم الــذي نخمــص لــو ونتقنــو جيــدا، فــرغم إخبلصــنا ووفائنــا لــو، إال أن االحــتبلل ال يقــدر ألجيـــزة 

لجميـل الـذي لـم يكـن يومـا مـن األيـام يحمـم بـو، حيـث تحولنـا التنسيق األمني ىذا االنجاز العظيم وال يصـون ا
مــن مناضــمين مــن اجــل قضــيتنا وشــعبا المحتمــين إلــى مناضــمي وأبطــال التنســيق األمنــي، وضــد مــن يــا تــرى؟ 
طبعـــا ضـــد أنفســـنا  . فنجـــد أن أجيـــزة التنســـيق األمنـــي يعممـــون ســـويا مـــع زمبلئيـــم ورفقـــائيم الصـــياينة بـــل 

وعــد الـذين بــايعوىم عميـو بتطويــع الشـعب الفمســطيني لمنظومـة األمــن الـذي يريــده مخمصـين تمامــا وموفـون بال
ين وىـي متشـابية ومتطابقـة إلــى ســيق األمنـي تسـير بخطـين متــوازياالحـتبلل. والبلفـت لمنظـر أن منظومـة التن

وم بحممة حد كبير بين الطرفين الحميفين، فاالحتبلل يشن اآلن ىجمة عمى اإلعبلم والرأي وتكميم األفواه ويق
و نفـس مـا تقـدم بـو أجيــزة اعتقـاالت واسـعة فـي الضـفة ضـد الصـحافيين والتمفزيونـات واإلذاعــات المحميـة، وىـ

 ريات والرأي والصحافة ومياجمة الجامعات وتكميم األفواه.التنسيق األمني من كبت لمح
بالتنسـيق األمنـي نحن كمواطنين عـزل مـن السـبلح أصـبحنا ال نثـق بكـل مـا يدعونـو مـن أكاذيـب عمـا يسـمى 

في توفير السمم المدني واألمن االجتماعي لممواطنين الفمسطينيين، فقد ثبت مـا حقيقتـو أن اسـتمرار العنجييـة 
والمداىمات والقتل واالعتقاالت وسياسة تكميم األفواه وكبت حرية الصحافة والرأي وسياسة تكميم األفواه مـن 

تيديد خطير ومساس بأمن المواطن الفمسطيني واغتيال معنوي  قبل سمطات االحتبلل وأجيزة التنسيق األمني
لمسمطة الفمسطينية ذاتيا في عيون مواطنييا الذين ال يجدون من يدافع عنيم ويحمييم من غدر ىذا التنسيق 
األمني، كمـا أننـا أصـبحنا ال نسـتطيع فيـم أو يتقبـل وضـعًا تسـخر فيـو كـل المـوارد واألدوات والوسـائل لتـوفير 

لمصــياينة دون أي وزن أو اكتــراث ألمــن المــواطن الفمســطيني الــذي أصــبح عرضــة لمقتــل فــي ســاعات األمــن 
الفجر وىو نـائم فـي فراشـو أو فـي طريقـو إلـى عممـو ومدرسـتو أو تكبيـل حريـة الصـحافة واإلعـبلم، فـالى متـى 

 رواحنا؟.سنكون أغبياء بالوفاء لممحتل، والتي متى سندفع فاتورة التنسيق األمني من دمائنا وا
 6/3/1021، القدس العربي، لندن

 
 ال انتخابات من دون القدس وحماس 

 عريب الرنتاوي
إســرائيل تنــوي وضــع عراقيــل مــن "العيــار الثقيــل" عمــى طريــق االنتخابــات الفمســطينية القادمــة...فيي ال تريــد 

لييـــود"....وىي ال تريـــد لمراكـــز االقتـــراع أن تـــدخل لمقـــدس، "العاصـــمة األبديـــة الموحـــدة لدولـــة جميـــع أبنائيـــا ا
لحركة حماس أن تشارك فـي انتخابـات الضـفة الغربيـة ترشـيحًا وانتخابـًا إن أمكـن، حتـى يقضـي اهلل أمـرًا كـان 

 مفعوال، وتقبل حماس بشروط الرباعية الدولية الثبلثة.
التشــــريعية، ســـمحت إســـرائيل بشــــمول القـــدس مـــن ضــــمن الـــدوائر االنتخابيــــة  1006و 2446فـــي انتخابـــات 

لفمسطينية...وفي األخيرة، قبمت بمشاركة حماس فييا، وىي االنتخابات التي أفضت إلى فوز الحركة بغالبية ا
مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني...فيل سـترتد إسـرائيل بزعامـة نتنيـاىو عّمـا أجازتـو وقبمـت بـو، حكومـات 

 قضاض عمييا؟إسرائيمية سابقة، وصار عرفًا ومسممات ال يمكن الرجوع عنيا أو االن
من نافل القول، إن أحدًا من الفمسطينيين لن يقبل بأي حـال مـن األحـوال، بـإجراء انتخابـات ناقصـة مـن دون 
القدس وحماس...فاالنتخابات تفقد معناىا و"نصابيا" السياسي والجغرافي مـن دونيمـا...ومن األفضـل تأجيـل 
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ائيمية المذلـة، والتـي سـيترتب عمييـا تـداعيات أشـد االنتخابات أو حتى إلغاؤىا، عمى أن ُتجرى بالشروط اإلسـر 
 خطورة من إلغاء االستحقاق االنتخابي.

المعركة لم تنتِو بعد...والفمسطينيون ال يتعاممون مع شروط حكومة نتنياىو كقدر ال راّد لو...وثمة مسؤوليات 
م بيـا فـورًا ومـن دون إبطـاء، جسام تقع عمى عاتق السمطة والمنظمة والمجتمعين العربي والدولي، يتعين القيـا

من أجل كسـر صـمف إسـرائيل وغطرسـتيا واسـتعبلئيتيا...وفي ظنـي فـرص االنتصـار فـي معركـة االنتخابـات 
المقبمــة، ىــي فرصــة عظيمــة، إن نحــن أجــدنا خوضــيا بكــل مــا نمتمــك مــن أوراق وتحالفــات و"منطــق، مــع أن 

وة"، وان االنتصــار عمييــا فــي معاركنــا المقبمــة، إســرائيل عممتنــا "أن قــوة المنطــق ليســت بــديبًل عــن منطــق القــ
 يستوجب االتكاء إلى األمرين معًا: المنطق والقوة.

لـــــيس مســـــتبعدًا أبـــــدًا، أن تكـــــون اإلشـــــارات اإلســـــرائيمية االســـــتفزازية ىـــــذه، تســـــتيدف ممارســـــة ضـــــغط عمـــــى 
فاوضات"...تسـمح الفمسطينيين لمحصول عمى مكاسب فـي "ممفـات" أخـرى، مـن شـاكمة "االنتخابـات مقابـل الم

إسرائيل بإجرائيا في القدس وبمشاركة حماس، مقابل عودة الفمسطينيين لمائدة المفاوضات العبثية، ومن دون 
 شروط مسبقة....ىذه مقايضة لئيمة، ال يجوز بحال الخضوع لشروطيا االبتزازية.

الوطنيــــة...ىنا ثمــــة واحـــدة مــــن أىـــم أوراق القــــوة فــــي ىـــذه المعركــــة تتجمــــى فـــي اســــتكمال مســــار المصـــالحة 
"تســـريبات" مقمقـــة تقـــول بإمكانيـــة تأجيـــل تشـــكيل حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة إلـــى حـــين تـــوفر الضـــمانات الدوليـــة 
إلجراء االنتخابات في جميع مناطق السمطة وبمشاركة جميـع المكونـات الفمسـطينية الراغبـة بذلك...ىـذا لـيس 

ن كان مفيومًا ومقبواًل لعدة أ  يام أو عدة أسابيع، فإنو ال يجوز أن يصبح "حبًل".خيارًا أبدًا، وىو وا 
وثمــة "تفيــم" مــن قبــل المجتمــع الــدولي إلجــراء انتخابــات مقبمــة وفقــًا لــذات األســس التــي جــرت عمــى أساســيا 
االنتخابـــــات الفائتـــــة، بمـــــا فييـــــا القـــــدس حمـــــاس، ىــــــذا أمـــــر يمكـــــن البنـــــاء عميـــــو، وموقـــــف يمكـــــن تطــــــويره 

صــة إضــافية لتحريــك الموقــف العربــي الرســمي والشــعبي، واختبــار جديتــو واستنياضــو...وربما نكــون أمــام فر 
ن كانـت ليسـت "أم معاركيم"...ىنـا يمكـن  وجدواه، في التصرف حيال واحدة من معارك الفمسطينيين، حتى وا 

 البناء عمى نتائج الثورات العربية ويقظة الوعي الديمقراطي التّواق لمحرية لدى مبليين العرب.
فقًا ليذه "التسـريبات" يعـود لرغبـة الـرئيس بعـدم تـولي رئاسـة حكومـة دائمـة، أو "طويمـة األمـد"، سبب التأجيل و 

تشــــــبو حكومــــــة الــــــدكتور ســــــبلم فّيــــــاض التــــــي قضــــــت خمســــــة أعــــــوام فــــــي "تصــــــريف األعمــــــال" أو عـــــــدم 
مى تصريفيا...الرئيس عباس قبل بتولي رئاسة الحكومة، عمى أن تكون حكومة انتقالية، مؤقتة ومكمفة بـاألع

عمار غزة...ىو يتحدث عن عدم الترشح لوالية رئاسية جديدة، ومن  عمى إنجاز ميمتين: إجراء االنتخابات وا 
 يعزف عن الرئاسة األولى، ال يبدي شغفًا باالستحواذ عمى رئاسة ثانية.

وأحســب أن المماطمــة اإلســرائيمية فــي إعطــاء الضــوء األخضــر إلجــراء االنتخابــات يممــي وضــع جــدول زمنــي 
يد لرزنامـة المصـالحة الفمسـطينية، فـإن الحـت فـي األفـق بـوادر "حمحمـة" دوليـة، مضـينا إلـى حكومـة وحـدة جد

ن بـدا أن حبـال المماطمـة والعرقمـة سـتمتد وتتطـاول، فـبل بـأس مـن إعـادة البحـث فـي  وطنية برئاسـة عبـاس، وا 
ول ضــحايا الغطرســة تكميــف شخصــية أخــرى لشــغل ىــذا المنصــب...الميم أاّل يكــون مســار المصــالحة، ىــو أ

 اإلسرائيمية.
ثمــة مــا يشــي بــأن درجــة مــن التفــاىم حــول ىــذه العنــاوين، قــد جــرى التوصــل إلييــا بــين عبــاس ومشــعل فــي 
اجتماعــات الدوحــة والقــاىرة األخيرة...وىــذا أمــر جيــد وُمطمئن...عمــى أن التراشــق المتواصــل باالتيامــات بــين 

الفمسطيني يبعث عمى الخشية من نجاح إسرائيل في نقل  مسؤولين ومساعدين وناطقين عمى ضفتي االنقسام
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مســؤولية تعطيــل االنتخابــات وتبعاتــو، إلــى الممعــب الفمســطيني الداخمي...عنــدىا نكــون قــد خســرنا االنتخابــات 
 المصالحة، سواء بسواء....عندىا نكون قد عدنا أدراجنا إلى المربع األول.

 6/3/1021، الدستور، عّمان
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