
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 ىنية إسماعيؿ... ال لموطن البديل ..يوم األرض. ىي ذكر مقال6 ف
 في اجتماع في القاهرة مكتبها السياسي حماس تنتخب رئيس"الحياة"6 
 تأوسمو ماتاتفاقية ق لـ"الكنيست"6 رئيس أسب

 الشهر المقبل "خطوات استراتيجية"بـ هددون بالتصعيديالفمسطينيون األسرى 
 أبريلنيسان/ أردوغان6 مفاوضات التعويضات مع الجانب اإلسرائيمي تبدأ في 

يعم  االحتفال بذكرى يوم األرض
6 مسيرات األراضي الفمسطينية

 ومواجهات وزرع أشجار
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 6 مسيرات ومواجهات وزرع أشجارالفمسطينية األراضييعم  االحتفال بذكرى يوم األرض .1
أدحيا الشعب الفمسطيني في الوطف والشتات  ، أفوكاالت نقاًل عف  31/3/2013، األيام، رام اهللنشرت 

ليـو األرض، بتنظيـ مسيرات جماىيرية ومواجيات مع قوات االدحتالؿ في عدة  33مس، الذكرى الػ أ
رفع المشاركوف فييا األعالـ الفمسطينية، وصور قد مناطؽ، وعبر تنظيـ أياـ عمؿ وزراعة األشجار. و 

ؿ والمستوطنيف، األسير سامر العيساوي وممصقات تتعمؽ بيوـ األرض، وشعارات تطالب بردحيؿ االدحتال
واخرى تدعو الى اإلفراج عف األسرى المضربيف عف الطعاـ، ووضع دحد لجرائـ االدحتالؿ وتيويد القدس. 
وفي القدس، أدحيا المواطنوف ذكرى يوـ األرض، أمس، بزراعة األراضي الميددة باالستيالء لصالح 

ف أباسـ الشرطة االسرائيمية لوبا السمري كدت الناطقة في ىذا الصدد، أاالدحتالؿ بأشتاؿ الزيتوف وتنظيفيا. و 
"الشرطة اعتقمت ثالثة اشخاص لتعدييـ عمى ارض عامة وغرس اشجار زيتوف فييا، وىـ موقوفوف ويجري 
التدحقيؽ معيـ". وفي قرية بمعيف غرب راـ اهلل، نظـ اتدحاد "لجاف العمؿ الزراعي"، دحفال أمس، لمناسبة يـو 

ا والصمود مقاومة"، دحيث قامت المجاف الزراعية بزراعة أشتاؿ األرض، وذلؾ تدحت شعار "األرض لن
الزيتوف، خاصة في المنطقة القريبة مف جدار الفصؿ العنصري. وفي رفح، شارؾ عشرات الشباف 
والمتطوعيف في تشجير مسادحات مف األراضي المدحاذية لخط التدحديد "الخط الفاصؿ"، صباح أمس، وذلؾ 

ىا كؿ مف المجنة الشعبية لالجئيف بمخيـ رفح، والمبادرة الشبابية، إدحياء ضمف سمسمة مف الفعاليات تنفذ
لذكرى يوـ األرض. كما أدحيا مئات المواطنيف في المدحافظة الوسطى بالقطاع، يوـ األرض بغرس عشرات 

 أشجار الزيتوف في األراضي الدحدودية في قرية وادي السمقا.
ا و أدحي 44أف فمسطينيي  ،الناصرةمراسميا في  يسيبرىـو جرا عف 31/3/2013، الغد، عّمانوأضافت 

خرج آالؼ الفمسطينييف في مسيرة دحاشدة وميرجاف  دحيث ليـو األرض في سخنيف 33أمس السبت الذكرى الػ
في ساعات الصباح جرت عدة فسياسي خطابي في منطقة النقب وعدد مف مدف الداخؿ الفمسطيني. 

وقع فييا شيداء يوـ األرض، في سخنيف وعرابة وكفركنا  مسيرات ندحو نصب الشيداء في البمدات التي
والطيبة، ووضعت أكاليؿ الزىور، وفي ساعات ما بعد الظير بدأت المسيرات التقميدية، في البمدات الثالث 

انطمقت المسيرة المركزية التي شارؾ فييا آالؼ فيما التي عرفت الدحقا باسـ "مثمث يوـ األرض". 
، وانتيت عند النصب سخنيف في الجميؿ ، وطافت أدحياء مدينة1544ندحاء مناطؽ الفمسطينييف مف كافة أ

التذكاري التاريخي في المدينة، بكممات سياسية. وفي النقب عقد ميرجاف سياسي خطابي بمشاركة المئات، 
ت ندد فيو الخطباء بالمؤامرة الكبيرة التي تواجييا بمدات النقب، مف مخطط لمصادرة مئات آالؼ الدونما



 
 

 

 

 

           2ص                                    1832العدد6                13/1/1031األحد  خ6التاري

النائب  دحذرقرية عربية وتيجير أىالييا الى بمدات مدحاصرة أصال. مف جيتو،  30واقتالع ما ال يقؿ عف 
لتغييب  "سرائيؿ"إمدحمد بركة، رئيس الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، مف المؤامرة الدولية المتواطئة مع 

الؿ تشعر بغياب أي ضغط عمييا لتستفدحؿ القضية الفمسطينية عف األجندة العالمية، وقاؿ إف دحكومة االدحت
في االستيطاف وتقضي عمى آفاؽ الدحؿ داعيا الى إنياء دحالة الصراع الداخمي في الشعب الفمسطيني مف 
أجؿ رفع جاىزية شعبنا لممقاومة الشعبية الجماىيرية الواسعة، إضافة الى رفع مستوى المعركة مف أجؿ 

 يف عمى الطعاـ مف بينيـ.األسرى في سجوف االدحتالؿ وخاصة المضرب
 

 في غزة بمشاركة مركز الزيتونةفعاليات مؤتمر األمن القومي الفمسطيني تنطمق  .2
"األمف القومي الفمسطيني"، في لػ مساء السبت، فعاليات المؤتمر السنوي األوؿ انطمقت 6جماؿ غيث - غزة

يف االستراتيجييف المدحمييف والدولييف. قاعة رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، بدحضور عدد مف الخبراء والمفكر 
وييدؼ المؤتمر، الذي تنظمو أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا بغزة؛ إلى وضع استراتيجية 
فمسطينية واضدحة لمشروع وطني يتناوؿ كافة األسس والثوابت الفمسطينية، وتقويـ التجربة الفمسطينية في 

ؿ الدحراؾ السياسي الفكري لدى الشرائح المثقفة بشكؿ مثمر، وفؽ ما أكد المقاومة والدحكـ، إضافة إلى تفعي
مؤتمر سيعقد عمى مدار يوميف متتالييف، ال، أف مضيفاً رئيس المجنة اإلعالمية لممؤتمر ىاني البسوس. 

 وسيتـ إيصاؿ التوصيات لكافة المعنييف والقيادات والفصائؿ الفمسطينية؛ لتطبيقيا عمى أرض الواقع. وأوضح
البسوس، أف المؤتمر سيتناوؿ ثمانية مدحاور، ستيتـ بالتعرؼ عمى مفيوـ المشروع الوطني الفمسطيني، 
والثوابت الفمسطينية وتدحديد ماىيتيا، باإلضافة إلى القدس، والمقاومة الفمسطينية كاستراتيجية لتطبيؽ 

قامة الدولة. وأضاؼ6 "إف المؤتمر سيضع مفيوًما لمم قاومة الفمسطينية، ومستقبؿ المشروع الفمسطيني وا 
لى أيف ىي ذاىبة، وتقييـ االقتصاد الفمسطيني والتدحديات والعقبات التي تواجيو،  السمطة الفمسطينية، وا 
باإلضافة إلى التدحوالت السياسية في المنطقة وأثرىا عمى القضية الفمسطينية، ومستقبؿ االدحتالؿ اإلسرائيمي 

شخصية عربية ودولية مف القدس ومصر  50رؾ في المؤتمر قرابة وعالقتو بالقضية الفمسطينية". وسيشا
واألردف ولبناف وبريطانيا وغيرىا، منيا بشير نافع، ومدحسف صالح، ويدحيى خمؼ داود، وعدد مف البادحثيف 
مف مركز الزيتونة لمدراسات، باإلضافة إلى عدد مف المختصيف والبادحثيف مف داخؿ وخارج القطاع، بدحسب 

 البسوس.
 30/3/2013، ن أون الينفمسطي

 
 1031 سنة عمى موازنة يصادق عباس .1

 .1031، عمى الموازنة العامة لمسنة المالية أمسوفا6 صادؽ الرئيس مدحمود عباس،  -راـ اهلل 
وقاؿ المستشار القانوني لمرئيس دحسف العوري6 إف الرئيس صادؽ عمى مشروع قانوف الموازنة العامة 

)آذار( ىي آخر ميمة  قاؽ دستوري، عمى اعتبار أف نياية الشير الدحاليالمنسب مف مجمس الوزراء كاستدح
وأضاؼ  قانونية لمصرؼ، ولف يكوف ىناؾ سند قانوني لمصرؼ بعد ذلؾ إال مف خالؿ إقرار الموازنة العامة.

 العوري6 إف الرئيس أصدر تعميماتو باستقباؿ أية مالدحظات مف الكتؿ النيابية والنواب، وكؿ الجيات ألخذىا
جراء التعديؿ القانوني إذا اقتضت المصمدحة العامة ذلؾ.  بعيف االعتبار، وا 

 13/1/1031األيام، رام اهلل، 
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 أصدقاء القدس البحريني وفديستقبل  عباس .0
استقبؿ الرئيس مدحمود عباس، مساء أمس، بمقر الرئاسة في راـ اهلل، وفد أصدقاء القدس  6وفا -راـ اهلل 

وردحب الرئيس بالوفد البدحريني الشقيؽ في فمسطيف، مؤكدا أىمية  د جبر المسمـ.البدحريني برئاسة صالح مدحم
وأشار الرئيس إلى أف زيارات األشقاء العرب لفمسطيف،  ىذه الزيارة في دعـ صمود الشعب الفمسطيني.

ولمدينة القدس خاصة، تعمؿ عمى كسر القيود التي يفرضيا االدحتالؿ لتسريع مخططاتو التيويدية وفصؿ 
 مدينة المقدسة عف مدحيطيا العربي اإلسالمي.ال

وأوضح الرئيس أف فمسطيف تردحب بكؿ زوارىا الذيف جاؤوا ليتضامنوا مع السجيف في وجو السجاف، 
 واالطالع عمى الواقع الذي يعيشو الشعب الفمسطيني تدحت االدحتالؿ.

ة االدحتالؿ، و"نأمؿ أف يكوف بدوره، قاؿ المسمـ إف الزيارة جاءت لدعـ صمود الشعب الفمسطيني في مواجي
وأضاؼ6 "قمنا بزيارة المدف الفمسطينية،  ىناؾ دحراؾ شعبي عربي لمساندة فمسطيف وشعبيا المناضؿ".

وتمكنا مف زيارة القدس والصالة في المسجد األقصى المبارؾ، وشاىدنا االستيطاف عمى دحقيقتو والمعاناة 
 الكبيرة لمشعب الفمسطيني جراء االدحتالؿ".

 13/1/1031اة الجديدة، رام اهلل، الحي
 
 6 العودة حق مقدس وَمْن يتنازل عنه فهو "خائن"بحرأحمد  .2

أكد د.أدحمد بدحر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي أف العودة "دحؽ مقدس فردي 6 مريـ الشوبكي - غزة
ي، والخيانة العظمى"، وجماعي ال يمكف أف يسقط بالتقادـ"، واصفًا التنازؿ عنو بػ"الخروج عف الصؼ الوطن

 ـ.;100وفؽ المادتيف الثالثة والسادسة مف القانوف الذي أقره المجمس التشريعي عاـ 
وشدد بدحر خالؿ مؤتمر "شيود عمى النكبة الثالث" الذي نظمتو، السبت، دائرة شؤوف الالجئيف في دحركة 

 مشاريع التوطيف. دحماس، في الذكرى السابعة والثالثيف ليـو األرض، عمى رفض الفمسطينييف
وقاؿ6 "ودحؽ العودة ال يمكف أف يتدحقؽ إال بالجياد المقدس، ليس في فمسطيف فدحسب بؿ بمشاركة األمة 
العربية واإلسالمية"، مطالبًا المقاومة الفمسطينية بأف "تشد أيادييا عمى الزناد، وأف تطور أعماليا دحتى يأتي 

ي بعدـ العودة إلى المفاوضات؛ كونيا أعطت وطالب المفاوض الفمسطين العرب لتدحرير فمسطيف".
لإلسرائيمييف الضوء األخضر لزيادة االستيطاف والتيويد واالعتقاالت، مضيًفا6 "عمى المفاوض الفمسطيني أال 

 يعطي شبكة أماف لمييود لتيويد القدس وتيجير أىميا".
دحرير القدس؛ ألنيا أمانة في وأوصى بالعمؿ عمى إطالؽ سراح األسرى مف سجوف االدحتالؿ اإلسرائيمي، وت

األعناؽ، قائاًل6 "ندحف عمى موعد بالنصر، ومثؿ ىذه المؤتمرات تأتي لتييئة األمة مف أجؿ تدحرير 
وقاؿ بدحر6 "أبناء شعبنا الفمسطيني في سوريا يييموف عمى وجوىيـ في الدوؿ العربية، وال يجدوف  فمسطيف".

 قريبة إلى فمسطيف". المأوى والضيافة، وستكوف عودة ىؤالء الميجريف
 10/1/101فمسطين أون الين، 

 
 مصرياً  "التشريعي" يستقبل وفدًا تضامنياً غزة6  .6

استقبؿ الدكتور أدحمد بدحر، النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، اليوـ السبت، وفد قافمة 6 غزة
اؿ وأطباء وميندسيف وذلؾ "مدحبي غزة" وىو وفد متضامف مف جميورية مصر العربية مكوف مف رجاؿ أعم

وأشاد بدحر "بمواقؼ مصر الرسمية والشعبية تجاه القضية  بمقر المجمس بغزة وبدحضور العديد مف النواب.
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الفمسطينية وعمى وجو الخصوص مواقؼ رئيس الجميورية مدحمد مرسي الداعمة لمدحؽ والشعب الفمسطيني 
مصر مف أجؿ نصرة القضية الفمسطينية منذ عمى الدواـ، واستعرض بدحر الجيود المصرية التي بذلتيا 

 المدحظة األولي النتصار الثورة المصرية المباركة".
وأشار بدحر لزيارات الوفود المصرية المتتالية التي تأتي لغزة متضامنة، مؤكدا بأنيا تمثؿ الشعب المصري 

ي دحتى نيؿ دحريتو واستقراره بكاممو، معتبرًا ذلؾ "أبمغ رسالة لالدحتالؿ بأف مصر باتت تدعـ الشعب الفمسطين
واعتبر أف مصر ماضية في طريؽ استكماؿ تدحقيؽ أىداؼ الثورة المصرية  وتدحرير أرضو المغتصبة".

المجيدة، ومضى يقوؿ "إف مصر اليوـ ليست كمصر األمس كونيا تقؼ مع فمسطيف بكؿ قوة"، مستذكرا 
ف النصر كاف مف القاىرة في العدواف "إعالف الدحرب عمى غزة مف القاىرة في دحرب الفرقاف بينما إعال

 األخير وذلؾ بفضؿ جيود الرئيس مرسي".
بدوره، أكد رئيس الوفد المصري وائؿ األنصاري عمى أف مصر تولي األىمية الكبرى لغزة وفمسطيف، مؤكدا 
بأف كؿ المصرييف تربوا عمى دحب فمسطيف ونصرة أىميا ألنيا عبارة عف جزء مف عقيدة األمة العربية 

 إلسالمية وفي مقدمتيا الشعب المصري.وا
 10/1/1031المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 الفمسطينية6 االستيطان خطر يهدد مصير ووجود الفمسطينيين السمطة .7

رىاب المستوطنيف ضد 6 وفا -راـ اهلل  دحّذرت الرئاسة الفمسطينية مف الخطر الفادح لالستيطاف والجدار، وا 
ورأت الرئاسة في بياف صادر  نو أصبح بمثابة "لغـ ييدد المنطقة بأسرىا".الشعب الفمسطيني، واعتبرت أ

لػ"يوـ األرض" أف "توقؼ عممية السالـ وانسداد أفقيا بسبب تمسؾ الدحكومة  :1عنيا في الذكرى اؿ
اإلسرائيمية بسياستيا االستيطانية سيقوض فرص دحؿ الدولتيف، وسيدفع عاجاًل أـ آجاًل الوضع برمتو إلى 

ودعت المجتمع الدولي ومؤسساتو، وخصوصًا األمـ المتدحدة إلى "التدخؿ لتنفيذ قرارات الشرعية  جار".االنف
 الدولية التي أقرت بعدـ شرعيتو ومخالفتو لكؿ مواثيقيا".

% مف أراضي الضفة الغربية برسـ التوسع االستيطاني، :1وقالت إف "االستيطاف الذي يمزؽ أرضنا ويضع 
فدحسب، بؿ ييدد أيضًا  :9>3المشروع بإقامة دولتنا عمى األراضي التي ادحتمت عاـ بات ييدد ليس دحقنا 

 مصيرنا ووجودنا الوطني، ودحقنا في العيش عمى أرض آبائنا وأجدادنا".
وشددت الرئاسة عمى أف "ميمة التصدي لالستيطاف بشتى الوسائؿ المشروعة ميمة عاجمة غير قابمة 

عف المجوء إلى الشرعية الدولية ومؤسساتيا وممارسة دحقنا المشروع لوقؼ  لمتأجيؿ"، وأكدت أنيا "لف تتوانى
 زدحفو مف أجؿ صيانة ودحماية أرضنا وتطييرىا مف رجسو".

 13/1/1031الحياة، لندن، 
 
 مميون دوالر 010دعم أوروبي لمقدس المحتمة بقيمة الرويضي6  .8

مسطينية أدحمد الرويضي إف "الرئاسة قاؿ مسؤوؿ ممؼ القدس في الرئاسة الف6 نادية سعد الديف - عماف
مميوف دوالر"، مؤكدًا أىمية  010وضعت بدعـ أوروبي خطة مفصمة الدحتياجات القدس المدحتمة بقيمة 

وأضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطيف المدحتمة،  "تنفيذىا مف خالؿ الصندوؽ الذي أعمنت عنو قمة الدودحة األخيرة".
يوية لممقدسييف والمؤسسات المقدسية والقطاعات الخدمية إف "الخطة الرئاسية تتضمف االدحتياجات الدح

األساسية لثالث سنوات"، مبينًا ضرورة "تقديـ دعـ الصندوؽ في إطار تمؾ الخطة لضماف وصوؿ 
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وأوضح بأف صندوؽ دعـ القدس الذي أعمف عنو في القمة العربية، األسبوع  المساعدات إلى مستدحقييا".
و مف خالؿ بنؾ التنمية اإلسالمي بمبمغ مميار دوالر، إال أف مكتب الرئاسة الماضي في الدودحة، "سيتـ إنشائ

 ينتظر تزويده بتفاصيؿ خطوات تنفيذه".
 13/1/1031الغد، عمان، 

 
 المفاوضات الستئنافالدراوي6 عباس يعطل المصالحة  .9

وي، إف رئيس السمطة قاؿ رئيس مركز الدراسات الفمسطينية في القاىرة إبراىيـ الدرا6 أدحمد المبابيدي - غزة
مدحمود عباس يستغؿ جميع الفرص التي يستطيع مف خالليا تعطيؿ جيود المصالدحة الفمسطينية، مشيرًا إلى 
أف إنياء االنقساـ بيف غزة والضفة لـ يعد عمى سمـ أولويات فريؽ السمطة الذي يسعى لمتفاوض مع 

 االدحتالؿ اإلسرائيمي.
مسطيف أوف اليف" أنو ال مستقبؿ إلتماـ المصالدحة في القريب وأضاؼ الدراوي في اتصاؿ ىاتفي مع "ف

العاجؿ نظرًا لرىاف عباس عمى الرئيس األمريكي باراؾ أوباما خاصة بعد زيارتو األخيرة لممنطقة، الفتًا إلى 
 أف أوباما وعد عباس بإعادة الدحياة لممفاوضات وىذا ما يريده األخير.

س" في قمة عربية تجمعيما مع زعماء عرب لبدحث المصالدحة واعتبر رفض عباس مشاركة وفد مف "دحما
دليؿ عمى "استمرار عباس وفريقو بخمؽ الذرائع لتعطيؿ أي جيد عربي يتكمؿ بإعادة المدحمة لمشعب 
جبارىا عمى العودة لمتفاوض  الفمسطيني"، مبينًا أف السمطة تتوجو ندحو المصالدحة لمضغط عمى )إسرائيؿ( وا 

 إنياء االنقساـ. وليس مف أجؿ العمؿ عمى
وأوضح أف عباس يخشى مف شراكة "دحماس" السياسية في دحاؿ إتماـ المصالدحة، األمر الذي سيعطؿ 
مشاريعو التفاوضية ويضع دحدًا لمسمسؿ التنازؿ عف ثوابت الشعب الفمسطيني الذي يقوده فريؽ السمطة، 

اجدىيـ أكثر ما يقمؽ عباس وفريقو مضيفًا 6"وصوؿ "دحماس" لممنظمة وقيادة الفمسطينييف في شتى أماكف تو 
 ويدفعو ندحو تعطيؿ المصالدحة واالستمرار في االنقساـ السياسي بيف غزة والضفة".

 10/1/101فمسطين أون الين، 
 

 "يوم األرض" يجّدد عهد الفمسطينيين لشهدائهم ووطنهم .30
ية السابعة والثالثيف، يـو جدد الفمسطينيوف بكافة أطرىـ ومؤسساتيـ في يـو األرض التي وافقت ذكراه السنو 

 .السبت، العيد لمشيداء والجردحى بالتمسؾ بالدحقوؽ الوطنية الثابتة ومواجية مخططات االدحتالؿ اإلسرائيمي
وقاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التدحرير الفمسطينية رئيس دائرة شؤوف الالجئيف زكريا األغا6 "إف شعبنا 

جاتو السممية ومقاومتو الشعبية وىو يدحيي ذكرى يوـ األرض سياسة الفمسطيني ال يزاؿ يواجو عبر ادحتجا
 التطيير العرقي ومصادرة األراضي، والعدواف اإلسرائيمي الذي يتواصؿ بكافة أشكالو ضد شعبنا األعزؿ".
وأضاؼ األغا أف ىذه المناسبة الوطنية تأتي ودحكومة االدحتالؿ "ال تزاؿ ماضية في خططيا العنصرية 

قامة المستوطنات  الرامية إلى تردحيؿ وتيجير الفمسطينييف، ومصادرة أراضييـ وشؽ الطرؽ االلتفافية وا 
وتوسيعيا واالستمرار في بناء جدار الفصؿ العنصري الذي يصادر آالؼ الدونمات مف األراضي الفمسطينية 

ف خالؿ شراء في الضفة الغربية، ومصادرة مسادحات شاسعة مف أراضي مدينة القدس بالقوة العسكرية أو م
األراضي بالتزوير والنصب واالدحتياؿ ضاربة بعرض الدحائط كؿ األصوات الدولية المنادية بوقؼ 

 االستيطاف".
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كما أكد النائب في المجمس التشريعي جماؿ الخضري أف يوـ األرض "ىو يوـ عزة وكرمة وتودحد في 
قامة الدولة مواجية التدحديات لمدحفاظ عمى األرض، ويوـ األمؿ بإنياء االدحتالؿ  واستعادة األرض وا 

وأضاؼ الخضري في بياف6 "نريد أف ينعكس ىذا التودحد لواقع عممي ينيي  الفمسطينية وعاصمتيا القدس".
االنقساـ ويؤسس لمردحمة استرداد الدحقوؽ المسموبة والدحفاظ عمى األرض"، داعًيا إلى تطوير الجيود المختمفة 

 ياء االدحتالؿ واالنقساـ.في داخؿ وخارج فمسطيف وتودحيدىا ندحو إن
 10/1/101فمسطين أون الين، 

 
 لعقد قمة المصالحة من الضروري التهيئة الجيدةالهباش6  .33

أكد وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية الفمسطينية الدكتور مدحمود اليباش عمى أىمية 6 فييـ الدحامد -جدة 
مر القمة العربية التي نظمت في الدودحة سرعة عقد القمة العربية المصغرة في القاىرة بناء عمى قرار مؤت

 مؤخرا إلنجاز المصالدحة الفمسطينية.
أنو مف الضروري التييئة الجيدة ليذه القمة إلنجادحيا لتودحيد الصؼ  "عكاظ"وأفاد اليباش في تصريدحات لػ

ت التي الفمسطيني وتدحقيؽ الودحدة المنشودة مشيرا إلى أف ىناؾ العديد مف اإلنجازات التي دحققتيا المقاءا
عقدت في القاىرة بيف ممثمي فتح ودحماس. وأوضح أنو مف الضروري وجود النية الصادقة إلنجاز 

المصالدحة الفمسطينية مشيرا إلى أف المصالدحة ليست مطمبا بؿ ضرورة استراتيجية لمواجية العدو اإلسرائيمي 
اء االنقساـ الفمسطيني الداخمي المشترؾ. وأشار إلى أف السمطة الفمسطينية تدعـ أي جيد عربي يستيدؼ إني

نجاز المصالدحة وتعتبره مردحبا بو.  وا 
 13/1/1031عكاظ، جدة، 

 
 المالكي6 راضون عن قرارات قمة الدوحة العربية .31

، لػ"األياـ" انو متفائؿ بتنفيذ الفمسطيني قاؿ د.رياض المالكي، وزير الشؤوف الخارجية رناؤوط6أعبد الرؤوؼ 
قراره في القمة العربية في الدودحة مشيرًا إلى أف طبيعة القرار تختمؼ بالكامؿ صندوؽ دعـ القدس الذي تـ إ

عف القرار الذي تـ اتخاذه سابقًا في قمة سرت في ليبيا، مشيرًا إلى أف فمسطيف سترفع المشاريع المطموب 
 تنفيذىا إلى بنؾ التنمية اإلسالمي الذي تـ تكميفو بإدارة الصندوؽ.

مميوف بدوف تدحديد آليات التنفيذ وتركت كذلؾ،  800نو في قمة سرت اتخذ قرار بمبمغ وقاؿ المالكي6 الفرؽ ا
ولـ يتـ تدحديد المبالغ التي يتوجب عمى كؿ دولة أف تدفعيا وبالتالي لـ تشعر أي دولة بأي التزاـ، أما في 

ت، بأنيا سوؼ الدحالة الدحالية فندحف نتدحدث عف مبمغ مميار دوالر وقد أعمنت قطر، وىو ما لـ يتـ في سر 
مميوف دوالر ولدينا آلية مدحددة وىي بنؾ التنمية اإلسالمي وما ىو مطموب ىو أف تقـو قطر  180تدفع 

بتدحويؿ المبمغ إلى بنؾ التنمية اإلسالمي، وعمينا ندحف كدولة فمسطيف أف ندحدد المشاريع التي يجب أف 
مي وقد تشكؿ لجنة ما بيف بنؾ التنمية تستفيد مف ىذه األمواؿ ونرفع المشاريع إلى بنؾ التنمية اإلسال

اإلسالمي ومنظمة التعاوف اإلسالمي ودولة فمسطيف وقد تكوف دولة قطر مف اجؿ دراسة ومراجعة ىذه 
المشاريع لدراسة جدواىا وفائدتيا ومردودىا عمى االقتصاد الفمسطيني وعمى تعزيز صمود المواطنيف في 

مف قبؿ المجنة وأيضًا بدراسة الجدوى والموازنة يتـ التنفيذ بشكؿ القدس، وعندما يتـ إقرار ىذه المشاريع 
 فوري".

 13/1/1031األيام، رام اهلل، 
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 دبور6 الفمسطينيون في لبنان مع تثبيت االستقرار .31

أكد سفير دولة فمسطيف في لبناف أشرؼ دبور، أف الالجئيف الفمسطينييف سيكونوف عامال إيجابيا في تثبيت 
القيادة الفمسطينية تعمؿ لمنيوض  إف. وقاؿ، األطراؼبناني، وىـ عمى مسافة وادحدة مف كؿ الم األىميالسمـ 

 بالوضع المعيشي لالجئيف.
زار دبور ورشة عمؿ "تمشاية" يرافقو وفد مف قيادة منظمة التدحرير ودحركة فتح في لبناف، والتقى الشباب 

روا بالشراكة مع جمعية مسار ضمف مشروع ونالمبناني والفمسطيني المشارؾ في الورشة التي تنظميا األ
 الكرامة لمجميع.

 13/1/1031المستقبل، بيروت، 
 

 السجن لفمسطيني أعجب بعبارة تنتقد وزيرًا من حكومة فياض .30
أشير عمى فمسطيني أعرب عف إعجابو بوضع  9أصدرت مدحكمة فمسطينية، دحكمًا بالسجف 6 يو بي آي

طة الفمسطينية عمى إدحدى صفدحات موقع التواصؿ االجتماعي )اليؾ( عمى تعميؽ ينتقد أدحد وزراء السم
وقاؿ الناشط أنس إسماعيؿ، إف مدحكمة الصمح في سمفيت، بالضفة الغربية، أصدرت الخميس  "فيس بوؾ".

 أشير، بتيمة "الذـ والقدح بدحؽ وزير االتصاالت السابؽ مشيور أبو دقة". 9الماضي، دحكمًا بسجنو لمدة 
يمة التي وجيت لو ىي "وضع )اليؾ( عمى عبارة كتبيا أدحد األشخاص عمى شبكة وأوضح إسماعيؿ أف الت

التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ"، تطالب بإقالة الوزير مشيور أبو دقة عندما كاف يشغؿ منصب وزير 
 االتصاالت، و)اليؾ( أخرى عمى عبارة تطالب بمدحاسبة الوزير".

 13/1/1031الخميج، الشارقة، 
 

 في اجتماع في القاهرة مكتبها السياسي تنتخب رئيس حماس"الحياة"6  .32
مصادر فمسطينية ، أف جيياف الدحسيني ،القاىرةنقاًل عف مراسمتيا في  13/1/1031الحياة، لندن، نشرت 

الدحياة أف اجتماعات مجمس شورى دحركة دحماس ستبدأ في القاىرة اليوـ النتخاب  جريدةموثوقة كشفت ل
 في دورتو المقبمة.رئيس لممكتب السياسي لمدحركة 

ووصؿ رئيس المكتب السياسي لمدحركة خالد مشعؿ إلى القاىرة أمس عمى رأس وفد يضـ قيادات في 
قادمًا  ،أمس ،إلى القاىرة ،ىنية إسماعيؿ ،غزة قطاع الدحركة، وذلؾ بالتزامف مع وصوؿ رئيس الدحكومة في

ة في انتخابات رئيس المكتب السياسي مف غزة عبر معبر رفح، ترافقو قيادات في الدحركة في غزة لممشارك
 لمدحركة.

الذي يضـ قيادات الدحركة في كؿ مف الداخؿ  ،مجمس الشورى العاـ لدحماس أعضاءوأوضدحت المصادر أف 
والخارج، وصموا إلى القاىرة لعقد اجتماعيـ الذي تأخر كثيرًا ألسباب لوجوستيو، مشيرة إلى صعوبة اختيار 

، لكنو تـ  مكاف عقد االجتماع. ولفتت إلى أنو كاف مف المقرر أف يعقد االجتماع العاـ الماضي في الخرطـو
استبعادىا ألسباب أمنية، مشيرة إلى التفجيرات التي جرت ىناؾ. كما كشفت إشكاليو اختيار قيادات الدحركة 

مثميف في الضفة الغربية نظرًا لصعوبة إجراء انتخابات فييا، ما اضطر الدحركة إلى اختيار بعض قادتيا وم
مف أبناء  1033كتوبر أ /عنيا مف األسرى المدحرريف في صفقو تبادؿ األسرى التي أبرمت في تشريف األوؿ

ىذه المعالجة ليذه اإلشكالية لـ تمؽ رضا الكثيريف باعتبار أف االختيار ليس  أفوأوضدحت المصادر  الضفة.
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لنيج مخالؼ لمقانوف وليس مخرجًا وفؽ مبدأ الشورى الذي تتمسؾ بو دحماس، واعتبر الكثيروف أف ىذا ا
 مناسبًا.

ف تأّخر إجراء انتخابات رئاسة المكتب يعود أيضًا إلى تعقيدات العممية االنتخابية في إوقالت المصادر 
الدحركة، إضافة إلى إعالف مشعؿ عدـ رغبتو في الترشح لفترة جديدة. وذكرت أف كاًل مف نائب رئيس 

ىنية يتنافساف عمى رئاسة الدحركة، مرجدحة عوده مشعؿ بقوة كمرشح المكتب السياسي موسى أبو مرزوؽ و 
 قياديًا. >8لرئاسة الدحركة. يذكر أف أعضاء مجمس الشورى يبمغ 

عضو المكتب السياسي لدحركة دحماس خميؿ الدحية كشؼ ، أف 13/1/1031، بيروت، المستقبلوأضافت 
وعزا ، المقبؿ / أبريؿصاه نياية شير نيسافأف نتائج انتخابات المكتب السياسي لمدحركة ستعمف في موعد أق

، تأخير اإلعالف عف النتائج، إلى وجود ترتيبات داخمية في أمسبو  أدلىالدحية في تصريح صدحافي 
 الدحركة، واألوضاع الخاصة في الضفة الغربية المدحتمة.

 
 والتهدئة واألسرى والعالقة مع مصر مشعل وهنية في القاهرة لبحث المصالحة .36

طار القاىرة الدولي مساء يوـ السبت، رئيس المكتب السياسي لدحركة دحماس، خالد مشعؿ، وصؿ إلى م
قادمًا مف العاصمة القطرية الدودحة عمى رأس وفد رفيع المستوى مف أعضاء المكتب السياسي في الخارج، 

ة، في فيما سبقو رئيس الدحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية، عمى رأس وفد مف قيادات دحماس في قطاع غز 
 زيارة تستغرؽ عدة أياـ.

ويمتقي وفد دحماس بالمسؤوليف المصرييف، لبدحث عدد مف الممفات الداخمية واإلقميمية، يتصدرىا ممؼ 
يناير الماضي. ومف كانوف الثاني/ المصالدحة الفمسطينية المعطؿ منذ اجتماع الفصائؿ في القاىرة منتصؼ 

سيما وزير المخابرات  مع المسؤوليف السياسييف في القاىرة، الالمنتظر أف يقوـ وفد الدحركة بإجراء مشاورات 
 المصرية، المواء رأفت شدحاتة، ومسؤولي الممؼ الفمسطيني بالجياز.

، التي استضافتيا الدودحة 10 وتتصدر المبادرة القطرية التي جرى طردحيا عمى اجتماع القمة العربية الػ
 جدوؿ أعماؿ وفد دحماس.

جيد مصري وعربي لتدحقيؽ المصالدحة الوطنية الفمسطينية، وسط تأكيدات  وأكدت دحماس تأييدىا ألي
نياء االنقساـ، دحيث شيدت القنوات الدبموماسية اتصاالت  مصرية وعربية بضرورة إنجاز ممؼ المصالدحة وا 

 مع القوى والفصائؿ لعقد اجتماع مرتقب يستيدؼ تفعيؿ ما جرى التوافؽ عميو في قمة الدودحة.
الدراسات الفمسطينية بالقاىرة، إبراىيـ الدراوي، إلى أف الزيارة تستيدؼ تسويؽ ممؼ  وأشار مدير مركز

األسرى الفمسطينييف وبدحث عممية التيدئة التي قادتيا القاىرة بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي، في ظؿ 
مفية الدحمالت ، إلى جانب توطيد العالقات بيف مصر وقطاع غزة، عمى خياخروقات االدحتالؿ لتفاىمات

 اإلعالمية التي دحاولت تشويو ىذه العالقة خالؿ الشيور القميمة الماضية.
 10/1/1031فمسطين أون الين، 

 
 

 أبو زهري6 إجهاض فتح لقمة المصالحة يحممها مسؤولية تعطيمها .37
سامي أبو زىري، الناطؽ باسـ دحركة  .د، أف غزةمف  10/1/1031المركز الفمسطيني لإلعالم، نشر 
س، استيجف االنتقادات المتوالية مف دحركة فتح لقمة المصالدحة الفمسطينية وتبايف مواقؼ دحركة فتح بيف دحما
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وقاؿ أبو زىري، في تصريح مكتوب تمقى المركز الفمسطيني لإلعالـ نسخة عنو6  القبوؿ والتنديد بالقمة.
 عف تعطيؿ المصالدحة"."تعتبر دحركة دحماس أف إجياض ىذه الخطوة يدحمؿ دحركة فتح المسؤولية مجددًا 

وأضاؼ إف ذلؾ يؤكد عمى تقديـ دحركة فتح لجيود عقد المفاوضات مع االدحتالؿ الصييوني عمى جيود 
دحركة المصالدحة الفمسطينية في ظؿ استمرارىا بدحممة اعتقاالت واسعة ومستمرة في صفوؼ كوادر وعناصر 

 دحماس في الضفة الغربية.
زىري اعتبر أف  سامي أبو، أف فييـ الدحامد ،جدةف مراسميا في نقاًل ع 13/1/1031عكاظ، جدة، وأضافت 

دحماس دحريصة عمى المشاركة في القمة العربية المصغرة وتردحب بدعوة أمير قطر لتدحريؾ عجمة المصالدحة 
ىدؼ استراتيجي لمشعب  الفمسطينيةوبأي جيد عربي إلنجاز المصالدحة الفمسطينية. وأضاؼ أف المصالدحة 

ف دحماس لـ تتأخر يوما في تدحقيؽ المصالدحة لمواجية العدو اإلسرائيمي المشترؾ الفمسطيني موضدحا أ
 بجبية مودحدة.

 
 محيسن6 عباس لن يحضر قمة عربية لممصالحة بوجود حماس جمال .38

أكد جماؿ مدحيسف، عضو المجنة المركزية لدحركة فتح، أف رئيس السمطة الفمسطينية مدحمود عباس  6راـ اهلل
وأشار  ي القاىرة يدحضرىا رؤساء عرب بوجود ممثميف عف دحركة دحماس.يرفض دحضور قمة عربية ف

قدس برس أف "الدحديث يجري عف مبادرة قطرية وليس قمة عربية،  وكالةمدحيسف في تصريدحات خاصة ل
فإما أف يدحضر الرئيس أبو مازف مع الرئيس المصري والقطري فقط دوف دحضور دحماس، أو يكوف عمى 

دحمد ممثال عف دحركة فتح عمى أف تدحضر كافة الفصائؿ الفمسطينية وليس مستوى مندوبيف يدحضر عزاـ األ
 فتح ودحماس فقط.

وشدد عمى أف "قمة عربية بوجود رؤساء دوؿ تتـ بدحضور الرئيس عباس فقط بصفتو رئيس دولة فمسطيف 
متمثيؿ وال يمكف القبوؿ بدحضور دحماس لمقاء بيف الرئيس عباس ورؤساء الدوؿ العربية لما فيو مف اجتزاء ل

إلى أف "المقاء استكمالي لالطالع عمى ما وصمت إليو المصالدحة  الفمسطيني إذا ما دحضرت دحماس"، مشيراً 
 وليس البدء مف جديد"، دحسب قولو.
إبريؿ المقبؿ عف مرسوميف  /رئيس عباس في العاشر مف شير نيسافالوتوقع القيادي في فتح أف ُيعمف 

عميو  التوافؽر بتشكيؿ دحكومة مستقميف برئاستو )عباس(، وفًقا لما تـ جديديف "لتدحديد موعد االنتخابات وآخ
 بالقاىرة بيف دحركتي دحماس وفتح".

ودحوؿ مطالبة دحماس المتعمقة بممؼ المعتقميف السياسييف؛ نفى مدحيسف بشدة ممارسة أجيزة السمطة 
اس تتدحرؾ في الضفة لالعتقاؿ السياسي بالضفة، مضيًفا "ال يوجد اعتقاؿ سياسي بالمطمؽ، وقيادات دحم

الغربية بكؿ دحرية، وىذه إسطوانة مشروخة مف قبؿ دحماس لميروب مف المصالدحة واالعتقاؿ بالضفة يتـ 
 لمف يخترؽ القانوف".

 10/1/1031قدس برس، 
 
 

 قيس عبد الكريم6 عقد قمة لممصالحة دون مشاركة الفصائل "مصيرها الفشل" .39
الفمسطيني قيس عبد الكريـ "أبو ليمى"، نائب األميف العاـ لمجبية أكد النائب في المجمس التشريعي  6راـ اهلل

الديمقراطية لتدحرير فمسطيف، عمى ضرورة دحضور جميع الفصائؿ الفمسطينية لقمة القاىرة المصغرة إلتماـ 
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القيادي في الجبية  ،وقاؿ أبو ليمى المصالدحة، التي دعت إلييا القمة العربية بالدودحة الثالثاء الماضي.
6 "ندحف 10/1قدس برس نسخة عنو يوـ السبت وكالة في بياف صدحفي تمقت  ،يمقراطية لتدحرير فمسطيفالد

مف دحيث المبدأ نردحب بكؿ مبادرة أو مدحاولة تيدؼ إلى تجاوز العقبات التي عرقمت تنفيذ اتفاؽ المصالدحة، 
ؿ واالبتعاد عف الثنائية لكننا نعتقد أف التنفيذ األمثؿ لممضي في طريؽ المصالدحة ىو مشاركة جميع الفصائ

التي كانت دوما سببا في التعطيؿ والتباطؤ والمماطمة في تنفيذ االتفاقات الموقعة، وخصوصا أف ىذا ما تـ 
التوافؽ عميو بيف جميع الفرقاء في دحوارات القاىرة األخيرة، وكانت المفروض أف تقطع شوطا في عممية 

ء االنقساـ بمعزؿ عف مشاركة جميع الفصائؿ لف يكوف وأضاؼ "أي مدحاولة لدحؿ مسألة إنيا التنفيذ".
 مصيرىا سوى الفشؿ".

 10/1/1031قدس برس، 
 

 األحمد6 عباس يحيل مشروع قانون انتخاب المجمس الوطني إلى "تنفيذية المنظمة" .10
قاؿ عضو المجنة المركزية لدحركة فتح عزاـ األدحمد إف "الرئيس مدحمود عباس 6 نادية سعد الديف -عماف 
مؤخرًا إلى المجنة التنفيذية لمنظمة التدحرير الفمسطينية المسودة النيائية لمشروع قانوف انتخاب المجمس  أدحاؿ

قراره في غضوف أياـ". الغد أثناء تواجده في عماف، إف "المجنة التنفيذية جريدة وأضاؼ، ل الوطني لدراستو وا 
أنيتو لجنة تفعيؿ المنظمة، وذلؾ بناء عمى  دماعستقر مشروع القانوف، بعد دراستو، في اجتماعيا القادـ، ب

 توجييات الرئيس عباس وفي ضوء تقرير رئيس المجمس الوطني سميـ الزعنوف".
وأوضح بأف "معظـ الفصائؿ الفمسطينية متفقة عمى كافة بنود المشروع، باستثناء نقطتي تبايف بيف دحماس 

يا، وىما طريقة انتخاب المجمس التشريعي وبقية الفصائؿ تركت لمرئيس عباس والمجنة التنفيذية لدحسم
 % بالتمثيؿ النسبي8:وطبيعة عالقتو مع المجمس "الوطني". وقد تركت المسألة األولى كما ىي موزعة بيف 

% دوائر، في ظؿ رفض دحركة دحماس تودحيد النظاـ االنتخابي لممجمسيف "الوطني" و"التشريعي" وفؽ 18و
 معظـ الفصائؿ عمى ذلؾ.التمثيؿ النسبي الكامؿ، رغـ موافقة 

أما قضية عالقة المجمسيف بيف "الوصؿ" و"الفصؿ"، فرأى األدحمد أنيا "ليست إشكالية، ولكنيا برزت ألف 
القانوف الدحالي في السمطة الفمسطينية ينص عمى أف أعضاء المجمس التشريعي ىـ أعضاء في الوطني بعد 

تنفيذية ىي الجية التي تعتمده وليس الفصائؿ، عممًا ولفت أف "القانوف ينص عمى أف المجنة ال انتخابيـ".
 بأف معظـ الفصائؿ متفقة عمى كافة البنود".

ويأتي ذلؾ في إطار خطوات المصالدحة، التي "تدحتاج إلى دعـ جيودىا والتصدي لمدحاوالت عرقمتيا وليس 
دة"، الفتًا إلى أف وقاؿ إف "المصالدحة ال تدحتاج إلى مبادرات جدي لعقد اجتماعات قمة"، بدحسب األدحمد.

الماضييف، دحيث يسير التنفيذ  1/;و 3/>"ىناؾ جدواًل زمنيًا تـ االتفاؽ عميو في اجتماعات القاىرة خالؿ 
 دحتى اآلف بشكؿ جيد وفؽ ما أتفؽ عميو".

 
إبريؿ المقبؿ عف جدوؿ الناخبيف المدحدث، ليتـ بعدىا  /نيساف 30وأفاد بأف "لجنة االنتخابات ستعمف في 

رسوميف بإعالف موعد إجراء االنتخابات وبتشكيؿ دحكومة المستقميف برئاسة الرئيس مدحمود عباس"، إصدار م
 موضدحًا بأف "االستدحقاؽ دحسب البرنامج المتفؽ عميو لف يكوف قبؿ ىذا التاريخ".

 13/1/1031الغد، عّمان، 
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 فمسطينلن يقبموا بدياًل عن الفمسطينيون  6باسم القوى الوطنية واإلسالمية أبو زهري .13
 واآالؼ الفمسطينييف في قطاع غزة، شارك ، أففمسطيف المدحتمةمف  13/1/1031الخميج، الشارقة، نشرت 

أمس، في فعاليات إدحياء "يوـ األرض". وأكد المتدحدث باسـ دحركة دحماس سامي أبو زىري، رفض الشعب 
يقبموا بأرض سيناء أو  الفمسطيني لسياسة التوطيف، مشددًا عمى أف الفمسطينييف متمسكوف بأرضيـ ولف

غيرىا بدياًل عف فمسطيف. وقاؿ، في كممة باسـ القوى الوطنية واإلسالمية خالؿ مسيرة جماىيرية قرب معبر 
بيت دحانوف "إيرز"، شماؿ غزة، "نظمنا ىذه المسيرة عند بوابة الشماؿ لنقوؿ إف بوابتنا الدحقيقية إلى أرضنا 

مقاومة لتدحرير فمسطيف، وضرورة العمؿ عمى تدحقيؽ الودحدة وجدد التمسؾ بخيار ال ىي ىذه البوابة".
 الفمسطينية عمى قاعدة المقاومة.

عالء و الردحيـ دحسيف،  عبد ،غزةو راـ اهلل، نقاًل عف مراسمييا في  13/1/1031االتحاد، أبو ظبي، وأضافت 
ريؽ المقاومة، رسالتنا لممدحتؿ ىي أننا ماضوف عمى ط" 6سامي أبو زىري قاؿ، أف وكاالتالالمشيراوي، 

 ."وقادموف ومعنا شعبنا مودحدًا ومعنا أمتنا لتدحرير فمسطيف شبرًا، شبراً 
 

 نالن نفرط عن شبر من أرضو المقاومة ستبقى الخيار االستراتيجي  6"يوم األرض"حماس في  .11
في أكدت دحركة دحماس، أف المقاومة ضد االدحتالؿ اإلسرائيمي ستبقى الخيار االستراتيجي لشعبنا الفمسطيني 

 طريقو ندحو استرداد الدحقوؽ والمدحافظة عمى الثوابت واستعادة األرض والدفاع عنيا وتدحرير المقدسات.
ليوـ األرض6 "إفَّ الرِّىاف عمى أيِّ نيج آخر غير المقاومة ىو  :1وقالت الدحركة في بياف ليا بالذكرى الػ

 سعي وراء سراب لف يجني منو شعبنا سوى مزيد مف التنازؿ والتفريط".
وأضافت6 "لف نفرط أو نتنازؿ عف شبر مف أرض فمسطيف التاريخية، وسيظؿ شعبنا الفمسطيني متمسكا 
بأرضو مف النير إلى البدحر، ولف تفمح مخططات االدحتالؿ في تغيير الواقع وطمس المعالـ والمقدسات 

 اإلسالمية".
تو في بناء إستراتيجية نضالية وأشارت الدحركة إلى أف "شعبنا الفمسطيني اليوـ بدحاجة إلى تدحقيؽ تطمعا

مودّحدة تشارؾ فييا القوى والفصائؿ الفمسطينية كافة، ضمف رؤية متكاممة الستعادة ودحدتنا الوطنية ومجابية 
 االدحتالؿ الصييوني وجرائمو صفًا وادحدا".

إلى  فكرة الوطف البديؿ التي يسّوؽ ليا االدحتالؿ، مؤكدة أفَّ دحؽ عودة الالجئيف ورفضت "دحماس" قطعاً 
 مدنيـ وقراىـ التي ىّجروا منيا دحؽ مقّدس ال يجوز ألدحد التنازؿ عنو أو التفريط فيو.

ضد كؿِّ مشاريع االدحتالؿ ومخططاتو  ;0>3ودحيت جماىير شعبنا الفمسطيني عمى أرضنا المدحتمة عاـ 
 القتالعيـ مف أرضيـ وتيجيرىـ منيا.

 10/1/1031فمسطين أون الين، 
 
 

 خيار المواجهة والتحدي هو الطريق الوحيد السترداد حقنا 6األرض"في "يوم  حركة الجهاد .11
 صادر عنيا، في بياف وصفت دحركة الجياد اإلسالمي6 دحامد جاد، برىوـ جرايسي -راـ اهلل  ،غزة ،الناصرة

التمسؾ باألرض والمقدسات والدفاع عنيا بواجب مقدس وأف خيار المواجية  ،ليوـ األرض :1بالذكرى الػ
و الطريؽ الودحيد السترداد دحقنا المغتصب داعية قطاعات وقوى الشعب الفمسطيني لمتفاعؿ مع والتدحدي ى

 كافة الفعاليات التي تدحيي التمسؾ باألرض
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 13/1/1031الغد، عّمان، 
  

 استمرار النضال حتى تحرير األرض "يوم األرض"تؤكد في  لجبهة الشعبيةا .10
إف شيداء  لتدحرير فمسطيني، لسياسي لمجبية الشعبيةعضو المكتب ا ،قاؿ جميؿ مزىر فمسطيف المدحتمة6

المجتمع  ،ليوـ األرض :1بالذكرى الػ، سيبقوف خالديف في قموب كؿ الفمسطينييف. وطالب 9:>3عاـ 
الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا استمرار النضاؿ دحتى تدحرير األرض. وأكد أف استعادة األرض 

 االنقساـ والمسارعة في المصالدحة الفمسطينية. إنياءالفمسطينية يتطمب 
 13/1/1031الخميج، الشارقة، 

 
 "يوم األرض"جميع القوى الفمسطينية إلى النهوض بمسؤولياتها في  ودعيتيسير خالد  .12

عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التدحرير الفمسطينية، عضو أف  10/1/1031فمسطين أون الين، نشرت 
الديمقراطية لتدحرير فمسطيف تيسير خالد، دعا جميع القوى والييئات والمؤسسات  المكتب السياسي لمجبية

الوطنية الفمسطينية إلى النيوض بمسؤولياتيا في يوـ األرض، وتدحويؿ فعالياتيا إلى دحركة جماىيرية واسعة 
و ىذا "باعتبار ىذا اليوـ يجسد الدحؽ التاريخي لمشعب الفمسطيني في أرض وطنو في مواجية ما يتعرض ل

الوطف مف أطماع عدوانية استيطانية تستيدؼ تدحويؿ الفمسطينييف إلى غرباء في وطنيـ مف خالؿ مصادرة 
األراضي وزرعيا بالمستوطنات والمستوطنيف، ومف خالؿ مدحاصرتيـ بجدراف الفصؿ وأنظمة الفصؿ 

 العنصري في الضفة الغربية المدحتمة بما فييا القدس".
القيادي في الجبية  ،طالؿ أبو ظريفةأف  ،فمسطيف المدحتمةمف  13/1/1031الخميج، الشارقة، وأضافت 

الديمقراطية، دعا إلى جعؿ يوـ األرض الخالد يومًا لتوسيع دائرة المقاومة الشعبية مع االدحتالؿ في كؿ 
 مناطؽ الضفة وغزة والعمؿ عمى استنياضيا وصواًل إلى االنتفاضة الشاممة.

 
 العدو الصهيوني ال يفهم سوى لغة القوة أن "يوم األرض"ي تؤكد ف جبهة النضال الوطني .16

ف "اليجمة الصييونية أ إلىفيو  أشارتلمناسبة يوـ األرض،  أصدرت جبية النضاؿ الوطني الفمسطيني بياناً 
ال تزاؿ عمى أشدىا وتواصميا في سمب المزيد مف األراضي الفمسطينية في القدس والضفة الغربية وال يزاؿ 

 المفاوضات مع العدو يراود أدحالـ بعض الفمسطينييف والعرب". المياث ندحو
ف استرداد الدحقوؽ لف يأتي بالمفاوضات  ورأت "أف العدو الصييوني المتغطرس ال يفيـ سوى لغة القوة وا 
ولف يتنازؿ العدو عف شبر وادحد مف األرض عبر ىذه المفاوضات التي لف تخدـ إال العدو الصييوني 

إف المؤتمرات لف تجدي شيئًا أماـ ىذا العدو وأماـ ىذا  مى دحساب أرضنا ومقدساتنا.وسياستو التوسعية ع
 العالـ الظالـ".

الودحدة الوطنية الفمسطينية السياسية والجغرافية أصبدحت واجبًا وطنيًا تفرضو خطورة  أفوشددت عمى "
 المردحمة التي يمر بيا شعبنا وقضيتو".

 13/1/1031، بيروت، المستقبل
 

 "البداوي" و"البص" مخيمي إحياء يوم األرض والكرامة فيلبنان6  .17
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مناسبتي ذكرى يـو األرض ومعركة الكرامة. وركزت الكممات  إدحياءواصمت الفصائؿ والقوى الفمسطينية 
إنجاز الودحدة  إلىعمى "أف فمسطيف ستبقى القضية المركزية لمعرب والمسمميف والشرفاء في العالـ"، داعية 

 ية.الوطنية الفمسطين
في مخيـ البداوي، أقامت دحركة فتح ميرجانًا في قاعة مجمع الشييد ياسر عرفات. وألقى جماؿ سكاؼ كممة 
"لجنة األسير يدحيى سكاؼ"، ثـ ألقى النازح مف مخيـ اليرموؾ باكير أبو ىادي قصيدة. وتدحدث أميف سر 

استكشافية لتمتيف العالقة مع أف زيارة أوباما، كانت  فيياإقميـ دحركة فتح في لبناف رفعت شناعة أكد 
 نتنياىو.

أدحيت الجبية الديموقراطية لتدحرير فمسطيف، ذكرى يـو األرض بمقاء تضامني مع األسرى في معركة 
صور، في دحضور أميف سر فصائؿ منظمة التدحرير ودحركة فتح  -الخاوية، أقامتو في مخيـ البص  األمعاء

 النمر. إبراىيـالديموقراطية هلل، عضو قيادة الجبية ا عبد أبولمنطقة صور 
 13/1/1031، بيروت، المستقبل

 
 "إسرائيل"بركة في ذكرى شهداء حماس6 الفتنة لمصمحة عمي  .18

في  أدحيت دحركة دحماس ذكرى شيدائيا في ادحتفاؿ أقيـ في مخيـ الجميؿ الفمسطيني في بعمبؾ دحضره النائب
الشيخ بكر الرفاعي، مسؤوؿ دحماس في لبناف  اليرمؿ -مفتي بعمبؾ و كامؿ الرفاعي،  مجمس النواب المبناني

 عمي بركة، والمسؤوؿ السياسي لمدحركة في البقاع بساـ خمؼ.
جراء االنتخابات الرئاسية وتفعيؿ دور منظمة  إلىوألقى بركة كممة دعا فييا  دحكومة توافؽ وطني فمسطيني وا 

دحصمت، فمف تميز  إفالفتنة التي  سالح إلى، ألف العدو يمجأ األقوىالتدحرير وتكريس الودحدة وىي السالح 
واليمف ومصر وتونس وىناؾ دحراؾ  يةبيف منطقة ومنطقة ومخيـ ومدينة. ىناؾ عواصؼ تيب عمى سور 

رفعنا السالح بوجو بعضنا البعض؟ طبعا ال وعمينا  إذانؤثر عمى ما يدحصؿ  أف6 ىؿ يمكننا شعبي، سائالً 
 الفتنة. إلى االنجرارعدـ 

قتاؿ مسمح. مف العار عمينا التقاتؿ  إلىيتدحوؿ  أفوالمذىبي موجود ولكف دحذار أضاؼ6 الخالؼ السياسي 
قتاؿ مسمح ويمكننا منع  إلىال يتدحوؿ الخالؼ السياسي والمذىبي  أفأسير. ونناشدكـ  واألقصىوالتذابح، 

ب السمـ يزج بالسني والشيعي لضر  أف. ال نريد "إسرائيؿ"الفتنة وىذا جياد وىو بمثابة إطالؽ صواريخ عمى 
نقوـ بالوساطة وندحف لسنا طائفة  أف. ندحف عمى الدحياد وسنتدخؿ لمنع الفتنة ولبناف لو الدحؽ عمينا األىمي

 "إسرائيؿ"فمسطيف. ومف ىو مع الفتنة فيو مع  إلىولف نقؼ مع طائفة بوجو طائفة. نعمؿ مف اجؿ العودة 
نزاع  أيوف في لبناف لف يكونوا طرفا في عدو بدأ يجيز لمدحرب. والفمسطيني أماـوندحف دحريصوف عمى لبناف 

 داخمي.
 13/1/1031، بيروت، المستقبل

 
 حماس تّتهم أمن السمطة باعتقال اثنين من عناصرها في الضفة .19

في  ،وأفادت دحماس .رىااعتقمت اثنيف مف عناصفي الضفة الغربية قالت دحماس إف األجيزة األمنية  6راـ اهلل
، بأف جياز األمف الوقائي اعتقؿ المواطنْيف 10/1عنو يوـ السبت قدس برس" نسخة وكالة بياف تمقت 

الفمسطينيْيف معف شبارو وأدحمد صبارنة مف نابمس والخميؿ بشماؿ وجنوب الضفة الغربية المدحتمة، وىما 
 أسيراف مدحّرراف مف سجوف االدحتالؿ اإلسرائيمي.
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وفي سياؽ مّتصؿ، قالت الكتمة اإلسالمية في جامعة بيرزيت )الذراع الطالبي لدحركة دحماس( إف أجيزة 
السمطة اعتقمت خمسة مف قيادات الكتمة عف طريؽ كميف نصبتو ليـ في بمدة بيتونيا غرب مدينة راـ اهلل، 

 قبؿ أف تفرج عنيـ في وقٍت متأخر مف الميمة الماضية، دحسب قوليا.
 10/1/1031قدس برس، 

 
 حماس تحّمل االحتالل المسؤولية عن حياة األسير المريض أبو حمدية .10

دحّممت دحركة دحماس سمطات االدحتالؿ اإلسرائيمي المسؤولية عف دحياة األسير ميسرة أبو دحمدية، والذي  6غزة
، الناطؽ باسـ الدحركة في تصريح مكتوب تمقت  تدىورت دحالتو الصدحية بشكؿ خطير. وقاؿ فوزي برىـو

قدس برس نسخة عنو6 "إف التدىور الخطير في الدحالة الصدحية لألسير ميسرة أبو دحمدية في سجوف كالة و 
االدحتالؿ بسبب اإلىماؿ الطبي وتجاىؿ عالجو، جريمة إنسانية تضاؼ إلى جرائـ االدحتالؿ اإلسرائيمي بدحؽ 

 األسرى".
 10/1/1031قدس برس، 

 
 المعزول عوض الصعيديالقسامي  وقفة تضامنية مع األسير تنظمحماس  6قطاع غزة .13

نظمت دحركة دحماس في مخيـ النصيرات لالجئيف وسط قطاع غزة، أوؿ أمس، وقفة تضامنية مع  غزة6
األسير المعزوؿ عوض الصعيدي العضو في كتائب عز الديف القساـ الذراع العسكرية لمدحركة، واألسير 

ة التضامنية عف مؤازرتيـ، ومساندتيـ وعبر المشاركوف في الوقف المضرب عف الطعاـ جماؿ النوري.
عامًا عمى خمفية طعنو  38لألسير الصعيدي الذي زادت سمطات االدحتالؿ أربعة أعواـ عمى دحكمو األصمي 

 ألدحد ضباط إدارة السجوف.
 13/1/1031الخميج، الشارقة، 

 
 فتح تنفي وجود خمية عسكرية لها في بيت لحم زعم االحتالل اعتقالها .11

ركة فتح وجود أي خمية عسكرية ليا في مدينة بيت لدحـ، معتبرة أف ادعاءات االدحتالؿ نفت دح 6بيت لدحـ
وقاؿ الدحركة في يباف ليا إف ادعاءات  باعتقاؿ خمية تابعة ليا ييدؼ إلى إدحراج رئاسة السمطة الفمسطينية.

فجار ببيت  جياز االستخبارات اإلسرائيمي المعروؼ باسـ "شاباؾ" بكشفو عف خمية عسكرية في بمدة بيت
 لدحـ وقفت خمؼ عمميات إطالؽ نار باتجاه مستوطنيف، غير صدحيح.

 10/1/1031قدس برس، 
 
 
 
 تأوسمو ماتاتفاقية رئيس أسبق لـ"الكنيست"6  .33

القدس المدحتمة6 اعتبر الرئيس األسبؽ لػ "الكنيست" الصييوني، ابراىاـ بورغ، أف تسوية الصراع بيف 
ممكف مف دوف االعتراؼ بما أسماىا "آالـ الماضي"، داعيًا الدحتراـ دحؽ الفمسطينييف و"اإلسرائيمييف" غير 

عودة الالجئيف الفمسطينييف. ودحمؿ بورغ في مقالة لو في صدحيفة "ىآرتس"، بعنواف "اتفاؽ أوسمو مات، 
، وماذا بعد؟"، الطرفيف مسؤولية موت اتفاقية أوسمو ويقوؿ إنيـ لـ يعمموا بشكؿ كاٍؼ لكبح آليات ىدـ السالـ
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وأف "اإلسرائيمييف" وقعوا عمى اتفاقيات سالـ، لكنيـ لـ يوقفوا االدحتالؿ واالستيطاف، ولـ يتفيموا دحساسية 
الفمسطينييف تجاه المشروع الكولونيالي لمدحركة الصييونية، وأف الفمسطينييف، لـ يتفيموا الدحساسية 

يات العسكرية. واستنتج بورغ أف التصادـ "اإلسرائيمية" تجاه استمرار "التدحريض" مف المساجد واستمرار العمم
بيف االستيطاف والتدحريض كاف دحتميًا، ودحيف دحدث ذلؾ كانت النتيجة "موت اتفاؽ أوسمو" منذ سنوات 

 عديدة، لكنيـ نسوا إبالغ الشعب والقيادات عف ذلؾ.
 ضي.واعتبر أنو ال يمكف إنياء صراع دموي عمره مئة سنة وأكثر، مف دوف االعتراؼ بآالـ الما

وبشكؿ غير مسبوؽ أكد بورغ أف االعتراؼ بدحؽ العودة لمفمسطينييف متجسد في قرار األمـ المتدحدة رقـ 
 وأف تطبيؽ القرار يجب أف يأخذ في دحسباف الواقع القائـ. 491

 33/3/3133الخميج، الشارقة، 
 
 6 االعتداء عمى الياس كرام ونبيل مزاوي نتاج ثقافة تربي عمى العنفزعبيحنين  .33

درت النائبة دحنيف زعبي، التجمع الوطني الديمقراطي، بيانا أدانت فيو بشدة عممية االعتداء عمى أص
 الصدحفي إلياس كراـ مراسؿ قناة الجزيرة وطاقمو المرافؽ.

وجاء في البياف "أف ما جرى مف اعتداء دنيء عمى إلياس كراـ ونبيؿ مزاوي، طاقـ الجزيرة، ىو استمرار 
لزعرنة، وىي أخطر مف العنؼ. ما ىو أخطر مف الزعرنة والعنؼ ىو التربية لثقافة ىي أخطر  مف ا

لمزعرنة والتربية لمعنؼ.. وما ىو أخطر مف اثنييما ىو إنتاج "وطنية عنيفة" "وطنية أقصائية"، "وطنية 
وأضاؼ البياف أف  شبيدحة"، ال تقصي مف ال يعترؼ بالوطنية، بؿ تقصي مف يختمؼ معؾ في الوطنية".

اء ال يمثؿ سموكا فرديا، ألنو لـ يكف لو أف يدحصؿ لوال "تنظيرات" سياسية "شبيدحية" لبعض القيادات االعتد
والتيارات الدحزبية، ما يبدأ بفكر شبيدحي، ينتيي بسموؾ شبيدحة. "ما شيدناه اليوـ ىو مشيد مف بعض 

 التالمذة يؤدوف  ما تعمموه مف بعض الكبار".
 33/3/3133، 36عرب

 
 "إسرائيل"مستشفى في  إلىنقل جريح سوري  .33

عبر ىضبة الجوالف  "إسرائيؿ""جريدحًا سوريًا دخؿ  أف إسرائيميةمتدحدثة عسكرية  6 أعمنتا ؼ ب -القدس 
"جنودًا  إفوقالت المتدحدثة  ادحد المستشفيات". إلىينقموه  أفعسكريوف معالجتو قبؿ  أطباءدحيث تولى 

 وسورية". إسرائيؿبيف  األمني الجدار إلىعالجوا سوريًا مصابًا وصؿ  إسرائيمييف
الجيش الجنراؿ بيني غانتز عمى نقؿ  أركاف، وافؽ رئيس إنسانيةدحالتو والعتبارات  إلى"بالنظر  وأضافت

 إلى إعادتوانو "سيتـ  إلىليتمقى مزيدا مف العناية الطبية"، الفتة  إسرائيؿمستشفى في  إلىالسوري المصاب 
 أوضدحتمقاتاًل معارضًا. لكنيا  أوكاف السوري مدنيًا  إذاد المتدحدثة ما ولـ تدحد سورية بعد انتياء العالج".

غير  إسرائيؿالتي تمنع الالجئيف السورييف مف دخوؿ  اإلسرائيمية"ىذا الدحادث ال يعني تغييرًا في السياسة  أف
 تقدـ مساعدة طبية في الدحاالت الخطرة". أنيا

 33/3/3133الحياة، لندن، 
 

 ألرض6 مواجهات عنيفة وأكثر من خمسة عشرة إصابة عمى حاجز قمنديايوم افي مسيرة  خالل .33
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شيد دحاجز قمنديا جنوب مدينة راـ اهلل مواجيات بيف المتظاىريف وقوات االدحتالؿ، اثر مسيرة نظمتيا القوى 
الوطنية واإلسالمية بمناسبة يوـ األرض، دحيث قامت قوات االدحتالؿ، بإطالؽ وابؿ مف الرصاص المطاطي 

ؿ الغاز الساـ عمى جموع المواطنيف، دحيث أصيب أكثر مف خمسة عشرة مواطف بإصابات مختمفة. وقناب
وعرؼ مف بيف المصابيف جراء استنشاؽ الغاز الساـ كؿ مف وزيرة الشؤوف االجتماعية ماجدة المصري، 

دحرير وجميؿ شدحادة االميف العاـ لمجبية العربية الفمسطينية، واصؿ أبو يوسؼ أميف عاـ جبية الت
الفمسطينية، ورمزي رباح عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية. وقالت الوزيرة المصري انو في ىذا 
اليوـ يتودحد شعبنا في خوض النضاؿ الوطني التدحرري والديمقراطي ضد انتياكات التي تطاؿ الدحياة اليومية 

لمدمر"، والى ودحدة فصائؿ العمؿ الوطني الفمسطينية بكامؿ تفاصيميا، داعية إلى إنياء "االنقساـ العبثي ا
 عمى برنامج الودحدة الوطنية ووثيقة الوفاؽ الوطني.

 30/3/2013، 44عرب 
 

 مدية وأنباء تفيد بأنه يحتضرأبو حميسرة لإلفراج عن األسير المريض بالسرطان  مناشدات .33
اقع ورئيس نادي وزير شؤوف األسرى عيسى قر  ، أفالخميؿمف  31/3/2013، األيام، رام اهللنشرت 

األسير قدورة فارس والمواطنة اعتداؿ أبو دحمدية شقيقة األسير المصاب بمرض السرطاف ميسرة أبو دحمدية 
الرئيس مدحمود عباس والرئيس المصري مدحمد مرسي وممؾ األردف عبد اهلل الثاني، التدخؿ العاجؿ  واناشد

افي نظمو نادي األسير بالخميؿ في منزؿ إلطالؽ سرادحو وتمكينو مف تمقي العالج، وذلؾ خالؿ لقاء صدح
المشاركوف في المقاء إلى أف إدارة السجوف نقمتو، صباح أمس، إلى مستشفى "سوروكا"  عائمتو، أمس. وأشار

 في مدينة بئر السبع، وىو يعاني مف وضع صدحي متدىور جراء تفاقـ دحالتو المرضية.
مدير مركز  مف راـ اهلل وغزة، أف المبابيدي أدحمد عف مراسميا 30/3/2013، فمسطين أون الين وأضافت

كشؼ أف األسرى في سجوف االدحتالؿ اإلسرائيمي ، فؤاد الخفش، "أدحرار" لدراسات األسرى ودحقوؽ اإلنساف
سيبدأوف األدحد خطوات تصعيدية، إدحتجاجًا عمى إستمرار اعتقاؿ األسير أبو دحمدية، مشيرًا إلى أف الدحركة 

مضيفًا أف جميع األسرى عمى  .وخطواتيا التصعيدية دحتى يتـ اإلفراج عناألسيرة عازمة عمى عدـ وقؼ 
مختمؼ إنتماءاتيـ التنظيمية سيشاركوف في تمؾ الخطوات وىذا ما سيسبب إرباكًا لمصمدحة السجوف 

 اإلسرائيمية.
ف أفادوا بأأسرى في سجف إيشؿ "اإلسرائيمي" مف غزة، إلى أف  31/3/2013، الخميج، الشارقةولفتت 

ود االدحتالؿ في السجف أخبروىـ أف األسير أبو دحمدية يدحتضر، وأنو يعيش دحاليًا عمى أجيزة التنفس جن
 االصطناعي.

 
 

 لإلشراف عمى الوضع الصحي لألسير العيساوي طوارئتشكيل لجنة  .34
قالت مصادر فمسطينية إف إدارة سجوف االدحتالؿ اإلسرائيمي اضطرت إلى تشكيؿ لجنة 6 راـ اهلل )فمسطيف(

ّصة تضـ أطباء ومدحاميف لإلشراؼ المباشر عمى دحالة األسير الفمسطيني سامر العيساوي الذي دخؿ خا
وأوضح عيسى قراقع، وزير شؤوف األسرى والمدحرريف في  شيره التاسع في إضرابو المفتوح عف الطعاـ.

ذ القرارات السريعة الدحكومة الفمسطينية براـ اهلل، أف الدحديث يدور دحوؿ لجنة طوارئ ليا دحؽ التصّرؼ واتخا
 فيما يتعّمؽ بقضية األسير العيساوي.
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 30/3/2013، قدس برس
 

 الشهر المقبل "خطوات استراتيجية"بـ هددون بالتصعيدي الفمسطينيوناألسرى  .35
ف في سجوف االدحتالؿ ياألسرى الفمسطيني، أف راـ اهلل، غّزةمف  31/3/2013، البيان، دبينشرت 
أبريؿ المقبؿ. وأّكد وزير في نيساف/ مدفاع عف الدحقوؽ تزامنًا مع يوـ األسير لخطوات استراتيجية ل وفيستعد

شؤوف األسرى والمدحرريف عيسى قراقع بدء األسرى في سجوف االدحتالؿ اإلعداد لخطوات استراتيجية 
وجماعية لمدفاع عف دحقوقيـ، ومف أجؿ تدحسيف شروط الدحياة اإلنسانية والمعيشية ليـ الشير المقبؿ. وأباف 

نائب مدير السجوف العامة بدأ لقاءات مع ممثمي األسرى في السجوف واستمع إلى مطالبيـ وتسّمـ "قراقع، أّف 
 ."رسائؿ ليـ تيدد بانفجار الوضع إف لـ يتـ وقؼ االنتياكات التعسفية بدحقيـ

ؿ مجموعة مطالب أساسية اىميا6 إنياء عز  دحددوا األسرى أف، 31/3/2013، المستقبل، بيروتوأضافت 
غالؽ مستشفى الرممة ونقؿ المرضى إلى مستشفيات الئقة  األسيريف عوض الصعيدي وضرار أبو سيسي، وا 
وتدحسيف العالج الطبي، وقؼ سياسة المداىمات والتفتيشات اليومية لغرؼ وأقساـ األسرى، وقؼ سياسة 

نياء ما يسمى المنع األمني عمى أىالي األسرى وا لسماح ليـ بالزيارات، العقوبات الفردية والجماعية، وا 
عادة فتح القنوات الفضائية، وتنظيـ زيارات أىالي غزة بشكؿ دوري والسماح ليـ بإدخاؿ المالبس  وا 
واالطفاؿ، وقؼ سياسة نقؿ األسرى إلى سجوف بعيدة عف أماكف سكف أىالييـ، ونقؿ المرضى إلى 

عادة السماح بالت  عميـ الجامعي والثانوي. المستشفيات في سيارات إسعاؼ وليس في البوسطة وا 
 

 6 المستوطنون يكثفون نشاطهم االستيطاني جنوب نابمسفمسطينيمركز  .40
كشؼ مركز أبدحاث األراضي في نابمس النقاب عف قياـ مستوطنيف ييود بإنشاء برؾ 6 نابمس )فمسطيف(

يـ االستيطاني لتربية األسماؾ في عيف ماء جنوب مدينة نابمس شماؿ الضفة الغربية المدحتمة، وتوسيع نشاط
 في تمؾ المنطقة.

 31/3/2013، قدس برس
 

 اإلسرائيمية تعتقل ثالثة شبان فمسطينيين شمال رام اهلل بتهمة حيازة أسمحة الشرطة .41
اعتقمت شرطة االدحتالؿ اإلسرائيمي، ثالثة فمسطينييف مف سكاف قرية "شقبا" شماؿ راـ اهلل في الضفة 

 الغربية، بدحجة دحيازتيـ لبنادؽ.
المصادر اإلسرائيمية أف الشرطة الدحظت ظيور مقدمة البنادؽ مف نوافذ السيارة التي كاف الشباف وقالت 

يستقمونيا خالؿ سيرىا قرب مستوطنة "عوفرا" فشرعت بمطاردة السيارة، فيما ألقى الفمسطينيوف البنادؽ مف 
 نوافذ السيارة خالؿ المطاردة التي انتيت باعتقاليـ.

 31/3/2013، المستقبل، بيروت
 

  ةيفقد قدرته االستيعابية لتزايد الوافدين من سوري لالجئين الفمسطينيين عين الحموة6 مخيم لبنان .42
تخطى عدد النازدحيف الفمسطينييف مف مخيمات الالجئيف في سورية إلى مخيـ عيف  6نذير رضا - بيروت
يادات الفمسطينية لفتح مكاتبيا القدرة االستيعابية لممخيـ، ما دفع الق ،في صيدا في جنوب لبناف ،الدحموة

السياسية والعسكرية لموافديف، فيما سكنت عائالت في خياـ نصبت في األزقة وعمى األرصفة كمأوى مؤقت. 
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المواء صبدحي أبو عرب، أمس، عف أف عدد  "قوات األمف الوطني الفمسطيني في لبناف"وكشؼ قائد 
، الفتا إلى مساع دحثيثة تمت خالؿ اليوميف الماضييف "عائمة 2400تخطى الػ"مخيـ الالعائالت الوافدة إلى 

، كما تـ طرح فكرة تأميف بيوت جاىزة ووضعيا في الجنوب المبناني لمدحاولة إيجاد بدائؿ في مخيمات أخرى
ونروا والدحكومة األمدحمال وكالة  ،دية كمكاف مؤقت الستضافة النازدحيف مف سوريةيفي بساتيف مخيـ الرش

التقصير في مساعدة النازدحيف. في ىذا الوقت، تتدحضر وكالة األونروا لتوزيع الدفعة الثالثة المبنانية مسؤولية 
مف المساعدات عمى النازدحيف الفمسطينييف مف مخيمات سورية، وتبدأ يـو الثالثاء المقبؿ في مخيمات 

تمؾ المقبؿ. لكف  أبريؿ /الجنوب، عمى أف تستكمؿ في مخيمات بيروت في الثامف مف شير نيساف
أف عدد سكاف  ، موضدحةالمساعدات، بدحسب مصادر مخيـ عيف الدحموة، ال تدحؿ مشكمة االكتظاظ الكبير

 ألؼ نسمة منذ بدء األدحداث في سورية. 20المخيـ ارتفع إلى 
 31/3/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 في قطاع غزة آالف صياد أربعة أميال يضر ثالثةالمساحة البحرية ل تقميص .43

أوضح نقيب الصياديف نزار عياش أف قرار االدحتالؿ اإلسرائيمي بتقميص مسادحة 6 شورصفاء عا -غزة
الصيد المسموح بيا لمصياديف في القطاع مف ستة أمياؿ إلى ثالثة أمياؿ مثؿ صدمة كبيرة لمصياديف. وأكد 

ياديف التي إف قرار االدحتالؿ صعب عمى الصياديف في غزة ألف ىذا يعني تدميرا فعميا لشريدحة الصقائاًل، 
آالؼ صياد  4طواؿ العاـ وتترقبو لدحظة بمدحظة. وبيف أف ما يقارب مف السرديف تعتمد عمى موسـ 

ألؼ نسمة مف عائالت الصياديف سيعود عمييـ بعواقب وخيمة  50يتضرروف مف ىذا القرار، باإلضافة إلى 
ينية بالتدحدث مع الجانب جراء منع الصياديف مف الصيد لمسافات طويمة. وطالب عياش الدحكومة الفمسط

لزيادة المسادحة المسموح بيا  "إسرائيؿ"المصري الراعي لمتيدئة بيف االدحتالؿ وقطاع غزة لمضغط عمى 
وليس لستة أمياؿ فقط. كما دعا الجانب التركي لمقياـ بدوره في ىذه اآلونة  بدحرياً  ميالً  20لمصيد إلى 

ارتكبيا بدحؽ سفينة مرمرة. وأشار عياش إلى أنو مف خاصة بعد االعتذار اإلسرائيمي عف المجزرة التي 
الممكف عمؿ وقفات ادحتجاجية لمصياديف وتوقيؼ عممية الصيد في البدحر إذا لـ يتـ الرجوع عف القرار 

% مف 54" فموضدحًا أاإلسرائيمي. ولفت عياش إلى أف الصياديف يعتبروف مف أكثر الطبقات فقرًا، 
% منيـ تدحت خط الفقر المدقع، لذلؾ فإف ىذه الشريدحة  44قر والصياديف يصنفوف أنيـ تدحت خط الف

% مف مراكب 55أبو عاىد بكر أدحد الصياديف في غزة أف  بيفتدحتاج الستمرارية دعميا". مف جانبو، 
"خالؿ الشيور الثالثة الماضية والتي كنا نعيش فييا  خالؿ سنوات الدحصار الستة. وأضاؼ6 الصيد تعطمت

 5مركبا ما بيف تدمير جزئي وكامؿ، وصادر  11صيادا ودمر  43الؿ اإلسرائيمي التيدئة اعتقؿ االدحت
 صياديف إصابة مباشرة". 4قوارب وأصاب 

 30/3/2013، فمسطين أون الين
 

 المسجد األقصىتدين اقتحام المتطرفين الصهاينة باحات  األردنية المهنيةالنقابات  .00
 األقصىمجموعة مف المتطرفيف الصياينة بادحات المسجد  اقتدحاـ األردنية أدانت النقابات المينية 6عماف
وقاؿ رئيس مجمس النقباء/ نقيب الميندسيف  الجمعة وبدحماية قوات االدحتالؿ الصييوني. األوؿ أمس

غنيمة أف مدحاوالت المستوطنيف الصياينة المستمرة القتدحاـ بادحات المسجد أبو الزراعييف ـ. مدحمود 
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ية ىو بمثابة تطور خطير وتصعيد غير مسبوؽ لتيويد المسجد األقصى األقصى بدحماية الشرطة الصييون
 ."وتدحدٍّ سافر لكافة المسمميف عمى وجو األرض

التدخؿ لوقؼ ىذه الممارسات مف خالؿ الضغط عمى الدحكومة الصييونية بفعؿ األردنية كما ناشد الدحكومة 
، وأف تتدحمؿ اإلعالـعبر وسائؿ  تباإلداناعمى ارض الواقع وتيديد مباشر لمصالدحيا، وأف ال تكتفي 

 في فمسطيف المدحتمة. اإلسالميةمسؤولياتيا تجاه دحماية القدس والمقدسات 
 13/1/1031الدستور، عمان، 

 
 ضبط األمن ومساعدة النازحين ومكافحة المخدرات اجتماع لقيادتي "المستقبل" و"فتح" في بيروت6 .02

، في مركز تيار الفمسطينية ودحركة فتح المبناني مستقبؿُعقد اجتماع مشترؾ بيف قيادتي بيروت في تيار ال
المستقبؿ في عائشة بكار، ترأس االجتماع عف تيار المستقبؿ منسؽ عاـ بيروت بشير عيتاني، وعف دحركة 
فتح أميف سر فصائؿ منظمة التدحرير في بيروت العميد سمير أبو عفش، بدحضور أعضاء قيادتي بيروت 

 في "المستقبؿ" و"فتح".
دؿ الطرفاف البدحث في األوضاع السياسية في لبناف والمنطقة، في ضوء األدحداث التي دحصمت أخيرًا وتبا

والتعرض لممشايخ في بيروت والشياح، مشيديف بالدحكمة التي تدحمى بيا الجميع لتجاوز ىذه المدحنة وتفويت 
 الفرصة أماـ المصطاديف بالماء العكر الساعيف إلى تسعير الفتنة.

عمى تنشيط وتفعيؿ األمف داخؿ المخيمات، كي ال تكوف معبرًا أو ممرًا لممخميف باألمف،  وأكد أبو عفش
دحممة ستبدأ لمكافدحة تجار المخدرات بالتعاوف مع مكتب مكافدحة المخدرات في قوى األمف  أفالفتًا إلى 

 الداخمي خصوصًا في مخيمات بيروت ومنطقة الجديدة.
مناسبة وطنية تجّسد معاني التضدحية والتمسؾ باألرض الذي  أنيايف ودحيا الطرفاف ذكرى يوـ األرض، معتبر 

 يناضؿ مف أجمو الشعب الفمسطيني البطؿ.
والمعاناة التي يعيشونيا نتيجة النقص بكؿ  ةوتناوؿ الطرفاف موضوع النازدحيف الفمسطينييف مف سوري

ثـ  اليف الغذائي والصدحي.مستمزمات الدحياة، مؤكديف ضرورة مساعدتيـ في المجاالت كافة خصوصًا المج
استعرض الطرفاف الوضع الفمسطيني في ظؿ األجواء القائمة والتطّورات السياسية المستجدة، مشدديف عمى 

 الودحدة الفمسطينية وضرورة استكماؿ المصالدحة الوطنية الفمسطينية ألف ال مشروع وطنيًا في ظؿ االنقساـ.
 13/1/1031، بيروت، المستقبل

 
 أبريل نيسان/ ضات التعويضات مع الجانب اإلسرائيمي تبدأ فيأردوغان6 مفاو  .34

سرائيمييف 6 أ ؼ ب -أنقرة  أعمف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف أمس أف "مسؤوليف أتراؾ وا 
أبريؿ لبدء مفاوضات دحوؿ التعويضات عف اليجوـ عمى أسطوؿ الدحرية عاـ  نيساف/ 41سيجتمعوف في 

 لدولة اإلسرائيمية."، الذي اعتذرت عنو ا1242
وقد صّرح نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج أف "ىذه المفاوضات التي تيدؼ إلى دفع تعويضات إلى عائالت 

 الضدحايا، ستبدأ األسبوع المقبؿ"، كما نقمت عنو قناة "أف تي في" الخاصة.
قضية التعويض أمامنا. وقاؿ أردوغاف، في مقابمة مع قناة "سي أف أف" التركية إنو "بعد االعتذار ىناؾ 

 نيساف/أبريؿ إلجراء مدحادثات في ىذا الشأف". 41سيتوجو وفد مف إسرائيؿ إلى تركيا في 
 33/3/3133الحياة، لندن، 



 
 

 

 

 

           11ص                                    1832العدد6                13/1/1031األحد  خ6التاري

 
 قمة مصغرة إلنجاز المصالحة الفمسطينيةتحديد موعد ل العربية تدرس الجامعة .35

أف الجامعة تدرس « عكاظ»لػ أوضدحت مصادر في الجامعة العربية في تصريدحات6 فييـ الدحامد - جدة
تدحديد موعد انعقاد القمة العربية المصغرة مع الدوؿ المضيفة في مصر مشيرة إلى أف عقد القمة المصغرة 
سيتطمب بعض الوقت لمتنسيؽ مع الجيات الفمسطينية والترتيب الجيد ليا بيدؼ إنجادحيا والوصوؿ لقواسـ 

 لدحة.مشتركة بيف األطراؼ الفمسطينية إلنجاز المصا
وأضافت المصادر أف القاىرة استضافت عدة جمسات لمدحوار الفمسطيني ومف الضروري التييئة ومعرفة 
مواقؼ األطراؼ المعنية الفمسطينية دحياؿ النقاط الخالفية لتجاوزىا لكي تكوف القمة المصغرة ناجدحة وتدحقؽ 

 أىدافيا.
 33/3/3133عكاظ، جدة، 

 
 األمن القومياألنفاق مع غزة شأن يخص  إغالقمصر6  .36

قاؿ المتدحدث العسكري المصري، اليوـ السبت، إف قرار القوات المسمدحة بإغالؽ 6 أيمف قناوي -القاىرة 
 األنفاؽ داخؿ رفح المصرية، ىو شأف يخص األمف القومي لمبالد، وال يخص جية غيرىا.

ات المتدحدة األمريكية أو وأضاؼ المتدحدث العسكري اليوـ السبت، أنو ال عالقة بيذا القرار بأي مف الوالي
 إسرائيؿ دحتى تشيد أي منيما بيذه اإلجراءات المصرية تجاه إغالؽ األنفاؽ مع قطاع غزة.

وشدد عمى أف اتخاذ اإلجراءات الفنية الكتشاؼ وتدمير األنفاؽ مع غزة أدحد المياـ الرئيسية لمقوات المسمدحة 
نفاؽ،  14عاـ الماضي، والتي بدأت بتدمير سبتمبر مف ال 8المصرية في سيناء منذ بداية ميمتيا في 

نفقا، وأكد عمى استمرار القوات  111وواصمت الميمة دحتى بمغ إجمالي ما تـ تدميره األسبوع الماضي 
 المسمدحة في ميمتيا، وقاؿ "الخط ثابت عمى ىذا الموضوع".

لقومي واالقتصاد، وأضاؼ "القوات المسمدحة المصرية ستتصدى لكؿ مف يدحاوؿ أو يسعى أف يضر باألمف ا
وبالتالي فيناؾ منافذ شرعية سواء لألفراد أو لمبضائع، وأف الدحديث يجب أف يكوف في إطار العمؿ عمى 
أسموب تفعيؿ ىذه القنوات الشرعية وتعزيزىا، وليس السماح بتيريب مواد وسمع مصرية مدعومة خارج 

 األراضي المصرية، مثؿ السوالر".
 33/3/3133الشرق، الدوحة، 

 
 في سيناء تتضامن مع الفمسطينيين مصريةأحزاب  .37

نظـ عدد مف األدحزاب والتيارات السياسية المصرية في شماؿ شبو جزيرة سيناء أمس وقفة  6)د ب أ( -رفح 
أماـ معبر رفح عمى الدحدود بيف « يوـ األرض»تضامف مع الشعب الفمسطيني، وتظاىرة بمناسبة ذكرى 

، «الموت إلسرائيؿ ولمصياينة»، و«تسقط إسرائيؿ»ىتافات مف بينيا وردد المتضامنوف  مصر وقطاع غزة.
كما أدحرقوا العمـ اإلسرائميي وىـ يدحمموف صور الرئيس المصري «. فمسطيف عربية رغـ أنؼ الصييونية»و

عمي فتدحي الدسوقي « التيار الشعبي»و« دحزب الكرامة»األسبؽ الرادحؿ جماؿ عبدالناصر. وقاؿ القيادي في 
كنا في ذكرى يـو االرض لمتضامف مع الشعب الفمسطيني، ولتأكيد دحؽ العودة لمفمسطينييف في إننا شار »

 «.فمسطيف وليس في أي وطف بديؿ
 33/3/3133االتحاد، أبو ظبي، 
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 في تونس بذكرى يوم األرض  حاشدة مسيرة .31

ـ الدورة ألؼ شخص، بدحسب الشرطة، أمس، في مسيرة ادحتفالية في اختتا 41شارؾ أكثر مف 6 ب( )أ ؼ
لممنتدى االجتماعي العالمي الذي نظـ تدحت شعار "فمسطيف والربيع العربي" . وىتؼ المتظاىروف  14اؿ

 ضد االدحتالؿ في مسيرتيـ بمناسبة إدحياء "يـو األرض" .
وقالت دانييال نيشولو الناشطة اإليطالية وىي تموح بشاؿ بألواف العمـ الفمسطيني "أصرخ بأعمى الصوت مف 

ية والعدؿ لمفمسطينييف" . وقاؿ الناشط ديفيد ىيب "ندحف نتظاىر مف أجؿ ادحتراـ دحقوؽ الفمسطينييف أجؿ الدحر 
 في دحرية التنقؿ برًا وبدحرًا وضد الدحصار المفروض عمى قطاع غزة" .

يناير" عند  41وتجمع المشاركوف في المسيرة الدحاشدة رافعيف أعالـ دوليـ والكوفية الفمسطينية في سادحة "
ارع الدحبيب بورقيبة بشارع مدحمد الخامس بالعاصمة التونسية، في مسيرة بطوؿ اربعة كمـ دحتى ممتقى ش

سفارة فمسطيف بالعاصمة التونسية . وقاؿ عمي فياض النائب ورئيس وفد دحزب اهلل المبناني الى المنتدى 
لقضية "دحرصنا عمى المشاركة في المنتدى االجتماعي العالمي الذي ركز عمى قضية أساسية ىي ا

 الفمسطينية".
ورفع المشاركوف في المسيرة صور قادة فمسطينييف تـ اغتياليـ، ورايات يسارية دحمراء وسمفية سوداء، وىتفوا 
ضد قياـ عالقات بيف بعض الدوؿ العربية و"إسرائيؿ" وىو مطمب تبنتو "الجمعية العامة المشتركة لفمسطيف" 

 في المنتدى االجتماعي العالمي.          
 33/3/3133لخميج، الشارقة، ا

 
 االحتالل يعيد اعتقال عميد األسرى العرب صدقي المقت .33

قالت مصادر عربية في مرتفعات الجوالف السورية المدحتمة إف قوات مف الشرطة الصييونية 6 مجدؿ شمس
ت متخفية بالزّي المدني، أقدمت مساء أمس السبت، عمى اعتقاؿ عميد األسرى العرب السابؽ صدقي المق

 عاًما(،  مف أماـ منزلو في بمدة مجدؿ شمس في الجوالف السوري المدحتؿ. 14)
وأوضدحت عائمة المقت أف قوات مف ُشرطة االدحتالؿ، كانت قد دىمت في ساعات الصباح، منزؿ المقت، 

دتو، لكنو لـ يُكف متواجًدا دحينيا في منزلو، فقامت ىذه القوات بتطويؽ المنطقة المدحيطة بالمنزؿ وانتظار عو 
 متخفييف بالمباس المدني.

وأشارت إلى أف قوات االدحتالؿ اعتقمت األسير المقت وشاًبا آخر كاف بصدحبتو  ُيدعى كنج الولي، عند 
 عودتيما إلى منزؿ المقت بالقرب مف الممعب البمدي.

ف وأعربت مصادر عربية في الجوالف عف اعتقادىا أف اعتقاؿ المقت يعود لرفضو ورفض وأىالي الجوال
إجراء مباريات في الدوري الصييوني عمى أراضي الجوالف السوري المدحتؿ مع فرؽ مدحمية جوالنية، في 
إطار مدحاوالت مف قبؿ سمطات االدحتالؿ لتطبيع العالقات مع أىالي الجوالف، الذيف يفرضوف الدحرماف 

 الديني عمى كؿ مف يتعامؿ مع سمطات االدحتالؿ.
المقت، في شير آب )أغسطس( مف العاـ الماضي،  بعد اعتقاؿ داـ ُيذكر أنو تـ تدحرير األسير صدقي 

 سنة بتيمة مقاومة االدحتالؿ وتأسيس دحركة المقاومة السرية وُلقب بعميد األسرى العرب. 14
 31/3/3133المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 االعتداء عمى الصحافي إلياس كرام وطاقم "الجزيرة" بمدينة سخنين .33
، 12/1 ليوـ األرض الخالد، في مدينة سخنيف، يوـ السبت 14رية إدحياًء لمذكرى الػ شيدت المسيرة القط

 اعتداًء عمى الصدحافي إلياس كراـ والطاقـ العامؿ في قناة "الجزيرة"، عمى خمفية األدحداث في سورية.
6 "جزيرة وكانت مجموعة مف المشاركيف في التظاىرة، دحاصروا الصدحافي إلياس كراـ وطاقـ "الجزيرة" ىاتفيف

 برا برا.. األرض السورية دحرة"، ما دفع بكراـ وزمالئو في "الجزيرة" إلى مغادرة المسيرة.
ومع خروج كراـ مف بيف الجموع تعرض العتداء مف المتظاىريف، وأدى األمر إلى تطور شجار في المسيرة 

 متو.بيف مجموعة مف الشباف الذيف دحاولوا الدفاع عف كراـ، وأخرى كانت تدحاوؿ مياج
وقد تـ تيريب كراـ إلى أدحد المطاعـ القريبة خوًفا مف استمرار االعتداء، وأخرج الطاقـ مف موقع الدحادث 

 بعد توفير الدحماية لو.
 ويأتي االعتداء عمى كراـ وطاقـ "الجزيرة" بدحجة أف "الجزيرة" لـ تقؼ موقًفا مدحايًدا في األزمة السورية.

رجاف الخطابي بقرار مف القيادات السياسية في الداخؿ الفمسطيني إثر يذكر أف منظمي المسيرة أوقفوا المي
 االعتداء.

وتخمؿ الميرجاف كممات عديدة، ألقاىا كؿ مف رئيس بمدية سخنيف مازف غنايـ، وكممة المتابعة ألقاىا 
الميندس رامز جرايسي، وعف ذوي الشيداء تدحدث أدحمد خاليمة، فيما خصصت كممة لممثؿ األدحزاب 

 ية الييودية، ألقاىا البروفيسور جادي الغازي، وفي النياية ألقى الطفؿ براء غنامة قصيدة شعريةاليسار 
 31/3/3133، 36عرب

 
 تؤكد دعم اإلمارات لالجئين الفمسطينيين القاسميلبنى  .33

 استقبمت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاوف الدولي، فيميبو جراندي المفوض 6ظبي أبو
وبدحثت معالييا  العاـ لوكالة األمـ المتدحدة لغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى "األونروا".

خالؿ المقاء الذي عقد بمقر الوزارة في أبوظبي مؤخرًا، سبؿ وآليات تعزيز التعاوف المشترؾ بيف دولة 
 ف الفمسطينييف.اإلمارات ووكالة "األونروا"، وذلؾ لتقديـ الدعـ والعوف لالجئي

أف أزمة الالجئيف الفمسطينييف قضية إنسانية في المقاـ األوؿ، وأف دولة اإلمارات  القاسميوأكدت 
 ومؤسساتيا تعمؿ معًا عمى تقديـ الدعـ لمتخفيؼ مف معاناة الالجئيف الفمسطينييف.

ـ التي تقدميا دولة مع الضيؼ الزائر ادحتياجات الالجئيف الفمسطينييف وبرامج الدع القاسميكما بدحثت 
إلى قياـ دولة اإلمارات بتقديـ مساعدات إنسانية إلى  القاسميوأشارت  اإلمارات ليـ مف خالؿ الوكالة.

/ وذلؾ لدعـ الالجئيف 1241 1242مميوف درىـ، خالؿ األعواـ / 411"األونروا" بما يقارب ندحو 
 ألراضي الفمسطينية ولبناف واألردف وسورية.الفمسطينييف في الدوؿ التي تعمؿ فييا الوكالة، والتي تشمؿ ا

بدوره ىنأ فيميبو جراندي دولة اإلمارات، والشيخة القاسمي عمى إنشاء الوزارة الجديدة، باعتبارىا خطوة 
متقدمة وريادية بالمنطقة، مشيدا بالدور الجوىري والدحيوي الذي تقوـ بو دولة اإلمارات في تقديـ الغوث إلى 

بصفة عامة، والفمسطينييف بصفة خاصة واستجابة الدولة السريعة لتقديـ يد العوف والدعـ  الالجئيف في العالـ
 لكافة المتأثريف مف دحاالت الطوارئ اإلنسانية.

 33/3/3133االتحاد، أبو ظبي، 
 
 الخيرية اإلماراتية تكرم المعاقين الفمسطينيين وأمهاتهم األعمالهيئة  .33
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في فمسطيف عشرات أميات المعاقيف  اإلماراتيةاألعماؿ الخيرية منتصر دحمداف6 كرمت ىيئة  -راـ اهلل 
بمناسبة يـو األـ، في ادحتفاؿ تدحت رعاية مدحافظ جنيف المواء طالؿ دويكات وبمشاركة جمعية ممتقى 

 البصيرة وبدحضور العشرات مف المؤسسات والفعاليات األىمية والشعبية ودحشد مف أىالي المعاقيف .
مف القرآف الكريـ وعزؼ السالميف الوطني الفمسطيني واإلماراتي، وقاؿ مدير الييئة بدأ الدحفؿ بآيات عطرة 

في الضفة الغربية ابراىيـ راشد في كممتو التردحيبية "إف ىيئة األعماؿ الخيرية ستبقى مندحازة لجانب الفئات 
إليجابية وكسر النظرة الضعيفة والسيما المعاقيف، وىي ثقافة انسانية يجب تعميميا وتعزيزىا إلشاعة القيـ ا

وذكر "إف الييئة درجت عمى تكريـ المعاقيف وتممس ادحتياجاتيـ ولكف تكريـ األميات يدحمؿ دالالت  السمبية".
أبمغ كونو يكـر مف يقؼ خمؼ بقاء المعاؽ صادحبة ارادة ايجابية في مجتمعو، فخمؼ كؿ معاؽ متميز أـ 

 عظيمة صابرة مدحتسبة" .
مثموف عف مدحافظة جنيف والغرفة التجارية والشرطة الفمسطينية واألمف الوطني وفي نياية االدحتفاؿ قاـ م

 وجمعية ممتقى البصيرة بتكريـ األميات وتوزيع اليدايا عمييـ .
 33/3/3133الخميج، الشارقة، 

 
 مع "إسرائيل" اتحاد كتاب مصر ممتزم بعدم التطبيع .33

د كتاب مصر التزاميا بقرارىا السابؽ عدـ التطبيع جددت الجمعية العمومية التدحا6 بدر مدحمد بدر - القاىرة
مع إسرائيؿ، كما قررت زيادة المخصصات المالية لفروع االتدحاد بالمدحافظات، وعدـ الجمع بيف عضوية 

 مجمس إدارة االتدحاد وأي مف مجالسو الفرعية.
 41 -جمعة أمسالتي انعقدت في مقر االتدحاد بدحي الزمالؾ بالقاىرة عقب صالة ال-واختارت الجمعية 

 4111مف المرشدحيف، وبمغ األعضاء الذيف ليـ دحؽ التصويت  99عضوا جديدا لمجمس اإلدارة مف بيف 
 عضوا.

 31/3/3133الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 

 ال لموطن البديل ..يوم األرض. ىذكر في  .26
 ىنية إسماعيؿ

 ،لبيت مف شعر يداً مصر التي في خاطري وفي فمي أدحبيا مف كؿ رودحي ودمي ليست ىذه الكممات ترد
وتقؼ في  ،ودحضارة عظيمة، عشقتيا وىي تقمب صفدحات تاريخ مجيد ..ر.ولكنيا تغريدة نفس عشقت مص

وتتوشح بدماء اآلالؼ مف شيدائيا األبرار الذيف كتبوا تاريخ األمة  ،وقار أماـ أزىرىا العامر بالعمـ والعمماء
كيؼ ال؟ وىـ الذيف دحرروا فمسطيف بقيادة صالح  ودحققوا مقولة أنيـ خير أجناد األرض. ،بدميـ الطاىر

التاريخ المخزوف  ىوكانوا عمي مد ،وردوا ىجمة التتار بقيادة بيبرس وقطز في عيف جالوت ،الديف
 ،:9>3فمسدحوا بيا ىزيمة األمة عاـ ،عبروا القناة وىـ يصرخوف اهلل أكبر ،االستراتيجي لألمة وفمسطيف

. فكيؼ بعد ذلؾ يتقوؿ عمينا في "ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة"الناصر6 ودحققوا مقولة الرئيس الرادحؿ عبد
وأكبر مف المصالح  ،إف ما يربطنا بمصر أكبر مف رابطة الجوار ،دحب مصر والعرفاف بجميميا المتقولوف

والدحرص  ،اورابطة الغيرة عمي أمنيا وشعبي ،إنيا رابطة اإلخوة والديف والتاريخ المجيد ،المادية بيف الشعوب
مصر مف أعدائيا أو المتربصيف بيا وبثورتيا. واكتب لكـ اليوـ يا شعب مصر الدحبيب في  ىأال تؤت ىعم
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دفاعا عف أرضيـ  ;0ـ يوـ األرض الخالد اليوـ الذي سجؿ انتفاضة شعبنا في األراضي المدحتمة عا ىذكر 
. لقد شكمت األرض ىشيداء والجردحمتدحديف االدحتالؿ بصدورىـ العارية مما أوقع العديد مف ال 9:>3 سنة

وأرض فمسطيف دوف أي أرض ليست لمفمسطينييف ودحدىـ بؿ ىي  ،ومازالت مركز الصراع وجوىر القضية
وقؼ لكؿ العرب والمسمميف. وألف ىذا اليوـ الذي يرمز لمثبات عمي المبدأ والتشبث باألرض ميما كانت 

أرواح شيدائيا  إلي شعب مصر العظيـ مستدحضراً  فقد كتبت ىذه الكممات ،الدماء والتضدحيات المبذولة
جباؿ  ىالذيف ضدحوا إلي جانب إخوانيـ مف أىؿ فمسطيف في سبيؿ تدحرير فمسطيف في كؿ الدحروب عم

 ،عف األرض فقط وأىؿ فمسطيف لـ يسقطوا شيداء دفاعاً  ،وتالؿ القدس وصور باىر والفالوجة وغزة وغيرىا
ىذه القيمة ىي التي دفعتنا إلي  ،وأجمؿ أرض في العالـ ىالبديؿ أغن ولو كاف ىذا ًا،لمبديؿ أيض بؿ رفضاً 

وفضمنا  ،رفضناه في األردف وفي سيناء وفي لبناف وفي كؿ مكاف ،رفض التوطيف, ومقاومتو بكؿ شراسة
وتعبت السنوف ولـ تتعب  ،صدئت المفاتيح ولـ تصدأ اليوية ،عميو المجوء مع مرارتو في انتظار العودة

أفيأتي بعد ذلؾ كمو مف يتيـ شعبنا بتيمة  ،العيد ماضوف ىوندحف عم ،ت األجداد ولـ يمت الدحمـالروح وما
 ،؟ وقد شيدت الدنيا لنا عاـ أربعة وخمسيف كيؼ أدحبطنا مشروع التوطيفالتفكير في اتخاذ سيناء وطنا بديالً 

الموت  ىت كاف الفمسطينيوف إلمف الفرار مف وجو المو  وشيدوا عمينا أننا أثناء دحرب الفرقاف والسجيؿ بدالً 
مف  ،باىظاً  ويشيدوف كيؼ دفعنا ثمناً  ،الدحياة يعودوف! ويتذكر ذلؾ اخواننا المصريوف ىبؿ إل ،يعودوف

 ،وىـ في أرضيـ صامدوف ،اليواء مباشرة ىأشالء أطفالنا الذيف مزقت أجسادىـ الطرية قنابؿ الفسفور عم
رؤوس المصميف  ىوىدمت المساجد عم ،ذبدحوف وال يتراجعوفالعالـ كمو الرجاؿ والنساء والشيوخ ي ىورأ

والمخابز والطرقات وندحف  ،ودمرت المدارس والمصانع والمشافي والجامعات ،المودحديف ولـ ترىـ يتراجعوف
بسالح اإليماف وبعض مف  ،ندافع عف المقدسات وعف األسري وعف كرامة العرب والمسمميف ،صامديف

ال أدحد مف أبناء مصر أو فمسطيف يستفيد مف تشويو الرجاؿ الذيف ييتفوف ليؿ سالح صنعنا بعضو بأيدينا. 
اقتناع  ىأو تشويو المقاومة التي تدافع عف كرامة األمة. إننا عم ،نيار بدحب مصر ويدافعوف عف أمف مصر

وستظؿ دحاضنة لمقضية الفمسطينية  ،تاـ بأف مصر كانت وستظؿ قمعة عصية عمي االختراؽ والتطبيع
 وبدا ذلؾ واضدحاً  ،اومة. إف االرتباؾ في المشيد المصري وفي عالقتو بفمسطيف يثمج صدر العدو فقطوالمق

االنييار بسبب وقوؼ  ىالذيف رأوا أف مصر في طريقيا إل وليؤو وفي تصريدحات مس ،في وسائؿ إعالمو
ة في مصر وبيف مصر وقادتيا إلي جانب فمسطيف وغزة والمقاومة. إف استراتيجية العدو ىي إشعاؿ الفتن

الخالقة التي ابتدعتيا  ىفيما يعرؼ بنظرية الفوض ،مصر وفمسطيف بيدؼ ضرب الثورة وضرب القضية
وسرعاف ما تعود الروح إلي مصر الدحبيبة إلي  ،فيؿ ينجدحوف؟ وال أعتقد أنيـ سينجدحوف ،كونداليزا رايس

ولدورىا  ،لشعبيا المدحبة والتعاضدولتعود  ،رودحيا األصيمة وتندحاز إلي أمتيا ليعود ليا األمف والخير
يوـ األرض يوـ شيداء فمسطيف ومصر واألمة  ىالمدحتضف لقضية فمسطيف. إنني أؤكد ىنا وفي ذكر 

العربية6 أف الشعب الفمسطيني وقواه المجاىدة وفي مقدمتيا دحركة دحماس يؤكد أىمية العالقات التاريخية مع 
ري لمشعب الفمسطيني وقضيتو خالؿ العقود والسنوات وندحف نشيد بالدعـ المص ،جميورية مصر العربية

الماضية ونعتز بالتضدحيات العظيمة التي قدميا الشعب المصري مف اجؿ القضية الفمسطينية في إطار قياـ 
ونؤكد مركزية الدور الذي تمعبو مصر لتدحقيؽ المصالدحة الوطنية الفمسطينية ونتمسؾ  ،مصر بدورىا القومي

نياء االنقساـ. كما أننا ال نتدخؿ في الشأف الداخمي  ىا المجاؿ دحتباستمرار دورىا في ىذ انجاز الودحدة وا 
الرغـ مف أننا ننتمي لمدرسة  ىوعم ،لمصر ولسنا طرفا في أي خالؼ سياسي داخؿ السادحة المصرية

 فييا ذخراً  ىونر  ،السياسية في مصر ىمسافة وادحدة مف كؿ القو  ىالدحركة اإلسالمية غير أننا نقؼ عم
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منبوذ مف  أو شراً  وكؿ مف يدحاوؿ التدخؿ في شئوف مصر أو يضمر ليا سوءاً  ،لفمسطيف وشعبيا سنداً و 
شعبنا ودحكومتنا. وأنو ال مساس بالسيادة الوطنية المصرية ال في سيناء وال في غيرىا وال نسمح ألدحد 

فمسطيف وطف  ،وتطبيقا( إذ رفضنا ونرفض التوطيف داخؿ سيناء أو غيرىا) فكرة ،االعتداء عمي ىذه السيادة
ىذا الصعيد. إننا  ىوال أساس لكؿ ما يتـ الترويج لو عم ،الفمسطينييف كما مصر وسيناء وطف المصرييف

دوره  -اهلل عميو وآلو وسمـ ىصم ىنعتز ونقدر لجيش مصر العظيـ خير أجناد األرض كما قاؿ المصطف
باعتباره أكبر وأىـ الجيوش  ،و الصييونيجبية الصراع مع العد ىالوطني والقومي وكفادحو الطويؿ عم

ونؤكد أف شيداء الجيش  ،العربية ودوره الميـ في دحفظ التوازف االستراتيجي مع االدحتالؿ اإلسرائيمي
 ى،صدورىـ أوسمة القدس وبوارؽ النصر بإذف اهلل تعال ىوعم ،المصري في رفح ىـ شيداء فمسطيف

ه الجريمة النكراء التي ىزت كؿ بيت فمسطيني كما ىو كؿ وجاىزوف لمتعاوف الكامؿ لكشؼ المتورطيف بيذ
وغير مسموح  ،بيت مصري. إف األمف القومي المصري وعاء استراتيجي ألمف فمسطيف والمنطقة العربية

وأمف الدحدود وال  ،جيدىا لدحماية األمف المشترؾ ىألي فمسطيني العبث بأمف مصر والدحكومة تبذؿ قصار 
وبيذه المناسبة  ،وجو الخصوص ىمنطمقا لإلضرار بأمف مصر وسيناء عم تسمح ألي كاف أف يجعؿ غزة

أود التوضيح أف األنفاؽ الدحدودية في رفح دحالة اضطرارية لجأنا إلييا بسبب الدحصار الدولي المفروض 
وال نمانع مف إغالقيا في دحاؿ توفر البديؿ  ،الناس قوت يوميـ وسبب صمودىـ الدولي ىليصؿ إل ،عمينا

مف غزة إال كؿ الخير والعزة والصمود والدفاع عف  ىف فوؽ األرض. وأؤكد بأف مصر لف تر الطبيعي م
أف مطالبتنا لألشقاء في مصر برفع الدحصار عف غزة  ىوأشير ىنا إل ،فمسطيف وعف دحدود مصر الشرقية

بت السياسي وتدحويؿ معبر رفح الي معبر لألفراد والبضائع وتزويدنا بالكيرباء والوقود كؿ ذلؾ مدحكوـ بالثا
غزة في وجو مصر وندحف ال نعفي االدحتالؿ  ىلدينا وىو أف غزة جزء مف األرض الفمسطينية وال نقبؿ أف تمق

نياء الدحصار الظالـ عم ،مف مسئولياتو نما مطالبتنا اإلنسانية وا  أخيو الذي  ىغزة نابعة مف نظرة األخ إل ىوا 
مف وسائؿ اإلعالـ المصري توخي الدقة والمينية  ىمنفإننا نت يقؼ إلي جانبو وقت الشدة والعسرة. وختاماً 

واالنتباه مف مدحاوالت خمط األوراؽ  ،عند تناوؿ الموضوع الفمسطيني بشكؿ عاـ وموضوع غزة بشكؿ خاص
مدركيف أف دعـ  ،تأجيج الرأي العاـ المصري تجاه إخوانيـ في فمسطيف ىوتعويـ المغالطات التي قد تؤدي إل

ىو عنصر أساسي وركف متيف مف أركاف الصمود واالستمرار في  ،الفمسطينيةالشعب المصري لمقضية 
 الدواـ. ىعم وذخراً  النضاؿ الوطني إلنجاز مشروع التدحرير والعودة واالستقالؿ. دحفظ اهلل مصر وأبقاىا سنداً 

 10/1/1031، األهرام، القاهرة
 

 عربية مستهجنة فمسطينياً  ازدواجية .27
 نقوال ناصر

ي فمسطيف، في الثالثيف مف آذار/ مارس، وبينما تعمف "اإلدارة المدنية" لقوات االدحتالؿ عشية يوـ األرض ف
في الضفة الغربية مخصصة لالستعمار  :9>3%( مف األرض الفمسطينية المدحتمة عاـ :1اإلسرائيمي أف )

اء %( منيا مخصصة لمبناء الفمسطيني، وبينما يعمف تقرير صادر عف اإلدحص:,0االستيطاني مقابؿ )
%( مف أرض فمسطيف التاريخية، فإف منح 8;الفمسطيني بمناسبة "يوـ األرض" أف االدحتالؿ يسيطر عمى )

نزاليا إلى مرتبة أدنى قضية ػاألولوية في قمة الدودحة العربية األخيرة ل "تغيير النظاـ" السياسي في سورية وا 
ومقدساتيـ وتاريخيـ ونظاميـ السياسي فمسطيف دحيث يتآكؿ يوميا وجود العرب وىويتيـ العربية اإلسالمية 

واالجتماعي والثقافي بالتيويد المتسارع لألرض واإلنساف إنما ىو ازدواجية تقمب األولويات العربية بطريقة 
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مفجعة وكارثية مستيجنة فمسطينيا. وبغض النظر عف أي معارضة أو تأييد فمسطيني لموقؼ قمة الدودحة 
ية الدامية وعف أي موقؼ فمسطيني في ىذه األزمة، فإف ازدواجية جامعة العربية األخيرة مف األزمة السور 

الدوؿ العربية، عمى سبيؿ المثاؿ بيف الدحؿ العسكري في سورية وبيف الدحؿ السممي في فمسطيف، أو بيف 
تسميح المعارضة في سورية وبيف رفض تسميح المقاومة الفمسطينية، أو بيف سدحب الشرعية العربية عف 

دمشؽ وبيف االعتراؼ العربي بشرعية وجود دولة االدحتالؿ اإلسرائيمي، أو بيف التنفيذ الفوري الدحكـ في 
لقرارات القمـ العربية بشأف سورية وبيف بقاء مثؿ ىذه القرارات دحبرا عمى ورؽ بشأف فمسطيف، إلى غير ذلؾ 

والفتة لمنظر ومستيجنة مف أمثمة االزدواجية العربية بيف سورية وبيف فمسطيف، إنما ىي ظاىرة مرصودة 
لموقؼ الجامعة العربية مف األزمة السورية، أو تأييدا "لمنظاـ  فمسطينياً  فمسطينيا. وال يعني ذلؾ بالتأكيد تأييداً 

السياسي" الذي تسعى جاىدة إلى تغييره في سورية، بالرغـ مف أف طرفي االنقساـ الفمسطيني يصطفاف 
ية ألسباب براغماتية واضدحة. فاإلجماع الفمسطيني ال يمكف إال أف إلى جانب ما تجمع عميو األكثر  عممياً 

سالمياً  يكوف عمى أولوية القضية الفمسطينية عمى كؿ ما عداىا عربياً  وعمى تدحريـ االقتتاؿ العربي أو  وا 
" االدحتراب اإلسالمي لتوفير كؿ الدماء العربية واإلسالمية مف أجؿ الجياد، أو لدعـ الجياد، في "دار الدحرب

سالمياً  الودحيدة األجدى عربياً  بالجياد في فمسطيف. لذلؾ فإف األولوية التي مندحت لسورية في قمة الدودحة  وا 
ال يمكنيا إال أف تثير كؿ األسئمة الفمسطينية عف أسباب دفع األولوية الفمسطينية إلى مرتبة أدنى. و"قرار 

األسئمة الفمسطينية عف أسباب "قرار السمـ" في  الدحرب" في سورية الذي اتخذتو القمة ال يمكنو إال أف يثير
فمسطيف الذي تبنتو قمة الدودحة والقمـ العربية السابقة ليا. وتدحويؿ الجامعة العربية إلى "طرؼ" في األزمة 
السورية يثير دحتما األسئمة الفمسطينية عف دور "الوسيط" بيف عرب فمسطيف وبيف دولة االدحتالؿ اإلسرائيمي 

"تسميح" ػجامعة منذ سنيف. وتعزيز "الدحؿ السياسي" الذي دعت قمة الدودحة إليو في سورية بالذي تمعبو ال
اإليراني لمدحكـ يثير بالتأكيد أسئمة فمسطينية  –القوى التي تقاتؿ ضد الدحكـ فييا لموازنة التسميح الروسي 

 ولة االدحتالؿ متفوقة نوعاً كية إلبقاء ديكثيرة عف رفض تسميح المقاومة الفمسطينية لموازنة الضمانات األمر 
عمى مجموع مدحيطيا العربي واإلسالمي مف النادحية العسكرية. وتشريع القمة لتوريد السالح لمف  وكماً 

يقاتموف الدحكـ في سورية واستغالؿ العالقات الدولية لدوؿ الجامعة لضماف إيصاؿ ىذا السالح إلى داخؿ 
اتيامات صريدحة عف أسباب الدحصار العربي المفروض عمى سورية يثير بالتأكيد أسئمة فمسطينية ترقى إلى 

تسميح المقاومة الفمسطينية دحد إغالؽ األنفاؽ التي تدحفرىا تدحت سطح األرض لتيريبو، وىو ما يجعؿ تدحية 
القمة في بيانيا الختامي يـو الثالثاء الماضي لمقاومة الشعب الفمسطيني وبخاصة في قطاع غزة مجرد "رفع 

كي الذي استندت إليو القمة في موقفيا مف يمة لو. وعمى األرجح أف يكوف الظير األمر عتب" لفظي ال قي
سورية ىو السبب في خمو بيانيا مف أي إشارة، ناىيؾ عف أي إدانة، الندحياز الواليات المتدحدة الذي تجدد 

" "معجزة" دحققت "وعدا إليياً  بزيارة رئيسيا باراؾ أوباما األخيرة لدولة االدحتالؿ التي عدىا أوباما ومستفزاً  سافراً 
"تدحالؼ أبدي" بيف بالده وبينيا! وىو ما يثير كذلؾ أسئمة فمسطينية جادة عف ػفي "أرض الميعاد" ووعد ب

كي في سورية دحيث تتصدر الواليات المتدحدة يالتناقض الكامف في االستناد العربي إلى الظيير األمر 
ية األساسية التي زرعت الدولة الصييونية في القمب مؤتمرات "أصدقاء سورية" التي تضـ الدوؿ الغرب

الفمسطيني لموطف العربي وال تزاؿ تمدىا بكؿ أسباب الدحياة والبقاء واالستمرار، وفي رأس ىذه األسئمة طبعا 
سؤاؿ كيؼ يمكف أف تكوف ىذه الدوؿ "صديقة" لمعرب والمسمميف في سورية أو في غيرىا مف بالد العرب؟! 

الفمسطيني الزدواجية الجامعة العربية إال المقارنة بيف رفض قمتيا الدحوار مع الدحكـ في  وال يسع المراقب
سورية إال عمى "ردحيؿ النظاـ" وبيف قرارىا تدحريؾ الدحوار مع دولة االدحتالؿ اإلسرائيمي دوف اشتراط ردحيؿ 
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قنا ع الواليات المتدحدة بأف االدحتالؿ بإرساؿ وفد عربي وزاري إلى واشنطف لشرح "مبادرة السالـ العربية" وا 
سالمية  نما عربية وا  "الممفات النيائية في المفاوضات" مع دولة االدحتالؿ "ليست شأنا فمسطينيا فدحسب وا 
أيضا" كما قاؿ كبير مفاوضي منظمة التدحرير د. صائب عريقات. أما االزدواجية العربية بيف التنفيذ الفوري 

عمى ورؽ بشأف فمسطيف فكاف ليا  بقاء مثؿ ىذه القرارات دحبراً لقرارات الجامعة العربية بشأف سورية وبيف 
أكثر مف تعبير في قمة الدودحة. ومنيا قرار القمة بتبني االقتراح القطري بتأسيس صندوؽ لمقدس المدحتمة 
برأسماؿ قدره مميار دوالر أميركي وىو قرار يذكر بوجود قرار لقمة عربية سابقة بإنشاء صندوؽ لألقصى 

سماؿ قدره نصؼ مميار دوالر لـ يدفع منيا دوالر وادحد دحتى اآلف بينما تتدفؽ األمواؿ عمى والقدس برأ
الجيوب والصناديؽ التي تموؿ "تغيير النظاـ" في سورية. ويذكر تردحيؿ المصالدحة الوطنية الفمسطينية إلى 

تردحيؿ وبأنيا كانت بيذا ال قمة مصغرة برئاسة مصر ورعايتيا وضيافتيا بأف قمة الدودحة لـ تقترح جديداً 
تستطيع معالجة ىذه المسألة خالؿ فترة انعقادىا، بينما يتـ عقد مؤتمرات القمـ واالجتماعات الوزارية 

وتذكر مطالبة قمة الدودحة لمدوؿ األعضاء  ي "تصغير" ليا.أمف دوف  وسريعاً  "أصدقاء سورية" دورياً ػل
( الذي اتخذتو قمة بغداد السابقة بيذا الشأف 883ر رقـ )"دولة فمسطيف" بأف القراػبتوفير "شبكة أماف مالية" ل

"تغيير النظاـ" السوري. وتذكر ػعمى ورؽ، بينما يتـ الوفاء بكؿ التعيدات العربية المالية ل ال يزاؿ دحبراً 
"المجتمع الدولي" لمعمؿ عمى إنياء دحصار قطاع غزة بأف مفتاح فؾ ىذا الدحصار كاف وما زاؿ ػدعوتيا ل

مطالبة اآلخريف بعمؿ يستنكؼ العرب عف فعمو ىي مطالبة تفتقد الصدقية وتكشؼ االزدواجية  وبأف عربياً 
 "المبادرة" العربية إلى استباؽ المجتمع الدولي في فرض الدحصار عمى سورية.ػالعربية إذا ما قورنت ب

مف  وادحداً  و تدحدياً ومف الواضح أف قمة "التدحديات" في الدودحة، كسابقاتيا، قد بدأت وانتيت مف دوف أف تواج
 التدحديات العربية في فمسطيف.

 13/1/1031، فمسطين أون الين
 

 في يوم األرض6 األراضي األردنية في الضفة الغربية  .28
 دحممي األسمر

دحينما ادحتمت الجماعات الصييونية كؿ فمسطيف  ;0>3نشأ مصطمح الضفة الغربية )لنير األردف( في العاـ 
بعد بالضفة الغربية وقطاع غزة. الضفة الغربية تقع غرب نير األردف وقد  باستثناء منطقتيف سميتا فيما

% مف مسادحة فمسطيف التاريخية )األراضي مف نير األردف إلى 13. وتشكؿ :9>3عاـ  "إسرائيؿ"ادحتمتيا 
 تـ عقد 1>>3البدحر المتوسط( يطمؽ الييود عمى الضفة الغربية بالوثائؽ الرسمية اسـ )ييوذا والسامرة( في 

اتفاقية السالـ تعطي لمفمسطينييف دحكـ ذاتي في بعض األجزاء مف الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكف 
عدد فمسطينيي الضفة  ;100مازالت ىي المسؤولة عف الدحدود الخارجية. وفؽ إدحصاءات  "إسرائيؿ"

فيـ في مميوف فمسطيني، عدد المستوطنيف الييود في الضفة الغربية6 نصؼ مميوف. نص 1.0الغربية6 
مستوطنة عدد البؤر االستيطانية والمواقع العسركية  300مدحافظة القدس، عدد مستوطنات الضفة الغربية6 

مميوف( دحسب آخر ما نشر في اإلعالـ  3.9بؤرة. )أما فيما يخص عدد سكاف غزة فيو  9>1الييودية6 
اضي االميرية في الضفة % مف االر :1سمطات االدحتالؿ االسرائيمي المستوطنيف  "مندحت"العبري، فقد 

% فقط منيا لمفمسطينييف، وبدحسب ما نشر موقع :,0الغربية إلقامة المستوطنات في دحيف خصصت 
مميوف  3,1يوـ الخميس الماضي فإف االراضي األميرية في الضفة الغربية تصؿ الى  "ىآرتس"صدحيفة 

عاـ  "دولة"يميا الى أراضي ، دحيث تـ تدحو :9>3دونـ، كانت مسجمة باسـ الدحكومة االردنية دحتى عاـ 
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بعد قرار ما يسمى المدحكمة العميا االسرائيمية منع اقامة مستوطنات عمى اراٍض خاصة تابعة  >:>3
كي  "الدولة"لمفمسطينييف، فرد الجيش والدحكومة االسرائيمية عمى ىذا القرار بتدحويؿ ىذه االراضي لصالح 

ميرية بتمؾ األراضي التي تقع خارج نطاؽ البمديات أو تقـو ببناء المستوطنات عمييا! وتعرؼ األراضي األ
خارج جذر القرية فيذه تعتبر أميرية، وىذه األراضي كانت ممموكة لمسمطاف العثماني وأراد أف ينتفع الشعب 
بيا وبالتالي سمح ليـ بالتصرؼ فييا فأصبدحت ىكذا إلى أف اقتربت مف الممكية وتقريبا أصبح دحؽ 

ممكية. ويتضح مف خالؿ ما نشر مف وثائؽ وبدحسب الصدحيفة العبرية فإف مميونًا التصرؼ بيا مثؿ دحؽ ال
وثالثمائة الؼ دونـ مف أراضي الضفة الغربية تعد أراضي أميرية وذلؾ بموجب معايير دحددتيا االدارة 

دحيفة إلفساح المجاؿ اماـ تنفيذ مشاريع بناء في المستوطنات. ووفقًا لما نشرتو الص :9>3المدنية بعد عاـ 
ألؼ دونـ، بينما تدحتؿ  000% مف إجمالي مسادحة األراضي األميرية أي ندحو 10فإف المستوطنات تشكؿ 

ألؼ دونـ، كما تدحتؿ المباني  390% أي ندحو 33المكاتب الدحكومية اإلسرائيمية والبنية التدحتية ما نسبتو 
اء القانوف الدولي، فإف % مف المسادحة الكمية. دحسب بعض فقي:الدحكومية وأعمدة الشبكات الدحكومية 

اتفاقية وادي عربة ودحتى قرار فؾ االرتباط لـ يغير مف صفة أف تمؾ األراضي تابعة لمخزينة األردنية، ومف 
 دحؽ األردف أف يطالب بيا ويدحمييا مف التيويد.

 13/01/1031، الدستور، عّمان
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