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 "الدولة الفلسطينية المستقبلية"طلسية" في أر قوات "نتنيا و يرفن نش :واشطن بوستللكيري  .1
علن وزير الخارجية االميركي جون كيري ان رئيس الوزراء االسرائيلي  بنيامين : أ )وكاالت( -عواصم 

ات من حلف شمال االطلسي في اراضي الدولة الفلسطينية نتنياهو اوضح له انه يرفض فكرة نشر قو 
المستقبلية والتي طرحها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقال كيري مع ذلك ان بإمكان الجانبين 

 التسوية الدائمة. إطارالتوصل الى اتفاق حول نشر قوات من طرف ثالث اخر في 
 الجانبين سيتمكن من تقديم تحفااته على الوثيقة مع صحيفة واشطن بوست ان كال في مقابلةواضاف 

مواصلة عملية  وعباس مناالميركية المرجح طرحها قريبا مؤكدا ان هذه الخطوة ضرورية لتمكين نتنياهو 
 التفاوض.



 
 
 

 

 

           2ص                                    3003العدد:     9/0/0202 األحد التاريخ:

 قال كيريوردا على سؤال حول فرص التوصل الى اتفاق نهائي في ال الشكوك وانعدام الثقة بين الجانبين 
ك ضرورة القيام بذلك على مراحل ومن خالل فترة انتقالية ولكنه من االهمية بمكان اعطاء ان الجميع يدر 

 المتبادلة.الشعبين شعورا بانه يمكن انهاء النزاع ووضع حد للمطالب 
9/0/0202، الدستور، عّمان  

 
 بخطوات المصالحة وتهيئة األجواء لتنفيذ ا ماضون نية:  .0

( مززع وفززد مززن الشخصززيات الوطنيززة المسززتقلة 2-8يززةي يززوم السززبت )بحززث رئززيس الززوزراء إسززماعيل هن: غزززة
 برئاسة رجل األعمال منيب المصريي ملف المصالحة الوطنية.

وقال مكتب رئيس الزوزراءي إنزه جزرال خزالل اللقزاء الحزديث بشزكل معمزق فزي ملزف المصزالحة الوطنيزةي الفتزا  
ارات التززي اتخززذها مززن أجززل إنهززاء االنقسززام منززذ إلززى أن الوفززد أشززاد عبززر رسززالة سززلمها لززرئيس الززوزراء بززالقر 

لززى امن بمززا فيهززا إطززالق سززراو المعتقلززين والسززماو لقيززادات فتحاويززة بززالعودة للقطززاع وزيززارة النززواب  خطابززه واى
 األخيرة ودخول وفد اللجنة المركزية لحركة فتح.

م وأكزد علزى المضزيد قزدما فزي واستعرض رئزيس الزوزراء خزالل اللقزاء الجهزود المبذولزة مزن أجزل إنهزاء االنقسزا
خطوات المصالحة وتهيئة األجزواء مزن أجزل تنفيزذهاي مشزيرا إلزى ضزرورة أن يكزون هنزاك تجزاوب خاصزة فزي 
األوضززاع بالضززفة المحتلززة وضززرورة تحصززين تنفيززذ االتفاقززات بمززا ال يعيززد مجززاال مززن جديززد ألي انقسززام فززي 

 الساحة الوطنية.
م التأكيد علزى رفزض أي تنزازل عزن الحقزوق الوطنيزة وثوابزت الشزعب كما جرال بحث مسار عملية التسوية وت

 الفلسطيني.
1/0/0202، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 مانع نشر قوات أميركية في األغوارتال  السلطة الفلسطينية ":األوسطالشرق " .3

 -د الفلسزطينية قالت مصادر فلسزطينية مطلعزة لززشالشرق األوسزطش إن حزل ملزف الحزدو : كفاو زبون - رام هللا
األردنيةي قد يكون من خالل نشر قوات أميركية على طول تلك الحدود فزي األغزواري بزدل قزوات إسزرائيلية أو 

 فلسطينية أو مشتركة من حلف شمال األطلسي )الناتو(.
وأكدت المصادر أن السلطة الفلسطينية ال تمانع في نشر أي قوات من شأنها حماية الحدودي وسحب الذرائع 

 إلسرائيلية حول حفا األمن في المنطقةي لكن لفترة محددة.ا
وثمة خالف كبير حول منطقة األغوار على الحدود مع األردني إذ يصر رئيس الحكومة اإلسزرائيلي بنيزامين 

عامززاي بينمززا يززرفض الززرئيس الفلسززطيني  30إلززى  20نتنيززاهو علززى بقززاء القززوات اإلسززرائيلية لفتززرة طويلززة  مززن 
قاء أي قوات إسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينيةي ويوافق على انسحاب تزدريجي لخمزس محمود عباس ب

 سنوات كحد أقصىي مع انتشار قوات مشتركة أجنبية في المنطقة.
وكان عباس أعلني األسبوع الماضيي موافقته على نشر قوات من شالنزاتوش فزي منطقزة األغزواري لكزن نتنيزاهو 

 حب جنوده من المنطقة شالحيويةش ألمن إسرائيل.رفض ذلكي وقال إنه لن يس
9/0/0202، لندن، الشرق األوسط  
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 نيسان سيكون يومًا عالميًا إلنقاذ حياة األسرى المرضى من الثانيقراقع:  .2
نسززانيا   2رام هللا: أفزاد وزيزر شزؤون األسززرال والمحزررين عيسزى قراقززع إن  نيسزان المقبزل سززيكون يومزا  عالميزا  واى

األسرال المرضىي والعمل على إنقاذ حياتهم مما يتعرضون له من سياسزة متعمزدة مزن اإلهمزال للتضامن مع 
صزززبحت حياتزززه مهزززددة بزززالخطر الطبزززيي وعزززدم تقزززديم العزززالص واسزززتجابة لصزززرخات المرضزززى الزززذين بعضزززهم أ

ي نيسززان وهززو اليززوم الززذي سززقط فيززه الشززهيد ميسززرة أبززو حمديززة بمززرض السززرطان فزز 2وقززال: شاخترنززا  الشززديد.
سزززجون االحزززتالل ليشزززكل صزززرخة فلسزززطينية لكافزززة مؤسسزززات المجتمزززع الزززدولي لتحمزززل مسزززؤولياتها األخالقيزززة 
والقانونية بهدف وضع حدد لالسزتهتار اإلسزرائيلي بحيزاة األسزرال المرضزى وألجزل االسزتجابة إلطزالق سزراحهم 

 واحترام كافة المواثيق والعهود الدولية واإلنسانيةش.
ل مشزززاركته فزززي المهرجزززان التضزززامني مزززع األسزززرال المرضزززى فزززي بلزززدة يطزززاي جنزززوب جزززاءت أقزززوال قراقزززع خزززال

 الخليلي الذي دعت إليه حركة فتح والمؤسسات في البلدة بمشاركة عائالت األسرال واألسرال المحررين.
9/0/0202األيام، رام هللا،   

 
 أمن السلطة بالضفة ال تصب إال في مصلحة االحتالل ممارساتقرعاوي:  .5

انتقززد عضززو المجلززس التشززريعي الفلسززطيني عززن محافاززة طززولكرمي فتحززي قرعززاويي بشززدة اسززتمرار  :طززولكرم
االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية وتصزعيد شالتعزذيبش الزذي يتعزرض لزه المعتقلزون فزي سزجون السزلطةي 

 وشالممارسات التعسفيةش بحق أئمة المساجد.
البرلمانيززة التابعززة لحركززة شحمززاسش بززالمجلس التشززريعيي فززي  واسززتغرب النائززب عززن كتلززة شالتغييززر واإلصززالوش

(ي شحزززديث الزززبعض عزززن المصزززالحة فزززي ازززل 2|8تصزززريح صزززحفي تلقزززت شقزززدس بزززرسش نسزززخة منزززهي السزززبت )
 استمرار االعتقاالت السياسية ثم الحملة الشرسة ضد أئمة المساجدش.

قززل بعضززهم إلززى منززاطق بعيززدة عززن وأشززار القرعززاوي إلززى أن الممارسززات بحززق أئمززة المسززاجدي شمززن خززالل ن
سكناهم وفصزل خخزرين واعتقزالهم كمزا حصزل مزع الشزيح عزازم حزارون  تشزكل حربزا  علزى الكلمزة الحزرة وعلزى 

 أصحابها بطريقة فاة وغير الئقةش.
ودعزا النائززب الفلسززطيني الشخصززيات الوطنيززة ووجهائهززا وفصزائلها إلززى العمززل والتززدخل لززدال الجهززات المعنيززة 

المعتقلززين وشوقززف التعززذيبش ووضززع حززد لزززشهذه السياسززة التززي مززن شززأنها أن تصززيب المززواطن إلطززالق سززراو 
 بمزيد من اإلحباط وال تصب في مصلحة أحد سوال االحتاللش.

1/0/0202قدس برس،   

 
 المصالحة لرفع الحصار إلىينفي سعي حماس  مرزوقأبو  .1

شحمززاسشي موسززى أبززو مززرزوق إن حركتززه  قززال نائززب رئززيس المكتززب السياسززي لحركززة: رام هللا ز أحمززد رمضززان
شبززدأت المصززالحة إلنهززاء االنقسززام منززذ اليززوم األولشي نافيززا  بعززض التصززريحات التززي ن سززبت الززى قيززادات فززي 
حركززة شفززتحش أن شحمززاس تريززد المصززالحة لرفززع الحصززار المفززروض علززى قطززاع غزززةي وأنهززا ليسززت جززادة فززي 

ر صزززفحته علزززى شفيسزززبوكش: شنعزززم حمزززاس تريزززد رفزززع وأضزززاف أبزززو مزززرزوق فزززي تصزززريح لزززه عبززز المصزززالحةش.
الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزةي وواجب علزى كزل الفلسزطينيين أن يعملزوا علزى رفزع الحصزار 

 ش.المفروضي وقول البعض مرفوضي ألنه ال يعني إال مسألة واحدة هي المشاركة في الحصار
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اليززوم األولي وفززي وجززود الحصززاري بززدأت كززل خطززوات  وتززابع: شحمززاس بززدأت المصززالحة إلنهززاء االنقسززام منززذ
المصزززالحةشي مؤكزززدا  أن شالحصزززار لزززم ي رفزززع لحازززة عزززن القطزززاع منزززذ أن فرضزززه الصزززهاينة ودعمتزززه الرباعيزززة 

وخززتم أبززو مززرزوق قززائال : شكنززا نأمززل بغززض الناززر عززن الخززالف السياسززيي أن يززنهض الجميززع لرفززع  الدوليززةش.
 لصهيونيي ولكن عكس ما توقعناه قد حصلش.الحصار الاالم ومحاصرة العدو ا

9/0/0202المستقبل، بيروت،   
 

 ونقطتان تعيقان المصالحة ..يعمل على شق وحدة فتح دحالنشعث:  .0
هاجم نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة شفزتحشي القيزادي المفصزول مزن الحركزة محمزد  :وكاالت –غزة 

 ش.دحالني متهما إياه بالعمل على شق وحدة شفتح
وكشف شعث وجود خط اتصال دائم بين الرئيس محمزود عبزاس والقيزادي فزي حركزة حمزاس إسزماعيل هنيزةي 

 الجمعة.ومن المقرر ان يلتقي هنية اليوم االحدي وفد اللجنة المركزية لحركة فتح الذي وصل غزة 
وجزود نقطتزين وأكد شعث وجود تقدم في المباحثات مع حركة حمزاسي حزول قضزية شالمصزالحةشي مشزيرا إلزى ش

 تعيقان طي ملف االنقسامش.
وقال شعث في حديث لمراسل وكالة شاألناضولش لألنباء بمدينة غزة: شمحمد دحالن لم يعد عضزوا  فزي حركزة 

وردا   فتحي ولكنه ما زال يتحرك مع أعوان لهي يقولون إنهم من حركزة فزتح وهزذه مسزألة سزنتغلب عليهزا قريبزا ش.
حزدث عزن قلزق الزرئيس عبزاس مزن التقزارب بزين دحزالن وحركزة حمزاسي قزال على سزؤال حزول صزحة أنبزاء تت

شعث:ش ما يقلق الرئيس عباس هي محاوالت شق وحدة حركة فتحي وهذه المحاولة نتصدال لهاي وفتح عصيدة 
على أية محاولة لشق وحدة صفها )..( كل االنشزقاقات داخزل الحركزة كانزت تنتهزي إلزى مزبلزة التزاريحي وكزل 

 ا في النهاية اضطروا أن يصبحوا عمالء لدول أخرالش.الذين انشقو 
كما نفى شعث أن تكزون محزاوالت التقزارب بزين دحزالن وحمزاسي هزي السزبب فزي تسزريع خطزوات المصزالحة 
بين فتح حماسي وقال:شالسبب في تسريع المصالحة هو أوضاع غزة الصعبةي فزال يقبزل إنسزان فزي الزدنيا أن 

بززال مززاء صززالح للشززربي وال كهربززاءي وال وقززودي وعززدم قززدرة علززى الحركززة  يعززيم مليززون وسززبعمائة ألززف إنسززان
 والسفر واالنتقالش.

وأشار إلى وجود نقطتيني تعيقان ملف المصالحةي وهما شاالتفاق على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة عباسي 
ة االنقسزام سزتنتهي إلزى شهور ش. وتابع قائال:ش إذا مزا تزم ذلزك فزإن قضزي 6واالتفاق على إجراء انتخابات بعد 

 األبد ..فال يوجد شيء خخر مطلوب التفاوض عليهش.
وفززي موضززوع خخززري بززيدن شززعث أن أحززد أهززم أهززداف زيارتززه لقطززاع غزززة هززو شترتيززب الوضززع الززداخلي لحركززة 
فتحش. وأوضح أن الحركة تجري اجتماعات متواصلة من أجل الوصول لرؤية واضزحة لتنازيم البيزت الزداخلي 

 طاع غزةش.لفتح في ق
9/0/0202الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 غزة قطاع قّوم األوضاع مع قادة الفصائل في" ي  فتح ةوفد "مركزي .1

أعلززن عضززو اللجنززة المركزيززة لحركززة شفززتحشي جمززال محيسززن أن وفززد اللجنززة المركزيززة : رام هللا ز أحمززد رمضززان
ية للشزعب الفلسزطيني فزي القطزاع واطلزع بحث لدال وصوله أول من أمس الجمعة الى غزةي األوضاع المعيش

 على معاناتهم.
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وأضززاف محيسززن فززي تصززريحات صززحافية أمززس السززبت: شاجتمعنززا لززدال وصززولنا إلززى قطززاع غزززة مززع األخززوة 
أعضززاء اللجنززة المركزيززة زكريززا امغززا وخمززال حمززدي واطلعنززا علززى األوضززاع الصززعبة التززي يعززاني منهززا أبنززاء 

الوفزد يمثزل القيزادة الفلسزطينية المسزؤولة عزن كزل أبنزاء الشزعب الفلسزطيني  شعبنا فزي قطزاع غززةي باعتبزار أن
 في كافة أماكن تواجدهش.

وحول لقاءاته مع الفصائلي قزال محيسزن إن الوفزد يجزري مجموعزة مزن اللقزاءات مزع عزدد مزن فصزائل العمزل 
 في قطاع غزةش.الوطنيي وذلك شلبحث األوضاع الفلسطينية وخصوصا  معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني 

وحول اللقاء مع المسؤولين في حركة شحماسش في غزةي كشف محيسن أن موعد اللقاء بين الجانبين لم يحزدد 
بعززدي مشززيرا  الززى أن وجززود سززتة مززن أعضززاء المركزيززة فززي غزززة سيسززاهم فززي النقززام حززول مززا طرحززه الززرئيس 

أشززهر بززدال  مززن ثالثززة  6يس عبزاس( لزززمحمزود عبززاس لجهززة تمديززد عمززل حكومزة التوافززق الززوطني )برئاسززة الززرئ
 أشهر حتى إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعيةش.

وكشززف محيسززن أن الجززدول الزمنززي للزيززارة غيززر محززدد ومززرتبط بإنهززاء وفززد المركزيززة للمهززام الموكلززة إليززه مززن 
 الزيارة.

9/0/0202المستقبل، بيروت،   
 

 ق الفلسطينيينتحذر االحتالل من مغّبة مواصلة جرائمه بح حماس .9
وصززفت حركززة المقاومززة اإلسززالمية شحمززاسشي اعتززداء قززوات االحززتالل اإلسززرائيلية علززى المصززلين فززي : رام هللا

المسزززجد األقصزززى المبزززارك والنشزززطاء فزززي قريزززة شعزززين حجلزززةش الفلسزززطينية فزززي األغزززوار الشزززماليةي بززززشالجريمة 
 التحددي لدال الفلسطينيينش.الصهونية والمحاولة اليائسة التي لن تكسر إرادة الصمود و 

وكانززت قززوات االحززتالل اإلسززرائيلية قززد شززندت أمززس اعتززداءا  علززى المصززلين الفلسززطينيين فززي المسززجد األقصززى 
المبارك والنشطاء في قرية شعين حجلةش قرب مدينة أريحا باألغوار الشماليةي وأصابت العشرات منهم بجزروو 

 مختلفة.
(ي شإن مزا حصزل هزو 2|8في بيزان تلقتزه شقزدس بزرسشي يزوم السزبت )وقال مصدر مسؤول في حركة شحماسش 

جريمززززة صززززهيونية جديززززدة تضززززاف إلززززى سلسززززة جززززرائم االحززززتالل المتواصززززلة ضززززد شززززعبنا الفلسززززطيني وأرضززززه 
ومقدساتهي وهو سلوك صهيوني جبان يعردي حقيقة دولة االحتالل الغاصبة وحالة الخوف والذعر التي تنتاب 

 كما قال.عناصر جيشه وقادتهاشي 
1/0/0202قدس برس،   

 
 تبحث مع "األونروا" أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان حماس .02

بحث وفد من حركة المقاومة اإلسالمية شحماسش مع وكالة شأونرواش أوضاع الالجئين في لبنزاني كمزا : بيروت
 بحث األوضاع في مخيم اليرموك بسورية.
برسش نسخة عنهي إن ممثزل حركزة شحمزاسش فزي لبنزان علزي بركزة وقال بيان صادر عن الحركةي تلقت شقدس 

 التقى المدير العام لوكالة شاألونرواش في لبنان خن ديسمور في المكتب الرئيسي لألونروا في بيروت.
وأشار إلى أن الجانبان بحثزا األوضزاع العامزة لالجئزين الفلسزطينيين فزي لبنزان وخصوصزا  ملزف إعمزار مخزيم 

اة النززززازحين الفلسززززطينيين مززززن سززززورية واألوضززززاع الصززززحية والتعليميززززة واالجتماعيززززة فززززي نهززززر البززززارد ومعانزززز
 المخيمات.
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بزدوره  أكززد بركزة علززى ضززرورة اإلسزراع فززي إعمززار مخزيم نهززر البزارد وزيززادة اإلغاثززة للنزازحين ومعالجززة قضززية 
زززك بوكالزززة شاألونززز رواش ويطالزززب بزززدعمها إقامتزززه المؤقتزززة فزززي لبنزززاني مشزززدد ا علزززى أن الشزززعب الفلسزززطيني متمسد

 وتحسين خدماتها ريثما يتمكن الالجئون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم األصلية في فلسطين.
وأطلع بركة المدير العام لوكالة شاألونرواش على جهود حركة شحماسش إلنهاء أزمة مخيم اليرموك في العاصمة 

 السورية دمشق.
1/0/0202قدس برس،   

 
 ي انفجارين منفصلين في قطاع غزةفاستشهاد مقاومين  .00

استشززهد مقاومززان فلسززطينيان وأصززيب خخززرين الليلززة الماضززية فززي انفجززارين  :إبززراهيم كامززل-القززدس المحتلززة 
القززدرة المتحززدث باسززم وزارة الصززحة إن هززاني  أشززرف دوقززال  منفصززلين فززي مخززيم البززريا وسززط قطززاع غزززة.

ثة فيمزا أصزيب خخزر نتيجزة انفجزار غزامض وقزع فزي عاما وصل إلى مستشفى شهداء األقصى ج 22سالمة 
 عناصر كتائب القسام الجناو العسكري لحركة شحماسش. أحدالبريا. وأضافت مصادر أن الشهيد سالمة 

وكانت مصادر طبيزة وأمنيزة أعلنزت مسزاء الجمعزة أن جثمزان شزاب فلسزطيني إلزى مستشزفى شزهداء األقصزى 
 خر جراء انفجار غامض وقع في البريا.بدير البلح عبارة عن أشالءي فيما أصيب أ

عامززا نتيجززة انفجززار غززامض وقززع شززرق  22وأكززدت مصززادر طبيززة ايضززا استشززهاد الشززاب ابززراهيم الصززعيدي 
صزابتين تزم  مخيم البريا. وقال النزاطق باسزم الشزرطة الفلسزطينية فزي قطزاع غززة أيزوب أبزو شزعر إن شزهيد ا واى

سززط القطاع.وأشززار إلززى أن الشززرطة تحقززق فززي أسززباب وقززوع نقلهززم إلززى مشززفى شززهداء األقصززى بززدير الززبلح و 
 االنفجار.

9/0/0202، نالرأي، عما  
 

 غزةفي قطاع حماس توزع نشرات تعريفية بحقوق الالجئين  .00
( بيانززا  توعويززا ي 2-2نشززرت دائززرة شززئون الالجئززين فززي حركززة المقاومززة اإلسززالمية حمززاس يززوم الجمعززة ): غزززة

 طينيين فزي مخيمزات قطزاع غززةي يركزز علزى حقزوق الالجئزين علزى شاألونزرواش.موجها  لجمهور الالجئين الفلس
وخصوصزا  فزي قطزاع  ييأتي ذلك بعد أن قامت األونزروا بعزدة تقليصزات ممنهجزة بحزق الالجئزين الفلسزطينيين

أسزززرة يعيشزززون فزززي القطزززاعي وذلزززك فزززي ازززل  26000غززززةي كزززان خخرهزززا قطزززع السزززلة الغذائيزززة عزززن مزززا يقزززارب 
ألززف نسززخة علززى المصززلين فززي  20ووزع مززن المنشززور مززا يقززارب  ق الززذي يشززهده قطززاع غزززة.الحصززار الخززان

قطاع غزة عقب االنتهاء من صزالة الجمعزة. وذكزر البيزان عزدة بنزود أساسزية تعتبزر أحزد أهزم المرتكززات التزي 
دم الالجززز  أنشزززأت مزززن أجلهزززا وكالزززة الغزززوث الدوليزززة شاألونزززرواشي والتزززي بموجبهزززا تحزززتم علزززى شاألونزززرواش أن تخززز

 الفلسطيني عبرهاي وفقا  لالتفاقيات الدولية التي تأسست من أجلها وكالة الغوث.
1/0/0202، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 

 ولمرت: مواقف نتنيا و ال تصلح أساسًا التفاق مع الفلسطينيينأ .03
اقف التي يطرحها رئيس قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابقي إيهود أولمرت إن شالمو : األناضول –القدس 

وأضاف: شأنا واثق أن  الوزراء اإلسرائيلي الحاليي بنيامين نتانياهوي ال تصلح أساسا  التفاق مع الفلسطينيينش.
نتنياهو يريد التوصل إلى تسوية سلميةي لكن أعتقد أن هناك فجوة ضخمة بين ما يبدي نتنياهو االستعداد 
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ا لتقديمه لعباس )الرئيس الفلسطيني محمو  د عباس( وبين ما يتفق الجميع على أنه مطلوب ليكون أساس 
وتابع أولمرتي خالل مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيليي مساء أمس الجمعةي أن شاألجهزة  التفاقش.

األمنية اإلسرائيلية وضعت الخطط التي تمكن من االنسحاب اإلسرائيلي من غور األردني بحيث تتضمن 
طط رد ا طارئ ا في حال تهديد القوات المعادية للحدود الشرقية )في إشارة إلى تهديد من جانب العراق هذه الخ

وخالف ا لموقف نتانياهوي فقد أشار أولمرت إلى أن شمطلب إسرائيل للفلسطينيين االعتراف  أو إيران(ش.
 ق ا أمام التوصل إلى اتفاقش.بإسرائيل دولة يهودية والرفض الفلسطيني لهذا المطلب يجب أن ال يكون عائ

وقال: شأعتقد أنه إذا ما كانت هذه النقطة واحدة من عدة نقاط عالقة متبقيةي فإنه سيتم حلها بما يرضيناشي 
 دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يرضي الجانب اإلسرائيلي.

لف مستوطن إسرائيلي إخالء أ 80ورأال أولمرت أنه شبموجب اتفاق متوقع مع الفلسطينيين فإنه سيتعين على 
وأضاف شيمكن إعادة توطينهم  منازلهم في المستوطنات التي ستصبح جزء ا من الدولة الفلسطينية القادمةش.

 في المناطق التي سنحتفا بها في أماكن أخرال في يهودا والسامرة )االسم التلمودي للضفة الغربية(ش.
9/0/0202، الحياة، لندن  

 
 لألنشطة اإلجرامية بسبب ضعف مرتباتهم يلجؤون "يليونإسرائ"جنود : يديعوت .02

ذكر تقرير أن الرواتب التي يحصل عليه الجنود شاإلسرائيليونش ال تكفي لتغطية نفقاتهم الشهريةي : (د. ب. أ)
وقالت صحيفة  المالية.ما يدفع البعض منهم للعمل خالل إجازته وممارسة أنشطة إجرامية لتغطية نفقاتهم 

رونوتشي إن الرواتب التي يحصل عليها الجنود ال تكفي شراء الجوارب والمالبس الداخلية لتقيهم شيديعوت أح
برد الشتاء والخروص في نزهة مع أصدقائهمي ومن المؤكد أنها ال تغطي ثمن الغذاء بالنسبة للجنود الذين ال 

 .يتناولون كل وجباتهم في قاعدتهم
9/0/0202، الخليج، الشارقة  

 
 "إسرائيل"ألف عميل فلسطيني في الضفة يتقاضون أجورًا من  02: اليةأستر صحيفة  .05

ألف مخبر فلسطيني شمدفوع  20كشفت صحيفة أسترالية أن لدال الجيم اإلسرائيلي نحو  :سما /وكاالت
وأضافت صحيفة شذا أستراليانش المحلية وفق مصادر لها أن نحو  األجرش يعملون في الضفة الغربية المحتلة.

 خبر فلسطيني يتقاضون أجور ا مختلفة جراء عملهم كمخبرين لصالح الجيم اإلسرائيلي.ألف م 20
ولفتت الصحيفة خالل مقابلة أحد مراسليها وي دعى شجون ليونزش مع ثالثة ضباط أمنيين بالجيم اإلسرائيلي 

نية المحوسبة إلى إن قيادة الجيم تزعم معرفتها بتفصيل كل كيلومتر واحد في الضفة بفضل مناومتها األم
 المتطورة.

1/0/0202، وكالة سما اإلخبارية  

 
 القناة اإلسرائيلية الثانية: الجيش سيرد بشكل مفاجئ على صواريخ غزة .01

قالت القناة اإلسرائيلية الثانية إن جيم االحتالل سيرد على إطالق الصواريح من  وكاالت:-المحتلةالقدس 
لشؤون العسكرية روني دانييل في حديثه لبرناما شاستوديو قطاع غزة في الوقت المناسب. وأوضح مراسل ا

الجمعةش ان شسياسة الجيم اإلسرائيلي الحالية تقضي بالرد على كل صاروخشي منوها إلى أن ذلك شال يعني 
وأعرب دانييل عن اعتقاده أن شالرد سيأتي خالل يومين إلى ثالثة أيامشي  بالضرورة أن يكون الرد أوتوماتيكياش.
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نه لم يخف امكانية اعتماد الجيم على عنصر المفاجأةي قائال: شدعهم ينتارون يومين إلى ثالثة أيام إال أ
 وسنرال بعدهاش.

قذيفة أمس من قطاع غزة على جنوب اسرائيل دون ان تتسبب في أضرار أو ضحاياي حسب ما  وأطلقت
ثالث  أطلقتب. وكانت جيم االحتالل. وسقطت القذيفة مساء أمس على شمال غرب صحراء النق أعلن

 قذائف مماثلة الخميس دون وقوع ضحايا.
وقال موقع شديبكاش األمني االستخباري االسرائيلي ان تنايما اسالميا جديدا في غزة اسمه شمجموعات يحيى 
طالق الصواريح على عسقالن األسبوع  عيامش تبنى مسؤولية إطالق الصواريح أثناء جنازة ارئيل شاروني واى

قال الموقع ان شمجموعات يحيى عيام هم مجموعة من مقاتلي القسامي انشقوا عنهاي وتحولوا و  الماضي.
 إلى تنايم سلفيش.

9/0/0202، الحياة الجديدة، رام هللا  
 

 "إسرائيل"اليهود المتدينون: نموت وال نلتحق بالجيش االسرائيلي للدفاع عن  .00
طانية اليوم مقاال لمراسلتها في الشرق االوسط نشرت صحيفة شذي تايمزش البري :القدس –تل ابيبي لندن 

كاثرين فيلب تقول فيه ان السلطات االسرائيلية تعفي اليهود المتدينين عادة من التجنيد االجباري وان الشبان 
الخدمة في ون ش اليهود المتدينون يرفضي أن المقال وجاء فيقاموا بمااهرة لمقاومة اي محاولة لتجنيدهم. 

يلي وقد تعهدوا بمواصلة المقاومة ضد التجنيد االجباري أمس بعد يوم من االحتجاجات التي الجيم االسرائ
 وقال زعماء المتدينين ان الشبان سيقاومون اي محاولة لتجنيدهم. اتسمت باعمال عنف في انحاء اسرائيل.

نة القدس ومدن اخرال وقد اشتبك االالف من الرجال المتدينين بردائهم االسود التقليديي مع الشرطة في مدي
في اسرائيل بعد صدور قرار المحكمة العليا بوقف تمويل الدولة االسرائيلية لمعاهد الالهوت التي يتحدي 

  طالبها اوامر االلتزام بالخدمة العسكرية.
وقال: شعندما يأتون  خونة. بأنهمزعماء االحتجاصي بالمندوبين ووصفهم  أحدوندد الحاخام ديفيد زيكرماني 

حتى ال يتم تسليمهم الى  بأرواحهمنيدناي فانهم سيالقون مجموعات انتحارية على استعداد للتضحية لتج
الجيم االسرائيلي. وعليهم بناء سجن يتسع لجماهير من الشبان. فهم يفضلون البقاء خلف القضبان على 

 االلتحاق بالجيمش.
9/0/0202، القدس، القدس  

 
 نماركي من زيارة األراضي الفلسطينيةتمنع رئيس البرلمان الد "سرائيل"إ .01

موجانس “رفضت إسرائيل السماو لرئيس البرلمان الدنماركي : األناضول-عرفان جميل أوغلو -كوبنهاغن 
وأفادت مصادر مطلعةي أن اسرائيل عارضت الزيارة الرسمية التي  زيارة األراضي الفلسطينية.” اليكتوفت

اركي السابقي رئيس البرلمان الحالي اليكتوفتي إلى الضفة الغربية يعتزم القيام بها وزير الخارجية الدنم
ثالثة أيامي بدعوال أنه يعتزم اللقاء بمسؤولين فلسطينييني وعدم اللقاء بآخرين  والتي تستمروقطاع غزةي 

 .إسرائيليين
طلب للقاء بهذا الشأني وقال إنه سبق أن تقدم ب اإلسرائيليينمن جانبه أدان اليكتوفت سلوك المسؤولين 

رئيس الكنيست اإلسرائيليي وأن طلبه قوبل بالرفضي بدعوال انشغال نايره اإلسرائيليي وأكد اليكتوفت أنه 
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كرر الطلب للقاء نائب رئيس الكنيستي وأن الطلب الثاني قوبل برد سلبي أيضا ي موضحا  أن هذا هو 
 خالل الزيارة. السبب الذي جعله يمتنع عن مالقاة أي من المسؤولين اإلسرائيليين

بدورهم أفاد مسؤولون اسرائيليون لوسائل اإلعالمي أنهم شعروا باإلحباط من طلب اليكتوفت لقاء مسؤولين 
 فلسطينييني مبينين أنه كان يتعين على اليكتوفت أن يتقدم بطلب لزيارة اسرائيل أوال .

9/0/0202، رأي اليوم، لندن  
 

 يحرن عليهسرائيلي يروي حياة الرئيس عباس و إفيلم  .09
 20بثت القناة العبرية الثانيةي مساء الجمعةي فيلما قصيرا امتد لنحو : خاصة ترجمة-كومدوت  القدس-غزة

وفلسطينيين  يناسرائيلي دقيقةي تناولت فيه حياة الرئيس محمود عباسي واستعرضت خالله خراء مسؤولين
التحريض على الرئيس عباسي عضو واهر في الفيلم القصير الذي لم يخل  من  حول شخصية ابو مازن.

اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعثي باإلضافة إلى أحمد الطيبي النائب العربي في الكنيست والمقرب من 
الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس عباسي وتناول الفيلم الكثير من المراحل السياسية الفلسطينية وعالقة 

بالمسؤولين العرب والدوليين واالمريكيين وغيرهمي وكان التركيز األكبر  الرئيس عباس بقيادة حماسي وعالقته
 حول إمكانية نجاو عملية السالم بوجوده.

وقال م عد الفيلم الصحافي شاي غالي شفي الخامس عشر من كانون الثاني الماضي مرت تسع سنوات على 
السنوات التي قضاها في رام هللا لم يكن  تولي عباس قيادة السلطة الفلسطينية بديال لعرفاتي وخالل كل تلك

وأشار غال إلى تصريحات الرئيس عباس األخيرة لصحيفة  هناك تطور كبير في المحادثات مع إسرائيلش.
نيويورك تايمزي التي قال فيها إنه مستعد لدولة فلسطينية منزوعة السالو مع وجود قوات حلف شمال 

 إلسرائيل؟.ل هل هو الشريك المناسب األطلسي على حدودهاي ليثير مجددا السؤا
ورفض رئيس شالشاباكش األسبق وأحد الوزراء في الحكومات اإلسرائيلية السابقة خفي ديختري التقليل من 
نجاحات الرئيس عباس في فرض نفسه وشخصيته خالل عشر سنوات فقط نجح فيها بتقلد العديد من 

جدا وحاد أيضاي وعندما يتحدث للناس تعرف بالضبط  ووصفه ديختر بأنه شلطيف المناصب وصوال للقيادة.
أن لديه الشجاعة للحديث عن الحقيقةشي وهو ما نفاه عنه رئيس مجلس األمن القومي اللواء عوزي دياني 
الذي تقلد مناصب أخرال في إسرائيل وقال عن الرئيس عباس شأبو مازن رجل ضعيف جداي سيبقى كما 

 الدمية تماماش على حد قوله.
اد كل من القيادي الفلسطيني شعثي والنائب العربي الطيبي بالرئيس عباسي مؤكدين أنه يمتلك شكاريزماش وأش

 القيادة التي يريد من خاللها تحقيق ما يؤمن به الشعب الفلسطيني.
1/0/0202، القدس، القدس  

 
 القدسمنيب يونان: الوصاية الهاشمية حافظت على عروبة  مطران القدس .02

قززال رئزيس االتحززاد اللزوثري العزالمي/ مطززران القزدس الززدكتور منيزب يونززان إن : الصزق عززوض- بتزرا –عمزان 
والمسززيحية فززي القززدس الشززريفي شحافاززت علززى عروبززة  اإلسززالميةالمقدسززة  األمززاكنالوصززاية الهاشززمية علززى 

 البائسة لتهويد المدينة المقدسةش. اإلسرائيليةالقدس في مواجهة المحاوالت 
الذي اعتمدته الجمعية العامة  األديانالعالمي للوئام بين  األسبوعونان المملكة للمشاركة في ويزور المطران ي

 من شهر شباط من كل عام. األول األسبوعلألمم المتحدة في 
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الثزاني للزدفاع  عبزد هللاوأعرب المطران يونان عن تقديره للجهزود التزي يبزذلها األردن بتوجيزه مزن جاللزة الملزك 
 والمسيحية فيها. اإلسالميةس والمقدسات عن مدينة القد

وأضزززاف المطزززران يونزززان: شإننزززا جززززء ال يتجززززأ مزززن النسزززيا العربزززي ونحزززن نمزززارس العزززيم المشزززترك والوئزززام 
 مصونة ومحفواة بالكاملش.   الواقع وحقوقناالمشترك مع أشقائنا المسلمين حقيقة على ارض 

9/0/0202الرأي، عمان،   
 

 ط إسرائيلي لتوسيع مستوطنة يهودية شرق القدسمخط :صحيفة "يروشااليم" .00
كشزززفت مصزززادر إعالميزززة عبريزززة النقزززاب عزززن مخطزززط إسزززرائيلي لتوسزززيع بزززؤرة اسزززتيطانية يهوديزززة مقامزززة علزززى 

 أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيت حنينا شرق مدينة القدس المحتلة.
سززتثمرون إسززرائيليون ناشززطون فززي مجززال وأوضززحت صززحيفة شيروشززااليمش العبريززة فززي عززددها األخيززري أن م

وحدة استيطانية جديدة في بلدة بيت حنيناي إلى جانب  22تشجيع االستيطان يستعددون لتقديم مخطدط إلقامة 
ثالثزة مبزانف فلسزطينية قديمزة اسزتولى عليهزا المسزتوطنون فززي المنطقزةي فزي حزين يعتززم مزا ي عزرف بزز شصززندوق 

 يطاني خخر في منطقة كفر عقب القريبة من الجدار العازل.إنقاذ األراضيش تنفيذ مشروع است
مززن جانبززهي قززال خرييززه كينزز  عضززو مجلززس بلديززة القززدس االحتالليززة ورئززيس شصززندوق إنقززاذ األراضززيشي شإن 
الوحدات السكنية الجديزدة تعزدد إضزافة كبيزرة علزى المسزتوطنة القائمزة فزي بلزدة بيزت حنينزا والتزي تتضزمن عزدة 

 رات اليهودشي على حد قوله.منازل ويقطنها عش
وأكدززدت الصززحيفةي أن الصززندوق قززد وقدززع قبززل عززدة أسززابيع علززى صززفقة لشززراء خمسززة دونمززات فززي قريززة كفززر 
عقزب قززرب جززدار الفصززلي بحيززث سززيتم تخصيصززها لمشزروع بنززاء مسززاكن للمسززتوطنين وبيعهززا بأسززعار زهيززدة 

 ادقة عليه.جدا ي مشيرة إلى أن مشروع البناء تم تقديمه للبلدية للمص
وفزي سززياق متصزلي ذكززرت الصزحيفة أن شاللجنززة اللوائيزة للبنززاء والتخطزيطش أقززردت األسزبوع الماضززيي مشززروعا  

وحززدة سززكنية فززي األراضززي الواقعززة بززين منطقززة أرنونززا وجبززل المكبززر شززرقي  2800اسززتيطانيا  يتضززمدن إقامززة 
 نية ضخمة.القدس المحتلةي موضحة  أن المشروع يتألف من مبانف وأبراص سك

1/0/0202، فلسطين أون الين  
 

 جحيم يخزي العالم ةالبريطانية: مخيم اليرموك في سوري بزرفرو األ صحيفة  .00
ي موضزززوعا عزززن معانزززاة الالجئزززين فزززي معسزززكر األحزززدبزرفزززر البريطانيزززةي الصزززادرة اليزززوم و نشزززرت صزززحيفة األ

 لعالمش.اليرموك تحت عنوان شداخل جحيم اليرموك معسكر الالجئين الذي أخزال ا
وتحكي الجريدة قصة المعسكر منذ البدايزة لكنهزا تسزتبق الحكايزة بأسزرها قائلزة إن شاليرمزوك أصزبح رمززا لعزدم 

 إنسانية اإلنسان المعاصر في التعامل مع أخيه اإلنسانش.
 260وتوضح الصزحيفة أن المعسزكر الواقزع علزى أطزراف العاصزمة السزورية دمشزق كزان يضزم مزا يقزرب مزن 

 عاشوا فية عشرات السنوات حتى اندلعت الحرب االهلية في سوريا. ألف فلسطيني
وتضيف الجريدة إن الحرب في سوريا القت بااللها على األوضاع في المعسكر الزذي يتعزرض للحصزار مزا 
أدال إلى أن يصبح سوء تغذية األطفال أمرا عاديزا كمزا تزايزدت حزاال مزوت النسزاء أثنزاء عمليزة الزوالدة لزنقص 

 ألدوات الطبية.التغذية وا
 شاليرموك أصبح رمزا لعدم إنسانية اإلنسان المعاصر في التعامل مع أخيه اإلنسانش
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وتقززول الجريززدة إن المحاصززرين فززي قلززب المعسززكر اضززطروا ألكززل طعززام الحيوانززات فززي عاصززمة دولززة تعززد 
 عضوا في منامة األمم المتحدة وفي القرن الحادي والعشرين.

9/0/0202، 21عرب   
 

 "نفحة" يطالبون بإغالق قسمين لعدم صالحيتهما للحياة البشرية أسرى .03
 4و3شاأليزززامش: طالزب األسزرال فززي سزجن شنفحزةش اإلسزرائيلي إدارة سززجون االحزتاللي بزإغالق قسززمي  -رام هللا 

في السجني لعدم صالحيتهما للحياة البشريةي وألن الوضع فيهما ال يطاقي مشيرين إلى أنهزم سزيعلنون تمزردا  
 ضهم البقاء فيهما.برف

وأفززاد محاميززا وزارة شززؤون األسززرال معتززز شززقيرات ورامززي العلمززيي اللززذان زارا األسززرال فززي سززجن شنفحززةشي نقززال  
فزي السزجن  4و3عامزاي بزأن وضزع قسزمي  24عن األسير محمد سعيد من مخيم الجلزون المحكزوم بالسزجن 

لك النوافزذ مغلقزة بالحديزدي والقسزمان يشزبهان سي  جداي شفهي أقسام مغلقة بزألواو مزن الحديزد مزن جهتزين وكزذ
 أقسام العزلي والساحة لهذين القسمين صغيرة وال تتسع لمجموع األسرالش.

ووصف سعيد وضع القسميني بأن الغرف ضيقة وصغيرة وكل غرفة يوجد فيهزا حمزام واحزدي وبزداخل الحمزام 
إال لخمسززة أسززرالي حيززث ال يوجززد معتقلززين فززي كززل غرفززةي وهززي ال تتسززع  20دم لالسززتحمام فززي اززل وجززود 

 مكان للنوم بسبب االختناق.
9/0/0202األيام، رام هللا،   

 
 طفل فلسطيني يتم اعتقالهم سنوًيا على يد الجيش اإلسرائيلي 022أسترالية: نحو  صحيفة .02

مراسزل خزالل مقابلزة أحزد مراسزليها وي زدعى شجزون سما /وكاالت: ذكرت صحيفة شذا أستراليانش المحلية وفزق ال
ليزززونزش مزززع ثالثزززة ضزززباط أمنيزززين بزززالجيم اإلسزززرائيلي حزززول ازززروف اعتقزززال األطفزززال الفلسزززطينيين مزززن قبزززل 

 طفل فلسطيني يتم اعتقالهم سنوي ا على يد الجيم. 200عناصر الجيم أن نحو 
السزجون اإلسزرائيليةي أجزاب أحزد الضزباط: شال وحينما سأل المراسل عن عدد األطفال الحالي المتواجزدين فزي 

.. الحواسيب لدينا ال تفرق بين كبيزر أو صزغيرش. إال أن المراسزل شليزونزش قزال: شال أصزدق أن 200أعلم ربما 
خفش.  الجيم ال يعلم.. هذا س 

ا مبرحة  وقال المراسل في تقريره إن اروف احتجاز األطفال الفلسطينيين لدال الجيم مزرية وتسبب لهم خالم 
فزززي الاهززززر والسزززاقين واليززززدين جززززراء طزززول جلسززززات التوقيززززفي عزززدا عززززن التهديززززد بالقتزززل واالعتززززداء الجنسززززي 

 والجسدي ضده األطفال شخصي ا أو ذويهم خالل االستجوابش.
ولفتزززت الصزززحيفة إلزززى أن السزززلطات اإلسزززرائيلية تفزززرض نازززامين قزززانونيين مختلفزززيني حيزززث يواجزززه األطفزززال 

م في المحزاكم العسزكريةي فيمزا ي قاضزى األطفزال اليهزود فيمزا ي سزمى بالمحزاكم المدنيزة مزع الفلسطينيين قضاياه
 الحماية القانونية الكاملة.

ززنح الاززالم ومعصززوبي األعززين  كمززا قارنززت الصززحيفة بززين حززالتي اعتقززال القاصززرين مززن الفلسززطينيين تحززت ج 
.وي قتادون إلى أماكن مجهولةي فإن الطفل القاصر اإلسرائيلي يس  مح ألحد والديه بمرافقته أو محامف

يحززاكمون بالسززجن أحيان ززا لثالثززة  22ولفتززت إلززى األطفززال الززذين يززتم اعتقززالهم مززن الفلسززطينيين دون سززن الززز 
 عام ا دون اعتقال إال في حاالتف نادرة. 24أشهري أما أقرانهم اإلسرائيليين ي حاكمون عند بلوغهم الز 

1/0/0202وكالة سما اإلخبارية،   
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 أسيرة 01أسيرًا منهم  095لر ارتفاع عدد األسرى اإلداريين : نادي األسير .05

قال نادي األسير األحد إن هناك حملة اعتقاالت واسعة قامت بها قزوات االحزتالل فزي الفتزرة : صفا –رام هللا 
ي نززادي وأفززاد محززام أسززير. 292إلززى  262األخيززرةي وعلززى إثرهززا ارتفززع عززدد األسززرال المعتقلززين إداريززا ي مززن 

أسززيرةي بعززد  28األسززير الززذي زار األسززيرات القابعززات فززي سززجن شهشززارونش االحتاللززي أن عززددهن ارتفززع إلززى 
وأضززاف أن األسززيرات يشززتكين مززن  اعتقززال رسززمية بالونززة مززن مخززيم طززولكرم شززمال الضززفة الغربيززة المحتلززة.

ألسززيراتي األمزر الزذي يضززيق االكتازاا داخزل الغزرفي حيززث أن مسزاحتها صزغيرة جزدا ي فززي ازل تزايزد عزدد ا
 على الحياة اليومية لهن.

9/0/0202، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  
 

 ينايركانون الثاني/ خالل الصحافة الفلسطينيةعشرات االنتهاكات الصهيونية ضد "مدى" .01
فة فزي كشف مركز حقوقي فلسطينيي يوثق اعتداءات االحتالل الصهيوني بحق حرية الزرأي والصزحا: رام هللا

 .2024 فلسزطين المحتلزةي أن قززوات االحزتالل ارتكبزت انتهاكززات عديزدة ومتنوعزة خززالل شزهر ينزاير الماضززي
وأشار المركز الفلسطيني للتنمية وحقوق اإلعالم شمدالشي في بيان يوم السبت إلى أن االنتهاكزات تكشزف نيزة 

ل قززام باحتجززاز صززحفيين واالعتزززداء االحززتالل االسززتمرار فززي قمززع الصززحفييني الفتززا  الناززر إلززى أن االحززتال
 عليهم ومنعهم من التغطية خالل عدة مناسبات في الضفة الغربية.

ووثق المركز عشرات االعتداءات على الصحفيين من قبل قوات مزن جزيم االحزتالل أثنزاء المواجهزات وهزدم 
اء والتززواريح والمنززاطق بيززوت ومسززاكن للفلسززطينيين فززي الضززفة الغربيززة ومدينززة القززدس المحتلززةي وذلززك باألسززم

 وبحق صحفيين من وكاالت محلية ودولية.
1/0/0202، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 "نموذج فيتنام"بعد فشل  "جنوب أفريقيا"الفلسطينيون يتجهون إلى نموذج ": الحياة" .00

ى المقاومززة يتجززه الفلسززطينيون بصززورة متزايززدة نحززو نمززوذص جنززوب أفريقيززا القززائم علزز: محمززد يززونس –رام هللا 
الشعبية في الداخل والدعوة إلى مقاطعة دولية إلسرائيل من الخزارصي وذلزك بعزد إخفزاق تجربزة الكفزاو المسزلح 
الذي طبع تجربة منامة التحرير الفلسطينيةي أو المقاومة المسلحةي وهو التعبيزر الزذي طبزع تجربزة الحركزات 

قام  .2962ة الدولة المستقلة على األراضي المحتلة عام اإلسالمية في تحقيق أهدافها في إنهاء االحتالل واى
ويززنام ناشززطون فلسززطينيون أنشززطة متناميززة مززن المقاومززة الشززعبية السززلمية بززدأت بقريززة بلعززين الصززغيرة عززام 

ي وامتززدت إلززى عززدد أكبززر مززن القززرال والتجمعززاتي ثززم تحولززت إلززى تناززيم أنشززطة رمزيززة مركزيززةي مثززل 2004
بالمصادرةي أو إعادة إحياء قرال مهجرة وغيرها. وتترافق هذه األنشطة مع حملزة إقامة قرال في مناطق مهددة 

دوليزززة لمقاطعزززة إسزززرائيلي وتقودهزززا لجنزززة واسزززعة تمثزززل القزززوال السياسزززية وناشزززطين ومتطزززوعين غزززالبيتهم مزززن 
 األكاديميين.

ا ملموسزة منامزة غيزر حكوميزةي تحقزق نتزائ 220وبدأت جهود اللجنة التي شارك فزي تأسيسزها ممثلزون عزن 
تتمثززززل فززززي اسززززتجابة مؤسسززززات أكاديميززززة واقتصززززادية وسياسززززية ونقابيززززة حززززول العززززالم مززززع دعواتهززززا لمقاطعززززة 

 المستوطنات ومنتجاتها والمؤسسات اإلسرائيلية التي لها فروع لها في المستوطنات.
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يهززاي بززإعالن وتوجززت جهززود الفلسززطينيين الداعيززة الززى مقاطعززة المسززتوطنات ومنتجاتهززا والمؤسسززات العاملززة ف
االتحززاد األوروبززي وقززف كززل أشززكال الززدعم والتعززاون مززع مؤسسززات تعمززل فززي المسززتوطنات ابتززداء مززن العززام 
لزام إسرائيل إاهار منشأ كل سلعة تصل إلى السوق األوروبي لتمييز سلع المستوطنات عن السلع  الحاليي واى

 المنتجة في إسرائيل.
يل عمزززر البرغزززوثيي إن أعزززدادا  متزايزززدة مزززن المؤسسزززات الماليزززة وقزززال منسزززق الحملزززة الدوليزززة لمقاطعزززة إسزززرائ

واالقتصادية واألكاديمية تقاطع المؤسسات المماثلة في إسرائيل. وأضاف: شوصلت المقاطعة إلى قلب معاقل 
إسززرائيل فززي أوروبززاي مثززل ألمانيززا وهولنززداي وهززذا مؤشززر مهززم جززدا  علززى الخطززوات المقبلززةش. وأضززاف أن العززام 

هد انضمام عدد مهم من المؤسسات إلى مقاطعزة إسزرائيلي مثزل أربزع جمعيزات أكاديميزة أميركيزةي الماضي ش
واتحززاد المعملززين فززي إرلنززداي واتحززاد الطززالب النززاطقين بالفرنسززية الززذي يضززم مئززة ألززف عضززوي وثززاني أكبززر 

الجمهززززور  صززززندوق للتقاعززززد فززززي هولنززززداش. وتززززابع أن التطززززور النززززوعي والمهززززم فززززي الحملززززة يتمثززززل فززززي شززززعور
 اإلسرائيلي بتأثير المقاطعة االقتصادية التي أصابت القطاع األهم في إسرائيلي وهو االقتصاد.

9/0/0202الحياة، لندن،   
 

 حراك شعبي وفصائلي فلسطيني واسع لمنا ضة االحتالل وخطة كيريالضفة:  .01
مززة نمزوذص جديزد شللعزودةش قريبززا ي تسززتعد القزوال الشزعبية والفصزائلية الفلسزطينية إلقا: ناديزة سزعد الزدين –عمزان 

وتكثيف األنشطة المناهضة لخطة وزير الخارجية األميركي جزون كيزريي ردا  علزى قمزع االحزتالل اإلسزرائيلي 
 وعدوانه المتواصل في األراضي المحتلة.

ولكنهزا ويحاكي نموذص شالعودةش أقرانه من التجمعات الشزعبية الثالثزة التزي أقيمزت مزؤخرا  فزي منطقزة األغزواري 
بيزدد أن  اعتقال بعضهم ومصزادرة محتوياتهزا.تعرضت لقمع قوات االحتالل واعتداءاتها على المشاركين فيها و 

الحززراك المضززادد لالحززتالل شسيواصززل مقاومتززه وفعالياتززه التززي تؤكززد التمسززك بالثوابززت الوطنيززة ورفززض خطززة 
وقزززالي لززززشالغدش مزززن فلسزززطين  و رحمزززة.كيزززري الراميزززة لتصزززفية القضزززية الفلسزززطينيةشي بحسزززب الناشزززط أحمزززد أبززز

المحتلززةي إن شاللجززان الشززعبية والقززوال الوطنيززة والفصززائلية تسززتعد حاليززا  إلقامززة تجمززع شززعبي جديززد علززى غززرار 
 شعين حجلةش وشالعودةش والسراياشي حيث سيكون أكثر قوة وزخما ش.

9/0/0202الغد، عمان،   
 

 الجيش المصري يواصل تدمير أنفاق رفح .09
في مدينة رفح الحدودية مع قطاع  أنفاقمس سبعة أدمرت القوات المسلحة المصرية  :)وكاالت(- القاهرة

 غزة وضبطت مخزنا يحتوي على كميات كبيرة من المبيدات الزراعية والمالبس والبضائع المعدة للتهريب. 
اصر اإلجرامية هذه االنفاق يأتي ضمن الجهود المبذولة للتصدي للعن ان تدميرمصدر أمني مصري  وأعلن

الشهر الماضي انه دمر  22في  المصري أعلنومنع عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود. وكان الجيم 
يجري  أنفاق 6و 4نفقا بمنطقة رفح منذ ايلول الماضيي وان االقمار الصناعية رصدت ما بين  2280

 تتبعها )خنذاك(.
9/0/0202، الدستور، عّمان  

 
 غدًا لعبور المعتمرين الفلسطينيين مصر تقرر فتح معبر رفح  .32
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ي غدا األحدي ولمدة يوميني وذلك البريقررت السلطات المصرية افتتاو ميناء رفح : قناوي أيمن-القاهرة 
وقال مصدر مسئول بالميناءي إنه تقرر إعادة افتتاو معبر رفح  لعبور المعتمرين الفلسطينيين من الجانبين.

اهيني وذلك لعبور المعتمرين حيث يتم استقبال المعتمرين القادمين من قطاع لمدة يومين في كال االتج البري
 غزة في طريقهم إلى األراضي السعودية ألداء مناسك العمرة.

9/0/0202، الشرق، الدوحة  
 

 "إسرائيل"يرفن مبدأ االعتراف بيهودية  األردني مجلس النواب .30
القضززززية الفلسززززطينية ورفززززض مبززززدأ  إزاء ردنيززززةاألمجلززززس النززززواب علززززى الثوابززززت  : أكززززداألميززززر ماجززززد-عمززززان 

الدولززة الفلسززطينية  إقامززةعلززى  أمززس أصززدرهوشززدد المجلززس فززي بيززان  .اإلسززرائيليةاالعتززراف بيهوديززة الدولززة 
وعاصزمتها القزدس الشزرقية بالكامزلي  2962المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع مزن حزيزران عزام 

معالجززة القضززايا الجوهريززة كافززةي وفقززا للشززرعية الدوليززة ولمرجعيززات عمليززة حززل نهززائي ال يشززمل  أيورفززض 
 السالم المعتمدة خاصة مبادرة السالم العربية بعناصرها كافة.

والحززدود والمسززتوطنات والميززاه  واألمززنكمززا شززدد المجلززس علززى حتميززة مراعززاة حززل قضززايا الالجئززين والقززدس 
العليزا  األردنترتيبات او اطر ال تصون وتلبزي بشزكل كامزل مصزالح العليا وعدم اجراء اية  األردنيةللمصالح 

 .اإلشكالاو تؤثر عليها بأي شكل من  أراضيهاو سالمة  أمنهواية ترتيبات تمس 
وشززدد المجلززس علززى ضززمان حززق عززودة الالجئززين الفلسززطينيين وتعويضززهم وتعززويض الززدول المستضززيفة لهززمي 

لمقدسزات االسزالمية والمسزيحية ورفزض جميزع القزرارات واالجزراءات مؤكدا على السيادة الكاملة على القزدس وا
في القدسي واعتبار اي تغيير في معالمها الديمغرافية مخالفة صريحة للقزانون الزدولي  إسرائيلالتي قامت بها 

 .اإلنسانوانتهاك فاضح لمقرارات الشرعية الدولية وحقوق 
9/0/0202الرأي، عمان،   

 
 ادل للقضية الفلسطينية سبب مشاكل الشررق األوسطحل ع إيجادالنسور: عدم  .30

النسزور فزي مكتبزه برئاسزة الزوزراء صزباو أمزس السزبت  عبزد هللااسزتقبل رئزيس الزوزراء الزدكتور  :بترا()-عمان
عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب االسباني دوران جييدا وبحضور وزير 

 دكتور محمد المومني والسفير االسباني في عمان سانتياغو كاباناس.الدولة لشؤون االعالم ال
رئيس الوزراء ان المواقف االسبانية من القضزايا العربيزة كانزت علزى الزدوام موضزع تقزدير واحتزرام منوهزا  وأكد

 بزان اسزبانيا كانزت مزن الزدول الحريصزة جزدا علززى ان تكزون هنزاك نهايزات عادلزة للصزراع العربزي االسززرائيلي.
لفزت رئززيس الززوزراء بهززذا الصززدد الزى دعززم االردن للجهززود التززي يبززذلها وزيزر الخارجيززة االمريكززي جززون كيززري و 

لضمان تحقيق تقدم فعلي في مفاوضزات السزالم الفلسزطينية االسزرائيلية وصزوال الزى حزل عزادل يضزمن اقامزة 
 الدولة الفلسطينية المستقلة.

من نصف قرن وعدم االستقرار فيهزا نزابع  أكثراالوسط منذ  ونبه رئيس الوزراء الى ان مشاكل منطقة الشرق
 من عدم ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

9/0/0202الدستور، عمان،   
 

 شخصاً  01تضم  "إسررائيل": نعترف بقائمة واحدة للمعتقلين في األردنية الخارجية .33
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 ألسزززماءتعتزززرف بقائمزززة واحزززدة  اأنهزززوزارة الخارجيزززة وشزززؤون المغتزززربين  الهزززادي: أكزززدتعبزززد  نيفزززين- عمزززان
ي أبيزبالمختصزة فزي السزفارة األردنيزة بتزل  وأجهزتهزامزن قبزل الزوزارة  إعزدادهاتزم  بإسزرائيلالمعتقلين األردنيزين 

 ويتم اعتمادها في كل ما يتعلق بهذا الملف الذي توليه عناية كبرال.
فزززان قائمزززة  شالدسزززتورشلرافعزززي لززززوبحسزززب المتحزززدث الرسزززمي باسزززم وزارة الخارجيزززة وشزززؤون المغتزززربين صزززباو ا

( معزززتقالي حيززث تعمززل الزززوزارة علززى متابعززة الملزززف الخززاص بهززم بشزززكل مسززتمر ودائزززمي 26المعتقلززين تضززم )
 مؤكدة ان الوزارة تعتمد هذه القائمة وتعترف بها وتتابع تفاصيل المعتقلين من خاللها.

ي إسرائيلفي  أبنائهم إلىالمعتقلين  ألهاليماعية الى الزيارة الج لألعدادوبينت الرافعي ان االجراءات مستمرة 
مزن كزل عائلزة بالقيزام بالزيزارة دون  أشزخاصالمقررة يوم السابع والعشرين من شباط الجاريي وسيسمح لثالثة 

بزأن هزذه الزيززارة  اإلسزرائيلياتفزاق سزابق مزع الجانززب  إلززىاسزتثناء اي معتقزل موجزود فززي قائمزة الزوزارةي مشزيرة 
 ل عامين.ستكون دورية ك

9/0/0202الدستور، عمان،   
 

 من منظمة التحريرالفلسطينية مع وفد  أوضاع المخيماتتعرن الحريري  بهيةلبنان:  .32
المخيمات وال سيما مخيم عين الحلزوةي مزع وفزد مزن  وأوضاععرضت النائب بهية الحريري الشأن الفلسطيني 

 ن.منامة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا زارها في مجدليو 
فيهززا الوفززد تقززديره لجهززود ومواقززف الحريززري الداعمززة للشززعب الفلسززطيني وحقززه فززي العززيم  أكززدوكانززت مناسززبة 

سززر حركززة فززتح فززي منطقززة صززيدا العميززد مززاهر شززبايطة  أمززينوتحززدث بإسززم الوفززد  الكززريم ولقضززيته العادلززة.
ي حصلت ونعتبر ان هناك مؤامرة فقال: جئنا لنتضامن ونقول للنائب بهية الحريري اننا ضد هذه االساءة الت

من نزوع جديزد تسزتهدف صزيدا والنائزب بهيزة الحريزري لكننزا معتزادون علزى موقفهزا االيجزابي التزي هزي صزمام 
 .امان للبنان ولصيدا وقاسم مشترك لكل اللبنانيين والفلسطينيين في صيدا

9/0/0202المستقبل، بيروت،   
 

 انتهاء إضراب "األونروا" في الضّفة .35
)األونروا( فيليبو غراندي انتهاء إضراب موافي الوكالة في الضفة  أعلن المفوض العام لوكالةوام: -كنيويور 

الغربية المحتلة. وأشار بيان لزشاألونرواش إلى أنه في أعقاب الطلب الحازم للرئيس الفلسطيني محمود عباس 
دهللاي تم التوقيع على وثيقة إطار بالعمل على إنهاء اإلضراب والوساطة الفعالة لرئيس وزرائه رامي الحم

 عمل بين مدير عمليات شاألونرواش فيليبي سانشيز وبين ممثلي اتحاد العاملين المحليين شاكر الرشق.
9/0/0202، البيان، دبي  

 
 وقفة ببرلين ضد التعاون مع معهد إسرائيلي .31

مام بوابة جامعة برلين نام طالب فلسطينيون ونشطاء سالم ألمان وقفة احتجاجية أ: الجزيرة نت-خاص
ورفع  التقنية للتعبير عن معارضتهم للترويا بين طالب الجامعة للجامعات والمراكز البحثية اإلسرائيلية.

المشاركون في الوقفة التي جرت أمس الخميسي علم فلسطين والفتة كبيرة سجلوا عليها باللغة األلمانية 
ومعهد إسرائيل التقني في مجاالت التسلح والدراسات رفضهم التعاون بين الجامعة التقنية في برلين 

نت إن الوقفة التي أشرف على  للجزيرة-برلينوهو طالب فلسطيني بجامعة -وقال أشرف األشقر  العسكرية.
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نما دولة احتالل  تنايمها استهدفت لفت أناار الطالب األلمان إلى أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية واى
 ين وتمارس بحقهم أسوأ االنتهاكات.تغتصب أراضي الفلسطيني

وأضاف أن إسرائيل تريد عبر يوم الترويا لجامعاتها بجامعة برلين استغالل الجامعات األلمانية لتطوير 
وتابع أن الوقفة لقيت تجاوبا  صناعتها العسكرية وأسلحتها التي تستخدمها في قتل وقمع الشعب الفلسطيني.

لية الترويا لجامعات إسرائيل التي بدت خالية من الحضور من من الطالب األلمان بعكس قاعة فعا
الطالب. ووزع المشاركون في الوقفة على المارة من طالب جامعة برلين التقنية بيانات باأللمانية عن مأساة 

 الشعب الفلسطيني.
0/0/02022، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 التهدئة بين الكنبة والحاجة .30

 أ.د. يوسف رزقة
ة من حاالت وقف إطالق النار. وهو مصطلح مستحدث في الساحة الفلسطينية وفي الصراع مع التهدئة حال

المحتل. ال يوجد للتهدئة تكييف قانوني محددي بينما يتمتع وقف إطالق النار بمرجعية قانونية محددة. وتعد 
ن اتفاق موقعي التهدئة القائمة بعد حرب )حجارة السجيل( نوع ا من وقف إطالق النار االضطراري بدو 

وبتفاهمات عامة ال ترقى إلى االتفاق. ويبدو أن حاجة الطرفين إلى التهدئة نابت مناب االتفاق القانوني 
 الملزم.

يبدو أن مفهوم )الحاجة التي ترتبط بالمصلحة( عرضة للتبدل والتغييري فما هو حاجة ملحة ومصلحة 
 المصلحةي ألسباب ذاتيةي أو خارجية. لطرف اليومي عرضة ألن يتغير بسقوط هذه الحاجة وتلك

لقد جرت مياه كثيرة في مجرال نهر التهدئة منذ حجارة السجيل وحتى اليومي ولم تعد مصر هي مصري ولم 
يراني ولم تعد دول اإلقليم هي دول اإلقليم. وباتت دولة االحتالل أكثر جرأة  يران هي سوريا واى تعد سوريا واى

وترال أنها تستطيع فرض معادالت جديدة على مفهوم التهدئة غير المحدد على غزة والمقاومة من ذي قبلي 
 أصال.

لم تلتزم دولة االحتالل بتفاهمات التهدئةي ال على مستوال األميال البحرية الستةي وال على مستوال حق 
 الفلسطيني بزراعة أرضه إلى نقطة الصفر مع الحدود الشرقية لغزةي وال على مستوال إدخال مواد البناء
واإلعماري وال على مستوال وقف االغتياالتي ووقف االجتياحات الحدودية. كل ما قيل عن التفاهمات لم 
تنفذ دولة االحتالل شيئ ا منها إال أليام محدودةي ثم تنكرت لها أشد التنكري غير أنها تمسكت بمطلب وقف 

 إطالق النار كما تفهمه هيي ال كما تفهمه المقاومة.
ة تقريبا تراجعي وانتهىي وبدأت دولة االحتالل في فرض معادالت جديدة على غزةي فهي كل شيء في التهدئ

تريد من حماس أن تكون شرطيا يحرس الحدودي وتريد من المقاومة أن تتلقى الصفعات والقصف 
دئة واالجتياحات واالغتياالت دون رد. فهل لم تعد دولة االحتالل في حاجة إلى التهدئة؟! وهل تريد هدم الته

ألسباب داخليةي أم ألسباب خارجيةي تتعلق بالوضع العربي وانشغاالتهي ومعاداة بعضه للمقاومة؟!ي أم ألن 
 البيئة مواتية لفرض شروط )إسرائيل( على المقاومة؟!

قد يختلف المحللون في اإلجابة عن هذه األسئلةي ولكن من المؤكد أن حاجة دولة االحتالل إلى التهدئة ال 
ن معركة جديدة ستكون مؤلمة جدا للطرفيني ومن المؤكد أن المقاومة تقل عن حا جة غزة إلى التهدئة. واى
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ترفض تغيير معادلة التهدئة القائمةي وأن حماس التي تدير الحكم في غزة لن تكون شرطيا الحتالل أوجب 
 الشرع مقاومته بكل سبيل ممكنة.

وهنا يجدر بها أالد تلتفت إلى المزايدات الرخيصة  ليس في التهدئة عيب إن كانت المقاومة في حاجة لهاي
من الخصوم ي أو من حزب الكنبةي الذي يفسر اإلعداد بأنه حالة هروبي وكأن العمل المقاوم سجال دائم 

 بال قواعد حاكمةي حتى االنتحار.
 1/0/0202، فلسطين أون الين

 
 تنازالت فلسطينية مجانية .31

 نقوال ناصر
ي لكن ذلك ”كل الحلول االنتقالية والجزئية والمؤقتة”عباس ان أعلن بنفسه رفضه لسبق للرئيس الفلسطيني “

 ”األميركية كما كشفت عنها تسريباتها” اتفاقية اإلطار“هو بالضبط خالصة مسودة 
 فبرايرالجاريي/  شباط شهر من الثالث في ″الجويم برس“في رأي تزفي بن جدالياهوي حسب ما كتبه في 

 االعتراف ”باستثناء الحمر خطوطه كل عن األساس في تراجع“ قد عباس محمود طينيالفلس الرئيس فإن
 مقابل أي دون من مجانية فلسطينية تنازالت ″التراجع“سرائيلي. ويمثل هذا اإل االحتالل دولة ”يهودية”ب

 .يسوغها
األميركي جون  المتوقع أن يعرضها وزير الخارجية” اتفاقية اإلطار”وما زال الخناق يضيق على عباس. ف

كيري على مفاوضيه ونارائهم من دولة االحتالل في جولة كيري التالية قد تحولت إلى أداة ضغط جديدة 
 على عباس لدفعه إلى تجاوز المزيد من الخطوط الحمر الفلسطينية.

أسوأ من  تبدو كمن يطلب من الفلسطينيين أن يقبلوا بشروط للسالم“فهذه االتفاقية المقترحة كما تسرب عنها 
بدورها بهدف إعفاء دولة ” رفضها“من أجل دفعهم إلى ” الشروط اإلسرائيلية التي سبق لهم أن رفضوها

االحتالل من المسؤولية عن فشل المفاوضات التي استؤنفت في التاسع والعشرين من تموز / يوليو الماضي 
 .اليوم ذاتهفي ” ال ناشونال اينترستذ“وتحميل هذه المسؤولية لعباس ومفاوضيهي كما كتب الري ديرفنر في 

كما أعلن المتحدث ” كل الحلول االنتقالية والجزئية والمؤقتة”لقد سبق للرئيس عباس ان أعلن بنفسه رفضه ل
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه في الخامس من الشهر الماضيي لكن ذلك هو بالضبط خالصة 

 ما كشفت عنها تسريباتها.األميركية ك” اتفاقية اإلطار“مسودة 
للواليات واألمم المتحدة واالتحادان األوروبي والروسي قد أعربت عن تأييدها ” الرباعية“ومع ذلك فإن اللجنة 

كيري بعد اجتماعها على هامم مؤتمر األمن في ميونيح األلمانية األسبوع الماضيي بينما هدد ” جهود”ل
طة الحكم الذاتي الفلسطينية برام هللاي بأنه لن يواصل تلقائيا دعمه األكبر لسل” المانح“االتحاد األوروبيي 

 ”.اتفاقية اإلطار“لهذه السلطة في حال فشلت محادثات 
في وضع “يوم اإلثنين الماضيي فإن الرئيس عباس ” ذال تايمز أوف إسرائيل“وكما كتب إلهانان ميللر في 

ت مع إسرائيل الثلث األخير من إطارها الزمني المحدد ال يحسد عليه في هذه األيام. فبينما تدخل المفاوضا
اتفاقية ”بين شبه إجماع فلسطيني على رفض المفاوضات المستأنفة و” محشورا“يجد نفسه ” بتسعة أشهر

ي ليقتبس ”قيادة إسرائيلية مصممة على تصويره كمتطرف ال يقبل التسويات“المقترحة فيها وبين ” اإلطار
سم معادي “وصف وزير االستخبارات في دولة االحتالل يوفال شتاينيتز له بأنه ميللر من حملة لشيطنته 
 ”.للسامية ومعادي إلسرائيل
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” غلوبال ريسيرتم“مبالغا عندما قال في ” مشروع اليسار الجديد“فاينر الناشط في  –ولم يكن جيمي شتيرن 
في ضوء حملة ” في رأسه من الممكن أن يتلقى عباس رصاصة“في الحادي عشر من الشهر الماضي إن 

من سلفه الشهيد الراحل ياسر عرفاتي وفي ضوء تحذير كيري ” التخلص“الشيطنة هذهي وفي ضوء تجربة 
 لعباسي على ذمة مسؤولين في فريقهي من أنه قد يواجه مصير سلفه.

ئيسة الوفد واحد منهاي فإن تحذير ر ” تراجع في األساس عن كل خطوطه الحمر باستثناء“وبالرغم من أنه قد 
المفاوض لدولة االحتاللي تسيبي ليفني في الخامس والعشرين من الشهر الماضي من أن مواقف عباس 

إذا تمسك عباس بمواقفهي إنما هما ” سوف يدفع الثمن“وتهديدها بأن الشعب الفلسطيني ” غير مقبولة“
دولة االحتالل ” يهودية”رف بتحذير وتهديد يستهدفان الضغط عليه كي يتجاوز الخط األحمر األخير فيعت

وهو ما يرقى إلى دعوة الرئيس عباس لالنتحار السياسي ناهيك عن خلق بيئة وطنية محمومة تعمق 
االنقسام الفلسطيني حد التهديد باقتتال وطني لو حدثت معجزة تورط عباس في تجاوز خط وطني أحمر 

 كهذا.
العبرية في نهاية الشهر الماضي على لسان ” نوتيديعوت أحرو “وفي هذا السياق يندرص ما نقلته صحيفة 

اعترافا بإسرائيل كدولة “الذي سيطرحه كيري سيشمل ” اتفاق اإلطار“المبعوث األميركي مارتن إنديك بأن 
 ”.قومية للشعب اليهودي وبفلسطين دولة قومية للشعب الفلسطيني

ن أن يقترن استئنافها بوقف التوسع لقد تراجع عباس عن تعهده المعلن بعدم استئناف المفاوضات من دو 
 االستيطاني ولو مؤقتا خالل عملية التفاوض.

وفي مقابلته مع النيويورك تايمز في الثاني من هذا الشهر جدد تعهده بعدم السماو بانتفاضة ثالثة ضد 
ن الدولي ي وكالهما يجيزه القانو ”انني لن أعود أبدا إلى الكفاو المسلح”ي وتعهده ب”في حياتي“االحتالل 

 وميثاق األمم المتحدة.
 مجحفا بحق سيادي ألي دولة في العالم.” من السالو“أي دولة فلسطينية في المستقبل ” تجريد”ثم سلم ب

واقترو نشر قوات تابعة لحلف الناتو الذي تقوده الواليات المتحدة في كل أرجاء الدولة الفلسطينية المأمولة 
ات التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيليي في انتقاص واضح لسيادتهاي للقيام بالمهم” إلى ما ال نهاية“

تستبدل ” إسرائيلية“متجاهال حقيقة ان شعبه سوف ينار إلى قوات الناتو كقوات احتالل جديد أو كقوات 
 علمها بعلم الناتو وزي جنودها بزي جنود الحلف.

تي سبق له أن اقترحها مؤخرا النسحاب تدريجي وفي المقابلة ذاتها تراجع عباس عن السنوات الثالث ال
لقوات االحتالل فمددها إلى خمس سنواتي مشترطا سحبا تدريجيا للمستعمرات االستيطانية ضمن المهلة 

 ذاتها.
لكنه لم يحدد المستعمرات التي يقصدها وهل هي المستعمرات االستيطانية جميعها أم فقط تلك التي ال 

الذي يوجد تفاهم ينتار التوقيع عليه فحسب ” تبادل األراضي“حيث المبدأ عل  يشملها االتفاق المعلن من
على ضم معام المستعمرات الكبرال بغالبية مستوطنيها الذين يزيد عددهم على النصف مليون نسمة إلى 

 دولة االحتالل.
األميركي  العبرية في نهاية الشهر الماضي فإن المبعوث” يديعوت أحرونوت“فطبقا لما نشرته صحيفة 

( من المستوطنين سوف %80( إلى )%22مارتن إنديك أبل  قيادات المنامات اليهودية األميركية أن )
يالون حيث هم في الضفة الغربية في إطار تبادل األراضيي وبالتالي فإن شرط عباس ينطبق فقط على 

متفق “ية التي تنص على حل ويكرر الرئيس عباس التزامه بمبادرة السالم العرب أقل من مائة ألف منهم.
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لقضية الالجئين الفلسطينييني وفي ضوء موقف دولة االحتالل المعلن بأن عودة هؤالء الالجئين إلى ” عليه
يصبح وهما يغطي ” متفق عليه“ديارهم التي هجروا منها هي خط أحمر غير قابل للتفاوض فإن أي حل 

بدوره على قبول ضمني بتأجيل البت في قضية  تكرار اإلشارة إليه على ترويا أمل كاذب مضلل يغطي
الالجئين إلى أجل غير مسمى تأجيال يتم خالله تصفية هذه القضيةي وفي ذلك إجحاف بيدن بحقوق الشعب 

 الفلسطيني الوطنية والفردية غير القابلة للتصرف.
قد أشار إلى  2022وكان عباس في مخاطبته للجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول / سبتمبر عام 

فقط من أرض فلسطين  %22وافقنا على إقامة دولة فلسطين على “التنازل الوطني األكبر واألقدم عندما 
 .2988في وثيقة إعالن االستقالل الذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر عام ” التاريخية

زالت تذرعوا بأنها تكتيكية في البداية ومنذ ذلك الحين بدأ مسلسل ال نهاية له في األفق حتى امن من تنا
لكن تراكمها حولها إلى تنازالت استراتيجية تجاوزت كل الخطوط الحمر والمحرمات الوطنية وكانت حتى 

 امن مجانية من دون أي مقابل يسوغ ولو جزءا يسيرا منها.
ألرجح طالما لم وتكمن هذه التنازالت في صلب االنقسام الوطني الفلسطيني الذي سوف يستمر على ا

 يتوقف هذا المسلسل.
1/0/0202، رأي اليوم، لندن  

 
 ثورات المنطقة وأفق الصراع العربي الصهيوني .39

 سالمة كيلة
عادة ما ت لمس الثورات العربية في حدود الدول التي تحدث فيهاي حيث يشار إليها على أنها حدث شداخليش 

 بال ارتباط بالوضع العالمي. منعزلي بال تاريخية وال ترابط مع المحيطي وأيضا 
وهذا ما يفرض رؤية سكونية وتجزيئية ال أعتقد أنها تفيد في فهم ما يجريي هذا ما يفرض السير في دائرة 
أوسع تنطلق من فهم الوضع العالميي ومن ترابطات المنطقة ومشكالتهاي ومن هذا األساس سيكون موضوع 

 لق األمر بوضع عالمي يفرض متغيرات ال بد من أن ت لمس.الصراع العربي الصهيوني جزءا منهاي حيث يتع
وحين نتناول الصراع العربي الصهيوني وأثر الثورات على مجرياتهي ال بد من تلمس مجمل عناصر 
الصراعي سواء متحوالت الواقع العربي التي يمكن أن تنتا عن الثورات ذاتهاي أو انعكاس األزمة العالمية 

 على الدولة الصهيونية.
والسبب هو أنه عند دراسة المتغيرات يجب أن نتناولها في طرفي المعادلةي أي: العربي والصهيونيي ما دمنا 

 نبحث في األثر الممكن على الصراع العربي الصهيوني.
طبعاي ال بد أوال من القول إن الثورات العربية ذاتها بحاجة إلى تقديري نتيجة أن فهمها هو الذي يحدد 

ثر الممكن على الصراع العربي الصهيوني. فهل انتهت الثورات واستقرد الوضع على ما طبيعة فهم األ
 تحقق؟ أو أن الثورات ما زالت مستمرةي وبالتالي إلى أين ستصل؟ وماذا يمكن أن تحققه؟

هذا األمر يحتاص إلى تحديد األسس التي فرضت انفجار الثوراتي وما قد توصل إليهي أما أنها انتهت فهذا 
ر سابق ألوانهي وقد أصبح واضحا أنه حتى في البلدان التي حققت التغيير )الذي أعني به تنحية الرئيسي أم

بعاد حاشيته( ما لبثت أن شهدت حراكا جديداي وثورة جديدة. بالتالي أعتقد بأننا نعيم عقدا من الحراك  واى
 الثوري ومن الثوراتي وربما أكثر.
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 تحدث إال في أزمان متباعدة )نصف قرن كما يبدو(ي ألن الشعوب الفرضية هنا هي أن ثورات الشعوب ال
 تميل إلى االستقرار وليس لديها ميل للفعل السياسيي وبالتالي الصدام مع السلطة.

هي على العكس تبتعد عن هذا الصدامي وتتكيف في إطار شعالقاتها االجتماعيةش )العالقات الطبيعية(ي 
الهاويةي بحيث تشعر بالعجز عن تجديد تلك العالقاتي ألنها تشعر  لكنها تتحرك حين تصبح على حافة

بالعجز عن الحصول على أساسيات الحياة. هذا هو العنصر الجوهري الذي يحكم األغلبية الشعبيةي البعيدة 
 عن السياسة والشأن العامي لكنها التي تصنع هذا وذاك في لحاة إحساسها بالموت.

وبداية سياسة االنفتاو االقتصادي  2924ل العقود األربع السابقة )منذ سنة ما جرال في الوطن العربي خال
تقريبا  %30تقريبا( والفقر الشديد ) %30في مصر( هو انهيار وضع كتلة شعبية كبيرةي بين البطالة )

كذلك( والفقر النسبيي مع تحودل كلية التكوين االقتصادي لمصلحة سيطرة قطاع ريعي )ينشط في الخدمات 
لعقارات والسياحة والبنوك واالستيراد(ي ومن ثم انهيار الزراعة والصناعة )القطاع المنتا(ي وأيضا تمركز وا

فقار قطاع كبير من الشعب.  الثروة في أيدي أقلية ضئيلةي واى
مسألة السلطة وطبيعتها كانت مرتبطة بهذا األمري ألن السلطة كانت أداة سيطرة تلك الفئة الرأسماليةي وأداة 

همال الصحة والبنية التحتيةي ولهذا حدثت الثورات في تح ويل االقتصاد إلى اقتصاد ريعيي وتدمير التعليمي واى
 بلدان استبدادية وأخرال كانت توصف بأنها ديمقراطية بشكل ما.

هذا التوصيف يوصل إلى أن الشعوب تعيم شاللحاة الحرجةشي وبذلك فقد تمردت على سطوة السلطةي تريد 
ع عبر تحقيق مطالبها: العملي واألجر المناسبي والتعليم المجانيي والصحةي إضافة إلى مطلب تغيير الوض

 النخب في تأسيس دولة علمانية ديمقراطية )أو دولة ديمقراطية فقط(.
إذني إن جوهر الثورات يتمثل في حل معضلة النمط االقتصادي وليس في شكل السلطة السياسي فقط. فما 

ي الذي يوجد فرص عمل لهذه الكتلة الهائلة من العاطلين عن العملي ويوجد فائضا هو النمط االقتصاد
 يسمح برفع األجوري ويسمح بإعادة بناء التعليم والصحة والبنية التحتية؟

الفرضية هنا تتمثل في إننا نحتاص إلى إعادة تطوير الزراعة واىعادة بناء الصناعةي أي العودة إلى اقتصاد 
 ك؟منتا. من يحقق ذل

لن ندخل في هذا األمر هناي لكن نشير إلى أن هذا الحل يفترض الصدام مع الرأسمالية العالمية التي 
 فرضت النمط الريعي القائمي والمحلية التي تبعتها وسهلت سيطرتها وهي تحقق مصالحها.

مبريالي هنا سنلمس مؤشر انعكاس ذلك على الصراع مع الدولة الصهيونية التي ف رضت ضمن الترتيب اإل
للمنطقةي ومن أجل الحفاا على هذا الترتيبي فالشعوب تنهض لنفي ذلك الترتيبي لهذا سيكون صدامها 

 موضوعيا مع القوال اإلمبرياليةي وستعاد سخونة الصراع مع الدولة الصهيونية.
 لم أتحدث هنا عن احتمالية نجاو ذلكي حيث إن ذلك ينطلق مما أسست له قبالي أي عجز الشعوب عن
المقدرة على تحمدل وضعهاي ومن ثم فإن حراكها سوف يضعف النامي ويفتح أفق التغيير الذي يوصل إلى 

 انتصار حل يحقق مطالبها.
من القوال التي ستفعل ذلك؟ القوال القائمة عاجزة بالطبعي وأغلبها يميل نحو شاللبرلةشي وبالتالي إعادة إنتاص 

 ك حال لمشكالت الشعبي وهو أصال غير خبه بالشعب.النمط االقتصادي القائمي أي أنه ال يمتل
هذا األمر يؤسس لطول أمد الثوراتي والفرضية الضمنية هنا هي أنه في صيرورة الثورات سوف تتبلور 

 القوال التي تحمل مشروع التغييري من الشعبي ومن الشباب الذي انخرط للتو في السياسة.



 
 
 

 

 

           03ص                                    3003العدد:     9/0/0202 األحد التاريخ:

أن ذلك سوف ينعكس على الصراع العربي الصهيوني من زاوية إذني أحسم بأن األفق هنا هو أفق تغييريي و 
 تصعيد التناقض الكامن.

كان يمكن أن نتوقف عند هذا الحدي أي التأكيد على أن تطور الثورات وانتصارها سوف يفرض تطوير 
الصراع ضد الدولة الصهيونيةي لكن الموضوع سيكون أغنىي ويمكن أن يوصل إلى صورة أوضح لما يمكن 

 كونه طبيعة الصراع العربي الصهيوني وخفاقهي من خالل تناول وضع الدولة الصهيونية ذاتها. أن ت
إال أنها  -رغم أنها نتاص تناقض داخلي حاولت توصيفه سريعا-والفرضية هنا تتمثل في أن الثورات العربية 

قتصادي الذي أشرت ي فالتكوين اال2008مرتبطة بالوضع العالميي واألزمة التي عصفت بالرأسمالية سنة 
إليه نتا عن سياسة االنفتاو االقتصادي وتعميم شاللبرلةشي بفعل ضغوط الطغم المالية اإلمبرياليةي ولهذا كان 

 لدخول تلك الطغم في األزمة منعكس مباشر على المنطقة. 
يي وربما وما يمكن قوله هنا إن هذه األزمة ليست عابرةي وهي أعقد مما يشار إليه في الخطاب اإلعالم

ستبقى قائمة دون حل نتيجة التشكل الجديد للرأسمالية بعد أن هيمن المال على الرأسمالي أي بعد أن أصبح 
المال الذي ينشط في المضاربات في أسواق األسهم والعقاراتي والمشتقات المالية والمديونيةي هو المهيمن 

ات مالية سرعان ما تنفجر مخلدفة أضرارا في إطار مجمل الرأسمالي وهو بطبيعته يؤدي إلى نشوء فقاع
 جسيمة على مجمل االقتصاد الرأسمالي.

األزمة األخيرة لحقت بأميركا باألساس وأضعفتهاي واهر لإلدارة األميركية أنها غير قادرة على حل األزمة 
يرة واحتماالت أو تجاوزهاي لهذا قررت شإدارة األزمةشي أي منع توسعها وانفجارها من جديدي لكن األخطار كب

 حدوث انهيارات جديدة كبيرة كذلك. 
هذا األمر فرض على أميركا أن تعيد صياغة إستراتيجيتهاي ونقل األولوية إلى منطقة خسيا والمحيط الهادي 

التي كانت تشكل جزءا عضويا في إطار النمط -)الباسيفيك(ي وهذا يعني انكشاف الدولة الصهيونية 
ميركي خصوصاي وأداة ردع التطور في المنطقة: انكشافها السياسيي وانكشافها اإلمبرياليي والتكوين األ

 االقتصادي المالي. 
فأميركا تترك فراغا في المنطقةي وهي لذلك ال تعود بحاجة إلى شثكنة عسكريةش )وهو التكوين األساسي للدولة 

لى التخلي عن الدعم الماليي الصهيونية( في هذه المنطقةي األمر الذي يغير من منطق الحمايةي ويدفع إ
وكل المساعدات المباشرة وغير المباشرة في المجال االقتصاديي التي هي ضرورية لز شبلدش صغيري ويقوم 
بأعباء أمنية كبيرة لمصلحة الرأسمالي ويحتاص إلى أموال طائلة من أجل شاالستيطانش الذي هو جوهر الفكرة 

 الصهيونية.
للدولة الصهيونيةي لكن سنلمس أن األزمة ربما تكون أخطر من ذلكي وهنا ال  هذا األمر يؤسس ألزمة كبيرة

بد من تلمس انعكاس األزمة االقتصادية الرأسمالية على وضع االقتصاد الصهيونيي الذي بدأ ياهر في 
تراجع الصادراتي فألن السوق الصهيوني ضيق فإن االقتصاد الصهيوني يعتمد على التصدير بشكل 

ر ذلك في تراجع التصدير ألميركا وأوروبا أيضاي رغم محاولة التعويض بالتصدير إلى الهند أساسيي واه
 والبرازيل والصين وروسياي وهذا أمر بات ي فضي إلى إغالق المصانعي ويؤدي إلى بطالة أعلى.

فإن أزمة النقطة األخيرة في هذا المجالي تتمثل في أنه رغم أن الدولة الصهيونية تمتلك وسائل اإلنتاصي 
نهاية سبعينيات القرن العشرين فرضت تحقيق االنفتاو االقتصاديي والتخلي عن دور الدولةي وهو األمر 
الذي أوجد االستقطاب بين أقلية تزداد ثروتها وأغلبية تفقري وبالتالي لم يكن صدفة ما حدث في صيف سنة 

 من حركة احتجاص حاولت تقليد االحتجاص العربي. 2022
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ذلك بأن الدولة الصهيونية ستعيم مأزقاي وهي معرضة النفجار اجتماعي كبير. بالتالي فإن  نستخلص من
انتصار الثورات العربيةي مع تعمق أزمة الدولة الصهيونيةي واحتماالت حدوث انفجار اجتماعي فيهاي سوف 

عف فيها. ربما يعيد بناء الصراع العربي الصهيوني على أسس جديدةي ستكون الدولة الصهيونية هي األض
 هذا هو أفق العقدين القادمين.

1/0/0202، الجزيرة نت، الدوحة  
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