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ل لتجمـع اسـتيطاني وتحويل مسـتوطنات جبـل الخليـ"افيغيل" مخطط لترخيص البؤرة االستيطانية  :"هآرتس" .0
 خامس

كشفت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة اإلسرائيلية توشك على إنهاء إجراءات ترخيص البؤرة االستيطانية 
"افيغيل" المقامة في جبل الخليل ومنحها مكانة قانونية على مساحة اكثر من ألف دنم. وتشكل البؤرة 

 د لها أن تصبح كتلة استيطانية ضخمة.االستيطانية حلقة في سلسلة استيطانية آخذة بالتغول يرا
بين مستوطنتي "معون" و "سوييسا" بمبادرة من مجموعة جنود  3002وقد اقيمت البؤرة االستيطانية عام 

بؤرة  32مسرحين، وصدرت أوامر بوقف العمل فيها وهدم المباني لكنها جمدت ولم تطبق، وكانت ضمن الـ 
رائيلي السابق، أرئيل شارون، للرئيس األمريكي السابق جورج بوش، استيطانية التي تعهد رئيس الوزراء اإلس
 بإخالئها في إطار خطة "خارطة الطرق".

دنما، وتشكل حلقة في حزام  20200وحسب المخطط تحصل المستوطنة على مسطح بناء بمساحة 
"منطقة ألف دنم معرفة كـ  20استيطاني ضخم يحده من الشرق منطقة شاسعة تمتد على مساحة مساحة 

قرى فلسطينية تدفع وزارة األمن اإلسرائيلية بمخطط إلخالئها، األمر الذي يعني مستقبال  0نيران" وتضم 
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تشكيل كتلة استيطانية كبيرة مترابطة ومتواصلة جغرافيا يصح عليها سياسيا ما يصح على الكتل 
ابعة وهي "بيت إيل" )محافظة رام االستيطانية الرئيسية الثالث التي ضمت إسرائيل إليها كتلة استيطانية ر 

 هللا(،
وكانت إسرائيل تتحدث عن ضم ثالث كتل استيطانية رئيسية في إطار الحل الدائم مع الفلسطينيين، وهي 
كتل "غوش عتسيون" و"معاليه ادوميم" و"اريئل"، وطالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير 

مؤخرا، باعتبار التجمع االستيطاني "بيت إيل" غير قابل لإلخالء، ويبدو الخارجية األمريكي، جون كيري، 
 أن مصير جبل الخليل يسير في نفس االتجاه.

بيتا أقيمت على أراض مشاع مصادرة تسميها  00وحسب تقرير مسحي لإلدارة المدنية لالحتالل فإن 
اني مبان على أراض فلسطينية بيتا اقيمت على أراض مشاع مرشحة للمصادرة، وثم 20"أراضي دولة"، و

 خاصة.
 33/3/3102، 24عرب 

 
 قطاعالالحكومة في غزة ستعطي فرصة للقطاع الخاص إلدارة المعابر الفنية في  زياد الظاظا: .2

قال زياد الظاظا، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الحكومة  لندن: -غزة 
لقطاع الخاص إلدارة المعابر الفنية في قطاع غزة حيث شكلت لجنة من سبعة ستعطي فرصة ل في غزة

 أعضاء من رجال األعمال والقطاع الخاص لبلورة رؤية إلدارة هذه المعابر". 
وأشار إلى أن القطاع الخاص "يبذل جهودا في هذا اإلطار ولكن حتى اآلن لم ينجح في إدارة المعابر 

 .المخصصة لالستيراد والتصدير"
وأوضح الظاظا، وهو وزير المالية في حكومة حماس أيضا، أن "اإلشراف الكلي لجميع معابر القطاع 
سيخضع لسيطرة الحكومة، وأن تقديم هذه الفرصة )إلدارة القطاع الخاص للمعابر( جاء من الحكومة بهدف 

)...( وسياستنا في تفعيل دور القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع". وأضاف: "نعمل لخصخصة المعابر 
 الحكومة هي سياسة االقتصاد الوطني الحر".

موظف بينهم  00255من جهة أخرى، أشار الظاظا إلى أن عدد موظفي حكومته في قطاع غزة يبلغ "
 بعقود تشغيل مؤقت". 05855

ر وشدد على أنه "ال يوجد أي ديون متراكمة على الحكومة ألي جهات خارجية". وأضاف: "إذا رفع الحصا
تستطيع الحكومة أن تتحرك بحرية وأن ندير أوضاعنا وأن نتقدم بشكل جيد جدا ألن إيرادات الضرائب في 

مليون دوالر شهريا ولدينا إمكانيات لتصدير آالف  05و 05المعابر تصل في الوضع الطبيعي إلى ما بين 
"الدعم العربي واإلسالمي  األطنان من المنتجات الفلسطينية في القطاع مثل الخضراوات"، مؤكدا أهمية

 والدولي".
ودعا الظاظا إلى العمل على "رفع الحصار المفروض على شعبنا وعلى قطاع غزة فورا". وأكد أهمية 
 "العالقة الطيبة مع اإلخوة في مصر" وتابع: "توجد اتصاالت مع المخابرات بمصر كما كانت في السابق".

 22/2/2102الشرق األوسط، لندن، 
 
 

 دولة يهودية "غير وارد فلسطينيًا" "إسرائيلـ": االعتراف بعبد ربه .2
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)شينخوا(: أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، امس، أن -رام هللا 
 االعتراف بإسرائيل دولة يهودية "غير وارد فلسطينيا" في مفاوضات السالم الجارية برعاية أميركية.

ه لوكالة أنباء )شينخوا(، إن الموقف الفلسطيني من هذه المسألة معلن وثابت "ألن أي تجاوب وقال عبد رب
 معها يمثل تهديدًا خطيرًا للقضية الفلسطينية برمتها".

وأضاف عبد ربه، إن أي تجاوب مع مثل هذا االعتراف "يعني اإلقرار بأن إسرائيل الكبرى بما يشمل 
 الوطن القومي للشعب اليهودي بأسره دون مكان للفلسطينيين". األراضي الفلسطينية المحتلة، هي

واعتبر أن استمرار مطالبة الفلسطينيين بإعالن هذا االعتراف سواء إسرائيليا أو أميركيا "يمثل عقبة رئيسية" 
 أمام نجاح الجهود المبذولة لتحقيق اتفاق سالم في المنطقة. وشدد عبد ربه على أن هناك إجماعًا فلسطينيا

 وعربيا على رفض االعتراف بإسرائيل دولة يهودية في أي صيغة التفاق سالم مع الدولة العبرية.
22/2/2102األيام، رام هللا،   

 
 كاميرات مراقبة في مساجد الضفةلإلعالم": الحكومة في رام هللا تضع  الفلسطيني" .2

" األوقاف التابعة لـ "حكومة" رام هللا عبر مواطنون فلسطينيون عن استيائهم الشديد من وضع "وزارة: رام هللا
 كاميرات مراقبة وتنصت في مساجد بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مواطنون لوكالة "شهاب" لألنباء إن هذه الكاميرات وضعت حديثا وبأماكن ال تشاهد بسهولة، وتشعرهم 
رفض الكشف عن هويته -ساجد بعدم االرتياح بسبب مراقبتها الدائمة للمصلين، في حين قال أحد رواد الم

"إن تلك الكاميرات تسببت بإخافة المواطنين، األمر الذي حد من ذهابهم إلى  -حتى ال تتم مالحقته أمنيا
 المساجد".

وكانت الوكالة قد نشرت يوم الخميس الماضي منشورات وزعتها أوقاف رام هللا على مساجد الضفة تحذر 
 أو التدريس( إال بإذن رسمي من الوزارة. فيها الخطباء أو أي شخص من )الخطابة

 22/2/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 جمال الخضري: مقترحات كيري تسويق للمشروع اإلسرائيلي .5
اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، مقترحات وزير الخارجية األمريكي 

 لمتنكر للحقوق الفلسطينية المشروعة.جون كيري، تسويقا للمشروع اإلسرائيلي ا
وقال الخضري في تصريح صحفي، اليوم السبت: "إن المشروع اإلسرائيلي الذي يسوقه كيري عبر 
المفاوضات يأتي لحساب )إسرائيل( وإلنهاء القضية الفلسطينية وأي إمكانية لقيام الدولة على حدود الرابع 

 من حزيران وعاصمتها القدس الشريف".
ن أي فلسطيني ال يمكن أن يقبل بأقل من الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة الالجئين وأكد أ

 باعتبار ذلك من اُلمسلمات.
وطالب الخضري الشعب الفلسطيني بتوحيد الصفوف لمواجهة جديدة مع االحتالل اإلسرائيلي في المحافل 

لدولة الفاعلة، والحفاظ على المشروع الدولية، والعمل لمزيد من الضغط عليه من خالل المؤسسات ا
 الوطني.

وأضاف: "أي تأخر في المصالحة مساهمة في إضعاف الكل الفلسطيني وتقويض أي إمكانية للوصول 
 للحقوق المشروعة". وشدد على أن المطلوب تمتين الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات اإلسرائيلية.
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 22/2/2102، فلسطين أون الين
 

 مرفوضة شعبياً  عارير: حلول عباس "الخالقة" لقضية الالجئينالز  باسم .6
الخليل: شّدد عضو المجلس التشريعي عن حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، باسم الزعارير، على حالة 

 الرفض الفلسطيني لمبدأ التفاوض على حق عودة الالجئين إلى ديارهم التي هّجروا منها.
(، "إن قضية الالجئين 2|22ة لـ "قدس برس" أدلى بها اليوم السبت )وقال الزعارير في تصريحات خاّص 

مسألة عامة وشخصية في الوقت ذاته، وهي مطلب وطني وشرعي ال يجوز بأي حال من األحوال التنازل 
 عنه وال التفاوض عليه، ومن يّدعي غير ذلك فهو خائن لشعبه"، على حد تعبيره.

التفاوض وحديث عباس عن حلول وصفها بخالقة ومعقولة لحل  وأضاف "طرح ملف الالجئين على طاولة
القضية، وتشديده على عدم إغراق إسرائيل بالالجئين، ال ينسجم بتاتًا مع حق الشعب الفلسطيني وال 
طموحاته وتطّلعاته وال تضحياته، وقد القى موقف رئيس السلطة موجة رفض عارمة في األوساط الشعبية"، 

 كما قال.
تصل، اعتبر النائب الفلسطيني أن تعطيل عمل المجلس التشريعي من قبل السلطة برام هللا يعّد وفي سياق م

 تعميقًا لالنقسام وتجسيدًا لمبدأ فرض األمر الواقع وتغييبًا ألهم سلطة رقابية فلسطينية.
 22/2/2102قدس برس، 

 
 تهامات بشق الحركةنائب من فتح ينوي تقديم شكوى ضد شعث لدى كتلة فتح البرلمانية بسبب ا .7

رفح: أعلن نائب عن حركة "فتح" نيته تقديم شكوى لدى كتلة "فتح" البرلمانية ضد النائب عن الحركة 
 الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية للحركة، وذلك "لتوجيه اتهامات باطلة له خالل برنامج تلفزيوني".

و شمالة بذكر أسمائهم صراحة بأنهم من" التيار وكان شعث قد هاجم النائب أشرف جمعة والنائب ماجد أب
الدحالني المتجنح" عن حركة "فتح" وذلك في البرنامج التلفزيوني دائرة الحدث عبر تلفزيون "فلسطين" 

 التابع للسلطة الفلسطينية. الرسمي
سيد عزام وقال النائب جمعة في بيان له تلقت "قدس برس" نسخة منه: "سأتقدم بشكوى رسمية مكتوبة إلى ال

التشريعي نبيل شعت حول أقواله في  األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وبصفته مسؤول عن عضو المجلس
 برنامج دائرة الحدث الذي بثه تلفزيون فلسطين".

ونفى جمعة االتهامات التي وجهت له من قبل شعث وكذلك عضو اللجنة المركزية للحركة جمال محسين 
 .بسعيه لشق الصف الفتحاوي 

 22/2/2102قدس برس، 
 
 
 
 

 منى منصور: صفة عباس كرئيس ال تخّوله التنازل عن حق العودة .8
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رام هللا: رأت عضــو المجلــس التشــريعي الفلســطيني، منــى منصــور، أن حــق عــودة الالجئــين إلــى ديــارهم هــو 
اسب فـي هـذه "حق مقدس" وال يمكن ألّي كان مهما كانت صفته أو مكانته أن يتنازل عنه أو يقرر الحل المن

 القضية، وفق تقديرها.
(، "من يستطيع تقرير 2|22وقالت منصور في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أدلت بها اليوم السبت )

مصير ماليين الالجئين الفلسطينيين في الشتات هم الالجئون أنفسهم، وال يوجد خيار غير عودتهم لديارهم"، 
لطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين "ال تعني أن باستطاعته مشّددًة على أن صفة محمود عباس كرئيس للس

التنازل عن ثابت من ثوابت القضية الفلسطينية لكي تتقدم عملية التسوية لألمام والتي يهدف االحتالل من 
خاللها لكسب مزيد من الوقت للتغطية على جرائمه واعتداءاته بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، ولمنح 

لشرعية، وهو ما سيتحقق إن استمر الفريق المفاوض بتقديم تنازالت مجانية للمحتل"، المستوطنات صفة ا
 وفق تصريحاتها.

وشّددت النائب عن كتلة "التغيير واإلصالح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، على أن حق العودة جوهر 
للصراع يجب أن ُيبنى على القضية الفلسطينية وال يمكن شطبه أو إلغاؤه من أي جهة كانت، وأن أي حل 

أساس الحفاظ على الثوابت الوطنية، الفتًة إلى أن المواثيق والمعاهدات الدولية، ال سيما القرار األممي رقم 
، جميعها تنص على أن حق عودة الالجئين 0918كانون أول )ديسمبر( عام  00( الصادر في 091/3)

   ال يمكن إسقاطه أو التنازل عنه.
يث واإلشارات حول خيار التعويض لالجئين بداًل من العودة لديارهم وأراضيهم "ليس قانونيًا وال ورأت أن الحد

يكتسب صفة الشرعية، وهو إيغال في مسلسل التنازالت"، معتبرًة أن موافقة السلطة وفريقها المفاوض 
ئين الفلسطينيين في ومنظمة التحرير على المقترحات "والحلول الخاّلقة" التي يطرحها عباس لقضية الالج

الشتات، "سيوفر لالحتالل أرضية مناسبة وسببًا ليطالب بتعويضات عن الخسائر التي لحقت به خالل غزوه 
 ألرض فلسطين، من باب أنه يعتبر نفسه بذلك صاحب حق ونحن المعتدين عليه"، على حد تصريحاتها.

 22/2/2102قدس برس، 
 

 فلسطين بالمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المالقبول  :سوق رأس المال الفلسطينية هيئة .9
أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية امس، أنها حصلت على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية  :رام هللا

للهيئات المشرفة على أسواق المال )أيوسكو(، والتي تعد أكبر منظمة رقابية في مجال تنظيم أسواق المال 
لم. وفي بيان صادر عن الهيئة مساء امس، وحصلت وكالة األناضول على نسخة منه، فقد عقد في العا

مجلس إدارة المنظمة اجتماعه السنوي أمس الجمعة في ماليزيا، وتم خالله إعالن قبول فلسطين عضوًا لدى 
 دولة. 050قائمة الدول الموقعة على مذكرة تعاون مشترك فيما بينها، والبالغ عددها 

عنى المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال )أيوسكو( بوضع المعايير الدولية والفنية التي وت
 يجب إتباعها من قبل الهيئات المشرفة على أسواق المال األعضاء في المنظمة.

وتطمح هيئات الدول المشرفة على أسواق المال فيها، إلى الحصول على عضوية منظمة األيوسكو، على 
اعتبار أن العضوية تمثل شهادة عالمية على توافق المعايير والمتطلبات الدولية، لتنظيم أسواق المال حول 

 العالم.
وأكدت مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عبير عودة، على أن االنضمام في )أيوسكو( يعد نجاحًا 

لمصرفية العاملة في فلسطين. وأضافت خالل كبيرًا ألداء الهيئة، وتعاملها مع المؤسسات المالية غير ا
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اتصال هاتفي مع األناضول، أن دوائر الهيئة ستحصل على خبرات الدول المتطورة في أسواق مالها، بما 
دارة أسواق المال بشكل مهني وسليم. ومضت قائلة، إن  يضمن حماية حقوق المستثمرين من جهة، وا 

جهود متراكمة، "وعادة فإن الدول تستعين بخبراء للتقدم والتطور  االنضمام إلى المنظمة العالمية يحتاج إلى
 تمهيدًا النضمامها، إال أن تجربتنا بنيت بالكامل على جهود محلية في السوق الفلسطيني.

 22/2/2102الدستور، عّمان، 
 

 بوجود اتصال مادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة "إسرائيل"في سماح  شككأالزهار:  .01
ــــا -غــــزة ــــرانويلي ــــوث وآن غي ــــايمز" -م ب ــــويرك ت ــــال محمــــود الزهــــار، : "ني ــــيق ــــادي ف حركــــة حمــــاس، إن  القي

 "المفاوضات مع إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعتبر بال جدوى".
وفـــي المقابلـــة التـــي أجريـــت معـــه، أوضـــح الزهـــار "أن إســـرائيل ال يجـــري ممارســـة أي ضـــغوط عليهـــا، وعلـــى 

 بو مازن ضعيف وليس لديه سلطة لمقاومة األميركيين".الجانب اآلخر نجد أن أ
تنبأ الزهار بأن ترفض إسرائيل المطالب الفلسطينية المحورية بما في ذلك إمكانية عودة الالجئين الذين تركـوا 
عــائالتهم ومنــازلهم وأراضــيهم. وقــال أيضــا إنــه "يشــكك فــي ســماح إســرائيل بوجــود اتصــال مــادي بــين الضــفة 

 غزة، حيث إن المنطقتين معزولتان من خالل وجود أميال بينهما من األراضي اإلسرائيلية".الغربية وقطاع 
وأردف الزهــار قــائال "بنــاء علــى ذلــك، ســتكون الحالــة أســوأ ممــا عليــه الوضــع الحــالي. لــن تكــون حمــاس هــي 

 الوحيدة التي ترفض هذا األمر فحسب، بل سيرفضه الشعب أيضا".
 ؤون الخارجية لرئيس حكومة حماس إسماعيل هنية، هذه اآلمال األميركية.ورفض باسم نعيم، مستشار الش

وقال نعيم إن "أي مباحثات ال تضـع قضـية غـزة فـي اعتبارهـا سـتبوء بالفشـل. ويعتبـر أوبامـا قضـية غـزة علـى 
 أنها قضية فرعية، كما يعتقد أن غزة وحماس ليسا في بؤرة األحداث ألننا ال نشارك في هذه المفاوضـات. إن

 هذا األمر يعكس وجود نوع من السذاجة بسبب اعتماد نسبة نجاح أو فشل الجهود على قضية غزة".
ويقـــول نعـــيم وآخـــرون إن "حمـــاس تريـــد االحتفـــاظ بســـيطرتها علـــى قطـــاع غـــزة وتعزيـــز ســـلطتها والخـــروج مـــن 

 عزلتها الدبلوماسية الحالية واألزمات االقتصادية".
وجـود هدنـة طويلـة المـدى مـع إسـرائيل "وتسـمح  –على أكثر تقـدير  –بل واختتم نعيم حديثه بأن حماس قد تق

 للجيل القادم بإعادة التفكير بشأن هذا الصراع".
  33/3/3102، الشرق األوسط، لندن

 
 

 المتبادل اإلعالمي وقف التحريض"تجمع الشخصيات": فتح وحماس تتفقان على  .00
والممارسـات التـي  اإلعالميـةعلـى وقـف التصـريحات  اتفقت حركتا فتح وحمـاس: .)وكاالت( -القدس المحتلة

 االنقسام. إنهاءوتعطل  األجواءتوتر 
مـع رئـيس الــوزراء  أبوشــهجـاء ذلـك خــالل لقـاء التجمـع الــوطني للشخصـيات الوطنيـة المســتقلة برئاسـة مـأمون 

وتحقيــق  الســتكمال البحــث فــي الخطــوات المطلوبــة إلنهــاء االنقســام أمــسهنيــة  إســماعيلفــي الحكومــة بغــزة 
 المصالحة.

وقال التجمع في بيان صحفي انه جرى خالل اللقـاء اتصـال مطـول مـع خالـد مشـعل رئـيس المكتـب السياسـي 
عضــو اللجنــة لمركزيــة لحركــة فــتح مســؤول ملــف المصــالحة  األحمــدمــع عــزام  آخــرلحركــة حمــاس واتصــال 
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محمـود عبـاس ومـع قيـادات حمـاس  التجمع برئاسـة منيـب المصـري مـع الـرئيس أجراهااستكماال للقاءات التي 
فــي كــال مــن القطــاع والضــفة الغربيــة. وأضــاف البيــان انــه جــرى االتفــاق علــى البــدء بخطــوات عمليــة تمهيديــة 

االنقســام وعلــى هــذا الطريــق تــم االتفــاق علــى التوقــف  إنهــاءتنفيــذ الخطــوات الضــرورية للبــدء فــي  إلــىتقــود 
 االنقسام. إنهاءوتعطل  األجواءالتي توتر  والممارسات اإلعالميةالنهائي عن التصريحات 

وثمــن وفـــد التجمــع عاليـــا الـــروح االيجابيــة المســـؤولة لقيـــادتي فــتح وحمـــاس ويشـــعر ان طــي صـــفحة االنقســـام 
 باتت ممكنة وقريبة. األسود

 33/3/3102، الدستور، عّمان
 

 اق اإلطارتستغل كل أوراق أدوات الضغط لدفع عباس على توقيع اتف أحمد عساف: "إسرائيل" .03
الناطق باسم فتح أحمـد عسـاف إنهـم علـى قناعـة بـأن إسـرائيل تسـتغل كـل أوراق  : قالضياء الكحلوت - غزة

وأدوات الضــغط لــدفع الــرئيس عبــاس علــى توقيــع اتفــاق اإلطــار "ألن الــرئيس حتــى اآلن يصــر علــى رفــض 
 التنازل، ويقف حجر عثرة أمام مخططات إسرائيل التصفوية".

حـديث هـاتفي مـع الجزيـرة نـت أن "الضـغط علـى السـلطة والـرئيس يـأتي بأشـكال مختلفـة، وأوضح عساف فـي 
]حـول أولها التهديد المباشر بالمس بحياته كما أعلن مسؤولون إسرائيليون في أوقات سـابقة، وثانيـًا التسـريبات 

 التي تتم عن االتصاالت التي أعلن عنها".محمد دحالن[ 
عدها، فإن عساف أكد "أن السلطة مصـرة علـى مواقفهـا ولـن تتنـازل عـن أي ورغم إقراره بكثرة الضغوط وتصا

من الثوابت الفلسطينية"، مؤكدًا أن حركته أيضًا ستواجه بحزم كل محاوالت تسهيل الضغط على السـلطة مـن 
 خالل األطراف الفلسطينية.

ائيلية، غيــر أنــه أكــد أن ويتوقــع النــاطق باســم فــتح أن تتصــاعد الضــغوط وتســتمر، وأن تزيــد التســريبات اإلســر 
إســرائيل "لــن تــنجح بالتهديــد فــي مــا فشــلت فــي الحصــول عليــه عبــر المفاوضــات، ونحــن مســتعدون لــدفع ثمــن 

 تمسكنا بحقوقنا".
 33/3/3102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مستعدة ألن تمد يدها وجسدها للرئيس عباس في سبيل وقف التفاوضالبردويل: حماس  .03

يســتبعد القيــادي فــي حركــة حمــاس الــدكتور صــالح البردويــل وجــود عالقــة بــين  : الضــياء الكحلــوت - غــزة
رئـيس السـلطة الفلسـطينية  والضـغط علـى اإلعالمية المتعلقة القيادي السابق في فتح محمد دحـالن التسريبات

 عباس، وعّد هذه التسريبات جزءًا من الحرب النفسية التي تخوضها إسرائيل. محمود
حديث للجزيرة نت أن الجانب المتعلـق بحمـاس فـي التسـريبات يهـدف أيضـًا إلـى تشـويه  لكن البردويل أكد في

ظهارهم على أنهم متشوقون للحـديث مـع اإلسـرائيليين، وهـذا مغـاير للحقيقـة وبعيـد  صورتها وصورة قياداتها، وا 
 عن الواقع تمامًا.

وقـف التفـاوض، وفـي إطـار وشدد على أن حماس "مسـتعدة ألن تمـد يـدها وجسـدها للـرئيس عبـاس فـي سـبيل 
اإلنقــاذ الــوطني وحمايــة الحقــوق والثوابــت والقضــية الفلســطينية"، غيــر أنــه طالــب بموقــف مــن الســلطة يظهــر 

 حرصها على التحلل من المفاوضات ورفض التنازالت.
 33/3/3102، الجزيرة نت، الدوحة 
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 للسيطرة على تنظيم فتح بقطاع غزة "لجنة سداسية"الخليج": " .02
تتفاعــل األزمــة التنظيميــة داخــل حركــة "فــتح" بشــكل متســارع، علــى خلفيــة مــا بــات يعــرف  ائــد الفــي:ر  -غــزة 

ب"تيار محمد دحالن" القيادي المفصول من اللجنة المركزيـة للحركـة، إثـر خالفـات حـادة مـع الـرئيس محمـود 
 عباس .

ن وتياره بالتخطيط ل"انقـالب" وتعالت في اآلونة األخيرة اتهامات عنيفة من جانب تيار الرئيس عباس، لدحال
داخــل الحركــة، خصوصــًا فــي قطــاع غــزة، الخاضــع لســيطرة حركــة "حمــاس"، التــي لــم تســلم هــي األخــرى مــن 

 اتهامات بالتواطؤ مع دحالن، رغم نفيها مرارًا التدخل في الشؤون الداخلية الفتحاوية .
تشكيل "لجنـة سداسـية" مـن قـادة سياسـيين  وتخطط اللجنة المركزية لحركة "فتح"، التخاذ خطوة استباقية، عبر

 وأمنيين، مهمتها حصر أسماء من وصفتهم ب"المتجنحين" من تيار دحالن، التخاذ قرار تنظيمي بفصلهم .
مطلع أن القائمة المتجنحة ستضم أسماء أعضاء في المجلس الثوري للحركـة، ونوابـًا  في فتحوأوضح مصدر 

التشــريعي. واتهــم عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة "فــتح" نبيــل شــعث،  فــي كتلــة "فــتح" البرلمانيــة فــي المجلــس
 النائبين عن الحركة أشرف جمعة وماجد أبو شمالة، بقيادة تحالف مع حركة "حماس" لصالح دحالن.

 33/3/3102، الخليج، الشارقة

 
 من الصراعات والتجاذبات الفلسطينية تحييد المخيمات: نطالب لبنان بالجبهة الديموقراطية .00

النطالقتهـــا، مهرجانـــا  واألربعـــين"الجبهـــة الديموقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين"، لمناســـبة الـــذكرى الخامســـة  أقامـــت
ــا فــي صــالة جــار القمــر فــي مخــيم نهــر البــارد، تحــت شــعار "ال لخطــة كيــري"، شــارك فيــه  سياســيا وجماهيري

لســـطينية واللجـــان الشـــعبية فاعليـــات سياســـية وحزبيـــة لبنانيـــة ورؤســـاء بلـــديات، الـــى ممثلـــين عـــن الفصـــائل الف
 واالتحادات والمؤسسات وحشد من الشخصيات الوطنية واالجتماعية من ابناء مخيمي البارد والبداوي.
 وقد عزفت الفرقة الكشفية والموسيقية التابعة التحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني استقباال للوفود.

بــ"الدور  وأشـاديـاض كلمـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ، سر حركة "فتح" في الشمال ابو جهاد ف أمينوألقى  
فـي  أساسـياالريادي الذي تقوم به الجبهة الديموقراطية على مدار مسيرة النضال الفلسـطيني باعتبارهـا فصـيال 

 منظمة التحرير".
ابـت اسـتنادا واكد ان "القيادة الفلسطينية متمسكة بالثوابت الوطنية ولـن تتنـازل عـن حـق العـودة باعتبـاره حـق ث

" مشددا على "مواصلة النضال حتى انجاز الدولة الفلسـطينية بعاصـمتها القـدس"، ومطالبـا 294للقرار الدولي 
 اللبنانية ب"تحييد المخيمات من الصراعات والتجاذبات الداخلية". األطراف

الـذي حيـا الشـهداء  انأركـلـؤي  أبـوكلمة "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسـطين "عضـو لجنتهـا المركزيـة  وألقى
 .األهدافعلى مواصلة النضال حتى تحقيق  وأكد

. وجـدد موقـف الجبهـة "الـرافض لمشـروع جـون كيـري باعتبـاره األسـرى تكثيف الجهود لتحريـر جميـع  إلىودعا 
 أسســــهاوتمديــــد المفاوضـــات فــــي ظـــل  إلدامـــة، ولــــيس مشـــروعا سياســــيا للتســـوية المتوازنــــة بـــل إطـــاراتفـــاق 

 ".اإلسرائيلية المختلة تماما لصالح العدو وشروطها الراهن
 33/3/3102النهار، بيروت، 

 
 االحتالل شجيمن لتزايد مغادرة الكفاءات  "إسرائيل"في قلق  .06
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باتت ظاهرة تخلي ضباط يوصفون بالتميز عن الخدمة في جيش االحتالل اإلسرائيلي : وديع عواودة -حيفا
هؤالء الضباط يتركون وحدات االستخبارات واألنظمة تمثل قلقا داخل أروقة الجيش، خاصة أن أغلب 

 التكنولوجية المتطورة للعمل بشركات تجارية بحثا عن عائد مادي أعلى.
وتظهر معطيات لجنة الخارجية واألمن في الكنيست أنه خالل العامين األخيرين ارتفعت نسبة الضباط 

لكتر  ونية، خاصة في وحدات الرصد واالستخبارات الذين تركوا الخدمة النظامية في مجاالت تكنولوجية وا 
عام  %32إلى  3022عام  %23لصالح العمل بشركات تجارية خاصة من  -0300كالوحدة المميزة 

3022. 
 3022عام  %39أما نسبة الضباط الخادمين في وحدات قتالية وتركوا للعمل بشركات خاصة فارتفعت من 

 .3022عام  %40إلى 
جيش يدفع لضباط كبار في وحدات االستخبارات رواتب تتراوح بين ثالثة آالف وتشير تقارير إلى أن ال

 وأربعة آالف دوالر شهريا، أما مرتباتهم في القطاع الخاص فتبدأ من عشرة آالف دوالر.

 33/3/3102، الجزيرة نت، الدوحة
 

 غزة: حماس تعتمد اآلن كليًا على ذاتها.. خطف الجنود سيشعل حربا في "ديفنس إسرائيل" .03

أن النظـــام العســـكري المصـــري  اإلســـرائيليتوقعـــت تقـــديرات عســـكرية صـــادرة عـــن الجـــيش : وكـــاالت -ســـما 
سيواصل تضييق الخنـاق علـى حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة والمنظمـات الجهاديـة فـي سـيناء، مشـيرًة إلـى أن 

 حماس باتت تعتمد على نفسها بشكل أساسي، وتعد لعمليات أسر للجنود.
ات اإلســرائيلية التـي نشــرتها مجلــة "اسـرائيل ديفــنس" العســكرية أن الضـربة التــي وجهتهــا مصــر وأشـارت التقــدير 

 لألنفاق على حدود غزة أثرت على الوضع االقتصادي والتشغيلي في قطاع غزة على حٍد سواء.
 (، كانت تعتمد حماس على الصواريخ المهربـة مـن ليبيـا3023وأضافت: "منذ عملية عمود السحاب )نوفمبر 

وايــران إال أنهــا اآلن غيــر قــادة علــى تجديــد وتعزيــز قــدراتها الصــاروخية وهــي تعتمــد اآلن كليــًا علــى التصــنيع 
 الذاتي في غزة".

وأكدت أن حماس باتت تطور وتصنع بشكل فعلي ومتواصـل صـواريخ يصـل مـداها إلـى تـل أبيـب، باإلضـافة 
 لصناعة الطائرات بدون طيار بشكل مكثف.

ضــربة المصــرية إال أن حمــاس مازالــت تتحضــر لجولــة لحــرب قادمــة، عبــر بنــاء األنفــاق وذكــرت أنــه بــرغم ال
 الهجومية التي تجتاز الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.

ولفتــت التقــديرات إلــى أن اســتخدام حمــاس لألنفــاق التــي تحفرهــا علــى حــدود غــزة لتنفيــذ عمليــة خطــف جنــود 
 .3024كفيلة بإشعال حرب مع قطاع غزة خالل عام 

 33/3/3102وكالة سما اإلخبارية، 

 
 يقّرر اإلفراج عن رفات شهيدين فلسطينيين من "مقابر األرقام" االحتالل .08

قّررت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، اإلفراج عن رفات الشهيدين الفلسطينيين سرحان برهان : طولكرم
عامًا  00بعد احتجازها لـ  سرحان ومؤيد محمود صالح الدين من طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة،

 عامًا على التوالي في "مقابر األرقام" اإلسرائيلية. 03و
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وأوضحت "الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين"، أن عملية اإلفراج ستتم مساء يوم غٍد 
 (، عن طريق معبر الطيبة على المدخل الجنوبي الغربي لمدينة طولكرم.2|23األحد )
قوات االحتالل قد اختطفت جثمان الشهيد سرحان عقب اغتياله في عملية إسرائيلية أّدت كذلك إلى  وكانت

، فيما قضى 2553استشهاد طفل فلسطيني تواجد مصادفة في المكان يوم العاشر من نيسان )أبريل( عام 
فت جنود االحتالل الشهيد صالح الدين عضو "كتائب الشهيد عز الدين القسام" في عملية استشهادية استهد

 .2550قرب بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم يوم التاسع من تشرين أول )أكتوبر( عام 
 22/2/2102قدس برس، 

 
 في بيت لحم ثالثةاالحتالل يقتحم مناطق بنابلس ويعتقل  .09

، اقتحمت قوات االحتالل أمس مناطق متفرقة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة: )وكاالت(
فلسطينيين في بيت لحم، غداة اصابة طفل بجروح بليغة  3وقامت بتصوير مبان سكنية عدة فيها، واعتقلت 

 شرقي رفح بقطاع غزة .
وقالت مصادر فلسطينية إن عددا من الدوريات العسكرية "االسرائيلية" اقتحمت مناطق رفيديا، والمخفية 

يط مسجد الناطور بعد انتشار عشرات الجنود المشاة غربي نابلس، وشرعت بتصوير المباني السكنية في مح
في المكان . كما اقتحمت هذه القوات أطراف بلدتي بيت فوريك، وعورتا شرق المدينة وقامت بعمليات 
تمشيط في أعقاب سماع دوي انفجار في مستوطنة ايتامار المقامة على أراضي البلدتين، من دون معرفة 

 مصدر االنفجار .
االحتالل، ثالثة فلسطينيين، بينهم طفالن، خالل حملة دهم وتفتيش في بيت لحم جنوب  واعتقلت قوات

 00الضفة الغربية . وقال مصدر أمني فلسطيني إن القوات "اإلسرائيلية" اعتقلت الطفلين شاهين شاهين )
ما عاما( على حاجز عسكري طيار في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، في 01عامًا(، ومحمد طقاطقة )

اعتقل ثالث على حاجز مماثل محيط مقبرة بلدة الخضر جنوب بيت لحم من دون معرفة هوية المعتقل . 
وأصيب طفل فلسطيني، بجروح خطيرة، مساء الجمعة، جراء إطالق نار من جيش الحرب "اإلسرائيلي" شرق 

 فلسطينيا شمال القطاع . 25رفح جنوب قطاع غزة، بعد إصابة 
نقابة الصيادين الفلسطينيين أمس السبت، إن زورقًا تابعًا لقوات البحرية المصرية  من ناحية أخرى، قالت

أطلق النار تجاه قارب صيد فلسطيني قبالة رفح جنوب قطاع غزة، من دون اإلبالغ عن وقوع إصابات . 
 وكان صيادون فلسطينيون يتسللون إلى المياه اإلقليمية المصرية للصيد فيها، قبل أن يجري تشديد

 اإلجراءات ومنعهم من التسلل عقب إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي . 
 22/2/2102الخليج، الشارقة، 

 
 نقل األسير الطفل عبيدة اسعيد إلى سجن أمني .21

عامًا(، من سجن جنائي )أوفيك(  00نقلت مصلحة سجون االحتالل األسير الطفل عبيدة اسعيد ): )وفا(
 إلى سجن أمني )هشارون(. 

حامي نادي األسير فواز شلودي في بيان أمس السبت إن األسير الطفل اسعيد قد خاض إضرابين وقال م
مفتوحين عن الطعام، احتجاجًا على نقله من توقيف "المسكوبية" إلى سجن مخصص لألسرى الجنائيين 

 "أوفيك". 
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 22/2/2102الخليج، الشارقة، 
 

 حتالل القوة المفرطة ضد الفلسطينيينالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يدين استخدام اال .20
 أدان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان استمرار استخدام قوات االحتالل للقوة المفرطة ضد المدنيين : )وفا(

 الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم .
ة المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء وجدد المركز في بيان أصدره أمس، مطالبته لألطراف السامي

بالتزاماتها الواردة في المادة األولى من االتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم االتفاقية، وتكفل احترامها 
من االتفاقية بمالحقة المتهمين باقتراف  011في جميع األحوال، إلى جانب التزاماتها الواردة ضمن المادة 

 جسيمة لالتفاقية . مخالفات
 22/2/2102الخليج، الشارقة، 

 
 مستوطنون يهاجمون مزارعين الفلسطينيين .22

أقدم مستوطنون يهود، اليوم السبت، على مهاجمة مزارعين فلسطينيين في بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل 
 جنوب الضفة الغربية المحتلة، أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية.

منسق "اللجنة الشعبية لمقاومة االستيطان" في بيت أمر، بأن مجموعة من مستوطني وأفاد محمد عوض 
"بيت عين" اليهودية المقامة على أراضي شمال بلدة بيت أمر أقدموا اليوم على مهاجمة المزارع الفلسطيني 

 .محمد عبد الحميد الصليبي وأوالده عند تواجدهم للعمل في أرض العائلة القريبة من المستوطنة
مستوطنًا يهوديًا غالبيتهم مقنعين قاموا بمهاجمة المزارع الصليبي وأوالده ورشقهم  00وأضاف عوض، أن 

بشكل مباشر بالحجارة، حتى جاءت قوات جيش االحتالل وقامت بطرد المزارع الفلسطيني وعائلته من 
 أرضهم دون التعّرض للمستوطنين أو إخالئهم من المنطقة.

 
وطنين يشّنون اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم تحت حماية وأشار إلى أن المست

 من جيش االحتالل وبمساعدة كبيرة من قواته، األمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على حياة المزارعين وأراضيهم.
 22/2/2102فلسطين أون الين، 

 
 قدس؟ألف فلسطيني في ال 091للتخلص من  "إسرائيل"كيف تعمل  .22

تسعى إسرائيل لتفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين، وتغليب الطابع اليهودي  : سعيد عموري -القدس
عليها، ولتحقيق هدفها، تسير وفق خطة لتخفيض عدد الفلسطينيين في القدس )حاملي الهويات اإلسرائيلية( 

بحوا "أقلية" ال شأن لها، وتتخلص ألف فلسطيني، ليص 055ألف نسمة، إلى أقل من  295البالغ أكثر من 
 بذلك إسرائيل من هاجس أقلقها منذ احتالل المدينة وهو "الموضوع الديمغرافي".

ويتحدث زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، في حديث لـ القدس دوت كوم، 
ها بتهجير الجزء األكبر من السكان عن أهم الوسائل التي تتبعها السلطات اإلسرائيلية لتنفيذ خطط

 %85المقدسيين، بقوله "أن أهم عامل هو العامل االقتصادي، فقد استطاعت اسرائيل أن تجعل أكثر من 
من أهالي القدس يعيشون تحت خط الفقر، أما القطاع التجاري فهو شبه مدمر في المدينة، وخاصة في 
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راكمات ديون بسبب الضرائب الكبيرة، نحن نتحدث عن تجار عليهم ديون بماليين البلدة القديمة، وهناك ت
 الشواقل".

وأشار الحموري إلى تصريحات مسؤولين في "بلدية القدس" خالل السنوات القليلة الماضية، بأن اسرائيل 
خارج الجدار(  ليست مسؤولة عن الفلسطينيين الذي يعيشون خارج الجدار، منوهًا إلى أن عددهم )المقدسيين

 ألف. 355ألف فلسطيني من أصل نحو  025ال يقل عن 
الف فلسطيني من المدينة، سيبقى هناك نحو  025واردف قائاًل: "اذا افترضنا ان اسرائيل ستخرج نحو 

ألف فلسطيني، ولتصل  055الف، إال أنها )اسرائيل( تخطط لعدد أقل بكثير من ذلك، وهو أقل من  085
 أ للعوامل األخرى مثل الهدم والضرائب والعوامل اإلقتصادية األخرى".الى ذلك فهي تلج

وتابع حديثه: "سيكون العامل االقتصادي هو العامل الحاسم بالوجود الفلسطيني داخل المدينة، هذا العامل 
هو األهم الذي سيستغله االحتالل لتفريغ المدينة، سيدفع المقدسيين للسكن خارج المدينة، للهروب من 

 لديون والمحاكم والقضايا".ا
 22/2/2102القدس، القدس، 

 
 تتبرأ منه "بئر حسن"عائلة نضال المغير احد منفذي تفجيري لبنان:  .22

رأفت نعيم: أعلن هشام المغير والد االنتحاري نضال المغير احد منفذي تفجيري بئر حسن، تبرؤه  -الزهراني
ل وكل اعمال التفجير المماثلة ومن يقوم بها، سواء كان ابنه والعائلة مما قام به ولدهم، واستنكاره لهذا العم

 او غير ابنه .
وقال المغير األب في اول تعليق له امس على التفجير االنتحاري الذي نفذه ابنه نضال: "ان هذا العمل 

مل الذي قام به ابني ال يجوز شرعًا، ألن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ومن قام بهذا الع
 خسر الدنيا واآلخرة.

 
 ونتقدم بالتعازي الى عائالت شهداء تفجيري بئر حسن، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى". 

 22/2/2102المستقبل، بيروت، 
  

 زورق حربي مصري يطلق النار تجاه قارب صيد فلسطيني قبالة شواطئ رفح .30
الق نــار مــن قبــل زورق حربــي (، إلطــ3|33تعــرض قــارب صــيد فلســطيني، صــباح الســبت ): رفــح )فلســطين(

 مصري خالل تواجده في المياه الفلسطينية قبالة شواطئ مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.
وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسـطينيين لــ "قـدس بـرس" إن زورًقـا حربًيـا تابًعـا للقـوات البحريـة المصـرية 

النــار بشــكل مباشــر ودون ســتبق انــذار تجــاه قــارب صــيد اقتــرب صــباح الســبت مــن الميــاه الفلســطينية وأطلــق 
 فلسطيني كان يقوم بمزاولة مهنة الصيد في المياه الفلسطينية قبالة شواطئ مدينة رفح الفلسطينية.

وأضـــاف أن القـــارب الفلســـطيني تمكـــن مـــن االبتعـــاد عـــن نيـــران الـــزورق المصـــري وأنـــه لـــم يســـجل وقـــوع أي 
 إصابات في األرواح.

 33/3/3102قدس برس، 
 

 غوار: ال وجود لمستثمرين أو مزارعين إسرائيليين في األفي األردن الزراعةوزارة  .26
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أكدت وزارة الزراعة أن الحديث عن وجود مستثمرين اسرائيليين يعملون في القطاع : دينا سليمان -عمان
 الزراعي السيما في منطقة األغوار، غير دقيق وعار عن الصحة.

حول األنباء التي تناولتها  ر"الدستو "لوزارة الدكتور نمر حدادين في رده على سؤال لـوبين مدير اإلعالم في ا
إذاعة الجيش اإلسرائيلي والقاضية بهروب المزارعين اإلسرائيليين في منطقة األغوار للزراعة في الجانب 

الدولة العبرية، األردني بسبب العقبات والتكاليف الباهظة المفروضة عليهم في الجانب الذي تسيطر عليه 
 أنه ال يوجد على األراضي األردنية مزارعون او مستثمرون اسرائيليون يعملون في القطاع.

ولفت حدادين إلى أن أراضي منطقة األغوار الزراعية وأراضيها التي تعود ألصحابها مزروعة بالكامل في 
 وليس في هذه األيام. هذا الوقت من السنة، منوهًا إلى أن موعد الزراعة يبدأ في شهر أيلول

 22/2/2102الدستور، عّمان، 
 

 تيار المردة يشدد على عمق العالقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني .27
"الجبهة  إقامتهفي المهرجان الذي  تيار "المردة" رفلي ذياب،لالسياسي المكتب شددا عضو : عكار

ربعين النطالقتها، على "عمق العالقات بين لتحرير فلسطين"، لمناسبة الذكرى الخامسة واال الديمقراطية
الشعبين اللبناني والفلسطيني"، داعيا الى "عدم اقحام المخيمات بالتجاذبات اللبنانية اللبنانية" ومطالبا ب"دعم 

االنقسام الفلسطيني وتوحيد صفه  إنهاءنضال الشعب الفلسطيني من اجل العودة الى فلسطين" مشددا على "
 ".إسرائيلءات المستمرة من قبل لمواجهة االعتدا

 22/2/2102النهار، بيروت، 
 
 

 العربية تطالب بلجان تحقيق دولية لالطالع على أوضاع األسرى  الجامعة .34
طالبــت جامعــة الــدول العربيــة بإرســال لجــان تحقيــق دوليــة لالطــالع علــى أوضــاع األســرى  -معــا  -القــاهرة

 لي والعمل على إطالق سراحهم.الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل اإلسرائي
وأكــدت األمانــة العامــة للجامعــة فــي تقريــر لهــا اليــوم األحــد، أنهــا تواصــل متابعــة المســتجدات وتطــورات قضــية 

 األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
يـزداد تـردي وضـعهم اإلنسـاني  وقال التقريـر إن إسـرائيل تواصـل انتهاكاتهـا بحـق األسـرى فـي السـجون، حيـث

 أسير فلسطيني. 0000والمساس بكرامتهم، مشيرا إلى أنه ال يزال في سجون االحتالل أكثر من 
وأكدت الجامعة العربية أن إسرائيل مستمرة فـي إعـادة اعتقـال الكثيـر مـن األسـرى الفلسـطينيين ممـن سـبق وأن 

 هم ما تبقى من محكومياتهم السابقة.أطلق سراحهم، وفرض أحكام جديدة عليهم أو فرض إكمال
 33/3/3102وكالة معا اإلخبارية، 

 
 شاعر سوري يصدر كتابه "يوم قابيل" من دار نشر في حيفا .39

يـوم قابيـل "، عـن دار »اضطر الشاعر السوري الصـديق نـوري الجـراح لتوضـيح غرضـه مـن إصـدار ديوانـه، 
من مدينة فلسطينية تقاتل ألجـل هويتهـا، هـو »ن صدوره التطبيع "، معتبرًا أ»نشر في حيفا، تحّسبًا من تهمة 

 تحية للمقاومة ضد االستعمار، وفعل مقاومة ضد االستبداد ". 
 33/3/3102، الحياة، لندن
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 "إسرائيلـ"ميركل تدعم جهود كيري للسالم خالل زيارتها ل .31

سـتدعم الجهـود التـي يقـوم بهـا قالت المستشارة األلمانية انجـيال ميركـل إنهـا  : أحمد حسن  -برلين )رويترز( 
خـالل زيـارة تقـوم  واإلسـرائيليينجون كيري من اجل تحقيـق السـالم بـين الفلسـطينيين  األمريكيوزير الخارجية 

 يوم االثنين. إلسرائيلبها 
"نحــن بحاجــة الــى حــل مســتقر يقــوم علــى دولتــين فــي أقــرب  األســبوعيةوقالــت ميركــل يــوم الســبت فــي كلمتهــا 

 اليهودية وكذلك دولة للفلسطينيين". إسرائيلون هناك دولة وقت ممكن حيث تك
 الفلسطينيون بمستقبل مزدهر. أو إسرائيلوأضافت أنه في غياب هذا االتفاق لن تنعم 

ما في وسعنا من مساعدة لدعم جهود وزيـر الخارجيـة كيـري مـع شـركائه  أقصىومضت تقول "يجب أن نقدم 
ميركــل بزيــارة الســرائيل تســتغرق يــومين ويرافقهــا خاللهــا وفــد مــن وتقــوم  ".األوســطفــي التفــاوض فــي الشــرق 

 حكومتها.
 33/3/3102، وكالة رويترز لألنباء

 
 اتفاق السالم بالضفةالحصول على نفس المزايا الناتجة عن سيطالبون بسكان غزة واشطن:  .30

يــد ميلــر، الباحــث فــي قــال المستشــار األميركــي أرون ديف: خدمــة نيــويرك تــايمز، غــزة: ويليــام بــوث وآن غيــران
تعتبــر قضــية غــزة وحمــاس مــن المعضــالت الحقيقيــة التــي تواجــه »شــؤون الشــرق األوســط بمركــز ويلســون، 

عمليــة الســالم. فــال يمكنــك التوصــل إلــى اتفــاق إلنهــاء النــزاع دون التطــرق إليهمــا، وال يمكنــك أيضــا فعــل أي 
 «.شيء تجاه تلك القضية

ال »الســالم المتعثــرة التــي لعبــت فيهــا مشــكلة غــزة دورا محوريــا، وأضــاف ميلــر، الــذي شــارك فــي مفاوضــات 
يتحدث أحد بشأن غزة وحماس ألنه ال توجد أدنى فكرة لـدى أي شـخص لمعرفـة كيفيـة التعامـل مـع التحـديات 

 «.التي تتسبب فيها هذه القضايا
الــــوزراء وفــــي حــــال الموافقــــة علــــى الشــــروط مــــن جانــــب رئــــيس الســــلطة الفلســــطينية محمــــود عبــــاس ورئــــيس 

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، فسيبدأ الطرفان مفاوضات رسمية بشكل أكبر لمناقشة قضية الحدود بين إسـرائيل 
والضـــفة الغربيـــة التـــي تحتلهـــا إســـرائيل، باإلضـــافة إلـــى التفاصـــيل األخـــرى النهائيـــة فيمـــا يخـــص إقامـــة دولـــة 

 فلسطينية مستقلة.
هــل »الشــرق األوســط بمؤسســة الــدفاع عــن الديمقراطيــة، قــائال  ويتسـاءل جوناثــان تشــانزر، الباحــث فــي شــؤون 

 «.سيعتبر ذلك أمرا مشروعا في ضوء موقفه الضعيف كرئيس؟
هنـاك سـؤال آخـر وهـو: مـا هـي المـدة التـي ستسـتمر فيهـا هـذه االتفاقيـة فـي حـال »وتابع تشانزر حديثـه قـائال 
كيـــري يتعامـــل مـــع عبـــاس، »األميركيـــون، إن وفـــي المقابـــل، يقـــول المســـؤولون « اعتمادهـــا علـــى فتـــرة قيادتـــه؟

المعتــدل، ألنــه هــو الــزعيم الفلســطيني الوحيــد الــذي مــن المحتمــل أن يبــرم االتفــاق، كمــا أنــه الشــخص الوحيــد 
الــذي يمكــن للقــادة األميــركيين واإلســرائيليين الــدخول فــي مفاوضــات معــه بصــورة حقيقيــة. ومثلمــا هــي الحــال 

ركيــة، تعتبــر إســرائيل حمــاس علــى أنهــا جماعــة إرهابيــة تــدعمها إيــران بشــكل بالنســبة للواليــات المتحــدة األمي
 «.جزئي

تتمثل الفكرة التي تطرحها الواليات المتحدة األميركية في أن سكان غزة سيريدون الحصـول علـى نفـس المزايـا 
هـــذا  الناتجـــة عـــن االتفـــاق وســـيجبرون قـــادتهم علـــى المشـــاركة فـــي المفاوضـــات أو اســـتبدالهم بـــآخرين. وفـــي
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الصــدد، أوضــح الــرئيس أوبامــا هــذه االســتراتيجية فــي خطابــه فــي شــهر ديســمبر )كــانون األول( أمــام مركــز 
 سابان التابع لمؤسسة بروكينغز.

إحــدى الســبل لتحقيــق الســالم، حتــى ولــو كــان هــذا األمــر مقتصــرا علــى قضــية الضــفة »تحــدث أوبامــا بشــأن 
 «.الغربية بصورة مبدئية

ن هنـــاك نمـــوذج يتطلـــع إليـــه الشـــباب الفلســـطيني فـــي غـــزة ويرونـــه موجـــودا فـــي الضـــفة إذا كـــا»وقـــال أوبامـــا: 
الغربيـة، فـإن الفلســطينيين قـادرون علـى العــيش بكرامـة مـع تمــتعهم بحـق تقريـر المصــير. وأرى أن هـذا األمــر 

 «.هو الذي سيرغبه الشباب في غزة
نــه مــن الغريــب مناقشــة مصــير مســتقبل بأ –علــى درايــة بتلــك المباحثــات  -واعتــرف دبلوماســي أميركــي بــارز 

فلســـطين دون التطـــرق إلـــى قضـــية غــــزة وطرحهـــا علـــى مائـــدة التفـــاوض، بيــــد أنـــه أكـــد أن منظمـــة التحريــــر 
 تمثل جميع الفلسطينيين. –والتي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة  –الفلسطينية التابعة لعباس 

زة جانبـا لفتـرة قصـيرة وطرحهـا الحقـا فـي مباحثـات السـالم ويقول المسؤول األميركي إنه يمكن تنحية قضية غ
مثــل وجــود المســتوطنين اليهــود والنــزاع بشــأن  -ألن القضــايا األشــد صــعوبة مــن موضــوع االنقســام السياســي 

 ال تنطبق إال على الضفة الغربية. –الحدود 
تفاصـيل المباحثـات وتحدث المسـؤول األميركـي بشـرط عـدم الكشـف عـن هويتـه ألنـه مـن المفتـرض أن تكـون 

 سرية.
 

وتعتمد الواليات المتحدة األميركية أيضا على حالـة الضـعف الحاليـة لحمـاس، حيـث تحـاول أن تحكـم القطـاع 
فــي ظــل وجــود قيــود إســرائيلية كبيــرة ومــن دون الــدعم القــوي للــرئيس المصــري المخلــوع محمــد مرســي وجماعــة 

 اإلخوان المسلمين التابعة له.
 33/3/3102، الشرق األوسط، لندن

 
 قضية فلسطين: التسوية والحل .33

 علي جرادات 
الــذي أســس  2923القضــية الوطنيــة الفلســطينية قضــية قوميــة عربيــة نشــأًة وعمقــًا وجــوهرًا . ف "وعــد بلفــور" 

نشاء "إسرائيل" واالعتراف الدولي بها ثم تمددها على كامل مسـاحة فلسـطين كـان جـزءًا مـن  لتقسيم فلسطين وا 
 -ال تـداعياتها عربيـًا  -. وقضـية فلسـطين هـي 2922بيكو،  -وطن العربي باتفاقية سايكس مخطط تقسيم ال

جوهر الصراع العربي الصهيوني . ويعلـم الجميـع أن إيجـاد تسـوية متوازنـة للصـراع ال يعنـي حلـه كليـًا ووضـع 
لــ ى أجــل مفتــوح حــد نهــائي لــه وللمطالــب المترتبــة عليــه، بــل تغييــر أشــكاله وتخفيــف حدتــه بصــورة جوهريــة وا 

المدى يصعب التنبؤ به بدقة . وليس اكتشافًا للنار القول إن فكـرة تسـوية الصـراع بـالمعنى المشـار إليـه أعـاله 
لــن تتحــول إلــى واقــع طالمــا ظلــت أســلحة جنــود "إســرائيل" وأنيــاب جرافاتهــا وخرافــات فكرهــا الصــهيوني هــي مــا 

إن فكــرة "الســالم العــادل الــدائم والشــامل" لــن تتحــول إلــى يحــدد حــدودها . وبالمثــل لــيس اختراعــًا للبــارود القــول 
واقع طالمـا ظلـت المنظومـة األيديولوجيـة الصـهيونية العدوانيـة التوسـعية هـي مـا يحكـم "إسـرائيل" ويـتحكم فيهـا 

 سياسيًا ومجتمعيًا وعسكريًا وأمنيًا وأخالقيًا .
ن لــــيس كليــــًا، إنمــــا بدرجــــة عاليــــة، ظلــــت الحقــــائق  أعــــاله أساســــًا ناظمــــًا للفكــــر السياســــي علـــى أيــــة حــــال، وا 

الفلســـطيني بألوانـــه ومحـــط إجمـــاع بـــين فصـــائل الثـــورة الفلســـطينية المعاصـــرة المنضـــوية فـــي منظمـــة التحريـــر 
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الفلسطينية بوصفها إطـارًا وطنيـًا جامعـًا وممـثاًل شـرعيًا وحيـدًا للشـعب العربـي الفلسـطيني فـي الـوطن والشـتات 
ضي . لكن األمر بدأ يتغير بصورة متسارعة وجوهرية لجهة الخلط بين تسوية حتى نهاية ثمانينات القرن الما

اختزل برنـامج  2900في العام  343الصراع وحله . فباعتراف قيادة المنظمة، وللدقة تيارها المركزي، بالقرار 
ى حـدود الرابـع العودة والدولة وتقرير المصير، )البرنامج المرحلي(، فـي إقامـة الدولـة الفلسـطينية المنشـودة علـ

. وبمشــاركة قيــادة المنظمــة عبــر وفــد مــن األراضــي المحتلــة ضــمن الوفــد األردنــي  2923مــن يونيــو/ حزيــران 
صارت المفاوضـات بشـكلها الثنـائي  2992في مفاوضات "األرض مقابل السالم" التي أطلقها "مؤتمر مدريد"،
المعتمــدة للحصــول علــى هــذه الدولــة . وبــإبرام المباشــر تحــت الرعايــة األمريكيــة هــي االســتراتيجية الفلســطينية 

صــار البحــث عــن تســوية تنجــب دولــة فلســطينية بحثــًا خائبــًا وخيــارًا مــدمرًا . كــان يشــي  2992"اتفــاق أوســلو"،
بــذلك منــذ البدايــة قبــول قيــادة المنظمــة االعتــراف ب"إســرائيل" غيــر محــددة الحــدود والرافضــة لالعتــراف بحــق 

المصير، عدا قبول تقسيم مفاوضات إقامة الدولة إلى مـرحلتين، وقبـول مواصـلة الشعب الفلسطيني في تقرير 
التفاوض ألجلها فـي ظـل سياسـة االسـتباحة الميدانيـة الشـاملة وسياسـة مصـادرة األرض واسـتيطانها وتهويـدها 

إرجــاء المحمومــة، وقبــول فكــرة تبــادل األراضــي المســاوية لبقــاء الكتــل االســتيطانية الكبــرى فــي الضــفة، وقبــول 
البحــث فــي قضــايا القــدس والمســتوطنات والحــدود والميــاه واألســرى، عــالوة علــى، )وهنــا األهــم(، قبــول إرجــاء 

 . 294جوهر القضية الفلسطينية حق الالجئين في التعويض والعودة إلى ديارهم األصلية وفقًا للقرار الدولي 
كي غير المسبوق لفرض "حل نهـائي" للصـراع، أعاله ما يفسر اإلصرار األمري -الحقائق  -واليوم في الكالم 

)وليس مجرد تسوية لـه(، يسـتجيب للحـد األعلـى مـن المطالـب للصـهيونية الناسـفة ألدنـى األدنـى مـن الحقـوق 
الفلسطينية. وهذا ظـاهر للعيـان فيمـا تسـرب مـن بنـود "اتفـاق إطـار" سـيطرحه وزيـر الخارجيـة األمريكـي كيـري 

ول العربية وتأييد من "اللجنة الدولية الرباعيـة". "اتفـاق" مطلـوب مـن قيـادة قريبًا في ظل صمت من جامعة الد
منظمــة التحريــر إبــداء تحفظاتهــا عليــه وتمديــد التفــاوض علــى أساســه مــع حكومــة المســتوطنين بقيــادة نتنيــاهو 

ة أوراق المتكئة على ضـعف الحـالتين العربيـة والفلسـطينية، وعلـى يقـين أن الواليـات المتحـدة التـي تملـك منفـرد
الضغط عليها لن تمارس ضغطًا فعليًا يجبرها على تقديم تنازالت سياسية ذات مغـزى . ذلـك رغـم تصـريحات 
كيري بأن فشل المفاوضات سيعرض "إسرائيل" لحملـة مقاطعـات دوليـة هـي ليسـت بحاجـة إليهـا، ملمحـًا بـذلك 

ة بســــبب غطرســــة سياســــتها إلــــى مــــا تشــــنه ضــــدها جهــــات شــــعبية أوروبيــــة مــــن مقاطعــــة اقتصــــادية وأكاديميــــ
االســتيطانية. فتصــريحات كيــري هنــا، عــدا أنهــا مجــرد نصــيحة يســديها حليــف لحليــف، مــع علمــه أن تطــوير 
المقاطعــة األوروبيــة ل"إســرائيل" إلــى مقاطعــة تشــبه مقاطعــة نظــام الفصــل العنصــري البائــد فــي جنــوب إفريقيــا 

االتحاد األوروبي لسياسة الواليات المتحـدة الدوليـة  يحتاج إلى شرطين أساسيْين غير متوافرْين هما: فك تبعية
عمومًا والشرق أوسـطية خصوصـًا، وتفعيـل أوراق القـوة العربيـة والفلسـطينية منهـا بالـذات علـى هـذا الصـعيد . 
ما يعني أن كل تصريحات كيري المثيرة لحفيظة أكثـر قـادة "إسـرائيل" تشـددًا إن هـي إال شـكل آخـر السـتدراج 

لــى تمديــد المفاوضــات تحــت طائلــة تهديــدات "إســرائيلية" بتنفيــذ خطــط جــاهزة لفــرض أمــر واقــع الفلســطينيين إ
سواء ب"االنسحاب" من طرف واحـد مـن المنـاطق ذات الكثافـة السـكانية العاليـة فـي الضـفة أو بـاإلعالن عـن 

ادية مباشـرة ضم مناطق. وهي التهديدات المقرونـة بمـا تمارسـه إدارة أوبامـا مـن ضـغوط سياسـية فعليـة واقتصـ
 على السلطة الفلسطينية، منها تهديدات "الكونغرس" بقطع المساعدات عنها وفرض العقوبات عليها.

على ما تقدم، وبالتبني األمريكي الرسمي ألساس وجوهر وناظم المطالـب الصـهيونية: االعتـراف ب "إسـرائيل 
األشـد  -بـال تطيـر  -مـام خطـر هـو غير محددة الحدود" دولة للشعب اليهـودي صـارت القضـية الفلسـطينية أ

بعــد مخــاطر مرحلــة عْقــدْي مــا بعــد النكبــة . مــا يعنــي أن الشــعب الفلســطيني وفصــائل حركتــه الوطنيــة بعامــة 



 
 
 

 

 

           09ص                                    3033العدد:     33/3/3102 األحد التاريخ:

حبــاط  وقيــادة منظمــة التحريــر بخاصــة أمــام محطــة لــم يعــد بالمقــدور مواجهــة تحــدياتها وتلبيــة اســتحقاقاتها وا 
تســـوية تنجـــب دولـــة فلســـطينية هـــي أصـــاًل خـــارج الممكـــن  مخاطرهـــا بتكتيكـــات خيـــار مفاوضـــات البحـــث عـــن

الــواقعي فــي ظــل ميــزان قــوى مختــل لدرجــة تتــيح مطالبــة الفلســطينيين التفــاوض علــى أســاس مطالــب الحركــة 
 الصهيونية كما صاغها مؤسسوها األوائل، أي على أساس التسليم بحقائق المشرع الصهيوني على األرض.

لقضـــية الفلســـطينية يســـتدعي ردًا سياســـيًا اســـتراتيجيًا عربيـــًا قوميـــًا ووطنيـــًا هنـــا ثمـــة خطـــر اســـتراتيجي يتهـــدد ا
فلســطينيًا موحــدًا. أمــا لمــاذا؟ ألن الــرد المطلــوب، وللدقــة المفــروض، لــم يعــد ردًا علــى نتــائج جولــة مفاوضــات 

ها، فـي عامًا من المفاوضات أمضاها الفلسـطينيون، بـل ضـيعو  30يرعاها كيري فقط، إنما على نتائج مرحلة 
محـاوالت البحـث عـن تســوية سياسـية السـترداد أدنـى حقــوقهم بخيـار واهـم مـدمر شــجع قـادة "إسـرائيل" بــألوانهم 
وبــدعم أمريكــي ال محــدود علــى تصــور أن ثمــة إمكانيــة لفــرض "حــل نهــائي" يصــفي القضــية الفلســطينية باســم 

ن حقـائق علـى األرض خـالل مئـة تسويتها ويعادل تسليم الشعب الفلسطيني بما فرضه المشروع الصهيوني مـ
عام. وهو األمر الذي لم يسلم به، بـل خـاض ومـا زال يخـوض بمـا يتيسـر لـه مـن دعـم قـومي فـي كـل مرحلـة 
نضـــااًل مديـــدًا، وقـــدم ومـــا زال يقـــدم تضـــحيات غاليـــة وجســـيمة وبطـــوالت ال حصـــر لهـــا ومعانـــاة قـــل نظيرهـــا، 

ة والمشـــروعة غيـــر القابلـــة للتصـــرف أو المفاضـــلة أو الســـتعادة حقوقـــه الوطنيـــة والتاريخيـــة والقوميـــة الشـــرعي
 المقايضة، جوهرها حقه في استرداد أرضه والعودة إليها.

 33/3/3102، الخليج، الشارقة
 

 عام!!! 011حق العودة بعد  .33
 حسين الرواشدة

 ســنة نجحــت جماعــات الضــغط اليهوديــة، بــانتزاع )قــانون( يســمح ألحفــاد اليهــود الشــرقيين 000بعــد اكثــر مــن 
اسبانيا، ومن المفارقات ان القانون الجديد الـذي استصـدره الحـزب الحـاكم فـي اسـبانيا وأسـقط  إلىبحق العودة 

 اإلســالميبموجبــه كــل الشــروط الســابقة علــى اليهــود الشــرقيين، الــذين طــردوا مــن اســبانيا بعــد ســقوط الحكــم 
يون يهودي( لم يشر ابـدا الـى المسـلمين مل 2هناك، مثل عدم )ازدواجية( الجنسية ) ويقدّر احفاد هؤالء بنحو 

 )المريسيكون( الذين طردوا آنذاك وتعرضوا لشتى انواع العذاب و القتل .
اصدرت اسبانيا مؤخرا قانونا يسمح للمسلمين المقيمين فيها الحصول على الجنسية االسبانية  -فقط-للتذكير 

االســالمية، كمــا اصــدرت قبــل ســنوات قــرارا مقابــل ثالثــة شــروط مــن ابرزهــا ان يتنــازل الشــخص عــن )ديانتــه( 
ه( مقابــل رســوم تســجيل تبلــغ  933يســمح للكنيســة الكاثوليكيــة بشــراء مســجد )قرطبــة( التــاريخي )بنــي عــام 

 مالم يصدر قانون يمنع ذلك . 3022( يورو، ومن المتوقع ان يصبح المسجد ملكا لألسقفية عام 20)
ين نسمع مثل هذه االخبار، والتي تدفعنا الى االحساس بـالحزن و اذا تجاوزنا ) عقدة( النقص التي تالزمنا ح

المرارة او ربما الى الالمباالة، أو تدفع من اليزال يتمتع بالحد األدنى من ) الغيرة( الصـدار بيانـات رفـض او 
 ادانـة، فــإن قـراءة مــا حصــل بعيـون سياســية يسـتوجب االنتبــاه الــى مسـألتين : احــدهما ان مـا فعلتــه الجماعــات
اليهودية في اسبانيا بدعم من دولتهم ومن ) اللوبي( الصـهيوني يشـكل انجـازا يحسـب لهـم، فالـذين طـردوا مـن 
اســبانيا لــم يكونــوا اليهودالشــرقيين )ســفارديم( وحــدهم،وانما طــرد المســلمون آنــذاك وتعرضــوا اكثــر مــن  غيــرهم 

قهــم، وســخروا كــل امكانيــاتهم فــي معركــة لشــتى انــواع الظلــم و االعتــداء، لكــن هــؤالء اليهــود لــم يتنــازلوا عــن ح
)حق العودة( حتى انتصروا فيها، أما نحن فمشكلتنا اننا )نسـينا( تاريخنـا وحقوقنـا، ومـن العبـث ان نتوقـع بـأن 
اآلخـرين الـذين اســتخفوا بنـا كعــرب ومسـلمين ســيقدمونها لنـا هديـة علــى طبـق مــن ذهـب، أمــا المسـألة االخــرى 
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مسجد قرطبة او اتجاه )شرط( الردة عن االسالم لمن يرغب بالتجنيس، يعكـس  فهي ان ما فعلته اسبانيا تجاه
صـــورة المـــوازين المزدوجـــة التـــي يجـــري التعامـــل بهـــا مـــع امتنـــا، ولـــو افترضـــنا ان دولـــة اســـالمية او عربيـــة 
 )اقترفت( مثل هذا الخطأ، كأن عرضت احدى الكنائس للبيـع لغيـر اتباعهـا، او أغـرت المقيمـين فيهـا بالتنـازل
عن ديانتهم، لكانت النتيجة )زلزاال( من االنتقادات باسم الدفاع عـن حقـوق وكرامـة االنسـان، او الحفـاظ علـى 
اماكن العبادة، او الدفاع عن حرية االديان ... ناهيك عن االحتجاجات الدبلوماسية التي قـد تصـل الـى قطـع 

ن هـــذا يبقـــى مفهومــا فـــي اطـــار ) حســـابات(  العالقــات .... أو الحـــاق الدولـــة ) الفاعلــة( بقائمـــة االرهـــاب، لكــ
القوة و النفوذ التي يفرض فيهـا الطـرف االقـوى ) كلمتـه( ومعـاييره واجراءاتـه، فيمـا ال يملـك الطـرف الضـعيف 
ــا ان نخــرج مــن اطــار الضــحية و  ــدعاء، وهــو الــدرس الــذي يتوجــب علينــا ان نتعلمــه اذا أردن إاّل الصــبر و ال

 ه .الملطشة الذي وضعنا انفسنا في
اذا دققنا اكثر في مسألة ) حق العودة( لليهود الشرقيين، سواء في اسبانيا او قبلها في البرتغال، فإن اول مـا  

يخطر الى البال هو ) حق( عودة الفلسطينين الى بالدهم التي طردوا منها، وبعضـهم مـازال قيـد الحيـاة، كمـا 
( عامـــا، بمعنـــي ان الحـــدث طـــازج 20اال نحـــو ) ان هـــذا الحـــق مقـــّر  فـــي القـــوانين الدوليـــة، ولـــم يمـــض عليـــه

عام، لكن الفارق هنا هـو ان ذلـك الحـق )اليهـودي( مقـدس  033اي قبل  2493مقارنة بما حدث لليهود عام 
ولم يتم التنازل عنه، فيما حق الفلسطينين قابـل ) للتفـاوض(، كمـا ان أولئـك اليهـود الـذين ال يزيـد عـددهم فـي 

نوا من انتزاعه، فيما تعجـز امـة يزيـد عـددها عـن مليـار ونصـف الميـار مـن انتـزاع ( مليون تمك20العالم عن )
 حق الفلسطينين بالعودة الى بالدهم .

وزيـــر العـــدل االســـباني الـــذي اعلـــن القـــرار قـــال : ) علينـــا ان نعتـــرف، ألنفســـنا و أمـــام العـــالم، ان ذلـــك )طـــرد 
ية يمكن تصـحيحها ( لكـن مـا لـم يعتـرف بـه الـوزير التاريخ األخطاءاليهود( لم يكن فقط خطأ تاريخيا، بل ان 

)البرتو غاالردون( ان المسلمين الذين حكموا اسبانيا وبنوا حضارتها تعرضوا )لخطأ( تاريخي بشع، فما جـرى 
لهم تجاوز الطرد الى التعذيب و القتل،والن القصة تحتاج الى شـرح طويـل اكتفـي باالشـارة  الـى انـه فـي عـام 

لدولة في اسبانيا باالجماع طرد المسلمين الذي اطلق عليهم )الموريسكيين ( وتعويض ( قرر مجلس ا2200)
النــبالء عــن طــرد خــدمهم بــأموال ) الموريســكيين( المصــادرة، وحــين تــأخر بعضــهم عــن الســفر صــدر  قــرار 

( 20( ليـرة لكـل مـن يـأتي بمسـلم حـي، ولـه الحـق فـي اسـتعباده، و)20قضائي تم بموجبه منح جـائزة بمقـدار )
ليرة لمن يأتي برأس مسلم مقتول، كما صدرت قرارت اخرى يمنع فيها اي شخص من إخفـاء ) المسـلمين( او 

( ســنوات ... وقــد بلــغ عــدد المســلمين الــذين 2الشــاقة لمــدة ) باألشــغالنصــحهم، وحكــم علــى مــن يفعــل ذلــك 
تفتيش من حرق لكتـبهم طردوا نحو مليون شخص ... ويمكن لمن اراد االستزادة عما حصل لهم في محاكم ال

( ماليـن نسـمة مـن اصـل 4وارغامهم على ترك دينهم، العـودة الـى كتـب التـاريخ، علمـا بـأن هنـاك اآلن نحـو )
( مليون مـن احفـاد الموريسـكيين يعيشـون فـي المغـرب )واألخـرون يتوزعـون فـي موريتانيـا وجنـوب الفلبـين 20)

 او منحهم الجنسية . أجدادهمعن ممتلكات  تعويضهم أووغيرهما( وقد رفضت اسبانيا االعتذار لهم 
ما حدث للمسلمين في اسبانيا تكرر مع الفلسـطينيين، لكـن لـم نسـمع ال مـن مدريـد و ال مـن تـل ابيـب، مجـرد 

 -فقـط -اعتذار عن هذا ) الخطأ( التاريخي، ال تسألني لماذا ؟؟ فما المسؤول بـأعلم مـن السـائل، لكـن ارجـو 
( عام عليه، البّد ان يأتي اليوم 000أن ال تنازل عن هذا الحق .. فحتى لو مر )ان نتعلم من هؤالء اليهود ب

تــنهض  أنقــررت امتنــا  إذاالــذي يخــرج فيــه احــدهم مرغمــا لالعتــذار عنــه وتصــحيحه، صــدقوني هــذا ســيحدث 
 للقيام بواجبها..!!

 33/3/3102، الدستور، عّمان
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 اإلسرائيلية -الحال في المفاوضات الفلسطينية واقع .32

 أ. د. أمين المشاقبة
تجري في المنطقة مفاوضات حول تسوية القضية الفلسطينية على أسـاس خطـة كيـري التـي تشـمل جملـة مـن 
المبــادا العامــة لتســوية النــزاع الــذي دام رســميًا أكثــر مــن ســتين عامــًا، علــى أســاس حــل الــدولتين، ولــم تعلــن 

فترض أن يتم التوصل لتوقيع إطار هذه المبادا فـي رسميًا ما هي المبادا العامة لهذه الخطة؟ والتي من الم
 منتصف هذا العام.

إسرائيل وحكومة الليكود اليميني ترفض بشدة حق العودة وترفض أيضًا العودة لحدود الرابع من حزيران العـام 
، أو ما يسمى بالخط األخضر، وترفض أن تكون القدس الشـرقية عاصـمة للدولـة الفلسـطينية، وتسـعى 2923
مــن  %22إعطــاء الفلســطينيين مــا يخــرج عــن الجــدار العنصــري العــازل ومــا مســاحته الفعليــة مــا يســاوي إلــى 

، وعلى أن يكـون القـدس الشـريف %2.0إلى  %0.0أراضي الضفة الغربية مع صفقة تبادل لألراضي بحدود 
يطــرح نفســه بقــوة  للــديانات الســماوية الــثالث مــع حريــة العبــادة والــدخول إلــى األمــاكن المقدســة والســؤال الــذي

لــى أيــن ســتقود؟ نعــم ال أحــد ضــد الســالم واســتقرار المنطقــة ولكــن لــيس بالتنــازل عــن  ماهيــة هــذه التســوية وا 
التـــي تكـــون فقـــط « صـــافية العـــرق »الحقـــوق المشـــروعة للشـــعب الفلســـطيني ولـــيس بـــاالعتراف بيهوديـــة الدولـــة 
شــرعية الدوليــة مفقــود، فــأين القــرارات للعنصــر اليهــودي، وفــي ظــل هــذه األوضــاع فــإن الحــديث عــن مبــادا ال

، والمبــادرة العربيــة للســالم، ومبــدأ األرض مقابــل الســالم، 294، والقــرار األممــي رقــم 343الدوليــة مثــل القــرار 
فــال أحــد مــن قبــل الطــرفين أو راعــي العمليــة التفاوضــية يــذكر أو يتحــد عــن مثــل هــذه القــرارات األمميــة، أو 

فهنــــا نتحــــدث عــــن خطــــة جديــــدة يــــتم بهــــا التضــــحية والتنــــازل مــــن كــــل الحقــــوق المبــــادرة العربيــــة أو غيرهــــا، 
المشروعة، وربما هذا يكمن في حالـة الضـعف العربـي والتمـزق، ومـا يجـري فـي العديـد مـن المنظومـة العربيـة 
مـــن أحـــداث وصـــراعات ونزاعـــات كانـــت نتاجـــًا للربيـــع العربـــي، فاألمـــة فـــي أضـــعف حاالتهـــا وتـــرك المفـــاوض 

شــوفًا دون إســناد عربــي يضــعف مــن قدرتــه علــى المنــاورة الدبلوماســية ويجعلــه أســيرًا للشــروط الفلســطيني مك
اإلســرائيلية والضــغوط األمريكيــة، وبالتــالي مزيــدًا مــن التنــازالت عــن الحقــوق المشــروعة. وقــد اســتغلت إســرائيل 

لـذي بـات يـأوي حالة الضعف العربي ومجريات الربيع فـي تكثيـف االسـتيطان خصوصـًا فـي القـدس الشـريف ا
ألف مستوطن شكلوا طوقًا من المسـتعمرات حـول محـيط القـدس الشـرقية والغربيـة ومـن كـل  200ما يزيد عن 

ـــوة تفـــرض  ـــق الق ـــى األرض، ومـــن منطل ـــع عل ـــؤمن إســـرائيل دومـــًا بسياســـة فـــرض األمـــر الواق االتجاهـــات، وت
فهناك انشـقاق فلسـطيني متجـذر  شروطها على المفاوض الفلسطيني الذي ال يملك أيًا من مقومات التفاوض،

بين القوى المسيطرة في غزة واألخرى في السلطة الوطنية فالضفة الغربية، جهـة تـدعو إلـى المقاومـة ومتخمـة 
باالتفاقــات الســرية مــع دولــة إســرائيل، وجهــة أخــرى مكشــوفة ومستســلمة لألمــر الواقــع تــدعو للســالم المجــزوء 

وق، ومـن الناحيـة السياسـية فـإن التوقيـت غيـر مناسـب للتفـاوض ألن الذي ال يعيـد إال النـزر اليسـير مـن الحقـ
 الخاسر معروف مسبقًا.

وأمــام هــذا الوضــع فــإن اإلدارة األميركيــة تســعى لتســجيل موقــف دبلوماســي يســجل لــإلدارة الديمقراطيــة بقيــادة 
كلينتــون العــام الــرئيس بــاراك أوبامــا، وربمــا يحصــل معهــا مثــل مــا حصــل نفــس اإلدارة فــي نهايــة عهــد الــرئيس 

 ، وتصل األمور إلى طريق مسدود وعدم الوصول التفاق تاريخي يسجل في ملف الرئيس أوباما.2999
ان أريــد لمثــل هــذه المفاوضــات النجــاح فــال بــد مــن إســناد عربــي مــن مراكــز الثقــل فــي النظــام العربــي المنهــار 

لــم تعــد القضــية الفلســطينية والصــراع والمشــتت أمــام األوضــاع الداخليــة فــي كــل دولــة منــه، ألنــه فــي الواقــع 
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اإلســرائيلي القضــية المركزيــة األولــى إال قــواًل أو أقــوااًل ال تجــد علــى أرض الواقــع لهــا مــن نصــير أو  -العربــي
 294، وقـــرار 343مســـاند، وفـــي نفـــس الســـياق ال بـــد مـــن العـــودة إلـــى المبـــادا والقـــرارات الدوليـــة مثـــل قـــرار 

ي أخــذت شــرعية وقبــواًل لحــل هــذا الصــراع ومــن دون ذلــك ســيبقى المفــاوض وغيرهمــا مــن القــرارات الدوليــة التــ
 الفلسطيني مكتوف األيدي يتلقى األمر وما عليه إال االنصياع لإلرادة اإلسرائيلية التي تؤمن 

 
بالقوة وفرض الشوط التي يتناسب مع استراتيجيتها التي تستند إلى أمن إسرائيل وتفوقها في المنطقة ومحاولـة 

 الحلول على حساب اآلخرين. إيجاد
 33/3/3102، الدستور، عّمان

 
 لماذا يتعّمد اإلرهاب الفالت في لبنان إبراز دور العنصر الفلسطيني فيه؟ .30

 بيرم إبراهيم
أمر الفت وذو أبعاد أن يبادر أشخاص جنوبيون إلى حرق منزل أهل االنتحاري الفلسطيني هشام المغير فـي 

يوع نبأ يوحي بأن هذا الشخص هو أحـد االنتحـاريين اللـذين نّفـذا "غـزوة" مبنـى البيسارية )قضاء صيدا( فور ذ
 المستشارية الثقافية اإليرانية في بئر حسن.

ال شـك فــي أن ثمــة ســوابق حـدثت فــي هــذا اإلطــار إبـان مــا صــار يعــرف بــ"حرب المخيمــات" فــي أواســط عقــد 
طينية" علــى الســاحة الجنوبيــة فــي مرحلــة مــا الثمانينــات مــن القــرن الماضــي حيــث كانــت ظــالل "الهيمنــة الفلســ

ومــا تــداعى ونــتج منهــا طريــة فــي أذهــان الجنــوبيين، وخصوصــًا انصــار حركــة "أمــل". لكــن  2903قبــل عــام 
األمــر اختلــف بعــد عقــد التســعينات وتحديــدًا بعــد صــعود نجــم "حــزب هللا" حيــث انعقــد حلــف متجــذر بــين هــذا 

لة توجهــه االساســي الــى درجــة انــه ربــط بــين وجــوده ومســألة الحــزب الــذي جعــل القــدس ومهمــة تحريرهــا بوصــ
 مواجهة الكيان الصهيوني، الى حد أن ثمة من اعتبره "حزبًا فلسطينيًا" بالمعنى والمبنى.

وعمومــًا صــار التــداخل عضــويًا ومتجــذرا بــين نضــال الحــزب والقضــية الفلســطينية بمــا تعنيــه شــعبًا ومخيمــات 
الفلسـطينية خصوصـًا تلـك الجذريـة التوجـه مثـل حركـة "حمـاس" و"الجهـاد وقضية نضال وعالقة مـع الفصـائل 

" و"القيادة العامـة"، حتـى إن ثمـة مـن بـدأ يتسـاءل مـاذا سـيفعل "حـزب هللا" ومـا هـو مسـتقبله إذا أتـى اإلسالمي
االسـرائيلية؟ لكـن ريـاح االمـور تحولـت منـذ اشـتعال  –حين من الدهر ونجحت مفاوضـات السـالم الفلسـطينية 

والمواجهات في السـاحة السـورية واعـالن حركـة "حمـاس" فـك عالقتهـا التاريخيـة مـع النظـام فـي  األحداثيل فت
ســوريا وانحيازهــا المعلــن تــارة والمضــمر تــارة أخــرى نحــو المجموعــات المعارضــة لهــذا النظــام والســاعية الــى 

 إسقاطه بالقوة".
جانــب مــن الفلســطينيين مــن جهــة و"حــزب  فــي ســوريا بــين األوضــاعكــان امــر الخــالف والتبــاين حــول مســار 

هللا"، الجنوبيين من جهة اخرى، يكاد يكون مقبوال، خصوصًا أن "حزب هللا" بذل جهودًا كبرى في داخله وفـي 
يجـادقاعدته بغية الحفاظ على خطوط عالقته مع حركـة "حمـاس"  المبـررات لهـا، لكـن األمـور أخـذت مسـارًا  وا 

 ت طرأت وكان الفلسطينيون طرفًا أساسيًا فيها، وأبرزها:مختلفًا وصعبًا بعد سلسلة تطورا
عــن دخــول عناصــر وكــوادر أساســية مــن حركــة "حمــاس" فــي ميــدان المواجهــة ضــد القــوات  األنبــاءتــواتر  -

النظاميـــة الســـورية فـــي أمـــاكن مختلفـــة، وخصوصـــًا فـــي مخـــيم اليرمـــوك الـــذي كـــان حتـــى األمـــس القريـــب يـــتم 
 من أحياء دمشق وليس مخيمًا بالمعنى المألوف.التعامل معه على أساس أنه حي 



 
 
 

 

 

           33ص                                    3033العدد:     33/3/3102 األحد التاريخ:

وقد ترافق ذلك مع معلومات فحواها أن كثيرًا من المعدات والتقنيات التي تسلمتها حركة "حماس" مـن الجانـب 
ومــن "حــزب هللا" منهــا تقنيــة األنفــاق قــد زجــت بهــا الحركــة فــي معــارك عــدة ومنهــا معــارك القصــير  اإليرانــي

 والغوطة والسيدة زينب.
عين الحلوة، صارت بين ليلة وضحاها بمثابـة قواعـد خلفيـة  األكبرأن المخيمات في لبنان وال سيما المخيم  -

 لرفد مجموعات المعارضة بالمقاتلين وبالسالح.
تحــول أحيــاء مــن مخــيم عــين الحلــوة إلــى معاقــل للقيــادات والمجموعــات المتشــددة التــي تفرغــت للتخطــيط  -

المتشــددة الكامنــة فــي  اإلرهابيــةالحــديث فيــه عــن ان كــل المجموعــات والخاليــا  واإلعــداد، حتــى أتــى وقــت بــدأ
معظــم عناصــرها هــم  أن، فضــال عــن األحيــاءلبنــان تــأتمر بــأوامر بقيــادة مجموعــة قيــادات موجــودة فــي هــذه 

 فلسطينيون.
لــوة أو وســبق ذلــك أن قســمًا كبيــرًا مــن جمهــور الشــيخ أحمــد األســير كــان يــأتي إلــى صــيدا مــن مخــيم عــين الح

كانـت تتعـاطى مـع المخيمـات الفلسـطينية فـي كـل لبنـان  اإلعـالمتعمير عين الحلوة. ولم يعد خافيًا أن وسائل 
ـــ"حزب هللا" متــى يــدق نفيــر المواجهــة  علــى أســاس انهــا "االحتيــاطي" الجــاهز ليكــون "جــيش" القــوى المناوئــة ل

ساســية فــي لبنــان ومنهــا عــين الحلــوة وبــرج الموعــود، ال ســيما بعــد ســريان معلومــات مفادهــا أن المخيمــات األ
البراجنــة، قــد صــارت إمرتهــا بشــكل أو بــآخر بيــد المجموعــات والرمــوز المتشــددة بعــدما تضــاءل دور فصــائل 

 منظمة التحرير الفلسطينية.
وكانــت ذروة المشــهد المتــوتر فــي بــروز اســم شــاب فلســطيني ولــد وتربــى فــي كنــف الجنــوب، كأحــد اثنــين نفــذا 

. فــي ذلــك الحــين نجحــت الجهــود التــي بــذلها الثنــائي الشــيعي فــي عــدم المســاس بــذوي اإليرانيــةارة "غــزوة" الســف
الجنوبية على  األوساط، لكن ذلك لم يحل دون سريان مناخات في أيضاهذا الشخص المقيمين في البيسارية 

ويتــه المذهبيــة ولــيس فــي المخيمــات قــد أعلــن والءه له األخيــراختالفهــا فحواهــا ان غالبيــة الجيــل الفلســطيني 
لقضيته الوطنية التي كانت على الدوام قضية كل العرب والمسلمين بال اسـتثناء، وان هـذا الجيـل اكتشـف انـه 

 ابن طائفة وليس ابن مخيمات الشتات بفعل التهجير القسري.
ني" لــيس ولــم يعــد خافيــًا انــه اســتيقظت فــي أذهــان قســم كبيــر مــن الجنــوبيين هــواجس مفادهــا ان هــذا "الفلســطي

جديدًا عليه ان يضيع االتجاه الصحيح للبوصـلة، وان يسـيء الـى نفسـه وقضـيته، فهـو فعلهـا قـباًل فـي االردن 
 ثم في لبنان وفي الكويت وأخيرًا في الساحة السورية.

وبناء على كل هـذه الوقـائع والمعطيـات فـإن السـؤال المطـروح بإلحـاح هـو: الـى متـى يمكـن جهـود "حـزب هللا" 
، وأن تبقــــى علــــى جســــور تواصــــل واتصــــال مــــع الفلســــطينيين، األوضــــاعمــــل" أن تفلــــح فــــي ضــــبط وحركــــة "أ

خصوصًا إذا ما تأكدت على سبيل المثال المعلومات التي تتحدث عن ان االنتحاري الثـاني فـي تفجيـر مبنـى 
 المستشارية الثقافية االيرانية في بئر حسن هو ايضًا فلسطيني يقيم ذووه ايضا في البيسارية؟

الــذي بــدأ عمليــة "غــزو" مــنظم للســاحة اللبنانيــة يتعمــد زج  اإلرهــابالواضــح بالنســبة لــدوائر فــي "حــزب هللا" ان 
شبان فلسطينيين يقيمون في لبنان في عملياته وهجماته االنتحارية ويتعمد ايضـًا تـرك مـا يكشـف عـن هـويتهم 

 ويفصح عنها.
راج "حـــزب هللا" والمنظمـــات والمجموعـــات لـــذا فـــإن ذلـــك هـــو جـــزء مـــن مخطـــط موضـــوع عنوانـــه العـــريض إحـــ

الفلســطينية التــي مــا زالــت مقيمــة علــى ارتباطهــا القــديم بــالحزب وبقواعــده ومناخاتــه الشــعبية، وبالتــالي ايقــاع 
الوقيعــة وايجــاد شــر  نفســي ومعنــوي بــين جمهــور الحــزب وبــين الفلســطينيين المقيمــين فــي لبنــان عمومــًا حتــى 

والخيــــارات والرهانــــات وبالتــــالي تنطــــوي صــــفحة زمــــن  اإلراداتتصــــادم يــــأتي حــــين مــــن الــــدهر ويحــــدث فيــــه 
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التحالفــات ورحلــة العمــل المشــترك الممتــدة علــى أكثــر مــن ســاحة وصــواًل حتــى عمــق الســاحة الفلســطينية. وال 
الحزب يجد جهات فلسطينية ما برحت تبدي حرصًا شديدًا على استمرار خـط العالقـات التحالفيـة  أنشك في 

قضــية  أنهــاة الســابقة، وال شــك ايضــًا فــي ان الحــزب مــا زال يتعامــل مــع القضــية الفلســطينية علــى االســتراتيجي
حق شرعي وان الخطر االسرائيلي خطر وجودي على لبنان كما على الشـعب الفلسـطيني، لكـن مـاذا إذا قـرر 

معهـا كخيـار فـوق  جيل فلسطيني أن ينقلب على خيارات آبائه واسالفه وان يعتنق االفكار المتشددة ويتعاطى
 كل اعتبار آخر؟

 أسـاسجنوبية واسعة، خصوصًا ان ثمـة جهـات فلسـطينية تقـدم نفسـها علـى  أوساطالسؤال مطروح حقيقة في 
مشـددة تتخـذ لمنـع  إجـراءاتالمسؤولة عن أمن المخيمات ومستقبل القضية تبلغ الجيش استياءها من أية  أنها

داخـل  اإلرهـابمـثاًل وال تمـارس مـا ينبغـي ممارسـته لمنـع تمـدد على مداخل مخـيم عـين الحلـوة  اإلرهابتسلل 
المخــيم وخارجــه، علمــًا ان أكثــر مــن قيــادي فــي "حــزب هللا" لــم يعــد مقتنعــًا تمامــًا ببيانــات االســتنكار وســحب 

 .فلسطيني! إرهابيالغطاء عن أي انتحاري أو 
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