
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 قراقع: الدفعة الرابعة من األسرى القدامى في موعدها
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 نرفض االعتراف بيهودية "إسرائيل" ..بدولة خالية من السالح مع وجود قوة شرطية قويةنقبل  عباس: .5
الرئيس محمود عباس، جدد رفضه االستجابة لمطالب أن  ،رام هللا من 0/3/4852قدس، القدس، ال ذكرت

 إسرائيل باالعتراف بها كدولة يهودية.
وقال لدى استقباله في رام هللا وفدا من كبار رجال األعمال في الدول االسكندنافية، إن هذا المطلب الذي 

 م التوصل إلى المفاوضات، والتوصل إلى السالم ".ظهر فقط منذ عامين هدفه "وضع العراقيل أما
 

وأضاف " نحن اعترفنا بإسرائيل في االعتراف المتبادل الذي تم في اتفاق أوسلو، فلماذا اآلن يطالبوننا 
بقضية االعتراف بيهودية الدولة، ولماذا لم يقدموا هذا الطلب إلى األردن أو مصر عندما وقعتا معهم اتفاق 

 السالم ".
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بر الرئيس أبو مازن أن "يهودية الدولة شأن إسرائيلي، وهم أحرار بأن يذهبوا إلى األمم المتحدة ليحصلوا واعت
 على التسمية التي يريدونها، ولكن نحن لن نعترف بها ".

وأشار أبو مازن إلى أن الجانب الفلسطيني لم يتسلم أي شيء مكتوب حول اتفاق اإلطار الذي يسعى إليه 
 األميركي جون كيري. وزير الخارجية

وبشأن الخالف مع إسرائيل حول مصير القدس قال الرئيس عباس "نريد أن نقيم دولتنا على حدود عام 
وعاصمتها القدس الشرقية التي اعترف العالم جميعه، بما فيه الواليات المتحدة األمريكية، بأنها  7691

ل أتباع الديانات السماوية، وال نمانع أن وأضاف أن "القدس ستكون مفتوحة لك ".7691أرض محتلة عام 
 تكون مفتوحة على القدس الغربية، مع وجود جسم تنسيقي بينهما ".

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني "وافق على وجود طرف ثالث في األرض الفلسطينية لحفظ األمن، وذلك 
لسالح مع وجود قوة شرطية قوية، لطمأنة الجانب اإلسرائيلي على أمنه مع قبولنا أيضا بدولة خالية من ا
 ألننا نريد السالم ونبحث عنه لنعيش بأمن واستقرار إلى جانب إسرائيل ".

وفيما يتعلق بقضية الالجئين الفلسطينيين، جدد الرئيس التأكيد على أن الجانب الفلسطيني يريد حال عادال 
 ومتفقا عليه مع الجانب اإلسرائيلي حسب مبادرة السالم العربية.

وقال إن لالجئ الحق في االختيار سواء أراد اإلقامة في الدولة التي يتواجد فيها أو الهجرة إلى دولة أخرى، 
أو العودة إلى الدولة الفلسطينية التي ستقام، أو العودة إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها، مع االحتفاظ 

 بحق التعويض في جميع الحاالت.
الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة رام هللا، أن من  9/3/4852األيام، وأضافت 

أسيرًا فلسطينيًا يوم  03التحرير الفلسطينية، قال لـ"األيام" إن الجانب األميركي أكد على إفراج إسرائيل عن 
ى الذين التاسع والعشرين من الشهر الجاري الستكمال تنفيذ المرحلة الرابعة واألخيرة من اإلفراج عن األسر 

 .تم اعتقالهم قبل التوقيع على اتفاق أوسلو
دفعات تنفذ الدفعة  4وقال عريقات: اتفقنا على أن يتم اإلفراج عن األسرى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو على 

أسيرًا فلسطينيًا، وهي خطوة منفصلة عن  03األخيرة منها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري وتشمل 
إن ثمن اإلفراج عن األسرى كان عدم الذهاب إلى العضوية في مؤسسات األمم المتحدة المفاوضات، إذ 

 03أشهر، وقد أكد الجانب األميركي على هذا األمر ولذلك فان هذا االتفاق يستوجب اإلفراج عن  6لمدة 
 .الجاري 96أسيرًا في 

اآلن أي شيء مكتوب للجانب من جهة ثانية، فقد أكد عريقات على أن الجانب األميركي "لم يقدم حتى 
الفلسطيني" نافيا بذلك ما تردد مؤخرا عن تسلمه نسخة من اتفاق إطار المفاوضات خالل تواجده في 
الواليات المتحدة أواسط األسبوع الماضي، وقال "النقاش مستمر مع الجانب األميركي حول كافة القضايا 

 ولكن الجانب األميركي لم يقدم أي شيء مكتوب بعد".
 
 
 

 قراقع: الدفعة الرابعة من األسرى القدامى في موعدها .4
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أكد وزير شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع، ان التاسع والعشرين من الشهر  :فراج نجيب-لحمبيت 
القدامى، مشيرا الى ان الجانب الفلسطيني  األسرىعن الدفعة الرابعة من  لإلفراجالجاري هو الموعد المقرر 

 .اإلفراجبتغير موعد  راتإشا أيلم يتلق 
 اإلفراجقراقع في حديث لمراسل القدس دوت كوم، كل ما ينشر عن الجانب االسرائيلي حول الغاء  وأشار

وتأجيله هي محاوالت من اجل اثارة البلبلة في صفوف الشعب الفلسطيني وعائالت االسرى، مؤكدا أنها 
فعة وبالنسبة لنا هي مرحلة هامة وحساسة وال يمكن "بائت بالفشل الننا مصممون على االنتهاء من هذه الد

التراجع عنها تحت أي ظرف من الظروف وفي حال قيام الجانب االسرائيلي بالتنصل من هذا االلتزام فان 
 من القيادة الفلسطينية سوف يوقف المفاوضات الحالية". متعددةالجانب الفلسطيني وبحسب اشارات 
االمور بما يخص قضية الدفعة الرابعة من األسرى القدامى خالل زيارة  ورجح قراقع ان يتم توضيح كافة

 الرئيس محمود عباس للبيت االبيض ولقائه بالرئيس االمريكي باراك اوباما.
 0/3/4852القدس، القدس، 

 
 المجلس التشريعي الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي التدخل لإلفراج عن األسيرات الفلسطينيات .3

مجلس التشريعي الفلسطيني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية والمؤسسات التي غزة: ناشد ال
تعنى بالدفاع عن المرأة وكل أحرار العالم" بالوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية األسيرة، والعمل على إنقاذها 

 من براثن االحتالل".
في بيان له بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي  وأشار أحمد بحر النائب االول لرئيس المجلس التشريعي،

أسيرة فلسطينية  99من كل عام، إلى أنه يوجد في سجون االحتالل  يصادف في الثامن من آذار )مارس(
ويعانين األمرين جراء السياسات القهرية دون أن يصدر عن الغرب أي بادرة لنصرتهم في الوقت الذي تثور 

 شتى من العالم، وفي حوادث أدنى أهمية من ذلك بكثير.ثائرته نصرة لنساء في أماكن 
 0/3/4852قدس برس، 

 
 "الداخلية" في غزة: لن نسمح ألحد أن يكون فوق القانون أو العودة للفلتان .2

غزة: شددت وزارة الداخلية واالمن الوطني في غزة أنها لن تسمح ألحد أن يكون فوق القانون أو العودة 
 مؤكدة في الوقت ذاته أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع وفق القانون. للتسيب والفلتان األمني،

الوزارة في تصريح صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه: "إن  وقال إياد البزم، مدير المكتب اإلعالمي في
( دون أخذ موافقة الشرطة، في 0|8مجموعة من عناصر حركة "فتح" في خانيونس قامت بفعالية السبت )

صرار على العودة للفوضى"، كما قالت.تجاو   ز للقانون وا 
وأضاف: "أن عناصر حركة "فتح" قاموا باالعتداء على أفراد الشرطة أثناء تواجدهم في مكان الفعالية 

 لتطبيق القانون".
 0/3/4852قدس برس، 

 
 

 ميٌل فلسطيني إلى تمديد المفاوضات لحصد مكاسب إضافية"البيان":  .1
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عن أن الرئيس محمود عباس  "البيان"كشفت مصادر مقربة من ملف المفاوضات لـ : يانر  عبد هللا-هللارام 
يدرك حجم الضغط الذي ينتظر الفلسطينيين في األسابيع الحاسمة المقبلة، ويعي جيدا رزمة العقوبات التي 

قصيرة أخرى  تتربص بهم في اليوم التالي إلعالن فشل المفاوضات. لذلك، تبدو فكرة تمديد المفاوضات لفترة
 ."واردة"

وترى تلك المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن الهدف من التمديد هو تحضير الساحة الفلسطينية، 
وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتهيئة الظروف للتصدي لموجة أخرى من الحصار االقتصادي 

طالق والعقوبات المالية، فضال عن تحقيق بعض المكاسب األخرى خالل هذ ه الفترة، كوقف االستيطان وا 
يخدم "سراح المزيد من األسرى، خصوصا المرضى منهم الذين يتهددهم الموت في أي لحظة، وبذلك 

 ."التمديد المصلحة الفلسطينية
 9/3/4852البيان، دبي، 

 
 مخيم اليرموك إلىمنظمة التحرير الفلسطينية تحّمل الجماعات المسلحة مسؤولية عودة التوتر  .6

لت دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، المجموعات المسلحة في سوريا، مسؤولية عودة حم
 اليرموك.التوتر وتدهور األوضاع األمنية في مخيم 

إن "وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة شؤون الالجئين، زكريا اآلغا، في بيان أمس السبت، 
لحة إلى مخيم اليرموك، وعدم التزامها بما تم االتفاق عليه مع اللجنة الميدانية عودة المجموعات المس

لى  للفصائل الفلسطينية، وفق ما ورد في مبادرة منظمة التحرير الفلسطينية، أعاد المخيم إلى نقطة الصفر وا 
جديدة ثة إنسانية مربع الصراع والحصار، وعرقل دخول المساعدات اإلغاثية إلى أهالي المخيم، ما يهدد بكار 

". 
انتشار المجموعات المسلحة المتعددة األطياف، شكلت انتكاسة حقيقية ألهالي المخيم، وضرب "وأضاف أن 

أن الجهود ال تزال تُبذل، "، مؤكدًا "الداخلية كل الجهود المبذولة لتحييد المخيمات والنأي بها عن الصراعات 
لى المجموعات المسلحة بضرورة االنسحاب من المخيم إلسعاف الموقف قبل تفاقمه من خالل الضغط ع

التزامًا بما ورد في المبادرة الفلسطينية إلعادة الحياة اآلمنة والطبيعة لالجئين الفلسطينيين في المخيم 
 ."لهم والسماح بدخول المساعدات 

 9/3/4852المستقبل، بيروت، 
 

 في جنوب إفريقيا اإلسرائيليالبرتهايد عن انطالق أسبوع ا يعلن إفريقياسفير فلسطين لدى جنوب  .7
أعلن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، عبد الحفيظ نوفل، عن انطالق فعاليات : وكاالت

أسبوع اآلبارتيد اإلسرائيلي، في كافة المقاطعات والمدن والضواحي الجنوب إفريقية، االثنين المقبل بمشاركة 
 سمية، ولمدة أسبوع.جهة رسمية وشبه ر  17أكثر من 

وقال نوفل إن فعاليات أسبوع اآلبارتيد اإلسرائيلي سيعلن عنها تفصيليا خالل المؤتمر الصحفي الذي تنظمه 
الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، بتنسيق مع سفارة دولة فلسطين، صباح غد األحد، في مدينة 

 جوهانسبرغ.
 9/3/4852، 20عرب 
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 حظر نشاط حماس ردة عن تاريخ مصرأسامة حمدان: حكم  .0
وصف أسامة حمدان القيادي بحركة حماس حكم القضاء المصري بحظر نشاط الحركة بأنه حكم : الدوحة

سياسي بامتياز ويمثل ردة عن تاريخ مصر العريق في دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب 
 الفلسطيني.

مباشر، مصر، اليوم السبت، أن القرار يمثل انقالًبا على الموقف واعتبر حمدان في حديث لقناة الجزيرة 
لى جانب مقاومة الشعب  التاريخي للشعب المصري واألمة المصرية التي كانت دائًما إلى جانب القضية وا 

في مواجهة  7610و 7691و 7679و 7648الفلسطيني التي قدمت الخيرة من أبنائها شهداء في حروب 
 الكيان الصهيوني.

الكيان الصهيوني صديًقا ويجعل مقاومة الكيان الصهيوني إرهاًبا، دون أن يلحظ  الحكم يجعلأضاف أن "و 
الذي أصدر هذا الحكم أن الذي يتهم حماس باإلرهاب هو الكيان الصهيوني ومن يدعمه، ودون أن يلحظ 

ليس له عالقة  أن الشعب المصري بكليته يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، وهو حكم سياسي
 بالقضاء".

ولفت إلى أنه تم صدور القرار دون االستماع من الحركة، مستنًدا إلى أقاويل ال أساس لها من الصحة بل 
 97ثبت فيما قدم لدى القضاء أنها افتراءات ومحض كذب عندما ُيتهم أشخاص كانوا من الشهداء قبل 

قرار لمصر وأن تكون بلًدا آمنة مطمئنة، فهذا ال يعني وقال: "إننا إذ نرجو االست يناير بسنوات وغير ذلك.
 أن ُيتهم الفلسطينيون والمقاومة الفلسطينية بمسئوليتها عما ال دخل لها فيه". 

 0/3/4852المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 : متمسكون برعاية مصر للمصالحةاألحمد .9
حمــد، تمســك الحركــة وكافــة فصــائل العمــل أكــد عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح عــزام األ :رام هللا / ســما

وأضــاف األحمــد، أن رعايــة القــاهرة لهــذا الملــف كــان . .الــوطني، بمصــر كراعيــة لملــف المصــالحة الوطنيــة
نهـاء االنقسـام الفلسـطيني، مشـددا  بتكليف من قبل القمم العربية، التي كررت رعاية مصر لملف المصـالحة وا 

 .لتحرير، برعاية مصر لملف المصالحةعلى تمسك حركة 'فتح'، وفصائل منظمة ا
وقال: 'إننا في فتح وفصائل منظمة التحرير نصحنا حماس في مناسبات عديدة بالتوقف عن التدخل في 
الشؤون العربية الداخلية، إال أن ردة فعل حماس كانت سلبية دائمًا'، واصفا هذا النهج بـ'عقلية ال تؤمن 

واعتبر األحمد ما وصفه بانفعال حماس، وتخبطها إثر قرار  .'وحدبالشراكة السياسية والعمل الوطني الم
محكمة مصرية اعتبارها جماعة محظورة، دليال إضافيا على تورطها في التدخل بالشؤون المصرية، رغم 

 .صدور القرار من جهة قضائية وليس سياسية
 0/3/4852، وكالة سما اإلخبارية

 
 : الدور المصري انتهىيوسفحسن  .01

أدان حسن يوسـف، القيـادي فـي حمـاس مـا اعتبـره قيـام السـفارة المصـرية فـي رام هللا بتحـريض  :/ سما رام هللا
 الفلسطيني.الفصائل ضد الحركة في غزة، متهمًا السفارة بالتدخل في الشأن 
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وقال يوسف انه ال توجد أي دالئل تشير الى تورط حماس في أي عمل داخل االراضي المصرية كما يقول 
نهاء  واعتبر يوسف المصري.االعالم  ما قامت به مصر انهاء لدورها الحقيقي في رعاية ملف المصالحة وا 
 .االنقسام

 0/3/4852، وكالة سما اإلخبارية
 

  ولن نترك شعبنا يموت جوًعا برهوم: حماس تعي حجم التآمر عليها .55
وتقود المرحة بحكمة أكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، أن الحركة تعي حجم التآمر عليها 

 واقتدار، مؤكًدا أن الحركة لن تترك الشعب الفلسطيني يموت جوًعا أو حصاًرا مهما كانت التضحيات.
"رغم كل ما يكاد لحماس ولغزة ولمقاومتنا الباسلة، ورغم كل محاوالت جرنا  وقال برهوم، في تصريح صحفي

ة االحتالل، ورغم كل هذا التصعيد اإلعالمي أخرى بعيدة عن وجهتنا الحقيقية وهي مقاوم اتجاهاتإلى 
والسياسي واألمني ضدنا من العدو والقريب والبعيد؛ إال أننا نؤكد للجميع أن حماس الرقم الصعب في كل 

 المعادالت وأكبر من كل ذلك بكثير".
ولن وأضاف برهوم أن حركة حماس "تعي حجم التآمر عليها وتقود المرحلة بحكمة وفهم ووعي واقتدار، 

نتنصل من مسئولياتنا تجاه شعبنا وقضيته العادلة، وسنكون معهم وفي المقدمة وجنبا إلى جنب وفي كل 
 .المعارك والمحن

 0/3/4852فلسطين أون الين، 
 

 بانفجار في غزة 9كتائب القّسام تعلن استشهاد قائد ميداني وجرح  .54
ثر انفجار داخلي وقع في منطقة استشهد مساء اليوم السبت فلسطيني وأصيب تسعة آخرين بجراح إ

 قطاع غزة. جنوبالحشاشين غبر مدينة رفح 
عامًا(، فيما وصفت جراح المصابين بين خطيره  99وقالت مصادر طبية إن الشهيد هو إبراهيم الغول )

 وحرجة.
ة إلى بدورها، تبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهيد الغول وقالت إنه قائد ميداني، مشير 

 أنه استشهد "بانفجار عرضي أثناء اإلعداد والتدريب" برفح
 0/3/4852، فلسطين أون الين

 
 فتح تتهم حماس باعتقال العشرات من كوادرها بعد فض حفل تأبين لشهدائها في خانيونس .53

اعلنت حركة فتح أن أجهزة أمن حماس اعتقلت بعد ظهر السبت، عشرات من ناشطي الحركة خالل  :غزة
 تأبين اقامته في خان يونس في جنوب قطاع غزة.حفل 

واستنكر حسن أحمد الناطق باسم فتـح في قطاع غزة "قيام اجهزة امن )الحكومة( المقالة بمداهمة احتفال في 
لتأبين الشهيد اللواء احمد مفرج )قائد االمن الوطني االسبق جنوب القطاع( والشهيدين رياض  79الـ الذكرى 

)من فتح( وسط خان يونس واالعتداء على المشاركين بالضرب والتنكيل واعتقال  هللا حرزالقصاص وعارف 
 العشرات من كوادر حركة فتح".
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من جانبه، اورد إسالم شهوان الناطق باسم وزارة داخلية حماس ان "الشرطة )المقالة( طالبت القائمين على 
خالفوا القوانين لذا كان ال بد من فض الحفل اال انهم رفضوا و  إلقامتهالحفل بالتقدم للحصول على ترخيص 

 وتوقيف القائمين".
عشرين شخصا، وبعد ان  حواليواضاف شهوان "تم توقيف القائمين على الحفل وهم من فتح وعددهم 

 تعهدوا بعدم عمل اي حفل من دون ترخيص تم اخالء سبيلهم جميعا".
 كدًة أنه ال يؤسس لمفاهيم الوحدة الوطنية.وعبرت حركة فتح في بيانها عن رفضها لهذا االعتداء، مؤ 

وأضاف الناطق باسم فتـح في قطاع غزة "إن هذا العمل يأتي في الوقت الذي تدعو فيه حركة فتـح إلى 
نهاء االنقسام؛ لنتمكن من مواجهة االحتالل في هذه الظروف المصيرية في ظل التحديات  وحدة الصف وا 

 القيادة الوطنية الفلسطينية". اإلسرائيلية واألمريكية التي تواجه
واعتبر اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن ما قامت به حماس اليوم "فعل من أفعال 

 االحتالل في قسوته وعدوانيته وعنجهيته".
 0/3/4852القدس، القدس، 

 
 مالقدس لن تقسّ و  : لن ننسحب من الضفة حال فشلت المفاوضاتتنياهون .02

رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، أن زبون هللا، عن كفاحرام  من، 9/3/4102، الشرق األوسط، لندن تذكر 
بنيامين نتنياهو كشف عن أنه سيخلي مستوطنات وسيبقي بعضها تحت السيطرة الفلسطينية، لكنه وعد 

في  "مرونة" نياهونتوبينما أبدى  ."إلى أقل عدد ممكن"بتقليص تلك التي لن تبقى تحت السيطرة اإلسرائيلية 
ملف المستوطنات، فإنه أظهر تشددا في مواضيع أكثر أهمية بالنسبة للفلسطينيين مثل مستقبل القدس 

 ويهودية الدولة اإلسرائيلية.
وقال نتنياهو، في مقابلتين مع القناتين الثانية والعاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، إن القدس ستبقى تحت 

وبثت القنوات  نه لن يمرر أي اتفاق من دون اعتراف فلسطيني بيهودية إسرائيل.السيادة اإلسرائيلية وا  
اإلسرائيلية، أمس، مقاطع من المقابلتين اللتين سجلتا في واشنطن أثناء زيارة نتنياهو إلى الواليات المتحدة 

 األسبوع الماضي، وكان يفترض عرضهما كاملتين في وقت متأخر أمس.
نتنياهو قال إنه ال يفضل اللجوء الى االنسحاب  ، أنالقدس، من 9/3/4102، القدس، القدسوأضافت 

وقال  االحادي الجانب من الضفة الغربية في حال فشلت المفاوضات، حسبما ذكرت االذاعة االسرائيلية.
نتنياهو في لقاء مع الصحافيين في ختام زيارته للواليات المتحدة، إن أي "انسحاب أحادي الجانب نفذته 

أوضح أنه ال يعتقد أن يعرض وزير و  ائيل حتى اآلن لم يضمن االستقرار واالحتياجات االمنية للدولة".اسر 
بين اسرائيل والفلسطينيين، مضيفا  اإلطارالخارجية االميركي جون كيري الوثيقة التي تتضمن بنود اتفاق 

ديم تعهدات للرئيس االميركي باراك وذكر أنه تجنب تق "لسنا متأكدين أن الفلسطينيين سيقبلون هذا االتفاق".
 اوباما لتجميد البناء في المستوطنات.

 
 "يعقد" زيارة بابا الفاتيكان "سرائيل"إللدبلوماسيين في  إضراب .01

علن الفاتيكان أمس ان اضرابا للدبلوماسيين االسرائيليين "قد يؤدي أ  وكاالت:-ابيب تل-هللا  رام-الفاتيكان
أيار لكن من دون أي  12الى  14يارة البابا فرنسيس الى األرض المقدسة من الى تعقيدات في التحضير" لز 

 تأكيد لمعلومات اسرائيلية تحدثت عن الغائها.
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على الغاء زيارته المرتقبة الى اسرائيل بسبب خالف  أرغموكتبت صحيفة "ذي تايمز اوف اسرائيل" ان البابا 
 يتم اتخاذ االجراءات الالزمة" تحضيرا للرحلة.عمل مستمر في وزارة الخارجية التي ال تسمح "بان 

واكد الناطق باسم الخارجية االسرائيلية انه بسبب االضراب الذي بدأ الثالثاء "ستكون زيارات قادة أجانب 
مرتقبة مثل زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون األسبوع المقبل او يجري التحضير لها مثل زيارة 

وقال الناطق ايغال بالمور لوكالة فرانس برس ان "القادة يمكنهم  معقدة أو حتى مستحيلة".البابا في أيار 
المجيء كسياح لكن الدبلوماسيين لن يعملوا على الشق اللوجستي وال على البروتوكول أو المضمون 

 السياسي والدبلوماسي للزيارات".
 واتبهم متدنية ومن عدم تقديرهم بشكل مناسب.ويشتكي الدبلوماسيون االسرائيليون منذ عدة سنوات من ان ر 

وقال بالمور الذي تحدث بصفته "موظفا" في الوزارة، "لقد استأنفنا االضراب ألن وزارة المالية ال تأخذنا على 
محمل الجد وتماطل". واوضح ان "المطالب تتعلق بظروف العمل في الخارج ال سيما أوضاع شركاء حياة 

م الرواتب والتقديمات االجتماعية للدبلوماسيين والتقاعد والضرائب". واضاف "حتى الدبلوماسيين، وبشكل عا
 لو كان ذلك ليس سبب استئناف االضراب، اال انه يوجد امتعاض في الوزارة مرتبط بتخفيف صالحياتها".

 9/3/4102، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 موفاز: ال أتوقع تقدما في المفاوضات مع الفلسطينيين .06
قال عضو الكنيست اإلسرائيلي شاؤول موفاز امس إنه ال يتوقع تحقيق تقدم في   :د ب ا() -قدس المحتلةال

  "طالما أن العناصر المتطرفة لم تنسحب من االئتالف الحكومي"المفاوضات السياسية مع  الفلسطينيين 
مع الفلسطينيين  فعاًل مفاوضاتفي إسرائيل. وأشار موفاز في سياق ندوة بمدينة بئر السبع إلى أنه ال توجد 

 اإلسرائيلية. بحسب اإلذاعةكما أن كل جانب يتمسك بمواقف متصلبة، 
إبقاء قدرات نووية لديها  وهي تحاولعلى صعيد آخر قال موفاز إن إيران لم تتنازل عن طموحاتها النووية 

رة على منع إيران من الحصول . وأضاف أن إلسرائيل القدالدول الغربيةفي التسوية اآلخذة في التبلور مع 
 ال يجوز استخدام هذه القدرة إاّل في الحاالت القصوى. نووية ولكنهعلى أسلحة 

 9/3/4102، الدستور، عّمان
 

 في رسالة لنتنياهو: نرفض الخدمة في جيش يواصل االحتالل اإلسرائيليينعشرات الشبان  .07
فيها  أعلنواالة الى رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو بعث عشرات الشبان االسرائيليين برس: ـرب/ وكاالت44عــ

في صفوف الجيش االسرائيلي، بسبب استمرار االحتالل وما وصفوه بدخول  التجنيدعزمهم االمتناع عن 
من النزعة الشوفينية والعسكرة والعنف وعدم المساواة  يعظمالجيش الى الحياة المدنية االمر الذي 

 أحدفي موقعها على الشبكة، اليوم السبت، عن  النبأ" التي اوردت رتسهآونقلت صحيفة " والعنصرية.
ال نريد اخذ دور في حلقة الدم  ألنناللجيش االسرائيلي  التجنيدالموقعين على الرسالة قوله، اننا نرفض 

 خر ان الجيش يسبب ضررا للمجتمع والمواطنين في اسرائيل وفلسطين، مشيرا الى الرسالة منآوقال  والقتل.
 شأنها احداث تحوال فكريا وان القائمة الكاملة سيتم نشرها الحقا.

وكانت حركة "يوجد حد" قد رأت بمسالة رفض الخدمة قرارا فرديا، مبدية في ذات الوقت، دعمها لكل رافض 
ال يرغب بالمشاركة في احتالل وقمع الشعب الفلسطيني، داعية الى انهاء االحتالل واقامة سالم حقيقي 

 الما وفق ما تريده حكومة اسرائيل.    وليس س
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 8/3/4102، 28عرب 
 

 "إسرائيلـ""سفينة األسلحة" تصل ميناء إيالت ب .08
وصلت مساء اليوم السبت إلى ميناء إيالت على البحر األحمر سفينة "كلوس سي" التي قال الجيش 

وسيتم إفراغ حمولة  سودان.اإلسرائيلي إن قواته سيطرت عليها األربعاء الماضي قبالة سواحل إريتريا وال
السفينة من الصواريخ وعرضها في مؤتمر صحفي بعد غد االثنين. وقالت تل أبيب إن هذه الشحنة كانت 
معدة للوصول إلى من دعتها منظماٍت إرهابية في قطاع غزة، وقد نفت حركة حماس أي صلة لها بهذه 

 السفينة.
إسرائيل تولي أهمية كبرى لسيطرتها على "كلوس سي"، وتريد وأفاد مراسل الجزيرة من إيالت إلياس كرام بأن 

أن تستغلها وتبرزها إعالميا بهدف إظهار القدرات العسكرية اإلسرائيلية، وأنها قادرة على إحباط أي عمل 
وأضاف أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدف كذلك إلى  عسكري أو تهريب سالح يستهدفها.

 ميه إسرائيل "الوجه الحقيقي إليران التي تسعى لتصدير اإلرهاب ودعم جماعات إرهابية".الكشف عما تس
وعلم مراسل الجزيرة في القدس من مصادر مطلعة أن السلطات اإلسرائيلية لن تعتقل طاقم السفينة "كلوس 

بالدهم فور  سي"، ولن تحقق معهم بعد أن تبين أنهم لم يكونوا على علم بحمولتها، وأنها سترحلهم إلى
 وصولهم إلى ميناء إيالت.

 8/3/4102، الجزيرة نت، الدوحة
 

 : "اتفاق اإلطار" يبقي نحو ألفي كم فقط من مساحة الضفة التفكجي .59
قال مسؤول فلسطيني إن "اتفاق اإلطار" األميركي "يبقي نحو ألفي كم فقط من : نادية سعد الدين –عمان 

من الكتل االستيطانية للجانب اإلسرائيلي، ووضع  % 13ن، بعد ضّم مساحة الضفة الغربية بيّد الفلسطينيي
 أخرى تحت الحكم الذاتي، واقتطاع غور األردن".

وأضاف مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي إن "االتفاق" الذي 
اوض وليس للحل النهائي، يسمح بتغلغل تسلمه الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي مؤخرًا، هو اتفاق للتف

 المستوطنات داخل أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة، ويمنع تواصلها".
وأوضح، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، بأنه "يتم حاليًا تحضير "بيت حنينا" لتكون عاصمة الدولة 

ا تسهيل منح رخص البناء الفلسطيني فيها الفلسطينية"، الفتًا إلى "إجراءات إسرائيلية تم اتخاذها مؤخرًا، ومنه
 بنسب غير مسبوقة وتخفيف السيطرة عليها، بما يوحي باالستعداد لتلك الخطوة".

 % 13من المستوطنين و % 83ولفت إلى أن "الصيغة تتضمن ضّم الكتل االستيطانية الكبرى، التي تمثل 
سط الضفة الغربية المحتلة إلى حكم ذاتي من المستوطنات، للكيان اإلسرائيلي، وتحويل مستوطنات تقع و 

 في أراضي السلطة ومرتبطة باالحتالل".
أما حديث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "التخلي عن بعض المستوطنات من أجل السالم"، 

ّرة في الملعب فإنه "ألغراض "البروباجندا" فقط، بغية إظهار تقديمه التنازل لتحقيق السالم، ومن ثم رمي الك
 الفلسطيني".
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وبين أن "ما يعنيه نتنياهو مجرد مستوطنات صغيرة ال قيمة استراتيجية أو اقتصادية أو أمنية لها"، وذلك 
على غرار المستوطنات األربع المعزولة في شمال الضفة الغربية التي أخالها االحتالل، في إطار 

 .9337 االنسحاب األحادي الجانب من قطاع غزة، في العام
وأكد خبير االستيطان بأن "االحتالل ال يمكن له التنازل عن ضّم الكتل االستيطانية، ومنها "معاليه أدوميم" 
و"غوش عتصيون" و"أرئيل" و"جيغاف زئيف"، و"بيت إيل" و"كريات أربع"، باعتبارها الظهير االستراتيجي 

 للكيان اإلسرائيلي".
وتمنع أي تواصل بين أراضي  7648راضي فلسطين المحتلة العام وتابع إن "تلك المستوطنات قريبة من أ

الدولة الفلسطينية المنشودة، فضاًل عن األغراض األمنية االستراتيجية"، منوهًا إلى أن "مستوطنة "أرئيل" 
 كم داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة". 97وحدها تمتد بعمق 

ذ فترة بتسهيل إعطاء رخص البناء للمواطنين وتوقف عند خطورة ما تقوم به سلطات االحتالل من
الفلسطينيين في "بيت حنينا" بنسب مرتفعة خالفًا للسابق، وزيادة حجم العمران فيها بشكل ملحوظ، بما يوحي 

 بتوجه تسليمها كعاصمة للدولة الفلسطينية".
وأتبعت لحدود ما  7691عام وقال إن "بيت حنينا"، الخاضعة حاليًا للسيطرة اإلسرائيلية، والتي احتلت بعد ال

يسمى "بلدية القدس"، يتم تحضيرها حاليًا لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية وليس القدس، وذلك تساوقًا ما 
 يطرح في إطار خطة وزير الخارجية األميركية جون كيري.

والقائم بين  وأوضح بأن "تلك الخطوة تتماشى مع توجه تسليم الجانب الفلسطيني مطار قلنديا بعد تشغيله،
 رام هللا و"بيت حنينا" تقريبًا".

كم تشكل مساحة الضفة  7833كم من إجمالي  9333وأشار إلى أنه "لن يتبقى بيّد الفلسطينيين سوى 
الغربية المحتلة بعد االقتطاعات"، مفيدًا بأن "منطقة األغوار تقع خارج البحث بالنسبة لالحتالل، أسّوة 

 ين والقدس".بقضيتي الالجئين الفلسطيني
واعتبر أن "الجانب الفلسطيني هو األضعف في هكذا اتفاق، فإما القبول به كما هو أو رفضه وبالتالي 
تحمل الضغط االقتصادي"، الفتًا إلى خطورة "تضمينه االشتراط اإلسرائيلي باالعتراف "بيهودية الدولة"، وهو 

 األمر المرفوض فلسطينيًا".
 9/3/4852الغد، عمان، 

 
 االحتالل تقمع مسيرة نسوية على حاجز قلنديا قوات .48

رام هللا: قمعت قوات االحتالل، المتمركزة عند حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس، أمس، مسيرة نسوية 
توجهت إلى الحاجز، تلبية لدعوة من االتحاد العام للمرأة، وعدد من األطر النسوية، لمناسبة يوم المرأة 

إلنهاء االحتالل، ومعا لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، ما  العالمي، تحت شعار "معا
 أدى إلى إصابة العشرات باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ورفعت المشاركات في المسيرة الفتات، ورددن هتافات تطالب بإنصاف المرأة على شتى الصعد، ووضع حد 
لشعب الفلسطيني، وعمد جنود االحتالل المتمركزون عند الحاجز، إلى إطالق لممارسات االحتالل بحق ا

كميات كثيفة من قنابل الغاز والصوت، باتجاه المشاركات في المسيرة، ما تسبب بإصابة عدد منهن 
باالختناق، وفض المسيرة السلمية التي نادت المشاركات فيها بحق الدخول إلى القدس عاصمة الدولة 

 .الفلسطينية
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وهتفت المشاركات بضرورة "الوصول لمجتمع فلسطيني تسوده العدالة االجتماعية والمساواة"، ونددن بجرائم 
 قتل النساء األخيرة، وضرورة وضع حد لهذه الظاهرة السلبية.

يل الدور النضالي وقالت رئيسة االتحاد العام للمرأة انتصار الوزير التي شاركت في المسيرة، "نسعى لتفع
 للنساء من خالل المقاومة الشعبية، والحفاظ على عروبة القدس، ومقاطعة البضائع اإلسرائيلية".

وطالبت الوزير مجلس األمن الدولي، والمجتمع الدولي بإدانة ممارسات االحتالل في القدس والمتمثلة في 
 ير ديمغرافي على األرض.التطهير العرقي وتهويد األرض وهدم البيوت من أجل إحداث تغي

من جهتها، قالت النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار: إن المسيرة باتجاه حاجز قلنديا تأتي تأكيدا على 
مشاركة المرأة في النضال ضد االحتالل، مشددة على ضرورة تحسين أوضاع النساء في المجتمع، ومثمنة 

 األسير، في تضحياتها الغزيرة التي تقدمها من أجل الوطن.نضال المرأة العاملة واألسيرة وزوجة الشهيد و 
 9/3/4852األيام، رام هللا، 

 
 غزة: مسيرة نسوية تدعو األمم المتحدة لحماية المرأة الفلسطينية من اعتداءات االحتالل .45

اركة نظم قطاع المرأة في شبكة المنظمات األهلية بالتنسيق مع االتحاد العام للمرأة بمش عيسى سعد هللا:
ممثالت عن المؤسسات النسوية واللجان واألطر النسوية وقيادات العمل الوطني وممثلي المنظمات األهلية 
وشخصيات وطنية مسيرة حاشدة في غزة، انطلقت من ساحة الجندي المجهول إلى مقر األمم المتحدة في 

 مدينة غزة، لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي.
نهاء ورفعت المشارك ات في المسيرة األعالم الفلسطينية والشعارات المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة وا 

االحتالل، وتنفيذ المصالحة، وطالبن المجتمع الدولي بالتحرك لرفع الحصار اإلسرائيلي على القطاع وحماية 
 المرأة الفلسطينية من اعتداءات االحتالل المتواصلة.

 9/3/4852األيام، رام هللا، 
 

 مهرجان بغزة لدعم األسرى واألسيرات المضربين .44
( 0-8شاركت العشرات من أمهات األسري واألسيرات في سجون االحتالل الصهيوني اليوم السبت ): غزة

 في مهرجان تضامني نظمته مؤسسة مهجة القدس أمام مقر المندوب السامي لحقوق اإلنسان في غزة.
سناد األسيرات  واألسرى المرضى والمضربين عن الطعام في سجون االحتالل وجاء المهرجان لدعم وا 
 الصهيوني، وذلك في يوم المرأة العالمي.

وطالبت األمهات خالل المهرجان المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل الجاد والدؤوب إلعطاء األسيرات 
 كافة حقوقهن المشروعة، التي كفلتها لهم كافة القوانين واألعراف الدولية.

دت أن األسيرات يتعرضن ألبشع أنواع التعذيب داخل السجون، ولعمليات سب وشتم بأبشع الكلمات وأك
 النابية أمام مرأى الحقوقيين والدوليين داخل الكيان الصهيوني.

وشددت على أن األسيرة الفلسطينية المضربة عن الطعام بسبب ما تتعرض له من إهانة تستحق منا كل 
 ستخدام كافة الوسائل لتوصيل رسالتها للعالم العربي واإلسالمي.االحترام والتقدير، وا

 0/3/4857، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 القدس ومحيطها ألف مقدسي من غير مياه شرقيّ  08 :شركة مياه إسرائيلية .43
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ألف مقدسي مقطوعة عنهم المياه  83قالت شركة مياه إسرائيلية، الجمعة، إن األناضول: -الريماويعالء 
 أيام. 0ي القدس الشرقية، ومحيطها، منذ ف

للمياه، بمدينة القدس في بيان صادر عنها اليوم، وصل وكالة األناضول نسخة ” غيحون“وأضحت شركة 
 أيام من انقطاع المياه. 0أحياء بالقدس ومحيطها يعانون منذ  4ألف فلسطيني في  83منه، أن 

لكين بالمياه دون استثناء، بمن فيهم سكان األحياء العربية ترغب في تزويد جميع المسته“وقالت الشركة إنها 
 ”.الواقعة خارج حدود السياج األمني الدائري المحيط بالمدينة

تعود إلى رداءة البنى التحتية ألنابيب “وأشارت إلى أن المشاكل التي تعتري مرفق المياه في تلك األحياء 
 ”.المياه، وازدياد عدد السكان والطلب على المياه

وأضافت الشركة أنه يتعذر عليها إجراء أعمال صيانة في هذه األحياء ألسباب أمنية، اذ يتطلب األمر 
 إجراء التنسيقات الالزمة مع قوات االمن.

اإلسرائيلية )صاحبة امتياز تأمين المياه للقدس( قامت قبل نحو ” غيحون“وأكد البيان على أن شركة 
 ه المزودة لهذه المناطق بالتدريج، حتى أدى األمر النقطاعها كليا.األسبوعين بالتخفيف من ضغط الميا

يوجد في مخيم “وقال نائب رئيس اللجنة الشعبية بمخيم شعفاط، خالد الخالدي، في تصريحات صحفية 
يوما،  93ألف الجئ، ومواطن، ال تصلهم المياه منذ ثالثة أيام، وفي رأس شحادة منذ  90شعفاط نحو 

 ”.قطاعها عن جزء من حي راس خميس وضاحية السالم في عناتاباإلضافة إلى ان
المسؤول األول واألخير عن مخيم شعفاط هي وكالة الغوث، التي تقدم الخدمات داخل “وأكد الخالدي أن 

 األزمة.مطالبا إياها بالتحرك الفوري لحل ” المخيم
 9/3/4852رأي اليوم، لندن، 

 
سرائيلي خالل عام 51ل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: مقت .42  فلسطينية في عنف داخلي وا 

)يو بي اي( دعت منظمة حقوقية فلسطينية، اليوم السبت، إلى توحد الجهود لوضع حد لجرائم قتل  –غزة
فلسطينية علي ايدي فلسطينيين، واثنتين على أيدي الجيش اإلسرائيلي  70النساء الفلسطينيات، مؤكدة مقتل 

 خالل العام الماضي.
يحل يوم المرأة “ل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في بيان اليوم تلقت يونايتد برس انترناشونال وقا

العالمي لهذا العام، وما تزال النساء الفلسطينيات عرضة ألبشع أشكال العنف الممارس بحقهن، فهن من 
ة أخرى ضحية لممارسات ناحية ضحية للسياسات المنتهجة من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلي، ومن ناحي

 ”.المجتمع المحلي
 

امرأة فلسطينية في قطاع غزة والضفة  70وحتى يومنا هذا مقتل  9370مارس  8وأشار إلى أنه وثق منذ 
الغربية بأيد فلسطينية في سياقات متعددة عنوانها الرئيسي الفلتان األمني والعنف المحلي بحق النساء، 

 ام المنصرم.نساء قتلن خالل الع 7مقارنة بـ 
 9/3/4852رأي اليوم، لندن، 

 
 فتاة فلسطينية جرّاء دهسها من قبل مركبة عسكرية إسرائيلية إصابةالخليل:  .41
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أّكدت مصادر أمنية وطبية متطابقة، إصابة فتاة فلسطينية بجروح متوسطة إثر دهسها من قبل الخليل: 
لدة يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة مركبة عسكرية تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، بالقرب من ب

 الغربية المحتلة.
وأفاد منسق "اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان" في جنوب الضفة، راتب الجبور، بأن مركبة 

عامًا( ومن ثم  79(، على دهس الفتاة سميرة توفيق عوض )0|8عسكرية إسرائيلية أقدمت اليوم السبت )
 أسفر عن إصابتها بجروح متوسطة ورضوض في أنحاء مختلفة من جسمها.الذت بالفرار، مّما 

وأوضح الجبور في حديث لمراسل "قدس برس"، أن الحادث وقع على الشارع االلتفافي الرئيسي في منطقة 
البطم شرق يطا والمعروف بـ "شارع الستين"، مشيرًا إلى أنه تم نقل الفتاة الفلسطينية المصابة إلى مستشفى 

 الحكومي لتلقي العالج.يطا 
 0/3/4852قدس برس، 

 
 يهود يعتدون على مزارعين فلسطينيين شمال الخليل متطرفون .46

ذكرت مصادر فلسطينية محلية أن مزارعين فلسطينيين تعرضوا لهجوم واعتداء من قبل متطرفين الخليل: 
ربية، إلى جانب تحطيم عددًا يهود بالقرب من بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغ

 من األشجار المثمرة.
وقال الناطق اإلعالمي باسم "لجان المقاومة الشعبية" لمقاومة اإلستيطان، محمد عوض، في تصريحات 

(، أن مستوطنين من مستوطنة "بيت عين"، المقامة على أراضي بلدة بيت أمر، 0|8صحفية، السبت )
 من الوصول ألراضيهم قبل أن يعتدوا عليهم.هاجموا مزارعين فلسطينيين ومنعوهم 

وأوضح عوض أن المستوطنين اليهود، المسلحين وبدعم وحماية من جيش االحتالل"، هاجموا المزارعين 
الفلسطينيين خالل تواجدهم في أراضيهم الواقعة بمنطقة "وادي أبو الريش" شمال بيت أمر، ورشقوهم 

 استصالح أراضيهم.بالحجارة، وحطموا أشجارهم، ومنعوهم من 
يهوديًا بلباس أبيض وملثمين هاجموا المزارعين"، الفتًا النظر إلى أنه من  43وتابع عوض: "ما يقارب الـ 

 ( وأوالده وعائلته الذين كانوا متواجدين في أرضهم.13بين المزارعين مواطن مسن في عامه الـ )
 0/3/4852قدس برس، 

 
 " ال يمنعهم من دخول البالدوقف أنشطة "حماسالمصري: وزير العدل  .47

أكد المستشار نير عثمان وزير العدل، بشأن األحكام الصادرة بحظر أنشطة حركة ي: عبد الوهاب الجند
"حماس" أن الحكم واجب النفاذ ألنه صادر من محكمة األمور المستعجلة ولم يتم االستشكال عليه بوقف 

غته حتى نقرر تنفيذ القرار ولم يمارسوا تنفيذه من أصحاب الصفة وننتظر وصول نص الحكم وصي
األنشطة، يخضعون لقانون العقوبات الجنائية، والحكم يحظر نشاط الحمساوية وال يمنعهم من دخولهم 

 البالد. 
 9/3/4102، اليوم السابع، مصر

 
 : حركة حماس تحشد لتحارب مصر بدال من تحرير القدسداعية "سلفي" مصري .48
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، إن حركة حماس، تحشد الحشود السلفيالشيخ محمد سعيد رسالن، الداعية  قال: محمد فهيم عبد الغفار
، متسائال "ألستم اإلسرائيليمن المفترض أن يكون الطرف  الحقيقيعلى حدود مصر، على الرغم أن عدوهم 

الضالين،  بيديتزعمون أنكم أتباع اإلخوان المسلمين" الذين يتحدثون عن الرحمة والبر بالمسلمين واألخذ 
 لقد قتلتموهم وحاربتموهم وأوقعتم الفتنة بينهم.  ألوطانكم،فماذا صنعتم 

فيديو له على قناته الشخصية على يوتيوب بعنوان: "مشاهدة المنة ومطالعة  فيوأشار "رسالن" ساخرا، 
 وراءكم فماذا صنعتم لها إال أنكم ضيعتموها فهيعيب النفس"، إلى أن الطريق إلى القدس "يمر بالقاهرة" 

من أيديكم، مؤكدا أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، صنيعة "اليهود"، واألمريكيين الصليبيين، وأنها 
 "لحمة وسدى"، وأن هذه حقائق ال تنكر. رافضيةأيضا 

وأضاف، اإلخوان المسلمون صنعتهم المخابرات اإلنجليزية، وأنهم أيضا صنائع اليهود، الذين أنشأوهم 
مكان إال وقد  فيظهر األمة، وأنه إذا تواجد اإلخوان  فية اإلخوان بالخنجر المسموم ومولوهم، واصفا جماع

 ظهرت الفتن فيه.
 8/3/4102، اليوم السابع، مصر

 
 "المعونة الوطنية"بتأمين صحي  "االونروا"دراسة شمول المسجلين في األردن:  .49

بخدمة  "األونروا"المسجلين لدى تبدأ لجنة حكومية قريبا بدراسة شمول المواطنين : صويلح انس-عمان
التأمين الصحي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية، بحسب مصادر مطلعة في وزارة التنمية االجتماعية. 

ان اللجنة ترأسها مديرة صندوق المعونة وتضم في عضويتها ممثلين عن  "الدستور"واضافت المصادر لـ
 الشؤون الفلسطينية. وزارة التنمية االجتماعية ووزارة الصحة ودائرة 

ويأتي تشكيل اللجنة بحسب المصدر بعد أن أثار نواب قبل أيام تحت قبة البرلمان القضية، واعتبروا أّن 
ترتكبه  "تمييزا"من التأمين الصحي لمنتفعي صندوق المعونة  "األونروا"حرمان المواطنين المسجلين لدى 
 وزارة التنمية االجتماعية بحقهم. 

 9/3/4102، نالدستور، عّما
 

 "إسرائيل"سجن لبنانيين وفلسطيني بجرم التعامل مع بيروت:  .31
أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا بسجن اللبنانيين، الموقوف كمال منيب جلول ثالثة أشهر، والفار روالن 

ية سنوات، بعد إدانتهما بتهمة االتصال بعمالء العدو االسرائيلي وتزويدهم معلومات أمن 20ناصيف الراعي 
تسهياًل الغتيالهم. وحكمت أيضًا بسجن الفلسطيني حسين صالح األحمد  "أمل"وحركة  "حزب هللا"عن كوادر 

 سنوات لتواصله مع العدو ومخابراته الموساد، وتزويده معلومات أمنية في مقابل مبالغ مالية. أربع
 9/3/4102، الحياة، لندن

 
 ب الفلسطيني على تقرير مصيره اإلمارات تدعو إلى مواصلة العمل لمساعدة الشع .30

ألقى السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة اإلمارات لدى المقر األوروبي لألمم  :جنيف )وام(
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف كلمة الدولة أمام مجلس حقوق اإلنسان، وذلك في إطار 

 ضة السامية لحقوق اإلنسان.الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفو 
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وأعرب الزعابي في كلمته عن تمنياته في أن تولي المفوضة السامية لحقوق اإلنسان في كلمتها أو تقريرها 
اهتمامًا أكبر لمعاناة الشعب الفلسطيني باعتبار أن االحتالل اإلسرائيلي يعتبر في حد ذاته انتهاكا لكل 

يع المفوضة على مواصلة العمل مع جميع الشركاء المحبين للسالم حقوق اإلنسان، منتهزا هذه الفرصة لتشج
لمساعدة الشعب الفلسطيني على الحصول على حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها 

 القدس الشرقية.
 9/3/4102، االتحاد، أبو ظبي

 
 فق الطرفان على ذلكدولة يهودية ولكن ليس بالضرورة أن يت "إسرائيل"واشنطن: موقفنا هو أن  .34

رفضت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األميركية جنيفر بساكي التعليق على  :عريقات سعيد-واشنطن
بخصوص "اتفاق اإلطار" المتوقع اعالنه قريبا والذي قيل انه يتضمن  مؤخراالمعلومات التي تم تناولها 

لفلسطينية الموعودة" قائلة في إطار ردها على سؤال "اعتبار بلدة بيت حنينا الفلسطينية عاصمة للدولة ا
 لمراسل القدس بهذا الشأن: "لن أسلك هذا الطريق أو أخوض في هذا النقاش معك".

ولدى اصرار القدس على معاودة طرح ذات السؤال بالقول: هل صحيح ان "بلدة بيت حنينا" هي المنطقة 
كدت أفي حال التوصل التفاق سالم مع الفلسطينيين؟،  التي تبدي حكومة اسرائيل استعدادها للتخلي عنها

 بساكي "أن هذه القضايا جميعها قيد البحث بين الطرفين على مائدة المفاوضات".
وقالت بساكي انه من الطبيعي أن تصدر أخبار منسوبة إلى مصادر في اإلدارة األميركية أو لبعض 

التعتيم المفروض على سير المفاوضات، مشيرة الى ان المصادر في الجانبين االسرائيلي والفلسطيني بسبب 
 مثل هذه التسريبات ال تتجاوز "التكهنات" وأنها )بساكي( لن تقع في فخ اإلجابة على هذه التكهنات.

وحول إصرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل، قالت 
 إطارإسرائيل دولة يهودية ولكن ليس بالضرورة أن يتفق الطرفان على ذلك في بساكي "موقفنا هو أن 

 االتفاق النهائي"، مشيرة الى أنه في نهاية األمر سيتم التوصل لصيغة يقبلها الطرفان.
كما رفضت بساكي التعليق على سؤال لـ القدس بخصوص اعتراف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 

ي الحالي محمود عباس والمجلس الوطني الفلسطيني بدولة إسرائيل وأن مصر واألردن والرئيس الفلسطين
اعترفتا ايضا بإسرائيل دون االضطرار إلى االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية واكتفت بالقول "ان الوضع بين 

سرائيل يختلف عن وضع إسرائيل مع بقية دول العالم".  الفلسطينيين وا 
ال أحد يتحدث عن االلتزام )بهذه المسألة(.. نحن نتحدث عن مباحثات بشأن ذلك". ولكن بساكي أكدت أن "

إنها )المباحثات( ال تخص ما هو مهم بالنسبة  بعد؛وقالت "إن المباحثات حول كل القضايا لم تكتمل 
 .للواليات المتحدة بل ما هو المهم بالنسبة للطرفين )االسرائيلي والفلسطيني( وأولوياتهما الخاصة"

وكررت بساكي أن "اتفاق اإلطار" لم يكتمل بعد ورفضت التعليق على بعض االخبار التي تحدثت عن 
تسليم الطرفين نسخة منه وهو ما كانت كشفته القدس األسبوع الماضي وما نفاه كبير المفاوضين 

 الفلسطينيين صائب عريقات.
 9/3/4102، القدس، القدس

 
 يادة االحتالل على القدسترفض مشروع قانون يفرض س "إسيسكو" .33
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، امس، المجتمع "أسيسكو"طالبت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  :)االناضول لالنباء(-الرباط 
الدولي واألمم المتحدة برفض مشروع قانون إسرائيلي يفرض السيادة اإلسرائيلية على المسجد األقصى. 

موقعها الرسمي على شبكة االنترنت، إنها تطالب مجلس  نشرته على أمسوقالت المنظمة، في بيان لها 
األمن، والجمعية العامة لألمم المتحدة، واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون برفض هذا المشروع غير 

 ."القانوني وجميع الممارسات اإلسرائيلية في القدس المحتلة والمسجد األقصى
بالعاصمة المغربية الرباط )شمال(، المجتمع الدولي أيضا إلى  ، التي يوجد مقرها الدائم"إسيسكو"ودعت 

العمل على كبح جماح إسرائيل ووقف اعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني وعلى مقدسات المسلمين "
. كما أدانت المنظمة ذاتها، بشدة، قيام الكنيست اإلسرائيلي )البرلمان( بتقديم مشروع قانون "والمسيحيين
أي إجراء من قبل سلطات "ى سيادة إسرائيل على المسجد األقصى الشريف. وشددت على أن ينص عل

الوضع القانوني "، وذلك ألن "االحتالل اإلسرائيلي في هذا الخصوص هو أيضا غير قانوني ومرفوض
 ."األقصى ولألراضي الفلسطينية المحتلة يؤكد عدم شرعية االحتالل اإلسرائيلي والحقيقي للمسجد

9/3/4102، ستور، عّمانالد  
 

 مجلس األمن يتبنى قرارًا بحماية األطفال خالل الصراعات .32
بشأن حماية األطفال أثناء الصراعات  1243تبنى أعضاء المجلس باإلجماع القرار رقم : )وكاالت(
عن وضع األطفال الفلسطينيين في ظل الحصار "اإلسرائيلي" قال محمود الحمود نائب مندوب و المسلحة، 

ردن لدى األمم المتحدة إن "بناء "إسرائيل" الجدار الفاصل في األراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم منح األ
عاقة تقديم الخدمات التعليمية في القدس الشرقية واستمرار الحصار غير القانوني  تصاريح لبناء مدارس وا 

ألف طفل حرمانًا من  30و أدى إلى حرمان األطفال من الوصول إلى الخدمات التعليمية، ويعاني نح
 األطفال.االنخراط في التعليم الرسمي"، ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق منتهكي حقوق 

 9/3/4102، الخليج، الشارقة

 
 الخطوة التالية بعد حظر حماس في مصر .31

 عدنان أبو عامر 
 4/3/1024اهرة قرارًا قضائيًا يوم الثالثاء تعيش غزة حالة من التوتر والقلق الشديد، عقب إصدار محكمة الق

بحظر جميع أنشطة حماس في مصر، والتحفظ على أموالها، وغلق مقارها، استجابة لدعوى تضمنت 
 .1022، وتورطها في اقتحام السجون إبان ثورة يناير 1004اتهامات لها باقتحام حدود مصر عام 

قة المتوترة أصاًل بين حماس ومصر، التي شهدت في جاء القرار ليصب مزيدًا من الزيت على نار العال
 األشهر األخيرة تراجعًا غير مسبوق من تبادل االتهامات، وهو ما تطرق إليه "المونيتور" في وقت سابق.

لكن قرار مصر شكل مفاجأة من العيار الثقيل لحماس، التي لم تتوقع أن تصل العالقة بينهما لهذا المستوى 
مة، وهو ما عبرت عنه فور صدور القرار بحملة إعالمية في فضائية األقصى التابعة مما يهدد بقطيعة تا

 لها، رفضت فيه القرار، واعتبرته القرار طعنة في ظهر المقاومة الفلسطينية، وخدمة مجانية إلسرائيل.
 

 قرار سياسي
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ي، الذي رفض بدأت ردود الفعل تخرج عن حماس، أهمها التصريح الصحفي الصادر عن مكتبها اإلعالم
القرار بشدَّة، مطالبًة من وصفتهم "أحرار مصر والعالم"، بإدانته، ألنه غير مبّرر، ومبني على أخبار كاذبة، 
مستهجنًة صدوره من محكمة عربية مصرية، وتستغرب المفردات التي حملها؛ فال أنشطة لها في مصر، وال 

دها، مما يعّد قرارًا سياسيًا بامتياز، ومسيئا للقضاء مقّرات رسمية فيها ال قبل الثورة وال أثناءها وال بع
 المصري.

وأضاف البيان: القرار يستهدف شعبنا الفلسطيني، ويتساوق مع أهداف محاربة المقاومة وتصفية القضية 
الفلسطينية التي تقف حماس حائط صدٍّ أمامه، ومدافعة عن األمَّة، ألنَّها لن تعادي أحدًا، وتنظر لمصر 

 من الدول العربية واإلسالمية عمقًا استراتيجيًا، وداعمًا لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.وغيرها 
"المونيتور" تواصل مع العديد من قادة حماس في الداخل والخارج لمعرفة دالالت القرار المصري، حيث قال 

رات أو ممتلكات في عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة، ومسئولها اإلعالمي، أنها ال تمتلك مق
 مصر، باستثناء مبنى مستأجر في القاهرة يقيم فيه د. موسى أبو مرزوق نائب خالد مشعل قائد الحركة.

وأضاف في اتصال هاتفي خاص "بالمونيتور" من الدوحة، أن عالقة حماس مع مصر في مختلف 
الرسمية، رافضًا اإلجابة  العصور، سواء في عهد مبارك أو المجلس العسكري أو مرسي، تمت عبر الجهات

عن سؤال "للمونيتور" عن مصير إقامة أبو مرزوق في مصر، بعد هذا القرار، مفضاًل االنتظار بعض 
 الوقت.

وأشار يحيى موسى القيادي في حماس، ورئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، في حديث مع 
، ويسيء في المقام األول لمصر، مقلال من أهميته "المونيتور" في غزة، أن القرار سياسي تم تخريجه قضائياً 

سنوات، ويحارب حماس، وال يوجد بيننا تبادل  4على األرض، ألن النظام المصري يخنق الفلسطينيين منذ 
تجاري، وال انتقال حر لألفراد، وال يوجد لنا أي مؤسسات في مصر، ولذلك فالقرار ليس موجها ضد حماس 

 ني وجميع الحركة الوطنية الفلسطينية.فقط، بل ضد الشعب الفلسطي
فيما رفع محمود الزهار القيادي الكبير في حماس بغزة، السقف عاليًا، حين اعتبر أن القرار يفتقد للعدالة؛ 
ألنه صدر في غياب دفاع عن الحركة، ولم ُيقدم مستندات وال قرائن وال أدلة، ولذلك فهو يخدم المشروع 

 الصهيوني بصورة كبيرة.
 

 رة مصرخسا
بجانب بيانات اإلدانة التي أصدرتها حماس، فإنها تبدو قلقة من التبعات الميدانية المتوقعة للقرار، سواء ما 

 تعلق بإغالق معبر رفح، وهدم ما تبقى من األنفاق، وحتى إمكانية دخولها في مواجهة مع مصر.
، ورغم 20/1/1024ي منذ فقد أكد ماهر أبو صبحة مدير معبر رفح، أن مصر تغلق معبر رفح البر 

اتصاالته اليومية مع المصريين بشأن إعادة فتحه، لكنه لم يحصل على وعود بذلك، السيما مع وصول 
 آالف فلسطيني. 1أعداد الراغبين بالسفر من المرضى والطالب وأصحاب اإلقامات إلى 

خيمة اعتصام، زارها وبسبب استمرار إغالق المعبر، أقامت اللجنة الوطنية لكسر الحصار عن غزة، 
 "المونيتور"، وشاهد عن كثب كيف يؤمها يوميًا المئات من الفلسطينيين المتضررين من منعهم من السفر.

وأكد مصدر مسئول في المعبر في حديث خاص "للمونيتور"، أن قرار مصر، يعني تكدس المزيد من آالف 
 تى إشعار آخر، لتزداد المعاناة يومًا بعد يوم.الفلسطينيين الممنوعين من السفر، بإبقاء المعبر مغلقًا ح
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أما عن هدم األنفاق على الشريط الحدودي بين سيناء وغزة، فتقول التقارير الميدانية إن القرار يعني 
من مجموعها، حيث تواصل  %40نفقا، بما يمثل  2310استكمال ما تم تدميره منها حتى اآلن، ووصلت 

رار سيفاقم من المشاكل االقتصادية في غزة، التي تعتمد بشكل أساسي على مصر هدم المزيد منها، وهذا الق
 مليون دوالر شهريًا. 130األنفاق، وبلغت خسائرها 

يتساءل الفلسطينيون في غزة: هل يعتبر القرار األخير مقدمة لمواجهة قادمة بين مصر وحماس؟ وهو سؤال 
اإلطاحة بحكم مرسي، وا عالن اإلخوان المسلمين طالما تم طرحه في األشهر األخيرة داخل الحركة بعد 

 جماعة "إرهابية".
مسئول كبير في حماس أجاب "للمونيتور": هذا أمر مستبعد، على األقل من وجهة نظر حماس، ألنها لن 
سرائيل  تغير بوصلتها العسكرية والسياسية باتجاه غير إسرائيل، التي سعدت كثيرًا بقرار حظرها في مصر، وا 

جاه حصول مواجهة عسكرية بين الفلسطينيين والمصريين، ورغم أن القرار يرفع حدة التوتر بين تدفع بات
الجانبين، لكن حماس ستحافظ على "طهارة السالح"، الذي يتطلب منها أال توجهه باتجاه أي طرف آخر 

 غير إسرائيل.
ونيتور" أن القرار يعني تخلي وعن التبعات المتوقعة للقرار، اعتبرت حكومة حماس في بيان حصل عليه "الم

 مصر عن دورها التاريخي في قضايا الشعب الفلسطيني.
وهو ما اتفق معه ذات المسئول الكبير في حماس، حين قال "للمونيتور"، أن القرار قد يقيد نفوذ مصر في 

ر الوساطة الساحة الفلسطينية، بعد أن كانت صاحبة اليد الطولى فيها، ألنه سيصعب عليها االستمرار بدو 
بين فتح وحماس، مختتمًا حديثه بالتساؤل: كيف يمكن لمصر أن تقود عملية المصالحة الفلسطينية، أو 

 محادثات التهدئة مع إسرائيل، وهي تعتبر حماس حركة إرهابية وتحظرها؟
 1/3/4102المونيتور، 

 
 !"كباك"و "آيباك"عودة أشباح  .36

 جيمس زغبي
اد اثنين من األحداث السنوية التي ال أستسيغهما، إذ بدأ األسبوع شهدت واشنطن األسبوع الماضي انعق

)آيباك( لمخلصيها في المدينة للحشد من أجل أي شيء  "لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية"باستقبال 
لسياسي مؤتمر العمل ا"تريده الحكومة اإلسرائيلية في هذه المرحلة المهمة. وفي نهاية األسبوع، انعقد أيضًا 

 ."المحافظة الحقيقية")كباك( في واشنطن، حاشدًا ُجموعه لسحق الرئيس أوباما والدفاع عن مبادئه  "المحافظ
وأثناء العام الماضي، أعرب عدد من المعلقين بين الحين واآلخر عن رأيهم معتبرين أن المنظمتين اعتراهما 

تشرذم واضحين بين صفوف المحافظين، بينما كانت الضعف والهزال، ربما بدرجة قاتلة، إذ بدا االختالف وال
تترنح بعد أن كانت موضع تأثير وخسرت معركتين منفصلتين مع أوباما بشأن سوريا والعقوبات على  "آيباك"

 إيران.
، أنه "المبتسرة"وعلى رغم ذلك، يبدو من حجم وحماسة حشود الجماعتين، ومن كلمات المتحدثين الرئيسيين 

، على رغم أن ما قد يبدو هنا يمكن أن يكون "سكرات الموت"عد أن الجماعتين في ليس من الواضح ب
 خّداعًا.

أبعد ما تكون عن الهزيمة، فهي ال تزال تحدد ميدان اللعب وقواعد االشتباك في  "آيباك"ومن الواضح أن 
 نفوذ حقيقي.غالبية قضايا الشرق األوسط، ونشطاؤها متمركزون في مناصب جيدة في واشنطن ويتمتعون ب
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يجب أن  2921ونتنياهو اإلدارة األميركية بشأن ما إذا كانت حدود عام  "آيباك"وقبل ثالثة أعوام، تحدت 
في  "آيباك"تكون أساسًا للسالم الدائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وفازا في ذلك، حيث احتشد حلفاء 

ا كان هو يوبخ أوباما ويرفض شروطه من أجل الكونجرس بصورة جماعية مرحبين بحماسة بنتنياهو، بينم
تدشين قوة اللوبي التابع لها للعمل على دفع البيت  "آيباك"السالم. وكان العام الجاري مختلفًا، إذ حاولت 

 األبيض لمهاجمة سوريا، ولكنها فشلت أيضًا.
مرة أخرى  "آيباك" وبعد أن بدأ أوباما المفاوضات مع إيران من أجل وضع حد لبرنامجها النووي، حاولت

تحدي البيت األبيض، داعية لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، وهو ما واجهه الرئيس األميركي باإلشارة إلى 
أنه نظرًا ألن مثل هذا التشريع الجديد من شأنه إحباط المفاوضات، فإنه سيعترض على أي شيء من هذا 

 ."آيباك"القبيل، ومرة أخرى ُهزمت 
قانون الشراكة االستراتيجية بين الواليات المتحدة "ثقلها وراء ما وصفته بـ "آيباك"ضعت وفي محاولة أخرى، و 

سرائيل مع إسرائيل في المجاالت  "شديدة العمق بالفعل"، وهو عبارة عن تشريع ُيعّمق العالقات األميركية "وا 
 التجارية والتكنولوجية والدفاعية إلى جانب تبادل المعلومات المخابراتية.

، كانت محاولة بائسة جدًا، إذ ضغط "إسقاط التأشيرة"الزّج بإسرائيل في برنامج  "آيباك"دما حاول أعضاء وعن
األميركيون العرب بقوة، مؤكدين على أنه سيكون خطأ جوهريًا أن تمنح الواليات المتحدة إسرائيل هذه الميزة، 

لعرب الذين يحاولون دخول األراضي في الوقت الذي دأبت فيه إسرائيل على التمييز ضد األميركيين ا
إسقاط "، وعلى رغم تمرير مشروع القانون، تم إقراره من دون بند "آيباك"المحتلة، وفي النهاية خسرت 

 ."التأشيرة
جاءت قبل يوم من وصول نتنياهو إلى البيت األبيض  "الضربة القاضية"ولو لم يكن جّل ذلك كافيًا، فإن 

لقاء صحافيًا مطواًل مع أوباما انطوى على تحدٍّ وتوبيٍخ وتحذيٍر  "ذي أتالتنتيك" للقاء الرئيس، إذ نشرت مجلة
 لنتنياهو بشأن ضرورة أن تتخذ إسرائيل القرارات الصائبة لدفع عجلة السالم.
، بينما جاء مسؤولو اإلدارة "آيباك"وعلى رغم ذلك، لم يكن هناك ذكر ألي من هذه العقبات في اجتماع 

إلسرائيل، وانتقد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون والجمهوريون على السواء  "ئهم الراسخوال"يتعهدون بـ
بنبرة  "خداعه"اإلدارة بسبب عدم حبها الكافي إلسرائيل، وكما هي الحال دائمًا، كان نتنياهو يبسط شباك 

 عاطفية.
يتغير، ولكن ذلك ليس صحيحًا،  ، يبدو أن شيئًا لم"آيباك"وعند اإلنصات إلى كلمات المتحدثين في اجتماع 

فالمنظمة تلقت ضربات قليلة لكنها كانت أكثر ما يمكن أن تتحمله في فترة قصيرة، وربما أنها ال تظهر 
 ذلك، ولكنها تشعر به في قرارة نفسها.

لوضع أجندة المحافظين واالستماع إلى قادتهم، وهؤالء  "كباك"وبحلول نهاية األسبوع، انعقد مؤتمر 
إال أنهم يحتاجون اآلن إلى إزاحة التراب عن أوراق  "صحيح العقيدة"ريون الذين ربما ضلوا عن الجمهو 

 اعتمادهم المحافظة.
على الغضب بشأن كافة أفعال أوباما، وبالتأكيد كانت  "كباك"وكما كان في األعوام الماضية، تركز مؤتمر 

 ات الدنيئة أيضًا.هناك تعليقات غريبة، ولكن كان هناك كثير من الغضب والهجم
وكان الوجهان الجديدان في أروقة الكونجرس العضوان راند باول وتيد كروز هما نجما الحشد لهذا العام، 
وحضر أيضًا آخرون مثل كريس كريستي حاكم والية نيوجيرسي وعضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو، وكان 

 حافظة.الحركة الم "بركة"والتماس  "التكفير"الغرض من ظهورهما هو 
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، حيث صوت الحاضرون الختيار الشخص الذي "كباك"لـ "التصويت غير الرسمي"وأما الحدث األبرز فكان 
 الحزب الجمهوري، وكان حدثًا إعالميًا بامتياز. "حامل لواء"يفضلونه كـ

تهى وفاز العام الجاري في التصويت راند باول بهامش كبير، وحل في المرتبة الثانية تيد كروز، بينما ان
 األمر بكريستي وروبيو في المرتبتين الرابعة والخامسة.

وبغض النظر عن الطاقة والحماسة في مؤتمر نهاية األسبوع، يعاني المحافظون من مشكلة حقيقية، والسيما 
أن ما يتفقون عليه هو أنهم ال يحبون أوباما وال يريدون حكومته، ولكن على رغم أنهم يسيطرون على 

هم إعاقة معظم األشياء التي يقدمها أوباما، إال أن حركتهم مقسمة وقادتهم ال يفضلون الكونجرس ويمكن
 بعضهم بعضًا.

وفي كل منافسة تمهيدية تلو األخرى على االنتخابات الرئاسية األميركية، يتحدى المحافظون المتطرفون 
ن أخرى يضعفونهم وفي التيار العام ألعضاء الحزب الجمهوري، وفي بعض األحيان يهزمونهم وفي أحيا

 كثير من األوقات يجبرونهم على تبني سياسات تضعف حضورهم االنتخابي.
، يبدو أن كلتا "كباك"و "آيباك"وعند اإلنصات إلى التصريحات القاسية ومشاهدة الحماسة في كل من 

ن كانتا تمران بمرحل ة ضعف، إال المنظمتين تستعيدان القدرة على افتعال المشكالت لخصومهما، فهما وا 
 أنهما ليستا خارج المشهد أيضًا.

 9/3/4102، االتحاد، ابوظبي
 

 جرائم "إسرائيلية" متعمدة .37
 أحمد مصطفى علي
تشكل قضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، على الرغم من كل أبعادها اإلنسانية المؤلمة، ورقة 

ه بحقهم بشكل ممنهج، ويمارس ضغوطًا شتى على ابتزاز بيد المفاوض "اإلسرائيلي"، الذي ُيصعد انتهاكات
أوضاعهم الالإنسانية وظروف اعتقالهم، إلخضاع الفلسطينيين لشروطه والحصول على مزيد من التنازالت 

 التسوية.في عملية 
مسألة إطالق األسرى، خاصة الذين يعانون أمراضًا مزمنة، يجب أن تتم بمعزل عن عملية المفاوضات 

حقًا فلسطينيًا ال يتم مقايضته بقضايا أخرى، وورقة رابحة للقضية الفلسطينية، وال ينبغي أن العبثية، كونها 
 الفلسطيني.تتحول إلى سيف مسلط من قبل الكيان الصهيوني على رقبة المفاوض 

األسرى المرضى، وال سيما المصابون منهم باألمراض المزمنة، هم الحلقة األضعف في هذا الكفاح غير 
، ويدين "إسرائيل" وطواقمها الطبية ومسؤولي مصلحة السجون، الرتكابها جرائم حرب متعمدة المتوازن

بحقهم، ألن كل يوم يمر عليهم في زنازين االحتالل تزداد أوضاعهم الصحية سوءًا، نتيجة اإلهمال 
لفلسطينية الصهيوني المقصود لتأمين العالج الطبي المناسب لهم، وهي جريمة كبرى، ُيحتم على السلطة ا

تقديم كل ما تمتلكه من وثائق وتقارير طبية، إلى كل الجهات الدولية واإلنسانية، ألن ما يجري بحق األسرى 
 ال يمكن السكوت عنه.

"إسرائيل" التي تتعمد قتل األسرى في سجونها، بإهمالهم طبيًا، حتى تتفشى األمراض في أجسادهم، إلى أن 
تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث لهم، خاصة مع وجود أكثر من يصلوا إلى مرحلة يستحيل عالجها، 

ألف وخمسمئة حالة مرضية، بينها ثمانون حالة صعبة، يعانون أمراضًا مختلفة، ال يحتمل بقاؤها في سجون 
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االحتالل، وتحتاج إلى عالج فوري وعمليات طارئة، إضافة إلى استشهاد العديد منهم في ظل التقصير 
 د.المقصو الطبي 

فضائح االحتالل وانتهاكاته بحق األسرى عمومًا، جرائم متعمدة، تفرض على الجامعة العربية الخروج عن 
طالق حملة دولية للتضامن معهم وفضح ممارسات الكيان ومدى االنحطاط الذي  صمتها تجاه معاناتهم، وا 

وأبسطها، فضاًل عن اعتداءات  وصلت إليه داخل المعتقالت التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة اإلنسانية
القائمين على السجون المتكررة على األسرى، وعقد دورة استثنائية لمجلس حقوق االنسان باألمم المتحدة 

 الصلة.خاصة بقضية األسرى، إللزام "اسرائيل" بتطبيق كافة المواثيق واتفاقيات حقوق االنسان ذات 
ر، من آثار جرائم االحتالل، بحق األسرى، الذين يبلغ ال يوجد بيت فلسطيني إال ويعاني بشكل أو بآخ

عددهم أكثر من خمسة آالف، وعلى القيادة الفلسطينية وقف مفاوضاتها العبثية مع الجانب "اإلسرائيلي"، ما 
طالقهم، حتى يتسنى لهم العالج المناسب،  لم يعالج هذ الملف، وتحديدًا الحاالت المرضية الحرجة منها، وا 

إلفراج عن األسرى المضربين عن الطعام، الذين يعانون أوضاعًا صحية سيئة بعد مضي أيام إضافة إلى ا
 إضرابهم.طويلة على 

 9/3/4102، الخليج، الشارقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :صورة .38

 



 
 
 

 

 
           42ص                                    3010العدد:     9/3/4102 األحد التاريخ:

 
 9/3/4102الحياة، الجديدة، رام هللا، 

 


