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 "لن أتنازل عن حقوق شعبي ولن أخون قضيته: "عبا  .1

اس أكد مجددا الرئيس محمود عب ، أنوكاالت، وعن رام هللا من، 21/3/1124، األيام، رام هللا ذكرت
وجاء ذلك في خطاب مطول افتتح به الرئيس  التمسك بالثوابت الوطنية في ظل احتدام مأزق المفاوضات.

 الليلة قبل الماضية اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري لحركة "فتح".
اتنازل عن حقوق سنة ولن  97ووفقا لعدد من اعضاء المجلس فقد قال الرئيس: لقد بلغت اآلن من العمر 

 شعبي ولن اخون شعبي وقضيته.
اعضاء المجلس الثوري لفرانس برس رافضا كشف هويته ان "الرئيس عباس وهو رئيس حركة فتح  أحدوقال 

عباس مرة اخرى  أكدواضاف: " القى خطابا سياسيا مهما بل تاريخيا امام المجلس الثوري لحركة فتح".
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وقد وقف اعضاء المجلس الثوري جميعا تصفيقا وترحيبا بالقرار الذي  لإسرائيرفضه االعتراف بيهودية دولة 
 القيادي االعلى الذي يقر السياسات العامة للحركة". اإلطارداخل هذا  باإلجماعلقي تأييدا 

وقال الرئيس في خطابه بحسب المصدر نفسه ان "قضايا الحل النهائي يتم نقاشها بالمفاوضات ولن يتم 
دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على اراضي دولة فلسطين المحتلة منذ  التنازل عن اقامة

بقبول ذلك بتاتا وقطعيا  أفكروال يمكن ان  إسرائيلواضاف: "ال يمكن ان اقبل بيهودية دولة  ".2799العام 
حصار مالي واشار الى امكان ان يتعرض الشعب الفلسطيني ل رغم الضغوط الكبيرة التي تمارس علينا".

وقال نائب  جراء هذا الموقف، متداركا "لكننا لن نرضخ ألحد اال لشعبنا وحقوقه التي نحن مؤتمنون عليها".
الثوري: "أنا ملتزم بثوابت الشعب  ألعضاءأمين سر المجلس الثوري فهمي الزعارير إن الرئيس عباس قال 

ياه ألجلها، ولن اختتم حياتي بخي  انة االمانة والتفريط بثوابتنا وحقوقنا الوطنية".الفلسطيني الذي ناضلت وا 
 أكثروبحسب ما نقل الزعارير ففقد بدا الرئيس غير معّول كثيرا على النظام الدولي، وفي ذات الوقت بدا 

 إصرارا على التعهد بعدم االعتراف بالدولة اليهودية تحت أي ظرف كان.
دون حل جميع قضايا الوضع النهائي بطريقة  وتطرق الثوري إلى المفاوضات وأجمع الحضور على أنه

 عادلة، فلن تكون هنالك أية تسوية.
ولفت الزعارير إلى أن الرئيس عباس أكد على تنظيم استفتاء شعبي بمشاركة كافة الفلسطينيين في حال 

وناقش االجتماع قضية المفاوضات ومحاوالت تمديدها من خالل اتفاق  .إسرائيلالتوصل إلى اتفاق مع 
 الذي تطرحه االدارة االميركية. إلطارا

وأوضح الزعارير أن الرئيس جدد التزامه بالنظام الداخلي لحركة فتح وأنه يعمل لضبط الحياة الديمقراطية 
وأضاف أنه سيتم  لفتح، مؤكدًا أن المؤتمرات الداخلية للحركة ستعقد في موعدها المحدد صيف هذا العام.

 هذا المؤتمر وأنها ستناقش الوضع السياسي وبرنامج البناء الوطني للحركة.تشكيل لجنة تحضيرية لإلعداد ل
وأعلن المجلس الثوري خالل جلسته التزامه بإجراء االنتخابات في كافة االقاليم بالداخل والخارج كي تمثل 

 بالمؤتمر العام ولتهيئة ظروف انعقاد المؤتمر العام في حينه.
لى أين وصلت الجهود المبذولة في هذا اإلطار، وبحث المجلس ملف المصالحة الوطني ة الفلسطينية، وا 

وكذلك التطورات األخيرة التي طرأت على العالقات بين مصر وحركة حماس وانعكاساتها على شعبنا 
 الفلسطيني في قطاع غزة.

"دون حل جميع قضايا  مواقع فلسطينية نقلت عن عباس قوله أن، 21/1/1124، 48عرب  وأضاف موقع
وثالثين لقاءا  خالل خمسةوضع النهائي بطريقة عادلة، فلن تكون هنالك اي تسوية ". واضاف " ناقشنا ال

ذاكافة االمور..  ..  ... فمن حقنا الذهاب الى المنظمات الدولية  على حللم نتمكن من الحصول  وا 
في  من االسرى الفلسطينيين،عن الدفعة الرابعة  إسرائيلواشار الى انه في حال لم تفرج  .واالنضمام اليها "

 ".ك سيعتبر خرقا إسرائيليا لالتفاقالتاسع والعشرين من هذا الشهر، فان ذل
 الشهر،في السابع عشر من هذا  اوباما،الى انه سيلتقي الرئيس االميركي باراك  عباس،واشار الرئيس 

في  العالم،فة الفلسطينيين في واكد على تنظيم استفتاء شعبي بمشاركة كا قال.وستتضح بعدها االمور، كما 
 .إسرائيلحال التوصل الى اتفاق مع 

وقال "اننا  "،إسرائيلوامتدح عباس قرار مجلس الجامعة العربية االخير بشأن رفض االعتراف بــ" يهودية 
 ."بدون ذلك كنا سنجد انفسنا كالعراة .. ولكن حتى لو بقينا عراة فلن نستسلم
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ان مقاطعة منتجات المستوطنات ..هو قرار وقال " االستيطان،وروبي تجاه وثمن الرئيس عباس الموقف اال
لكن عباس توقع ان يتعرض الشعب  ".دولة في العالم 90ما ال يقل عن  اوروبي نأمل ان يشمل الحقا

لكنه استطرد  موقفه،ما استمر في ثباته على  إذا اقتصادية،الفلسطيني خالل الشهور المقبلة لعقوبات 
 سننتصر". شيء"ورغم كل  بالقول:

وحول ما يجري في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في سوريا حمل الرئيس عدة اطراف مسؤولية 
واتهم "جبهة النصرة .. والقيادة العامة ..  هناك،الفلسطينيون  الالجئونالمأساة االنسانية التي يتعرض لها 

في  وزج الفلسطينيين االزمة،ة المساعي االنسانية لحل وعرقل الكارثة،بتلك  "، بالتسببوبقايا حركة حماس
 الجاري.الصراع 

 
 وطرح ستة أسماء للمنصب ..عبا  يطلب انتخاب نائب له من مركزية فتح .1

رام هللا ـ وليد عوض: أوضحت مصادر من داخل المجلس الثوري لحركة فتح أن الرئيس الفلسطيني طالب 
ء اللجنة المركزية لحركة فتح من منطلق تفهمه لحساسية أعضاء المجلس باختيار نائب له من أعضا

عضوا بمن فيهم أعضاء اللجنة المركزية للحركة،  231ويضم المجلس الثوري لحركة فتح  المرحلة المقبلة.
وهو أوسع إطار قيادي للحركة التي تعتبر الحزب الرئيسي داخل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة 

قع أن يجري المجلس الثوري لحركة فتح، خالل دورته الحالية التي بدأت جلساتها ومن المتو  الفلسطينية.
مساء اإلثنين، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام هللا، انتخابات داخلية الختيار نائب لعباس في أعقاب 

محلية  وحسب مصادر طلب األخير من أعضاء اللجنة المركزية اختيار مرشح لتولي منصب نائب الرئيس.
في رام  والمنعقدة-عشرةالثالثة  –فإن عباس طلب إجراء انتخابات داخلية خالل دورة المجلس الثوري الحالية 

 منصب النائب له. يتولىهللا، الختيار المرشح الذي 
مرشحين من أعضاء اللجنة المركزية يتنافسون لتولي هذا المنصب، موضحة  9وحسب المصادر فإن هناك 

وري سيختارون من خالل االنتخاب الداخلي خالل الدورة الحالية نائبا لعباس، اذا لم تستجد أن أعضاء الث‘
 أي تدخالت او أحداث تحول دون اختيار نائب للرئيس الفلسطيني.

أن أبرز المرشحين لتولي نائب الرئيس من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح هم: ’ القدس العربي‘وعلمت 
والدكتور صائب عريقات والدكتور محمد اشتية، فيما طرح اسم الدكتور ناصر القدوة  اللواء جبريل الرجوب

لذلك المنصب إضافة السم نبيل ابو ردينة، وذلك الى جانب الدفع باتجاه اختيار النائب األسير مروان 
ختيار إلطالق سراحه، اال أن ساعة الحسم باتجاه ا إسرائيلالبرغوثي لذلك الموقع على أمل الضغط على 

أي من المرشحين لم تحسم بعد والكل بانتظار ان يختتم المجلس الثوري دورته الحالية ببيان يؤكد فيه على 
 ما اتخذه من قرارات في دورته الحالية.

 21/3/1124القد  العربي، لندن، 
 

 "منظمة إرهابية"هنية يتصل بسعود الفيصل عقب تصنيف الرياض لجماعة اإلخوان  .3
: في مؤشر يدل على عدم شمول حركة حماس بالقرار السعودي القاضي بتصنيف الهور أشرف-غزة

، مثلما فعلت مصر، أجرى إسماعيل هنية رئيس الحكومة التي "منظمة إرهابية"جماعة اإلخوان المسلمين 
تديرها الحركة بغزة اتصاالت هاتفيا باألمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، قدم خالله التعازي 
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فاة شقيقه، وهو أول اتصال يجريه مسؤول من حماس عقب قرار حظر الجماعة، في وقت دعا فيه نواب بو 
 حماس الرياض للتوسط لدى القاهرة إللغاء قرار حظرها.

ووفق بيان صدر عن مكاتب هنية فقد ذكر أنه هاتف وزير خارجية المملكة العربية السعودية صاحب 
وأوضح البيان أن األمير السعودي عبر عن  التعازي بوفاة شقيقته. السمو الملكي سعود الفيصل وقدم له

 ."موقف المملكة الثابت من دعم القضية والشعب الفلسطيني"شكره لهذا االتصال مؤكدًا 
ويمكن فهم االتصال على أن المملكة لم تحظر نشاط حركة حماس، كما فعلت مصر مؤخرا عقب صدور 

، حيث نص القرار على إغالق مكاتب الحركة في "حركة إرهابية"بارها قرار قضائي، من أحد المحاكم باعت
 القاهرة ومصادرة أموالها.

 21/3/1124، القد  العربي، لندن
 

 ي وتطالب بتدخل جدي وعاجلسرائيلتنفيذية منظمة التحرير تحذر من خطورة التصعيد اإل .4
 14ي األخير، الذي أسفر خالل سرائيلتصعيد اإلدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ال :رام هللا

ساعة عن اغتيال ستة مواطنين في غزة وطولكرم وعند معبر الكرامة، باإلضافة إلى مواصلة استهداف 
المسجد األقصى المبارك، وسرقة األرض الفلسطينية، محذرة من العواقب الخطيرة لهذا التصعيد والعودة إلى 

 تعمد بدم بارد.سياسة االغتياالت والقتل الم
ية مدروسة نحو التصعيد، وجر إسرائيلواعتبرت اللجنة أن هذه الجرائم المتواصلة تؤكد أن هناك سياسة 

فشال العملية السياسية المتعثرة بسبب الغطرسة  المنطقة إلى عواقب خطيرة ال يمكن ألحد السيطرة عليها، وا 
 لمبذولة في هذا الخصوص.ية، ونسف كافة الجهود الدولية واألمريكية اسرائيلاإل

وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي ومجلس األمن والعالمين العربي واإلسالمي بعدم االكتفاء ببيانات 
لزامها باحترام القوانين  إسرائيلاإلدانة والتحذير، والعمل الجاد والفوري لوقف جرائم حكومة  ومستوطنيها، وا 

 رقابة دولية توفر الحماية لشعبنا الفلسطيني األعزل وأرضه ومقدساته.الدولية واإلنسانية، ووضع آليات 
 22/3/1124، وكالة معا  اإلخبارية

 
 غزة تثمن موقف قطر الثابت تجاه الفلسطينيين وتستغرب موقف مصرفي حكومة ال .1

راد غزة الدول العربية واإلسالمية بالتحرك لوقف استف الفلسطينية فيطالبت الحكومة : غزة )فلسطين(
، وذلك بعد العدوان الذي تعرض له الثالثاء ومقدساته وأرضهاالحتالل بالشعب الفلسطيني وحماية دماءه 

ساعة. جاء ذلك  14عن استشهاد تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة اقل من  وأسفر( 3|22)
، بمقر مجلس الوزراء بغزة االسبوعي مساء الثالثاء أمس الثالثاء ختام اجتماعهافي بيان للحكومة في 

 واالقتصادي واالمني وكثير من القضايا. الوضع السياسيناقشت خالله 
وتقدمت الحكومة بالتعزية للشعب الفلسطيني الصابر المرابط باستشهاد عدد من المواطنين في الضفة وغزة، 

ر، محملَة االحتالل المسئولية كما أرسلت تعازيها للمملكة األردنية حكومة وشعبا باستشهاد القاضي رائد زعيت
 والمجتمع الدولي بسبب صمته المستمر أمام االعتداءات المستمرة.

وثمنت "المواقف المتقدمة لدولة قطر متمثلة بتصريحات األمير تميم بن حمد حول موقف قطر الثابت تجاه 
ه قطر في دعم صمود الشعب دعم القضية الفلسطينية ودعم غزة" مؤكدًة على "الدور الكبير والهام الذي تلعب

 الفلسطيني والدفاع عن قضاياه العادلة".
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كما توجهت "بالتحية والتقدير إلى وزير خارجية ليبيا محمد عبد العزيز على تصريحه التي أكد فيها أن 
 فلسطين ستبقى هي القضية المركزية لألمة".

ات اإلنسانية والحقوقية المختلفة التي وعبرت عن "استغرابها من حالة اإلصرار على عدم االستجابة للنداء
 90وجهت للسلطات المصرية من قبل مؤسسات محلية ودولية لفتح معبر رفح والذي شهد إغالقا ألكثر من 

 يوما منذ بداية العام".
وناشدت "مصر وجامعة الدول العربية للتحرك العاجل من أجل فتح معبر رفح ووضع حد لحالة اإلغالق 

ما يتعلق بالالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك بسوريا، جددت الحكومة مناشدتها لكافة وفي غير المبرر".
حد  يومًا ووضع 112األطراف لتحييد المخيم الصراع الدائر ورفع الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 

 .217للجرائم، حيث وصل عدد شهداء الجوع إلى 
 21/1/1124قد  بر ، 

 
 المتمسك بالثوابت الوطنية عبا  اء يؤكد دعمه الكامل لموقف الرئي مجل  الوزر رام هللا:  .6

الحمد هللا على دعمه الكامل  د. رامياأليام": أكد مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية برئاسة "–رام هللا 
لخطاب الرئيس الواضح والصريح، أول من أمس، والذي شدد فيه على ثوابت الشعب الفلسطيني، وعلى 

الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رفض االعتراف بالدولة اليهودية، ورفض أي تواجد حقوقه 
 ي في غور األردن.إسرائيل

ية على قطاع غزة ظهر أمس، والتي أدت إلى استشهاد ثالثة مواطنين، كما سرائيلوندد المجلس بالغارة اإل
بدم بارد على معبر الكرامة صباح أول من أمس،  ندد بإقدام قوات االحتالل على قتل القاضي رائد زعيتر

واستهجن إقدام سلطات االحتالل كعادتها على تلفيق رواية كاذبة لتبرير عملية القتل، كما دان قيام قوات 
االحتالل بإطالق النار على الشاب ساجي صايل درويش جرابعة من بيتين شرق رام هللا، مساء أول من 

صابة الشاب إبراهيم  أمس مما أدى إلى استشهاده. كما استنكر وفاة الشاب فداء محي الدين مجادلة وا 
عدنان شكري بجروح وكالهما من بلده عتيل في محافظة طولكرم، بعد مطاردة السيارة التي كانا يستقالنها 

 ية ودوريات قوات االحتالل مما أدى إلى انقالبها في منطقة جبارة جنوبي مدينةسرائيلمن قبل الشرطة اإل
 ، ليرتفع عدد شهداء فلسطين إلى ستة شهداء خالل يومين.أمسطولكرم صباح 

 21/3/1124، األيام، رام هللا
 

 ي استفزازا  خطيرا  يخرج األوضاع عن السيطرةسرائيلالتصعيد اإل تعدّ السلطة الفلسطينية  .3
االغتياالت ومنع  إلى استئناف إسرائيلأن عودة "حذرت السلطة الفلسطينية من : محمد يونس –رام هللا 

التصعيد "، واعتبرت "المصلين من دخول األقصى ستؤديان إلى أوضاع خطيرة ال يمكن السيطرة عليها
 "الجهاد اإلسالمي". كما حذرت حركة "األخير استفزازًا خطيرًا سيؤدي إلى تدمير ما تبقى من عملية السالم

إلى الرد  "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"عت ي، ودسرائيلمن انهيار التهدئة في حال استمر العدوان اإل
 ي بمواجهة شاملة.سرائيلعلى العدوان اإل

ساعة في الضفة الغربية وقطاع غزة  14استشهاد ستة فلسطينيين في أقل من  إثروجاءت هذه التحذيرات 
اندلعت على ية، األمر الذي أثار موجة سخط واسعة في األراضي الفلسطينية، و سرائيلعلى أيدي القوات اإل
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ية في مخيم الجلزون قرب رام هللا أصيب خاللها سرائيلمواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل اإل أثرها
 خمسة مواطنين باألعيرة النارية والمطاطية.

 21/3/1124الحياة، لندن،   
 

 لمجل  التشريعي لمناقشة الحكم القضائي المصري بشأن حركة حما لجلسة خاصة غزة:  .8
الهور: عقد نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة جلسة خاصة في مقر  أشرف-غزة

وقال الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس  المجلي لمناقشة الحكم القضائي المصري بشأن حركة حماس.
ين الفلسطيني يشكل إساءة بالغة للعالقات التاريخية بين الشعب"المجلس التشريعي أن القرار المصري 

 ."والمصري
عادة التموضع لألنظمة ذات المنظومة "ولفت بحر إلى أن القرار يأتي ضمن ما يعرف بــ  نظرية االحتواء وا 

األمنية بعدما ثارت عليها الشعوب وهي محاولة يائسة إلعادة هيكلية المنطقة العربية وفق رؤى 
 ."يحفظ أمن ووجود الكيان الصهيونيواستراتيجيات تتفق والمصالح األمريكية والغربية بما 

هذا القرار يتساوق مع رؤية الكيان الصهيوني لحركة حماس كمنظمة إرهابية يهدف "وأضاف في كلمة له 
خراج حماس من المعادلة السياسية تمهيدًا لضرب  إلى تشديد الحصار على غزة، وا غالق معبر رفح، وا 

 ."القطاع من جديد
الوقوف مع المقاومة الفلسطينية ماديًا ومعنويًا "اصة المملكة العربية السعودية بـ وناشد بحر الدول العربية وخ

من  ."وسياسيًا واقتصاديًا، كما ناشدها بالعمل الجاد على إلغاء هذا القرار الجائر نصرًة للقدس وفلسطين
تحريضًا "جلة يعتبر جهته أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية أن حكم محكمة األمور المستع

على حركات المقاومة ومخالفًا لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ويشكل 
 ."سابقة خطيرة في مجال حرمان الشعوب من حقهم في مقاومة االحتالل

در حقوق الشعوب يستلزم وقفة جادة من قبل األمم المتحدة من تلك الدول التي تصا"وأشار إلى أن األمر 
مخالف ألحكام ميثاق جامعة الدول "وقال أن القرار  ."في مقاومة االحتالل وتنتهك قواعد القانون الدولي

العربية ويستلزم من الدول األعضاء فيها الضغط على النظام المصري الحالي من أجل التراجع عن هذا 
 ."يقةالحكم الذي يمس العالقات األخوية بين الدول العربية الشق

يشجع على استمرار األزمة الفلسطينية الداخلية، وال يساهم مطلقا في توفير "وأكد أيضا أن الحكم المصري 
األرضية واألجواء المواتية إلنضاج مناخ المصالحة الوطنية التي ترعاها مصري والتي ينتظرها شعبنا 

خلصة لتذليل العقبات التي تحول دون لم الفلسطيني بفارغ الصبر، وتضع المزيد من الكوابح أمام الجهود الم
 ."الشمل الفلسطيني واستعادة التوافق الفلسطيني الداخلي

ينبئ بتحول خطير في مسار السياسة المصرية لجهة تخليها عن "وحذر النائب الغول من أن هذا الحكم 
 ."مسؤولياتها التاريخية واألخالقية والقومية تجاه شعبنا الفلسطيني المحاصر في غزة

ضعافها في "يعمل على  "الظالم"ولفت إلى إن هذا الحكم السياسي الذي وصفه بـ  تكبيل يد المقاومة وا 
 ."مواجهة االحتالل الصهيوني من العمل على تحرير األرض والشعب والمقدسات من هذا المحتل الغاصب

ية الفلسطينية والمقاومة وطالب النائب الغول النظام القائم في مصر بضرورة مراجعة سياساته تجاه القض
وعدم إقحام القضاء المصري في إجراءات ومواقف أحكام سياسية خالصة وتجنيب "والشعب الفلسطيني 

 ."الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي ومقاومته الباسلة ويالت التجاذبات السياسية الجارية في مصر
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رجية العرب من أجل مناقشة اآلثار الخطيرة كما طالب جامعة الدول العربية بعقد جلسة خاصة لوزراء الخا
األمنية واالقتصادية والصحية والبيئية واالجتماعية للحكم ومدى تأثير ذلك على األمن القومي العربي في 

وطالب التقرير منظمة المؤتمر اإلسالمي للتدخل بسرعة  ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
كما طالب القيادة  قائم في مصر تجاه الشعب الفلسطيني ومقاومته.من أجل تصحيح مسار النظام ال

 المصرية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية واألخالقية تجاه الشعب الفلسطيني.
 21/3/1124، القد  العربي، لندن

 
 الفلسطينيين ي ضدّ سرائيلبالتصعيد العسكري اإليندد المجل  الوطني الفلسطيني  .9

ي ضد سرائيلندد المجلس الوطني الفلسطيني الثالثاء بما وصفه بالتصعيد العسكري اإل: تالجزيرة + وكاال
ية، في حين توعدت إسرائيلالفلسطينيين، وذلك عقب استشهاد ستة فلسطينيين في غزة والضفة الغربية بنيران 

 حركة الجهاد اإلسالمي في غزة بالرد أثناء تشييع جثامين شهدائها الثالثة.
الدولية للشعب الفلسطيني  توفير الحمايةس المجلس سليم الزعنون في عمان المجتمع الدولي إلى ودعا رئي

ية ضده. وقال الزعنون في بيان إن "التصعيد العسكري اإلرهابي الذين نتج عنه سرائيلووقف االغتياالت اإل
لمحتلة، هو استخفاف سقوط أكثر من ستة شهداء فلسطينيين خالل يومين في قطاع غزة والضفة الغربية ا

 بالدم الفلسطيني".
 22/3/1124، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من السكان الفلسطينيين في القد  %11على طرد ما يقارب  يعملاالحتالل : الرويضي .21

مستشار ديوان الرئاسة الفلسطيني لشؤون القدس المحامي احمد الرويضي الى ان عدد  قال :بترا –عمان 
من السكان، موضحا ان سلطات االحتالل تعمل على خطة من  %33القدس يبلغ  السكان الفلسطينيين في

من خالل سياسة  تأتي التيمن السكان %11مما يعنى طرد ما يقارب  %21شانها خفض عدد السكان الى 
 االستيطان ومصادرة األراضي والعقارات وهدم لمنازل الفلسطينيين.

ية بحجة البناء سرائيلوالدمار من القرار المتخذ من المحاكم اإل منزل مهدد بالهدم ألف 10وقال ان ما يقارب 
بدون تراخيص، مشيرا الى وجود كاميرات داخل المسجد وساحاته لمراقبة الداخلين الى المسجد واعتقالهم، 

دونما تشمل المسجد االقصى ومسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي وعدة  244مبينا ان مساحة المسجد تبلغ 
 خرى جميعها تشكل مفهوم االقصى للفلسطينيين.معالم أ

بهدف تثبيت  يةسرائيلاإلوبين الرويضي ان هنالك زيارات يومية من قبل المستوطنين بدعم من الحكومة 
لن يسمح بمرور هذا التقسيم من خالل وجود  الفلسطينيالتقسيم الزماني والمكاني، مؤكدا ان الشعب 

اخل الخط األخضر في المسجد المبارك والذين يتعرضون مرابطين ومرابطات من اهل القدس ود
 منها االعتقاالت والقتل والترويع. للضغوطات

 21/3/1124، الرأي، عّمان
 

 د الحق للفلسطينيينع  شلح: ال أمن وال استقرار للعالم ما لم ي   .22
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الصــراع علــى  اكــد الــدكتور رمضــان عبــد هللا شــلح، األمــين العــام لحركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين، أن
القدس سيبقى مركز الصراع الكوني في هـذا العـالم، وأن ال اسـتقرار فـي العـالم مـا لـم يعـد الحـق إلـى أصـحابه 

 في فلسطين.
وشــدد د.شــلح خــالل كلمــة لــه فــي "مــؤتمر العــالم اإلســالمي ودوره فــي هندســة القــوة العالميــة"، فــي الجمهوريــة 

 أن األمة جمعاء مطالبة أن تسأل ماذا تعني لها القدس.اإلسالمية اإليرانية، اليوم الثالثاء، على 
وحذَّر شلح من تحركات وزيـر الخارجيـة األمريكـي جـون كيـري، فـي المنطقـة "كونـه حمـل فـي جعبتـه قـرارًا أن 

وال يجــب أن يبقــى هنــاك أي شــيء فــي المنطقــة اســمه القــدس فــي العقــل  ،قضــية فلســطين يجــب أن ت صــفى
مشــــيرًا إلــــى إنهــــم يريــــدوا أن يفرضــــوا علــــى الفلســــطينيون والعــــرب مــــا تقبــــل بــــه  والوجــــدان والواقــــع اإلســــالم"،

وأشار إلى أنه طالب إيران بأن "تطمئن الجميع وكل األطـراف، وأن تشـرع فـي حـوار مـع محيطهـا  )إسرائيل(.
 مــع دول الخلــيج كــون أن روابــط الــدين والجــوار والتــاريخ والجغرافيــا تملــي علينــا الجلــوس علــى طاولــة واحــدة

 والحوار وأال نحتمي باآلخرين ضد بعضنا البعض".
 22/3/1124، فلسطين أون الين

 
 تجاه األمة العربية واإلسالمية البردويل: بندقية المقاومة لن تمتد أبدا   .21

أكد الدكتور صالح البردويل، الناطق الرسمي باسم حركة حمـاس، أن البندقيـة الفلسـطينية لـن تمتـد أبـًدا : غزة
 عربية واإلسالمية.تجاه األمة ال

وقال البردويل، في تصريح تلقى "المركز الفلسـطيني لإلعـالم" نسـخة عنـه، تعقيبـًا علـى مـا صـدر علـى موقـع 
 -صــحيفة الــوطن المصــرية مــن أخبــار مفبركــة حــول نيــة حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" القيــام بأعمــال 

هــذه األخبــار المغرضــة التــي تهــدف إلــى  مــارس" "تنفــي حركــة حمــاس جملــة وتفصــيالً  27بتــاريخ  -إرهــاب 
 االستعداء على الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية".

وأكــد علــى أن "البندقيــة الفلســطينية ســتظل مشــرعة فــي وجــه االحــتالل الصــهيوني ولــن تمتــد أبــدًا تجــاه األمــة 
وســائل إعــالم ذات أهــداف وحــّذر البردويــل مــن التعــاطي مــع هــذه األخبــار التــي تبثهــا  العربيــة واإلســالمية".

تتقاطع مـع أهـداف االحـتالل الصـهيوني، مطالًبـا الجهـات المسـؤولة فـي مصـر بوقـف هـذا التسـيب اإلعالمـي 
 الذي يعمق الخالف بين الشعبين الفلسطيني والمصري.

وخــتم المتحــدث باســم حمــاس تصــريحه بــالقول: "فــي الوقــت الــذي يشــن العــدو الصــهيوني حملــة مســعورة ضــد 
وضد الشعب الفلسطيني فإن واجب األمة العربيـة واإلسـالمية هـي مسـاندة المقاومـة لـدحر االحـتالل  المقاومة

 وليس مساندة االحتالل لقهر المقاومة".
 22/3/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "الجهاد" و"الشعبية" تحذران من انهيار التهدئة بعد استشهاد ثالثة عناصر من سرايا القد   .23

ثالثـة مـن عناصـر "سـرايا القـدس"، ، أن غـزةمـن  محمـد فروانـة ، عـن 21/3/1124، ير، بياروتالسافذكرت 
سـماعيل أبـو جـودة ) 14عامًا(، وشاهر أبو شنب ) 33عبدالشافي معمر )هم  ، جمـيعهم عامـًا( 11عامـًا(، وا 

ر، علــى بعــدما اســتهدفتهم طــائرة اســتطالع إســرائيلية بصــاروخ مباشــ، أمــس وامــن ســكان مدينــة رفــح، استشــهد
 طريق معبر "صوفا"، في شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
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وجاء هذا االستهداف، بعدما أطلق المقاومون عددًا من قذائف الهاون، باتجـاه قـوة عسـكرية إسـرائيلية توغلـت 
 قرب معبر كرم أبو سالم، ورد جيش االحتالل باستهدافهم على الفور.

ـــائم فـــي قطـــاع غـــزة، وصـــف المتحـــدث الرســـمي باســـم "ســـرايا القـــدو  ـــو أحمـــد، الوضـــع الق س" فـــي فلســـطين أب
 بـ"المتوتر والحساس"، مؤكدًا أن "التهدئة في أمتارها األخيرة، إذا استمر التصعيد اإلسرائيلي".

وقال أبو أحمد في حديث إلى "السفير"، "نحن لسنا حريصين على التنصل مـن التهدئـة، تقـديرًا لوضـع شـعبنا 
حصــار وانقســام، لكــن إذا فــرض العــدو علينــا ذلــك فإننــا جــاهزون لخــوض المعركــة،  الفلســطيني الــداخلي، مــن

بالرغم من أنه يستغل وضع شعبنا، ويمكن أن نقلب الطاولة على رأس الجميـع، لكـن قبلهـا، علينـا أن نصـبر 
 ونضبط أنفسنا إلى أقصى درجة".

ت اإلسـرائيلية، التـي يمكـن أن نـرد وأوضح المتحدث أّن "السرايا تراقب الوضع عن كثب، وترصد كـل الحماقـا
 عليها في أي لحظة، وأن نقلب األمور رأسًا على عقب تجاه العدو اإلسرائيلي".

وعن تفاصيل استهداف عناصر "سرايا القدس"، أوضح أبو أحمد أن "مجاهدينا تصدوا للتوغـل وأطلقـوا ثـالث 
 دافهم، وعلى أثرها استشهدوا".قذائف هاون على تجمع لقوات االحتالل، بعدها رد االحتالل باسته

وشّدد على أن قذائف المجاهدين أصابت جنـود االحـتالل، إذ شـوهدت طـائرة مروحيـة تهـبط فـي المكـان، وأن 
الحادثــة موثقــة لــدى الســرايا، مؤكــدًا أنــه "مــن حــق المقاومــة الــرد علــى كــل الحماقــات اإلســرائيلية، وفــق اتفــاق 

 ".1021التهدئة األخير في العام 
النــاطق باســم "ســرايا القــدس" "أبــو ، أن غــزةمــن فتحــي صــّباح ، عــن 21/3/1124الحياااة، لناادن،  وأضــافت

إنه فـي حـال اسـتمر العـدوان االسـرائيلي "فسـتكون التهدئـة فـي أيامهـا االخيـرة". واعتبـر أن "التهدئـة  قال أحمد"
 دخلت مرحلة الشيخوخة وهرمت، وربما تنهار في ظل هذا العدوان".

تشـــرين الثـــاني  13فـــي  إليهـــاخرقـــت اتفـــاق التهدئـــة منـــذ التوصـــل  اإلســـرائيليوات االحـــتالل أن قـــ إلـــىوأشـــار 
علــى القطــاع ودامــت ثمانيــة أيــام  إســرائيلبرعايــة مصــرية فــي أعقــاب الحــرب التــي شــنتها  1021)نــوفمبر( 

 المسؤولية في حال انهيارها. اإلسرائيليمرة، محماًل االحتالل  2900
ح صحافي على أن "المقاومة لن تبقى ملتزمة التهدئة، وستكون ملزمة الدفاع عن وشدد "أبو أحمد" في تصري

 نفسها"، مطالبًا فصائل المقاومة بـ "التفكير فـي كيفيـة الـرد علـى جريمـة اغتيـال ثالثـة مـن قـادة سـرايا القـدس".
ة تســتند إلــى بــدورها، دعــت "الشــعبية" الــى الــرد علــى التصــعيد االســرائيلي "بمواجهــة سياســية وعســكرية شــامل

إستراتيجية وطنية، ويأتي في مقدمة ذلك اآلن وقف التنسيق األمني واالنسحاب من المفاوضات وعـدم تمديـد 
فترتها الزمنية، ومقاومة الضغوط والتهديـدات المتوقعـة مـن قبـل اإلدارة األميركيـة والعـدو الصـهيوني، والتوجـه 

ب الفلســطيني، والعمــل علــى إنهــاء االحــتالل، وتنفيــذ إلــى األمــم المتحــدة لتحمــل مســؤولياتها فــي حمايــة الشــع
قراراتهـــا ذات الصـــلة بحقوقـــه بخاصـــة فـــي العـــودة وتقريـــر المصـــير والدولـــة المســـتقلة علـــى أرضـــه بعاصـــمتها 

 القدس".
 

 مرتبط بكّل القضايا المصيرية بما فيها القد  والحدود والالجئين اإلسرائيلينت عفتح: الت .24
ة المركزية لحركة فـتح محمـود العـالول، فـي حـديث إلـى "السـفير"، أن الموقـف أكد عضو اللجن: أمجد سمحان

اإلســـرائيلي المتعنـــت ال يـــرتبط فقـــط بحـــق العـــودة أو "يهوديـــة الدولـــة"، بـــل بكـــل القضـــايا المصـــيرية بمـــا فيهـــا 
 القدس، والحدود، والمستوطنات والملف األمني.
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العــودة، أو مــا يســمى يهوديــة الدولــة، إنهــم يريــدون وأكــد العــالول أّن "الموضــوع لــيس المطالبــة بإســقاط حــق 
 أيوضع حجـج إضـافية ومبـررات واهيـة مـن أجـل تعطيـل سـير المفاوضـات، وال يريـدون تقـديم أي شـيء فـي 

 من القضايا قيد البحث".
واعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن التصعيد اإلسرائيلي "سياسيا وميدانيا" غير مسبوق وهـو "متعمـد 

أجــل زيــادة الضــغط علينــا، ونحــن كنــا نتوقــع ذلــك، مــن أجــل ترهيبنــا، لكــن ذلــك لــن يــؤثر فينــا، ولــن يغيــر  مــن
 مواقفنا الواضحة بخصوص قضايا شعبنا وثوابته".

 21/3/1124، السفير، بيروت
 

 لحماية العالقات الفلسطينية اللبنانية مبادرةرأفت مرة: حما  بصدد تقديم  .21
كشـف المسـؤول اإلعالمـي لحركـة حمـاس فـي لبنـان رأفـت مـرة أن ، 22/3/1124النشارة، لبناان،  ذكر موقـع

 أن حركته بصدد تقديم تصور للقوى الفلسطينية واللبنانية لحماية العالقات ومنع التوترات المتبادلة.
وقـــال مـــرة فـــي حـــديث صـــحافي ان "حركـــة حمـــاس مهتمـــة بتحييـــد الوجـــود الفلســـطيني فـــي لبنـــان عـــن الفـــتن 

ليــة واإلقليميــة خاصــة بعــد التفجيــرات األخيــرة التــي حصــلت فــي لبنــان، وأن حركتــه حريصــة والصــراعات المح
ولفـت  على حماية الفلسطينيين في لبنان وأمنهم واستقرارهم كما هي حريصة على أمن و استقرار اللبنـانيين".

ية فـي الفتـرة السـابقة، الحركة "قامت بجولة على عدد مـن القـوى السياسـية واألمنيـة اللبنانيـة والفلسـطين أن إلى
وسوف تضع المعنيين في خالصة تصورها السياسية واألمنية الذي يحفظ المصالح العليا المشـتركة للشـعبين 

 اللبناني والفلسطيني خاصة في هذه األوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة والقضية الفلسطينية".
لجميـع اتخـاذ قـرارات مسـؤولة وحلـول جذريـة لمنـع وأكد مرة أنه وفـي ظـل هـذه األجـواء الصـعبة، ينبغـي علـى ا
 تطور األمور وللحفاظ على العالقة األخوية بين الشعبين.

وعــن فحــوى المبــادرة قــال مــرة:" إن هــذا األمــر ســابق ألوانــه، ألنــه ســيعرض علــى القــوى الفلســطينية واللبنانيــة 
 من أجل دعمه وضمان نجاحه". المعنية بشكل كامل ونهائي وعلى أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني

"الســفير" علمــت أن حركــة "حمــاس" بــدأت ، أن إيلــي الفرزلــي، عــن 21/3/1124الساافير، بيااروت، وأضــافت 
مــؤخرًا التحضــير لمبــادرة جديــة تأمــل أن تــؤدي فــي النهايــة إلــى "قــرارات اســتثنائية لــم تؤخــذ فــي الســابق"، كمــا 

 .يقول المسؤول السياسي لحماس في بيروت رأفت مرة
يتوقع أن تبدأ الحركة التنسيق مع الفصائل الفلسطينية الوطنية واإلسالمية إلنضـاج المبـادرة وا عطائهـا غطـاء 
فلســطينيًا شــاماًل، ليصــار بعــدها إلــى مناقشــتها مــع الجهــات اللبنانيــة الرســمية والحزبيــة. حتــى اآلن، ال تــزال 

دايـة مـع األطـراف المعنيـة، إال أن عناوينهـا "حماس" متحفظة على ذكر تفاصيل المبادرة، مفضـلة مناقشـتها ب
الرئيســية تتركــز علــى حمايــة العالقــات اللبنانيــة الفلســطينية مــن الفتنــة واالحتــراب والتحــريض، إبعــاد الوجــود 
الفلسـطيني عـن األزمـات اإلقليميـة. وقبــل هـذه وتلـك، المطلـوب أن تسـاهم المبــادرة فـي تنفـيس االحتقـان الــذي 

م تشـهده العالقـات المشـتركة منـذ الحـرب األهليـة، وهـو مـا يسـتدعي قـرارات جريئـة وصل إلى حد من السـوء لـ
 من الفلسطينيين واللبنانيين.

 
 

 جنوب قطاع غزة إسرائيلية" تعلن استيالءها على طائرة استطالع القسام"كتائب  .26
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الطـــائرة اســـتولت علـــى  أنهـــاكتائـــب القســـام الـــذراع العســـكري لحركـــة حمـــاس رســـمًيا  : أعلنـــتغـــزة )فلســـطين(
 ( جنوب قطاع غزة.3|22الصغيرة التي تحطمت صباح اليوم الثالثاء ) اإلسرائيلية

 وكانــت الدولــة العبريــة اعترفــت رســمًيا بــتحطم طــائرة عســكرية صــغيرة صــباح اليــوم الثالثــاء فــوق قطــاع غــزة.
طــائرة  اســتولت علــى إنهــاوقالــت "كتائــب القســام" فــي بــالغ عســكري مقتضــب تلقــت "قــدس بــرس" نســخة منــه "

 مزيد من التفاصيل.  إعطاءجنوب قطاع غزة"، دون  إسرائيليةاستطالع 
وأضــاف الــبالغ : "إننــا فــي كتائــب القســام إذ نعلــن مســؤوليتنا عــن هــذه المهمــة الجهاديــة المباركــة لنؤكــد أننــا 

 سنبقى سائرين على درب الجهاد واإلعداد حتى تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها".
 22/3/1124قد  بر ، 

 
 مع فعاليات صيدا الملف األمني لمخيم عين الحلوة  تبحث"الجهاد"  .23

بحـث االغتيـاالت السياسـية فـي مخـيم عـين الحلـوة تحّركـت القـوى السياسـية فـي صـيدا، أمـس، ل: محمد صالح
عقــده وفــد مركــزي مــن "حركــة الجهــاد اإلســالمي" ضــم كــاًل مــن مســؤول  وفــي هــذا اإلطــار .فــي جنــوب لبنــان

فــي لبنــان أبــو عمــاد الرفــاعي ومســؤولها السياســي فــي لبنــان شــكيب العينــا الــذي قصــد المدينــة علــى "الحركــة" 
العــام لـــ"التنظيم الشــعبي الناصــري" أســامة ســعد والنائبــة بهيــة الحريــري ورئــيس  األمــينعجــل، والتقــى كــاًل مــن 

 بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري.
ي مخيم عين الحلوة من كل الجوانب، وانعكاسات مـا يحصـل وجرى خالل هذه االجتماعات عرض الوضع ف

 من اغتياالت وصراعات دموية على القضّية الفلسطينية وعلى صيدا والجنوب.
وأكد الرفاعي "ضـرورة حفـظ أمـن المخيمـات واسـتقرارها، بخاصـة عـين الحلـوة، ألن ذلـك يـنعكس بشـكل كامـل 

"لــدينا مخــاوف كبيــرة مــن اســتهداف واضــح للمخيمــات،  علــى أمــن واســتقرار الجــوار، وال ســيما صــيدا". وقــال:
دخال الواقع الفسطيني في أتون الصراعات في المنطقة"، مشّددًا على "ضرورة أن يبقـى الوضـع الفلسـطيني  وا 

ولفــت الرفــاعي  فــي منــأى عــن كــل التجاذبــات حفاظــًا علــى القضــية الفلســطينية، وعلــى أمــن لبنــان واســتقراره".
لـى الفصـائل الفلسـطينية أن تتحمـل المسـؤولية، وأن تبحـث عـن آليـات لمنـع العـابثين بـأمن االنتباه إلى أّنـه "ع

المخيم، وضبط الوضع الداخلي من خالل تشكيل مرجعية سياسية"، مشيرًا إلى أّن "أوليتنا هـي السـعي كقـوى 
ا ضـرورة أن وفصائل فلسطينية إليجاد صـيغ للخـروج مـن هـذا االسـتنزاف األمنـي داخـل المخيمـات، كمـا أّكـدن

 يكون هناك جهد لبناني يدعم التوجهات الفلسطينية".
 21/3/1124، السفير، بيروت

 
 كان حاسما  في التمسك بالثوابت الوطنية عبا  : الرئي في ثوري فتحأعضاء  .28

المجلس الثـوري لحركـة فـتح دعمهـم للمواقـف الصـلبة والشـجاعة التـي عبـر عنهـا الـرئيس  أعضاءأكد : رام هللا
 أمــسبــاس فــي خطابــه التــاريخي والهــام فــي الجلســة االفتتاحيــة الجتماعــات المجلــس الثــوري مســاء محمــود ع

فيـه وبشـكل قـاطع تمسـك شـعبنا بثوابتـه وحقوقـه الوطنيـة المشـروعة والمعتـرف  أكداألول، وهو الخطاب الذي 
رفضـــه  أكـــدمـــوطني أمـــس الثالثـــاء، ان الـــرئيس  إلذاعـــةالثـــوري فـــي تصـــريحات  أعضـــاء وأوضـــح بهـــا دوليـــًا.

القدس الشرقية بكل مكوناتها هـي عاصـمة للدولـة  أن، مؤكدًا في الوقت نفسه إسرائيلاالعتراف بيهودية دولة 
حـــل عـــادل لقضـــية  إيجـــاد، وعلـــى 2799الفلســـطينية المســـتقلة التـــي ســـتقام علـــى حـــدود الرابـــع مـــن حزيـــران 

 دة.الذي ينص على حق العو  274القرار  أساسالالجئين الفلسطينيين على 
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مـازن كانـت شـاملة وهامـة  أبـوكلمـة الـرئيس  أنسر المجلس الثـوري،  أمينمقبول  أمينقال  اإلطاروفي هذا 
 أكـدالـرئيس  أن إلـىوتاريخية لما تضمنته من مواقف صريحة وواضحة من مختلف القضايا الرئيسية، مشـيرًا 

د هذه الدولة هي حـدود الرابـع مـن على القدس الشرقية وليس غيرها هي عاصمة للدولة الفلسطينية، وان حدو 
 .274حزيران، وعلى حل قضية الالجئين بموجب القرار 

بوضوح رفض الشـعب الفلسـطيني ألي وجـود عسـكري اسـرائيلي او اسـتيطاني علـى  أعلنالرئيس  أن وأضاف
ئيس وقال مقبـول ان حركـة فـتح بكـل قيادتهـا وكوادرهـا ومناضـليها تقـف خلـف الـر  .األغوارالحدود في منطقة 

 اوباما في السابع عشر من اذار الجاري. األميركيابو مازن في المواقف التي سيبلغ بها الرئيس 
خالل الساعات االخيرة، قال مقبول ان ما قام به  اإلسرائيليوبخصوص الشهداء الذين قتلهم جيش االحتالل 

عبنا الصــامد علــى ارضــه، جــيش االحــتالل هــو جــزء مــن الجــرائم المتواصــلة التــي يرتكبهــا هــذا الجــيش ضــد شــ
مشــــيرًا ان عمليــــات القتــــل هــــذه هــــي عمليــــة مخططــــة ومبرمجــــة هــــدفها الضــــغط علــــى االخ الــــرئيس والقيــــادة 

الى مربع العنف لتخرج  إعادتناالفلسطينية الذي يبدي صالبة وشجاعة في التمسك بالحقوق الوطنية، وهدفها 
 مؤقتة.االمور عن السيطرة وتمرير مخطط الدولة ذات الحدود ال

ان المفـاوض يـدرك  أوضـحمن جهته قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح هيثم الحسن ان خطـاب الـرئيس 
، وان الرئيس كان صلبًا في التعبير عن تمسكه بالثوابت الوطنية ورفض اإلسرائيليةتمامًا طبيعة المخططات 

 .إسرائيلاالعتراف بيهودية 
الثــوري بــاالمس كــان  أمــاممــر الحــروب أن خطــاب الــرئيس وفــي هــذا الســياق اكــد عضــو المجلــس الثــوري ع

هاما، خاصة انه شدد على ان حركة فتح هي وسيلة النضال للتحرر الوطني وهي حاضـنة للكـل الفلسـطيني 
الـوطني، مضـيفًا ان الـرئيس عبـر عـن توجهـات الحركــة الوطنيـة والموقـف الـوطني بـرفض االعتـراف بيهوديــة 

رئيس نــاقش امــام الثــوري اخــر تطــورات المصــالحة الوطنيــة واصــفًا حمــاس واضــاف الحــروب ان الــ اســرائيل.
بانها غير ناضجة النهاء االنقسام الذي بدأته بانقالبها الدموي بسبب تقديم مصالحها الحزبية واالقليمية على 

 المصلحة الوطنية.
زن فــي خطابــة إن الــرئيس ابــو مــا أمسـيحعلـى نفــس الصــعيد قالــت عضــو المجلـس الثــوري لحركــة فــتح حنــان 

 وضع الثوري في اخر التطورات بملف المفاوضات والوضع الداخلي للحركة.
من جانبه قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح بالل عزريل إن المجلس في دورته الثالثة عشرة اقر جـدول 

ي لحركــة الـذي تضـمن ثالثـة محــاور رئيسـية : االول كلمـة الـرئيس والمحــور الثـاني : الوضـع الـداخل األعمـال
 موضوع المصالحة الوطنية. األخيرفتح والمحور 

وحــول الوضــع الــداخلي لحركــة فــتح قــال عزريــل ان الــرئيس محمــود عبــاس اكــد علــى ضــرورة عقــد المــؤتمر 
 السابع في شهر اب المقبل وان المشاركة في هذا المؤتمر في هي االقاليم المنتخبة فقط.

 21/3/1124، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ودبلوماسيا   وسياسيا   ميدانيا   اإلسرائيليالتصعيد  سنقاوم: تحف .29

قال عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح محمـود العـالول، إن الخيـارات الفلسـطينية  :القدس دوت كوم -رام هللا
فــي تقــديم أي شــيء بخصــوص قضــايا  إســرائيلوعــدم رغبــة  اإلســرائيليللمرحلــة المقبلــة، وفــي ظــل التصــعيد 

ميــدانيا وسياسـيا ودبلوماســيا، بمـا يشــمل التوجـه إلــى مؤسســات  إسـرائيلتمثــل بمواجهـة مخططــات التفـاوض، ت
عبــر مقاومــة  اإلســرائيليوقــال العــالول فــي حــديث لـــ القــدس دوت كــوم: "سنتصــدى للتصــعيد  األمــم المتحــدة.
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األمـــم  ميـــدانيا، ومـــن خـــالل الحـــراك الدبلوماســـي والسياســـي علـــى صـــعيد مؤسســـات اإلســـرائيليةالمخططـــات 
ضـد الشـعب الفلسـطيني "كـان متوقعـًا ويـأتي فـي إطـار الضـغط  اإلسـرائيليأن التصـعيد  إلـىوأشـار  المتحدة".

على القيادة الفلسطينية بسبب تمسكها بالثوابـت الفلسـطينية"، موضـحا أن "هنـاك قناعـة واضـحة لـدى الجانـب 
جارية لن تحقق شيئا في ظل اسـتمرار تعنـت ال تريد السالم، وأن المفاوضات ال إسرائيلالفلسطيني حاليا بأن 

 بنيامين نتنياهو". اإلسرائيليرئيس الوزراء 
مــن ملفــات التفــاوض، ونحــن موقفنــا  أيال يريــدون تقــديم أي شــيء فــي  -اإلســرائيليون-وقــال العــالول: "هــم 

مـــن المجلـــس الثـــوري لحركـــة فـــتح وهـــو أننـــا لـــن نتنـــازل عـــن أي  أمـــامواضـــح، وأكـــده الـــرئيس محمـــود عبـــاس 
 الثوابت".

 21/3/1124، القد ، القد 
 

 افتراءات وتزويرا   ّدهاتعرض للدول العربية والسيسي ويع ينفي أيّ  فتحثوري  .11
اليـــت بـــرس"،  أناطلـــع المجلـــس الثـــوري لحركـــة فـــتح علـــى مـــا أورده موقـــع الكترونـــي يســـمى " :وفـــا –رام هللا 

قلهــا عــن اجتماعــات المجلــس، مــدعيا أنهــا علــى وتمعنــه فــي االفتــراءات واالدعــاءات الكاذبــة والمريبــة التــي ن
لســان أحــد أعضــاء المجلــس، بــل وقلــب الحقيقــة تمامــا، وبعــد التأكــد أن أي مــن أعضــاء المجلــس لــم يــدل بــأي 
معلومـات بهـذا الخصـوص، أصـدر المجلـس الثـوري الــذي تتواصـل جلسـاته فـي مقـر الرئاسـة، بمدينــة رام هللا، 

 -البيان اإلعالمي التالي:
ما ورد في "الخبر المصطنع" باطل وكـاذب ومـزور تمامـا، وغفـل المـزورون أن جلسـات المجلـس  إن كل -2

موثقة بالصوت والصورة، وأن الرئيس محمود عبـاس الـذي يتصـف بالشـفافية والصـراحة والمصـداقية، وصـف 
ه قـد حيـاه المشير عبد الفتاح السيسي، بما فيه من صفات نبيلة ودمثة ووطنيا وقوميـا، وأن المجلـس بأعضـائ

 بالتصفيق الحار.
إن الرئيس ثمن دور الدول العربية عامة، ذاكرا قرار الجامعة العربية األخير الصريح والواضح، بتطابقها  -1

مــع الموقــف الفلســطيني وثوابتــه، وأن القــرار قــد أنهــى أي ادعــاءات وحجــج تســاق بــاطال بحــق الــدول العربيــة، 
 ة والدول العربية.وأن المجلس ثمن ذلك وحيا األمة العربي

إن احتــرام المؤسســات الحركيــة لشــخص ومكانــة المشــير عبــد الفتــاح السيســي، ينطلــق مــن اإليمــان بــدوره  -3
ومكانتــه ومــا يقدمــه لمصــر الشــقيقة الكبــرى، وهــو موقــف ينســجم مــع إرادة الشــعب العربــي الفلســطيني عامــة، 

صر للمرحلة الحرجة لتستعيد دورها الحاسم وأبناء "فتح" على وجه الخصوص الذين يعولون ويأملون عبور م
 في قلب األمة العربية.

إن الــذي جــرى تزويــر إلرادة المجلــس، ونعتبــره جريمــة تســتوجب المتابعــة والتقصــي، وتحــتفظ أمانــة ســر  -4
 المجلس الثوري بحقها في مالحقتهم ومقاضاتهم.

 21/3/1124، الشعب، مصر

 
 
 

 يت حانونفي بفجار اناستشهد ب أعضائها حدأ يتنع "القسام" .12
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كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس عن استشهاد أحد عناصرها في انفجار  : أعلنتغزة
 بيت حانون شمال قطاع غزة أمس الثالثاء.

وقالــت الكتائــب فــي بيــان وصــل "معــا" نســخة منــه :" تــزف كتائــب الشــهيد عــز الــدين القســام إلــى أبنــاء شــعبنا 
نا العربيـة واإلسـالمية الشـهيد القسـامي محمـد تيسـير حمـدين الـذي ارتقـى شـهيدًا جـراء إصـابته الفلسطيني وأمت

 على إثر االنفجار الذي وقع في بيت حانون".
وقالت الكتائب "انه تصـادف مـرور حمـدين وقـت وقـوع االنفجـار فسـقط شـهيدا، مبينـة ان شـهادته جـاءت بعـد 

 مشوار جهادي عظيم".

 21/3/1124 ،وكالة معا  اإلخبارية
 

 العودة مقابل السالم ويشترط إلغاء حقّ  "الدولةيهودية "على  نتنياهو يصرّ  .11
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يوقع نهائيا أي اتفاق سالم مع : زبون كفاح-هللارام 

 لفلسطينيين.الفلسطينيين ال يتضمن اعترافا صريحا بيهودية الدولة ويلغي حق عودة الالجئين ا
على ضوء التصريحات "وقال نتنياهو، أمس، في مستهل اجتماع لنواب كتلة حزب الليكود الذي يترأسه: 

قالوا هذا األسبوع إنهم لن يعترفوا بدولة يهودية ". وأضاف: "الفلسطينية األخيرة، فإننا نبتعد عن اتفاق سالم
نني لن أطرح أي اتفاق على استفتاء شعبي إال أن ولن يتنازلوا عما يسمى بحق العودة. أود أن أؤكد على أ

هذه شروط أساسية ومبررة ". وتابع: "يتضمن إلغاء ما يسمى بحق العودة واعتراف فلسطيني بالدولة اليهودية
وحيوية بالنسبة لدولة إسرائيل. الفلسطينيون من طرفهم ال يبدون أي إشارة على أنهم ينوون الدخول في 

 ."في الحقيقة، نحن نسير بعيدا عن اتفاق سالم". وأردف قائال: "لنزاعتسوية عملية وعادلة ل
 21/3/1124، الشرق األوسط، لندن

 
 للتحريض على إيران والسلطة الفلسطينية كاميروننتنياهو يستغل زيارة  .13

انية الحكومة البريط إلقناع رئيسيسعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى استثمار كل الطاقات 
والرواية  لتسويق الموقفدافيد كاميرون، الذي يبدا زيارة إلسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية اليوم، 

 اإليراني والفلسطيني. في الشأنين اإلسرائيلية
قالت اإلذاعة اإلسرائيلية "ريشيت بيت" إن رئيس الوزراء اإلسرئيلي بنيامين نتنياهو سيركز في لقائه مع و 

النووي اإليراني، وسيحاول إقناعه بأن الفلسطينيين هم من يعيقون التوصل إلى  ملفعلى الكاميرون 
 التسوية.

واضافت اإلذاعة أن نتنياهو سيعرض على كاميرون "دالئل" حول ضلوع إيران في سفينة األسلحة التي 
ؤكد رغبة مواطني استولت عليها إسرائيل مؤخرا. وبالنسبة للمفاوضات مع الفلسطينيين، قالت إن نتنياهو "سي

إسرائيل بالسالم"، مضيفة أنه "سيوضح، أن برأيه، الفلسطينيون هم من يبعدون فرص التوصل التفاق 
 تسوية".

 21/3/1124، 48عرب 
 

 عن أسرى من الداخل  اإلفراج ليبرمان: سنصوت ضدّ  .14
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نه يعترض على إطالق قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إ :الجديدة الحياة-القدس المحتلة 
وقال  سراح أسرى فلسطينيين من داخل الخط األخضر، مؤكدا أن حزبه سيصوت ضد قرار اإلفراج عنهم.

إن حزب "يسرائيل بيتينا" المتطرف الذي يتزعمه، سيعارض  أمسليبرمان في حديث للصحفيين بالكنيست 
واشار ليبرمان الى ان  ج مستقبلية.أي عملية إفراج عن أسرى فلسطينيين من الداخل في أي عملية افرا

 حزبه منح أعضاءه حرية التصويت في عمليات افراج سابقة.

 21/3/1124، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 من النووي اإليراني والمفاوضات مع الفلسطينيين بكثيرأهم  من الفناء اليهوديةإنقاذ الجاليات  :ليبرمان .11
خارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان، وهو مستجلب من اإلتحاد أندراوس: إعتبر وزير ال زهير-الناصرة 

في الضفة الغربية المحتلة، اعتبر أن إنقاذ الجاليات اليهودية  "نوكديم"السوفييتي سابًقا، ويقطن في مستوطنة 
 من الفناء، بات أكثر أهمية من المفاوضات مع الفلسطينيين والمشروع النووي اإليراني.

اإلخباري العبري أنه ينوي تجنيد أكثر من بليون دوالر سنوًيا إلنقاذ  "WALLA"موقع وأعلن، كما أفاد 
 الجاليات اليهودية، زاعًما أن الدولة العبرية قد تفقد ستة ماليين يهودي آخر.

وبحسب ليبرمان فإن الجاليات اليهودية في طريقها إلى الزوال بسبب اإلختالط بالديانات األخرى. ولفت 
أن مشروع ليبرمان، الذي يشمل باألساس إنشاء مدارس يهودية في مختلف أنحاء العالم، يأتي  الموقع إلى

 في موازاة مشروع آخر تديره الحكومة اإلسرائيلية وتخصص له مئة مليون شيكل سنوًيا.
 21/3/1124، القد  العربي، لندن

 
 رفع نسبة الحسم االنتخابية قانونقّر يالكنيست اإلسرائيلي  .16

في غياب احتجاجّي تام ألحزاب المعارضة، صادق الكنيست اإلسرائيلي أمس بأصوات الحياة:  – الناصرة
كم"على قانون  "210من مجموع  99"نواب االئتالف الحكومي  وفي صلبه رفع نسبة الحسم في  "الح 

ارضة نزع في المئة. وبموجب القانون الجديد لن يكون سهاًل على المع 3211إلى  1االنتخابات العامة من 
الثقة عن الحكومة، إذ يمكنها ذلك فقط في حال نجحت في إقناع الكنيست بأن لديها حكومة جديدة تحظى 

اليميني  "إسرائيل بيتنا"ويعتبر إقرار قانون رفع نسبة الحسم إنجازًا لزعيم حزب  بثقة غالبية نواب الكنيست.
بوجوب تقليل عدد األحزاب الصغيرة في  المتطرف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي برر تقديمه

ه ضد األحزاب العربية التي لم يصل  الكنيست فيما اعتبرته أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية بأنه موجَّ
ما ينذر بسقوطها في االنتخابات المقبلة في حال لم  3211اثنان منها في االنتخابات قبل عام إلى نسبة 

 توحد صفوفها.
 21/3/1124، الحياة، لندن

 
 لى روسيا!إارحل فزحالقة يرد على ليبرمان: إذا كنت ال تطيق العرب  .13

رد النائب د. جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية في الكنيست على  :الجديدة الحياة-القدس المحتلة 
نا قبل تحريض افيغدور ليبرمان عليه وعلى التجمع، قائاًل: "كنا هنا قبلك يا ليبرمان وسنبقى بعدك. ك

العنصريين امثالك وسنبقى بعدهم. نحن الباقون والعنصريون وعنصريتهم الى زوال". وجاءت اقوال زحالقة 
 إذاخالل جلسة المعارضة االسرائيلية، التي تقاطع جلسات رفع نسبة الحسم في الكنيست. وقال زحالقة انه 
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لتركها، واذا كان ال يطيق العرب وسماع كان ليبرمان ال يطيق سماع اللغة العربية في الكنيست فهو مدعو 
 اللغة العربية في البالد، فليرحل الى روسيا من حيث اتى".

 21/3/1124، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 وحدة استيطانية جديدة بالقد  383لبناء  اتعطاءتنشر وزارة االسكان اإلسرائيلية  .18
وحدة استيطانية  339رائيلية الثالثاء عطاءا لبناء أصدرت وزارة االسكان اإلس: ترجمة صفا –القدس المحتلة 

وتهدف سلطات االحتالل من بناء  في مستوطنة 'رامات شلومو' الواقعة شمالي مدينة القدس المحتلة.
وحدة من الجانب الشرقي وباتجاه  2100الوحدات القريبة من بلدة شعفاط، إلى توسيع المستوطنة بإضافة 

 الغربي.مستوطنة 'راموت' من الجانب 
بدوره أكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع أن العطاء سيعمل 
على ابتالع مزيد من األراضي في البلدة ويحرم المواطنين الفلسطينيين في بلدتي بيت حنينا وشعفاط من 

 أرضهم واستثمارها لمصلحة شعبهم.
سباب الرئيسية لمسابقة االحتالل للزمن في خطوات تنفيذ المشروع هو البدء وقال قريع في بيان له إن اال

 االستيطاني الذي سيعمل على إضافة مدخلين جديدين لمستوطنة 'رمات شلومو'. 12بأعمال تشييد شارع 
دونما من أراضي  310 على االستيالء على 22031وأضاف: "سيعمل المخطط الذي يحمل الرقم الهندسي 

 ط".بلدة شعفا
 22/3/1124، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 زعيتر لقاضي رائدلقتلها ا لألردن تعتذر رسميا   "سرائيل"إ .19

أعربت إسرائيل، مساء اليوم الثالثاء، عن أسفها واعتذارها الرسمي  :خاصة ترجمة-كومدوت  القدس-هللارام 
 ى يد الجيش اإلسرائيلي في معبر الكرامة.للجانب األردني بعد حادثة قتل القاضي األردني رائد زعيتر عل

ونشرت وسائل إعالم عبرية بيان لمكتب نتنياهو يقدم التعازي للشعب األردني وحكومته، مبينا موافقته على 
 مشترك الستكمال التحقيق في الحادث حيث سيباشر الطاقم عمله مباشرة. إسرائيلي-أردنيتشكيل طاقم 

فإن البيان صدر بعد محادثات مكثفة أجراها اسحاق مولخو المبعوث ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، 
الخاص لرئيس وزراء الحكومة اإلسرائيلية، مع مسؤولين كبار في الحكومة األردنية بهدف احتواء األزمة 

 ومنع التصعيد السياسي بين الجانبين.

 22/3/1124، القد ، القد 
 

 زعيتر قتلعلى خلفية  ودة أسمعني توبيخا  : جباألردن اإلسرائيليالقائم بأعمال السفير  .31
 أمسقال القائم بأعمال السفارة االسرائيلية في عمان حاييم اسراف في مقابلة صباحية  :بترا–القدس المحتلة 

 "انه سمع توبيخا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين االردني ناصر جودة"مع اذاعة الجيش االسرائيلي 
ئه لوزارة الخارجية امس االول على خلفية استشهاد القاضي االردني رائد زعيتر على حد وصفه، لدى استدعا

ان وزير الخارجية "على جسر الملك حسين في طريقه الى فلسطين المحتلة. وقال اسراف في المقابلة 
ه، كان حديثا استثنائيا في خطورت سهال، لقداالردني استدعاني وكان الحديث الذي سمعته منه ليس طيبا او 

 . "ولم يكن حديثه معي وديا ابدا



 
 

 

 

 
           11ص                                    3214العدد:     21/3/1124األربعاء  التاريخ:

 21/3/1124، الدستور، عّمان
 

 على المعبر زعيتر أظهرت أن كاميرات المراقبة كانت متعطلة باستشهادالتحقيقات األولية هآرت :  .32
صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية اليوم الثالثاء، إن التحقيقات األولية بحادثة استشهاد القاضي  قالت-الغد

 د زعيتر على معبر الكرامة، أظهرت أن كاميرات المراقبة كانت متعطلة أمس على المعبر.األردني رائ
وأضافت الصحيفة على موقعها اإللكتروني "أنه لم يتضح بعد فيما إذا كانت الكاميرات قد تعّطلت يوم أمس 

لتحقيق فيه يبحث فقط أم خالل فترة سابقة لذلك"، مشيرة إلى أن جهاز الشاباك الذي تم تحويل الملف له ل
 أسباب تعّطل الكاميرات في المكان.

 21/3/1124، الغد، عّمان
 

 "إسرائيل": خسارتنا في األزمة األوكرانية مؤكدة .31
قلصت األزمة األوكرانية هامش المناورة أمام "إسرائيل"، وباتت تهدد مصالحها : النعامي صالح-غزة 

 لبة الدولية."االستراتيجية"، وتقلص قدرتها على التحرك في الح
وذكرت مصادر "إسرائيلية" رسمية أنه في الوقت الذي تطالب فيه الواليات المتحدة، وأوروبا حكومة نتنياهو 
بالتعبير عن موقفها من الغزو الروسي ألوكرانيا، فإن صناع القرار في تل أبيب يخشون أن تؤدي مثل هذه 

 إسرائيل" بكل منهما.الخطوة إلى تهديد العالقات االستراتيجية التي تربط "
ونقلت اإلذاعة العبرية صباح اليوم الثالثاء عن المصادر قولها إن تعاونًا استراتيجيًا، واستخباريًا، واقتصاديًا 
مهما يربط تل أبيب بكل من موسكو وكييف، عالوة على وجود أعداد كبيرة من اليهود، واإلسرائيليين في كال 

إسرائيل" تخشى أن يؤدي أي موقف "إسرائيلي" إلى ردة فعل غاضبة وأشارت المصادر إلى أن " البلدين.
 لدى كييف أو موسكو، أو كالهما معًا.

ونوهت المصادر إلى أن أي موقف ستتخذه تل أبيب سيؤثر على اتجاهات المفاوضات الدائرة بين الغرب 
يران بشأن برنامج طهران النووي، وهي القضية التي تمثل أهم معضلة استراتيج ية تعنى حكومة نتنياهو وا 

 بحلها حاليًا.
واستدركت المصادر أن خسارة تل أبيب في األزمة األوكرانية باتت مؤكدة على كل األحوال في ظل 
استعصاء األزمة على الحل، مشيرة إلى أن بوتين سينحى إلى اتخاذ أي قرار يرى أنه يمثل تحديًا للغرب، 

 وضمن ذلك دعم إيران في برنامجها النووي.
وفي ذات السياق، أوضح معلق الشؤون االستخبارية يوسي ميلمان أن خوف نتنياهو من قيام بوتين بدعم 
المشروع النووي اإليراني علنًا نكاية بالغرب دفعه إلى الحرص على إطراء الزعيم الروسي في كل مناسبة 

ى أن أكثر ما يقلق "إسرائيل" وفي مقال نشره موقع "ذي بوست" صباح اليوم الثالثاء نوه ميلمان إل ممكنة.
في األزمة األوكرانية حقيقة أنها مثلت دلياًل آخر على ضعف الواليات المتحدة وتراجع مكانتها، منوهًا إلى 

 أنه كلما تواصلت األزمة كلما تآكلت مكانة واشنطن أكثر.
 22/3/1124، "12موقع "عربي 

 
 الطائرات الصهيونية في غزة! سقوطالسر وراء تقرير:  .33
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أثار تساقط عدد من طائرات االستطالع الصهيونية في قطاع غزة تساؤالت حول سبب : خاص –المجد 
 تكرار هذه الحوادث مفادها هل سقطت أم أ سقطت بفعل عمٍل مقاوم؟.

وبرز التساؤل في ظل تكرار تساقط هذه الطائرات على مسافات زمنية غير متباعدة ومتقاربة، فيما يعتقد 
 لمقاومة لمكافحة الطائرات دون طيار ربما أفضى لشيء لم ي كشف عنه حتى اللحظة.آخرون أن جهد ا

وتعد الطائرة التي سقطت صباح الثالثاء شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة )السادسة( من نوعها منذ 
 .1023منتصف العام الماضي 

 تالي :وبدأت سلسلة تساقط طائرات االستطالع الصهيونية في قطاع غزة على النحو ال
 

 1123مايو  11
أعلنت قوات االحتالل العثور على حطام طائرة استطالع متطورة من نوع "سكاي رايدر" على الحدود مع 

 قطاع غزة، وذلك بعد يومين من فقدان آثارها في أعقاب نشاط عسكري على الحدود.
وقد كانت تجمع معلومات استخبارية طيلة األيام السابقة لسقوطها لرصد أية تحركات، لكن الجيش فقد 

 االتصال معها وبعد وقت قصير وتوقع بأنها سقطت وتحطمت.
مالحظة هامة // جرى الحادث في أعقاب اشتباك ناري كثيف على الحدود مع قطاع غزة، وتكتم الجيش 

 تقني؟.هل سقطت بسبب خلل بشري أم 
 

 1123مايو  21
قبالة سواحل نتانيا و"تل أبيب" بسبب  410أعلن االحتالل عن سقوط طائرة بدون طيار من نوع هيرمس 

 خلل فني.
العدو زعم أن الطائرة كانت تؤدي مهاًما أمنية وروتينية سقطت مساء السبت في عرض البحر قبالة نتانيا 

 وتل أبيب بسبب خلل في المحرك.
 

 1123يوليو 
( من نوع UAVتحطمت على الحدود المصرية الصهيونية وعلى مقربة من قطاع غزة طائرة بدون طيار )

 هيرمس بينما كانت تجمع معلومات استخبارية عن العمليات األمنية الجارية.
زعم االحتالل أن غرفة العمليات في الجيش من رصدت خطأ في االتصال مع الطائرة ال يسمح للسيطرة 

 ت على اثرها تحطيمها قبل أن تسيطر عليها جهات معادية.عليها، وقرر 
 

 1123نوفمبر  13
اعترف الجيش الصهيوني بسقوط طائرة استطالع شمال قطاع غزة" بسبب عطل فني، فيما نجحت المقاومة 

 الفلسطينية في االستيالء عليها.
 الشمالية لقطاع غزة. مالحظة هامة // سقطت الطائرة في ظل توغل محدود آلليات العدو في المناطق

 
 

 1124يناير  19
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سقوط طائرة استطالع صهيونية فجرًا داخل موقع "المطبق" العسكري شرق حي النهضة بمحافظة رفح 
 جنوب قطاع غزة.

 وزعمت المصادر العبرية أن الطائرة بدون طيار سقطت نتيجة خلل فني دون أن توضح تفاصيل أكثر.
وقت كان يسوده التوتر وقد كانت أجواء المناطق الجنوبية تشهد تحليقا مالحظة هامة // سقطت الطائرة في 

 مكثفا لطائرات االستطالع.
 

 1124مار   22
اعترف العدو الصهيوني بسقوط طائرات استطالع من نوع "راكب السماء" في المنطقة الشرقية لمدينة رفح، 

 فيما أعلنت كتائب القسام السيطرة عليها.
ش إن الطائرة التي كانت في مهمة تنفيذية، وتحطمت نتيجة خلل فني وان الحادثة قيد وقال ناطق باسم الجي

 التحقيق.
مالحظة هامة // سقطت الطائرة في ظل توغل صهيوني في منطقة قريبة من المكان، وفي ظل اشتباكات 

 بين المقاومة وجيش االحتالل.
غزة باتت تمتلك طائرات بدون طيار تعمل ال وتعتقد استخبارات العدو أن المقاومة الفلسطينية في قطاع 

سلكيا ستكون كطائرات انتحارية ضد أهداف الجيش في حال وقوع أي مواجهة مستقبلية، حيث يتم تصنيعها 
 ذاتيًا في قطاع غزة.

ن كان حديث العدو صحيحًا حول تصنيع المقاومة الفلسطينية لطائرات استطالع داخل قطاع غزة،  وا 
هل من يملك تقنية تصنيع الطائرات دون طيار يعجز عن ابتكار وسيلة للتشويش أو  فاألولى طرح تساؤل

 السيطرة على تقنيات مشابهة لما يصنعه؟!
وعلى فرض أن المقاومة أنتجت طريقة تمكنها من السيطرة على الطائرات دون طيار؟ هل ستشكل هذه 

 طائرات االستطالع مجالها كليا؟الطريقة غطاًء كاماًل يكفي جميع أنحاء قطاع غزة ويمنع دخول 
وهل يمكن للمقاومة السيطرة على الطائرات أم فقط القدرة على اسقاطها؟ وهل نجحت المقاومة فيما نجحت 

 فيه المقاومة العراقية في الدخول للطائرات ومعرفة ما تلتقطه هذه الطائرات من معلومات وصور؟

 22/3/1124، المجد االمني
 

 يوما   142منذ ة واستمرار حصار اليرموك بسوري فلسطينياندان شهي ":مجموعة العمل" .34
استشــهد الجئــان فلســطينيان الثالثــاء، جــراء الهجمــات والقصــف المتواصــل علــى المخيمــات : صــفا –دمشــق 

وقالت مجموعة العمل مـن أجـل فلسـطينيي سـورية فـي بيـان وصـل "صـفا" نسـخة عنـه  .ةالفلسطينية في سوري
ضـى إثـر إصـابته بشـظايا قذيفـة هـاون سـقطت بـالقرب مـن سـاحة الريجـة فـي مخـيم إن الشاب أكرم السـماك ق

وذكرت أن الشاب دياب حسين مهنا قضى كذلك في إطالق نار في مخيم اليرمـوك. والجـدير ذكـره  اليرموك.
 أنه أحد كوادر الهالل األحمر الفلسطيني في المخيم المحاصر.

ضــه الجــيش النظــامي ومجموعــات مــن الجــيش الحــر علــى ووفــق المجموعــة، فــإن الحصــار المشــدد الــذي يفر 
الجفــاف فــي  النتشــاريومــًا، ويمنــع إدخــال المــواد الطبيــة والغذائيــة إليــه، ممــا أدى  142المخــيم مســتمر منــذ 

 صفوف أهاليه.
 21/3/1124وكالة الصحافة الفلسطينية، )صفا(، 
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 كه ينزف حتى است شهدبرام هللا واالحتالل تر  جرابعة: مستوطن أطلق النار على ""معا   .31

( عامـًا، 23أكد العديد من أهالي قرية بيتين شرق رام هللا، أن الشاب ساجي صـايل درويـش جرابعـة ) :رام هللا
 والذي استشهد مساء يوم االثنين، استشهد برصاص مستوطن إسرائيلي، وليس برصاص جنود االحتالل.

عة من الشبان كانوا يلقون الحجارة على سيارات وكانت مصادر أمنية إسرائيلية ادعت مساء أمس، أن مجمو 
المستوطنين شرقي رام هللا، ما أدى إلى تحطم زجاج العديد من سيارات المستوطنين، ما اسـتدعى تـدخاًل مـن 
قــوات االحــتالل التــي وفقــًا للروايــة اإلســرائيلية، نصــبت كمينــًا للشــبان وأطلقــت النيــران نحــوهم، فقتلــت أحــدهم، 

 يد من أهالي القرية.وهو ما نفاه العد
وأكــد العديــد مــن أهــالي القريــة لمراســل وكالــة "معــا" بــرام هللا، أن الشــاب كــان يقــف بجــوار منزلــه، وتحديــدًا فــي 
اسطبل خاص للخيل، لمتابعة الخيل الخاص به، وفي هذه األثنـاء ترجـل أحـد المسـتوطنين وأطلـق الرصـاص 

 نحو ساجي الذي استشهد على الفور.
ي إصــابة بالغــة، إال أن قــوات االحــتالل تركتــه ينــزف حتــى لفــظ أنفاســه األخيــرة، ومنعــت ورغــم إصــابة ســاج

ــه إلــى المستشــفى إال بعــد أن تيقنــت مــن استشــهاده، وبعــد أن صــاغت  ســيارات اإلســعاف الفلســطينية مــن نقل
 ، لتبرير قتله.اإلعالميخطابها 

 21/3/1124وكالة معا  اإلخبارية، 
 

 دونمات بالضفة 318تصادر  "إسرائيل"": مركز الجدار واالستيطان" .36
رام هللا ـ األناضــــول: قــــال مركــــز فلســــطيني مخــــتص فــــي شــــؤون الجــــدار واالســــتيطان، إن قــــوات االحــــتالل 

من أراضـي المـواطنين الفلسـطينيين بالضـفة الغربيـة خـالل الثلـث األول مـن  دونماً  303 اإلسرائيلي، صادرت
الثالثــاء، ذكــر مركـز معلومــات الجــدار واالســتيطان  أمـس وفـي بيــان صــادر عنــه، شـهر مــارس/آذار الجــاري.

لحــم، )التــابع لــوزارة شــؤون الجــدار واالســتيطان الفلســطينية(، أن األراضــي المصــادرة تقــع فــي محافظــات بيــت 
 الضفة الغربية، ونابلس )شمال( واألغوار )شرق(. يجنوب

ومســتوطنيه  االحــتاللتيــرة اعتــداءات وأشــار مــدير المركــز، جميــل البرغــوثي فــي البيــان نفســه، إلــى تصــاعد و 
 وتخريـب، ،ءتجريـف، واسـتيالوممتلكاتهم وخاصة أراضـيهم، بمـا يشـمل عمليـات  على المواطنين الفلسطينيين

 ومصادرة لألراضي ألهداف استيطانية واحتاللية عسكرية.
 21/3/1124القد  العربي، لندن، 

 
 فتوى تشّجع على اقتحام األقصىحاخام يهودي  " ت حذر من إصداراإلسالمية المسيحية" .33

حــذرت هيئــة مقدســية مــن الفتــوى األخيــرة ألحــد كبــار حاخامــات اليهــود الشــرقيين "الحريــديم" : القــدس المحتلــة
 الحاخام "مائير مزوز" بجواز اقتحام اليهود لمناطق معينة من المسجد األقصى.

يان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنـه في ب  وأكدت"الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات"
(، أن هذه الفتوى "تعد توجهًا خطيرًا وتصعيدًا للموقف الرسمي اإلسرائيلي تجاه األقصى 3|22اليوم الثالثاء )

المبارك، ومـا يشـكله مـن رمزيـة ومكانـة مقدسـة لـدى المسـلمين والمسـيحيين علـى حـد سـواء"، مشـددة علـى أن 
فــي ظــل األنبــاء التــي تتحــدث عــن أن اقتحــام األقصــى تمهيــد لطــرح فكــرة "المخــاوف تــزداد لحظــة بعــد لحظــة 
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تقســــيمه بــــين المســــلمين واليهــــود كخطــــوة لتحقيــــق أهــــدافهم لبنــــاء الهيكــــل المزعــــوم، وتمهيــــدًا لبســــط الســــيطرة 
لغاء الوصاية األردنية".  اإلسرائيلية عليه، وا 

 22/3/1123، قد  بر 
 

 مع االحتالل المفاوضاتالسلطة الفلسطينية استئناف منذ  شهيدا   44البرغوثي: مصطفى  .38
قــال األمــين العــام لحركــة "المبــادرة الوطنيــة الفلســطينية"، مصــطفى البرغــوثي، إن دولــة : عــوض وليــد- رام هللا

مـن خـالل  وأرواحهـماالحتالل اإلسرائيلي "تنفـذ جـرائم ممنهجـة وخطيـرة بحـق الفلسـطينيين، وتسـتخف بـدمائهم 
 ".اإلجرامإمعانها في 

زعيتــر والشــاب ســاجي  القاضــي رائــدوضــح البرغــوثي فــي تصــريح صــحفي أن "جريمتــي" االحــتالل، بقتــل وأ
( شــهيدًا منــذ بــدء المفاوضــات قبــل ســتة شــهور والتــي تســتخدمها "إســرائيل" 44جرابعــة رفعتــا عــدد الشــهداء لـــ )

 للتغطية على جرائمها.
 21/3/1124القد  العربي، لندن، 

 
 فلسطينيين احتجزتهم لسنوات في "مقابر األرقام" شهداء سةتسلِّّم رفات خم "إسرائيل" .39

ســـّلمت الســـلطات اإلســـرائيلية، مســـاء الثالثـــاء، رفـــات خمســـة فلســـطينيين لـــذويهم بعـــد : األناضـــول – رام هللا
 احتجازهم لسنوات في "مقابر األرقام".

إن "مسؤولين والمئات ، وفي تصريح لألناضول، قال ساهر صرصور، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية
مـــن المـــواطنين وذوي الشـــهداء كـــانوا فـــي اســـتقبال الرفـــات علـــى معبـــر الطيبـــة قـــرب طـــولكرم شـــمالي الضـــفة 

وأضاف: "الشهداء الخمسة هم ماهر محيي الدين حبيشة من نابلس )شمال الضفة الغربية(، وعماد  الغربية".
ن قلقيليـة )غـرب الضـفة الغربيـة(، وخالـد صـبحي كامل زبيدي من نابلس، وأنس بنان عبد الكـريم أبـو علبـة مـ

علي سنجق من بلدة رامين في طولكرم )شمال الضفة الغربية(، وكامل عبد هللا عالونة من بلـدة جبـع بجنـين 
 )شمال الضفة الغربية(".

 21/3/1124رأي اليوم، لندن، 
 

 في الخليل سطينيباالستيالء على بيت فل تحكم لصالح مستوطنين اإلسرائيليةالمحكمة العليا  .41
العليـــا الثالثـــاء حكمـــا قضـــى باعتبـــار مســـتوطنين يهـــودا  اإلســـرائيليةالمحكمـــة  : أصـــدرت)أ ف ب( - القـــدس

 طبقات متنازع عليـه فـي قلـب مدينـة الخليـل القديمـة فـي الضـفة الغربيـة. أربعالشرعيين لمنزل من  األصحاب
الرجبي الفلسطينية التي كانت تملك المنـزل  ةأسر ويضع القرار حدا لدعوى قضائية دامت سبع سنوات قدمتها 

ويقــــع المنــــزل قــــرب الحــــرم  ، بــــالغش.1009فــــي  أشــــهرفيــــه لعــــدة  أقــــامواواتهمــــت فيهــــا المســــتوطنين الــــذين 
 .اإلسرائيليينالجنود  آالففي منطقة موضوعة تحت حماية  اإلبراهيمي

وفقـا  1004"منـزل السـالم" باعـه فـي والمسـتوطنين اسـم  "عليـه الـبعض اسـم "منـزل النـزاع أطلـقوالمنزل الذي 
 مستوطنين بواسطة رجل غير يهودي.إلى الفلسطينيون  أصحابهللمحكمة 

 الغــش يبطــل عمليــة البيــع. أنالمســتوطنون فــي المنــزل وقــدم الفلســطينيون شــكوى باعتبــار  أقــام 1009وفــي 
بواسـطة  أوهـذه الصـفقات سـرا ويعتبر الفلسطينيون بيع منزل لمستوطنين يهود خيانة ولهذا السـبب تـتم دائمـا 

 .اإلسرائيليةالمحاكم  أمامرفع شكاوى إلى عمالء ما يؤدي 
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 21/3/1124رأي اليوم، لندن، 
 

 أسيرا  مضربا  عن الطعام 21نادي األسير: خطر الموت يتهدد  .42
الخليــل: أكــد نــادي األســير، خــالل مــؤتمر صــحافي عقــده فــي مقــر محافظــة الخليــل، أمــس، أن عــدد األســرى 

( أسيرًا، وأن تـدهورًا شـديدًا طـرأ علـى صـحتهم، بعـد أن وصـل إضـراب 21ربين عن الطعام وصل إلى )المض
 ( يومًا.91بعضهم إلى )

وأوضح رئيس النادي قدورة فارس أن عدد األسرى المضربين عن الطعام وصل إلى اثني عشـر أسـيرًا، وقـال 
لســجون حاليــًا تعمــل علــى حقــن األســرى أن حيــاة األســرى المضــربين أصــبحت بحالــة خطــر شــديد، "فسياســة ا

بـالمكمالت الغذائيـة بـالقوة، وهــي غيـر مكترثـة بمــا تـؤدي إليـه هــذه المـواد مـن ضــرر بأجسـاد األسـرى"، وعبــر 
 هذه السياسة على األسرى المضربين. إتباعفارس عن قلقه الشديد من 

 21/3/1124األيام، رام هللا، 
 

 صوت 21411على رامز جرايسي بفارق ة بانتخابات الناصرة المحلي علي سالمفوز  .41
علـى  علـي سـالم رئـيس قائمـة ناصـرتي فـاز أنبلديـة الناصـرة  النهائيـة النتخابـاتأظهرت النتـائج : موقع بكرا

 20400رامـز جرايسـي، بفـارق  عامـاً  10منافسه رئيس الجبهة الديمقراطية ورئـيس بلديـة الناصـرة علـى مـدار 
صـوتا  19999سـالم حصـل علـى  التاليـة: علـياع تـم تسـجيل النتـائج جميع بطاقات االقتر  وبعد فرز صوت.

. %33243صـوتًا فقـط مـا نسـبته  29199منافسـه رامـز جرايسـي فحصـل علـى  أما %92219وهو ما يشكل 
 .%34242ووصلت نسبة التصويت 

ورامـــز  29332 ىحصـــل علـــي ســـالم علـــ 11/20/1023يـــوم  أجريـــتانـــه فـــي االنتخابـــات التـــي إلـــى يشـــار 
 .29303 جرايسي

 21/3/1124، 48عرب 
 

صابات خالل قمع االحتالل  .43  مسيرة طالبية من جامعة بيت لحمحملة اعتقاالت بالضفة وا 
مواطنين من بيت لحم والخليـل  ثمانية أمساعتقلت قوات االحتالل  حسن عبد الجواد: ،وكاالت –محافظات 

نــوب نـــابلس إخطــارات بهـــدم منـــازلهم مــواطنين مـــن قريــة يتمـــا ج ثالثـــةونــابلس، كمـــا ســلمت قـــوات االحــتالل 
  وأخطرت بهدم بئري مياه شرق يطا.

، أمسأصيب ثمانية شبان بالرصاص المطاطي، واختناقات قنابل الغاز المسيل للدموع، يوم من جهة ثانية، 
 وذلك خالل مواجهات عنيفة اندلعت في محيط مسجد بالل بن رباح، في المنطقة الشمالية لمدينة بيت لحـم.

وصـــول عشـــرات الطــالب والطالبـــات فـــي مســيرة طالبيـــة مـــن  إثــرشـــهود عيــان ان المواجهـــات انـــدلعت وقــال 
جامعــة بيــت لحــم، احتجاجــا علــى جــرائم القتــل التــي ترتكبهــا قــوات االحــتالل بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني 

 وطلبة الجامعات المحلية، واستشهاد ساجي درويش، والقاضي رائد عالء الدين زعيتر.
 21/3/1124رام هللا،  األيام،

 
 48لفلسطينيي  اتسيار ال عشراتتعتدي على  يهوديةال"تدفيع الثمن"  عصابات .44
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(، علـى ثقـب إطـارات 3|22أقدم متطرفون يهود، من عصابات "تدفيع الثمن"، صباح يـوم الثالثـاء ): الناصرة
بلــدة جلجلوليــة فــي  تســعة عشــر ســيارة تعــود لمــواطنين فلســطينيين كانــت مركونــة علــى الشــارع الــرئيس، فــي

 .2743المثلث الجنوبي وسط فلسطين المحتلة عام 
كمــا خــط أفــراد العصــابة شــعارات عنصــرية باللغــة العبريــة علــى عــدد مــن المركبــات، منهــا "العــرب مجرمــون" 

ــدة بعــد  وعبــارات عنصــرية أخــرى. وقــال النائــب العربــي فــي البرلمــان اإلســرائيلي جمــال زحالقــة الــذي زار البل
"إن اســتمرار جــرائم "دفــع الــثمن" هــو نتــاج لتقــاعس الشــرطة واســتخفافها باالعتــداءات علــى العــرب،  االعتــداء

 الذي يشجع على االعتداء على العرب ومقدساتهم وممتلكاتهم.
 22/3/1123، قد  بر 

 
 "تسونامي اليابان"ذكرى  إحياءب يشاركونأطفال غزة  .41

الثالثـاء، طـائرات ورقيـة فـي سـماء جنـوب قطـاع  أمـس، غزة ـ األناضول: أطلق عشرات األطفال الفلسطينيين
تسـونامي "، إحياء للـذكرى السـنوية الثالثـة لــ ااألونرو غزة، خالل فعالية نظمتها وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

طــائرة حلقــي عاليــا حاملــة الحــب إلــى اليابــان، ممثلــين عــن  أيــاوشــارك فــي الوقفــة التــي حملــت اســم:  ."اليابــان
ابانية لدى السلطة الفلسطينية في رام هللا، إلى جانب عشرات األطفال والمدرسين التابعين لمدراس الممثلية الي

 بغزة. ااألونرو 
 21/3/1124القد  العربي، لندن، 

 
 اإلسرائيلية بالقاهرة السفارةانفجار عبوة أمام  .64

السفارة اإلسرائيلية في قالت مصادر أمنية مصرية إن قنبلة بدائية الصنع انفجرت أمام ": صفا"–القاهرة 
وأضافت ذات المصادر أن االنفجار استهدف سيارة للشرطة كانت متوقفة قرب  القاهرة مساء الثالثاء.

ولم يتسبب االنفجار في  السفارة، ولم تكن السفارة نفسها مستهدفة، وتبين أنها مزروعة أعلي كوبري الجامعة.
توقفة في محيط المكان الذي يشهد انتشاًرا أمنًيا مكثًفا أي إصابات لكنه ألحق أضراًرا في عدة سيارات م

 لمعرفة مالبسات الحادث.
 11/3/4116وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
 المستقلة مصلحة أردنية عليا الفلسطينيةالسفير الخصاونة: قيام الدولة  .74

ن أ ،الدائم لدى الجامعة العربيةلدى مصر ومندوبها  ردنسفير األ ،كد بشر الخصاونةأ :بتراوكالة  –القاهرة 
ن القضايا الجوهرية أمصلحة أردنية عليا، و  "القدس الشرقية"قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

 من والحدود والمياه والقدس ومقدساتها تمس مصالح األردن العليا.كقضايا الالجئين واأل
مس االول في مقر الجامعة، ضم أرك عقد مساء جاء ذلك في كلمة ألقاها الخصاونة خالل اجتماع مشت

 ممثلين عن االخيرة ولجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
 11/3/1117، الدستور، عّمان

  
 تدين االعتداء اإلسرائيلي على غزة "النقابات المهنيةعّمان: " .74
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ربعة شهداء. وقال ألعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والذي خلف ااألردنية دانت النقابات المهنية أ :عّمان
رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين سمير خرفان لم يجف دم الشهيد القاضي رائد زعيتر، حتى قامت قوات 

بقصف قطاع غزة بطائرات العدوان والغطرسة الهمجية" ما أودى ]أمس الثالثاء[ العدو الصهيوني هذا اليوم 
 بعة شهداء من أهل غزة.بحياة أر 

كد أّن النقابات المهنية تؤكد مواقفها الثابتة من حقيقة هذا العدو، وأن التعامل معه ال يمكن أن يتم من أو 
خالل الشجب واالستنكار. وطالب خرفان الحكومة بإعادة النظر باتفاقية وادي عربة المذلة وطرد السفير 

 مسة.الصهيوني، واإلفراج عن الجندي أحمد الدقا
 11/3/1117، الدستور، عّمان

 
 زعيتر مسؤولية مقتل القاضي "إسرائيل"حّمل ت يةاألردنالحكومة  .74

 األردني رئيس الوزراء ، أنميرماجد األ ،عّمان، نقاًل عن مراسلها في 11/3/1117، الرأي، عّماننشرت 
لألردن على حادثة مقتل القاضي  رسمياً  مس اعتذاراً أعلن أن الحكومة اإلسرائيلية قدمت أ عبد هللا النسور  .د

رائد زعيتر على يد جنود االحتالل اإلسرائيلي على معبر الكرامة، ووافقت الحكومة اإلسرائيلية كذلك على 
 فتح تحقيق مشترك بالحادثة يشارك فيه الجانب األردني.

ومة اإلسرائيلية ان يكون تحقيق مشترك ووافقت الحك بإصرارطالبنا " ، أمام مجلس النواب األردني:وقال
 .واالستخباراتية"على طلبنا وستشارك فيه قواتنا االمنية 

الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه " النسور حّمل، أن 11/3/1117، األخبار، بيروتوأضافت 
ولي كل المبررات التي تسوقها السلطات اإلسرائيلية في تحقيقها األ". وأكد النسور أن "الجريمة البشعة

 ."للحادث، ال تبرر هذا الفعل الغادر بإطالق النار على مواطن أردني أعزل مسالم
 

 االعتبار للدم األردني ووقف الغطرسة اإلسرائيلية بردّ  الحكومةيطالب  األردني مجل  النواب .01
استحوذ حادث استشهاد القاضي رائد زعيتر على مجريات جلسة مجلس النواب  :المنسي جهاد-عّمان 

 عصر أمس، وعقدت برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الحكومة.دني األر 
ويستكمل المجلس صباح اليوم جلسته لالستماع الى مداخالت اعضائه، والتصويت على مقترحات مقدمة 

ّمان، على طرد السفير اإلسرائيلي من ع ساساً أمن نواب، للرد على الجريمة اإلسرائيلية، والتي تركزت 
طالقعادة النظر في اتفاقية وادي عربة، ا  من تل ابيب، و  األردني سفيرالوسحب  سراح الجندي المسرح  وا 

 حمد الدقامسة، وتحريك قضية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد قتل زعيتر.أ
عله من كاذيب اإلسرائيلية حيال ما تفي جهد نيابي في كشف األأإن المجلس "لن يتأخر عن  :الطراونة قالو 

أزمات، ضاربة عرض الحائط باالتفاقيات والمواثيق، والمجلس لن يقف مكتوف األيدي امام الجريمة النكراء 
التي مورست بحق مواطن أردني وفلسطيني وعربي". وأضاف ان "المجلس سيفّعل كل القنوات القانونية 

مبينا أن "استشهاد زعيتر يبعث  والدبلوماسية المتاحة للسلطة التشريعية، ليبطل الباطل ويحقق الحق"،
 برسائل تنبيه وتحذير، بأن العدو سيظل عدوا، وأن االحتالل لن يفرز اال الظلم واالستبداد".

وقال الطراونة "إننا اذ نطالب الحكومة بعدم االكتفاء بنتائج التحقيق األولية، والمطالبة بما هو ابعد من ذلك، 
في رد االعتبار للدم األردني الذي نزف من جسم الشهيد القاضي  فإننا نضعها امام مسؤولياتها الوطنية

 زعيتر، واستثمار المعاهدة الموقعة واالتصاالت الدولية لوقف إسرائيل عند حدها".
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 11/3/1117، الغد، عّمان
 

 "إسرائيل" نائب أردني يدعو لفتح "باب الجهاد" ضدّ  .01
، "إسرائيل"مساء الثالثاء، إلى فتح باب الجهاد ضد  يحيى السعود األردني دعا النائب :الشيخ غادة- عّمان

وذلك في مجمل رده على قضية استشهاد القاضي األردني رائد زعيتر على يد جنود االحتالل أمس. ولوح 
األربعاء المتوقع أن تصوت على حجب الثقة عن  يومالسعود باالستقالة إذا لم تخرج جلسة مجلس النواب 

عتبار لألردنيين في جريمة استشهاد زعيتر. وأشار إلى أن الحكومة تخاذلت في الحكومة بمخرجات ترد اال
 ملف استشهاد زعيتر كما تخاذلت في ملف األسرى األردنيين في سجون االحتالل من قبله.
 11/3/1117، الغد، عّمان

  
 "هللا أكبر" بقضيب مرددا   هاجم جنديا   زعيترالقاضي : يةتحقيقات إسرائيل .01

تالل اإلسرائيلي يوم الثالثاء، نتائج التحقيقات األولية التي قام بها بعد استشهاد القاضي نشر جيش االح
األردني رائد زعيتر أمس على معبر الكرامة، حيث ادعى الجيش بأن الشهيد هاجم الجنود وهو يصرخ "هللا 

شرة للتلفزيون أكبر" وحاول االعتداء عليهم مستعينا بقضيب حديد. وبحسب ما نشر موقع القناة العا
 اإلسرائيلي، فإن تحقيقات الجيش أكدت بأن الجنود تصرفوا وفقا لتعليمات الجيش اإلسرائيلي.
 11/3/1117، الغد، عّمان

  
 بمشاركة رسمية أردنية زعيتر في نابل  قاضيجنازة عسكرية لل .03

شييع جنازة الشهيد األردني شارك رئيس البعثة األردنية في رام هللا خالد الشوابكة في ت :الرشق تغريد-عّمان 
عاما( في نابلس ظهر أمس، كما شارك أسرته تقبل العزاء، بناء على تكليفه بذلك  83القاضي رائد زعيتر )
  من الحكومة األردنية.

وكانت جماهير وجموع فلسطينية غفيرة في مدينة نابلس شيعت ظهر أمس جثمان زعيتر، وأقامت السلطة 
 عسكرية لزعيتر. الوطنية الفلسطينية جنازة

 11/3/1117، الغد، عّمان
  
 "ويطالبون بإسقاط "وادي عربة عن الترافع جزئيا   يتوقفون"المحامون" عّمان:  .07

عن الترافع أمام المحاكم، ولمدة ساعة واحدة، في قصر  جزئياً  نفذ محامون توقفاً  :الكيالي محمد-عّمان 
رائيلي بقتل القاضي األردني الشهيد رائد زعيتر أثناء على قيام قوات االحتالل اإلس العدل أمس، احتجاجاً 

 عبوره جسر الملك حسين في طريقه إلى نابلس بالضفة الغربية المحتلة أول من أمس.
مجلس النواب  واطالبو إلى إغالق السفارة اإلسرائيلية في عّمان وطرد السفير الصهيوني من المملكة.  ادعو و 

 والكيان الصهيوني. األردنجميع االتفاقيات المبرمة بين بإسقاط معاهدة وادي عربة، والغاء 
 11/3/1117، الغد، عّمان

  
 السفير اإلسرائيلي من عّمان لطردمليونية  حملة إلكترونية .00
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ن نشطاء أردنيون على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" حملة إلكترونية مليونية" لجمع  :عّمان َدشَّ
 ائيلي من العاصمة األردنية عّمان.مليون توقيع لطرد السفير اإلسر 

وجاءت حملة "حملة المليون أردني للمطالبة بطرد السفير اإلسرائيلي"، عقب استشهاد القاضي األردني رائد 
 عالء الدين زعيتر االثنين على يد جنديين إسرائيليين عند الحدود الفلسطينية األردنية.
 11/3/1117، "11موقع "عربي 

 
 وهذا لي  شعارا   ..لى شعبها الطاهرإستعود  نعيم قاسم: فلسطين .05

ضد نظام الرئيس  ةمين العام لـ"حزب هللا" الشيخ نعيم قاسم أن ال وجود لمعارضة في سوريعتبر نائب األا 
وقال قاسم، خالل المؤتمر السنوي لمجلس  المقاومة. ةسد بل قرارًا دوليًا بتدمير سوريالسوري بشار األ

على حساب الشعب  إسرائيلكي في المنطقة هو تثبيت يمر ان، إن "المشروع األالصحوة االسالمية في طهر 
 الفلسطيني"، مشيرًا الى أن "فلسطين ستعود الى شعبها الطاهر وهذا ليس شعارًا".

 11/3/1117، السفير، بيروت
 

 حثيثة من جهات معادية إلشعال الساحة الفلسطينية محاوالتهناك  :أسامة سعد .04
هناك محاوالت حثيثة من "أسامة سعد من أن  "التنظيم الشعبي الناصري"المين العام لـحّذر ا: محمد صالح

دخالها في صراعات  جهات معادية تعمل إلشعال الساحة الفلسطينية والساحة الوطنية المقاومة في لبنان وا 
خطيرة كل يوم، عين الحلوة يتعّرض الهتزازات أمنية مخيم ". واعتبر أن "داخلية خدمة للمشروع اإلسرائيلي

وهذا يفرض على الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية وعلى كل المقاومين والمعنيين بدعم النضال 
 ."الفلسطيني، أن يتعاونوا جميعًا من أجل حماية أمن المخيمات واستقرارها

 11/3/1117، السفير، بيروت
 

ٍ  أهناك بهية الحريري:  .04  عين الحلوة يمتريد الفتنة والخراب لمخ ياد 
دانت النائبة بهية الحريري اغتيال المسؤول في قوات "االمن الوطني الفلسطيني" جميل : منتش احمد-صيدا 

، معتبرة "أن هناك ايادي تريد الفتنة والخراب في مخيم عين الحلوةزيدان قرب منزله في الشارع الفوقاني 
 غتياالت".هله، تقف وراء هذه الجريمة وما سبقها من ا أ للمخيم و 

وأبدت تقديرها لموقف عائلة الضحية و"فتح" والمخيم عمومًا، مشيرة الى "أن هذا الوعي يقطع الطريق على 
ما ترمي اليه هذه الجريمة من اهداف لتفجير الوضع األمني في المخيم ومن خالله صيدا، ألنهما جسم 

 واحد ال يتجزأ".
 11/3/1117، النهار، بيروت

 
 مع "إسرائيل" العامة بالتعامل القيادة-الجبهة الشعبية فيسابق  مسؤولالحكم على لبنان:  .04

، فدانت في االول مسؤواًل سابقًا "إسرائيل"نظرت المحكمة العسكرية الدائمة بملفين يتصالن بجرم التعامل مع 
 في الجبهة الشعبية القيادة العامة، فيما رفعت جلسة محاكمة موقوف آخر الستكمال استجوابه.

سنوات وتجريده من حقوقه المدنية بعدما  أربعت المحكمة على الفلسطيني حسني االحمد بالسجن مدة وحكم
استكملت استجوابه الذي تركز على الئحة اتصاالت هاتفية رصدت تواصله مع رقم نمساوي مشبوه، نافيًا 
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ل به مدعيًا انه محامي تواصله مع اي إسرائيلي أو لقاءه بأي منهم في تركيا. ثم عاد ليقول إن شخصًا اتص
 مرات الى تركيا لتأمين هجرة الى اوروبا. 8رون اراد طالبًا منه معلومات عن االخير. ومبررًا سفره 

 11/3/1117، المستقبل، بيروت
 
 في دعم القضية والشعب الفلسطيني الثابتالسعودية تؤكد على موقفها  .41

موقفها الثابت في دعم القضية والشعب  المملكة العربية السعودية على ": أكدتقدس برس" –غزة 
سعود الفيصل خالل تلقيه صباح الثالثاء  األميرجاء ذلك على لسان وزير الخارجية السعودي  الفلسطيني.

هنية والذي عزاه خالله بوفاة  إسماعيل( اتصااًل هاتفًيا من رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة 11/3)
 ال به ومواساته بوفاة شقيقته.وشكر الفيصل هنية على االتص شقيقه.

 11/3/4116قد  بر ، 
 
 "مهزلة"إلى غزة  أرسلتهاأن طهران  تدعيألسلحة  "إسرائيل"عرض : الخارجية اإليرانية .41

كانت تحملها سفينة  إيرانية إنهاقالت  ألسلحة: وصفت إيران الثالثاء عرض إسرائيل "أ ف ب" - طهران
المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس  إن اإليرانيةقالت وزارة الخارجية و  ."مهزلة" بأنهقطاع غزة،  إلىمتوجهة 
 إلىتهدف  إعالنيةالمزعومة هو مجرد دعاية  األسلحةبنيامين نتنياهو االثنين وعرض  اإلسرائيليالوزراء 

 أنللصحافيين  أفخموصرحت المتحدثة باسم الخارجية مرضية  والغرب. إيرانتقويض التقارب المتزايد بين 
)ايباك( في  اإلسرائيلية األميركيةتتزامن مع اجتماع لجنة العالقات " أنها وأضافت ."ذه المزاعم مهزلةه"

 إنوقالت  ."في المنطقة وتفاعلها مع الدول المختلفة إيرانالواليات المتحدة، وفي الوقت الذي يتحسن وضع 
 ."المعتادة أساليبها إلىجوء الل"إسرائيل ودفعها إلى  "اقلق"تحسن العالقات بين طهران وواشنطن 

 14/3/4116القد  العربي، لندن، 
 
 إلى جانب الشعب الفلسطيني وقوفهاماليزيا تؤكد استمرار  .44

جاء ذلك على لسان  دولة ماليزيا استمرار وقفها إلى جانب الشعب الفلسطيني. ": أكدتقدس برس" – غزة
( من رئيس 11/3هاتفي الذي تلقاه الثالثاء )رئيس الوزراء الماليزي داتو محمد نجيب خالل االتصال ال

 هنية. إسماعيلالحكومة الفلسطينية في غزة 
وعبر هنية، بحسب بيان فلسطيني، خالل االتصال مع نجيب عن عميق الحزن بالحادث المؤسف للطائرة 

 الماليزية وما أصاب ركابها، معبرًا عن تضامنه مع أهلهم وذويهم.
الماليزي عن امتنانه لهذه المشاعر النبيلة، مؤكدًا استمرار وقوف بالده مع  ومن جانبه عبر رئيس الوزراء

 وأشاد نجيب باالستقبال الحافل الذي وجده من أهل غزة في زيارته األخيرة لها. فلسطين والقدس وغزة.
 11/3/4116قد  بر ، 

 
 للتحقيق في جرائم االحتالل مجل  حقوق اإلنسانيدعو اتحاد المحامين العرب  .43

عا اتحاد المحامين العرب مجلس حقوق اإلنسان في جنيف للتحرك سريعًا إلدانة الجريمة النكراء التي د
ارتكبها جنود االحتالل الصهيوني بحق الشهيد القاضي رائد زعيتر أثناء عبوره معبر الشيخ حسين )الملك 

 حسين( من األردن إلى الضفة الغربية لزيارة أقربائه.
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تكليف لجنة تحقيق في كل الجرائم ضد  إلىالعام عمر الزين المجلس  ألمينهن ودعا االتحاد في بيا
اإلنسانية وجرائم اإلبادة التي يرتكبها العدو بحق أبناء شعبنا العربي، وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة قادة 

لكيان، هذه الجرائم وا عمال الفصل السابع بحق هذا ا ارتكابالعدو المحرضين والمنفذين والمشتركين في 
 ودعا االتحاد مجلس األمن إلى إعمال صالحياته في تطبيق ذلك.

 14/3/4116الدستور، عمان، 
 
 القد  وفلسطين يتطلب اإلعداد وحشد طاقات األمة إنقاذعزت جرادات:  .46

شارك الدكتور عزت جرادات األمين العام للمؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس ورئيس لجنة ": الدستور"–عمان 
الذي  اإلسالمي"مؤتمر التضامن "سطين / المنبثقة عن المجلس اإلسالمي العالمي )القاهرة( في القدس وفل

عقدته رابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة وحضرته وفود من مختلف البلدان العربية واإلسالمية 
ة القدس( واشتملت وقدم جرادات دراسة بعنوان )القضية الفلسطينية وقضي واألقليات اإلسالمية في العالم.

وأكد أن  على التعريف بالقضية الفلسطينية، وقضية القدس باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية ومحورها.
مكاناتها لالنتقال من حالة الضعف إلى امتالك  إنقاذ القدس وفلسطين يتطلب اإلعداد وحشد طاقات األمة وا 

ني وأخطاره على القضية والمنطقة، وان األمة اليوم القدرة واألسباب في مواجهة طويلة مع المشروع الصهيو 
 بأشد الحاجة إلى إحياء روح التضامن اإلسالمي أكثر من أي وقت مضى.

 14/3/4116الدستور، عمان، 
 
 ضبط فاكهة إسرائيلية في األسواق السعودية .46

ئيلية شمال : أعلنت السلطات السعودية، أمس الثالثاء، أنها ضبطت فاكهة إسرا"يو بي آي" - الرياض
وقالت صحيفة الجزيرة أونالين إن المسؤولين في بلدية القريات السعودية،  المملكة على الحدود مع األردن.

اإلسرائيلية في سوق  "الكاكا"على الحدود األردنية، تلقوا رسائل عديدة من مواطنين تفيد بوجود فاكهة 
 الخضار والفاكهة المركزي.

البلدية قام بحملة تفتيش كشفت صحة ما جاء في هذه الرسائل، إذ تم  وأضافت أن قسم صحة البيئة في
وأوضحت أن السلطات  ."منتج إسرائيلي"تحمل الصق  "الكاكا"كلغ من فاكهة  141ضبط شحنة مكّونة من 

السعودية قامت بمصادرة الشحنة، فيما كّثف قسم صحة البيئة جهوده في تفتيش محالت تجارية أخرى في 
 قق من خلوها من الفاكهة اإلسرائيلية.القريات للتح

وشّدد خبراء في وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء على أنه من غير المسموح دخول منتجات إسرائيلية إلى 
المشار إليها لم تحصل على الموافقة لدخول أراضي البالد،  "الكاكا"األراضي السعودية، موضحين أن شحنة 

 فحوص الالزمة.عالوة على أنها لم تخضع لل
 14/3/4116القد  العربي، لندن، 

 
 : "إسرائيل دولة يهودية"األمريكيةالخارجية  .44

جددت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األميركية،  :سعيد عريقات -" القدس دوت كوم" - واشنطن
إلدارة األميركية هو جنيفر بساكي في مؤتمرها الصحفي، االثنين، مرتين متتاليتين التأكيد على أن موقف ا

سرائيل أو شرطًا محتوما  أن " إسرائيل دولة يهودية" ولكن ذلك ليس شرطًا في المباحثات بين الفلسطينيين وا 
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وكانت بساكي ردت على سؤال وجهته القدس دوت كوم يوم الجمعة، حول  لالتفاق النهائي بين الطرفين.
لى اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل قائلة: "موقفنا هو إصرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ع

أن إسرائيل دولة يهودية ولكن ليس بالضرورة أن يتفق الطرفان على ذلك في إطار االتفاق النهائي"، مشيرة 
 إلى أنه في نهاية األمر سيتم التوصل لصيغة يقبلها الطرفان.

 11/3/4116القد ، القد ، 
 
يجاد  لدعم خطة كيري سيلتقي نتنياهو وعبا اميرون كالحكومة البريطانية:  .46  فرص عمل للفلسطينيينوا 

يتوجه ديفيد كاميرون للمرة األولى بصفته رئيسا لوزراء بريطانيا إلى إسرائيل اليوم ": الشرق األوسط" – لندن
ان(. وسيلتقي )األربعاء(، حيث يلتقي نظيره اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ويدلي بخطاب في الكنيست )البرلم

أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء زيارة تستغرق يومين وكانت أرجئت الشهر الماضي بسبب 
على  "الشرق األوسط"وحسب بيان أصدرته الحكومة البريطانية، أمس، وحصلت  الفيضانات في بريطانيا.

فد من رجال األعمال ترمي إلى نسخة منه، يتوجه كاميرون إلى إسرائيل واألراضي الفلسطينية على رأس و 
وقال البيان، إن كاميرون سيبحث خالل الزيارة  التركيز على الفرص التي قد تنجم عن السالم بين الطرفين.

وأكد  تعزيز العالقات مع إسرائيل واألراضي الفلسطينية في مجاالت النمو االقتصادي وخلق فرص العمل.
االقتصاد الفلسطيني، واضعا نصب عينيه أهمية الجانب  أن رئيس الوزراء البريطاني يسعى إلى دعم

 االقتصادي بالنسبة للشعب الفلسطيني لضمان مستقبل مستقر ومزدهر.
وأوضح أن وفد رئيس الوزراء، الذي يضم وزير التجارة اللورد ليفنغستون، سيعقد لقاء مع رجال أعمال 

المعلومات وقطاعا اإلنشاءات والزراعة فلسطينيين لبحث فرص التعاون في مجاالت شتى بينها تقنية 
للتماشي مع خطة وزير الخارجية األميركي جون كيري في دعم االقتصاد الفلسطيني جنبا إلى جنب مع 

وذكر البيان أن كاميرون يخطط لمزيد من الدعم عبر خلق فرص االستثمار والوظائف  مفاوضات السالم.
شركة لتمكينهم من الوصول إلى مستثمرين أجانب  91ـ لفي األراضي الفلسطينية تتضمن توفير المنح 

مليون جنيه إسترليني جزء من برنامج الحكومة  1.1ودخول أسواق جديدة، وأن هذه المنحة البالغة 
 البريطانية لتنمية السوق الفلسطينية.

 جئة في غزة.مليون جنيه إسترليني لتوفير مهارات تدريبية أللف امرأة فلسطينية ال 1.1كما تتضمن المنحة 
أنا أتطلع إلى زيارتي األولى إلسرائيل واألراضي الفلسطينية "ونقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني قوله: 

 ."منذ أن أصبحت رئيسا للوزراء
جهود الوزير كيري لضمان الوصول إلى اتفاق إطاري يقود إلى السالم دخل في مرحلة "وتابع قائال، إن 

يارتي سأقدم الدعم لجهود السالم هذه. وأريد تشجيع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرجة. وأنا من خالل ز 
 ."والرئيس عباس على بناء عالقات متينة.. والمضي قدما في الخطوات األخيرة الصعبة وصوال إلى السالم

 وستؤدي إلى شرق أوسط مستقر ومزدهر مع دولة فلسطينية "عظيمة"وأضاف أن نتيجة السالم ستكون 
مهمة وستركز على "واختتم بالقول إن الزيارة  مستقلة وقابلة للحياة تعيش بسالم إلى جانب إسرائيل.

المستقبل. نحن ثالثة قادة )كاميرون ونتنياهو وعباس( عاقدون العزم على ضمان أمن مواطنينا وضمان 
لوظائف لشعوبنا وبالعمل مستقبلهم. وأعتقد أن بإمكاننا أن نحقق ذلك من خالل العمل معا لخلق الفرص وا

 ."سويا من أجل السالم
 14/3/4116الشرق األوسط، لندن، 
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 الشعب الفلسطيني "غير القابلة للتصرف" حقوقالهند تجدد دعمها  .46

جاء ذلك  أكدت الهند مجددا دعمها الثابت للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.: ربيع شاهين
مارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وجامعة الدول خالل االجتماع المشترك للجنة م

 لسان سفير الهند والمراقب الدائم في الجامعة العربية نافديب سوري. علىالعربية الذي عقد في القاهرة 
تؤدي المفاوضات إلى عملية سالم شامل تؤدي إلى التوصل لحل نهائي للصراع من  أنوعبر عن أمله في 

 ار الزمني المتفق عليه.خالل اإلط
وقالت الهند أنها تدعم التوصل إلى حل تفاوضي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية متحدة قابلة للحياة مستقلة 
ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، تعيش في حدود آمنة معترف بها جنبًا إلى جنب وفي سالم مع 

خارطة طريق الرباعية الدولية وقرارات مجلس األمن الدولي إسرائيل، طبقًا لما أقرته مبادرة السالم العربية و 
 ."ذات الصلة

 14/3/4116األهرام، مصر، 
 
 بائ  في مخيم اليرموك اإلنسانيونروا": الوضع األ " .46

أعربت وكالة "أونروا"، عن بالغ قلقها إزاء الوضع اإلنساني "البائس" في مخيم ": قدس برس" -نيويورك 
 ار االشتباكات وعمليات القصف اليومية للمخيم.اليرموك بدمشق، مع استمر 

(، إن 11/3وقال كريس غانيس، المتحدث باسم األونروا، في تصريحات إلذاعة األمم المتحدة الثالثاء )
"المنظمة تلقت تقارير موثقة تشير إلى أن االشتباكات والقصف مازاال مستمرين في اليرموك بدمشق"، األمر 

 كالة للمساعدات اإلنسانية في المخيم لمدة عشرة أيام متتالية"، بحسب قوله.الذي "حال دون توزيع الو 
وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء الوضع اإلنساني البائس في اليرموك"، موضحة أن االشتباكات المسلحة 

اف، وجددت "األونروا" مطالبها من جميع األطر  المتكررة تعطل الجهود الرامية إلى تخفيف محنة المدنيين".
"وقف األعمال العدائية والسعي إلى حل خالفاتها بالوسائل السلمية"، كما حثت جميع األطراف المعنية 

 "السماح فورا بتسهيل استئناف توزيع المواد الغذائية للمدنيين داخل اليرموك".
 11/3/4116قد  بر ، 

 
 اآلمن" من الحكومة؟ االنسحابهل تختار حما  " .31

 عدنان أبو عامر
األزمة التي تعيشها حكومة حماس في غزة، داخليًا وخارجيًا، علم "المونيتور" أن خيارًا جديدًا بدأ  في ذروة

يطرح على طاولة صناع القرار فيها يتمثل باالنسحاب من الحكومة، تفاديًا ألزمات أخرى قادمة في الطريق، 
ومة "تكنوقراط" جديدة، من رجال يتمثل باستقالة الحكومة في غزة برئاسة إسماعيل هنية، واإلعالن عن حك

وجاء طرح  األعمال والخبراء والمستقلين، دون أن يكون أيًا منهم مرتبط بحزب سياسي أو تنظيم فلسطيني.
هذا الخيار في ضوء انتقال حماس من أزمة ألخرى في األشهر األخيرة، وصلت ذروتها بانقالب مصر 

ما تبعه من إجراءات أمنية وسياسية تمثلت بإغالق معبر الذي أطاح بالجماعة األم، اإلخوان المسلمين، و 
رفح، وهدم معظم األنفاق على حدود غزة وسيناء، وصواًل للقرار غير المسبوق بحظر حماس، وهو ما تناوله 

 "المونيتور" في تحليل سابق.
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 أقل الخسائر

لخسائر، وتفاضل بين مصدر مسئول في حماس بغزة قال "للمونيتور" أن الحركة تحاول أن تخرج بأقل ا
خياري السيئ واألقل سوءًا، والمكلف واألقل كلفة، وأن االنسحاب من الحكم يتم تداوله داخل حماس من قبل 
من يرى أن الضغوط عليها وتزايدها سيرتد سلبًا على شعبيتها التي تخشى أنها باتت في تراجع حاد، وهو ما 

 .1023يني للبحوث السياسية والمسحية في ديسمبر أوضحه آخر استطالع للرأي أجراه المركز الفلسط
كما تزداد أهمية هذا الخيار في ضوء رفض الفصائل الفلسطينية لدعوة حماس تشكيل حكومة توافق وطني، 
ولذلك فإن خيار انسحاب وزراء حماس من الحكومة ال يعني استبدالهم بوزراء من الجهاد اإلسالمي والجبهة 

 كثر من مرة رفضهم المشاركة في مثل هذه الحكومة التكنوقراطية.الشعبية، الذين أعلنوا أ
فيما كان الفتًا تصريحات يحيى موسى، رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، والقيادي في حماس، 

سنوات من الحصار على غزة، مطالبًا  3حين دعا الحركة لتغيير اإلستراتيجيات التي عملت عليها بعد 
جميع اإلستراتيجيات التي عملت عليها سابقًا، ووضع إستراتيجية كفيلة: إما بقلب الطاولة  بإعادة النظر في

 وتغير المنظومة، أو يكون هناك إطار آخر، في إشارة منه لخيار االنسحاب من السلطة.
"المونيتور" علم أن بداية طرح حماس لخيار االنسحاب من الحكومة بدأ يتفاعل مع تراجع فرص المصالحة 

 ع فتح.م
المصدر المسئول في حماس، ممن يتبنى طرح ما وصفه "االنسحاب اآلمن" من الحكومة، يرى في حديثه 
"للمونيتور"، أن هذا الخيار يقلل الكثير من المخاطر التي تنتظر حماس في قادم األيام، خاصة زيادة 

عجز عن توفير الحد األدنى من األعباء المعيشية عليها، وتحميل الفلسطينيين في غزة للحكومة مسئولية ال
 الحياة الكريمة، بسبب تزايد إجراءات الحصار المصرية واإلسرائيلية.

وأضاف: كما أن خيار االنسحاب من الحكومة تتزايد وتيرته وترتفع المطالبات به في ضوء عدم وجود ضوء 
دفعات مالية منها، بجانب  في نهاية نفق العالقة الباردة مع إيران، وعدم ترجمة أي تحسن فيها بوصول أي

أن الحلفاء الجدد في قطر وتركيا، ال يوفرون دعمًا ماليًا نقديًا، يساعد الحكومة في غزة على منح موظفيها 
 رواتبهم التي بدأت تتأخر في األشهر األخيرة بصورة مقلقة.

الكثير من الوقت وأوضح المسئول في حماس خالل تفسيره "للمونيتور" أن حماس في هذه اآلونة ال تملك 
لتمضي في سياسة "االنتظار اإليجابي" التي سارت عليها منذ انقالب مصر، على أمل أن تتغير األمور 
ويعود اإلخوان المسلمون، لكن من الواضح أن أفق العالقة مع مصر ينتقل من سيء إلى أسوأ، وهو ما 

 تعرض إليه "المونيتور" في تقرير سابق له.
ارج األراضي الفلسطينية، كان من أنصار هذا الخيار، تطرق في حديثه مع مسئول آخر في حماس خ

"المونيتور" لجانب آخر من مسوغات االنسحاب من الحكومة، يتعلق بالمقاومة ضد إسرائيل، على اعتبار 
أن الجمع بين الحكم والمقاومة يشبه الجلوس على مقعدين في آن واحد معًا، وهو أمر متعذر، ألنه سيكسر 

 الجالس بينهما. ظهر
 

 االنتظار اإليجابي
وأضاف: كان من األجدى أن تدرك حماس منذ البداية أن من يريد اعتماد الـمقاومة العسكرية خياره الوحيد 
ال يدخل عملية سياسية وانتخابات وتأسيس سلطة، بل يبقى على هامشها بحيث ال يتأثر بها، ويحافظ على 
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ة الـمسؤوليات، وبالتالي يرهن القضية ككل ضمن هذه االزدواجية، مشيرًا أسلوبه الكفاحي بعيدًا عن ازدواجي
بذلك إلى ما تعانيه حماس اليوم في توفير الرواتب وفتح المعابر التجارية، وهذا ليس من مهام حركات 

 المقاومة بأي حال من األحوال، ألنه سيحرفها عن مهامها األساسية وهي القتال ضد إسرائيل.
علم "المونيتور" أن هناك تيارًا داخل حماس يرفض هذا الخيار، بل وعمل على تحشيد في المقابل، 

 المعارضين له كي ال يحظى برضا قواعد الحركة التنظيمية.
ولعل أبرز األصوات الرافضة لهذا الخيار يوسف رزقة، المستشار السياسي لهنية، ووزير اإلعالم السابق 

حماس في الحكم بقوله أنها "قفزت بها للساحتين الدولية  في حكومة حماس، الذي دافع عن تجربة
واإلقليمية، وجعلتها طرفًا مقررًا، وليس متفرجًا أو متلقيًا، وهي اليوم تملك القرار ألنها تملك إحباطه لدى 
اآلخرين، ويمكن القول بأنه ال سياسة فلسطينية بدون حماس، رغم الحصار السياسي، ولذلك فإن تجربة 

لحكم غنية وثرية، فيها الكثير من اإليجابيات للمشروع الوطني، الذي تقدم بمشاركتها في حماس في ا
 السلطة، ومنافسة فتح، وتقديم نموذج آخر، وتعزيز الديمقراطية".

وقال مسئول آخر في حماس في حديثه "للمونيتور": "خيار الخروج من الحكومة في هذا التوقيت بالذات، 
تحار الطوعي"، الذي يقدم على طبق من ذهب لجميع خصوم حماس وأعدائها في يشبه إلى حد كبير "االن

الداخل والخارج، ألنه يعني نجاحهم في مخططاتهم بإسقاط حكومة حماس، والقضاء عليها، وتصويرها أمام 
وحين سأله "المونيتور" عن خيارات حماس لمواجهة  الرأي العام الفلسطيني أنها فشلت في إدارة الحكم".

زمات القائمة حاليًا في غزة، والتي تتفاقم يومًا بعد يوم، أجاب قائاًل: "ليست حماس لوحدها في أزمة، األ
خصومها وأعداؤها أيضًا في أزمات مركبة، إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر، جميعهم يعانون من مشاكل 

وال نبادر لخيار وصفه مستعصية، دعونا ننتظر ما قد تسفر عنه التطورات القادمة في المنطقة، 
 بـ"االنهزامي" يعبر عن نفسية مهزوزة خائفة"!

21/3/1124المونيتور،   
 

 من األردن؟ "إسرائيل"سفير  ويطردهل يفعلها الملك  .32
 العربي رأي القدس

اتهم الجيش االسرائيلي قاضيًا أردنيًا كان متجهًا إلى أقارب له في نابلس بأنه هاجم، على معبر الكرامة، 
، ولم ’شّكل خطرًا على حياة الجنود واستدعى إطالق النار عليه‘مما ’ هللا أكبر‘بقضيب حديد مرددًا جنوده 

عامًا(  23يمض على ذلك ساعات حتى قتل الجيش االسرائيلي الشاب الفلسطيني ساجي صايل درويش )
رائيلي لسّيارة كان قرب بيته شرق رام هللا، ثم قتل الشاب فداء مجادلة في مطاردة لقوات االحتالل االس

 يستقلها.
لكمة له أوقعته على  أحدهمشهود العيان على اغتيال القاضي أكدوا بأن جنود االحتالل اعتدوا عليه ووجه 
 األرض وعندما نهض للدفاع عن نفسه أطلقت عليه عدة رصاصات أردته قتياًل.

جه من مرض مزمن، وغادر إثر ذلك الشهيد كان قد زار ابنه الموجود في مشفى بقسم العناية الفائقة لعال
الى فلسطين لتحصيل إيجارات لعقارات تعود للعائلة بهدف عالج طفله، غير أنه عاد إلى أبويه اللذين ال 

 يملكان ولدًا آخر مسّجى في كفن.
العابرون لجسر اللنبي )معبر الكرامة( يعلمون أن كرامتهم ستذّل وأن اإلهانات ستنهال عليهم، وأن مركزهم 

علمي او الثقافي او السياسي لن يحّصنهم من استفزازات الجنود اإلسرائيليين لهم، وهو األمر الذي حصل ال
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مع القاضي الذي افترض، رّبما، أن ميزان العدالة الذي يمسك بناصيته، قادر أن يحميه من اإلهانة، ولعّله 
 كامن داخل الجنود.لم يقّدر أن هذا اللقب بالذات )القاضي( أكثر ما يثير غضب الوحش ال

تجمع هذه الحادثة في تفاصيلها عناصر متفّجرة وقادرة على تحريك خط الزالزل المترّبصة بفلسطين 
واألردن، فاالغتيال الذي مارسه الجنود اإلسرائيليون لم يقتصر، في تجاهله، على كون زعيتر قاضيًا، بل 

، فكونه أردنيًا تمّثله حكومة تجمعها اتفاقية سالم امتّد ليمتحن، بدهاء، اشكالية األردنيين من أصل فلسطيني
 ’.معبر الكرامة‘مع إسرائيل، يرّتب على هذه الحكومة تبعات حماية كرامتها التي أهينت على 

وكون القتيل أردنيًا من أصل فلسطيني، مسألة تثير شجونًا وتفتح الباب على مناقشة قضايا المواطنة 
اإلسرائيلي، والمتوّترة في األردن، فالفلسطينّي في االردن ال يريد  االحتاللتحت ، المفقودة و"الكرامة"والعدالة 

لقضية آبائه وأجداده أن تموت ولكنه ال يريد أن تستخدم القضية نفسها ضّده للتقليل من شأنه ومن وزن 
حساسه باالنتماء لألردن أيضًا.  مواطنّيته وا 

ت الهوّية، واستشعر بمجمله حجم اإلهانة والجريمة الممارسة غير أن الجمهور األردني العاّم تجاوز اشكاليا
ضده، فقام باحتجاجات جماهيرية في عّمان انتقلت من ساحة قصر العدل إلى مجلس األمة وسط هتافات 

 في األردن.’ برودة أعصاب المسؤولين الرسميين‘غاضبة تنتقد 
بين المواطنين األردنيين من شرق وغرب الضفة  لم تنجح جريمة الجنود اإلسرائيليين هذه المّرة في اإليقاع

فقد مّست بعبثيتها الصارخة واستهتارها الفظيع بالحياة اإلنسانية عصب الكرامة الذي أهين لدى جميع 
 األردنيين.

ومجيء هذا بعد قرار سابق للبرلمان لم تلتزم الحكومة األردنية به ويقضي بطرد السفير اإلسرائيلي، حّضر 
 لجلسة أخرى يحاول فيها أن ينتصر لرائد زعيتر، ولنّوابه الذين تتجاهل الحكومة إراداتهم. المجلس مجددا

وكان الفتًا ما كتبه نائب سابق في مجلس األمة، وصفي الرواشدة، على صفحته في موقع التواصل 
 مطالبًا الملك باتخاذ رّد فعل يوازي حدث فعل قتل القاضي.’ فيسبوك‘االجتماعي 
لمرة واحدة إفعلها. أشعرنا بأننا شعبك وبأن لنا كرامة. اليوم قتل بدم بارد ‘ل للملك بكلمات مؤثرة: الرواشدة قا

ولو مرة واحدة أن … مواطن، قاض، أب ألطفال، وحيد لوالديه، إنه الشهيد رائد زعيتر رحمه هللا، أشعرنا
 ’.لك الخيارنترك … شيئًا واحدا… كرامتنا تهّمك ودمنا يهّمك. إفعل شيئًا نحسبه لك

تكتسب مطالبة الرواشدة للملك مصداقّية كبيرة، وتأتي في لحظة تصّعد فيها إسرائيل إجرامًا مبرمجًا ضد 
 الفلسطينيين واألردنيين، واألحرى بالملك االستجابة لشعبه ولبرلمانه الذي يمّثله ويطرد السفير اإلسرائيلي.

21/3/1124، القد  العربي، لندن  
 

 هل ي طرد المطلوبون من المخيمات؟.. تحمي العالقات اللبنانية ا الفلسطينيةلمبادرة  "حما " .31
 إيلي الفرزلي
كلما غّيمت في بيروت.. أمطرت في المخيمات الفلسطينية. إذا كان االنتحاري فلسطينيًا فإن كل 

ب مختبئ في الفلسطينيين يصبحون تحت الشبهة. العنصرية اللبنانية بخير. ال تميز بين مطلوب بتهم اإلرها
المخيم، وأبناء المخيم الذين يعيشون تحت الحصار األمني والمعيشي والذين ال ناقة لهم وال جمل في ما 
يحصل في مخيمهم. ما جرى مؤخرًا من أفعال انتقامية بحق أهل االنتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في 

دث األمنية بين الطرفين الفلسطيني الضاحية وبئر حسن، دق ناقوس الخطر من إمكان تصاعد وتيرة الحوا
 واللبناني، خاصة أن أخبار الحوادث المتفرقة على أبواب المخيمات لم تنقطع يومًا.
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حتى اآلن، من حسن الحظ أن االنتحاريين لم يخرجوا من أحد المخيمات، إال أن ذلك ال يعني أن الخطر قد 
المخيمات في صراع مباشر مع محيطها، ولهذا فإن  زال. ال أحد يبدو مستعدًا لتصور أي سيناريو يوّرط هذه

الجميع صار متيقنًا أنه ال بد من إطفاء الجمر المشتعل تحت الرماد قبل أن يحرق كل ما ب ني خالل سنوات 
 طويلة من العالقات المشتركة اللبنانية الفلسطينية.

قفال ملف نزوح مخيم نهر البارد ال يزال في األذهان. ست سنوات لم تكن كافية إلعادة  إعمار المخيم وا 
أبنائه إلى خارجه. يعرف أهل مخيم عين الحلوة تحديدًا أن انفالت األمور بين أهله واللبنانيين قد تكون 

، ليسوا أقل قلقًا من الفلسطينيين، «حركة أمل»و« حزب هللا»عواقبه كارثية. اللبنانيون، وال سيما الجيش و
 قد يجر البلد كله إلى حرب ال أحد يتمناها. فالدخول في صراع مسلح مع أي مخيم

يقي البلد شر الدخول في حرب قاتلة. أول  فلسطينياً -كل تلك المخاوف تستدعي تضامنًا وتعاونًا لبنانيًا 
الغيث الكف عن توظيف الفلسطينيين في الصراعات المحلية واإلقليمية والكف عن اعتبارهم جيش السنة 

آخر. بين التوظيف والتوظيف المضاد ثمة خطاب مقلق بدأ ي سمع صداه في  حينًا وذخيرة المقاومة حيناً 
البيئات المقاومة، هناك ي سمع كالم عن التمييز بين فلسطين والفلسطينيين حينًا، فيما البعض ال يتردد، تحت 

 وابل الشرخ السوري، في الكفر بقضية فلسطين برّمتها أحيانًا.
بدأت مؤخرًا التحضير لمبادرة « حماس»أن حركة « السفير»رة، فقد علمت وألنه ال بد أن يأخذ أحد المباد

، كما يقول المسؤول السياسي «قرارات استثنائية لم تؤخذ في السابق»جدية تأمل أن تؤدي في النهاية إلى 
 لحماس في بيروت رأفت مرة.

إلنضاج المبادرة وا عطائها غطاء يتوقع أن تبدأ الحركة التنسيق مع الفصائل الفلسطينية الوطنية واإلسالمية 
فلسطينيًا شاماًل، ليصار بعدها إلى مناقشتها مع الجهات اللبنانية الرسمية والحزبية. حتى اآلن، ال تزال 

متحفظة على ذكر تفاصيل المبادرة، مفضلة مناقشتها بداية مع األطراف المعنية، إال أن عناوينها « حماس»
ات اللبنانية الفلسطينية من الفتنة واالحتراب والتحريض، إبعاد الوجود الرئيسية تتركز على حماية العالق

الفلسطيني عن األزمات اإلقليمية. وقبل هذه وتلك، المطلوب أن تساهم المبادرة في تنفيس االحتقان الذي 
وصل إلى حد من السوء لم تشهده العالقات المشتركة منذ الحرب األهلية، وهو ما يستدعي قرارات جريئة 

 من الفلسطينيين واللبنانيين.
ال أحد يشك في أن كل ما يجري من توترات هو من تداعيات الحرب السورية المستعرة منذ ثالث سنوات. 
وبالرغم من أن أيًا من الفصائل الفلسطينية لم يشارك رسميًا في الحرب السورية، إال أن الجميع يدرك أن 

ريا للقتال مع التنظيمات المتشددة، فيما ال يعرف كم منهم عددًا ال بأس به من الشبان قد غادر إلى سو 
 مستعد للعودة إلى لبنان وتنفيذ أعمال إرهابية، تطال في تداعياتها الفلسطينيين قبل اللبنانيين.

لم تعد المخيمات تحتمل وجود مطلوبين في أرجائها، كما لم تعد تحتمل وجود ما يسمى بالبيئات الحاضنة 
س تحظى باحترام معظم التنظيمات اإلسالمية واإلسالميين في المخيم، فإنها أكثر القادرين لهؤالء. وألن حما

على لعب دور في هذا المجال. هي أيضًا تطمح لدور يعيدها إلى السكة السابقة في العالقة مع محور 
، يبدو أن «حزب هللا»المقاومة. وبعد أن ساهم موقفها من األزمة السورية في توتر عالقتها مع إيران و

حزب »التطورات اإلقليمية، وال سيما في مصر وسوريا، قد ساهمت في رأب الصدع بين الحركة من جهة و
يران من جهة أخرى، فيما كل المعطيات تشير إلى أن العالقة مع النظام السوري لن تبقى على « هللا وا 

ذا كان السعي إلى حل أزمة مخيم اليرموك قد ساهم في تواص ل الحركة مع النظام، فإن األكيد جمودها. وا 
صارت جاهزة لتطوير العالقات السياسية مع النظام، انطالقًا من ثابتة رفض االستخدام، « حماس»أن 
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خاصة أن موقفها الداعي سابقًا إلى حل سياسي لألزمة السورية لم يعد في الوقت الحالي يشكل حساسية 
 ألحد بعدما اقتنع الجميع بأنه أفضل الحلول.

يس المطلوب مبادرات شكلية ولقاءات إعالمية تؤكد وحدة المسار والمصير بين اللبنانيين والفلسطينيين، ل
لهذا، فإن المبادرة، إذا ما اتفق على خطوطها العريضة، ستنتقل إلى «. تنازالت مؤلمة»صار المطلوب 

ر الموجودة في عين الحلوة مرحلة التنفيذ األكثر حساسية ودقة. عندها سيتم البحث بإزالة عناصر التوت
تحديدًا، وال سيما منها المطلوبين المتوارين والمخططين للعمليات األمنية. سيكون من يحميهم أمام خيارين 
ما رفع الغطاء عن  ال ثالث لهما: إما تحّمل مسؤولية وضع المخيم كله تحت خطر الفتنة والحرب، وا 

ظ تسليمهم بالضرورة، إال أن إبعادهم عن لبنان قد يشكل حاًل المطلوبين للسلطات اللبنانية. االتفاق لن يلح
 مناسبًا لمختلف األطراف.

21/3/1124، السفير، بيروت  
 

 "حما بين مصر و" .33
 ماجد كيالي
دارتها لقطاع غزة، كما في  بالتأكيد توجد مالحظات كثيرة على حركة "حماس"، في سياساتها وتحالفاتها وا 

التطورات الحاصلة في مصر، مع صعود حكم اإلخوان أو مع عزلهم، إال أن  طريقة تعبيرها عن ذاتها إزاء
 كل ذلك ال ينزع عنها طابعها كحركة وطنية فلسطينية، وال يبّرر حظرها، أو اتهامها بأنها حركة إرهابية.

هكذا، فإن الحكم القضائي بحظر "حماس" في مصر ال يوجد له أي مبّرر أو سند قانوني، فهذا الحكم 
بة قرار سياسي، مجحف ومتسّرع، وله عالقة بالتحوالت السياسية في مصر، تمامًا مثلما لم يكن يوجد بمثا

أي مبّرر لمحاكمة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، بدعوى "التخابر" مع جهات أجنبية منها 
 "حماس".

الحركة أو نشاطها في مصر كان  وفي الواقع فإن قرارًا كهذا ينّم عن خّفة، ال سيما أننا نعرف بأن وجود هذه
يقتصر على الجوانب السياسية واإلعالمية واإلدارية، وأن صالت مصر معها كانت رسمية وشرعية وعلنية 
دارة  طوال عهد نظام مبارك، بغض النظر عن التباينات السياسية بين الطرفين، وأن وزارة الخارجية وا 

ات المصالحة الفلسطينية، منذ انقسام السلطة، بين الضفة المخابرات العامة، في مصر، كانتا ترعيان حوار 
 (.1009وغزة )

اآلن، وعلى خلفية هذه األزمة بين مصر و"حماس" ثمة خشية من ثالثة منزلقات: أولها، أن تنطوي الحملة 
ضد هذه الحركة على أبعاد أكبر، بحيث تستهدف إشاعة مناخات معادية للفلسطينيين لدى الرأي العام 

، السيما مع وجود حاالت مثل هذه في وسائل اإلعالم المصرية. وثانيها، أن تنعكس هذه األزمة المصري
على الفلسطينيين في قطاع غزة، بحيث يجري تشديد الحصار المفروض عليهم، بعد تدمير األنفاق، بانتهاج 

يد لحوالى مليوني سياسة الضغط على "حماس" عبر االستمرار في إغالق معبر رفح، علما أنه المعبر الوح
فلسطيني مع العالم الخارجي. والثالث، أن يغتبط البعض في الساحة الفلسطينية لما يجري ظنًا منه، في 
حساباته الضيقة، أن ذلك سيعزز مكانته في خصومته مع "حماس"، من دون االنتباه إلى أن ذلك سيصّعب 

 ضد الفلسطينيين عمومًا. حياة الفلسطينيين في غزة، وأنه قد يتطور إلى حالة عدائية
عمومًا ليس من مصلحة "حماس" مفاقمة هذا الوضع مع مصر باللجوء إلى ردود فعل سياسية غير 
مدروسة، أو إلى تصريحات استفزازية، ألن ذلك لن يكون في مصلحتها، واألجدى لها في هذه الظروف 
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االنقسام. في المقابل فإن المصلحة التحلي بالصبر والهدوء والحكمة، والتركيز على الجهود نحو انهاء 
الوطنية تقتضي من القيادة الفلسطينية، أي قيادة المنظمة والسلطة وفتح، معالجة هذه األزمة مع مصر، 

، في انتظار تحقيق "مكاسب" ما يجريوالتأكد من عدم انعكاسها على فلسطينيي غزة، بداًل من التفرج على 
 ركة "حماس".في الصراع على السلطة والمكانة مع ح

22/3/1124، النهار، بيروت  
 

 الفلسطينيينمستقبل  .34
 لورانس ديفيدسون
تم فعل الكثير من أجل تحقيق التأثير المتصاعد لحركة المقاطعة ونزع االستثمار والعقوبات ضد إسرائيل. 

تتجلى وفي الحقيقة، ثمة إحساس متناٍم بأن قوة المقاطعة من جانب المجتمع المدني، وبشكل خاص ألنها 
في أوروبا، تسير على الطريق نحو تكرار التاريخ، بحيث تفعل مع إسرائيل ما سبق لها وأن فعلته مع جنوب 

 أفريقيا.
على نحو متزامن، ثمة افتراض ملح بأن الجهد األحدث للتوصل إلى تسوية للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، 

وف يسلك الطريق نفسه الذي سلكته كل سابقاته، والذي يدير دفته وزير الخارجية األميركية جون كيري، س
 أي الفشل.

لكن، ال يوافق الجميع على هذا القول. ففي مقابلة أجراها معه مشروع اليسار الجديد، ونشرت على الموقع 
كانون الثاني الماضي، يعرض نورمان فينكلشتاين )المنتقد المعروف إلسرائيل  22العنكبوتي للمشروع يوم 

شراته بتوزيع جيد( سيناريو مختلفًا. ويعتقد فينكلشتاين بحزم بأن جهود كيري ستؤتي أكلها. والذي تحظى ن
وبهذا، سوف تتوصل إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي ال تمثل كل الفلسطينيين بكل وضوح إلى اتفاق قبل 

 نهاية فترة رئاسة باراك أوباما.
ل مجمع مستوطنات إسرائيل غير الشرعية قد انتهى، وفي يشرح فينكلشتاين بالقول إن النقاش الكالسيكي حو 

هذه النقطة كسبت إسرائيل. وسوف ي سمح لها باستيعاب المستوطنات الرئيسية داخل حدودها. وهكذا تكون 
قد حولت الكيان الفلسطيني إلى كيان غير صالح جغرافيًا. كما أن السلطة الفلسطينية ستهمل أيضًا حق 

 ا جدًا على الالجئين الفلسطينيين.العودة الذي يعد عزيز 
نتيجة لذلك، تم حصر "المفاوضات" في موضوعين: المطلب اإلسرائيلي بأن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل 
كـ"دولة يهودية" والوضع النهائي لوادي األردن. ويتنبأ فينكلشتاين بأن يتم حل الموضوع األول عبر وصف 

لمواطنيها"، بحيث تقدم بذلك حماية قانونية مزعومة للعرب إسرائيل بأنها "دولة للشعب اليهودي و 
 اإلسرائيليين. وعلى نحو مشابه ستصبح فلسطين "دولة للفلسطينيين ولمواطنيها".

فيما يتعلق بوادي األردن، سوف تنسحب إسرائيل بوتيرة بطيئة من المنطقة. أما تعليق فينكلشتاين على هذا، 
ل عن األشياء التي ال تهمها في المقام األول". ويصف فينكلشتاين "القيادة فهو أن "إسرائيل ماهرة في التناز 

الفلسطينية" بأنها "فاسدة على نحو ال يمكن تقويمه وغير كفؤة وحمقاء". لكنه يتعامل بقدر أكبر قلياًل من 
". وهو اللطف في وصفه "للداعمين الفلسطينيين في الخارج" والذين، حسب قوله "ال يتصرفون بحنكة وذكاء

يقلل من شأن إنجازات المقاطعة المبتغاة منها في الواليات المتحدة. ويعتقد بأن أولئك من نشطاء حركة 
 المقاطعة في أوروبا يجب أن يفكروا في تكتيكات للضغط دعمًا لجهود كيري.
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ي هي يقول فينكلشتاين أيضًا إن مجموعات التضامن مع الفلسطينيين "تستمر في العمل وكأن عملية كير 
عرض جانبي بال معنى، أي شيء يمكن تجاهله بأمان"، وهو يصف هذا الموقف بأنه خطأ كبير. ويضيف 

 أن احتمال تقرير المصير الفلسطيني سيكون قد اختفى قبل أن يدرك هؤالء الداعمون ما الذي أصابهم.
 

 ماذا إذا كان ذلك صحيحا ؟
ه، فسيكون من الحكمة بالنسبة ألولئك الذين يدعمون مهما كان رأي المرء في نورمان فينكلشتاين وتنبؤات

حركة المقاطعة ونزع االستثمار وفرض العقوبات وحقوق الفلسطينيين دراسة كيفية الرد، مهما كانت 
 االحتماالت، إذا نجح وزير الخارجية كيري. وهكذا، دعونا نِعد التفكير في الموضوع.

شتاين( ستحول جزءًا جيدًا من أراضي الضفة الغربية المحتلة إن هذه التسوية )على األقل كما وصفها فينكل
إلى "السيادة" اإلسرائيلية وتنشئ كيانًا فلسطينيًا مقتطعًا يستطيع الالجئون الفلسطينيون "العودة" إليه. وقد 
يتساءل البعض عما إذا بقي هناك منطق لالستمرار في مقاطعة إسرائيل. قد تفقد حركة المقاطعة ونزع 

ثمار وفرض العقوبات زخمها، على األقل مؤقتًا. ولكن، هل ستتالشى الحركة هي وأهدافها جملة االست
 وتفصيال؟

ربما ال. إن الذي سينقذ حركة المقاطعة ونزع االستثمار وفرض العقوبات هو قادة إسرائيل نفسها المدفوعون 
لصهيونية. وبعبارات أخرى، من الممكن كما هو حالهم دائمًا بالطبيعة العنصرية المتأصلة في اإليديولوجية ا

 التعويل بأمان على صانعي السياسة اإلسرائيليين أنفسهم ليجسدوا هذا التوصيف.
ولك أن تأخذ مثاًل وزير المالية "المعتدل سياسيًا"، يئير البيد، الذي قال لجمهور إسرائيلي مؤخرًا: "إن 

ذلك موضوع يهددنا وشوكة تنخزنا". وكنتيجة لهذا الموضوع هو أننا نحتاج ألن نتخلص من الفلسطينيين. ف
الموقف المتبنى بشكل عام، فإن التطهير العرقي للفلسطينيين )ولغيرهم من طالبي اللجوء السياسي من غير 

 اليهود من شرق أفريقيا( في داخل أراضي إسرائيل سيستمر على قدم وساق.
عامًا  99ر الجهد الذي مضى عليه اآلن لصياغة الفكرة بطريقة أخرى، سوف يتكثف وعلى نحو كبي

للتضييق على المواطنين من غير اليهود من أجل طردهم إلى الخارج. وكانت الحملة على جنوب أفريقيا قد 
جاءت كرد فعل ضد ثقافة ذلك البلد العنصري وسياساته. وما من سبب يفسر السبب في أن ال تستطيع 

 فعمة بالقوة أن تدوم ضد إسرائيل على األساس نفسه.حركة مقاطعة ونزع استثمار وفرض عقوبات م
لكن نورمان فينكلشتاين قد يكون جانب الصواب. وقد يكون الصحفي جيد االطالع، جوناثان كوك، قد 
أصاب كبد الحقيقة عندما يالحظ أنه "رغم وجود إمارات خارجية، فإن )رئيس الوزراء اإلسرائيلي( نتنياهو 

 جاهزا للتوصل إلى تسوية". بعيد كل البعد عن أن يكون
ويدعي كوك بأن نتنياهو يتوافر "على وقوف جل الشعب اإلسرائيلي من خلفه... لكن األكثر أهمية أنه يتمتع 
بوقوف قسم ضخم من المؤسسة األمنية واالقتصادية إلى جانبه أيضًا". ويقول كوك إنه نتيجة لذلك، "فإن 

اقية، لكنها ستشكل نقطة انعطاف تاريخية رغم ذلك. إن هذه المفاوضات قد ال تفضي للتوصل إلى اتف
ن الطرف الذي يلحق معظم الضرر  عملية نزع الشرعية عن إسرائيل تجري على قدم وساق بحق، وا 

 بإسرائيل هو القيادة اإلسرائيلية نفسها".
أن تكون قادرة أعتقد بأنه يجب على حركة المقاطعة ونزع االستثمار، وحركة الحقوق الفلسطينية بشكل أعم، 

ذا كان كوك محقًا، فإنه ليس من المتوقع ديمومة الحركة وحسب،  على االستدامة في أي من الحالتين. وا 
نما أيضًا نموها بوتيرة سريعة. أما إذا كان ف  نكلشتاين مصيبًا، فستثبت الحالة أنها أكثر تعقيدًا.يوا 
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ع طرق. أما إلى أين سيقودنا هذا الوضع، فهو ال شك أن كوك محق بالتأكيد في شيء واحد: إننا أمام تقاط
نكلشتاين. وهذا يعني أن أولئك الذين يدعمون الفلسطينيين بغض النظر يفو أمر غير واضح كما يشير هو 

عن الشكل الذي يتخذونه، يجب أن يفكروا في هذه االحتماالت. هناك ما يكفي من الوقت بعد لتشكيل 
 تصورات مناسبة للتعامل مع الطوارئ.

21/3/1124، القد ، القد   
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