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بندداء اسددتراتيجية نضددالية واحدددة يتفددق عليهددا الفلسددطينيون يكددون أساسددها المقاومددة بجددب خالددد مشددعل:  .0
 المسلحة مدعومة بالدبلوماسية

ركة حماس، بالددع  السدخي رئيس المكتب السياسي لح ،أشاد خالد مشعل: يارا أبو شعر -قنا –بوابة الشرق 
المستمر من دولة قطر للقضية الفلسدطينية والشدعب الفلسدطيني قدائن انندا نعتدق بمواقدل قطدر العقيدق  ل دال  

 األمة واإلنسانية.
ونفددم مشدددعل فدددي محاضددر  بجامعدددة قطدددر، مسدددار يددو  الخمددديس، التقدددارير التدددي تحددد  ت عدددن تعدددر   حمددداس 

ن قطر، قائًن: "ال  حة لما ُنشر في بع  وسائل اإلعن  عن هداا. لضغوٍط لمغادر  الدوحة ِلرفع الحرج ع
نحن ل  يدت  الضدغط عليندا مدن قبدل القيداد  القطريدة العقيدق ، قطدر احتضدنتنا بشدرل ورجولدة ونحدن نقدد ر الد  
عاليددًا، ولدد  نسددمع مددن القيدداد  القطريددة صال الموقددل ال ددلب.. وال تغييددر علددم السياسددة القطريددة تجددا  حمدداس 

الفلسطينيين عام ًة، وه  علم مسافة واحد  من كل الفرقار الفلسطينيين، كما نو   بالنهضة التدي حق قتهدا  وتجا 
 قطر، ودورها الفاعل كنعٍب صقليميٍ  ودوليٍ  مه ٍ  للغاية، ُمعتبرًا أن ها نمواٌج للنجاح ُيحتاى به.

ع من م ر والددول العربيدة صال الفدرج وحول انعكاس التوتر مع م ر علم قطاع غق  قال مشعل اننا ال نتوق  
ننداواالنفتاح والددع  والمسداند   ُنعدال  هداا الخلدل بدةراد  عربيدة تُن دل الشدعب الفلسدطيني وُتسدارع  أنيجدب  وا 
 بةنهار الح ار عن غق .

 
 استراتيجية للنضال

لمقاومددة المسددلحة وأكدد مشددعل أهميدة بنددار اسدتراتيجية نضددالية واحددد  يتفدق عليهددا الفلسدطينيون يكددون أساسدها ا
مدعومة بالدبلوماسية، والدع  الشعبي العالمي ومنحقة صسرائيل في المحافل الدولية والتمس  بال وابت، وعد  

 التناقل عنها أو التفريط فيها بمفاوضات عب ية ل  تحقق للشعب الفلسطيني أي شير.
ستخدا  مجلدس األمدن حدقل الفيتدو بانحيداٍق ورأى أن  االنقسا  الداخلي في فلسطين سبُبه التدخ نت الخارجية وا

منهدا كاندت لحمايدة صسدرائيل،  31مدرً  تقريبدًا،  77إلسرائيل، ُمشيرًا صلدم أن  الواليدات المتحدد  اسدتخدمت الفيتدو 
ُملم حًا صلم أن  الخلل ليس فقط في الواليدات المتحدد  األمريكيدة، بدل أن  "هندا  دواًل أخدرى، فدي قضدايا أخدرى، 

الفيتددددو وُتعطددددل م ددددال  األمدددد  والشددددعوب". ورأى أن  القضددددية الفلسددددطينية جددددوهُر ال ددددراع فددددي تسددددتخد  حددددق  
المنطقدددة، وأن  مدددا يشدددهد  العدددال  العربدددي مدددن اضدددطرابات لددد  يحددددل صال بعدددد أن  ُقرع الكيددداُن ال دددهيوني فدددي 

شدددغالها بنف سدددها ل دددال  المشدددروع فلسدددطين، وا دددفًا صسدددرائيل بةن هدددا أداٌ  اسدددتعماريٌة ُوم فدددتِ لتمقيدددق المنطقدددة، وا 
 االستعماري.

 
 

 قضية وطن
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وتحددد ل مشددعل عدددن تعامددل المجتمددع الددددولي مددع القضددية الفلسدددطينية، وكيددل أن  قددرارات األمددد  المتحددد  فدددي 
ُمجملها تُن دل الشدعب الفلسدطيني نمريدًا وعلدم الدورق، ولكدن  تمتالدِع الواليدات المتحدد  بحدق  الفيتدو مندع  األمد   

مدرً  لحمايدة صسدرائيل وعرقلدة أيِ   31ورها في صنهار ال راع، حيدل صن هدا اسدتخدمت الفيتدو المتحد  من القيا  بد
قراٍر ُيدينها، قائًن: "ما يملكه المجتمُع الدولي من ن وٍص وموا يق  وقرارات فيه الك ير من اإلن ال للشعب 

اتنا؛ فهنا  قراُر صعنِن مدنِ  الفلسطيني ولكل  الشعوب المملومة.. ال خنل علم أن ها لو طب قت النتهت مةس
الشدددعوب المسدددتعم ر  حدددقل االسدددتقنل، وحدددقل النضدددال بكدددلِ  الوسدددائل فدددي مواجهدددة الكياندددات المسدددتعِمر ، وحدددقل 
العود ، وحقل التعوي ، وحقل حماية األماكن المقد سة، وحقل تقرير الم ير، وحدقل الكفداح الدوطني السياسدي 

 طالما فشلت الوسائل األخرى، وهنا  قرارات ضد  االستيطان". والعسكري في مواجهة المحتل ِ 
وتابع: "المشكلة ليست في الن وص والموا يق بل في عد  تطبيقها، فمجلدس األمدن هدو  داحب القدرار لكدن  
تحكمه قواعد مالمة من خنل حق  الفيتو.. الخلل ليس فقط في الواليات المتحد  األمريكية فهنا  دوٌل أخرى 

أخرى ُتعطِ ُل م ال   األم  والشعوب. نحن ضدحايا لهدا  الهيكليدة المالمدة التدي ُتعطدي حدق الفيتدو  في قضايا
 ِلخمس دول عممم فقط".

، حين أقد  ال هاينة علدم حدرق المسدجد األق دم 2111واستشهد علم ما سلل باإلشار  صلم ما حدل عا  
منددع مشددروِع قددرار صدانددة صسددرائيل، كمددا أشددار أيضددًا المبددار ، فتدددخلت الواليددات المتحددد  ُمسددتخدمًة حددق  الفيتددو لِ 

، الدداي اغتالددت صسددرائيُل خنلدده الشدديي أحمددد ياسددين، فكددان موقددل الواليددات المتحددد  أيضددًا أن  1004صلددم عددا  
لت مانعًة بالفيتو صدانة  صسرائيل.  تدخ 

حددد  هددي القتددل صن صسددرائيل ملددت علددم الدددوا  تتعامددل مددع الفلسددطينيين فددي كددل مكددان ب ددفة وا مشددعل وقددال
والتشريد ومحاولة طمس الهوية والمقدسات في الضفة واسدتيطان يقطدع أو دالها، وفدي القددس تهويدد مسدتمر 

 للمقدسات اإلسنمية والمسيحية وفي غق  ح ار خانق.
،    31، 33، و11، و13، و ور  12وتناول مشعل في المحور ال الل نضاالت الشعب الفلسطيني منا  ور  

تدددقال القضدددية الفلسدددطينية مشدددتعلة بدددال ور ، معتبدددرا النضدددال  ، وحتدددم اليدددو  ال1000، و 77و، 13نضددداالت 
ال وري والكفاح المسل  أفضل الطرق المو لة للتحرر، أما المفاوضات فتبقم آخر حل باعتبارها تهدل صلم 

  يتحقددق الح ددول مددن العدددو علددم حددق مغت ددب بعددد شددعور هددا العدددو بالحاجددة لتقدددي  التندداقالت وهددو أمددر لدد
 حتم اآلن.

 
 االنقسام الفلسطيني

وكيددل أن  1001كمددا تحدددل فددي المحددور الرابددع عددن موضددوع االنقسددا  الفلسددطيني الحا ددل منددا انتخابددات 
سدرائيل لنتدائ  تلد  االنتخابدات سداه  فدي  رف  القوى العممم مم لة في الواليات المتحد  والرباعية الدولية وا 

 االنقسا . اح ول ها
ائل تتوا ل في أك ر من  عيد إلعاد  األمور صلم ن ابها ولكن هنا  أمورا مطلوبة إلحدال وقال صن الف 

نهار المشكلة القائمة بين "فدت " و"حمداس" منهدا توحيدد النمدا  السياسدي الفلسدطيني مدن خدنل  هاا التوا ل وا 
ن الفلسدددطينيون صعددداد  تشدددكيل منممدددة التحريدددر الفلسدددطينية لتضددد  كافدددة أطيدددال الشدددعب الفلسدددطيني، وأن يكدددو 

 شركار في  ناعة القرار السياسي.
واختت  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل مؤك دًا أن  حماس تؤمُن بةهم ية الم دالحة، وبةن هدا 
ال تددت   صال بتوحيددد النمددا  السياسددي الفلسددطيني بكددل  عناوينِدده ومرجعياتِدده ومؤسسدداِته، بحيددل ُيبنددم هدداا النمددا  
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اطيدددِة، والشدددراكِة، و دددناديِق االقتدددراع، وأن  يكدددون الفلسدددطينيون شدددركار فدددي القدددرار السياسدددي، وأن  علدددم الديمقر 
 يتوافق الشعب الفلسطيني علم استراتيجيٍة نضاليٍة واحد ، بحيل ُيمِهر كلٌّ منه  مرونًة مع اآلخر.

 12/3/1124، الشرق، الدوحة
 

 ن الثوابتبحقوق الشعب الفلسطيني ولن نتنازل ع نفرطعباس: لن  .2
كفاح قبون: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، صنه لن يفرط في حقوق الشعب  -را  هللا

الفلسطيني، ولن يتناقل عن ال وابت، في مؤشر واض  علم رفضه الضغوط األميركية التي مورست عليه 
 خنل قيارته صلم الواليات المتحد  هاا األسبوع.

ن واشنطن التي التقم فيها الرئيس األميركي بارا  أوباما، صلم حشد من وتحدل أبو ماقن فور عودته، م
سافرنا وعدنا ونحن علم العهد "الفلسطينيين كانوا ينتمرونه في مقر الرئاسة في را  هللا في الضفة الغربية، 

 ."باقون
نا لمنت رونعلم العهد باقون وبالوعد متمسكون فكونوا مطمئنين بةن الن ر لنا بةان هللا.. "وأضال،   «.وا 

نحن حملنا األمانة ونحن علم األمانة محافمون، ولن نتخلم عنها، وأنت  تعرفون كل المرول »وقال عباس 
 ."وكل األحوال، وأقول لك  التفريط من المحال

 صن  مة تفهما أميركيا لرف  الرئيس لنعترال بيهودية الدولة. "الشرق األوسط"وقالت م ادر مطلعة لد
ادر فةن كيري سيعمل اآلن علم ممارسة الضغط علم رئيس الوقرار اإلسرائيلي بنيامين وبحسب الم 

نتنياهو، بهدل تجاوق قضية االعترال بيهودية صسرائيل، وهو ما يعني صاا ما تحقق اختراقا مهما نحو وضع 
 اتفاق صطار.

ه للضغط علم وقالت الم ادر صن كيري تحدل مع قعمار منممة صيبا  في واشنطن من أجل مساعدت
 نتنياهو.

 20/3/2102الشرق األوسط، لندن، 
 

 البرغوثي األسير مروانفراج عن في اإل الواليات المتحدة  مساعدةعباس يطلب  .3
عن  لإلفراجطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من واشنطن الوساطة لدى اسرائيل  :أمير  فهمي -را  هللا

  الرئاسي المحتمل المسجون منا عشر سنوات بشةن موجة مروان البرغو ي القعي  الفلسطيني والمرش
 تفجيرات انتحارية.

و رح مسؤول فلسطيني بةن عباس كتب الم الواليات المتحد  يطلب منها ان تساعد في االفراج عن 
السجنار المرضم والسجينات وعن الق ر والبرغو ي وقعيمين بارقين آخرين هما أحمد سعدات وفؤاد 

 الشوبكي.
  20/3/2102رويترز لألنباء، وكالة 

 
 المخطط االستيطاني الجديد تصعيد إسرائيلي خطير أبو ردينة: .2

اعتبر الناطق الرسمي باس  الرئاسة نبيل أبو ردينة، صعنن صسرائيل عن مخططها االستيطاني الجديد المتم ل 
 عيدا صسرائيليا خطيرا ببنار أك ر من ألفي وحد  استيطانية في ست مستوطنات مختلفة بالضفة الغربية، ت

 ومحاولة لدفع األمور صلم طريق مسدود بهدل صفشال الجهود األميركية فيما يتعلق بعملية السن .
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وقال أبو ردينة، في ت ري  لد'وفا'، مسار اليو  الخميس، صن هاا الت عيد اإلسرائيلي مدان ومرفو ، 
 محمن الحكومة اإلسرائيلية مسؤوليته.

 21/3/2102، معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال
 

 فراج عن الدفعة الرابعة من االسرىمن تعطيل اإل "اسرائيل"تحذر وزارة الخارجية في را م هللا  .0
المواقل اإلسرائيلية المتطرفة التي تهدد بعد  اإلفراج عن الدفعة الفلسطينية ادانت وقار  الخارجية : را  هللا

 .الرابعة من األسرى
وقار  في بيان ا درته امس أن اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى هو استحقاق ملق  للحكومة واكدت ال

اإلسرائيلية وفقًا لنتفاق الفلسطيني االميركي اإلسرائيلي، والاي بموجبه ت  تةجيل توجه الجانب الفلسطيني 
 .بتمديد المفاوضات للوكاالت والمنممات الدولية المخت ة لفتر  قمنية محدد ، وهو غير مرتبط

 20/3/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 النائب الطيراوي: لن نسمح بالتالعب في الشأن الفتحاوي .6
قال الناطق باس  كتلة فت  البرلمانية النائب جمال الطيراوي الشةن الفتحاوي هو شةن داخلي غير  :نابلس

حماس وا عنمها المبرم  وخا ة  فحة  مسموح ألحد أن يتنعب فيه، من أم ال المتطفلين من حركة
 أجناد من أفكار مسمومة في القج والتنعب علم ها  الخنفات التي برقت في اآلونة االخير ، 
 20/3/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تتصرف باعتبارها دولة فوق القانون وتمارس غطرسة القوة "سرائيل"إ: عشراوي .7

تت رل اسرائيل باعتبارها دولة مارقة "نفياية لمنممة التحرير حنان عشراوي، قالت عضو اللجنة الت: را  هللا
خارجة عن القانون، وتتعامل بمنطق غطرسة القو  واالفنت من العقاب، وتمعن في موا لة برنامجها 

 ."الهادل الم افشال العملية السلمية، واطالة أمد االحتنل وتمويله علم حساب فرص السن 
أ ب  من الواض  للواليات المتحد  األميركية ولجميع األطرال الدولية "ان أ درته امس، وأضال، في بي

المفاوضات وتستغلها للح ول علم الوقت والغطار  إلفشالبن است نار أن اسرائيل تعمل بشكل مدروس 
 ."لخلق واقع استيطاني غير شرعي

 20/3/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 
 

 ي االحتالل الستبدال األقصى بد"الهيكل المزعوم"تحذر من سع رضوان .8
حارت الحكومة الفلسطينية في غق  من سعي االحتنل استبدل المسجد األق م بما أسمته "كابوس : غق 

الهيكل المقعو "، وال  من خنل االقتحامات المتكرر  له، داعية المقاومة الفلسطينية صلم أخا دورها للدفاع 
 عنه.

وقال والشئون الدينية في الحكومة الدكتور صسماعيل رضوان في ت ري  لد "قدس برس" بدور وأشاد وقير األ
( نائب رئيس الكنيست اإلسرائيلي موشيه فيجلن من باحات 3|02الم لين العمي  الاين طردوا الخميس )
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حاخا  المسجد األق م المبار  بعد الت دي له وللمستوطنين المرافقين معه، علم غرار ما فعلو  بال
 المتطرل يهودا غلي  عندما اقتح  األق م قبل أيا .

وأكد أن حكومة االحتنل والمستوطنين "قادوا من وتير  االنتهاكات بحق األق م بشكل مباشر ومستمر 
 بهدل فر  غطرسته  والنيل من األق م وتهويد  بشكل كامل واستبداله بد "كابوس الهيكل المقعو ".

 
 21/3/2102قدس برس، 

 غزة تطالب باستخدام كافة الوسائل لعزل االحتاللفي حكومة ال .9
دعت الحكومة الفلسطينية في غق  صلم استخدا  كافة الوسائل في عقل االحتنل دبلوماسيًا وسياسيًا : غق 

وأكاديميًا، مؤكد  علم ضرور  تح ين الجبهة الداخلية من أجل صقناع العال  بعدالة القضية الفلسطينية 
 اون والتعاطل مع مطالب الشعب الفلسطيني.وضمان التع

( في 3|02جار ال  علم لسان الدكتور غاقي حمد وكيل وقار  الخارجية في غق  خنل مشاركته الخميس )
 ندو  حول تفعيل ملل مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية وال  في مقر شبكة المنممات االهلية بغق .

فاعل يجمع الكل الفلسطيني في تحقيق المقاطعة وأهدافها  وطالب حمد بتك يل الجهود وخلق اسها  وطني
 المرجو .

واعتبر المقاطعة جقر مه  من اآلليات المتكاملة في مواجهة االحتنل، مبينًا أن الحالة الفلسطينية تقو  
 بعمل أحادي غير متكامل في مقاطعة االحتنل.

 21/3/2102قدس برس، 
 

 فترة المفاوضات خالل نيا  فلسطي شهيدا   خمسون :البرغوثيمصطفى  .01
 02قال األمين العا  لحركة المبادر  الوطنية في فلسطين النائب م طفم البرغو ي "صن ما يقارب  -الغد

 شهيدًا، استشهدوا خنل فتر  المفاوضات"، معتبرًا أن االحتنل يستغل المفاوضات لت عيد قتل الفلسطينيين.
طين اآلن"، "أن ما يحدل اآلن يؤكد ما حارنا منه من أن وأضال البرغو ي، وفق ما نقلت وكالة "فلس

 حكومة المستوطنين تستخد  تل  المفاوضات غطار الستيطانها وجرائمها".
ودعا البرغو ي صلم تبني نه  بديل للمفاوضات عبر ت عيد المقاومة الشعبية وفر  المقاطعة والعقوبات 

نهار المفاوضات التي تستخدمها "صسرائيل" غطار علم "صسرائيل" وتوحيد ال فول ودع   مود شعبنا وا  
 لجرائمها ومشاريع التوسع االستيطاني.

 20/3/2102الغد، عمان، 
 

 تعاون مع ألمانيا اتفاقيةالحمد هلل يوقع  .00
وقع رئيس وقرار السلطة الوطنية الفلسطينية رامي الحمد هللا ومضيفه وقير الخارجية : برلين -خالد شمت

اتفاقية تعاون فني ومالي بقيمة  81تر شتاينماير في العا مة األلمانية برلين، علم األلماني فران  فال
دار  مشروعات باألراضي الفلسطينية.  خمسة منيين يورو لتمويل مشروعات تعلي  وتدريب مهني وميا  وا 

 .مسة من وقرائهوجار توقيع ها  االتفاقيات األربعار بمقر الخارجية األلمانية خنل مشاركة الحمد هللا مع خ
 21/3/2102الجزيرة نت، الدوحة، 
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 بفعل عوامل جوية وليس استخبارية "نفق خان يونس""القسام": اكتشاف  .21
أن النفدق الداي كشدفه جديح االحدتنل ال دهيوني  أكدت "كتائب القسا " الجناح العسكري لحركة حمداس: غق 

 ن بفعل جهد استخباري.شرق خان يونس جنوب قطاع غق  كان بفعل عوامل طبيعية ول  يك
ونفت الكتائب أن يكون االحتنل كشل أي مخطط لعملية فدائية، محار  االحتنل من موا لة عدوانه علم 

 الشعب الفلسطيني.
( أن الجديح ال دهيوني ع در علدم 3|10وكانت م ادر صعنمية  هيونية قد كشدفت مسدار أمدس الخمديس )

 مستوطنات ال هيونية جنوب قطاع غق .نفق للمقاومة الفلسطينية بالقرب من أحد ال
الناطق باس  كتائب القسا  في مدؤتمر  دحفي عقدد  بغدق : "صن هداا النفدق لديس حددي ا كمدا  ،وقال "أبو عبيد "

، صال أن ص دددنحهادعدددم العددددو بدددل هدددو قددددي  أ دددب  غيدددر  دددال  جدددرار المدددنخف  االول قبدددل شدددهرين وتددد  
 المنخف  ال اني أدى لكشفه .

النفق جار بفعل عوامل طبيعية وليس بفعدل انجداق اسدتخباري أو أمندي  دهيون، معتبدًرا  وأضال أن اكتشال
 األمدددنالهدددوس ال دددهيوني بدددان تبددددي دوائدددر  صطددداراالحدددتنل كشدددل النفدددق بهدددا  الطريقدددة "يدددةتي فدددي  صعدددنن

 ال هيونية أنه انجاقات هامة علم  عيد محاربة المقاومة."
مجاهددددين تحدددت األر  وفوقهدددا الددداين يعددددون العدددد  وينحتدددون فدددي وحيدددا "أبدددو عبيدددد " الجندددود المجهدددولين وال

 ال خر من أجل صين  االحتنل.
وقدددال: "صن المقاومدددة الفلسدددطينية تعدددد شدددعبنا المدددرابط وأمتندددا بةنهدددا سدددتبقم جددداهق  وسدددتبقم أيدددديها علدددم القنددداد 

  وستمل كابوسا ينحق العدو ".
الددفاع عدن شدعبنا فدي مدل  صطدارن اسدتعدادات يدةتي فدي وأضال: "صن كل ما تقو  به المقاومة الفلسدطينية مد

طنق النار علدم ال ديادين واالعتددارات علدم األق دم وموا دلة االنتهاكدات بحدق  االغتياالت والتوغنت وا 
 األسرى".

وتابع: "علدم العددو أن ال يفدرح ك يدرا بمدا يدعيده مدن صنجداقات وهميدة وعليده أن ينتمدر بفدارع ال دبر مدا تعدد  
 ه، والمقاومة تعرل طريقها جيدا وتدر  كيل تجني  منا باهما من العدو".المقاومة ل

وفدددي رد "أبدددو عبيدددد " علدددم أسدددئلة ال دددحفيين حدددول التهديددددات ال دددهيونية المسدددتمر  قدددال: "كدددل مدددا يدددروج لددده 
االحددتنل تددار  بسددفينة أسددلحة وأخددرى بكشددل نفددق يددةتي ضددمن مددا يهدددل صليدده االحددتنل مددن التحددري  علددم 

 ن نضع كل االحتماالت بالحسبان بما فيها العدوان علم غق ".شعبنا، ونح
وأضددال: "المقاومددة سددتبقم جدداهق  لكددل مددا يجددري، والعدددو يحدداول الحشددد، وسددتبقم المقاومددة الفلسددطيني هددي 

 معادلة علم أر  فلسطين". أيالرق  ال عب الاي ال يمكن تجاوق  في 
 12/3/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المقاومة تواصل استعداداتها لصد أي عدوانأبو زهري:  .23

أكد الدكتور سامي أبو قهري، النداطق باسد  حركدة حمداس، أن الحركدة توا دل اسدتعداداتها ألي : خان يونس
 مواجهة متوقعة مع العدو ال هيوني، ومعها كل ف ائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غق .

جندوب القطداع، صن تقدديرات حركتده لعوضداع مدع العددو  وقال أبو قهدري خدنل نددو  سياسدية لده بخدان يدونس
الغا ددب علددم األقددل فدددي األمددد القريددب ليسدددت ااهبددة لمقيددد مدددن الت ددعيد ألسددباب ك يدددر ، مؤكدددًا "رغدد  هدددا  

 التقديرات ال نةمن غدر االحتنل".
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نفسدية وأكد أن دعايدة االحدتنل وت دريحاته حدول عددوان قريدب محتمدل علدم القطداع هدي جدقٌر مدن الحدرب ال
علددم أهددالي القطدداع، وأن هدددفه  منهددا صرهدداب شددعبنا وتخويفدده، داعيددًا أبنددار الشددعب الفلسددطيني لعددد  التعدداطي 

 معها واالستماع لها.
وأشددار أن حركتددده تتددابع مجريدددات األمددور مدددن حولهدددا، وال تريددد أن ُتجدددر ألي معددار  جانبيدددة، مؤكددددًا "أن أي 

 ن العدو سيدفع  منًا باهمًا وها  هي الحقيقة". دا  سيقع مع العدو فةن المقاومة جاهق  وأ
وأشار صلم أن الك يرين يخططون لشطب حركته، ويعملون ليل نهار لفعدل الد ، مؤكددًا أنده سديبورون بالفشدل 
والخسدددران، وشددددد أن أي رهددددان مدددن قبددددل المفاوضدددين فددددي الضدددفة المحتلددددة علدددم االحددددتنل واألمريكدددان فددددي 

سدددر، مبيندددًا أن هدددا  المفاوضدددات لدددن تبدددور صال بالفشدددل وهدددؤالر الددداين المفاوضدددات التدددي تجدددري هدددو رهدددان خا
يفاوضددون ال يملكددون شدديئًا ولدد  يفوضدده  أحددد باسدد  شددعبنا وسدديتلقون ال ددفعات تلددو ال ددفعات ألن المطلددوب 

 منه  أن ياعنوا وأن يوقعوا علم ما يريد  االحتنل.
 11/3/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وتوفي بذبحة صدرية خالل أسره لدى االحتالل ة غير مناسبةأعطي أدويمجدي حماد  .24

قبل أقل من شهرين، عاد األسير الفلسطيني المحرر مجدي أحمد حماد صلم غق  مدن : ضيار الكحلوت -غق 
رحلة عنج فدي األردن لد  تطدل، حيدل أخبدر  األطبدار أن قلبده المنهد  ألك در مدن عشدرين عامدا فدي السدجون 

 حلة العنج وأن عليه التةقل  مع وضعه ال حي ال عب.اإلسرائيلية تجاوق مر 
كان قدر هللا نافاا فتوفي مجدي أمس األربعار بابحة  درية، غير أن وفاته فتحت مدن جديدد ملدل اإلهمدال 

أسدرى فلسدطينيين حيداته  فدي مدل رفد  سدلطات االحدتنل  101الطبي في السدجون اإلسدرائيلية، الداي أفقدد 
 ة ألمراضه  ومماطلتها في تقدي  العنج له .صعطاره  األدوية المناسب

وكددان حمدداد قددد تحدددل للجقيددر  نددت فددي سددبتمبر/أيلول الماضددي عددن صعطائدده دوار "للنهجددة ال دددرية" ألربددع 
سنوات في سجن نفحة ال حراوي، في حين كشفت الفحدوص الطبيدة عقدب تحريدر  ب دفقة وفدار األحدرار أنده 

 مري  بالقلب منا سنوات.
 قنددديل المسدؤول اإلعنمددي لجمعيدة واعدد لعسددرى والمحدررين وال ددديق الشخ دي لحمدداد، أن ويدروي عبدد هللا

"أبددا المعت دد  تعددر  لإلهمددال الطبددي عمدددا فددي السددجون اإلسددرائيلية"، مشدديرا صلددم أندده وآخددرين فددي السددجن 
 وخارجه يموتون ببطر نتيجة صهمال عنجه  بالسجون.

صن "االحدتنل يتعمدد بةهمالده الطبدي أن يقتدل األسدرى فدي السدجون وقال قنديل للجقير  نت أ ندار عدقار حمداد، 
 أو بعد تحرره  نتيجة األمرا  التي ُيكتشل توغلها في أجساده .

 12/3/1124، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ال جهود للمصالحة بين عباس ودحالنفتح:  .22
بدين الدرئيس الفلسدطيني نفم مسؤول بارق في حركة فت  وجود أي وساطات خارجية تجدرى إلعداد  العنقدات 
 محمود عباس والنائب بالمجلس التشريعي المف ول من حركة "فت " محمد دحنن.

وقال أمين سر المجلس ال وري للحركة، أمين مقبول، أمس الخميس، "ما ينشر في اإلعن  عن لعب أطرال 
حيحة"، مؤكدددًا أن خارجيددة أو داخليددة دور الوسدداطة إلعدداد  العنقددات بددين الددرئيس عبدداس ودحددنن غيددر  دد
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"الحددديل عددن الم ددالحة بددين الددرجلين، مجددرد صشدداعات، يطلقهددا أن ددار دحددنن، بهدددل تعكيددر األجددوار فددي 
 الساحة الفلسطينية".

واك ددر بددةن أحكامددًا قضددائية  دددرت بحددق دحددنن، وأن ت ددريحاته األخيددر  بحددق القدداد  الفلسددطينيين، مجددرد 
 نون".افترار وكاب يجب أن ُيحاسب عليها وفق القا

 12/3/1124، المستقبل، بيروت
 

 "الديموقراطية" تحتج لتجاهل البيان الوزاري اللبناني الملف الفلسطيني .23
هددت "الجبهددة الديموقراطيددة لتحريددر فلسددطين" أمددس، مدداكرات صلددم الرؤسددار ال ن ددة فددي لبنددان وكددل : بيددروت وج 

لسددطيني فددي لبنددان لجهددة االلتددقا  بددةقرار الكتددل النيابيددة فددي شددةن "تجاهددل البيددان الددوقاري للحكومددة الملددل الف
الحقوق اإلنسانية"، ما اعتبرته "تراجعًا من قبل الحكومة عن التقامها بةقرار الحقدوق اإلنسدانية"، الفتدة صلدم أن 
"المدخل لتح ين الحال الفلسطينية والمخيمات في لبنان يجب أن يكون من البوابة االقت ادية واالجتماعيدة 

الفلسطينيين المتمسكين بحقه  في العود  وبما يقطع الطريدق علدم كدل مدن يسدعم صلدم  وبما يعقق موقل كل
 العبل بةمن واستقرار الشعبين الفلسطيني واللبناني". وحارت الماكرات "من خطور  هاا التراجع".

 وكانددت الجبهددة نف ددات اعت ددامًا أمددا  مدددخل مخددي  بددرج البراجنددة بمشدداركة مم لددين عددن الف ددائل الفلسددطينية
واللجان الشعبية والمؤسسات االجتماعيدة وفعاليدات المخدي  احتجاجدًا، تقامندًا مدع انعقداد الجلسدة النيابيدة. ورفدع 

 المعت مون الشعارات السياسية التي تطالب الحكومة بةقرار الحقوق اإلنسانية لنجئين في لبنان.
 12/3/1124، الحياة، لندن

 
  د"الليكو "من تفكك  يحذرنتنياهو  .27

في اجتماع لععضار القدامي في "الليكود"، وتمهيدا لمؤتمر الحقب في نهاية الشهر الجاري، : ربد47عدد
 حار رئيس الحقب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تفك  الليكود في حال نقع  نحيات من الرئيس.

"، وال  ضمن وكان قد عقد نتنياهو اجتماعا، مسار أمس الخميس، مع األعضار القدامي في "رمات غان
سلسلة لقارات سبقها لقاؤ  مع المستشارين السياسيين لوقرار الليكود، والمستشار السياسيين ألعضار 

 الكنيست من الليكود.
وطلب نتنياهو من األعضار الت ويت علم برنامجه، بادعار الحفام علم وحد  الليكود، محارا من أن نقع 

 الحقب، وسينهار من الداخل.ال نحيات من الرئيس سيخلق فوضم في داخل 
جارت أقوال نتنياهو ها  ردا علم عضو الكنيست داني دانون الاي يحاول فر  جدول أعمال آخر علم 
جرار تغييرات بنيوية في دستور  الليكود، بضمنه مناقشة موضوع المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وا 

 الحقب.
 12/3/1124، 44عرب 

 
 األمريكي: لم أقصد اإلساءةيعلون يعتذر لوزير الدفاع  .24

اضطر وقير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون لنعتاار للواليات المتحد ، للمر  ال انية في غضون : را  هللا
شهرين، عن ت ريحاته األخير  التي عد فيها أن واشنطن تمهر ضعفا غير مقبول تجا  روسيا، وليست 

ير  األمريكي تشا  هيغل، وقال له صنه ل  يق د تحدي وات ل يعالون بنم حليفا يمكن االعتماد عليه.
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الواليات المتحد  أو توجيه انتقادات صليها أو المس بالعنقات القائمة معها، مضيفا أنه يولي العنقات 
سرائيل أهمية ق وى، كما أنه يقر بةهمية الروابط الشخ ية بين  االستراتيجية بين الواليات المتحد  وا 

ت ريحاتي ل  تحمل اإلسار ، ول  أق د "وقال يعلون لهيغيل:  لدين والم ال  المشتركة.المسؤولين من الب
اإلسار  أو المس بك . لدي تقدير عميق جدا للعنقات بين الدولتين ول  بشكل شخ ي. كنت أ من ها  

عمقها العنقات عندما كنت رئيسا لعركان وما قلت اقدرها وأنا اليو  وقير للدفاع. أنا أعترل بمدى 
ورد  ".التقامي الكامل بالتعاون بين صسرائيل والواليات المتحد  بكل األشكال ل  يتقحقح"وأضال:  ."وأهميتها

أنا أدر  بةن جقرا من األقوال أخرجت من ". ومعقبا: "التوضيحات"هيغيل علم يعالون شاكرا له علم 
 راتيجية مع صسرائيل.كما أكد له التقا  الواليات المتحد  بالعنقات االست ."سياقها

 12/3/1124، الشرق األوسط، لندن
 

 هو الحل لوقف إطالق الصواريخغزة  احتالل غانتز: .22
ال مناص من احتنل "قال رئيس أركان جيح االحتنل بني غانتق مهددا باحتنل غق   :شرل الهورأ -غق  

 ."البلدات اليهودية المحاايةقطاع غق  كامن صاا كانت هنا  رغبة بوقل كلي لل واريي التي تطلق علم 
وأضال أرفع مسؤول عسكري صسرائيلي وهو يرد علم سؤال أحد الطلبة الاين التقاه  في بلد  قريبة من 

صاا ما أردنا عد  خروج أي شير من هنا  فعلينا احتنل غق ، ها  معضلة ننشغل بها في كل "حدود غق  
 ."راتيجياأسبوع، قدراتنا قديمة ولكن هاا يعتبر قرارا صست

ويشير ت ري  غانتق هاا أيضا صلم أن صسرائيل غير قادر  علم وقل كامل لل واريي التي تطلقها المقاومة، 
 سوى بعملية عسكرية واسعة تعيد خنلها احتنل قطاع غق .

 12/3/1124، القدس العربي، لندن
 

 في حال أطلق سراح أسرى باالستقالةدانون يهدد  .11
نائب وقير الجيح اإلسرائيلي داني دانون )الليكود( بعل ، أن 12/3/1124، ام هللاالحياة الجديدة، ر اكرت 

برسالة صلم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يهدد فيها باالستقالة من من به في حال أطلق سراح أسرى 
 فلسطينيين في نهاية الشهر الجاري.

 ادقت ونفات عملية أخرى من صطنق سراح  وجار في رسالته أنه "لن يكون جقرا من السلطة التنفياية صاا
 أسرى في صطار النبضة الرابعة التي يفتر  أن تت  في ال امن والعشرين من الشهر الجاري".

ونقل عنه قوله خنل لقائه باوي قتلم صسرائيليين صنه "لن يجلس في حكومة تطلق سراح أسرى مقابل أوها  
 تسيبي ليفني.. وابتسامات ليفني وعريقات".

وكتب دانون في رسالته قاعما أن "الفلسطينيين، وليس للمر  األولم، استغلوا رغبة صسرائيل بالسن  وسااجتها 
من أجل خداعها". كما قع  أن السلطة الفلسطينية لجةت صلم المفاوضات من أجل صطنق سراح األسرى. 

 ن ".كما ادعم أنه ال رغبة لدى الفلسطينيين بالدفع بما يسمم بد"عملية الس
كشفت ان  "الليكود"م ادر من حقب ، عن أحمد رمضان، أن 12/3/1124، المستقبل، بيروتوأضافت 

نتنياهو يفكر جديًا في صقالة نائب وقير الدفاع اإلسرائيلي داني دانون، ردًا علم تهديد  باالستقالة من من به 
 في حال ت  اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى.
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 44ي فلسطينيأسرى من حال إطالق سراح  إسرائيليين ن يطالبون باإلفراج عن سجناءإسرائيليو نواب .12
ميري  "الليكود"وقع  ن ون نائبًا في الكنيست علم عريضة قدمتها عضو حقب : حمد رمضانأ - را  هللا

بوا جرائ  ريغل، طالبوا فيها رئيس وقرار صسرائيل بنيامين نتنياهو بةطنق سراح سجنار صسرائيليين ممن ارتك
ضمن الدفعة الرابعة  47ضد الفلسطينيين من السجون اإلسرائيلية، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين من عرب 

 من تحرير األسرى.
امس أن الضغط الداخلي علم نتنياهو يقداد ل نيه عن الموافقة علم  "يديعوت أحرنوت"وأشار موقع  حيفة 

جهود األمريكية الرامية صلم تمديد المفاوضات من خنل صقناع تحرير أسرى فلسطينيين، وهو ما ينار بفشل ال
نتنياهو بالموافقة علم صطنق الدفعة الرابعة من األسرى وتقدي  نوايا حسنة جديد  للسلطة الفلسطينية إلنجاح 

 جهود تمديد المفاوضات.
 12/3/1124، المستقبل، بيروت

 
 بالخطأ سجن عوفر بعد اإلفراج عن أسير فلسطيني مدير إقالة .11

كشفت القنا  العبرية ال انية مسار الخميس عن قيا  مدير م لحة السجون : ترجمة  فا - القدس المحتلة
مؤخرًا بةقالة مدير سجن عوفر العسكري غربي را  هللا بالضفة الغربية المحتلة، بعد قيامه بةطنق سراح 

 معتقل فلسطيني عن طريق الخطة بعد وقت ق ير من اعتقاله.
تفا يل اكرت القنا  في نشرتها المركقية مساًر أن الق ة حد ت قبل عد  أشهر حيل ت  اعتقال وفي ال

شاب فلسطيني بشبهة صلقار الحجار  باتجا  مركبات صسرائيلية وقا  جهاق المخابرات اإلسرائيلي "الشابا " 
 د عد  ساعات.بةحضار  صلم السجن وت  ضمه عن طريق الخطة لمجموعة فلسطينيين معدين لإلفراج بع

وبعد وقت ق ير قا  السجانون باإلفراج عنه مع باقي مجموعة األسرى الفلسطينيين وال  تحت سمع 
وفي أعقاب الحادل شكلت م لحة  وب ر صدار  السجن، حيل ت  اعتقال الشاب مؤخرًا وعرضه للمحاكمة.

السجن من من به ونقله  السجون لجنة لفحص أسباب هاا الخلل الكبير وتقرر في نهايتها صقالة مدير
 للخدمة في سجن للعمال األجانب جنوبي "صسرائيل". 

 12/3/1124، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 وحدة استيطانية في الضفة 1132صادق على بناء ت "إسرائيل" .13
لية وحد  استيطانية جديد  في مستوطنات احتن 1111 ادق االحتنل اإلسرائيلية، يو  الخميس، علم بنار 

 في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن "غاي صنبار" المتحدل باس  اإلدار  المدنية اإلسرائيلية.
من شباط/فبراير الماضي، قالت صن لجنة  21وكانت حركة السن  اآلن المناهضة لنستيطان قالت في 

وحد  في الموغ،  32يل و وحد  في بيت ا 110وحد  في ليشي  و 114وقارية صسرائيلية طرحت مشاريع بنار 
وهو ما أكد "صنبار"، ومما يعني بةن الخطو  الوحيد  المتبقية قبيل الم ادقة النهائية عليها هو موافقة وقير 

 جيح االحتنل موشيه يعالون.
وحد  في شفوت راحيل  330وحد  استيطانية في اريئيل و 731ووافقت اللجنة نفسها علم نشر خطط لبنار 

افي شمرون في وسائل االعن  لقبول االعترا  من الجمهور قبيل طرحها مر  اخرى اما  وحد  في ش 13و
 اللجنة الجرار المقيد من المناقشات.
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وحد   2023واكرت القنا  السابعة، التابعة للمستوطنين، أن اإلدار  المدنية اإلسرائيلية  ادقت علم صقامة 
"، لكن القرار ينتمر م ادقة نهائية من قبل وقير الدفاع  استيطانية في مستوطنات "ليشي  وبيت ايل والموغ

 اإلسرائيلي، موشيه يعلون.
وحد  استيطانية صضافية في مستوطنات "ارئيل،  2134وأشار "صنبار" صلم أن اإلدار  المدنية أقرت أيضا بنار 

مؤسسة عسكرية  واإلدار  المدنية هي شوفوت راحيل وشافيه شومرون" وقد نشرت قرارها لنعترا  العا .
 صسرائيلية تقو  مقا  حكومة االحتنل في األراضي الفلسطينية.

 11/3/1124، فلسطين أون الين
 

 دون أن يقود ذلك إلشعال المنطقة تعكف على ردع األسد وحزب هللا "إسرائيل: "تقرير .14
في مواجهة أجمع معلقون صسرائيليون علم أن تل أبيب تحرص علم صرسار "ميقان رعب" :  ال  النعامي

ونبه  كل من نما  الرئيس بشار األسد وحقب هللا من أجل ضمان الهدور علم الحدود مع سوريا ولبنان.
المعلقون صلم أن قيا  الجيح اإلسرائيلي بق ل مواقع للجيح السوري في هضبة الجوالن فجر أمس 

ة في الجوالن يةتي من أجل األربعار ردًا علم حادل تفجير عبو  بالقرب من الحدود اإلسرائيلية السوري
 مراكمة قو  الردع صقار نما  بشار األسد إلجبار  علم منع أية عمليات تسلل  وب الحدود.

عن م ادر عسكرية صسرائيلية تقديرها  -المعلق العسكري ل حيفة يديعوت أحرنوت-ونقل رون بن يشاي 
كبير من أجل تحقيق الردع، لكن  بةن هدل عمليات الجيح اإلسرائيلي هو "صين  الجانب السوري بشكل

 دون أن يقود السلو  اإلسرائيلي صلم صشعال المنطقة".
وفي مقال نشر  موقع ال حيفة أمس األربعار، أشار بن يشاي صلم أنه سوار كانت الجماعات الجهادية التي 

المسؤول عن  تقاتل النما  أو حقب هللا مسؤولة عن عملية التفجير فةن صسرائيل ترى في النما  السوري
 ضبط األمن في الجانب الخاص به من الحدود، "لاا فهي تمارس الضغط عليه".

أن م لحة تل أبيب تقتضي  -أحد أبرق المعلقين في صسرائيل-وفي اات السياق أوض  بن كاسبيت 
 استمرار حالة عد  الحس  في سوريا صلم أطول أجل ممكن، علم اعتبار أن هاا السيناريو يقلص فرص قيا 

 القوى السورية بتوجيه سنحها  وب المستوطنات اليهودية في هضبة الجوالن.
وفي مقال نشرته أمس األربعار النسخة العبرية لموقع "مونتور" أوض  كاسبيت أن صسرائيل تفضل أن ينتهي 

مناطق  ال راع القائ  حاليًا صلم تقسي  سوريا صلم كانتونات، بشرط أن يستعيد نما  األسد السيطر  علم كل
هضبة الجوالن التي تقع تحت السياد  السورية، علم اعتبار أن هاا يضمن الهدور واألمن في مناطق 

 الهضبة التي تسيطر عليها صسرائيل.
وأشار كاسبيت صلم أن  ناع القرار في تل أبيب يرون أن بقار نما  دمشق في الحك  أفضل من كل 

األسد هو من ضمن الهدور علم الحدود ألك ر من أربعة  الخيارات األخرى، علم اعتبار أن نما  عائلة
صلم أن  -معلق الشؤون االستخبارية في  حيفة جيروقالي  بوست-من ناحيته دعا يوسي ميلمان و  عقود.

صحدال تغييرات جوهرية علم العقيد  األمنية اإلسرائيلية في مواجهة سوريا ولبنان أ ب  أمرًا ملحًا في 
 حركات الجهادية التي تقاتل نما  األسد.أعقاب تعام  أنشطة ال

وفي مقال نشرته النسخة العبرية لل حيفة أمس األربعار، شدد ميلمان علم أن صسرائيل مطالبة بةن تةخا 
بعين االعتبار حقيقة أن الهدور علم الحدود السورية لن يعود صلم سابق عهد ، مشددًا علم أن قيا  الجيح 

 ول الحدود مع سوريا ال يكفي للتعامل مع الواقع الجديد.اإلسرائيلي ببنار جدار علم ط
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وأضال "يتوجب علينا أن نتوقع تفرغ ولو عدد قليل من عشرات اآلالل من الجهاديين، الاين قدموا لقتال 
 نما  األسد، الستهدال صسرائيل عبر الحدود".

 11/3/1124، الجزيرة نت، الدوحة
 

 منتصف التسعينيات "إسرائيلد"حاولوا الهجرة ل يهود إيرانيين ثمانية: مقتل "الموساد" .12
قالت صسرائيل يو  الخميس صن  مانية يهود صيرانيين اختفوا وه  يحاولون مغادر  صيران : وجدي االلفي -القدس 

ن جهاق المخابرات اإلسرائيلي الموساد لديه أدلة علم أنه  قتلوا.  في التسعينات توفوا وا 
 2114يهوديا صيرانيا اكرت وقار  الخارجية األمريكية أن اختفاره  في  21وكان الرجال ال مانية من بين 

 و مت صيران يشيران صلم احتمال أن يكونوا أعدموا ألسباب معادا  السامية. 2117و
وطالبت اسر ال مانية صسرائيل بالعمل علم الح ول علم معلومات بخ وص م يره  في صطار عمليات 

  اللبنانية التي تدعمها صيران.تبادل األسرى مع جماعة حقب هللا
وقال مكتب رئيس الوقرار اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صن الموساد حقق في الموضوع "وتلقم من 
م ادر مو وقة مطلعة علم التفا يل معلومات تفيد بةن هؤالر اليهود امس  به  وقتلوا وه  يهربون )من 

 ص الجهة التي ربما قتلته .ول  ياكر البيان تفا يل بخ و  صيران(."
 11/3/1124، وكالة رويترز لألنباء

 
 تعثر على منطاد مراقبة انطلق من غزة وحلق فوق مناطقها الجنوبية "إسرائيل" .13

، "غاق الهيليو "أعلنت صسرائيل عن اكتشال جس  طائر أطلق من قطاع غق  معبة بد :اشرل الهور -غق  
استنفار قوات الجيح، ويعتقد أنه مخ ص من المقاومة ألعمال  حلق فوق مناطقها الحدودية، ما استدعم

مراقبة الحدود، في وقت هدد فيه رئيس هيئة أركان الجيح اإلسرائيلي بةعاد  احتنل القطاع، من أجل وقل 
واستنفرت صسرائيل التي سمحت أمس بالكشل عن التفا يل، قواتها األمنية  عمليات صطنق ال واريي.

ينوي  "طائر  شراعية"ود القطاع مسار األربعار، خشية من أن تكون ها  المملة عبار  عن المرابطة علم حد
وتفيد م ادر أمنية أن قوات الجيح ر دت جسما غريبا ي عد  قائدها تنفيا هجو  علم المناطق الحدودية.

 في السمار علم الحدود، ما استدعم صحضار خبرار المتفجرات صلم المنطقة.
العبري أنه وبعد و ول القوات صلم المنطقة وتمشيطها ت  الع ور علم البالون الهيليو   "واال"واكر موقع 

 القاد  من القطاع، ول  يعرل بعد صاا ما كان معدًا للمراقبة أ  أنه بالون عادي.
وكان ضباط في الجيح اإلسرائيلي كشفوا قبل أشهر أن حماس نشرت مؤخرا مناطيد مقود  بكاميرات مراقبة 

 ول حدود قطاع غق  البرية والبحرية، وال  بهدل جمع معلومات استخباراتية من العمق اإلسرائيلي.علم ط
 12/3/1124، القدس العربي، لندن

 
 : كشف نفق ثان يمتد من قطاع غزة إلى النقب الغربيإسرائيليةمصادر  .17

ي ع ر علم نفق (، أن الجيح اإلسرائيل3|10ادعت م ادر صعنمية عبرية، مسار الخميس ): النا ر 
 للمقاومة الفلسطينية بالقرب من أحد المستوطنات اإلسرائيلية جنوبي قطاع غق .

واكر أن النفق يقع بالقرب من مستوطنة "العين ال ن ة" شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غق ، 
 موضحة أنه يضاهي حج  النفق الاي ع ر عليه الجيح قبل خمسة شهور في نفس المكان.
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صلم ان قوات االحتنل كشفت في شهر ايلول سبتمبر الماضي نفقا يمتد من خان يونس صلم ويشار 
كيلو متر حيل ت  منا ال  الحين منع ادخال االسمنت  1.3مستوطنة العين ال ال ة في النقب الغربي بطول 

 صلم القطاع بحجة انه يستخد  لغر  بنار االنفاق بحسب قع  االحتنل.
 11/3/1124قدس برس، 

 
 عملية كبيرةفي حال حصول دفعة واحدة قد ُيستنفد غزة في "بنك األهداف"  :إسرائيليتقدير  .14

ب ور  في قطاع غق   "بن  األهدال""صسرائيل" تعمل علم تحديل كشفت محافل عسكري ة  هيوني ة أن  
ين ومواقع علم شكل قاد  سياسيين وعسكري ،لدرجات نوعية مختلفةحيل تُقس   األهدال تدريجية مت لة، 

طنققتالي  السائل الو مخاقن و ال حينما يخرج الجيح ، الفتًة صلم أن  نفاقاألو ال واريي  ة وم انع صنتاج وا 
لعملية كبير  ُينفق بن  األهدال الاي أنشئ في عد  سنوات دفعة واحد ، وتمر بضع سنوات أخرى لبنار بن  

 األ وات في الجيح . وأوضحت المحافل أن  ليةال بحماس في العملية التاجديد ُيمك ن من اإلضرار الفع  
، فقياد  الجنوب تحل علم عملية ضد غق  ب ور  فيما يتعلق بالحرب علم غق  أك ر تنوعاً  ال هيوني

في الحفام  لنما  حماس في غق  دوراً  "سامي ترجمان" قال صن  الجنوبي ة قائد المنطقة مشيرً  صلم أن  ة، طبيعي  
نجرار لمواجهة غير مضبوطة، علم ر عد  التحمس للرد العسكري، وعد  اإلستقرار، ولال  جاعلم اإل

تنفيس الغضب في القطاع  جهاق األمن والجيح يعلمان أن  . وأضافت أن  اعتبار حفم التواقنات مع القطاع
ال فسيتجه عليها آناا ، و مسةلة وقت  .قياد  حماس ال تستطيع أن ت د تنفيس الغضب وا 

 11/3/1124، 3132التقرير المعلوماتي 
 

 ةفلسطينيين بسوري ثالثةاستشهاد  ":العمل"مجموعة  .12
استشدددهد  ن دددة الجئدددين فلسدددطينيين الخمددديس جدددرار الح دددار والق دددل المتوا دددل علدددم المخيمدددات : دمشدددق

 .ةالفلسطينية في سوري
ار ا ندين مدن الشدهد" فدي بيدان تلقدت " دفا" نسدخة عنده صن ةوقالت مجموعة "العمل مدن أجدل فلسدطينيي سدوري

قضددديا بسدددبب  ناللدددااعامدددا(  73عامدددا(، ومحمدددود ديددداب ال دددوص ) 70الفلسدددطينيين عددددنان الجدددابي )هددد : 
 الجفال وسور التغاية ونقص الرعاية الطبية جرار استمرار الح ار علم مخي  اليرمو .

12/3/1124وكالة الصحافة الفلسطينية، )صفا(،   
 

 اقتحام المسجد األقصىتوطنين ومسلمحاولة نائب رئيس "الكنيست"  يتصدونالمصلون  .31
م ددلين برضددو  وحدداالت اختندداق  ددباح الخمدديس ص ددر اعتدددار شددرطة ال عدددد مددنأ دديب : القدددس المحتلددة

طدنق القنابدل الغاقيدة باتجداهه ، عقدب اقتحدا   االحتنل اإلسرائيلي عليه  داخل المسجد األق دم المبدار ، وا 
 مستوطنين لباحات المسجد.
مسدتوطًنا برفقدة  37مؤسسة األق م للوقل والترال أنس غناي  لوكالة " دفا" صن  وقال الناشط اإلعنمي في

نائب رئيس الكنيست "موشيه فيجلن" اقتحموا مندا سداعات ال دباح المسدجد األق دم، وحداولوا تةديدة  دلوات 
 تلمودية عند م طبة  برا وشاتين شرق المسجد.

أدى لحدول اشتباكات باأليدي استدعت تدخل عدد وأضال أن المرابطين ت دوا للمستوطنين و"فيجلن"، ما 
كبير من شرطة االحتنل والقوات الخا ة التي أطلقت وابًن من قنابدل الغداق باتجدا  المدرابطين، كمدا اعتددت 
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 علديه  بالضددرب بالع دي والهددراوات، ممدا أدى إل ددابة خمسددة مدنه  علددم األقدل بيددنه  أحدد حددراس األق ددم.
ابين صلددم مستشددفم المقا ددد بالقدددس، الفتًددا صلددم أن شددرطة االحددتنل اعتقلددت وأشددار صلددم أندده جددرى نقددل الم دد

الطالب في م اطب العل  أمين شميسي من قرية قنون بالداخل المحتل، والطالبة ماجد  حواح من القددس، 
 ونقلتهما صلم أحد مراكق الشرطة للتحقيق معهما.

11/3/1124وكالة الصحافة الفلسطينية، )صفا(،   
 

 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك انالوفاء األوروبية تستأنف حملةو  ونروااأل  .32
تمكندددت وكالدددة غدددول وتشدددغيل النجئدددين الفلسدددطينيين "أوندددروا" التابعدددة لعمددد  المتحدددد  مدددن : جنيدددل –دمشدددق 

الو ددول صلددم مخددي  اليرمددو  فددي دمشددق وتوقيددع مئددات الطددرود الغاائيددة للمدددنيين المحا ددرين باالشددترا  مددع 
 وفار األوروبية لعون منكوبي سورية"."حملة ال

وقال فرحان حق، نائب المتحدل الرسمي باس  األمين العا  لعم  المتحد ، في ت ريحات نشرت علم موقع 
طدردا مدن المدواد الغاائيدة"، مطالبدا فدي الوقدت نفسده  413(، صن "الوكالدة وقعدت 3|10المنممة يو  الخمديس )

 و ول اآلمن، والواسع والمستدا ".بد "ال
كما نجحت حملة الوفار األوروبية من صدخال  مانمائة علبدة حليدب أطفدال وا ندين وعشدرين  ددوق دوار، فدي 
 حين تستعد الحملة إلرسال القافلة ال امنة صلم مخي  اليرمو  المقرر  في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

12/3/1124، قدس برس  
 

 األسرى لجنة تقصي الحقائق األوروبية على االنتهاكات بحق  األسير ُيطلعان  يونادقراقع  .31
را  هللا: أطلعت وقار  شؤون األسرى والمحررين ونادي األسير لجنة تق ي الحقائق األوروبية والتي و لت، 

 أول من أمس، صلم األراضي الفلسطينية للبحل في موضوع األسرى في سجون االحتنل.
ون األسرى والمحررين عيسم قراقع خدنل لقائده بةعضدار اللجندة شدرحا حدول الواقدع المدؤل  فدي وقد  وقير شؤ 

 سجون االحتنل، مطالبا بتدخل دولي إلنهار معانا  األسرى.
، حيددل ال يوجددد أي مبددرر أخنقددي وال اإلسددرائيليةوأعددرب قراقددع عددن أسددفه لعددد  مددن  اللجنددة بقيددار  السددجون 

 السجون. صنساني لعد  السماح بقيار 
وقدددال عبدددد العدددال العنددداني مددددير عدددا  ندددادي األسدددير: صن أبدددرق مدددا يعانيددده األسدددرى فدددي سدددجون االحدددتنل هدددو 

 .الطبي، وما تسمم "عياد  سجن الرملة" شاهد  علم ال  اإلهمال
12/3/1124األيام، رام هللا،   

 
 ل يومينخال  فلسطينيا   خمسينالضفة: أمن السلطة اعتقل بقلين السياسيين" تلجنة المع" .33

أك دددت "لجنددة أهددالي المعتقلددين السياسدديين" فددي الضددفة الغربيددة المحتلددة، أن أجهددق  أمددن السددلطة شددن ت : نددابلس
مواطنًا فلسطينيا من مدينة نابلس، غدالبيته  مدن طلبدة  30خنل اليومين الماضيين حمنت اعتقاالت طالت 

رين.الجامعات باإلضافة لعدد من طلبة المدارس وال حفيين والنشط  ار واألسرى المحر 
(، "صن االعتقداالت تم دت بهمجيدة وعندل بدالغين 3|10وقالت اللجنة في بيان تلقته "قدس برس" يو  الخميس )

 قبل وأ ندار وبعدد مسدير  تشدييع الشدهيد القسدامي المهنددس محمدد الحنبلدي أمدس فدي مديندة ندابلس"، كمدا قالدت.
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 ددفول المعتقلددين الدداين تعر ضددوا للضددرب والسددحل  وأشددارت صلددم تسددجيل العديددد مددن حدداالت اإل ددابات فددي
 والتعايب أ نار اعتقاله  من قبل أجهق  أمن السلطة، حسب البيان.

12/3/1124، قدس برس  

 

 فلسطينيا  في الضفة 12 يعتقلاالحتالل  .34
مواطندا فلسدطينيا فدي الضدفة الغربيدة. واكدرت  13اعتقلت قوات االحتنل أمس : )وكاالت( -القدس المحتلة 

ندار  صطدنققوات االحدتنل دهمدت مددن جندين وقلقيليدة ورا  هللا وندابلس وسدلفيت وسدط  أن ادر فلسطينية م
 واعتقلته .

وتشن قوات االحتنل يوميا حمنت ده  واعتقال تطال عشرات الفلسطينيين في مددن وبلددات الضدفة الغربيدة 
 بحج  وارائع مختلفة. 

12/3/1124الدستور، عمان،   
 

 من الطاقة المستهلكة في فلسطين مستوردة من االحتالل % 44معطيات:  .32
أمهرت معطيات جديد  نشرها جهاق اإلح دار المركدقي الفلسدطيني وسدلطة الميدا  أن أك در مدن ربدع : را  هللا
، فيمددا أغلبيددة الطاقددة المسددتهلكة يددت  اإلسددرائيليةالمددقود  للقطدداع المنقلددي يددت  شددراؤها مددن شددركة الميددا    الميددا

وأ ددددر الجهددداق المركدددقي وسدددلطة الميدددا  بمناسدددبة "يدددو  الميدددا   مدددن جاندددب االحدددتنل اإلسدددرائيلي. اسدددتيرادها
ال ددداني والعشدددرين مدددن آاار )مدددارس(، بياندددًا  دددحفيا تلقتددده "قددددس بدددرس" اسدددتعر  فيددده  يوافدددقالعدددالمي" الددداي 

 .الميا علم نقص  أوسلومعطيات حول الميا  في فلسطين وتة ير االحتنل واتفاقية 
المعطيات صلم أن الغالبية العممم من الطاقة المستهلكة "مستورد  من صسدرائيل"، حيدل تد  اسدتيراد مدا  وتشير
في المائة من الطاقدة الكهربائيدة المشدترا  فدي فلسدطين أمدا بداقي كميدة الكهربدار فيدت  شدراؤها مدن  77.7نسبته 

ها محليدا فدي قطداع غدق ، ويدت  اسدتيراد فدي المائدة حيدل يدت  توليدد 7.4الشركة الفلسطينية للكهربار بمدا نسدبته 
فددي المائددة مددن األردن، أمددا فيمددا يتعلددق بالمشددتقات النفطيددة  2.1فددي المائددة مددن م ددر، باإلضددافة الددم  1.3

المسددتورد  فددي فلسددطين فيددت  اسددتيرادها بشددكل كلددي مددن الجانددب اإلسددرائيلي، األمددر الدداي يضددع فلسددطين فددي 
وبددين التقريددر أن حددوالي  ل ددي األسددر الفلسددطينية تعتمددد  والطاقددة. م ددال الدددول األعلددم  منددًا ألسددعار الوقددود

علم السخانات الشمسدية للح دول علدم الميدا  السداخنة فدي فلسدطين، فيمدا تعتبدر كميدة الفاقدد مدن الميدا  مدن 
 1021أهدد  المشدداكل التددي يعدداني منهددا قطدداع الميددا  فددي فلسددطينف حيددل و ددلت كميددة الفاقددد مددن الميددا  عددا  

 مليون بسبب عد  تةهيل الشبكات و التعديات في شبكات ميا  الشرب العامة. 77.3حوالي 
12/3/1124، قدس برس  

 
 "إرهابية" : حركة حماس ارتكبت أخطاء بدعمها لجماعة سياسيةمنصورعدلي  .63

م ر تدع  القياد  الفلسطينية متم لة في "ن صالمستشار عدلي من ور، رئيس الجمهورية المؤقت،  قال
حركة حماس "، مبيًنا أن "ي نضالها حتم ت ب  الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة واقعةمحمود عباس ف

 ."ارتكبت أخطار بدعمها لجماعة سياسية تنمر صليها فئات الشعب الم ري باعتبارها صرهابية
 12/6/1822المصري اليوم، القاهرة، 
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 "إسرائيل" مصر ونؤيد كفاحها ضد   نحن ضد توجيه سالح حماس ضد  : صباحيحمدين  .63
علم قنا   "ممكن"قال حمدين  باحي، مؤسس التيار الشعبي، المرش  الرئاسي المحتمل، في حوار  لبرنام  

، مسار الخميس، نحن ضد توجيه سنح حماس ضد م ر ونؤيد كفاحها ضد صسرائيل، ومن "سي بي سي"
رائيل بتعدينت، وآن اآلوان سةلتق  بمعاهد  السن  مع صس"، موضًحا أنه «يحدد عنقاتنا حماس نفسها

 ."لمراجعتها
 12/6/1822المصري اليوم، القاهرة، 

 
 اقتحام نائب رئيس "الكنيست" لألقصى يدينمفتي مصر  .60

دان مفتم م ر د. شوقي عن  ما قامت به سلطات االحتنل من السماح لنائب رئيس "الكنيست"  القاهر :
شرطة االحتنل علم الم لين بالضرب، ما أدى صلم ص ابة موشيه فيغلين باقتحا  الحر  القدسي، واعتدار 

عدد منه . وأكد، في بيان أمس، أن ممارسات سلطات االحتنل تجا  األماكن المقدسة واستباحتها واالعتدار 
علم الم لين واستفقاقه  أمر مرفو  ومدان تمامًا، كما أنه يضرب بالموا يق والمعاهدات الدولية عر  

 مر االعتدار أو المساس بدور العباد  واألماكن المقدسة.الحائط والتي تح
وحار مفتي م ر سلطات االحتنل من مغبة االستمرار في ها  الجرائ  واالستفقاقات واالعتدارات علم 
المقدسات وعلم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ما تقو  به خنل األيا  الماضية يعد ت عيدًا خطرًا وغير 

 مقبول.
 12/6/1822شارقة، الخليج، ال

 
 األقصىالمسجد الصهاينة باقتحام  يدين السماح للمتطرفيناألردني  األوقافوزير  .39

الحفيم داود  هايل عبد .داألردني وقال والشؤون والمقدسات االسنمية دان وقير األأ :بتراوكالة  -عم ان 
ال هاينة وعلم رأسه  نائب  مس عندما سمحت للمتطرفينأما قامت به سلطات االحتنل االسرائيلي  باح 

ق م المبار  وشت  واستفقاق الم لين، وت رفات رئيس الكنسيت المدعو )فيجلين( باقتحا  المسجد األ
 ق م المبار .الشرطة المرفوضة باعتدائها وضربها لحراس المسجد األ

المبار . ورف  ق م وندد بت عيد االقتحامات واالنتهاكات التي تقو  بها سلطات االحتنل للمسجد األ
لم رحاب المسجد االق م المبار  صقيا  سلطات االحتنل بةدخال المجندات والمجندين وحدي ي التجنيد 

مرًا واقعًا جديدًا ومرفوضًا أن سلطات االحتنل تفر  أوتوقيعه  علم دفعات وبحلقات تدريسية، مما يعني 
 النسانية.داخل المسجد االق م المبار  خنفًا للقوانين الدولية وا

 20/3/2102، الرأي، عم ان
 

 الطراونة: الدولة الفلسطينية المستقلة مصلحة أردنية عليا .21
مس وفد لجنة التنمية في البرلمان أفايق الطراونة  .ي دردنالتقم رئيس الديوان الملكي األ :بترا –عم ان 

ونة أن صقامة الدولة الفلسطينية البريطاني. وتناول اللقار جهود تحقيق السن  في المنطقة، حيل أكد الطرا
 صلم حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادر  السن  العربية هي م لحة أردنية عليا. المستقلة استناداً 

 20/3/2102، الدستور، عم ان
 



 
 
 

 

 
           11ص                                    3233العدد:     12/3/1124 الجمعة التاريخ:

 تصدر منتجاتها لألردن إسرائيلية شركة 2121 :"ذي ماركر" .20
تجاتها لعردن، وميل الميقان التجاري لد"صسرائيل"، لتبلغ شركة ت در من 8202أك دت أوساط  هيونية وجود 

أضعال األردنية، الفتًة صلم أن  األردن ال ي نل منتجات المستوطنات، ويعفي مئات السلع ال هيونية  9
 من الجمار ، وتخفي  رسومها.

 نشرة "ذي ماركر" االقتصادية
 21/3/2102الصحفية،  ، مركز دراسات وتحليل المعلومات3139التقرير المعلوماتي 

 
 
 مليون دوالر  08السلطة الفلسطينية بد  تدعم سعوديةال .21

مليون دوالر للسلطة  08دفعت  أنهاعلنت المملكة العربية السعودية : أ محمد هواح وكاالت -را  هللا 
  الفلسطينية التي تواجه  عوبات مالية كبير .
المدفوع من ال ندوق السعودي للتنمية لوقار  المال المبلغ  أنوأفادت وكالة االنبار السعودية "و ا س" 

 الفلسطينية يم ل ح ة الريا  في الدع  الاي وعدت الدول العربية بتقديمه للسلطة الفلسطينية. 
من  أشهر أربعةالمبلغ يغطي  أنونقلت عن المم ل الدائ  للمملكة لدى جامعة الدول العربية احمد قطان 

" بقيمة أمان"شبكة  صقامة 3803وتعهدت الجامعة العربية عا   .3802 ألولاالنفقات اعتبارا من كانون 
 مليون دوالر شهريا لمواقنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها في دفع رواتب المومفين خ و ا. 088

 12/6/1822النهار، بيروت، 
 
 
 
 تأكيد أمريكي بعدم تقليص مساعدات "إسرائيل" .26

صن حج   األمريكيالخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ  قال عضوان في لجنة: القدس المحتلة
 اإلدار المساعدات العسكرية التي تقدمها الواليات المتحد  لد"صسرائيل" لن يقلص رغ  التقلي ات في ميقانية 

 .األمريكية
الحقب وأكد ال ، حسب صااعة االحتنل، السيناتوران "جو دونيلي" من الحقب الديمقراطي و"كيلي أيوت" من 

حول  صسرائيليين مسئولينمحاد ات مع  إلجرار األسبوعالجمهوري، اللاان قارا مدينة القدس المحتلة هاا 
 محل االهتما  المشتر . األمنيةبع  القضايا 

"باعتبارها واحة من االستقرار في منطقة الشرق  إلسرائيلتقدي  الدع  العسكري  أهميةوشدد "دونيلي" علم 
مفعول االتفاق الحالي بين البلدين، الاي يضمن  أن صلمويشار  . علم حد قعمه.المضطربة" األوسط
 .3802علم مساعدات حجمها  ن ة مليارات دوالر سنويا، سينتهي في عا   صسرائيلح ول 

 12/6/1822وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
 
 يعلون ويعرب عن قلقه من انتقاداته لواشنطن يهاتفهاغل  تشاك .22
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أعلنت وقار  الدفاع األمريكية "البنتاغون"، أمس، أن وقيرها تشا  هاغل أجرى مكالمة هاتفية مع  :وكاالت
وقير الحرب "اإلسرائيلي" موشيه يعالون، وأعرب له عن قلقه العميق صقار الت ريحات األخير  التي أدلم بها 

 وانتقد فيها سياسة الواليات المتحد  تجا  صيران.
لوقار  جون كيربي في بيان: صن هاغل جدد التقا  الواليات المتحد  بمنع صيران من وقال المتحدل باس  ا

الح ول علم سنح نووي، وأضال أن يعالون أوض  ت ريحاته، مؤكدًا التقامه بقو  العنقة بين الواليات 
عة من وأكد البيان أن هاغل ويعالون تعهدا بموا لة العمل بشكل و يق علم مجمو  المتحد  و"صسرائيل".

 القضايا األمنية.
ويواجه وقير الحرب "اإلسرائيلي" مشكلة مع الواليات المتحد  من جديد بسبب انتقاد  الناع لواشنطن والاي 
قاد من توتر عنقاتها المشحونة بالفعل مع صدار  الرئيس بارا  أوباما. وأشار مسؤولون أمريكيون نددوا 

ير دقيقة ومشوشة صلم أنه لن يكون للخنل تة ير طويل المدى بت ريحات يعالون باعتبارها غير بنار  وغ
 علم العنقات مع "صسرائيل".

وأشار المتحدل باس  البيت األبي  جاي كارني صلم التقا  ال يتقعقع بةمن "صسرائيل"، بينما أكدت المتحد ة 
 .باس  وقار  الخارجية األمريكية جين ساكي عن "شراكة متينة"

 12/6/1822الخليج، الشارقة، 
 
 شرعية االستيطان  عدمروسيا تؤكد  .24

جددت روسيا االتحادية هنا اليو  تةكيد "بطنن" العمليات االستيطانية "اإلسرائيلية" في األراضي : كونا
الفلسطينية المحتلة وعد  شرعيتها. وطالبت وقار  الخارجية الروسية في بيان بوقل االستيطان في األراضي 

معربة عن قلقها العميق صقار عق  الحكومة "اإلسرائيلية" بنار وحدات جديد  في القدس الفلسطينية المحتلة 
المحتلة. وشددت الوقار  علم ضرور  االمتناع عن اتخاا خطوات أحادية الجانب من شةنها أن تؤ ر سلبًا 

 في مسار التفاو  بين الفريقين الفلسطينيين واإلسرائيلي.
م معالجة قضايا التسوية الحساسة بما في ال  تحديد وضع القدس عن وأكدت الموقل الروسي الداعي صل

 طريق المفاوضات.
 12/6/1822الخليج، الشارقة، 

 
 االستيطان تشكل عقبة أمام السالم مشاريعفرنسا:  .23

م ل ها  اإلجرارات تشكل عقبة أما   أندانت فرنسا قرار توسيع االستيطان في القدس محار  من : كونا
الخارجية الفرنسية في بيان صنه "البد من االمتناع عن أي بادر  تشكل عقبة أما  السن   واكرت السن .

"بنار المستوطنات غير قانوني فيما يتعلق بالقانون  أنالعادل القائ  علم أساس حل الدولتين" مشير  صلم 
 الدولي ويضر بال قة المطلوبة لنجاح المفاوضات الجارية". 

 12/6/1822الخليج، الشارقة، 
 
 اإلسرائيلية تسير بخطى متعثرة -الفلسطينية  المفاوضاتالصين:  .23

علم تقدي   واإلسرائيليينحل المبعول ال يني الخاص صلم منطقة الشرق األوسط الفلسطينيين : لندن
 تناقالت، في مل ال عوبات التي تمر بها مفاوضات التسوية بين الجانبين.
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(، صن "مفاوضات السن  38/2"شنخوا" ال ينية الخميس ) وكالةوقال "وو سي كه" في ت ريحات نقلتها 
سرائيل تمر حاليا بمرحلة حاسمة"، مشيرا صلم ضرور  "صقناع الطرفين بةهمية استمرارية  بين الفلسطينيين وا 

 المحاد ات التي تسير اآلن بخطم متع ر "، بحسب قوله.
أبريل المقبل / نيسان 32ية أنه "رغ  تحديد وأوض  المسؤول ال يني في ختا  قيارته لعراضي الفلسطين

النتهار مهلة التسعة أشهر المحدد  للتو ل صلم اتفاق سن "، صال أنه "ما تقال هنا  فجوات واسعة في 
 محاد ات السن  حتم في أعقاب قيار  وقير الخارجية األمريكي جون كيري التاسعة للمنطقة مؤخرا".

سرائيل بد"تسلق جبل شاهق، حيل ت ب  وشبه المبعول ال يني عملية التفا و  بين الفلسطينيين وا 
الخطوات أ قل وأ عب كلما اقتربنا من قمة الجبل"، الفتا صلم "ضرور  أن يلتق  الطرفان بال بر ويسعيان 

 في أي مفاوضات مرهونا بتناقالت من الطرفين"، علم حد قوله. اختراقهصلم بنار ال قة، فيما سيكون تحقيق 
 18/6/1822 قدس برس،

 
 "إسرائيل"عمل يهدد وقف إطالق النار مع  النظام السوري بتفادي القيام بأي   تطالبواشنطن  .20

يو بي اي: طالبت الواليات المتحد  النما  السوري بتفادي القيا  بةي عمل يهدد بوقل صطنق  -واشنطن 
 النار طويل األمد بين صسرائيل وسوريا.

، حين بساكي، عن تعليق بشةن الق ل اإلسرائيلي في األمريكيةارجية وسئلت المتحد ة باس  وقار  الخ
كنا واضحين "جنود صسرائيليين بجروح، فقالت  2الجوالن، بعد انفجار لغ  بجيب عسكري أد ى صلم ص ابة 

بشةن مخاوفنا من انعدا  االستقرار اإلقليمي نتيجة لعقمة في سوريا، وبةن جهود )الرئيس السوري بشار( 
 ."للتمس  بالسلطة تقيد احتمال تمدد العنل األسد

إلسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ونحن نستمر في دعو  النما  )السوري( لتفادي "وأضافت بساكي ان 
القيا  بةي عمل من شةنه تهديد وقل صطنق النار طويل األمد بين صسرائيل وسوريا، وفي حل كل األطرال 

 .0221ات لعا  علم االلتقا  باتفاق ف ل القو 
لقو  مراقبة الف ل التابعة لعم  المتحد  )األندول( في هضبة الجوالن،  األمريكيوكررت تةكيد الدع  

وختمت  ودعت كل األطرال صلم التعاون لتمكينها من العمل بحرية وضمان األمن التا  لكل عنا رها.
 ."األندول"بدمعربة عن التقدير الكبير لرغبة الدول في االستمرار بالمساهمة 

ووجهت وقار  الخارجية السورية، األربعار، رسالتين متطابقتين صلم أمين عا  األم  المتحد ، ورئيس مجلس 
 األمن الدولي، حول الق ل اإلسرائيلي في الجوالن.

 12/6/1822القدس العربي، لندن، 
 
نسانية خطيرة يؤكدغراندي  .24  ضرورة حل أزمة اليرموك لتفادي أزمات سياسية وا 

)األونروا( فيليبو غراندي: صن معالجة األوضاع المةساوية والمنافية  : قال المفو  العا  لوكالة بيرقيت
لحقوق اإلنسان التي يتعر  لها السكان الفلسطينيون في المخيمات السورية وغيرها ضرورية وأساسية 

نسانية خطير  حاليا، تهدد السن  مستقبًن في ال  منطقة العربية.لتفادي أقمات سياسية وا 
، بعنوان: "األونروا: التجربة والتحديات"، أمسجار ال  خنل محاضر  ألقاها غراندي في جامعة بيرقيت، 

وال  بحضور رئيس الجامعة د. خليل هندي وعميد كلية الحقوق واإلدار  العامة د. عا   خليل، وحشد من 
 الطلبة وأعضار الهيئة التدريسية في الجامعة.
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 12/6/1822م هللا، األيام، را
 
 "أصدقاء اإلنسان" تطالب السلطة الفلسطينية بإطالق سراح الناشط الحقوقي القدح .48

طالبت منممة "أ دقار اإلنسان الدولية" رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة في : فيينا
اي قامت األجهق  األمنية را  هللا رامي الحمد هللا، بةطنق سراح الناشط الحقوقي وا ل القدح، وال

 (.02/2الفلسطينية باعتقاله فجر األربعار )
وقالت المنممة في بيان أ درته اليو  الخميس تلقت "قدس برس" نسخة عنه، أن صعتقال وا ل جاسر 

عامًا( من مدينة نابلس، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية وعضو المر د "األورومتوسطي"  32القدح )
ن واقتياد  صلم سجن الجنيد في المدينة؛ من قبل السلطة الفلسطينية، "يم ل عمًن تعسفيًا غير لحقوق اإلنسا
 مبررًا بحقه".

وطالبت المجموعة الحقوقية، ومقرها فيينا، السلطة الفلسطينية بضرور  معاملة القدح حسب ن وص 
طنق سراح ه الفوري وتمكينه من القانون، بما يضمن عد  تعرضه ألي صياار جسدي أو ضغط نفسي، وا 
 العود  اآلمنة لعائلته وممارسة عمله األكاديمي ونشاطه الحقوقي بكل حرية وانتما .

 18/6/1822قدس برس، 
 
 
 
 

 "حل السلطة".. خيار أم ورقة ضغط؟ .22
 د. أسعد عبد الرحمن

حددتنل كامددل تعودنددا علددم لعددب رئدديس الددوقرار اإلسددرائيلي بنيددامين نتنيدداهو بالشددعارات التعجيقيددة مددع سددعيه ال
ن كدان  األر  الممتد  من البحر صلم النهر، ولربما يبدي "كرمًا" بتضمين ال  بكيان فلسطيني ال لون لده، وا 
له طع  سير ورائحة كريهة: كيان حك  ااتي هنمي، جوهر  القمع البوليسي في خدمة صسرائيل، انطنقًا مدن 

رًا لمضدامين هدا  المواقدل عبدر ت دريحاته األحددل، األسطوانة المشروخة: "أمن صسرائيل". وقدد اسدتمعنا مدؤخ
 سوار قبيل قيارته األخير  للواليات المتحد  األميركية أو خنلها أو بعدها!

وفي الوقت الحالي، يتقايد الرهان علم فشل المفاوضات الجارية. فالحديل عن "اتفاق سن " بل حتم "اتفداق 
ى أن اإلسددرائيليين قددد "فرضددوا" معمدد  بنددود وجهددة نمددره  علددم تسددوية" ال تمهددر بددوادر  فددي األفددق. ففيمددا يتبددد

األميركيين، وهو ما يتجلم يوميًا عبر التسريبات التي تُنشر بشةن خطة أطروحات وقيدر الخارجيدة األميركدي 
)جون كيري(، وال  خنفًا لما التقمت به اإلدار  األميركية، شفهيًا، للجانب الفلسطيني داخل الغرل المغلقة. 

هدداا السددياق، يددرى العديددد مددن المعلقددين والسياسدديين، فيمددا عدددا الموقددل السددلبي اإلسددرائيلي مددن "اتفاقيددة  وفددي
اإلطدار" التدي يك در الحدديل عنهدا، أن أق ددم مدا يمكدن أن تقبدل بده صسددرائيل هدو حدل "انتقدالي" يتحدول تلقائيددًا 

يط األميركدددي التجسدددير بدددين صلدددم "نهدددائي"، فيمدددا يرغدددب الفلسدددطينيون بحدددل نهدددائي، فدددي نطددداق محاولدددة الوسددد
الموقفين ب يغة "حل نهائي علم مراحل": صقامة دولة "اات حدود مؤقتة"، مترافقًا مع صطار لعنا ر التسدوية 

 الدائمة يتفق علم تطبيقها مرحليًا.
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يومدددًا بعدددد يدددو ، يتةكدددد، أن الدددرد علدددم المكائدددد اإلسدددرائيلية هدددو الطريدددق األنجدددع لمواجهدددة التعندددت اإلسدددرائيلي 
تراخي األميركي. فمع التغير المتسارع في الساحة الدولية، ومع ص رار صسرائيل علدم الخطدوات االنفراديدة، وال

ومددع فقدددان القدداد  الفلسددطينيين للخيددار العسددكري، علدديه  اليددو  قبددل الغددد ص بددات قدددرته  علددم التددة ير بخطددوات 
خطوات االستباقية األحادية لتحقيق سياسة "أحادية". ومما يعقق الخيار الفلسطيني هاا كون صسرائيل تعتمد ال

األمر الواقع علم األر ، حتم ت ب  أمورًا مسلمًا بها ال مجال للتخلي عنها، بل ت ب  مع مدرور الوقدت، 
 مطلبًا "شعبيًا" صسرائيليًا ال يمكن التناقل عنه!

خلية، خا ة لدى المتخدوفين في أوساط  نع القرار الفلسطيني والنخبة السياسية، تتقايد ضبابية األجوار الدا
من أن المفاوضات لن تحقق الحد األدنم المطلدوب فلسدطينيًا، وأن صسدرائيل ومدن ورائهدا اإلدار  األميركيدة لدن 
تنجحدددددا فدددددي تبديدددددد هدددددا  المخددددداول، وست دددددران فقدددددط علدددددم قيدددددا  الفلسدددددطينيين بتقددددددي  التنددددداقل تلدددددو اآلخدددددر. 

المفاوضددات ك يددر : "ضددغوط داخليددة فددي اتجددا  انتفاضددة والسدديناريوهات لمددا بعددد اإلعددنن المتوقددع عددن فشددل 
 ال ددة" )قددد تسددتهدل ضددمن مددا تسددتهدل السددلطة الفلسددطينية ااتهددا(، "عقوبددات تفرضددها صسددرائيل علددم السددلطة 
الفلسددطينية"، "قطددع المعونددات الغربيددة عنهددا"، وأسددوأها علددم اإلطددنق "انهيددار السددلطة الفلسددطينية" علددم نحددو 

 سريع وغير مبرم .
دراسددة أ دددرها "المركددق الفلسددطيني للبحددول السياسددية والمسددحية"، بالتعدداون مددع "مشددروع الشددرق األوسددط فددي 

خبيدددرًا  223للواليددات المتحدددد "، و"المركدددق النرويجدددي لم دددادر بندددار السدددن "، وقدددد شدددار  فدددي صجرائهدددا حدددوالي 
لسلطة الفلسطينية باعتبارها تلعدب سياسيًا وأكاديميًا، فةن "معم  الفلسطينيين يعتقدون أن صسرائيل تنمر صلم ا

دوريددن مهمددين: تعفددي سددلطة االحددتنل مددن مسددؤولية رعايددة أولئدد  الدداين يعيشددون فددي مددل االحددتنل، وتقددي 
صسددرائيل التددي ترغددب فددي حمايددة هويتهددا اليهوديددة مددن التهديددد الددديموغرافي المتجسددد فددي واقددع الدولددة الواحددد ". 

در  اليدو  التدالي"، بمعندم اليدو  التدالي النهيدار السدلطة الفلسدطينية، وأضافت الدراسة، التي حملدت عندوان "مبدا
أنه رغ  الد  فدةن "صسدرائيل قدد تلجدة صلدم فدر  عقوبدات مدن شدةنها أن تدؤدي، عدن ق دد أو عدن غيدر ق دد، 
صلددم انهيددار السددلطة الفلسددطينية". وبالمقابددل، ومددن وحددي الدراسددة ااتهددا، يددرى فلسددطينيون ك ددر )بعضدده  فددي 

ية رفيعة( أن الحيل اإلسرائيلية تقود عمليًا صلم تفكي  السلطة الفلسطينية. بل صن قياديين من هؤالر أروقة قياد
يددرون أندده ال ضددير مددن أن تحددل السددلطة الفلسددطينية نفسددها بنفسددها "إلجبددار صسددرائيل علددم تحمددل مسددؤوليتها 

صسدرائيل "ألن تختدار بدين الكاملة كقو  احتنل". وبحسب هؤالر، فةن هداا األمدر فدي حدال ح دوله، سيضدطر 
ممددا يضدطرها ألن ت ددب  دولددة ف دل عن ددري أو تمددن  -خيدارين ال  الددل لهمدا: تعقيددق واقددع الدولدة الواحددد  

أو صنهار احتنلها ومن  الفلسدطينيين االسدتقنل والسدياد ". وبالفعدل، يدرى  -الفلسطينيين حق المواطنة الكاملة
أمرًا ال مفر منه والطريق الوحيد الكفيل بةحدال هق  فدي الوضدع قاد  فلسطينيون أن "حل السلطة" ربما يكون 

بحيل يفر  علم صسدرائيل عبئدًا كبيدرًا تعدود بموجبده صلدم صنفداق األمدوال مدر  أخدرى إلدار  شدؤون الفلسدطينيين 
)تحددت االحددتنل( فددي المجدداالت المختلفددة، وهدداا سدديؤدي صلددم جدددل كبيددر داخددل المجتمددع اإلسددرائيلي، حددول 

راضي الفلسطينية. ويؤكد هؤالر القاد  أنه قد بات مطلوبًا من منممة التحرير والسلطة الفلسدطينية مستقبل األ
صحدال م ل ها  "الهق "، بحيل يت  رفع الغطار الاي يمدرر نتنيداهو مدن خنلده كدل مخططاتده "االسدتيطانية". 

مسدتمر فدي قضد  مدا تبقدم مدن أر  فهاا األخير ال يرى في السلطة شريكًا حقيقيًا في العملية السلمية، وهو 
 فلسطينية في القدس والضفة.

أما خيار "أضعل اإليمان" قبل فوات األوان فةنه يستوجب، فدي أعدين عددد متندا  مدن القيداديين الفلسدطينيين، 
توجه القيداد  الفلسدطينية صلدم األمد  المتحدد  مجدددًا. وللدرد علدم التخوفدات يسدتاكر قداد  فلسدطينيون كيدل أنده 
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ن هدد الرئيس األميركي )أوباما( عبر  نل "رسائل تهديد" بقطع المسداعدات الماليدة عدن السدلطة صن سبق وأ
هي أ رت علم الاهاب لعم  المتحد ، مع أن البع  كان دومًا يعتقد بةن "تهديد" اإلدار  األميركية ل  يكن 

الددددرئيس الفلسددددطيني هددددا   جددددديًا، إلدراكهددددا العميددددق بددددةن صسددددرائيل هددددي المنمددددة. وفددددي كددددل األحددددوال تجاهددددل
"التهديدات" ول  تق  واشنطن بقطع المعونات. و مة تقدير بةنه حتم لو "حردت" واشنطن فةنها لن تجرؤ علم 

 -عمليدداً –صعدنن انسدحابها مدن دور الوسديط ألن فددي هداا صعدنن عدن تددمير "عمليددة السدن "، وربمدا ينمدر لده 
عدو  لعمد  المتحدد  كدي تتدولي األمدور بنفسدها. وعليده فدةن علم أنه تخل عن صسرائيل، واألخطر أنه سيكون د

قيادات فلسطينية متقايدد  باتدت تددعو صلدم م دل هدا  الخطدو  علدم أن تدةتي فدي صطدار معركدة سياسدية متواكبدة 
مدددع تحركدددات جماهيريدددة ضدددد االحدددتنل، األمدددر الددداي سددديقود صلدددم نتدددائ  أقلهدددا نقدددل القضدددية الفلسدددطينية مدددن 

م مجدرى "النهدر" المفتدوح علدم مختلدل االحتمداالت، لكنهدا جميعهدا احتمداالت أقدل سدورًا "المستنقع" الحالي صل
 من الحال الراهن، وعندها فقط لن تن  السلطة من شعبها علم أي نتائ  قد تترتب عن ال .
 12/3/1124، االتحاد، أبو ظبي

 
 في ما يخص  تصدعات حركة فتح .21

 ماجد كيالي
ت " تقدل فدي مواجهدة محاولدة جديدد  إلحددال ت دد ع فدي بنيتهدا، أو فدي ل  يعد يخفدم علدم أحدد أن حركدة "فد

وحدددتها، ال سدديما أن أبددو مدداقن قائددد هددا  الحركددة، ورئدديس المنممددة والسددلطة، تحدددل عددن الدد  فددي خطدداب 
 علني، ما يشير صلم أن األمر بات بالغ الخطور .

ةِت من المحاوالت االنشدددقاقية التدي تعر ضدت لكن ما ينبغي لفت االنتبا  صليه، بها  المناسبة، أن الت د ع ل  ي
سدي وافتقادهدا  لها ها  الحركدة فدي تاريخهدا الطويدل، علدم خطورتهدا، بقددر مدا جدار مدن ضدعل طابعهدا المؤس 
للحراكددات الداخليددة وللعنقددات الديموقراطيددة وعددد  تجديدددها لشددبابها، وغيدداب تقاليددد المسددارلة والمحاسددبة فيهددا، 

مراجعة تجربتهدا أو نقدد خياراتهدا السياسدية فدي قيداد  المنممدة او فدي قيداد  السدلطة،  ومن أنها ل  تشتغل علم
 في الكفاح المسل  أو التسوية، في االنتفاضة أو المفاوضة.

(، 2170ويمكددن التددةريي لبدايددة الت دددعات السياسددية فددي "فددت " بددالهق   التددي نجمددت عددن الخددروج مددن األردن )
لنجئين الفلسدطينيين، والتدي تد  تجاوقهدا بسدبب  دعود مكانتهدا فدي لبندان. وحرمانها العمل وسط أكبر تجمع 

( مدن التحريدر، وهددل "الدولدة الواحدد  الديموقراطيدة 2174أما الهق   ال انية، فتم لت في تحول خطاب "فدت " )
لدداي بددات العلمانيددة" صلددم البرنددام  المرحلددي، المتم ددل بةقامددة دولددة فلسددطينية فددي الضددفة والقطدداع المحتلددين، وا

بم ابددة الحدددل المؤسددس لننشددقاق السياسددي فددي "فددت "، وفددي السدداحة الفلسددطينية عمومددًا. وكانددت قيدداد  هددا  
الحركة اتخات هاا الخيار منفرد ، من دون سابق نقداح فدي اإلطدارات الحركيدة، ومدن دون اقدرار  فدي مدؤتمر 

 عا .
اسددي الحا ددل فيهددا، بسددبب براغماتيددة وعلددم أيددة حددال اسددتمرت وحددد  هددا  الحركددة، علددم رغدد  الت دددع السي

 قيادتها وطابعها الاي يقبل التعددية والتنوع وبقخ  الكفاح المسل  والتحديات التي واجهتها.
، علدم خلفيدة 2173ولعل االنشقاق األبرق الداي ضدرب هدا  الحركدة، والعمدل الفلسدطيني عمددومًا، حددل فدي 

نددان، وخددروج منممددة التحريددر مندده، بعددد الغددقو اإلسددرائيلي الهددق   الناجمددة عددن انتهددار المدداهر  المسددلحة فددي لب
(. وفدددي حينددده حميدددت المددداهر  االنشدددقاقية بددددع  نمدددامي حدددافم االسدددد فدددي سدددورية، الددداي مك نهدددا مدددن 2171)
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التحك  في الوضع الفلسطيني في سورية ولبنان، ومعمر القاافي في ليبيا الاي أم ن التغطية المالية لها. لكن 
 نج ، ول  تستطع ان ت بت ااتها في مواجهة "فت " األ ، ألسباب متعدد .ها  الماهر  ل  ت

( التددي كانددت بم ابددة طريددق فلسددطينية جديددد  2113 - 2177بعددد الدد  جددارت االنتفاضددة الشددعبية األولددم )
لجهة اإلطارات التي حملت هدا  التجربدة، ولجهدة األشدكال النضدالية التدي تد  اعتمادهدا فدي مواجهدة االحدتنل 

ائيلي، صا انها اختلفت عن التجربة الف ائلية التي انبنت علدم الكفداح المسدل . وكمدا الحمندا وقتهدا فدةن اإلسر 
"فت "، وهي ااتها قياد  المنممة، راودتها المخاول من صمكان تشك ل مركق قيادي بديل أو مواٍق، األمدر الداي 

لتددي سددهلت عقددد مددؤتمر مدريددد للسددن  لدد  يح ددل بسددبب التحددوالت الدوليددة واإلقليميددة فددي مطلددع التسددعينات وا
سرائيل )2112)  (.2113(،    عقد اتفاق اوسلو، بين قياد  منممة التحرير وا 

لكن اتفاق اوسلو بدور  أحدل ت دعًا في "فت "، وفي الساحة الفلسطينية، وهو األمر الاي تد  اسدتيعابه، مدع 
وانتقددال معمدد  قيددادات فددت  والمنممددة صلددم  الددقخ  الدداي نجدد  عددن قيددا  الكيددان الفلسددطيني فددي الضددفة والقطدداع،

 األراضي المحتلة، لخو  تجربة مغاير  كليًا.
، ومدددع انتخابدددات المجلدددس التشدددريعي ال ددداني، تعر ضدددت "فدددت " لهقيمدددة كبدددرى بسدددبب فدددوق حركدددة 1001وفدددي 

في قياد  "حماس"، و عودها صلم مكانة القياد  والسلطة، كبديل وكند  لها، بعد أن كانت اعتادت علم تفردها 
نتيجدة انقسدا  النمدا   1007الشعب الفلسطيني وتقريدر خياراتده الم ديرية. والمشدكلة أن األمدور تفاقمدت عدا  

الفلسدطيني، وهيمنددة "حمدداس" علددم غددق . هكدداا بدددت هدداتين الهددق تين بم ابددة اندداار يؤكددد أن "فددت " دخلددت طددور 
خيارهددا السياسددي القددائ  علددم المفاوضددات الشدديخوخة وأن مكانتهددا باتددت صلددم انحسددار، وقددد عددقق الدد  انهيددار 

قامة دولة مستقلة في الضفة والقطاع.  وا 
اآلن، تبدو "فت " فدي مواجهدة تحدديات كبيدر . فهدي تقدل، أواًل، صقار لحمدة الحقيقدة بالنسدبة الدم تقريدر م دير 

كيدان الفلسدطيني، خيارها التفاوضي، او البحل عن خيارات بديلة. و انيًا، صقار استحقاق انهار االنقسدا  فدي ال
ال سدديما مددع و ددول "حمدداس" صلددم عتبددة ال تسددتطيع معهددا االسددتمرار فددي حكدد  غددق  وحدددها كمددا فددي السددابق. 
و ال هددا،  ددعود مدداهر  محمددد دحددنن، القيددادي السددابق فيهددا، ال سدديما أندده يعتمددد علددم دعدد  مددا مددن بعدد  

ماديددة، لمناكفددة قيدداد  "فددت "، أو لطددرح ااتدده األنممددة العربيددة، والتددي يبدددو أنهددا تددؤم ن لدده التغطيددة السياسددية وال
 كبديل، بغ  النمر عن جدية هاا األمر، أو ومائفه السياسية االستخدامية.

مددن التحقيددب السددابق يمكددن منحمددة أن "فددت " اسددتطاعت فددي كددل مددر  التغلددب علددم محدداوالت الت دددع، او 
مية حقبية. وياكر أن "التنمي " في ها  التشقق فيها، وال  ألنها ل  تتشكل كحقب أ ًن، وال علم أساس هر 

الحركة، الاي يض  األعضار غير المتفرغين في األجهق  العسكرية والخدميدة، هدو مجدرد "جهداق" فيهدا، حتدم 
ددته فددي المددؤتمر العددا  قليلددة )قبددل تغييددر النمددا  الددداخلي فددي المددؤتمر السددادس كددان للعسددكر  فددي  32ان ح  

ة األخدرى، أن كدل مسدؤولي القدوات العسدكرية واألجهدق  االمنيدة والخدميدة المئة مدن أعضدار المدؤتمر(. والناحيد
وغيرها تت  تسميته  بالتعيين من قبل القياد  )اللجنة المركقية(، وهؤالر يشكلون الن اب األكبر في المؤتمر، 

كةنهددا تنتخددب  ولدداا يبدددو بددديهيًا ان يكونددوا مددن المقددربين أو المددوالين تمامددًا لهددا  القيدداد ، التددي تكددون فددي الدد 
ناخبيهدددا، او تنتخدددب نفسدددها. وأيضدددًا، ال ينبغدددي أن نغفدددل عنقدددة االعتمددداد المدددالي التدددي تلعدددب دورًا كبيدددرًا فدددي 
الحفدددام علدددم التماسددد ، وهدددا  حدددال معمددد  الحركدددات او األحدددقاب اات الطدددابع العسدددكري. وفدددوق كدددل الددد ، 

انددددة ياسددددر عرفددددات كددددقعي  للشددددعب ولإلن ددددال، فددددةن طبيعددددة "فددددت " التددددي تقبددددل االخددددتنل والتعدديددددة، ومك
الفلسطيني، وفكر  الوطنيدة المسدتقلة التدي اتسدمت بهدا هدا  الحركدة، وتشدتت المجتمدع الفلسدطيني، كاندت كلهدا 

 ضمن العوامل التي مكنتها من ال مود صقار كل محاوالت الت ديع التي تعر ضت لها.
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ي  تداريخي كياسدر عرفدات، وتبددو كةنهدا في وضعها الحالي تبدو "فت " أضعل من السابق، صا هي تفتقدد لدقع
فددي آخددر طريقهددا، بعددد أن خسددرت رهاناتهددا وخياراتهددا السياسددية، فيمددا لدد  يعددد لددديها مددا تعطيدده، مددع أعددرا  
التكلس، وربما المدوات، السياسدي والتنميمدي، مدا يضدعها فدي مواجهدة طدريقين: صمدا تجديدد شدبابها، او األفدول 

 بطريقة أو بةخرى.
 

ن حل مشدكلة القيداد  فدي "فدت " بت دعيد األسدير مدروان البرغدوتي الداي يحمدم علدم اجمداع علم ال  قد يمك
داخل حركته، وعلم شعبية عند الفلسطينيين، أك ر من غير ، لكن ها  الحركة، علدم األرجد ، ليسدت بحاجدة 

تجديدد صلم قعي  بقدر ما هي بحاجة صلم مؤسسة قياديدة تسدتطيع استننهاضدها، وتجديدد شدبابها، وضدمن الد  
 خطاباتها وبناها وخياراتها السياسية كما نمط تفكيرها وطرق عملها.

  12/3/1124، الحياة، لندن
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عندما و ل ناقحون فلسدطينيون الدم لبندان علدم دفعدات، فكدر بعد  السياسديين  2147ُيحكم انه في العا  
علم مقربة من الحددود اللبنانيدة الفلسدطينية فدي المنطقدة الممتدد  بدين  دور ومرجعيدون، بةنشار مخيمات له  

ويبقدددون بدددال  علدددم مقربدددة مدددن فلسدددطين، وتتركدددق أفكددداره  وجهدددوده  علدددم العدددود  الدددم ديددداره . لكدددن القدددرار 
فمدات. السياسي اللبناني قضم بتوقيعه  علدم جميدع المنداطق اللبنانيدة، فانتشدرت المخيمدات فدي جميدع المحا

فددي الجنددوب، وضددع الفلسددطينيون فددي سددبعة مخيمددات أكبرهددا عددين الحلددو  قددرب  دديدا والميددة وميددة فددي شددرق 
 يدا والبص والرشديدية والبدرج الشدمالي وجدل البحدر والبرغليدة فدي  دور. فدي جبدل لبندان تدوقع الفلسدطينيون 

خيمدي  دبرا وشداتين، وفدي علم مخيمات برج البراجنة وتل القعتر وجسر الباشا وضدبية، وفدي بيدروت فدي م
الشددمال فددي مخيمددي البددداوي ونهددر البددارد وفددي البقدداع فددي مخددي  الجليددل. هدددل القددرار السياسددي اللبندداني الددم 
توقيع همو  النجئين علم المناطق كافة ومنع الفلسطينيين من تشدكيل قدو  كبيدر  فدي منطقدة معيندة قدد تقلدب 

داريدة شددديد  لجهددة مدواقين القددوى الهشددة أساسدا بددين الفئددات اللبنا نيدة. فددر  علددم الفلسدطينيين تدددابير أمنيددة وا 
، فانفلدددت الوضدددع األمندددي فدددي المخيمدددات وبددددأ 2117البندددار والعمدددل والنشددداط السياسدددي. وسدددقطت بعدددد حدددرب 

 الحديل عن لجور مطلوبين اليها وعد  ان ياعها للقضار اللبناني.
ني والمنممات الفلسطينية، تو ل الجانبان اللبناني وبعد اشتباكات متعدد  بين الجيح اللبنا 2111في العا  

والفلسددطيني بوسدداطة م ددرية الددم توقيددع اتفدداق القدداهر ، الدداي يددنم  العنقددات العسددكرية بددين السددلطة اللبنانيددة 
ومنممددددة التحريددددر الفلسددددطينية فددددي المخيمددددات وأمدددداكن انتشددددار المقدددداتلين الفلسددددطينيين فددددي الجنددددوب الشددددرقي 

أركان الجيح اللبناني مكتب ارتباط لشؤون الفلسطينيين العسكرية. ومن مماهر ال قة  )العرقوب(. وأنشئ في
 والتعاون ان السيارات العسكرية الفلسطينية كانت تمع الوقود من محطات الجيح.

بدال من ان يوفر اتفاق القاهر  الحل لمسدةلة الوجدود الفلسدطيني المسدل  ويقوننهدا، ااا بده يضديل خنفدا كبيدرا 
خنفددات اللبنددانيين ويطغدم عليهددا ويسدديطر علددم الحيدا  السياسددية ألك ددر مددن عقددين مددن الددقمن. عددار  الدم 

قس  من اللبنانيين االتفاق وحجته عد  التهاون في سياد  الدولة علم أراضيها ومنها المخيمدات، فيمدا  دمت 
الشددعب الفلسددطيني وحفددم القسدد  اآلخددر ولدد  يدددل بمواقددل مؤيددد  لنتفدداق بددل كانددت المواقددل عامددة تؤيددد كفدداح 

البندقيددة الفلسددطينية. بددين هدداين المددوقفين تخلخددل موقددل الدولددة اللبنانيددة، فلدد  تنفددا "االتفدداق" مسدداير  لفريددق لدد  
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يعترل به، و متت عن تجاوقات الفلسطينيين مساير  للفريق اآلخدر، فو دلت هدا  الدولدة الدم وضدع انفلدح 
يمدددات وانتشدددر الفلسدددطينيون فدددي منددداطق عديدددد  بعيدددد  عدددن فيددده الوجدددود الفلسدددطيني المسدددل  الدددم خدددارج المخ

المخيمات، ما أضال تعقيدات كبير  أمدا  أي تسدوية معهد . فدي حدرب السدنتين التدي كدان الوجدود الفلسدطيني 
من أبرق عناوينها، من فريق لبناني أن صقالة المخيمات من المنطقة المعروفة بالشرقية أي تل القعتر وجسر 

كد  مدن هدا  المخيمدات فدي  3الوجود الفلسدطيني المسدل ، لكنده بقدي علدم مسدافة أقدل مدن الباشا يحل مشكلة 
فددي لبنددان واحددد وان  األمددنالمنطقددة المعروفددة بالغربيددة. لدد  يتبلددور لدددى عامددة اللبنددانيين وال عنددد قيدداداته  ان 

لوجدود الفلسدطيني تجقئته ال ت نع أمنًا، وانطبق ال  علم الملل االمني الفلسطيني. عاندت معالجدة مسدةلة ا
المةسدا   -المسل  من عدد  ال قدة بدين مختلدل فئدات اللبندانيين وبيدنه  وبدين الفلسدطينيين، واسدتمرت الفوضدم 

وارتكدداب مجددقر  فددي  ددبرا  2171بعددد خددروج منممددة التحريددر مددن لبنددان العددا   اإلنسددانيةوتفاقمددت االوضدداع 
الوجددود الفلسددطيني الن المشددكلة انتقلددت الددم وشدداتين. وخلددت فتددر  ال مانينيددات مددن أي فر ددة لبحددل تنمددي  

 وجود ميليشيات لبنانية كانت في الواجهة.
، دخل لبندان مرحلدة اسدتقرار سياسدي فدي مدل النفدوا 2110تشرين االول  23بعد اتفاق الطائل وتحديدا بعد 

ج المخيمدات فدي قررت الدولة اللبنانية صنهار الوجود الفلسطيني المسل  خار  2112السوري. في حقيران العا  
شددرق  دديدا، وحاولددت تسددوية الموضددوع بالمفاوضددة، لكددن ال دددا  المسددل  وقددع وسدديطر الجدديح علددم جميددع 
 المراكق الفلسطينية خارج المخيمات في شرقي  يدا في الجنوب وسل  الفلسطينيون أسلحته  ال قيلة للجيح.

ا فددي البقدداع تتمركددق فيهددا "الجبهددة بقيددت مراكددق خددارج المخيمددات فددي الناعمددة فددي جبددل لبنددان ولوسددي وقوسدداي
الدم  2110الشعبية لتحرير فلسطين د القياد  العامة" المتحالفة مع سوريا. عرل لبنان خنل الحقبدة مدن عدا  

نوعا من االستقرار في مل نفوا سوري واض ، واستغل اللبنانيون هداا االسدتقرار إلعداد  بندار الدولدة،  1003
ا مددن دون أيددة مقاربددة أمنيددة سددوى قددرار مجلددس الددوقرار القاضددي باسددتمن  لكددن الوجددود الفلسددطيني بقددي معلقدد

قطعددة ار  فددي القريعددة فددي اقلددي  الخددروب أشدديع انهددا إلقامددة مخددي  للفلسددطينيين ومحاولددة اسددتمن  قطعددة 
اخددرى فددي بلددد  البيسددرية فددي القهرانددي. ترافددق الدد  مددع مسدداع أوروبيددة وكنديددة لدد  يكتددب لهددا النجدداح مددن أجددل 

لفلسطينيين في بلدان عديدد ، منهدا لبندان. وقدد حددل الد  فدي بيئدة دوليدة أوحدت أن "اتفاقدات اوسدلو" توطين ا
 سول تنفا وأن السن  الموعود آت.

انفجر الوضع في مخي  نهر البدارد ونشدب قتدال عنيدل بدين الجديح اللبنداني و"فدت  االسدن "  1007في ايار 
وتدددمير المخددي ، وكشددل عجددق الدولددة عددن اسددتباق الحدددل دا  أك ددر مددن  ن ددة اشددهر وتسددبب بمقتددل المئددات 

 االمني بسبب غياب آليات عمل ومؤسسات في الدولة لمعالجة اوضاع الفلسطينيين.
في واقع المخيمات ال نجد مؤسسة رسمية لبنانية تتعامل مدع الفلسدطينيين بالكامدل، اا تتدولم المديريدة العامدة 

داخلية ص دار صخراجات القيد وبطاقات الهوية لنجئدين المسدجلين فدي للشؤون السياسية والنجئين في وقار  ال
لبندددان، باالضدددافة الدددم تسدددجيل الوقوعدددات مدددن قواج ووالد  ووفدددا ، فيمدددا تتدددولم المديريدددة العامدددة لعمدددن العدددا  
ص ددار و دائق السدفر. أمددا علدم ال دعيد االمندي فتتددولم قدوى الجديح اللبنداني االنتشددار فدي محديط المخيمددات 

مداخلها ومتابعدة الوضدع االمندي داخدل المخيمدات مدن دون الددخول اليهدا. فدي داخدل المخيمدات يتدولم وعلم 
الكفاح الفلسدطيني المسدل  عمدل الشدرطة وهدو مدا تبقدم مدن اتفداق القداهر . أمدا بعدد صنشدار السدلطة الفلسدطينية 

التابعدة للسدلطة الفلسدطينية  ودولة فلسطين وافتتاح سفار  فلسطينية في لبنان، فقد مهرت قوات االمن الوطني
في بع  المخيمات من دون اتفاق رسمي مع السلطة الفلسدطينية. عنددما تدولم الدرئيس فدؤاد السدنيور  رئاسدة 
الحكومة كلل السفير السابق خليل مكاوي رئاسة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. تراجع دور اللجنة ونسديها 
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الددرئيس سددعد الحريددري عددن تكليددل الددوقير وائددل ابددو فدداعور متابعددة  اللبنددانيون والفلسددطينيون. أعلنددت حكومددة
 شؤون الفلسطينيين، من دون ان تنشئ مؤسسة لمتابعة العنقات اللبنانية الفلسطينية.

ااًا فددي الوقددت الدداي تسددتحوا المسددةلة الفلسددطينية فددي لبنددان علددم اهتمددا  اللبنددانيين والقددوى االقليميددة والدوليددة، 
جس فيه اللبندانيون، وخ و دا القدريبين مدن المخيمدات الفلسدطينية مدن تددهور االوضداع وفي الوقت الاي يه

االمنية، وفي الوقت الاي تحد ت أنبار  حافية عن مكول السديارات التدي تد  تفجيرهدا فدي منداطق الضداحية 
لتفجيرهدا  الجنوبية عد  أيا  في أحد المخيمات قبل انطنق االنتحاريين منها، وبعضه  من فلسدطينيي لبندان،

بدددددين المددددددنيين، فدددددي هددددداا الوقدددددت يكتشدددددل اللبندددددانيون أن دولدددددته  ال تمتلددددد  رؤيدددددة موضدددددوعية إلدار  الملدددددل 
الفلسددطيني. تجددري المقاربددة الرسددمية هددداا الملددل صفراديددا وتحقددق أحيانددا نجاحدددات لكددن الفشددل ال يتبنددا  أحدددد، 

مطلدوبين الدم المخيمدات يمهدر بددين خ و دا ااا كدان بحجد  مةسدا  نهدر البدارد. ال يدقال الجدددال حدول لجدور 
 وقت وآخر وسط حالة ضبابية من االتها  واإلنكار.

بمدددا ان لبندددان أقدددا  عنقدددة ديبلوماسدددية مدددع السدددلطة الفلسدددطينية، وبمدددا ان هدددا  السدددلطة تشدددكل أكبدددر مرجعيدددة 
خددا مواقددل للفلسددطينيين فددي لبنددان وبمددا ان الف ددائل الفلسددطينية العشددر  و"حمدداس" و"الجهدداد االسددنمي" لدد  تت

سلبية من السفار  الفلسطينية، وخ و دا فدي موضدوع تنمدي  المخيمدات وأمنهدا فقدد آن األوان لمقاربدة الملدل 
 الفلسطيني ووضع حل للمشكلة االمنية وتحدد ال نحيات والمسؤوليات.

 نعر  مقاربة ترتكق علم فكرتين من أجل الخروج من هاا الوضع الضاغط.
منية اللبنانية للفلسطينيين والد  بةنشدار هيئدة شدؤون الفلسدطينيين فدي وقار  الددفاع االولم: توحيد المرجعية اال

الوطني د قياد  الجيح تتولم ادار  العمل االمني المتعلق بالمخيمدات الفلسدطينية والفلسدطينيين المقيمدين علدم 
لقدة بالفلسدطينيين. االراضي اللبنانية. تض  ها  الهيئة ضباطا في أقسا  متخ  ة في شتم المجداالت المتع

تتدابع هدا  الهيئدة العمدل االمندي والعسدكري مدع قدوى الجديح المنتشدر  عمننيدا فدي محديط المخيمدات بالتنسديق 
مع أركان الجيح وفقا لقرار القيداد . تدؤمن هدا  الهيئدة االرتبداط مدع المديريدة العامدة لنمدن العدا  لجهدة حركدة 

ن اخدددرى، واالرتبددداط ايضدددا مدددع المديريدددة العامدددة للشدددؤون دخدددول وخدددروج الفلسدددطينيين الدددم لبندددان ومنددده وشدددؤو 
 السياسية والنجئين.

تتي  ها  الهيئدة صرسدار وضدع مؤسسداتي دائد  ومسدتمر إلدار  الفلسدطينيين وتوحيدد الجهدود االمنيدة والعسدكرية 
 وتفعيلها لحفم أمن المخيمات ومحيطها.

ة ومختلل الفئات اللبنانية واتخاا خطو  لبنانية جريئة ال انية: االستفاد  من أجوار ال قة بين السلطة الفلسطيني
تخدددرج المخيمدددات ومحيطهدددا مدددن الحالدددة الضدددبابية التدددي تعيشدددها وتشدددريع العددددد المطلدددوب مدددن قدددوات االمدددن 
الددوطني، علددم ان تتددولم حفددم االمددن رسددميا داخددل المخيمددات وتتعدداون مددع السددلطة الفلسددطينية للتخلددي عددن 

الدد  صرسددار عنقددة تعدداون بددين قددوات االمددن الددوطني الفلسددطيني والجدديح اللبندداني االمددر الواقددع الددراهن. يشددمل 
والقددوى االمنيددة، تتضددمن عدددد الوحدددات وتسددليحها وانتشددارها ومهامهددا والتنسدديق معهددا فددي كددل مددا يهدددد أمددن 

 المخيمات وجوارها.
ا وسددلوكها، وتعقددد معهددا تحدددد وفقددا التفاقيددة لبنانيددة فلسددطينية مهددا  قددوات االمددن الددوطني وعديدددها وعنقاتهدد

وهدي م دل االتفاقيدات التدي تعقددها جيدوح فدي  state of the forces agreement SOFAاتفاقيدة وضدع القدوات 
العددال  مددع قددوات غيددر وطنيددة تعمددل علددم أرضددها. وأهدد  تف دديل فددي هددا  االتفاقيددة سدديكون اعمددال الضددابطة 

جددرار التحقيقددات وتنفيددا جميددع االعمددال القضددائية العدليددة اللبنانيددة داخددل المخيمددات مددن استق ددار الجددرائ  و  ا 
 ودور قوات االمن الوطني في ال .
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ااا اعتبر أحد ان هاا هو اتفاق قاهر  جديد أو اتفاق يحد مدن سدياد  لبندان، فدن بدةس أن نحيلده علدم الوضدع 
االوضداع الراهن حيل تنتشر في المخيمات فوضم السدنح واالمدن ولجدور المطلدوبين، ويرتفدع خطدر انفجدار 

يوما بعد آخر من دون معالجة جدية، باالضافة ان الجهات المرتبطة بالعدو االسرائيلي والمنممات االرهابية 
تتسلل من بين الحاالت الضبابية المختلفة لتوجه ضربتها في جو يتعار فيه تحديد المسؤولية في التعامل مع 

 المخيمات، فهل ها  سياد ؟
الشدددةن االمندددي الفلسدددطيني عالقدددا، ال بدددد مدددن التعامدددل بجديدددة مدددع هددداا التهديدددد حتدددم ال نندددد  قريبدددا علدددم تدددر  

المرتقددب والعمددل علددم وضددع حلددول اسددتراتيجية دائمددة وعددد  االكتفددار بددةدار  االقمددات، والفكرتددان المطروحتددان 
 أعن  هما ماد  للعمل والنقاح من أجل التو ل الم حل جاري لها  المسةلة د المةسا .

 12/3/1124، السفير، بيروت
 

 احذروا التدخل في سوريا .24
 غي بخور

 243صنه أمر ال ي دق، لكن المؤسسة االسرائيلية ما قالت تؤمن بعدد  دنل سدنوات حدرب اهليدة فدي سدوريا و
ألل قتيل بةن سوريا هي االسد ولهاا وجه العقاب علم عملية الحدود الم قواعد للجيح السوري. لكدن الواقدع 

االسد يسيطر علم ُخمس الدولة تقريبا. ولد  يعدد أك در حددودنا تحدت سديطرته بدل  في مقابل ال  مختلل ألن
تحددت سدديطر  المتمددردين علددم اخددتنل انددواعه  واك ددره  مجاهدددون سددنيون. ويفتددر  أن تعددرل اسددرائيل الدد  

 ألنها تقد  مساعد  طبية لهؤالر المتمردين.
 الداي اندتق  مدن الق دل االسدرائيلي عليده فدي أفادت وسائل االعن  أن الاي يقل ورار العملية هدو حدقب هللا

ماهر االمر لكن حقب هللا كالنما  السوري ايضا مشغول الم ما فوق رأسه بالقتال في عمق سوريا. وليست 
حدود اسرائيل منطقة حقب هللا بل منطقة متمردين سلفيين ُيفدرحه  أن يمسدكوا بمقداتلي حدقب هللا الشديعة بدين 

 مهرانيه .
العمليدات عندد الحددود ااا؟ تمدت االشدار  الخفيدة الدم الد  فدي االسدبوع الماضدي حينمدا تحملدت من الاي ينفدا 

مسدؤولية عدن عمليدة مشدابهة فدي م لدل ’ الدولدة االسدنمية فدي العدراق والشدا ‘المنممة السلفية السنية الكبير  
 الحدود في مقارع شبعا برغ  أن اسرائيل قعمت آناا  أن الحديل عن حقب هللا.

صن االر  السورية في هضبة الجوالن ا بحت مليئة بقوات مخربين سلفيين سدنيين. ويبلدغ عددده  فدي اجل 
سددوريا كلهددا عشددرات اآلالل ومددا قالددوا يك ددرون. ولمددا كانددت حدددود سددوريا مخترقددة نحددو العددراق ولبنددان وتركيددا 

مدن دول عربيدة. فقدد  وبع  الحدود االردنية فان آالل السدنيين ينضدمون الدم المعدار  فدي كدل يدو  واك دره 
ا بحت ها  دولة سنية جهادية من بغداد الم جدارنا الحدودي في الجوالن. وقدد كاندت هدا  القدوات مشدغولة 

 الم اليو  بحربها لجيح النما  لكنها أخات تستولي رويدا رويدا علم ارا  اخرى وتتفرغ السرائيل.
الددم الطددرل غيددر ال ددحي . فالمنممددة السددنية  ااا كددان االمددر كددال  فددان اسددرائيل ربمددا توجدده ص ددبع االتهددا 

السلفية المقربة من القاعد  هي أكبر عدو لحقب هللا. فلمااا نته  الشيعة؟ ألنه ما قالت توجدد قددر  علدم ردع 
حددقب هللا أو جدديح االسددد لكددن ردع السددلفيين  ددفر. وهددا  هددي الحددال فددي سددينار وفددي البحددر االحمددر وفددي 

ت دد الجهداديين. ولهداا فكدل مدن يحلمدون بدةن يكدون االسدد شدريكا فدي قطاع غق  حيل نضغط علم حمداس ل
 ببساطة.’ ُيخيل صلي‘السن  أو في حل مع الفلسطينيين يمنع سيطر  المتطرفين يلعبون بد 
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صن الخطر االكبر هو أن يفضي تعريل العدو الخاطير الم ضرر. فااا أدر  المجاهددون السدنيون مد ن أن 
 ، بتوجيددده الضدددرب الدددم االسدددد فسددديقيدون فيهدددا فقدددط كدددي يضدددروا باالسدددد وسدددتجد اسدددرائيل تدددرد علدددم عمليددداته

 اسرائيل نفسها مجاوبة الم حرب ليست لها، وهاا مسار تدريجي.
، لكدن هدا  هدي النتيجدة وبهداا نخسدر التدة ير االسدتراتيجي ’نحدن نتددخل فدي سدوريا‘ال أحد يقدل ويعلدن قدائن 

رائيل ليسددت المشددكلة فددي الشددرق االوسددط المشددغول بحددرب عربيددة االهدد  فددي تاريخنددا وهددو البرهنددة علددم أن اسدد
 واسنمية داخلية، وأن ال راع معنا هامشي صن ل  يكن مختلقا.

لهاا فان أفضل ن يحة هدي الددفاع عدن الحددود بقددر المسدتطاع لكدن مدع الحفدام علدم ابتعداد عدن المسدتنقع 
ن السددوريين الدداين قددد يكددون عدددد مددنه  بددين السددوري. وأن يددت  وقددل العددنج الطبددي المحددرج لمئددات المتمددردي

المخدددربين عندددد الحددددود، فدددورا، ألنددده ال أحدددد سيشدددكرنا علدددم هددداا العدددنج الددداي ال داعدددي لددده. منحدددت الواليدددات 
 المتحد  االردن اآلن مليار دوالر للعناية بالسوريين فليتفضلوا ااا بةخا جرحاه  الم هنا .

 ها باضرار استراتيجية، وقد كنا في م ل ها  الحال في لبنان.يسهل البحل عن انجاقات تكتيكية والدفع عن
سددنة مددع ألددل جندددي قتيددل. فيجددب علينددا أن  27فالدداي بدددأ بنوايددا طيبددة انتهددم آخددر االمددر الددم جيددل ضددائع  

نستمر علم اعدنن حيداد فدي الحدرب السدورية وأن نتمسد  بدال  حتدم لدو وقعدت تحرشدات ايضدا. صن اسدرائيل 
 السبب وليست الحل في سوريا.ليست المشكلة وليست 
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