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 70 :كاريكاتير

*** 
 
 "إلنهاء االحتالل اإلسرائيليتقدم خطة لكيري من ثالث مراحل " الفلسطينية السلطة  .0

وفد فلسطيني، ، أن ح زبونكفا نقاًل عن رام هللا من 3/0/2902الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
يضم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ومدير المخابرات العامة ماجد فرج يبدأ زيارة إلى 
واشنطن اليوم، يلتقي خاللها وزير الخارجية األميركي جون كيري، ضمن خطة فلسطينية جديدة 

 .للسالم تستهدف إنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن األرض الفلسطينية
مراحل تتضمن تخيير الواليات المتحدة بين منح الفلسطينيين حقوقهم  3ويحمل عريقات خطة من 

 خالل سقف زمني محدد، أو التوجه إلى مجلس األمن والمنظمات الدولية النتزاع ذلك.
جوهر الخطة التي سيعرضها الوفد »إن « الشرق األوسط»وقال القيادي في حركة فتح، أمين مقبول لـ

يني على كيري تقوم على مطالبة الواليات المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ قرار واضح بإقامة الفلسط
، واالستعداد لمفاوضات فورية ضمن مرجعية 2991دولة فلسطينية واالعتراف بالدولة ضمن حدود 

واضحة تقوم على االعتراف بالدولة وحدودها وضمن سقف زمني محدد وليس مفتوحا، فإذا رفضت 
طن، سنذهب الستصدار قرار من مجلس األمن يحدد حدود دولة فلسطين ويضع وقتا لجالء واشن

 «.االحتالل عن دولتنا، فإذا رفضت كذلك سنتوجه إلى المنظمات الدولية لمحاكمة إسرائيل
عليهم أن يعرفوا أنه لن يكون بعد »وأضاف مقبول وهو مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس: 

القيادة الفلسطينية قررت أن الوضع ال »وأضاف: «. الحتالل واالستيطان دون ثمناليوم استمرار ل
يمكن أن يحتمل بعد الحرب األخيرة على غزة وفشل كل الجهود األميركية والدولية السابقة في إقامة 

 «.سالم، ال يجوز أن يبقى االحتالل قائما بعد هذه السنوات
إسرائيلية  -ضات سياسية مرة ثانية تجنبا لمواجهة فلسطينية ويتوقع أن يقبل األميركيون بإطالق مفاو 

 من شأنها أن تحرج واشنطن في مجلس األمن وأمام العالم.
ويشترط الفلسطينيون إذا ما بدأت المفاوضات على أن تكون محددة بسقف زمني وتبدأ بقضية 

سنوات إلسرائيل  5 إلى 3الحدود وتنتهي باالتفاق على كل الملفات خالل عام واحد، وتعطي من 
 .2991من أجل االنسحاب من كامل حدود 
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حنان أن محمد طارق ـ  نقاًل عن مراسلهانيويورك من  3/0/2902القدس العربي، لندن، وأضافت 
عشراوي، القيادية بمنظمة التحرير الفلسطينية، وجهت اليوم الثالثاء، انتقادات حادة لسياسات 

الكونجرس األمريكي بالكامل يبتز الفلسطينيين “قالت إن واشنطن تجاه القضية الفلسطينية، و 
 .”لحسابات حزبية وتمويلية وشخصية

عملية السالم بين "، التي كانت تتحدث للصحفيين في نيويورك اليوم الثالثاء، إن عشراويوأضافت 
لذي شنته الفلسطينيين واسرائيل ال يمكن أن تستمر بأسلوبها الحالي، خاصة بعد العدوان اإلسرائيلي ا

 ."قطاع غزة في شهر يوليو/تموز الماضي على
ال يمكن أن تحتكر الواليات المتحدة األمريكية عملية السالم بين الفلسطينيين “وأضافت عشراوي 

ولهذا فسوف يقوم وفد فلسطيني )لم  واسرائيل، بل يجب أن تكون تلك العملية متعددة األطراف،
 .”مريكية غدا األربعاءتفصح عن أعضائه( بزيارة العاصمة األ

وقد اعترفنا بهذه األخطاء،  2994ان عيوب المفاوضات كانت واضحة منذ عام  عشراويقالت و 
واعتقد ان الوقت قد حان إلجراء مراجعات جادة للسياسة التي سارت عليها القيادات من اجل القضية 

 لية التقييم.ومن اجل القيادات أنفسهم واالنتخابات حتى تحت االحتالل مهمة في عم
نحن مع المقاومة بأشكالها المتعددة ولكن دون استخدام للعنف في الضفة »وأيدت المقاومة بقولها 

«. الغربية. اي مقاومة سلمية بكل األساليب لكن دون استخدام للعنف في الضفة ألسباب موضوعية
ة إنهاء االحتالل وسنعمل على تعزيزها على ارضي»واعتبرت الوحدة الوطنية جزءا من المقاومة 

 «.حسب االتفاقيات المتوقعة
وأوضحت أن الرسالة الرئيسية التي سينقلها الوفد الفلسطيني إلى األمريكيين مفادها ضرورة الحصول 

دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل الخامس من  بإقامةعلى التزام واضح من اإلدارة األمريكية 
وقالت عشراوي، إن  هناك أيضا إطارا زمنيا محددا لذلك.، على أن يكون 2991يونيو/حزيران 

 ."الجامعة العربية ستناقش هذا الموضوع األسبوع المقبل"
الذهاب إلى مجلس األمن  هامن بين طريقنا وأمامنا عدة بدائل علىنحن مصممون وقالت عشراوي 

ني التي احتلتها منذ عام الدولي الستصدار قرار دولي بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطي
2991.? 

ندرس أيضا الذهاب إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة الستصدار مثل هذا القرار، ونعرف أنه "و 
، كما نقوم حاليا بدراسة احالة جرائم اسرائيل الي المحكمة الجنائية إلسرائيلسيكون غير ملزم 
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اسرائيل بموجبها إلى هذه المحكمة، ولدينا ونحن ندرس حاليا ما هي القضايا التي سنحيل  الدولية،
 ."األمر زمني لهذا إطارلجنة قانونية تقوم بهذه المهمة حاليا، لكن ال يوجد لدينا 

 
 قامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريفا  و  االحتاللنهاء إول هو نا األ : هم  عباس .2

الرئاسة في مدينة رام هللا، ممثلي ، بمقر أمسالتقى الرئيس محمود عباس، مساء  :وفا –رام هللا 
الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظات القدس، والخليل، وبيت لحم، ورام هللا والبيرة. وأطلع 
الحضور على آخر مستجدات األوضاع في قطاع غزة، ومعاناة أبناء شعبنا هناك جراء العدوان 

 اإلسرائيلي.
توفر جهدا في التوصل لوقف إطالق نار وتثبيت التهدئة  ، إلى أن القيادة الفلسطينية لمعباسوأشار 

في قطاع غزة، من أجل وقف شالل الدم الفلسطيني، والحفاظ على حياة األبرياء من أبناء شعبنا. 
وأكد أن جهودا كبيرة تبذل من أجل تخفيف معاناة أبناء شعبنا الذين هدمت بيوتهم وشردوا جراء 

 ل أعباء إعادة إعمار قطاع غزة.العدوان، وباتوا في العراء، وتحم
قامة  عباسوشدد  على أن الهم األول واألساسي للشعب الفلسطيني وقيادته هو إنهاء االحتالل وا 

. وأشار إلى أن القيادة 2991الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 
نهاء االحتالل، تقوم على حشد الدعم الفلسطينية ستطرح خطة سياسية خالل المرحلة المقبلة إل

العربي والدولي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقالله بإقامة دولته المستقلة 
 وعاصمتها القدس كباقي شعوب العالم الحر.

 3/0/2902الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 علياحررين وتحويلها إلى هيئة وطنية والماألسرى هللا تصادق على قرار إلغاء وزارة حكومة الحمد .3

فـــي رام هللا برئاســـة رئـــيس  أمـــسمجلـــس الـــوزراء خـــالل جلســـته األســـبوعية التـــي عقـــدها  : أكـــدام هللار 
الــوزراء رامــي الحمــد هللا، أن الحفــاظ علــى وحــدة الموقــف الفلســطيني التــي بــدأت مظــاهرة قبــل العــدوان 

 الوطني،  اإلسرائيلي على قطاع غزة بتشكيل حكومة التوافق
وصادق المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزير شوقي العيسة باإلشراف على وزارة 
شؤون األسرى والمحررين، وذلك استنادًا إلى المرسوم الرئاسي الصادر بالخصوص، والقاضي 

محررين تتبع بتحويلها من وزارة تتبع للحكومة الفلسطينية، إلى هيئة وطنية عليا لشؤون األسرى وال
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شراف الرئاسة الفلسطينية، وتعيين عيسى قراقع وزير  لمنظمة التحرير الفلسطينية وتخضع إلشرافها وا 
 شؤون األسرى والمحررين السابق رئيسًا لهذه الهيئة.

أكدت الحكومة أنها تعمل مع كافة الجهات وعلى كافة األصعدة وتبذل أقصى الجهود مع الدول و 
ول المانحة لتوفير دفعات نقدية عاجلة للعاملين في الوزارات والمؤسسات العامة العربية الشقيقة والد

 في قطاع غزة.
وقالت الحكومة إنه "ال يوجد موعد محدد لصرف هذه الدفعات التي يرتبط صرفها بتوفر األموال 

 الالزمة واآلليات اآلمنة إليصالها".
 3/0/2902الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 وحدة سكنية بشكل كامل  0099دمرت أكثر من الحرب على غزة  وزير اإلسكان: .4

قال وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة ناجي سرحان، إن "الحرب على قطاع غزة  :غزة
آالف وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي،  0وحدة سكنية بشكل كامل، وقرابة  9000دمرت أكثر من 

 إعادة اإلعمار تحتاج إلى مبلغ مليار ونصف المليار دوالر".لتصبح غير قابلة للسكن"، مؤكدا أن "
وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي  ألف 49وأضاف سرحان خالل مؤتمر صحافي ان "أكثر من 

 طفيف ومتوسط"، مؤكدا أن "هذه األعداد أولية وأن عمليات الحصر واإلحصاء لم تنته بعد".
ل على حصر األضرار بشكل كامل خالل األسبوع واوضح وكيل الوزارة ان "الطواقم الميدانية تعم

المقبل وبالتعاون بين الوزارة ووكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( 
 وبرنامج االمم المتحدة االنمائي".

من أجل واضاف: "اننا نناشد دول العالم والدول المانحة اإلسراع في تقديم المعونات العاجلة والسريعة 
أسرة تم تهجيرها خالل العدوان، وعلى رأسهم المقيمون في مدارس األونروا،  ألف 10إيواء أكثر من 

كما نناشد دول العالم مجتمعة بضرورة الضغط على االحتالل من أجل فتح المعابر ليتم اإلعمار 
 بأسرع وقت".

 3/0/2902القدس، القدس، 
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 بحث آثار ونتائج العدوان على غزةاألحمد لبرئاسة لسة في رام هللا يعقدون ج التشريعينواب  .5
، جلسة لمناقشة آثار ونتائج العدوان اإلسرائيلي على غزة أمسعقد نواب المجلس التشريعي، : رام هللا

وذلك برئاسة عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وبحضور أعضاء المجلس التشريعي القادمين 
 من قطاع غزة.
حمد الجهود التي بذلتها القيادة خالل العدوان والمعركة السياسية والتفاوضية التي واستعرض األ

 خاضها الوفد التفاوضي الموحد والتي قادت إلى وقف إطالق النار.
وأكد النواب على عدة قضايا جوهرية كان أهمها تجلي الوحدة الوطنية في صفوف الشعب الفلسطيني 

رة ممثال جميع الفصائل الفلسطينية الذي تصدى سياسيا بوحدته، والوفد الفلسطيني المفاوض ألول م
، 40والوقفة الحقيقية من جميع أطياف الشعب الفلسطيني سواء في الضفة، والقدس، وفلسطينيي 

وفلسطينيي الشتات جنبا إلى جنب لدعم الصمود األسطوري الذي مارسه شعبنا في قطاع غزة أمام 
 ية.آلة الحرب اإلسرائيلية اإلرهاب

ودعا النواب كافة الفصائل الوطنية إلى ضرورة دعم حكومة التوافق الوطني وتذليل كافة العقبات 
أمام عملها لتتمكن من الخوض بمسؤولياتها، وقيادة الجهود الفلسطينية لإلغاثة وا عادة اإلعمار في 

 غزة.
وجهها للهيئات والمنظمات وأكد النواب على دعم القيادة الفلسطينية الموحدة على المستوى الدولي وت

عادة إعمار قطاع غزة بأسرع  الدولية، من اجل إنهاء االحتالل وتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل وا 
 وقت ممكن.

 3/0/2902األيام، رام هللا، 
 

 أبو يوسف: نتنياهو يسعى إلى التنكر من اتفاق وقف إطالق النار بعد فشله في تحقيق األهداف .6
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن "رئيس : لدينا سعد نادية -عمان 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى التنكر من اتفاق وقف إطالق النار، بعد فشله في 
 تحقيق األهداف االستراتيجية والتكتيكية من وراء عدوانه ضّد قطاع غزة".

تلة، أن "تصريحات نتنياهو بعدم إرسال وفد المفاوضات إلى وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المح
القاهرة، ورفضه لما تم التوصل إليه بشأن فك الحصار وفتح المعابر، يأتي في سياق التهرب من 

 تنفيذ بنود االتفاق".
 00/1/2902الغد، عمان، 
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 حماس تطالب فتح بإرسال وفد قيادي لغزة لبحث استكمال المصالحة .7

هور: طلبت حركة حماس من حركة فتح إرسال وفد قيادي منها إلى قطاع غزة، لبحث ـ أشرف ال غزة
 استكمال اتفاق المصالحة.

ودعــا ســامي أبــو زهــري النــاطق باســم حمــاس فــي تصــريح، فــتح إلــى "تغليــب المصــالح الوطنيــة العليــا 
ة اإلعالميـة والحفاظ على صورة النصر الذي حققـه الشـعب والمقاومـة الفلسـطينية والتوقـف عـن الحملـ

 غير المبررة ضد حركة حماس".
رسـال وفـد قيـادي إلـى غـزة لــ "البحـث فـي اسـتكمال  وطالب ابو زهري فتح باالسـتجابة لطلـب حمـاس وا 

 تنفيذ اتفاق المصالحة والتوافق على أي نقاط عالقة".
 3/0/2902،القدس العربي، لندن

 
 نيةلجنة خاصة للتحاور مع حماس حول الوحدة الوط ناشكلفتح:  .8

 ، أنالناصـرةمـن  وبرهوم جرايسي، عمان من نادية سعدالدين، عن 3/0/2902الغد ، عم ان، ذكرت 
عضو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح جمـال محيسـن قـال إن "هنـاك مطالـب وحقـوق فلسـطينية عادلـة ال 

 بد من تحقيقها والتي تم تقديمها إلى القيادة المصرية".
تلة، إن "مهمـة مصـر، بصـفتها الجهـة الراعيـة التفـاق وقـف إطـالق وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المح

 النار، متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه مع الجانب اإلسرائيلي".
ولفــت إلــى "توجــه القيــادة الفلســطينية للــذهاب إلــى المؤسســات الدوليــة مــن أجــل إنهــاء االحــتالل ولــيس 

 نار".فقط تنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق وقف إطالق ال
وفي األثناء؛ شكلت حركة "فتح" لجنة خاصة للتحاور مع حركة حماس حول الوحدة الوطنية وحكومة 

 الوفاق والوضع السياسي وخطوات المرحلة المقبلة.
وقــال محيســن إن "اللجنــة تقــوم بــإجراء االتصــاالت مــع حمــاس مــن أجــل تحديــد موعــد ومكــان اللقــاء، 

 قريبة".والذي من المتوقع أن يتم خالل فترة 
ــدن، وأضــافت  النــاطق باســم حركــة فــتح مــن رام هللا، أن  محمــد يــونس، عــن 3/0/2902الحيــاة، لن

اللجنــة التـي شــكلتها قيــادة حركـة فــتح سـتفتح حــوارًا مـع حركــة حمــاس  إناحمـد عســاف قـال لـــ "الحيـاة" 
لســـلم ملفـــات هــي: المصـــالحة، ودور حكومـــة الوفــاق الـــوطني فـــي غــزة، وقـــرار الحـــرب وا أربعـــةبشــأن 

 مستقباًل، والشراكة السياسية.
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 أبنــاءمصــالحة هــذه عنــدما يتعــرض  أيــةوأضــاف: "صــحيح انــه كانــت هنــاك اتفاقــات مصــالحة، لكــن 
الحـرب"". وأضـاف: "هـل  أثنـاءحركة فتح في غزة إلطالق النـار علـى أرجلهـم مـن قبـل حركـة حمـاس 
 فتح في غزة"". يمكن ان تكون هناك مصالحة في وقت تقوم فيه حماس بمحاولة إلغاء

دور لحكومـــة الوفـــاق عنـــدما يقـــوم وكـــالء  أيوبشـــأن مســـتقبل حكومـــة الوفـــاق الـــوطني قـــال عســـاف: "
قطـــاع غـــزة مـــن دون معرفـــة  إدارةالـــوزارات فـــي غـــزة بتشـــكيل حكومـــة ظـــل يعملـــون مـــن خاللهـــا علـــى 

دما حـد الخطـر عنـ إلـىللضـرب  أعضـائها أحـدالحكومة" وكيف تؤدي الحكومة دورهـا عنـدما يتعـرض 
 إلــىوزيــر الصــحة الــذي حــاول الــدخول  إلــىغــزة لممارســة دوره"" مشــيرًا فــي ذلــك  إلــىحــاول الــدخول 

 الحرب لكنه تعرض للضرب فور دخوله القطاع. أثناءالقطاع 
الحـرب مـن األراضـي  إعـالنبشـأن مـن يحـق لـه  أيضـاوقال عساف ان حركة "فتح" ستحاور "حماس" 

لحـرب األخيـرة التـي شـهدها قطـاع غـزة وتحّمـل "فـتح" حركـة "حمـاس" ا إلـىالفلسطينية مستقباًل، مشيرًا 
األرضية السياسية للشـراكة بـين الحـركتين  أيضاالحوار سيتناول  أنوأضاف  المسؤولية عن اندالعها.

 وبقية الفصائل.
 

 النار  إطالقوقف  انتهاءبأي بند من بنود اتفاق القاهرة يعني  "إسرائيل"عدم التزام  :أبو ليلى .9
قال عضو الوفد الفلسطيني المفـاوض بالقـاهرة قـيس أبـو ليلـى إن : وكاالت –كامل إبراهيم  -اصم عو 

تسفر عن عدم االلتزام بأي بند من بنود اتفاق القاهرة فإن ذلك يعني أن  إسرائيلأي خطوة من جانب 
ه بمثابــة بــ واإلخــاللمشــروط بمــا ورد باالتفــاق مــن التزامــات  ألنــهالنــار سيصــبح الغيــا؛  إطــالقوقــف 
 بباقي البنود. إخالل

، وقـد ال يكـون لـه اإلسـرائيليةالمزايـدات الداخليـة  إطـاروأضاف أبو ليلى أن مـا قالـه نتنيـاهو يـأتي فـي 
نما على مضمونها ومسارها، بما يزيد من التعنـت والتصـلب   اإلسـرائيليتـأثير على بدء المفاوضات وا 

 المفاوضات. أثناء
لبدء المفاوضات بالقاهرة وهو ملتزم  األطرافتظر الدعوة المصرية لجميع وأكد أن الوفد الفلسطيني ين

النـار والبـدء بالمفاوضـات خـالل فتـرة  إطـالقوقـف  أعلـنبذلك، وفقا لالتفاق الذي عقـد والـذي بموجبـه 
 .زمنية سقفها شهر

 3/0/2902، الرأي، عم ان
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 إهانة لمصر في الدرجة األولىعد ي  بسام الصالحي: عدم ذهاب الوفد اإلسرائيلي إلى القاهرة  .01
ـ فادي أبو سعدى: قال بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، لـ "القدس العربي"  رام هللا

إنــه فــي حــال عــدم ذهــاب الوفــد اإلســرائيلي إلــى القــاهرة فــإن هــذا األمــر "يعــد إهانــة لمصــر فــي الدرجــة 
يــة المفاوضــات، وهــي مــن تتحمــل مســؤولية األولــى، قبــل أن تكــون لنــا كفلســطينيين، كــون مصــر راع

 التحرك من أجل استكمال ما تم االتفاق عليه".
واعتبــر أن اتفــاق القــاهرة، كــان مــدعومًا مــن األمــم المتحــدة، واالتحــاد األوروبــي والكثيــر مــن الجهــات 
الدوليــة، وجميــع هــذه األطــراف مطالبــة اآلن بــالتحرك مــن أجــل اســتكمال مــا كــان يجــب أن يســتكمل، 

سـرائيل تضـرب بعـرض خاص ة وأن الحصار العسكري اإلسرائيلي ال يزال مفروضًا على قطاع غزة، وا 
 الحائط ما تم االتفاق عليه.

وأكــد الصــالحي أنــه فــي حــال لــم توفــد إســرائيل طاقمهــا إلــى القــاهرة، فــإن الجانــب الفلســطيني سيســاهم 
ن ترفض مواصلة المفاوضـات، كذلك في فضح الموقف اإلسرائيلي الحقيقي من االتفاق، كونها هي م

 والوصول إلى وقف نهائي إلطالق النار.

 3/0/2902، القدس العربي، لندن

 
 من مفاوضات التسوية لالنسحابحماس تدعو عباس  .00

طالبت حركة حماس، رئيس السلطة محمود عباس باالنسحاب فوًرا من عملية التسوية مع االحـتالل، 
نج از االستراتيجية الوطنيـة الشـاملة رًدا علـى سياسـية االحـتالل واإلسراع في جمع الشمل الفلسطيني وا 

 بمصادرة األراضي الفلسطينية.
وأكــد النــاطق باســم الحركــة فــوزي برهــوم فــي تصــريح صــحفي، اليــوم الثالثــاء، أن مصــادرة االحــتالل 
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية عدوان سـافر وخطيـر علـى حقـوق الشـعب الفلسـطيني، مشـيرة إلـى أن 

 الكيان تجرأ على ذلك بفعل الصمت العربي والتواطؤ الدولي والدعم األمريكي.
وشـــدد برهـــوم علـــى ضـــرورة وقـــف هـــذه السياســـة العنصـــرية، ووضـــع حـــد لهـــا، والتصـــدي لهـــا مـــن كـــل 

 مكونات الشعب الفلسطيني وبكل قوة لخطورتها على األرض الفلسطينية ومقدرات شعبنا.
 2/0/2902، فلسطين أون الين
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 لجبهة الشعبية تنظم مسيرة في غزة احتفااًل بـ"انتصار المقاومة"ا .02
األناضــول: نظمــت "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلسـطين" أمــس، مســيرة فــي غــزة، بمشــاركة المئــات  -غـزة

مــن أنصــارها، احتفــااًل بمــا أســموه "انتصــار المقاومــة الفلســطينية"على إســرائيل، خــالل العــدوان األخيــر 
 يوما. 52الذي دام 

وحمـل المحتفلـون، خـالل المســيرة التـي جابـت شــوارع مدينـة غـزة، األعــالم الفلسـطينية، والفتـات تحمــل 
 صورا لبعض قادة المقاومة الفلسطينية.

وقــال جميــل مزهــر، عضــو المكتــب السياســي للجبهــة، خــالل كلمــة ألقاهــا:" اليــوم نعلــن انتصــارنا علــى 
ش العـالم." وأضـاف: " نصـر المقاومـة جـاء بفعـل الجيش اإلسرائيلي، الذي يعتقد نفسـه مـن أقـوى جيـو 

 صمود الشعب الفلسطيني واحتضانه لها".
وتابع: "إسرائيل أرادت من خالل عدوانها على قطاع غزة كسر إرادته، ونزع سالح المقاومة؛ ولكن ما 
فعلتــه المقاومــة يســجل فــي تــاريؤ األمــة، ويؤكــد أن ســالحها ال يمكــن نزعــه ومــن يحــاول ذلــك مصــيره 

 كون الفشل".سي

 3/0/2902، القدس العربي، لندن

 

 حماس تؤجل مهرجانها في جنين بسبب تهديدات األجهزة األمنية .03
(، عن تأجيل احتفالها بانتصار 9|1أعلنت حركة "حماس" في جنين اليوم الثالثاء ): جنين )فلسطين(

 اليوم. المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى إشعار آخر، والذي كان مقررًا عصر 
وأشــارت "حمــاس"، فــي بيــان مقتضــب وصــل "قــدس بــرس" نســخة عنــه: "إنــه وألســباب قــاهرة تــم تأجيــل 

 مهرجان العصف المأكول إلى أجل غير مسمى".
وأفــادت مصــادر خاصــة أن عناصــر فــي جهــاز األمــن الوقــائي فــي جنــين، قــاموا بتهديــد مــالكي قاعــة 

قـــام فيهـــا االحتفـــال، إن ســـمحوا لــــ "حمـــاس" إقامـــة "مســـايا ـ الـــوادي األخضـــر"، التـــي كـــان مقـــررًا أن ي
 احتفالها في القاعة.

وأشــارت المصــادر إلــى "أن األمـــن الوقــائي قــام باســـتدعاء مالــك الصــالة، ظـــافر العبوشــي فــي ســـاعة 
متأخرة من الليلة الماضـية إلـى مقـر الجهـاز فـي المدينـة، ليوصـل لـه التهديـد بعـدم السـماح لــ "حمـاس" 

 لقاعة المذكورة".إقامة احتفالها با



 
 
 

 

 
           02ص                                     3320 العدد:     3/0/2902األربعاء  التاريخ:

 

وأكدت المصادر أن "حماس" في جنين قد عرضـت علـى "فـتح" والفصـائل الوطنيـة واإلسـالمية إلقامـة 
مهرجان موحد للجميع، وتثبيتا للوحدة الوطنية المنشودة، إال أن "فتح" اعتذرت عن المشـاركة، وبـررت 

 يرتفع فيها رايات "حماس".اعتذارها بوجود قرار لدى الحركة "فتح" بعدم المشاركة بأي فعالية 
وأضــافت المصــادر، انــه تــم التنســيق مــع محــافظ جنــين اللــواء إبــراهيم رمضــان فــي إقامــة المهرجــان، 
وجرت حوارات عديدة معه، خرجت فـي النهايـة موافقـة األخيـر علـى إقامـة مهرجـان لــ "حمـاس"، وسـط 

 تعهداته بعدم المساس بالمشاركين أو القائمين على المهرجان.
 2/0/2902برس، قدس 

 
 يجب أن تتركز أي محادثات مع عباس اآلن حول قطاع غزة وليس تسوية شاملة: نتنياهو .04

قالت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، : كفاح زبون - رام هللا
ئيلي أن عباس. ونقلت عن مصدر إسرامحمود ال يرى ما يجبره اآلن على خوض مفاوضات مع 

نتنياهو أبلغ الجنرال األميركي جون ألين، المسؤول عن وضع خطط أمنية في إطار أي تسوية 
 مستقبليه، أنه يجب أن تتركز أي محادثات مع عباس اآلن حول قطاع غزة وليس تسوية شاملة.
ع غزة وبحسب المصدر أبلغ نتنياهو ألين أنه يريد أواًل أن يرى كيف سيتدبر أبو مازن أمره في قطا

 قبل الحديث عن حل في القطاع والضفة والقدس.
 وأصر نتنياهو على حرية عمل الجيش اإلسرائيلي في كل مكان على األرض الفلسطينية.

وأشار مقربون من نتنياهو إلى أنه تحدث أخيرا بأن أي أفق سياسي جديد لن يشمل تنازالت إسرائيلية 
ل كذلك تقدما في عملية سياسية جادة مع الجانب عن مناطق في الضفة الغربية أو غزة، ولن يشم

 الفلسطيني.
 3/0/2902، الشرق األوسط، لندن

 
ما تزال تحتفظ بترسانة كبيرة من .. والفصائل لكمليارات شي تسعةتجاوزت  غزة حرب: تكلفة يعلون .05

 سلحةاأل
يعلون ، عن حلمي موسى، أن وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي 3/0/2902السفير، بيروت، ذكرت 

أمس، إن التكلفة العسكرية البحتة للحرب زادت عن تسعة  في تل أبيب قال في مؤتمر اقتصادي
ن قسمًا كبيرًا من التكلفة يعود إلى االستخبارات والتكنولوجيا الحديثة.  مليارات شيكل، وا 



 
 
 

 

 
           05ص                                     3320 العدد:     3/0/2902األربعاء  التاريخ:

 

خطر من  في مداوالت الميزانية، فإن ما سمعته في الحكومة وفي الكابينت، إنه لم يعد هناك"وقال: 
الجيوش حولنا. وهذا صحيح. السوريون منشغلون بحرب داخلية، وال حديث عن الجيش العراقي. 
وهذا صحيح. ولكن الحاجة لمواجهة منظمات اإلرهاب مثل حماس في غزة وحزب هللا في لبنان 

 ألف قذيفة، وعندما 200واللتين تملكان مقدرات دول منحتها إيران لهما. لدى حزب هللا حوالي 
 9يضطر الجيش للتعامل مع خطر كهذا، فإن هذا التعامل قد يكون مكلفا. لقد هاجمنا أكثر من 

آالف هدف في الجرف الصامد، ومن أجل مهاجمة هذه األهداف هناك حاجة الستخبارات دقيقة. 
 29واالستخبارات تكلف أمواال. ولدى شعبة االستخبارات حاليا ضعف الميزانية التي كانت لها قبل 

بـ نة وحتى لو ضاعفتها ثالث مرات فنحن ال نبذر قرشا. األمر ال يتعلق بجيش منفرد، إنه يتعلق س
 ."منظمة ننشغل بها. من نهاجم" وكيف ندافع مع تكنولوجيا" 30

ولكن وزير الدفاع موشي يعلون ذهب في استنتاجاته من الحرب بعيدا إلى السياسة في الضفة 
ملية سياسية مع الفلسطينيين تقود إلى الخروج من الضفة عن رفضه أي ع أعربالغربية حيث 

طالقها على مطار اللد.  الغربية. وقال إن أي انسحاب في الضفة سيقود إلى تواجد الصواريؤ فيها وا 
عناصر "وشدد على أنه في كل مرة انسحب فيها الجيش اإلسرائيلي من أية أراض حلت مكانه 

غزة بعد تنفيذ خطة الفصل مثاال، وأيضا كما حدث في  . وقدم سيطرة حماس على قطاع"اإلرهاب
. عموما، دعا يعلون إلى التفكير في حلول "أعادت إسرائيل فرض النظام بثمن باهظ"الضفة إلى أن 

مصالح استراتيجية جديدة "قبل أن تفكر في أي انسحابات من الضفة أو استغالل  "خارج اللعبة"من 
 ."مع الدول العربية المعتدلة

يكن في كالم يعلون السياسي هذا أي جديد خصوصا أنه من المدرسة التي تؤمن بأن ال حل  ولم
للصراع مع العرب وأن كل ما يمكن فعله هو إدارة نزاع. لكن الجديد في الكالم هو حديثه عن تحول 

معلومات استخبارية "، حيث صارت الحاجة ماسة لجمع "باهظ التكلفة"الدفاع عن إسرائيل إلى فعل 
 ."عن تنظيمات صغيرة عديدة وليس عن دولة واحدة

المباشرة للعدوان الذي شنه  ةفلكتيعلون كشف، ان الأن ، 2/0/2902، القدس، القدسوأضافت 
 مليار دوالر. 1،5يوما تجاوزت  50الجيش االسرائيلي على قطاع غزة لمدة 

تجاوز تسعة  -ي المباشر االنفاق العسكر  -لون، ان "االنفاق على عملية الجرف الصامد عوصرح ي
برا  900منها جوا، و 500من  أكثرهدف،  9000من  أكثرواضاف "لقد هاجمنا  مليارات شيكل".

لكنه اقر بان الفصائل في غزة ما تزال تحتفظ بترسانة كبيرة من االسلحة رغم القصف  وبحرا".
 تموز/يوليو الماضي. 0الكثيف في الهجوم الذي بدأ في 
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 20كان لديها  -حماس والجهاد االسالمي وغيرها -ات االرهابية في قطاع غزة وادعى ان "المنظم
 االف صاروخ وقذيفة في بداية عملية الجرف الصامد".

صاروخا وقذيفة ليس بالشيء القليل"، مشيرا الى ان  1000واضاف "اليوم لديهم خمس ذلك، ولكن 
 دوالر. ألف 200من غزة يكلف اعتراض القبة الحديدية للدفاع الصاروخي لكل صاروخ يطلق 

 

 2905 سنةل يرفض إقرار موازنة تقشفية لبيد .06
رفض يائير البيد، وزير مالية االحتالل اإلسرائيلي، إقرار موازنة تقشفية لعام : األناضول –القدس 
 ، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مدمرة لالقتصاد اإلسرائيلي.1025

له في مؤتمر "كلكست" االقتصادي، الذي عقد الثالثاء، في مدينة أشكول  وأضاف "البيد" خالل كلمة
)عسقالن(، أن الحرب اإلسرائيلية على غزة، سترفع العجز في موازنة إسرائيل، لكن ذلك سيكون 

 أخف ضررا على االقتصاد اإلسرائيلي، من إقرار موازنة تقشفية ستؤثر على كافة القطاعات.
ة المالية للعدو اإلسرائيلي الثالثاء الماضي، حجم خسائر االحتالل وقدر تقرير صادر عن وزار 

مليار دوالر، وتشمل الخسائر المباشرة فقط، بينما  3.5اإلسرائيلي بسبب العدوان على غزة بنحو 
اجتهدت مؤسسات رسمية وا عالمية في تقدير حجم الخسائر، إال أن كل التقديرات توقفت عند سقف 

 (.ليار دوالرم 4.5مليار شيكل ) 29
وقال "البيد" إن الموازنة التقشفية، ستؤثر على موازنات جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، مضيفا 
"قطاعات التعليم والصحة والمخصصات االجتماعية، ستتأثر بشكل سلبي، بسبب اقتطاع أموال من 

 موازناتها في حال إقرار موازنة تقشفية".
للصحفيين حول تلميحات رئيس الحكومة اإلسرائيلية المحتلة بنيامين وقال "البيد" ردًا على أسئلة 

نتنياهو األحد الماضي، باحتمال اللجوء إلى رفع الضرائب لخفض العجز في الموازنة: "إن الطبقة 
الوسطى في المجتمع اإلسرائيلي في انكماش مستمر، بينما تعيش الطبقة الفقيرة على الحد األدنى 

 من الحياة".
"البيد" أن رفع الضرائب لن يكون الخيار السليم لتحقيق أي خفض في الموازنة، وقال البيد: وأضاف 

"إن هذا القرار لو اتخذ سيؤدي إلى قلب الطاولة على االقتصاد المحلي، من خالل تراجع القوة 
 الشرائية من جهة، وهجرة االستثمارات من جهة أخرى".

 3/0/2902، "20موقع "عربي 
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 قرار الحكومة بمصادرة األراضي: إذا أراد القطاع أن يبني نفسه فعليه أن ينزع أسلحتهلبيد ينتقد  .07
انضم وزير المالية، رئيس حزب "يوجد مستقبل" الشريك األكبر لليكود في : برهوم جرايسي - الناصرة

آالف دونم، في منطقتي مدينتي  4الحكومة، يائير لبيد، إلى منتقدي قرار حكومته بمصادرة نحو 
بيت لحم والخليل جنوب الضفة المحتلة لغرض االستيطان، بعد أن انتقدت القرار، زميلته وزيرة 
القضاء تسيبي ليفني، إال أن موقف لبيد الذي جاء بعد يومين من صدور القرار، كان كما يبدو في 

 أعقاب صدور الموقف االميركي الرافض للقرار اإلسرائيلي.
االحتالل اإلسرائيلي، "إننا بحاجة إلى إدارة سياسية عقالنية أكثر، وقال لبيد في حديث إلذاعة جيش 

وليس اختالق مواجهات زائدة ال حاجة لها، مع الواليات المتحدة األميركية والحلبة الدولية"، وأضاف، 
لقد أيدت وسأواصل تأييد تعزيز الكتل االستيطانية في يهودا والسامرة )الضفة المحتلة("، وقال، "إن 

ث يجري عن قرار تم اتخاذه في غفلة، ولم يتم طرحه في الطاقم الوزاري المقلص للشؤون الحدي
 األمنية والسياسية، وهذا يتسبب بضرر لدولة إسرائيل".

وعن وقف إطالق النار مع قطاع غزة قال لبيد، "إنه ال يمكن لعملية الجرف الصامد )العدوان على 
ذا أرا د قطاع غزة أن يبني نفسه من جديد، سيكون عليه أن ينزع غزة( أن تنتهي بوقف إطالق نار، وا 

 أسلحته، إننا بحاجة، للخروج من الجرف الصامد، إلى مؤتمر إقليمي، يضم الدول العربية المعتدلة".
 3/0/2902، الغد، عم ان

 
 وقد ينفجر في أي  لحظة : نحن نطفو فوق بركان العنصريةي رؤوفين رفلينسرائيلاإلرئيس ال .08

وجه الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين رفلين، في تصريحات نشرت أمس : برهوم جرايسي -الناصرة 
الثالثاء، انتقادات حادة للقيادة السياسية اإلسرائيلية لصمتها أمام موجة العنصرية المستفحلة، وحتى 
المساهمة في إلقاء الخطاب العنصري، ملمحا في الوقت ذاته، إلى وجود غض طرف من جانب 

 سرائيلية، على الجهات العنصرية التي تطلق شعارات "الموت للعرب".األجهزة اإل
وانتقد رفلين، في خطاب له في حفل افتتاح السنة القضائية، وأقيم مساء أول من أمس االثنين، موجة 

، محذرا من أن هذه األعمال، "تقلل من 40العنصرية المستفحلة وجرائم العنف ضد فلسطينيي 
إسرائيل"، حسب تعبيره، وأضاف، "إننا نكون حمقى حينما نطلق أقواال  مستوى الديمقراطية في

 وتصريحات عديمة المسؤولية، أو حينما نسكت أمام أقوال كهذه".
وتابع رفلين قائال، "إن هتافات ودعوات تحريض، مثل "الموت للعرب"، لم تكتب على الجدران في 

نهار، وقد فاجأتنا ضخامة أعمال العنف عتمات الليل، بل قيلت بصوت مرتفع وصراخ، في وضح ال
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وحجمها، ومنا من شعر بأن جبل البركان الذي يجلس عليه المجتمع اإلسرائيلي، قد ينفجر في كل 
 لحظة".

وأضاف، إن تحديات إسرائيل ال تقتصر على الجانب األمني، بل أيضا "في موجة العنف والكراهية 
كن ألسفي، ال ُنظهر أمامها قدرا كافيا من المسؤولية"، والعنصرية، فهذه أمور نكثر الحديث عنها، ول

ودعا رفلين الجمهور اإلسرائيلي إلى عدم السكوت أمام مظاهر العنصرية المستفحلة، وقال، إن على 
جهاز القضاء أن يلوح بالخط األحمر، الذي من الممكن التدهور إليه، وحظر تخطيه إلى الطرف 

 اآلخر.

 3/0/2902، الغد، عم ان
 
 ميرتس": يجب على نتنياهو نشر مبادئ وبنود اتفاق وقف النار مع حماس " .09

زهافا غالئون من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أن  "ميرتس"طلبت زعيمة : حلمي موسى
ينشر على المأل مبادئ وبنود وقف إطالق النار الذي أبرمته إسرائيل مع حماس بوساطة مصرية. 

محتواه ومبادئه ليس فقط في جودة حياة سكان الجنوب، "نار لمدى طويل، يؤثر  وقالت إن هذا وقف
نما قد يؤثر في قضايا الموت والحياة، سواء على سكان إسرائيل أم على جنود الجيش اإلسرائيلي  ."وا 

وشددت غالئون على أن من واجب نتنياهو أن يقدم تقريرا لمواطني إسرائيل حول هذا الشأن، ومن 
 ور أن يجري نقاشا عاما حول أبعاده وعواقبه.حق الجمه

وانتقدت غالئون بشدة اكتفاء الحكومة اإلسرائيلية بلجنة الفحص التي تشكلت في لجنة الخارجية 
وليس تحقيقا. وقالت إنه ال  "كاريكاتير تحقيق"واألمن للبحث في إخفاقات الحرب معتبرة ذلك مجرد 

ن هناك حاجة لهيئة مستقلة وغير سياسية إلنجاز يصح أن يحقق رجال السياسة مع أنفسهم وا
 التحقيق وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
، وهو أيضا عضو لجنة الخارجية واألمن، قد "ميرتس"وكان عضو الكنيست نيتسان هوروفيتش من 

نتنياهو يختبئ خلف زئيف ألكين، وان فضيحة التحقيق في لجنة الخارجية واألمن لم تمر. "قال إن 
ذه نكتة محزنة وليست تحقيقًا. اللجنة سياسية تمامًا وتعمل خلف أبواب مغلقة، من دون رقابة ه

. كما "عامة، وبعض فروعها ال يحتوي على تمثيل مناسب للمعارضة. والهدف هو إخفاء األخطاء
ليس فحصا. إنهم أصحابه. وهم يلتقون "انتقد اللجنة عضو الكنيست نحمان شاي الذي اعتبر هذا 

 ."دما يروق لهمعن
 3/0/2902، السفير، بيروت



 
 
 

 

 
           00ص                                     3320 العدد:     3/0/2902األربعاء  التاريخ:

 

 
 "إسرائيل": تعيين العميد إيتاي فيروب قائدًا لفرقة غزة بالجيش اإلسرائيلي  .21

األحد على جملة تغييرات  سرائيليصادقت قيادة هيئة األركان في الجيش اإل: خاص -المجد
" وتعيين العميد "إيتاي فيروب" وتنقالت في قيادة الجيش، أبرزها نقل قائد فرقة غزة "ميكي أدليشتاين

  خلفًا له.
 3/0/2902األمني، المجد 

 
 أشكنازي  السابق يسرائيلالجيش اإلتوصي بمحاكمة رئيس أركان الشرطة اإلسرائيلية  .20

أوصت شرطة االحتالل اإلسرائيلي أمس، النيابة العامة بتقديم الئحة اتهام ضد  الغد:- الناصرة
أشكنازي، بشبهة محاولته مع آخرين، باإليقاع بمرشحين لتولي  رئيس أركان الجيش السابق غابي

منصة رئاسة األركان خلفا له، إال أن القرار النهائي يصدر بعد فترة عن المستشار القضائي 
 للحكومة.

 3/0/2902، الغد، عم ان
 
 الرمليون دو  759تواجه أنفاق حماس بـ "المجرفة الحديدية" بتكلفة  "إسرائيل"وورلد تريبيون:  .22

كشفت صحيفة )وورلد تريبيون( األمريكية النقاب عن أن إسرائيل اختارت شركتي أسلحة عمالقتين 
وحزب مليون دوالر لمكافحة أنفاق حركة )حماس(  150لتطوير منظومة جديدة بتكلفة تصل إلى 

 .هللا
ية وقع اختيارها ونقلت الصحيفة األمريكية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "إن وزارة الدفاع اإلسرائيل

على شركتي "إلبيت" و"رفايل" لألنظمة الدفاعية المتطورة المملوكة للدولة لوضع نظام شامل للكشف 
 عن األنفاق ومنع تسلل عناصر المقاومة إلى داخل إسرائيل.

وأوضح المسؤولون أن وزارة الدفاع اإلسرائيلي لم تحدد ميزانية محددة لتطوير منظومة مكافحة 
قالوا إن "إلبيت" و"رفايل" سيقومان بالتعاون في تطوير المسار السريع الذي من شأنه أن األنفاق، و 

متًرا لمنع "األعداء" من حفر  30يشمل أنظمة الكشف عن األنفاق فضاًل عن بناء أعمدة على عمق 
 الممرات تحت إسرائيل.
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أطلق عليه "المجرفة  ونوَّهت الصحيفة إلى أن شركة "إلبيت" تعد المقاول الرئيس لمشروع الذي
الحديدية"، بينما تقوم "رافايل" بتطوير التكنولوجية الالزمة ألجهزة االستشعار المتقدمة التي من شانها 

 رصد األنفاق تحت األرض.
 ”.وتوقعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن توفر هذه المنظومة ما وصفته "حاًل كاماًل لمشكلة األنفاق

 30/0/2902، ، واشنطنموقع وطن يغر د خارج السرب
 
 على غزة لمواجهة دعاوى الحربدائرة جديدة في قسم القانون الدولي  ينشأالجيش اإلسرائيلي  .23

بالتزامن مع بدء لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة عملها، قّرر 
نشاء دائرة جديدة في   قسم القانون الدولي.جيش العدو توسيع صفوف النيابة العسكرية وا 

تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات إسرائيل لمواجهة دعاوى قضائية متوقعة ضدها، وذلك في 
أعقاب اتهام جهات دولية لها بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خالل الحرب العدوانية على 

 غزة.
 3/0/2902، األخبار، بيروت

 
 خم مشروع عسكري بالنقب بسبب نقص األيدي العاملة على غزة ت عطل تسليم أض الحرب"واال":  .24

(، بتعطل أضخم مشروع لنقل 9-1أفاد موقع والال العبري صباح اليوم الثالثاء ): القدس المحتلة
قواعد جيش االحتالل من وسط فلسطين إلى النقب جنوًبا بسبب نقص األيدي العاملة نتيجة استدعاء 

 اء العملية العسكرية على قطاع غزة.اآلالف من جنود االحتياط للخدمة أثن
ألف جندي احتياط ونظامي من خالل  200وأوضح الموقع أن الجدول الزمني لعملية نقل حوالي  

المشروع من المحتمل أن يتعطل كأحد النتائج السلبية للعدوان العسكرية المسمى صهيونيًّا "الجرف 
 الصامد" على قطاع غزة.

 2/0/2902، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "عبثية" خاصة أن معظم أعضـائها مـن االئـتالفبالكنيست  تحقيقات لجنة الخارجية واألمن: خبراء .25
 الحاكم

بدأت لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي التحقيق في قرارات المستويين : وديع عواودة
ة بأنها غير مستقلة، وأنها السياسي والعسكري أثناء الحرب األخيرة على غزة، وسط اتهامات للجن

 تعمل تحت سلطة الحكومة.
التي يرأسها عضو الكنيست عن حزب الليكود زئيف إلكين، والمقرب من رئيس -وترغب اللجنة 

في استخالص دروس الحرب وفحص أبعادها المختلفة: العسكرية  -الحكومة بنيامين نتنياهو
في إسرائيل بعد فشل العدوان في تحقيق أهدافه واإلستراتيجية والسياسية، والتي تثير جدال واسعا 

 المعلنة رغم الهجوم الدموي الواسع طيلة خمسين يوما.
وصرح إلكين لموقع "واينت" اإلخباري العبري بأن اللجنة ستفحص أداء الحكومة والمجلس الوزاري 

 المصغر بكل المواضيع اإلستراتيجية قبيل وأثناء الحرب على غزة.
 حاجة للجنة تحقيق رسمية أو لجنة فحص، زاعما أن فحص لجنة الخارجية واألمن قال إلكين إنه الو 

 كاف.
لكن أوساطا في الرأي العام ترفض هذه التوجهات، وتسخر من االكتفاء بفحوصات تنفذها لجنة 
برلمانية تتأثر بسلطة الحكومة ورئيسها، ومن أبرز هؤالء البروفسور يحزقيل درور عضو لجنة 

 .1009وغراد"، التي حققت في إخفاقات حرب لبنان الثانية عام التحقيق "فين
وقال درور إلذاعة الجيش اإلسرائيلي الثالثاء إنه من المحظور أن تحقق لجنة الخارجية واألمن في 

 الحرب على غزة.
وعلل ذلك باإلشارة إلى مواجهة إسرائيل تحديات أمنية قاسية تستدعي استخالص دروس عميقة ال 

 من خالل لجنة تحقيق مهنية ومستقلة وليست "مسيسة". تتأتى إال
ويبدي درور قلقه من أن تكون تحقيقات لجنة الخارجية واألمن "غير جدية"، وأنها ستحول دون 

 تشكيل لجنة فحص مهنية وموضوعية.
 وتابع "هذا األمر يعني استمرار مسيرة الحماقة السياسية اإلسرائيلية في أسوأ أوقاتها".

س المجلس اإلقليمي ألشكول الواقعة في غالف غزة حاييم يلين من فحص إخفاقات ويسخر رئي
الحرب على يد لجنة مكونة من سياسيين أغلبيتهم من االئتالف الحاكم، ويتأثرون به وبرئيسه، بل 

القلق ذاته عبر عنه عضو لجنة الخارجية واألمن عن حزب العمل عمري بار  بعضهم أصدقاء له.
 في جدوى وصدقية لجنة سياسية تقوم بالتحقيق في الحرب على غزة.ليف الذي يشكك 
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أشار إلى أن اللجنة ستتخذ القرارات  -وهو قائد سابق لوحدة في هيئة األركان اإلسرائيلية-بار ليف 
في نهاية المطاف بالتصويت، معتبرا أن ذلك يعني أنها ستتحاشى توجيه نقد حقيقي للحكومة، 

 دف المراد.وبالتالي عدم تحقيق اله
وتعتبر رئيسة حزب ميرتس زهافا غالؤون تحقيقات لجنة الخارجية واألمن "عبثية"، خاصة أن معظم 

 أعضائها من االئتالف الذي أدار الحرب.
لكن عضو اللجنة ياريف لفين يرفض هذه االنتقادات، ويبدي ثقته في قدرة اللجنة على فحص قرارات 

وينتظر أن تصدر اللجنة استنتاجاتها وتوصياتها  رسمية.الحرب، دون الحاجة إلى لجنة تحقيق 
 .مطلع العام المقبل

 2/0/2902الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 تتفوق على فتح وهنية سيفوز باالنتخابات الرئاسيةانتصرت على "إسرائيل" و  حماساستطالع:  .26

الفلسطيني في الضفة قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء إستطالع للرأي العام 
. شهدت الفترة السابقة 1024آب )أغسطس(  30-19الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 

لالستطالع اندالع للحرب في قطاع غزة وكان قد سبق ذلك اختطاف ثالثة إسرائيليين في الضفة 
 إسرائيلياً  10وحوالي الغربية. قتل خالل الحرب أكثر من ألفي مواطن فلسطيني أغلبهم من المدنيين 

معظمهم من العسكريين. ابتدأ العمل الميداني في اليوم األخير للحرب واستمر خالل األيام األربعة 
الجمهور في الحرب ومن خرج منها  االستطالع رأياألولى من وقف إطالق النار. يغطي هذا 

أداء األطراف الفلسطينية  النار وفي استهداف المدنيين وفي تقييم إطالقمنتصرًا وفي اتفاق وقف 
المختلفة أثناء الحرب وفي تأثيراتها على المصالحة. كما يغطي االنتخابات وتوازن القوى الداخلي 
وعملية اختطاف اإلسرائيليين الثالثة وغيرها. تم إجراء المقابالت وجهًا لوجه مع عينه عشوائيه من 

موقعًا سكانيًا وكانت نسبة الخطأ  211شخصًا وذلك في  2110األشخاص البالغين بلغ عددها 
3%. 
 

 النتائج الرئيسية
تشير نتائج هذا االستطالع الخاص بالحرب في قطاع غزة إلى تحوالت دراماتيكية في مواقف 
الجمهور من قضايا أساسية. ال شك أن الحرب على غزة هي الدافع وراء هذه التغيرات. كما كان 

لسابقة التي قمنا بها أثناء أو مباشرة بعد حروب سابقة ضد متوقعًا وكما رأينا في االستطالعات ا
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حركة حماس فإن النتائج تشير إلى ارتفاع كبير في شعبية حماس وقادتها وانخفاض كبير في شعبية 
حركة فتح والرئيس عباس. لكن وكما في المرات السابقة فإن هذه النتائج قد تكون مؤقته وقد تعود 

 قًا قبل الحرب خالل األشهر القليلة القادمة.األوضاع لما كانت عليه ساب
لو جرت انتخابات رئاسية اليوم فإن اسماعيل هنية سيفوز بسهولة على الرئيس عباس وستحصل 
حماس على النسبة األكبر من األصوات في االنتخابات البرلمانية. ومن الملفت للنظر أن حجم 

. كذلك تشير النتائج إلى أن الجمهور 1009م االزدياد في شعبية حماس وقادتها غير مسبوق منذ عا
سرائيل مهزومة عسكريًا وسياسيًا ويرى أن نهج حماس المسلح هو األفضل  يرى حماس منتصرة وا 
إلنهاء االحتالل. بل إن الغالبية العظمى من سكان الضفة تريد نقل هذا النهج من القطاع للضفة 

شير النتائج أيضًا أن أغلبيه الجمهور ترى أن ت المسلحة.وترفض نزع سالح حماس أو حل الفصائل 
إيران وتركيا وقطر لعبت دورًا مساندًا لحماس ولقدرة قطاع غزة على الصمود ويرى دورًا ضعيفًا 

 وسلبيًا لمصر في الحرب وفي مفاوضات وقف إطالق النار.
يحصلون على نسبة  الحمد هللاأخيرًا، رغم أن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس ورئيس الوزراء رامي 

ضئيلة من التقييم اإليجابي لدورهم أثناء الحرب، فإن الجمهور يريد دورًا كبيرًا وأساسيًا لحكومة الوفاق 
في ترتيب األوضاع في قطاع غزة بما في ذلك السيطرة على المعابر والحدود وعلى عملية البناء 

 وعلى اإلشراف على األمن والشرطة في القطاع.  
 
 غزة: ( حرب0  

فقط أن اسرائيل قد  %3يعتقدون أن حماس قد انتصرت في الحرب فيما تقول نسبة من  19%    
 أن الطرفين خرجا خاسرين. %21انتصرت وتقول نسبة من 

فقط يقولون أن حماس هي  %5يقولون أن إسرائيل هي المسؤولة عن اندالع الحرب و 19%    
 سؤوالن عن اندالع الحرب.يقولون أن الطرفين هما الم %21المسؤولة. 

ال يعتقدون بذلك.  %34يعتقدون أن اتفاق وقف إطالق النار يلبي المصالح الفلسطينية و 93%    
غير راضين عن اإلنجازات التي حققتها الحرب مقارنه بالخسائر  %39راضون و %59كذلك، فإن 

 البشرية والمادية التي دفعها قطاع غزة وسكانه.
إطالق الصواريؤ من القطاع على إسرائيل إذ لم يتم إنهاء  ( تؤيد%09ى )الغالبيه العظم    

 الحصار واإلغالق على القطاع.
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يقولون أنها  %30ال تطلق الصواريؤ من وسط المناطق السكنية ولكن  إن حماسيقولون  90%    
في  الصواريؤ من مناطق مدنية إن إطالقتقول  %49تفعل ذلك. وفي كل األحوال فإن نسبة من 

أنه غير مبرر. ترتفع نسبة االعتقاد بأن إطالق الصواريؤ  %49القطاع مبرر بينما تقول نسبه من 
فقط بين سكان الضفة  %30تبلغ فيما  %59من مناطق مدنية غير مبرر في قطاع غزة لتصل إلى 

 الغربيه.
اطق محددة فقط تعتقد أن على حماس أن تحذر المدنيين اإلسرائيليين في من %30نسبة من     

 تعارض ذلك. %90قبل إطالق الصواريؤ على هذه المناطق. ونسبه من 
هذا اإلجراء بعد  %15يرفضون حل التنظيمات المسلحة في القطاع فيما تؤيد نسبة من  51%    

جراء االنتخابات وتؤيد نسبة من  هذا اإلجراء بعد قيام سالم مع إسرائيل. في  %23إنهاء الحصار وا 
فقط أنها تعارض حل التنظيمات  %33من سابق في حزيران )يونيو( قالت نسبة استطالعنا ال

 المسلحة في القطاع.
تعارض موقف الرئيس عباس القائل بأن على  %40تؤيد ونسبة  %54مع ذلك، فإن نسبة من     

باالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل وترفض موقف  ملتزمةحكومة الوفاق أن تكون 
 .%59ماس المعارض لذلك. بلغت نسبة تأييد موقف عباس في استطالعنا السابق قبل شهرين ح

قبل شهرين( توافق على أن انضمام حماس لمنظمة  %53فقط )مقابل  %43لكن نسبة من     
 التحرير يعني قبواًل غير مباشر من حماس ببرنامج المنظمة واالتفاقات مع إسرائيل.

( يعتقدون أن إيران وتركيا وقطر أعطت قطاع غزة القدرة على الصمود في %94حوالي الثلثين )    
فقط أن مصر  %9وجه إسرائيل واالستمرار في إطالق الصواريؤ خالل الحرب فيما تعتقد نسبه من 

( ثم قطر %12( تتبعها تركيا )%10ساهمت بذلك أيضًا.  تحصل إيران على النسبة األعظم )
 أخرى أو ال يعرفون. يختارون أطرافاً  15%(، 25%)

فقط يصفون دور مصر في التوصل لوقف إطالق للنار على أنه موقف  %15كذلك، فإن     
 أنه كان محايدًا. %11أنه كان سلبيًا وتقول نسبة من %51إيجابي فيما تقول أغلبية من

 %10عن أداء حماس العسكري في مواجهة القوات اإلسرائيلية خالل الحرب و راضون 94%    
 راضون عن أداء حماس اإلعالمي. %09راضون عن أداء حماس في الدفاع عن المدنيين و

 الحمد هللاعند تقييم أداء األطراف الفلسطينية المختلفة أثناء الحرب فإن رئيس الوزراء رامي     
(، ثم الرئيس عباس %39(، تتبعه السلطة الفلسطينية )%35يحصل على النسبة اإليجابية األقل )

(، ثم %10(، ثم خالد مشعل )%44(، ثم منظمة التحرير )%43(، ثم حكومة الوفاق )39%)
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في قطاع غزة مقابل  %49(. ترتفع نسبة التقييم اإليجابي للرئيس عباس إلى %00حركة حماس )
في الضفة الغربيه. في المقابل تنخفض نسبة التقييم اإليجابي لخالد مشعل في قطاع غزة إلى  33%
 في الضفة الغربية. %03مقابل  10%
 
 ( المصالحة ودور حكومة الوفاق بعد الحرب:2  

يعتقدون أن المصالحة ستنجح ولن يعود  %99ارتفاع في نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة:     
أن  %91يعتقدون عكس ذلك. في استطالعنا السابق قبل شهرين قالت نسبة من  %10االنقسام و

 المصالحة ستنجح.
غير  %49عن أداء حكومة الوفاق بعد حوالي ثالثة أشهر على قيامها و راضون 49%    

يفضلون تشكيل حكومة وحدة وطنية من قادة وسياسيين من األحزاب الرئيسية  %90ارضين، و
يفضلون بقاء حكومة الوفاق. تنخفض نسبة تفضيل حكومة وحدة وطنية في قطاع غزة  %34مقابل 

 .%99الغربية لتصل إلى  فقط وترتفع في الضفة %49حيث تبلغ 
تريد بقاءه بيد حماس. في  %30تريد سيطرة حكومة الوفاق على معبر رفح و %52أغلبية من     

تريده تحت  %15أنها تريد المعبر تحت سيطرة حكومة الوفاق و %94قطاع غزة تقول نسبة من 
 يل.سيطرة حماس. ينطبق هذا األمر تقريبًا على السيطرة على المعابر مع إسرائ

تريد بقاءه تحت  %39تريد سيطرة حكومة الوفاق على الحدود مع مصر و %40نسبة من     
أنها  %45سيطرة حماس. ينطبق نفس األمر تقريبًا على الحدود مع إسرائيل حيث تقول نسبة من 

أنها يجب أن تكون تحت  %42يجب أن تكون تحت سيطرة حكومة الوفاق فيما تقول نسبة من 
أن الحدود مع مصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة  %59في قطاع غزة تقول نسبة سيطرة حماس. 
 ينبغي أن تكون تحت سيطرة حكومة الوفاق. إسرائيلمع  إن الحدوديقولون  %49حكومة الوفاق و

تريد أن تكون المسؤولية عن إعادة إعمار قطاع غزة بيد حكومة الوفاق مقابل  %44نسبة من     
 طرة حماس.يريدونها تحت سي 39%
تريد من حكومة الوفاق دفع رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة الذين  %03نسبة من     

 يعارضون ذلك. %23كانوا تابعين لحكومة حماس سابقًا و
تعتقد أن على حكومة الوفاق اإلشراف على رجال األمن والشرطة في قطاع غزة  %95نسبة من     

أن اإلشراف عليهم يجب أن  %19اس سابقًا فيما تعتقد نسبة من الذين كانوا يتبعون حكومة حم
يكون تحت سيطرة حركة حماس. في قطاع غزة ترتفع نسبة المطالبة بوضع اإلشراف على رجال 
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فقط يطالبون بوضع اإلشراف  %14مقابل  %11األمن والشرطة تحت سيطرة حكومة الوفاق إلى 
 عليهم تحت سيطرة حماس.

توافق على استمرار سيطرة حماس على األمن والشرطة في القطاع خالل  %11لكن نسبة من     
تعارض ذلك. قبل شهرين قالت نسبة  %14الستة أشهر القادمة وحتى إجراء االنتخابات ونسبة من 

 أنها توافق على ذلك. %99من 
 
 ( االنتخابات الرئاسية والتشريعية:3 

شح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وتر     
 %92يحصل هنية وألول مرة منذ السؤال عن شعبيته قبل ثماني سنوات على أغلبية كبيرة تبلغ 

في  %99في قطاع غزة و %53فقط. تبلغ نسبة التصويت لهنية  %31ويحصل عباس على 
. قبل شهرين حصل عباس في الضفة %15في القطاع و %43الضفة، أما عباس فيحصل على 

. تبلغ نسبة المشاركة في االنتخابات %42في الضفة والقطاع وحصل هنية على  %53على 
 .%12الرئاسية 

في هذا  %39قبل شهرين إلى  %50نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تهبط من     
 االستطالع.

والثاني  %45صل األول على بين مروان البرغوثي واسماعيل هنيه فيح المنافسةأما لو كانت     
. هذه هي المرة األولى منذ ثماني سنوات التي يتفوق فيها هنيه على مروان البرغوثي. %49على 

في  المشاركة. تبلغ نسبة %30وهنيه على  %50حصل البرغوثي في استطالعنا السابق على 
 .%11االنتخابات 

رغوثي واسماعيل هنية، فإن هنية يحصل أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان الب    
. في استطالعنا %00وتبلغ نسبة التصويت  %29وعباس على  %19والبرغوثي على  %40على 

 .%10وعباس على  %33وهنية على  %39السابق حصل البرغوثي على 
سيشاركون بها  %10لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن     
(، وفتح على %49صل قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس على النسبة األكبر )وتح
أنها لم تقرر بعد لمن  %21، وتقول نسبة %1، وتحصل كافة القوائم األخرى مجتمعة على 32%

. تبلغ نسبة التصويت %40ولفتح  %31ستصوت. قبل شهرين بلغت نسبة التصويت لحماس 
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، وتبلغ نسبة التصويت لفتح في %41وفي الضفة  %44هذا االستطالع لحماس في قطاع غزة في 
 .%11وفي الضفة  %39قطاع غزة 

يريدون  %24تريد إجراء االنتخابات خالل بضعة أشهر وحتى ستة أشهر و %99أغلبية من     
 ال يريدون إجراء انتخابات. %21إجراءها بعد سنة أو أكثر و

 
 ( أوضاع الضفة والقطاع:2 

اليوم، ونسبة  %10قبل شهرين إلى  %14بة التقييم اإليجابي ألوضاع القطاع تهبط من نس    
 (.%31التقييم اإليجابي ألوضاع الضفة تبقى تقريبًا كما كانت )

قبل شهرين إلى  %94نسبة اإلحساس باألمن والسالمة الشخصية تهبط في قطاع غزة من     
 %41إلى  %52ن في الضفة الغربية تهبط من في هذا االستطالع، ونسبة اإلحساس باألم 11%

 خالل نفس الفترة.
 ،%10وفي الضفة الغربية  %43نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة تبلغ     
( يتبعها تلفزيون %31محطة األقصى التلفزيونية التابعة لحماس هي األكثر مشاهدة اليوم )    

 (.%5( ثم العربية )%22مكس )( ثم معًا %29( ثم فلسطين )%12الجزيرة )
تحسن أوضاعها االقتصادية خالل السنوات القليلة  %35في الضفة الغربية توقعت نسبة من     

أن  %59( أنها ستصبح أسوأ. أما في قطاع غزة فقالت نسبة من %33القادمة وقالت نسبة مماثلة )
 .أنها ستصبح أسوأ %10األوضاع االقتصادية ستتحسن وقالت نسبة من 

 
 ( عملية السالم:5 

اإلسرائيلية متوسطة أو عالية فيما -فقط يعتقدون أن فرص العودة للمفاوضات الفلسطينية 41%    
 أن الفرص غير موجودة أو ضئيلة. %52تعتقد نسبة من 

تعارضه. في استطالعنا األخير قبل  %50تؤيده و %49الجمهور منقسم تجاه حل الدولتين:     
 .%49وعارضته نسبة من  %54لحل نسبة من شهرين أيدت هذا ا

تعتقد أن العمل المسلح هو الطريق األكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى  %53أغلبية من     
أن المفاوضات هي األكثر نجاعة، وتقول نسبة من  %11جانب دولة إسرائيل فيما تقول نسبة من 

 أن المقاومة الشعبية السلمية هي األكثر نجاعة. 10%
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تعتقد أن حل الدولتين لم يعد حاًل عمليًا بسبب التوسع االستيطاني فيما تعتقد  %91نسبة من     
فقط تؤيد حل الدولة الواحدة كبديل عن حل  %14أنه ال يزال عمليًا، لكن نسبة من  %35نسبة من 

دولة الواحدة . يشكل هذا تراجعًا في تأييد حل ال%15من  الواحدة نسبةالدولتين، وترفض حل الدولة 
 في استطالعنا السابق قبل شهرين. %32حيث بلغت نسبة التأييد له 

قلقون من التعرض لألذى على أيدي اإلسرائيليين أو من تعرض بيوتهم للهدم وأراضيهم  02%    
 .%29للمصادرة. نسبة عدم القلق بلغت 

ألراضي المحتلة عام ( تعتقد أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو ضم ا%02النسبة األعظم )    
أن هدف منظمة  %93وطرد سكانها أو حرمانهم من حقوقهم. في المقابل تعتقد نسبة من  2991

التحرير والسلطة الفلسطينية بعيد المدى هو استعادة كل أو جزء من األراضي المحتلة منذ عام 
2991. 
ت في حزيران )يونيو( من الجمهور أيد عملية اختطاف اإلسرائيليين الثالثة التي جر  51%    

 فقط في الضفة. %45في قطاع غزة مقابل  %19الماضي. بلغت نسبة التأييد 
هذا القتل. بلغت  %41قتل الرهائن المختطفين وعارضت نسبة من  %54كما أيدت نسبة من     

( %51في الضفة وعارضت األغلبية في الضفة ) %41في قطاع غزة و %99نسبة تأييد القتل 
 الرهائن اإلسرائيليين.عملية قتل 

يتهمون إسرائيل بها،  %31لكن الجمهور منقسم حول تحديد الجهة التي قامت بالخطف والقتل:     
عمل بشكل فردي كان هو المسؤول، وقالت  إن فلسطينياً يقولون  %12حماس، و يتهمون %30و

 أن فتح هي المسؤولة. %1نسبة من 
مع االنضمام  %04مع االنضمام لمنظمات دولية، و %05في غياب عملية سالم ومفاوضات:     

مع العودة النتفاضة مسلحة،  %90مع مقاومة شعبية سلمية، و %91لمحكمة الجنايات الدولية، و
مع التخلي عن حل الدولتين لصالح حل الدولة  %14مع حل السلطة الفلسطينية، و %41و

 فقط. %42يد العودة النتفاضة مسلحة الواحدة. في استطالعنا السابق قبل شهرين بلغت نسبة تأي
شعبية سلمية قد تساهم في اإلسراع بإنهاء االحتالل. لكن الغالبية  إن مظاهراتيقولون  92%    

 %00العظمى تؤيد طريق حماس في مواجهة االحتالل كما فعلت في قطاع غزة حيث يؤيد ذلك 
من القطاع للضفة الغربية.  تؤيد نقل طريق حماس %11فقط. بل إن أغلبية من  %22ويعارضه 

بين سكان قطاع  %14بين سكان الضفة الغربية و %10تبلغ نسبة تأييد نقل طريق حماس للضفة 
 غزة.



 
 
 

 

 
           20ص                                     3320 العدد:     3/0/2902األربعاء  التاريخ:

 

في مقاطعة البضائع اإلسرائيلية التي يوجد لها بدائل مثل األلبان  إنهم يشاركونيقولون  01%    
 %22هذه مجدية و المقاطعة( تعتقد أن حركة %01ال يشاركون. الغالبية العظمى ) %20و

 يعتقدون أنها غير مجدية.
2/0/2902، هللا رام، لسطيني للبحوث السياسية والمسحيةالمركز الف  

 
 فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها خالل العدوان على غزة استشهاد .27

(، مواطن فلسطيني متأثًرا بجراحه التي أصيب بها قبل أكثر من 9|1غزة: توفي صباح يوم الثالثاء )
 ق بنجله.أسبوع حينما قصفت طائرات االحتالل منزله وسط مدينة غزة ليلح

عاًما( توفي صباح اليوم الثالثاء في  55إن المواطن باسم عجور ) وقالت مصادر طبية فلسطينية
أحد المشافي في مدينة القدس المحتلة، متأثًرا بجراحه التي أصيب بها في الخامس والعشرين من آب 

 )أغسطس( الماضي أواخر أيام الحرب على غزة.
تموز )يوليو( الماضي لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة استمرت وتعرض قطاع غزة ومنذ السابع من 

يوما، وذلك بشن آالف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك  52لمدة 
 فلسطينًيا وأصيب اآلالف، وتم تدمير آالف المنازل، وارتكاب مجازر مروعة. 1240

2/0/2902قدس برس،   
 
 فر قليل جنوب نابلس برصاص االحتالل على حاجز الطيبةمن ك فلسطينياستشهاد  .28

"وفا": استشهد مساء أمس، شاب من كفر قليل جنوب نابلس برصاص قوات االحتالل  -رام هللا 
 على حاجز الطيبة شمال قلقيلية.

عاما( من قرية كفر قليل جنوب  15وأكدت مصادر أمنية استشهاد الشاب محمد نعيم صبري القني )
 إطالق النار عليه من قبل جنود االحتالل المتمركزين على حاجز الطيبة. نابلس عقب

وكانت مصادر صحافية إسرائيلية أفادت مساء أمس، بأن سائق سيارة فلسطينيا، أصيب بجروح 
خطيرة بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار عليه قرب أحد الحواجز غرب مدينة قلقيلية، بزعم 

 بينما أصيب آخر بجروح طفيفة.محاولته اقتحام الحاجز، 
وأشارت المصادر إلى أن السيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، مشيرًة إلى أن الجيش بدأ تحقيقا في 

 الحادثة.
3/0/2902األيام، رام هللا،   
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 أطفال قتلوا أثناء نومهم" بغزة ونروااأل حقوقية: أغلب شهداء مدارس " منظمات .29

خالل العدوان اإلسرائيلي « أونروا»سمًا كبيرًا من شهداء مدارس كشفت منظمات حقوقية أن ق: غزة
 على غزة هم أطفال قتلوا خالل النوم.

فمع افتتاح العام الدراسي بعث مركز عدالة في حيفا ومركز الميزان لحقوق اإلنسان في غزة رسالة 
لى غزة حيث خالل العدوان ع« أونروا»تركزت في االعتداءات اإلسرائيلية على مدارس ومنشآت 

طالبت المؤسستان وزير األمن المستشار القضائي للحكومة والمدعي العسكري العام بفتح تحقيق 
فوري بشبهة انتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني الدولي وقوانين الحرب وارتكاب جرائم حرب مفصلين 

تلفة من قطاع في مناطق مخ« أونروا»عمليات القصف اإلسرائيلية لخمس مدارس ومنشآت تابعة لـ
 غزة.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أن الطيران اإلسرائيلي كان قد 
يوليو الماضي مكاتب وكالة الغوث في مخيم الالجئين في جباليا بخمس غارات  30قصف فجر يوم 

من أصل ثالثة  200من  مواطنًا وأصيب أكثر 12متتالية وقد استشهد تحت الغارات اإلسرائيلية 
 نازح مكثوا في منشآت األونروا في جباليا. 100آالف و

3/0/2902االتحاد، أبو ظبي،   
 
 التعليم في غزة بسبب العدوان قطاع مليون دوالر خسائر 22 ":بكدار" .31

كشف المجلس الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(، أن الخسائر التي تعرضت : األناضول –رام هللا 
مدارس وجامعات قطاع غزة الحكومية، بسبب العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع، بلغت لها 

 مليون دوالر. 11على األقل 
مليون دوالر، في  21وبحسب تقرير صادر عن بكدار، فإن مدارس غزة تعرضت لخسائر بلغت 

طال العديد من ماليين دوالر بسبب قصف العدو اإلسرائيلي الذي  20حين بلغت خسائر الجامعات 
 هذه المنشآت.

مدرسة حكومية في غزة،  241وقال مدير الفرع الهندسي في بكدار، محمد النجار: "إن الدمار طال 
مدرسة منها إلى أضرار بالغة، ولم تعد صالحة لالستخدام، في العام الدراسي الذي  13تعرضت 

 سيبدأ منتصف الشهر الجاري".
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ة أخرى، تضررت بشكل جزئي، بحيث يمكن استخدامها خالل مدرس 229وأضاف وفقا للتقرير، أن 
العام الدراسي الجاري، في حال تم ترميمها بشكل عاجل، شريطة إدخال مواد بناء تلزم في عملية 

 الترميم واإلصالح.
منزال، منها  25912وكان جيش االحتالل اإلسرائيلي، قد دمّر في غاراته المدفعية والجوية قرابة 

بشكل جزئي، إضافة إلى عشرات آالف المنازل المتضررة بشكل  23395ل كلي، ودمر بشك 1119
 طفيف، وفق إحصائيات أولية لوزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية.

3/0/2902"، 20موقع "عربي   
 
 "هيئة علماء فلسطين في الخارج" تدعو قيادات السلطة إلى التوقف عن الطعن في المقاومة .30

ماء فلسطين في الخارج، في بيان لها، عن صدمتها البالغة إزاء التصريحات الصادرة أعربت هيئة عل
عن بعض الشخصيات الفلسطينية وعلى رأسهم رئيس السلطة محمود عباس، والتي وصفتها بأنها 
"طاعنة بالمقاومة ومتهجمة على جهودها وجهادها"، وأكدت أن "الطعن بالمجاهدين هو من األمور 

 ".الممنوعة شرعا
 نص البيان:

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل ربِّّ العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحساٍن 

 إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تابعت هيئة علماء فلسطين في الخارج التصريحات الصادرة عن بعض الشخصيات الفلسطينية 

 ود عباس الطاعنة بالمقاومة والمتهجمة على جهودها وجهادها.وعلى رأسهم رئيس السلطة محم
ننا في هيئة علماء فلسطين في الخارج إذ نشعر بالصدمة الكبيرة واالستغراب الشديد من هذه  وا 

 التصريحات من حيث توقيتها ومضامينها فإننا نؤكد على ما يلي:
ن أواًل: إنَّ الطعن بالمجاهدين وبجهادهم هو من األمور الممن وعة شرعًا الّدالة على فسق صاحبها وا 

كان يفعل ذلك انتصارًا ألعداء هللا فهو داخل في مواالة الكافرين، بل إنَّه ضرب من االستهزاء 
والسخرية بالمجاهدين وأعمالهم التي رفعت رأس األمة عاليًا وقد شّنع البيان اإللهي على من يطعن 

َدَقاتِّ  بالمتصدقين بأموالهم وذلك في قوله تعالى: نِّيَن فِّي الصَّ َن اْلُمْؤمِّ يَن مِّ يَن َيْلمُِّزوَن اْلُمطَّوِّّعِّ " الَّذِّ
ْنُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َألِّيٌم " التوبة َر اَّللَُّ مِّ ْنُهْم  َسخِّ ُدوَن إِّالَّ ُجْهَدُهْم َفَيْسَخُروَن مِّ يَن اَل َيجِّ  19/  َوالَّذِّ
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أبناءهم ألجل عزة هذا الدين ورفعة راية ال إله إال فكيف بالطعن والنيل ممن بذلوا أرواحهم ونفوسهم و 
 هللا وكرامة األمة كلها "!!

ثانيًا: تستنكر الهيئة بشدة اعتقال خطباء المساجد الذين تحدثوا على المنابر عن انتصار غزة 
ومقاومتها وعودة االعتقاالت إلى الضفة الغربية من األجهزة األمنية والذي يدل على أن التنسيق 

ني ال يزال حاضرًا بقوة لخدمة العدّو الصهيوني وأهدافه ومشروعه وفي هذا خطٌر عظيم ال بدَّ األم
من الوقوف في وجهه والعمل على منعه، فلقد كان من المتوقع أن يخرج رئيس السلطة الفلسطينية 

ت عن في أول خطاب له بعد انتهاء العدوان على غزة وانتصار المقاومة ليشكر المقاومة التي دافع
د بالوقوف إلى جانبها وعدم القبول بالنيل منها من أي جهة  البالد ووقفت في وجه المعتدين وَيعِّ

 كانت.
ثالثًا: إن توقيت التصريحات التي يطلقها بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم رئيسها 

نما أخذت  شكاًل جديدًا يمارسه محمود عباس توحي بأنَّ الحرب الصهيونية على قطاع غزة لم تنته وا 
نَّ الهيئة تعدَّ هذه التصريحات مواالة لليهود والصهاينة ودعمًا لهم في عدوانهم  بعض أبناء جلدتنا وا 
المتواصل وتحذر من خطر هذه التصريحات على تدمير المصالحة الفلسطينية وتخريب الوحدة 

ننا ندعو السلطة الفلسطينية وعلى رأسها  واألخوة الفلسطينية وبالتالي على القضية الفلسطينية كلها وا 
رئيسها محمود عباس إلى التوقف فورًا عن هذه التصريحات وتبني خيار الشعب الفلسطيني الذي 

 ظهر للعالم كله جليًا واضحًا في االلتفاف حول المقاومة وأهلها.
لاللتفاف على نصر  رابعًا: إن الهيئة تدعو أهلنا في الضفة الغربية إلى استنكار ومواجهة أية محاولةٍ 

المقاومة في غزة وعدم االنصياع ألي أوامر تحول دون انطالق شعبنا نحو حريته وتحرره من 
 االحتالل والطغيان.

خامسًا: تؤكد الهيئة على حرمة بل جريمة أي حديث عن نزع سالح المقاومة وهو ما أكده االتحاد 
األخير وترى أن هذه الدعوات إنما هي طعنة العالمي لعلماء المسلمين في بيانه الختامي لمؤتمره 

للشعب الفلسطيني في الخلف وتآمر على حقه في الدفاع عن النفس والعرض واألرض وأن مآسي 
ال يمكن أن تتكرر بنزع سالح المقاومة الفلسطينية، وأن المطلوب من الدول  2991و 2940عام 

ذل أقصى الجهد في تسليح المقاومة وتطوير العربية واإلسالمية والسلطة الفلسطينية من باب أولى ب
سالحها الذي يثبت أنه األنجح في رد كيد هذا الكيان الغاصب الذي ال تنفع معه لغة السالم 

 والتنازالت وال يخضعه إال لغة الجهاد والمقاومة.
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ق الصراع بل إن الهيئة لتدعو المقاومة إلى التفكير مليًا بأن ال تبقي العدو يستفرد بغزة وبقية مناط
نما أن تتحرك في  –أكلت يوم أكل الثور األبيض  –تنتظر متى يأتيها دورها بعد نهاية إخوانهم  وا 

 كل مواقع وجودها.
30/0/2902، هيئة علماء فلسطين في الخارج   

 
 بتقسيم المسجد األقصى لن يتحقق "إسرائيل": حلم الفلسطيني األوقافوزير  .32

ير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس، إن أحالم قال وز : فادي أبو سعدى -رام هللا 
إسرائيل بتقسيم المسجد األقصى لن تتحقق، ألن المسجد األقصى وقبة الصخرة، وكافة األماكن 
الدينية اإلسالمية والمسيحية، هي حق خالص للعرب والمسلمين والمسيحيين. واعتبر أن ما تصدره 

مجموعات الهيكل، من مذكرات يوميات بمواعيد اقتحامات األقصى، إنما وزارة السياحة اإلسرائيلية و 
جبارهم على مغادرة مدينتهم المقدسة. رهاب المواطنين وا   يهدف الى انتزاع السيادة عن المسجد، وا 

وقال في بيان صحافي، إن سياسة سلطات االحتالل، ومخططاتها وحمايتها للمستوطنين في جوالتهم 
لة في المسيرات في القدس وأزقتها، يستوجب الوقوف له بحزم كما يحب الوقوف واعتداءاتهم المتمث

أمام االنتهاكات اإلسرائيلية بشكل عام، خاصة التقسيم الزمني للحرم القدسي، الذي أصبح ينفذ بشكل 
تدريجي، خاصة في هذه األيام التي تشهد تصاعدًا كبيرًا، في وتيرة هذه االنتهاكات مع اقتراب ما 

 باألعياد اليهودية. يسمى
3/0/2902القدس العربي، لندن،   

 
 األقصىالمسجد  االحتالل يهيمن على سياحةفي "األقصى":  السياحةدائرة  .33

أكد د.يوسف النتشة مدير دائرة السياحة واالثار في المسجد االقصى إبراهيم: كامل  –القدس المحتلة 
 ويتم بالقوة من قبل سلطات االحتالل. من طرف واحد يأتيان دخول السياح الى باحات االقصى 

 الى إستئناف السياحة من جانب واحد في ظل الوضع السياسي الراهن وقال:” الراي“واشار النتشة لـ 
، م واستمرت حتى يومنا هذا بوتيرة مضايقات متراكمة1004الممارسات االسرائيلية بدأت في عام ”

تطرفين من اليمين االسرائيلي مما لديهم بحيث أصبحت مقصورة على جماعات المستوطنين الم
وقد  ،تحاول فرض أمر واقع على المسجد األقصى االقتحاماتمشيرا الى ان هذه  أجندة كبيرة جدًا.

 “.أخذت مساحة كبيرة من السياحة الثقافية الفكرية السابقة التي كانت معتادة عليها
3/0/2902الرأي، عمان،   



 
 
 

 

 
           32ص                                     3320 العدد:     3/0/2902األربعاء  التاريخ:

 

 
 خالل آب/ أغسطس بالضفةت االحتالل والمستوطنون اعتداًء نفذتها قوا 029تقرير:  .34

رصد مركز معلومات شؤون الجدار واالستيطان في تقريره الشهري، : فادي أبو سعدى -رام هللا 
اعتداًء جديدًا نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنون خالل شهر آب/ أغسطس  240

 في الضفة الغربية. الماضي
خطارات بالهدم، وصلت في ويوضح التقرير أن اعت داءات قوات االحتالل، شملت عمليات هدم وا 

في  5في محافظة بيت لحم، و 0منها في محافظة القدس، و 20عملية هدم  34شهر آب الى 
في محافظة جنين، في حين  1في محافظة الخليل، و 4في محافظة طوباس، و 5محافظة نابلس، و

 ى محافظات بيت لحم، والخليل، وطوباس، والقدس.إخطارا توزعت عل 32بلغ عدد إالخطارات 
وواصلت سلطات االحتالل إصدار القرارات والمخططات االستيطانية، بهدف إنشاء تواصل جغرافي 

 4000بين المستوطنات وخلق أمر واقع جديد، عّبرت عنه قرارات سلطات االحتالل باالستيالء على 
، «غوش عتصيون»الح التجمع االستيطاني دونم من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل، لص
، «غيلو»وحدات استيطانية في مستوطنة  100بالتزامن مع نشر سلطات االحتالل مناقصات لبناء 

 طابقًا في حي الشيؤ جراح في مدينة القدس. 21والموافقة على بناء مدرسة دينية يهودية من 
جمعات الفلسطينية واالعتداء على وكشف التقرير عن مهاجمة المستوطنين لعدد من القرى والت
أطفال وفتاة، ومحاولة  4، منهم 29سكانها، ووصل عدد المصابين خالل شهر أب/أغسطس الى 

اختطاف الطفل محمود قادوس من قرية بورين في محافظة نابلس، عدا عن تحطيم عشرات سيارات 
شجرة  05وتكسير وقلع نحو المواطنين وا غالق معظم الطرق الواصلة بين محافظات الضفة الغربية، 

عملية  12دونم في قرية كيسان في محافظة بيت لحم، وتنفيذ ما يزيد عن  300زيتون، وتجريف 
اقتحام منظمة للمسجد األقصى المبارك وأداء صلوات تلمودية في باحاته، إيذانًا ببدء مرحلة التقسيم 

 الزماني والمكاني للمسجد.
3/0/2902القدس العربي، لندن،   

 
 أغسطسآب/ بالضفة خالل  فلسطينياً  559: االحتالل اعتقل "للدراسات أسرى" .35

كد مركز "أسرى فلسطين للدراسات" أن الشهر الماضي شهد تصعيدا في عمليات االعتقال التي أ
تنفذها سلطات االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ولم تستثن ايًا من 

 يني.شرائح المجتمع الفلسط
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( حالة اعتقال خالل شهر آب )أغسطس( المنصرم، من بينهم 550ورصد المركز ما يزيد عن )
( مواطن من القدس المحتلة، والباقي من مدن وقرى الضفة الغربية، من بينهم النائب في 100)

 طفال، وسيدتان. 90المجلس التشريعي باسم أحمد الزعارير من الخليل، و
مركز، الباحث رياض األشقر، إن االحتالل اختطف خالل الشهر الماضي وقال الناطق اإلعالمي لل

طفال دون الثامنة عشرة من عمرهم، أصغرهم الطفل قصي التميمي، الذي لم  90ما يزيد عن 
 يتجاوز العاشرة من العمر، وهو من بلدة النبي صالح، شمالي غربي رام هللا.

2/0/2902، فلسطين أون الين  
 
 ملية طعن على حاجز قرب قلقيليةسرائيلي بعإإصابة  .36

أعلنت مصادر عبرية، عن إصابة إسرائيلي بجروح، مساء يوم الثالثاء، جراء تعرضه للطعن على يد 
 فلسطينيين في مدخل قلقيلية.

 ونقل السائق الجريح إلى حاجز عسكري قريب من معبر "إيال" ومن ثم الى المستشفى لتلقي العالج.
2/0/2290، فلسطين أون الين  

 
 يطلق النيران تجاه الصيادين والمزارعين في غزة االحتالل .37

أطلقت زوارق حربية إسرائيلية متمركزة في مياه البحر قبالة سواحل محافظة رفح، النار  محمد الجمل:
بصورة متقطعة باتجاه مراكب صيد فلسطينية كانت تقوم بأعمال صيد، خالل ساعات ليلة أول من 

ادر متعددة، بأن عمليات إطالق النار بدأت بعد أن تقدم عدد من وأفادت مص أمس وفجر أمس.
الزوارق في اتجاه الشاطئ، مشيرة إلى أنها تسببت في إلحاق أضرار متفاوتة في عدد من قوارب 

 الصيد الفلسطينية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.
بتعرض مناطق زراعية محيطة بمعبر وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية وشهود عيان، 

"كيسوفيم"، الواقع على خط التحديد شمال شرقي محافظة خان يونس، لعمليات إطالق نار إسرائيلية 
 متقطعة خالل ساعات صباح أمس.

3/0/2902األيام، رام هللا،   
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 شمال القدسومنازل و"بركسات"  في الخليل بجمعية أيتامهدم مصنعًا ي االحتالل .38
هدمت قوات االحتالل، أمس، مصنع الرحمة لأللبان التابع للجمعية الخيرية اإلسالمية  الخليل:

بالخليل، وذلك بذريعة إقامته في منطقة مصنفة )ج( دون الحصول على ترخيص مسبق من "اإلدارة 
تر تقع م 200المدنية" اإلسرائيلية، فيما طال الهدم بالتزامن منزال وبئرا للمياه وجدرانا استنادية بطول 

 في الجوار وتعود للمواطن محمد نافذ الحرباوي.
وقال رئيس الجمعية، الشيؤ حاتم البكري لـ"األيام": إن الخسائر الناجمة عن عملية الهدم التي 

 .مصنع، تقدر بنحو مليون دوالر على األقلالاستهدفت 
م واليتيمات الذين وأضاف الشيؤ البكري: إن هدم مصنع األلبان الذي أقيم في إطار دعم لأليتا

آالف يتيم ويتيمة( من قبل مؤسسات خيرية كويتية، سوف يلحق ضررا  4ترعاهم الجمعية )نحو 
 كبيرا بالخدمات المقدمة للطلبة األيتام، حيث إن عائدات مخصصة لذلك.

 من جانب آخر أقدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي أمس، على هدم خمسة مساكن وأربعة بركسات
 غنام، تعود ملكيتها لمواطنين من بدو عرب الهذالين القريبين من جبع شمال القدس المحتلة.وحظيرة أ 

3/0/2902األيام، رام هللا،   
 
 جندي 399أكثر من ويقتحم قرية عنزة ب الضفةعدة مناطق بينفذ حملة اعتقاالت في  االحتالل .39

ت واسعة النطاق في قرية شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس، حملة اعتقاال محمد بالص:
مواطنا معظمهم من طلبة الجامعات، في وقت اعتقلت  21عنزة جنوب جنين، أسفرت عن اعتقال 

 فيه مواطنين اثنين من المدينة.
ت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات كبيرة من جيش االحتالل معززة باآلليات العسكرية وناقالت وقال

الجند، اقتحمت القرية عند الواحدة فجرا، وسط إطالق للرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل 
 للدموع.

لغاية  جندي شاركوا في عملية االقتحام والتي استمرت 300وأكد مواطنون من القرية، أن أكثر من 
السادسة صباحا، ودهمت خاللها قوات االحتالل، العشرات من منازل المواطنين، والتي تعمد الجنود 

 تكسير بواباتها الرئيسة، وتحطيم محتوياتها واألثاث فيها، والتنكيل بالقاطنين فيها.
 .نة طولكرممديكما شن االحتالل حملة اعتقاالت مناطق متعددة بالضفة أبرزها رام هللا، بيت لحم، و 

3/0/2902األيام، رام هللا،   
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 المستقلة يطالب حماس وفتح وقف التراشق اإلعالمي الشخصيات الفلسطينية تجمع .41
البالغ من تدهور  هعن قلق ،الفلسطينية المستقلة الشخصيات تجمع أعرب: فادي أبو سعدى -رام هللا 

ي فتح وحماس، مطالبين بوقف هذا العالقات الوطنية، بعد التراشق اإلعالمي المتواصل بين حركت
التراشق فورًا، ودعوة اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لالنعقاد على الفور وتفعيله، 
وضمان انتظام اجتماعه، وفق األسس والصالحيات المنصوص عليها في اتفاق القاهرة للعام 

1022. 
عقد في رام هللا أمس، قال فيه ممدوح العكر جاء ذلك في مؤتمر صحافي للشخصيات الفلسطينية 

المتحدث باسم هذه الشخصيات، إن بيان القيادة الذي صدر في أعقاب اجتماعه الطارئ في ذروة 
تموز/يوليو الماضي، أكد على وجوب عقد اإلطار القيادي المؤقت بشكل فوري،  13العدوان بتاريؤ 

المؤسسة الوطنية الجامعة والشراكة الحقيقية  مؤكدًا أن عقد هذا االجتماع يضمن وحدة وفعالية
لمختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني في صنع القرار، واالضطالع بالمسؤولية الوطنية في 
نجازات على طريق تحقيق  مواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، وتحويلها إلى فرص وا 

 أهداف المشروع الوطني.
3/0/2902القدس العربي،   

 
 مولودًا خالل العدوان بغزة 5399أكثر من الداخلية بغزة:  وزارة .40

ذكرت دائرة األحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية أن فروعها في الخمسة في قطاع غزة سجلت : غزة
 شهيدًا خالل فترة العدوان. 1240مولوًا جديدًا وأصدرت شهادات وفاة ألكثر من  5300أكثر من 

في محافظات قطاع  أنجزت  -الشق المدني-في تقرير لها أنها أن مديرياتها الخمسة وأشارت الدائرة 
من الموظفين بالشق  3ألف معاملة للمواطنين خالل فترة العدوان كذلك، فيما استشهد  20أكثر من 

وأكد وكيل وزارة الداخلية واألمن الوطني كامل أبو ماضي أن مكاتب وزارة  المدني في تلك الفترة.
اخلية في محافظات قطاع غزة عادت لتعمل بكافة طواقمها بعد انتهاء العدوان بِّطاقة بلغت الد

 لتقديم الخدمة العاجلة للمواطنين. 200%
2/0/2902وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة،   
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 "حماية المستهلك": االحتالل يواجه نجاح مقاطعته اقتصاديًا باستهداف المنتج الفلسطيني .42
: اعتبر "اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني" أن هدم السلطات اإلسرائيلية لمصنع الخليل

فلسطيني لمنتجات األلبان في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، هو دليل على استهداف 
االحتالل للمنتج الوطني في ظل نجاحات حمالت مقاطعة البضائع اإلسرائيلية على الصعيد المحلي 

ورأى رئيس االتحاد عزمي الشيوخي في تصريح صحفي تلقته "قدس برس"، يوم الثالثاء  والعالمي.
(، أن الحجج التي يسوقها االحتالل لهدم المصنع بادعاء أنه بناء غير مرخص وأنه يتبع لـ 9|1)

ي "الجمعية الخيرية اإلسالمية" المناصرة لحركة "حماس"، "ما هي اال حجج واهية لذر للرماد ف
العيون"، وفق تقديره. وأوضح "اتحاد جمعيات حماية المستهلك" أن حجم الواردات الفلسطينية من 

في المائة في أعقاب العدوان على قطاع  15البضائع اإلسرائيلية قد انخفضت إلى ما دون نسبة 
من نصف غزة، مشيرًا إلى أن مزارع األبقار في الدولة العبرية والمستوطنات اليهودية تتلف أكثر 

كمية إنتاجها من الحليب لعدم تمكن مصانع األلبان االسرائيلية من استيعابها نتيجة نجاحات حمالت 
 المقاطعة الفلسطينية والدولية وانخفاض حجم الطلب على منتجاتها.

2/0/2902قدس برس،   
 

 أول سندات تجارية في بورصة فلسطين تداول .43
اول أول سندات تجارية، لتكون أداة من أدوات شرعت بورصة فلسطين أول أمس االثنين في تد

االستدانة عبر السوق المالية، وعبر الرئيس التنفيذي للبورصة أحمد عويضة عن أمله بأن يساهم 
 إدراج هذه السندات في تقوية السيولة في السوق، وجذب مستثمرين جدد للبورصة.

أن هذه السوق  -ة نت نسخة منهحسب بيان من البورصة الفلسطينية تلقت الجزير -وأضاف عويضة 
قادرة ومستعدة إلدراج أدوات استثمارية جديدة، وذلك بفضل التشريع الحديث الذي ينظم عملها 

 وامتالكها كادرا بشريا مؤهال وتكنولوجيا متطورة.
وقد أصدر البنك التجاري الفلسطيني سندات القرض امتثاال لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية )مؤسسة 

بالبنك المركزي(، حيث طرح البنك عشرة آالف سند لالكتتاب العام بقيمة اسمية تبلغ ألف أشبه 
، وسيتم تحويل %9.5دوالر للسند الواحد، وتبلغ مدة سداد السندات خمسة أعوام بفائدة سنوية تناهز 

 .1029السندات المطروحة إلى أسهم في العام 
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ستثمار المحدودة )باديكو( أصدرت في مايو/أيار تجدر اإلشارة إلى أن شركة فلسطين للتنمية واال
سندات ذات أجل خمس سنوات بقيمة سبعين مليون دوالر، في أول بادرة من نوعها في  1022

 األراضي الفلسطينية.
3/0/2902الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 مؤتمر استثماري في غزة قريباً : المصري منيب .44

المصري أن اإلعداد لعقد مؤتمر استثمار في غزة أكد رجل االعمال الفلسطيني منيب  :بيت لحم
يجري بالتنسيق مع حكومة الوفاق الفلسطيني، بحيث تكون ملكية المؤتمر للحكومة والقطاع الخاص 

 الفلسطيني، من خالل تقديم مخططات اعادة االعمار للمانحين بمساعدة الدول العربية والغربية.
ة تتطلب برنامجا سياسيا واضحًا، وهو ما أعلنه أبو مازن إن المرحلة الحالي "معا"وقال المصري لـ 

 غزة. إلعمارمؤخرًا، مضيفًا نحتاج االن لفتح المجال أمام االقتصاديين لوضع برامج ولجنة دائمة 
وفيما يتعلق بمقاطعة المنتجات االسرائيلية، أشار إلى أن المقاطعة واجب وطني مقدس في ظل 

ى الشعب الفلسطيني، الفتًا إلى أن حملة المقاطعة نجحت نجاحا استمرار االحتالل باالعتداء عل
 باهرا.

وطالب المصري بمقاطعة من قبل الدولة للسلع االسرائيلية خاصة على صعيد شراء الوقود واالسمنت 
 واألمور االخرى من اسرائيل، وأن ال يقتصر االمر على المقاطعة الشعبية.

2/0/2902وكالة معا اإلخبارية،   
 
 المخابرات المصرية يصل رام هللا إلجراء محادثات بشأن غزة منوفد  .45

ذكر موقع والال العبري، ظهر اليوم الثالثاء، أن وفدًا كبيرًا من جهاز  :القدس دوت كوم -غزة 
المخابرات المصرية وصل إلى مدينة رام هللا، بهدف عقد لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين بشأن 

 األوضاع في غزة.
قع، فإن الوفد الذي يتقدمه العميد أحمد عبد الخالق، جاء في زيارة عاجلة، وأن مباحثاته ووفقا للمو 

مع المسؤولين الفلسطينيين ستتركز على إعادة إعمار قطاع غزة ومواصلة مباحثات وقف إطالق 
 النار، واتخاذ خطوات لتهدئة األوضاع بين حركتي حماس وفتح.

سؤولين في جهاز المخابرات، الذين شاركوا في الحوارات التي وأشار الموقع أن الوفد يضم جميع الم
 جرت في القاهرة خالل العدوان العسكري على غزة وتوصلوا التفاق إطالق النار.
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اشاراته بسجاالت بين حماس وفتح بشأن  بدأتونقل الموقع عن مصادر فلسطينية قولها، إن توترًا 
نب المصري سيسعى لتحسين العالقات وتحسين وضع نقل الرواتب وا عادة إعمار القطاع، وأن الجا

 السكان في غزة بعد الحرب.
 2/0/2902القدس، القدس، 

 
 : ال مجال لفشل مؤتمر إعادة إعمار غزةيمصر الخارجية الوزير  .46

ليس هناك مجال لفشل مؤتمر “قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه  :األناضول –القاهرة 
 ، المقرر عقده في مصر وقت الحق هذا الشهر.”ةإعادة اإلعمار بقطاع غز 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، بالعاصمة باريس، عقب لقاء جمعهما 
هناك توافق دولي حول احتياج الشعب الفلسطيني لإلعمار، ونحن نأمل “وأضاف شكري  الثالثاء.

 ”.يف له خصوصيةمشاركة الدول الشركاء بشكل كثيف، كما ستشارك فرنسا كض
سرائيل، بما يثبت الهدنة  وبحسب شكري، فإنه من الضروري التوصل إلى اتفاق بين فلسطين وا 

 ويضع إطارا يتم من خالله إعادة اإلعمار.
نه "من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه  سيتوجه إلى هناك )القاهرة( شخصيًا، وا 

، مشيرًا إلى أن تحديد الموعد سيكون ”تفاصيل المؤتمر ومضمونهتابع مع الجانب المصريين حول 
 ."في وقت الحق

 3/0/2902القدس العربي، لندن، 
 
 وزير الخارجية المصري: محادثات التهدئة ال دخل لها بعالقاتنا مع حماس والتي تشهد تدهوراً  .47

ي إطار مفاوضات قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الحوار الذي دار مع حركة حماس ف
وقف إطالق النار في غزة، "ليس له عالقة" بملف العالقات بين القاهرة والحركة التي تشهد تدهورا 
منذ اإلطاحة بالرئيس اإلسالمي محمد مرسي وتصنيف الحكومة المصرية لحركة حماس "كمنظمة 

 إرهابية".
الرؤى بيننا )مع حماس(  عربية، أوضح شكري أن "هنالك اختالفا في DWفي حوار خاص مع قناة 

ونسعى إلقامة عالقات تعاون وتضامن" مبرزا أن اهتمام مصر "بكامل الشعب الفلسطيني سواء في 
 الضفة الغربية أو غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس".
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إطالق النار  وفي رده على سؤال حول المسؤولية عن التأخر في القبول بالمبادرة المصرية لوقف
وعما اذا كانت مصر تتهم حماس بذلك، تفادى شكري توجيه اتهام ألي طرف سواء حماس أو 
إسرائيل واكتفى بالتشديد على الخسائر البشرية الفادحة التي نتجت عن عدم قبول المبادرة مبكرا. 

ل مبكر لتم وأكد شكري أنه لو قبلت المبادرة المصرية بشأن وقف إطالق النار في قطاع غزة بشك
 شخص على األقل. 2900الحفاظ على حياة 

ونفى شكري إدخال أي تعديالت على بنود المبادرة المصرية، نزوال عند رغبة حركة حماس، مشيرا 
إلى أن " المبادرة المصرية منذ أول يوم وحتى تمت الموافقة عليها من الطرفين، هي نفس المبادرة 

 تعديالت عليها".وتتضمن نفس العناصر ولم يتم إدخال 
 0/0/2902قناة دويتشه فيله عربي، 

 
 إسرائيل"التعامل مع "سيناء بتهمة في  مصريينيعدم تسعة  "أنصار بيت المقدس" .48

التعامل »ذبح تسعة من أهالي سيناء بتهمة « أنصار بيت المقدس»تبنت جماعة : السفير –القاهرة 
 «.مع اسرائيل

إلى كل من تعامل مع »قتي الشيؤ زويد والعريش، جاء فيه: وتم توزيع منشور باسم الجماعة في منط
الموساد اإلسرائيلي من قبيلة الترابين والسواركة والرميالت، وغيرها من القبائل، أواًل اعلموا أن 
المجاهدين قادرون بفضل هللا على الوصول إليكم في أماكنكم في الوقت الذي يريدون، وأن كل 

 «.التجسس معلومة لدى المجاهدين أخبار جواسيس اليهود وشبكات
، «إن تماديتم في هذا الطريق، فإن مصيركم الذبح، واعتبروا بمصارع هؤالء الخونة»وأضاف البيان 

 ، واورد البيان اسماءهم.«بيت المقدس أنصار»في إشارة الى تسعة مدنيين تم ذبحهم من قبل 
 3/0/2902السفير، بيروت، 

 
 يد موعد استئناف المفاوضات لتثبيت وقف إطالق النار في غزةالقاهرة تواصل اتصاالتها لتحد .49

قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن القاهرة تواصل اتصاالتها مع الطرفين : وكاالت –كامل إبراهيم 
 غزة.الفلسطيني واإلسرائيلي لتحديد موعد استئناف المفاوضات لتثبيت وقف إطالق النار في 
 3/0/2902الرأي، عمان، 
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 : "العمل اإلسالمي" يهنئ مشعل بإنجاز غزةعم ان .51
رسالة الى رئيس المكتب السياسـي لحركـة حمـاس  األردني بعث  حزب جبهة العمل اإلسالمي :عّمان

خالــــد مشــــعل هنــــأه فيهــــا بمــــا حققــــه هللا تعــــالى مــــن نصــــر عزيــــز وصــــمود بطــــولي عــــز نظيــــره حيــــث 
غاشــم، وكانــت علــى قــدر التحــدي. اســتطاعت فصــائل المقاومــة  تــدمير أســطورة الجــيش الصــهيوني ال

زب في رسالته رغم الجراح التي أصابت غزة، إال أنها بفضل هللا تعـالى قـد أعـادت األمـل حضاف الأو 
ن أعـن إنجـاب األبطـال، و  ن نسـاءها لـن تتوقـف يومـاً ألألمة، وبأنها القادرة على صنع االنتصـارات، و 

تعالى، ولقـد كـان هـذا النصـر الـذي حققتـه المقاومـة  بدمائهم الزكية في سبيل هللا رجالها ما بخلوا يوماً 
 لألمة جمعاء.  شافياً  بلسماً 

 3/0/2902 ،الدستور، عم ان
 
 خارجية لتنفيذ مشاريع إعادة إعمار في غزة تتلقى عروضاً  األردنية المهنية النقابات .50

والـذي انعقـد فـي  ،المشـارك فـي المـؤتمر الشـعبي العـالمي لـدعم غـزة األردنـي أكد الوفـد النقـابي ن:عّما
مـــن المؤسســات فـــي أوروبــا والبحـــرين طلبــت مـــن  ، أن عــدداً 32/0/1024-30اســطنبول فــي الفتـــرة 

النقابـــات المهنيـــة األردنيـــة تنفيـــذ مشـــاريع تمولهـــا هـــذه المؤسســـات، حيـــث تـــم التوصـــل إلـــى عـــدد مـــن 
 .التفاهمات، فيما رجح أن يجري التوقيع على عدد من المشاريع قريباً 

فايز الخاليلة إن المؤتمر جاء بهـدف تنسـيق  .د ،ام مجمع النقابات المهنية، رئيس الوفدوقال أمين ع
فـــي تصـــريح  ،وأشـــار الخاليلـــة الجهـــود الداعمـــة لقطـــاع غـــزة بعـــد العـــدوان الصـــهيوني األخيـــر عليهـــا.

تحــدثت حــول ابــرز المشــاريع التــي  ، التــي قــدمت فــي المــؤتمر،الــى أن ورقــة النقابــات ،صــحفي أمــس
 خير.وحتى العدوان األ 1000في قطاع غزة بدءا من نفذتها 

 3/0/2902 ،الغد، عم ان
 
 "في عم ان يناقشون "ما بعد الحرب اإلسرائيلية الثالثة على غزة منتدون .52

بــــدعوة مــــن مركــــز القــــدس للدراســــات السياســــية وجامعــــة العلــــوم التطبيقيــــة : حمــــدان الحــــاج -عّمــــان 
" المبرمـــة حـــديثًا بـــين الفـــريقين، التأمـــت فـــي مبنـــى رئاســـة الخاصـــة، وفـــي إطـــار تنفيـــذ "مـــذكرة التفـــاهم

مـس  جلسـة "عصـف فكـري" بعنـوان "مـا بعـد الحـرب اإلسـرائيلية الثالثـة علـى غـزة"، أول أالجامعـة يـوم 
بمشاركة ثالثين شخصية أردنية وفلسطينية، مثلت طيفًا واسعًا من النـواب واألكـاديميين ورجـال الدولـة 

 وقادة األحزاب السياسية.
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وتوزعـــــت مناقشـــــات المشـــــاركين علـــــى محـــــورين اثنـــــين: األول؛ بعنـــــوان "أثـــــر الحـــــرب علـــــى المشـــــهد 
الفلسـطيني"، فيمــا انصــبت المناقشــات فـي المحــور الثــاني حــول "األردن وتـداعيات الحــرب علــى غــزة". 

 المــدير العــام لمركــز البحــوث والسياســات العامــة "مســارات"/ رام هللا، ،هــاني المصــري .وقــدم كــل مــن أ
جــورج جقمــان مــدير عــام مؤسســة "مــواطن"، واألســتاذ فــي جامعــة بيــر زيــت، مــداخلتين تمهيــديتين  .ود

الســـابق، مداخلـــة  األردنــي للنقــاش فـــي المحــور األول، كمـــا قــدم  عبـــد اإللــه الخطيـــب وزيــر الخارجيـــة
 تمهيدية للنقاش في المحور الثاني.

 3/0/2902 ،الدستور، عم ان
 

 خارطة بأنفاق غزة نيسلمالرئيس عباس بشكل غير مباشر و  سرائيل"بـ"إالعربي: حماس اعترفت  .53
قال الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، إن إسرائيل ليست : وكاالت - القاهرة

منشغلة بالرأي العام أو المواثيق الدولية وال تُقيم لها وزًنا، وتعتمد كلًيا على وقوف الواليات المتحدة 
 دولًيا، كاشًفا أن حركة حماس الفلسطينية اعترفت بإسرائيل بشكل غير مباشر.بجانبها 

وأضاف العربي، خالل حواره مع اإلعالمي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" على قناة 
"إم بي سي مصر"، أن إسرائيل نفذت هجوًما شرًسا على قطاع غزة، مؤكًدا أن ما شهده القطاع من 

 .1021ا من أحداث ديسمبر أحداث كان أشد بؤسً 
ووصف األمين العام للجامعة العربية، الطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو 

الحكومة السويسرية والصليب األحمر والمسؤولين عن اتفاقيات  إلىيوليو الماضي،  9مازن" في 
 "جنيف"، يطلب فيه توفير حماية للشعب الفلسطيني بـ"الشجاع".

، عن االتصال الوحيد، الذي جرى بينه وبين الرئيس المعزول، محمد مرسى، حول العربيشف وك
 اجتماعات مجلس الجامعة العربية.

، على الحصول «أبو مازن» ، محمود عباس،الفلسطينيوأوضح أن الكالم عن اتفاق مرسي والرئيس 
 «.غير مقبول إطالقا، وال أعلمه»على أراض من سيناء 

أعطاه قائمة باألنفاق، وطالبه بالتواصل مع الحكومة المصرية لتسارع  الفلسطينيئيس الر »وكشف أن 
 «.بالتحرك ألن سيناء مهددة

 3/0/2902وكالة سما اإلخبارية، 
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 اإلسرائيلية وفد عربي إلى غزة اليوم لتوثيق الجرائم: أحمد بن حلي .54
الدول العربية أحمد بن حلي أن وفدًا أعلن نائب األمين العام لجامعة : وكاالت -البيان  – القاهرة

فنيًا موسعًا من األمانة العامة للجامعة يضم خبراء في الشؤون القانونية واإلنسانية والصحية سيتوجه 
 اليوم إلى غزة عبر معبر رفح.

وأضاف أن الوفد الذي ستترأسه مديرة إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية في الجامعة الوزير 
شاحنة، تحتوي على مستلزمات  23جم سيكون بصحبة قافلة مساعدات إنسانية تضم المفوض ليلى ن

 طبية وألبان أطفال ومستلزمات ومياه صحية.
وأوضح أن الزيارة ستكون فرصة لالطالع على األوضاع المعيشية والتعرف إلى احتياجات القطاع 

وفد المتخصص وتقديم تقرير عاجل العاجلة وتوثيق الجرائم التي اقترفتها قوات االحتالل من خالل ال
إلى األمين العام للجامعة لرفعه إلى وزراء الخارجية العرب األحد المقبل بشأن الحالة اإلنسانية 

 الكارثية في غزة. وأشار إلى أن الوفد سيمهد لزيارة وفد وزاري عربي الحقًا.
 3/0/2902البيان، دبي، 

 
 الحصار نهاء االحتالل وفك  إل برعاية مصرية المفاوضات تدعو الستئناف جامعة العربية ال .55

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة عقد جولة جديدة من المفاوضات : وكاالت –كامل إبراهيم 
غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بالقاهرة وبرعاية مصرية لتمكين الشعب الفلسطيني 

احتياجاته األساسية وا عادة إعمار ما دمرته العمليات من إنهاء االحتالل وفك الحصار وتلبية 
 العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة.

وقال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة، إن 
الوسيط  عدم التزام إسرائيل بشروط اتفاق التهدئة الذي وقعت عليه مع الجانب الفلسطيني تحت رعاية

المصري ليس جديًدا عليها، مشدًدا على ضرورة تحديد برنامج زمني يتفق عليه مجلس األمن أو 
الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل إنهاء االحتالل تماما وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة 

ل دولة شاذة إسرائي»وعاصمتها القدس. ونبه صبيح، في تصريحات صحفية اليوم الثالثاء، إلى أن 
خارجة عن القانون وتنتهك القانون الدولي باستمرار وما تتفق عليه باألمس تنقضه اليوم لذا البد من 

 «.ضغط دولي إللزامها بتنفيذ ما تم االتفاق عليه
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وشدد على ضرورة أن تضمن الجولة الجديدة من المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 
على غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على احتياجاته وفي الوقت  «العدوان»عدم تكرار 

 نفسه محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
أعمال بلطجة »وأكد صبيح أهمية فتح المعابر التي تديرها إسرائيل، منددا بما تقوم به إسرائيل من 

 «.يوحصار لقطاع غزة منذ سبع سنوات دون سبب ودون قرار دول
 3/0/2902الرأي، عمان، 

 
 "التعاون االسالمي" تدين بشدة مصادرة "إسرائيل" ألراٍض في الضفة الغربية .56

قدس برس: أدانت منظمة التعاون االسالمي بشدة، مصادرة اسرائيل ألراض فلسطينية في  -جدة 
 لسطيني".الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي وضع حد "لعدوانها المتواصل على الشعب الف

(، أن 1/9وأكد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، إياد أمين مدني، في بيان له اليوم الثالثاء )
"استمرار سياسة مصادرة األراضي وبناء وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية يهدف إلى خلق وقائع 

 رعية الدولية". جديدة على األرض مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الش
ودعا مدني المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف يضع حدا النتهاكات إسرائيل، قوة 

 االحتالل، وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته"، بحسب قوله.
 2/0/2902قدس برس،  

 
 فة الغربيةمصادرة أراٍض في الض "إسرائيل" تركيا تحذر من نتائج قرار .57

قدس برس: أدانت تركيا القرار االسرائيلي بمصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية،  -أنقرة 
 مشيرة إلى أن ذلك سيكون له انعكاساته على اتفاق التهدئة في غزة.

(، اسرائيل إلى إلغاء قرارها بمصادرة 2/9ودعى بيان للخارجية التركية، صدر مساء االثنين )
 البتها بـ "االلتزام بالقوانين الدولية ومسؤولياتها تجاه األراضي الفلسطينية".األراضي، وط

وأوضح البيان، أن القرار اإلسرائيلي، "ربما يؤثر سلبا على اتفاق التهدئة الذي توصل إليه الطرفان 
عقب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة"، داعيا اسرائيل إلى "تجنب الخطوات التي تعيق حل 

 لتين والسالم الدائم في المنطق"، بحسب البيان.الدو 
 2/0/2902قدس برس،  
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 غزةلاتصاالت إلدخال ألف بيـت متنقل وتسيير سفينة إلنتاج الكهرباء  :لسفير التركي بالقدسا .58
 عيسى الشرباتي القدس المحتلةنقاًل عن مراسلها من  3/0/2902الحياة الجديدة، رام هللا، نشرت 

كد ان تركيا ومنذ بدء العدوان االسرائيلي على أفي فلسطين مصطفى صارنش السفير التركي  أن
ضمن برنامج مساعدات عاجلة تتضمن  للفلسطينيين،قطاع غزة رفعت من مساعداتها المقدمة 

ومساعدة  للشرب،وتوفير مياه صالحة  والطحين،سالت غذائية ومواد تموينية اساسية مثل السكر 
 وزارة الصحة.شركة الكهرباء والبلديات و 

ولفت صارنش الى ان تركيا تحركت منذ اليوم االول للعدوان لتقديم ما يمكن من مساعدات واستمرت 
وان تلك  واحتياجاتهم،والذين زادت معاناتهم  الفلسطينيين،للتخفيف عن  اليوم،على ذات النهج حتى 

ختلفة مثل وكالة التعاون م وأذرعالمساعدات التي قدمتها تركيا وبالتنسيق والتعاون مع مؤسسات 
 ما زالت مستمرة. التركي،والهالل االحمر  –تيكا  –والتنمية التركية 

ان  أمسوقال صارنش خالل مؤتمر صحفي عقده في منزله في حي الشياح بالقدس المحتلة مساء 
ليون م 51اسفرت عن جمع  االوقاف،حملة التبرعات التي نظمتها الرئاسة التركية بالتنسيق مع وزارة 

 مليون دوالر لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة. 15ليرة تركية أي ما يعادل حوالي 
أن اتصاالت تجري إلدخال ألف من القدس أن صارنش أعلن  3/0/2902األيام، رام هللا، وذكرت 

بيت متنقل إلى قطاع غزة ولجلب سفينة كبيرة إلنتاج الطاقة إلى قبالة شواطئ غزة لتزويد القطاع 
 هرباء، مشيرا إلى أن تركيا قدمت المساعدات لقطاع غزة وتنوي تقديم المزيد.بالك
 
 البرلمان العربي يدين اإلجراءات االستيطانية بالضفة .59

هكتار من  400دان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي بشدة مصادرة "إسرائيل" : وام
الضفة الغربية، وأكد أن استمرار سياسة  األراضي الفلسطينية الواقعة غربي مدينة بيت لحم في

مصادرة األراضي وبناء وتوسيع المستوطنات "اإلسرائيلية" يهدف إلى إيجاد وقائع جديدة على األرض 
 ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

مفروض فيه أن يلتزم وقال الجروان إن الكيان الصهيوني يصب الزيت على النار في وقت من ال
باالتفاقات والمعاهدات والقوانين الدولية التي تجرم االستيطان، وأشار إلى أن التهدئة ووقف العدوان 
على غزة يجب أن يتزامن معهما وقف لجميع أنواع العدوان الصهيوني على األرض واإلنسان 

 الفلسطينيين. 
 3/0/2902الخليج، الشارقة، 
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 بصمودهم وثباتهم في وجه الظلم والطغيان انتصرواح: أهل غزة الداعية السعودي بادحد .61

أكد الداعية السعودي الشيؤ علي بادحدح أن أهل غزة حققوا نصرا مؤزرا : بوابة الشرق -الدوحة 
على العدو الصهيوني الغاشم بصمودهم وثباتهم خمسين يوما في وجه الظلم والطغيان، جاء ذلك 

م.. غزة تنتصر" التي نظمتها دار الحكمة للقرآن الكريم وتنمية خالل فعاليات أمسية "غزة تقاو 
المجتمع بالتعاون والشراكة مع مؤسسة عيد الخيرية بمجمع إزدان مول، والتي استضافت خاللها 

 الشيؤ علي بادحدح والشاعر الكويتي أحمد الكندري.
قد يتساءل أي نصر هذا وتناول الشيؤ بادحدح الحديث حول "مفهوم النصر"، وأشار إلى أن البعض 

وقد استشهد أكثر من ألفي شهيد وجرح أكثر من عشرة آالف شخص وتهدمت آالف المنازل كليا 
وجزئيا ودمرت البنية التحتية والمنشآت والمصانع والمساجد والمستشفيات، مؤكدا أن الثبات على 

 .المي له هو قمة االنتصارالمبدأ في وجه العدو الصهيوني بآلته الحربية وحصره الخانق والدعم الع
 3/0/2902الشرق، الدوحة، 

 
 بالضفة آالف دونم أربعةقبل لقائه وفدًا فلسطينيًا.. كيري يحث نتنياهو على إلغاء قرار مصادرة  .60

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -رام هللا 
هاتفيًا الليلة الماضية برئيس حكومة  اتصلن كيري االلكتروني ان وزير الخارجية االميركي جو 

آالف دونم من اراضي  4إلغاء القرار االسرائيلي بمصادرة نحو  لىاالحتالل بنيامين نتنياهو وحّثه ع
 محافظتي الخليل وبيت لحم.

ويشار الى ان كيري سيلتقي في واشنطن اليوم االربعاء وفدًا فلسطينيًا مكونًا من كبير المفاوضين 
 ائب عريقات ومدير المخابرات ماجد فرج.ص

أن وزير الخارجية جون  أمسوأكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األميركية جنيفر بساكي 
كيري سيلتقي األربعاء، في مقر وزارة الخارجية بعريقات وفرج "لبحث آخر التطورات التي تخص 

ما تسرب من  المنطقة". وحولت التي اختبرتها الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي في ضوء المستجدا
معلومات عن أن عريقات يحمل معه مذكرة "وضع جدول زمني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي للضفة 
الغربية والقدس الشرقية، وأن الطرف الفلسطيني يصر على استالم رد بهذا الصدد في فترة أقصاها 

لها بفحوى اللقاء ولكن يمكن التكهن بانه سيبحث فترة نهاية العام الجاري"؛ قالت بساكي أن ال علم 
القدس أن  قدمًا". وعلمتما بعد انتهاء المفاوضات )في آذار الماضي( "واستكشاف الوسائل للمضي 
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كبار في واشنطن يشرحان "استحالة  مسؤولينعريقات وفرج سيعقدان سلسة من االجتماعات مع 
تجاه الحصول على جدول زمني لقيام الدولة الفلسطينية استدامة الوضع الراهن" من أجل الضغط با

وسط إحباط متزايد بعد انهيار المحادثات في شهر آذار الماضي وفي ضوء مستجدات العدوان الذي 
 شنته إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة.

 3/0/2902القدس، القدس، 
 
 تها الحيوانيةلتوضيح مصدر صادرا شهراً  "إسرائيل"مهل ياالتحاد األوروبي  .62

األناضول: أمهل االتحاد األوروبي إسرائيل، حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري، إليضاح  -بروكسل 
نتاج الصادرات الحيوانية اإلسرائيلية الموجهة لدول االتحاد، قبل منع استيرادها  مصدر منشأ تصنيع وا 

، وذلك تطبيقا لقرار االتحاد في حال لم تقدم إسرائيل وثائق مقنعة بشأن جهة المنشأ والتصنيع
األوروبي بمقاطعة أي منتجات قادمة من المستوطنات اإلسرائيلية، المقامة على أراضي الضفة 

 الغربية.
العبرية، في عددها الصادر أمس، إن االتحاد األوروبي أعاد للمرة الثانية، « معاريف»وقالت صحيفة 

 انية التي تصدر إلى دول االتحاد.بكشف منشأ انتاج المنتجات الحيو  إلسرائيلطلبه 
وأضافت الصحيفة أن مراسالت ثنائية بين إسرائيل واالتحاد األوروبي، تحدثت عن طلب األخيرة 
بالكشف عن أماكن انتاج المنتجات الحيوانية والمصانع، التي تصنع فيها قبل تصديرها، تخوفا من 

 بالضفة الغربية. سرائيليةاإلأن تكون هذه المنتجات تصنع أو تنتج في المستوطنات 
 3/0/2902القدس العربي، لندن، 

 
 رئيس الوزراء البريطاني: سنواصل دعم "إسرائيل".. وال نؤيد كل ما تفعله حكومتها .63

آالف دونم  4قدس برس: استنكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مصادرة إسرائيل لـ  -لندن 
فة الغربية، وأكد أن المستوطنات غير شرعية بموجب من األراضي بالقرب من بيت لحم في الض

القانون الدولي وال تفيد أبدا في تهيئة نوع عملية السالم التي نسعى إليها جميعًا، وأهاب بالحكومة 
 اإلسرائيلية التراجع عن هذا القرار.

وضع ( أمام مجلس العموم البريطاني، خصصها لل2/9وأعرب كاميرون في كلمة له مساء االثنين )
في أوكرانيا وغزة والحرب على اإلرهاب، عن أسفه لنتائج الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، وقال: 
"لقد شعرنا جميعا باألسى جراء العنف هناك وما تسّبب به من معاناة فظيعة للمدنيين، وخاصة 
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ق وقف نار مستدام، األطفال األبرياء. ولم تأُل الحكومة جهدًا مع شركائنا الدوليين للمساعدة في تحقي
ونرحب ترحيبا حارًا باالتفاق الذي جرى التوصل إليه في القاهرة. لقد كان فقدان األرواح هذا الصيف 

وقيمة حياة طفل فلسطيني  -مروعا بحق، وغير مقبول على اإلطالق سقوط هذا العدد من المدنيين 
تشمل قيام دولة فلسطينية ال يعني  بْيَد أن دعم تسوية دائمة -تعادل حياة أي طفل في بلداننا نحن 

إطالقا أن علينا دعم األساليب اإلرهابية لـ "حماس" التي أمطرت إسرائيل بالصواريؤ وواصلت رفض 
 ُعروض وقف إطالق النار".

وأضاف: "سوف نواصل دعم إسرائيل وحقَّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، غير أن هذا ال يعني أننا 
آالف دونم  4كومة اإلسرائيلية، فما أقدمت عليه مؤخرًا من مصادرة لحوالي نؤيد كل قرار تتخذه الح

من األرض بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية هو إجراء مستنكر تماما. فالمستوطنات غير 
ننا  شرعية بموجب القانون الدولي وال تفيد أبدا في تهيئة نوع عملية السالم التي نسعى إليها جميعًا، وا 

 لحكومة اإلسرائيلية التراجع عن هذا القرار".نهيب با
وأكد أن بالده لن تسمح بتنامي مشاعر معاداة السامية نتيجة الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
وقال: "بينما أنني أتفّهم المشاعر الجياشة الكثيرة التي تحيط بهذا الصراع المأساوي، تقلقني جدا 

اة السامّية في شوارعنا في بريطانيا. وأود أن أكون واضحًا هنا: علينا أال التقارير المتزايدة حول معاد
نتسامح إزاء هذا األمر في بلدنا. وال يمكن أبدًا قبول أي عذر لمعاداة السامية، كما يجب عدم 
السماح ألي خالف في السياسة أو المواقف بتبرير العنصرية أو التعصب القومي أو التطرف بأي 

 شكل".
 2/0/2902رس، قدس ب 

 
 فـي غـزة تـبـدأ عملهـا "سـرائيـل"إاللجنة األممية للتحقيق بجرائم  .64

ذكرت القناة الثانية االسرائيلية ان لجنة التحقيق االممية برئاسة القاضي  :وكاالت - القدس المحتلة
 شاباس وليام بدأت التحقيق في جرائم الحرب االسرائيلية في قطاع غزة.

لجنة التي تم تعيينها من قبل مفوضية االمم المتحدة لحقوق االنسان عقدت اولى وقالت القناة ان ال
جلساتها خالل االيام الماضية فيما قال القاضي شاباس الذي تعترض عليه اسرائيل لتصريحاته 
المناوئة لها ولنتنيناهو ان الميزانية الخاصة باللجنة لم تقرر بعد ولكن اللجنة بحثت كيفية اجراء 

 ق والمواضيع التي سيتم التحقيق بها. ويذكر ان اسرائيل قررت بصورة نهائية مقاطعة اللجنة.التحقي
 3/0/2902الدستور، عمان، 
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 الجنائية الدولية: ال يمكننا التحقيق في جرائم غزة لعدم االختصاص .65

ن المحكمة إقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا الثالثاء،  :بترا - السبيل
ليست في وضع يمكنها في وضع يمكنها من فتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة بسبب 

 مسألة عدم االختصاص.
ونفت ما تردد في بعض وسائل اإلعالم عن أن المحكمة تجنبت باستمرار، بسبب الضغوط 

 السياسية، فتح تحقيق حول جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
كتب المدعي العام مختص في النظر في الجرائم المرتكبة على أراضي الدول وأوضحت أن م

 المنضمة إلى نظام روما األساسي، وهو معاهدة إنشاء المحكمة الدولية.
كما يشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدول التي تعلن قبول هذا االختصاص أو عندما 

 يحال لها األمر من قبل مجلس األمن الدولي.
وقالت بنسودا في بيان صحفي، إن فلسطين وقعت معاهدات دولية مختلفة منذ حصولها على وضع 
الدولة المراقب ولكنها لم توقع نظام روما األساسي مضيفة ان فلسطين لم تقدم إعالنا جديدا بشأن 

 قبول اختصاص المحكمة بعد قرار الجمعية العامة بشأن تعديل وضعها في األمم المتحدة.
رت المدعية العامة إلى أن القادة الفلسطينيين يتشاورون حول ما إذا كانوا سيقومون بذلك أم ال، وأشا

 وأكدت أن القرار يعود إليهم وحدهم وال يمكن لها أن تتخذ هذا القرار نيابة عنهم.
ح وأعربت في بيانها عن اعتقادها الراسؤ بأن اللجوء إلى العدالة ال ينبغي أن يكون مشوبا بالمصال

ضعاف  السياسية مشيرة الى ان انتهاك هذا الشرط المقدس ال يؤدي فقط إلى إعاقة قضية العدالة وا 
 الثقة فيها، ولكنه يفاقم أيضا من وطأة معاناة ضحايا الفظائع الجماعية.

 3/0/2902السبيل، عمان، 
 
 الغربية في الضفة مصادرة أراضٍ  "إسرائيل"كي مون قلق من قرار  .66

 إزاء» انزعاجه»المتحدة بان كي مون عن  لألممعرب االمين العام : أ وكاالت –كامل إبراهيم 
 .هكتار( من االراضي جنوب القدس 400دونم ) 4000إسرائيل لـ ملكية باالعالن االسرائيلي 

االستيالء على مثل هذه الرقعة الكبيرة من االراضي يحمل في طياته خطر »وقال بان كي مون إن 
 التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.« لمزيد من االنشطة االستيطانيةتمهيد الطريق أمام ا
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واالحجام عن النشاط « لإلذعان لنداءات المجتمع الدولي»ودعا االمين العام لألمم المتحدة إسرائيل 
 الصراع االسرائيلي الفلسطيني. إلنهاءاالستيطاني الذي يتعارض مع حل الدولتين الذي يهدف 

 3/0/2902، عمان، الرأي
 
 في الضفة مصادرة أراضٍ  " بالتراجع عنإسرائيلألمانيا تطالب " .67

هكتار من األراضي  400تواصلت اإلدانات الدولية لقرار إسرائيل مصادرة : الشرق األوسط - لندن
فالتر شتاينماير إسرائيل  -في الضفة الغربية المحتلة. وطالب وزير الخارجية األلماني فرانك 

سيكون بمثابة إشارة خاطئة في الوقت »جع عن قرارها، وقال إن القرار في حال سريانه بالترا
وأضاف أن حكومة بالده تنتظر أن يعاد النظر في القرار، وحذر من إحداث أي تأثيرات «. الخطأ

على المحادثات الحالية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى عقد هدنة دائمة منبثقة عن 
 ة الحالية في قطاع غزة.الهدن

 3/0/2902الشرق األوسط، لندن، 
 
 أراٍض في الضفةاالستيالء على  "سرائيل"إسويسرا تستنكر قرار  .68

استنكرت سويسرا، اليوم الثالثاء، قرار سلطات االحتالل االستيالء على آالف  -معا  -القدس 
 الدونمات في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

خارجية السويسرية، في بيان لها، 'إن األراضي المعنية تقع بالقرب من مستوطنة وقال وزارة ال
عتصيون ويمكن أن يتم استخدامها في أنشطة استيطانية جديدة في هذه المنطقة الحساسة غرب بيت 

 لحم'.
وأضافت أن سويسرا أعربت بشكل واضح وفي عدة مناسبات أن المستوطنات اإلسرائيلية غير قانونية 

 ب القانون الدولي وأنها عقبة أمام تحقيق السالم وتشكل تهديدا خطيرا لتنفيذ حل الدولتين.بموج
وحثت سويسرا حكومة إسرائيل على إعادة النظر في قرارها، وتركيز جهودها على تأمين وقف إطالق 
نار دائم في غزة، وتحقيق حل تفاوضي من أجل التوصل إلى سالم عادل ودائم على أساس حل 

 لتين الذي تلتزم به سويسرا بشكل كامل.الدو 
 2/0/2902وكالة معا اإلخبارية، 

 

 



 
 
 

 

 
           52ص                                     3320 العدد:     3/0/2902األربعاء  التاريخ:

 

 إلغاء مصادرة األراضي بصورة غير شرعية في الضفة  "إسرائيل"يتعين على "أمنستي":  .69
إن خطة السلطات اإلسرائيلية الفظيعة الرامية إلى مصادرة نحو "أمنستي" قالت منظمة العفو الدولية 

 الضفة الغربية تعتبر غير شرعية ويجب إلغاؤها فورًا. فدان من أراضي 2000
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن 
استراتيجية إسرائيل المتمثلة في مصادرة األراضي بصورة غير مشروعة إلقامة مستوطنات عليها في 

ن مثل هذه اإلجراءات ليست غير شرعية بموجب الضفة الغربية يجب أن تتوقف اآلن و  لى األبد. وا  ا 
نما تؤدي إلى ارتكاب طائفة واسعة من انتهاكات الحقوق اإلنسانية  القانون الدولي فحسب، وا 

 للفلسطينيين على نطاق جماعي."
ر مصادرة هذه  وأضاف لوثر يقول: "إن األنباء التي تتحدث عن أن مجلس الوزراء اإلسرائيلي برَّ

رض كرد فعل على عملية القتل المستنَكرة لثالثة شبان إسرائيليين في يونيو/حزيران، إنما تشير األ
إلى أن هذا اإلجراء يشكل نوعًا من العقاب الجماعي، وأن إسرائيل تبتعد أكثر فأكثر عن التـزاماتها 

 بموجب القانون الدولي."
 0/0/2902منظمة العفو الدولية "أمنستي"، 

 
 "واضحة مصادرة األراضي الفلسطينية "سرقة روبرت فيسك: .71

في مقاله بصحيفة إندبندنت علق الكاتب روبرت فيسك على استيالء إسرائيل على أكثر من : وكاالت
ألف فدان من األراضي الفلسطينية مؤخرا بأنها "سرقة واضحة"، وانتقد رد الفعل الدولي على مبرراته 

يأتي بنتائج عكسية للسالم، وتساءل مستنكرا عن  -المتحدة كما قالت الواليات-المعتادة بأن ما تم 
رد الفعل األميركي لو قضمت المكسيك هذه المساحة من والية تكساس وقررت بناء منازل عليها 

 لمهاجريها غير الشرعيين في أميركا.
ن لم تكن به سرائيل كانت دائما تفلت بمثل هذه السرقات وا  ذه وقال مستهجنا "لكن هذه فلسطين وا 

 ".2993المساحة الهائلة، وهي أكبر سرقة لألرض خالل ثالثين سنة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 
وختم فيسك مقاله بأن إسرائيل تستولي دائما على األراضي، والفلسطينيون يخسرون أرضهم، وهذه 

كون ، وسيستمر األمر على هذا المنوال ولن ي2940هي الطريقة التي تسير بها األمور منذ عام 
 هناك شيء اسمه "فلسطين" أبدا.

 2/0/2902الجزيرة نت، الدوحة، 
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 "األغذية العالمي" و"اليونيسـيف" يوسعان برنامج القسائم اإللكترونية في غزة .70
األيام: قال برنامج األغذية العالمي، ومنظمة اليونيسيف، انهما سيعمالن، جنبًا إلى جنب  -رام هللا 

ة، على توسعة برنامج القسائم بشكل تصاعدي سعيًا إلغاثة العائالت مع مؤسسة أوكسفام البريطاني
 األكثر عرضة للخطر.

واضاف البرنامج والمنظمة، في بيان صحافي مشترك، أمس، انه سيتم التركيز على العائالت 
المعرضة للخطر والمتضررة من النزاع، مثل الذين فقدوا سبل رزقهم أو الذين لم يستفيدوا من أي نوع 

ر من الدعم، وستحرصان على وصول اللوازم الحيوية من أغذية ومياه ومواد صحية إلى العائالت آخ
 يومًا من النزاع المسلح في غزة. 50واألطفال األكثر عرضة للخطر نتيجة المعاناة لمدة 

شخص ممن هجروا مساكنهم  10،000واضاف التقرير انه "خالل فترة الحرب على غزة، تمكن 
جمعات مضيفة، ونصفهم من األطفال، من استالم قسائم إلكترونية تعمل على شكل وأقاموا في ت

بطاقة مدين لتتيح لهم شراء أغذية منتجة محليًا ومياه آمنة للشرب ومنتجات صحية في المتاجر 
 المحلية.

وصرحت كونوغي، الممثلة الخاصة لليونيسف في دولة فلسطين: "إن نظام القسائم اإللكترونية هذا 
 أداة مبتكرة لتزويد العائالت واألطفال المحتاجين بالدعم الحاسم والعاجل والمالئم". يعد

يسمح نظام القسائم الطارئ للعائالت أن تختار من قائمة من المنتجات المقرة مسبقًا  واضافت:
للحصول على السلع األساسية التي تحتاجها بشدة. ويساهم ذلك في ضؤ األموال في اقتصاد غزة 

 ك.المنه
مليون دوالر أميركي من  10.1ويحتاج برنامج األغذية العالمي ومنظمة اليونيسف إلى أكثر من 

التمويل العاجل من أجل االستمرار في برنامج القسائم وتوسيع نطاق المساعدة المقدمة من خالل 
 القسائم.

طاق البرنامج لكي أيلول، سيتم توسيع ن 24وفي ظل االستعدادات لبدء السنة الدراسية أخيرًا يوم 
طفل أيضًا بالزي المدرسي واألحذية. ومن شأن ذلك أن يساعدهم في استئناف  200،000يزود 

 التعلم المدرسي والعودة إلى الحياة الطبيعية.
"هذا مثال جيد على التعاون بين  العالمي،كما صرح بابلو ريكالدي، المدير القطري لبرنامج األغذية 

بالبناء على مجاالت الخبرة التي يمتاز بها كل من برنامج األغذية العالمي شركاء العمل اإلنساني، 
ومنظمة اليونيسف، ما يضمن أن تحصل العائالت على ما يكفي لألكل والشرب واستئناف حياتهم، 

 ويساهم في دعم االقتصاد المحلي أيضًا".
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دوالرًا أميركيًا في الشهر  210 وبلغت قيمة القسائم اإللكترونية التي تم توزيعها خالل النزاع حوالي
للعائلة المتوسطة المكونة من ستة أفراد. ومع أن الساعات التي بقيت فيها المتاجر مفتوحة قد 

بالمائة بالمتوسط. تتم مراقبة  95تقلصت خالل النزاع، إال أن معدل استهالك القسائم بلغ أكثر من 
كافي من السلع وأن تبقى األسعار متماشية مع المتاجر بشكل يومي للتأكد من أن يتوفر المخزون ال

 معايير السوق.
أما القسائم اإللكترونية الجديدة، وهي لمرة واحدة، ستتضمن الزي المدرسي والمياه واللوازم الصحية 

 دوالرًا للعائلة. 250وأدوات النظافة، فستبلغ قيمتها ما يقارب 
 3/0/2902األيام، رام هللا، 

 
 "يفكر في االستقالة"اإلسرائيلية  -ؤون ترتيبات األمن الفلسطينية المبعوث األمريكي لش .72

األناضول: قالت مصادر إسرائيلية، إن الجنرال األمريكي جون آالن، المكلف  -القدس المحتلة 
ببلورة تصور للترتيبات األمنية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين حول حل الدولتين، أوشك على تقديم 

 ه، بسبب الجمود في العملية السياسية.استقالته من منصب
وعقد آالن عشرات اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين منذ توليه منصبه في نهاية 

 ، كان آخرها لقاءات مع مسؤولين في الجانب اإلسرائيلي، األسبوع الماضي.1023مايو/أيار عام 
در أمس، نقاًل عن مصادر سياسية إسرائيلية لم اإلسرائيلية في عددها الصا« هآرتس»وقالت صحيفة 

آالن يدرس االستقالة من منصبه بسبب الجمود السياسي، ولكن )وزير »تحدد هويتها، قولها إن 
الخارجية األمريكي جون( كيري طلب منه الذهاب إلى إسرائيل مرة أخرى لرؤية ما إذا كان هناك أية 

 «لنهائي.فرصة لتجديد المحادثات قبل اتخاذ قراره ا
 3/0/2902القدس العربي، لندن، 

 
 قلق إسرائيلي من احتمال تول ي ألماني من أصل فلسطيني عمادة برلين .73

أثار احتمال تولي األلماني من أصل فلسطيني رائد صالح منصب " حسن مواسي -القدس المحتلة 
أمس أن « حرونوتيديعوت أ»عمدة العاصمة األلمانية برلين، حفيظة اإلسرائيليين، وذكرت صحيفة 

صالح بدأ بالسطوع في سماء االنتخابات لرئاسة بلدية العاصمة األلمانية برلين بعد استقالة رئيس 
 البلدية الحالي، كأحد أبرز المرشحين الثالثة لتولي هذا المنصب.
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عامًا( هو من مواليد بلدة سبسطية بالقرب من نابلس، هاجر إلى  31وقالت الصحيفة إن صالح )
سنوات، وتربى في ظروف صعبة إلى جانب العديد من المهاجرين العرب، وبدأ  5ا وهو بعمر ألماني

وتغلب على الصعوبات في حياته حيث أصبح مديرًا « بورغر كينغ»حياته العملية طباخًا في مطعم 
 كبيرًا في إحدى شركات الوجبات السريعة في ألمانيا، ثم درس الطب.

 1009ح إلى نجم في عالم السياسة األلمانية، إذ انتخب عام وبحسب الصحيفة، فقد تحّول صال
عضوًا في مجلس بلدية برلين ممثاًل عن الحزب الديمقراطي االشتراكي الذي انتسب إليه في شبابه، 

 وقبل ثالث سنوات أصبح رئيس كتلة الحزب في المجلس البلدي لمدينة برلين العاصمة األلمانية.
ر في الجالية اليهودية في برلين أبدت مخاوفها من إمكانية فوزه بهذا وأشارت الصحيفة إلى أن مصاد

 المنصب بسبب مواقفه التي تصفها بالمناهضة إلسرائيل والتي يجاهر بها.
 3/0/2902المستقبل، بيروت، 

 
 لرفع علم فلسطين األسكتلنديينتغريم سيلتك وسانت جونسون  .74

دم )يويفا( الثالثاء تغريم نادي سيلتك وسانت قرر االتحاد األوروبي لكرة الق: وكاالت –نيون 
بعد أن رفعت جماهيرهما علم فلسطين خالل مباريات جرت مؤخرا في  األسكتلنديينجونسون 

 البطوالت األوروبية.
ألف  25جنيه استرليني بينما تم تغريم سيلتك  300و ألف 24وغرم اليويفا نادي سانت جونسون 

 إسترليني. 900و
طين خالل مباراة سانت جونسون في مواجهة سبارتاك ترنافا في تصفيات الدوري وتم رفع علم فلس

األوروبية بينما فعلت جماهير سيلتك األمر نفسه ولكن خالل المباراة أمام ريكيافيك في تصفيات 
 دوري أبطال أوروبا.

 الرياضية. مع األحداث تتالءموتحظر لوائح اليويفا استخدام أي شعارات سياسية أو رفع الفتات ال 
 3/0/2902الشرق، الدوحة، 

 
 السلطة على حماس .. والمقاومة طبعا هجومحول  .75

 ياسر الزعاترة
حملة ردح مبكرة بدأتها دوائر السلطة وحركة فتح، من الرئيس إلى الحكومة، وحتى اللجنة المركزية 

ئاسات الثالث لحركة لفتح ضد حركة حماس، والمصيبة التي نتابعها منذ تمكن محمود عباس من الر 
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)المنظمة والسلطة وحركة فتح( هو أنك لم تعد تسمع في فتح صوتا آخر غير الصوت الرسمي 
 )دحالن حالة متفردة(، األمر الذي لم يكن كذلك أيام عرفات الذي كان متهما بالدكتاتورية والتفرد.

ذا جئنا نبحث عن تفسير لهذا التطور السريع بعد أيام من إعالن وقف إطالق  النار في غزة، وا 
واالحتفاالت التي شملت القطاع والضفة الغربية، فهي تتعلق أوال وقبل كل شيء بشعور قادة السلطة 
بأن حركة حماس قد نالت حضورا كبيرا في أوساط الشعب الفلسطيني لم تنله منذ سنوات بعيدة، 

سيما تلك التي كانت والسبب أن كل األكاذيب التي قيلت بحقها طوال سنوات قد انكشفت تماما، ال
 تتهمها بالحرص على السلطة وترك المقاومة.

بالنسبة للسلطة قبلت الحركة بحكومة التوافق وتنازلت عن السلطة، وبالنسبة للمقاومة ثبت للجميع 
كيف أنها كانت تحفر في الصخر من أجل تحصيل أسباب القوة، وكانت تصل الليل بالنهار من 

لمواجهة مع العدو، فكانت المعركة البطولية التي أثارت إعجاب األمة أجل إعداد نفسها وكوادرها ل
 وأحرار العالم أجمع.

من هنا جاء سيل األكاذيب الجديد لكي يعيد األمر إلى ما كان عليه، ومن أجل تشويه الحركة، 
بخاصة في أعين قطاع من كوادر حركة فتح الذين تفتحت أعينهم على الحقيقة، فجاءت اللجنة 

زية للتحدث عبر بيان أشك في أن معظم أعضائها اطلعوا عليه عن استهداف كوادر فتح في المرك
قطاع غزة أثناء المعركة، مع أن أحدا لم يتحدث عن ذلك من قبل )محضر اجتماع عباس مع أمير 

 قطر ومشعل الذي تسرَّب، ويبدو أنه صحيح )قصة قد تحتاج وقفة أخرى(.
ر حركة فتح في قطاع غزة إنما يتبعون عمليا لمحمد دحالن وليس والحال أن الجميع يعلم أن كواد

لمحمود عباس، وما يجعلهم يتعاملون مع األخير كرئيس للحركة إنما هي سياسته المعروفة بقطع 
عليه، خالفا لياسر عرفات الذي كان يدفع الرواتب حتى لمن انشقوا عليه، ولم  من يتمردونرواتب 

 ادر مهما كان موقفه.يحدث أن قطع راتبا عن أي ك
البعد اآلخر في الحملة يتمثل في محاولة تنفيس انتصار المقاومة، وهنا تتبدى الحالة الخاصة 
للرئيس عباس نفسه، فهو ال ينظر إلى حركة حماس كخصم سياسي )ال نريد أن نقول كعدو( 

صعب عليه وحسب، بل ينظر إلى المقاومة المسلحة كعدو أو كخصم سياسي وفكري أيضا، ومن ال
أن ينسب إليها أية فضيلة، وهو لذلك لم يتحدث أبدا عن انتصار، بل ذهب في اتجاه آخر تماما، 
حيث قال، إنه لو قبلت حماس بالمبادرة المصرية منذ البداية لوفرت الكثير من الضحايا والدمار، 

اهال أيضا الفرق بين متجاهال أنه في المحطة التالية عاد ورفضها وبدأ ينحاز لشروط المقاومة، ومتج
ن لم يكن مرضيا بسبب انحياز الوسيط، واألهم  المبادرة األولى والنص الذي ُوقع عليه في النهاية، وا 
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من ذلك أنه يتجاهل حقيقة ما كان بوسعه أن يفعله من أجل وقف العدوان ممثال في السماح 
)فعل العكس في واقع بانتفاضة عارمة في الضفة تشتبك مع المحتلين وحواجزهم ومستوطنيهم 

 الحال(.
في غزة، ذلك أن عباس يريد أن « حكومة الظل»ثمة جانب آخر للتصريحات إياها، بخاصة قصة 

يهيئ األجواء لسيطرة كاملة على قطاع غزة، ومن ثم ضمه إلى الضفة الغربية في لعبة التفاوض 
لعبة لمقايضة إعادة اإلعمار بسالح  والتنسيق األمني، وهو ما يريده نتنياهو تماما، والنتيجة أننا إزاء

المقاومة عبر القول، إن سالح الشرعية هو سالح السلطة، وما عداها مرفوض، تماما كما هي الحال 
في الضفة، والنتيجة أن ما لم يحققه نتنياهو بصواريؤ الطائرات وجنازير الدبابات، يريد عباس أن 

 4ار )حتى هنا لم يجاملوه فقرر نتنياهو مصادرة يحققه من خالل السياسة واالبتزاز بإعادة اإلعم
 آالف دونم  قرب بيت لحم، في أكبر عملية مصادرة لألراضي منذ ثالثة عقود!!(.

من هنا نقول، إن مسؤولية إفشال مخطط تنفيس االنتصار الذي هو انتصار لبرنامج المقاومة وليس 
فصائل األخرى، وكل شرفاء الشعب للمقاومة فقط، تقع على عاتق حماس والجهاد والشعبية وال

الفلسطيني، أما التعويل على أن يغير عباس برنامجه فهو وهٌم لن يغدو حقيقة ما لم يتصدَّ له )أي 
لعباس( الكل الفلسطيني، بما في ذلك شرفاء حركة فتح، وليقول له الجميع بلسان واحد: لقد جرَّبت 

ذا لم تشأ فلك أن تستريح وتريح، وتترك مسؤولية برنامجك عشر سنوات كاملة، وآن لك أن ُتغيره، وا  
 القيادة لغيرك، وفي الشعب الفلسطيني من يمكن أن يتولوها ويأخذوها بحقها من فتح وسواها.

3/0/2902الدستور، عمان،   
 
 إعمار غزة؟ العربيهل يعطل الوهن  .76

فهمي هويدي   
 عربيعلى غزة بجهد  اإلسرائيليانكشفت أثناء العدوان  التي العربيأدعو إلى ستر عورة النظام 

 إلعمار القطاع.
 
(2) 

اسمه مايكل دينس بإحراق الجامع  صهيونيقام مهووس « أغسطس 12يوم » 2999صيف عام  في
تالف  الذيالجهة الجنوبية بالمسجد األقصى، األمر  في القبليللجامع  الشرقي أدى إلى تدمير وا 
، وهو ما أحدث صدمة األيوبينسب إلى صالح الدين ي الذي التاريخيكان منها منبره  التيمعالمه 
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نقاذه. فدعا  التي، أدت إلى خروج المظاهرات واإلسالمي العربيالعالم  في طالبت بحماية األقصى وا 
العاصمة المغربية  في طارئزعماء الدول االسالمية إلى اجتماع  عبد العزيزالملك فيصل بن 

التزال مستمرة إلى  التيسست فيه القمة اإلسالمية وتأ« سبتمبر 11 في»الرباط. تم خالل شهر 
 اآلن.
آخر هو بنيامين نتنياهو بتدمير قطاع  صهيونيأمر مهووس  1024صيف عام  فيعاما،  45بعد 

 العربيحين وقف زعماء العالم  فيبحر من الدماء واالشالء والخرائب،  فيغزة بأسره وا غراقه 
هم بهذه الصفة تحرك يذكر، رغم أن الصدمة كانت أكبر متفرجين وذاهلين، ولم يصدر عن اإلسالمي

 والثمن كان أفدح.
 العربيالعالم  فيلم يخل األمر من مفارقة، ألن صدى حريق المسجد األقصى كان له دويه 

لم يكترث به كثيرا، أما تدمير غزة هذا العام  الخارجيحين أن العالم  في، 2999عام  في واإلسالمي
العالم  فيحين أن الصدى  فيمتفرجا،  واإلسالمي العربيإذ وقف العالم  فقد كان صداه عكسيا،

آخر،  شيءوصوال إلى أمريكا الالتينية كان أفضل بكثير، وربما كانت المفارقة كاشفة عن  الغربي
أن مفهوم المقدس  فيفضال عن متغيرات اتجاهات الريح السياسية بطبيعة الحال، وهو ما يتمثل 

 يضفيينصرف إلى المكان والرموز لكنه ال  الجمعي الوعيما. إذ انه فى عندنا يختلف نوعا 
الثقافة الغربية، على العكس مما يقرره  فيلها قداستها  التياألهمية ذاتها على الحياة اإلنسانية 

يعتبر أن قتل النفس بغير حق بمثابة قتل الناس جميعا. كما ورد فى النص  الذي الثقافيموروثنا 
 «.31رة المائدة ـ اآلية سو » القرآني

 
(1) 

تاريخها. فحسب بيانات  فياستمرت خمسين يوما عرضت غزة ألكبر حملة قتل وتدمير  التيالحرب 
امرأة.  115طفال و 599شخصا، منهم  1244وزارة الصحة الفلسطينية فإن عدد القتلى وصل إلى 

 9300: كالتاليمير فحصيلته مواطن. أما التد 900أما الجرحى فقد قدر عددهم بنحو عشرة آالف و
منزل أصيبت بأضرار جسيمة. وكانت نتيجة  300منزل دمرت بالكامل إضافة إلى عشرة آالف و

ألف شخص، ذكرت من قبل أن عددهم نصف مليون،  300ألفا إلى 150ذلك أن تم تشريد ما بين 
واألماكن العامة عمادها كانت المدارس  التيولم يكن الرقم دقيقا، وهؤالء وزعوا على مراكز اإليواء 

السكنية فقط، ولكنها استهدفت المستشفيات  المباني. وللعلم فإن عملية التدمير لم تشمل الرئيسي
التابعة لألمم المتحدة، ذلك أن  المبانيوالمدارس والمساجد والمرافق ومواقع البنية التحتية، ولم تستثن 
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نما استهدف كل ما هو محظور دوليا قتال الم في بالتماديلم يكتفِّ  اإلسرائيليالقصف   فيدنيين، وا 
زمن الحرب. إذ بدا واضحا أن القيادة االسرائيلية تصرفت بانفعال وصل الى حد الجنون، بعدما 

ونقل  اإلسرائيليهدد الداخل  الذي القتاليفوجئت بصمود المقاومة وابتكاراتها وارتفاع مستوى ادائها 
، ألن الطيران الجويالفلسطينيين والفتك بهم من خالل القصف الخوف إليه. لذلك قررت معاقبة كل 

 لم يكن بمقدور المقاومة أن تتحداه ألسباب مفهومة. الذيكان سالح التفوق الوحيد 
السيد اسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة القطاع السابق، ونائب رئيس  لي، قال هاتفياتصال  في

تعرض لها القطاع فإن قضية االعمار  التية التدمير لحركة حماس، انه ازاء حمل السياسيالمكتب 
واالغاثة وتشغيل المرافق العامة تحتل رأس اولويات المرحلة الراهنة. وفى التفاصيل ذكر أن مناطق 
كاملة تعرضت للتدمير على رأسها بيت حانون والشجاعية وخزاعة ورفح. كما أن احياء فلسطينية 

المقدمة منها إحياء جحر الديك  فييبق منها حجر على حجر. عدة تعرضت لحملة االبادة بحيث لم 
 ــ الزنة ــ الفراحين ــ القرارة.

رأيه أن لنظام غزة مطالب أخرى، بينها استكمال كسر الحصار وفتح المعابر ومواصلة  في
طالقالمفاوضات المتعلقة بتشغيل المطار والميناء  سراح االسرى. لكن االعمار يظل القضية رقم  وا 

يضاعف من معاناة الذين  الذيهموم اللحظة، خصوصا اننا مقبلون على فصل الشتاء  فياحد و 
دمرت بيوتهم. من ثم فالوقت امامنا ضيق للغاية، ويتعين ادارة عجلة االعمار بأسرع ما يمكن خالل 

 الشهرين القادمين.
 
(3) 

فى اعقاب الصراعات أن إعادة المعنية بتقييم اعادة البناء « شلتر كالمستر»االخبار أن مؤسسة  في
عاما. هذا على افتراض انه تم ترتيب  10قطاع غزة سوف تستغرق  فياعمار البيوت والمرافق 

شاحنة محملة بمواد البناء يوميا. وقد نقلت وكالة أنباء الشرق االوسط المصرية ذلك  200مرور 
العشرات من وكاالت المساعدات ، مشيرة الى أن المنظمة المذكورة تمثل تكتال يضم 30/0 فيالخبر 
رئاستها  فيتنسق الجهود الدولية لتوفير السكن للمتضررين من الصراعات والكوارث. وتشارك  التي

 وكالة األمم المتحدة لالجئين والصليب األحمر.
شهر اكتوبر المقبل، ولكن  فيذات الوقت كانت النرويج قد اعلنت عن عقد مؤتمر إلعمار غزة  في

أن « معا االخبارية»القاهرة. وتم االتفاق على ذلك. وقد ذكرت وكالة  فيستضافته مصر عرضت ا
 .واألمريكي المصريالخارجية  وزيريموضوع إعمار القطاع والمؤتمر المنتظر تمت مناقشتهما بين 
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التقدير المتداول فلسطينيا أن عملية االعمار سوف تتكلف ستة مليارات من الدوالرات. وليس واضحا 
ستتولى توفير المبلغ. لكن التقارير الصحفية تحدثت عن  التياالن على االقل الجهات حتى 

مليون دوالر ألجل  500مساهمات خليجية متفرقة فى عملية االعمار. فالسعودية أعلنت عن تقديم 
مليون دوالر. والكويت قررت أن تقدم اسهامها الى  40قدم نحو  اإلماراتيذلك. والهالل األحمر 

 اإلعمار. فيوالتنمية. وقطر أعلنت عن تنفيذ ثالثة مشروعات حيوية إسهاما منها  العربيوق الصند
القطاع عن مصير تلك المساعدات، كان رده أن المعلومات قد تكون  فيحين سألت مسئوال 

الى غزة وربما تسلمتها جهات أخرى أو أن  شيءصحيحة، لكن المبالغ المذكورة لم يصل منها 
وجهت الى غزة مباشرة،  التيمها لم تستكمل بعد. تستثنى من ذلك المساعدات القطرية إجراءات تسلي

 بصورة نقدية أو عبر مشروعات جار تنفيذها.
 
(4) 

ما يقدم منها باحتياجات االعمار. وأرجو  يفيأخشى ما اخشاه أن تتعثر المساعدات المطلوبة، وأال 
حساسيات بعضها  وهيوجيه تلك المساعدات. ت فياال تتدخل الحساسيات والتحالفات السياسية 

ال يزال يعيش بعقلية التنافس والتجاذب السابق  فلسطينيبالدرجة االولى، وبعضها  وخليجي إقليمي
مازن أبو بين فتح وحماس ويحاول أن يسقط ذلك على العالقة بين رام هللا وغزة. ولألسف فإن حديث 

يفترض انه تم تجاوزها بعد تشكيل حكومة  التياالجواء،  بدا متأثرا بتلك الماضياالسبوع  فياالخير 
 الوحدة الوطنية.

من ذلك القبيل يعد جريمة ال تغتفر.  شيء أيازعم أن  ألننيان الوقت ال يحتمل تراخيا وال تالسنا، 
حق مئات االلوف الذين دمرت بيوتهم وشردهم االعداء، ثم جنى عليهم وضاعف من  فيعلى االقل 
 حكات االشقاء واالصدقاء.عذاباتهم مما

 التيظل الفرقة العربية الراهنة أن تنعقد قمة عربية إلعمار غزة، مماثلة للقمة اإلسالمية  فيال اتوقع 
عاما غضبا للمسجد األقصى. فقد اختلف الزمن واختلف الرجال وتغيرت االولويات  45عقدت قبل 

وغير عابئ بإرهاب « داعش»ال بإرهاب بات االن مشغو  العربيومنظومة القيم السائدة. فالنظام 
 بين العرب.« حلفاء»صارت تدعى بأن لها  التي إسرائيل

، بعدما احكمت االنظمة سياسيبات يحتاج الى قرار  العربيالعالم  فيجهد آخر  أيولألسف فإن 
ة فإن العربية قبضتها على المجتمعات العربية. فإذا دعونا الى التنسيق بين اسهامات االعمار العربي

ذا اقترحت االستعانة بجهد وخبرة سياسيذلك يحتاج الى قرار  الشهير شاجيرو  الياباني المعماري. وا 
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دول عدة ضربتها الزالزل  فيتصميم منازل إليواء المنكوبين، ونفذ فكرته  في بإبداعهتميز  الذيبان 
 .سياسيدوره يحتاج الى قرار والكوارث الطبيعية مثل رواندا وتركيا والهند والصين واليابان، فلذلك ب

ذا ذكَّرت بالجهود  بذلتها نقابة المهندسين المصريين واتحاد المهندسين العرب الستخدام  التيوا 
اقامة مبان جديدة فإن ذلك ايضا مما يتعذر  فيتوظف « بلوكات»انتاج  فيالمهدمة  المباني أنقاض

 دسين المصريين والعرب بالقيام بتلك المهمة.يسمح للمهن الذي السياسيتوفر الغطاء  إذااالخذ به اال 
بين بعض المدن واالحياء العربية وبين نظيراتها فى غزة، « المؤاخاة»أن اقترح اعالن  ليلقد خطر 

والخدمات  المبانيالقطاع ويوفر له احتياجاته من  فيبنظير له  حيبحيث تتكفل كل مدينة أو 
عمار على االمة العربية ويوثق العالقات بين والمرافق. وخطر لى أن ذلك سوف يوزع عبء اال

قبائلها السياسية المتشرذمة والمتنافرة فتتآخى الرياض مع بيت حانون والقاهرة مع رفح والشارقة مع 
القرارة والرباط مع خزاعة والضاحية فى لبنان مع جحر الديك والدوحة مع الشجاعية والجرائر مع 

 الزنة ومسقط مع الفراحين.. إلؤ.
حين ال ترحب  فيوجدت انه يصلح لمقالة تنشر  لكننيقد استحسن السيد اسماعيل هنية االقتراح، ل

بات يستبعد فكرة المؤاخاة بين مكوناته من  العربيالعالم  فيبه خرائط الواقع، ألن التنافر الحاصل 
تمت بين بعض  يالتاالجواء الراهنة أن نوقف المؤاخاة السرية  فياساسها. وربما كان االكثر قبوال 

العواصم العربية وبين تل ابيب، ال أن ندعو الى المؤاخاة بين تلك العواصم ومدن القطاع. ولوال أن 
عدلت عن االقتراح وسحبته. وأرجو أن تصله الرسالة عبر هذه  بأننيالمكالمة الهاتفية انتهت ألبلغته 

 المقالة.
2/0/2902الشروق، القاهرة،   

 
 فاتورة غزة وما بعدها .77

 علي بدوان
جاءت فاتورة الصمود الوطني الفلسطيني، في وجه العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة باهظة جدًا، 
ومرهقة، لشعٍب ُمحاصر منذ سنوات. فقد كانت الحرب بمثابة حرب دولة مجهزة بجيش عرمرم من 

من كل األطراف،  ناحية السالح والعتاد وتقنياته التكنولوجية ونوعيته، على منطقة محاصرة، ومطوقة
وعلى شعٍب شبه أعزل. بعد خمسين يومًا من حرب الدولة األقوى في المنطقة على المنطقة األشد 

 حصارًا واألضعف موارد على وجه المعمورة.
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صمد الفلسطينيون في قطاع غزة، فكان هذا الصمود هو الُمكّون األول واألساسي لالنتصار، حيث 
ياتها، بالدماء والضحايا والدموع، والتشّرد، حيث مئات الثكالى دفعوا فاتورة كبرى على كل مستو 

واألرمل وآالف األيتام. وسقوط أكثر من ألفي شهيد فلسطيني، وأصيب أكثر من عشرة آالف منهم. 
كما دفعوا أثمانها بدمار بناهم التحتية وقطاعات واسعة من االقتصاد الوطني، ومن دورهم ومنازلهم، 

ائر االقتصادية التي لحقت بالفلسطينيين بنحو ثمانية باليين دوالر، وهي حيث تقدر قيمة الخس
 تقديرات أولية على كل حال.

استمر العدوان اإلسرائيلي الهمجي على قطاع غزة خمسين يومًا، حيث شنت الدولة العبرية عدوانها 
ستخدام سالح الجو، األخير على القطاع مستخدمة نخبة تشكيالتها القتالية العسكرية، مع اإلفراط با

الذي استهدف نحو خمسة آالف هدف داخل قطاع غزة، تم خاللها إلقاء الحمم النارية على عموم 
كيلومترًا مربعًا. لقد كانت معظم األهداف  399مناطق القطاع، الذي ال تتجاوز مساحته الجغرافية 

وحدة سكنية  20990ر نحو هي األبنية واألبراج السكنية، حيث تسببت تلك الغارات الوحشية بتدمي
مؤسسة طبية )بما في  13، و«األونروا»مدرسة تابعة لوكالة  242)نصفها دمار كلي( وتضررت 

 10ذلك خمسة مستشفيات تم إغالقها( ونحو عشرة مساجد )بعضها دمار كلي(. يقدر أن أكثر من 
والصرف الصحي  ألف منزل أصبحت غير صالحة للسكن. وتعرضت البنية التحتية الحيوية للمياه

في المئة من شبكة إمدادات المياه أصبحت غير صالحة  40للضرر، إذ يقدر أن ما ال يقل عن 
في المئة. وتضرر معها قطاع اإلنشاءات  10لالستعمال. وأصيبت البنية التحتية بأضرار بنسبة 

 مليون دوالر، وهكذا. 900بخسارة تفوق 
قصف المدفعي وقذائف الدبابات، والذي تجاوز عدد وال تشمل إحصائية الهجمات اإلسرائيلية ال

قذيفة، بحيث اقتضى األمر فتح مخازن الطوارئ األميركية الموجودة  ألف 30القذائف الذي أطلق 
 في إسرائيل لسد النقص الذي حصل في بعض أنواع ذخيرة المدفعية.

ائيلي على القطاع كان من إن الفاتورة الباهظة التي دفعها الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان االسر 
، حيث «األونروا»نتائجها َتَشّرد حوالي ثالثمئة ألف شخص، لم يجدوا أمامهم سوى مدارس وكالة 

مدرسة من مدارس الوكالة، اذ تركز القصف الجوي اإلسرائيلي على  05أقاموا مع عائالتهم في نحو 
، «األونروا»ئ التي تديرها وكالة الجزء الغربي من قطاع غزة، حيث توجد كل مراكز اإليواء الطار 

وحيث يوجد الجزء األعظم من السكان المدنيين الذين طاولتهم نيران قوات االحتالل. وتتضمن 
االحتياجات األشد إلحاحًا الغذاء والمواد غير الغذائية، مثل أدوات النظافة الصحية التي تساعد في 
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الرعاية الصحية األولية والدعم النفسي منع تفشي األمراض. تتضمن األولويات األخرى تقديم 
 واالجتماعي.

في هذا السياق، وأمام الحالة اإلنسانية الصعبة، وأمام المهمات الكبيرة التي تقوم بها وكالة 
، أطلقت الوكالة قبل أيام نداًء عاجاًل للدول المانحة )دول االتحاد األوروبي والواليات «األونروا»

مليون دوالر لدعم ما يصل إلى  195.4ن أجل تأمين مبلغ إجمالي قدره المتحدة وكندا واليابان( م
شخص يتوقع أن يواصلوا  ألفنصف مليون شخص من المهجرين، بمن فيهم أكثر من ثالثمئة 

اإلقامة في مدارس الوكالة. فالمدنيون الذين وقعوا في دائرة عنف االحتالل بحاجة إلى مساعدة لتلبية 
دعم مسار التعافي النسبي الطويل الذي يتوقع أن يبدأ بعد التوقف األولي احتياجاتهم الفورية، ول

 إلطالق النار.
، وحث المجتمع الدولي بالتبرع لها مهمة عربية عاجلة، من «األونروا»إن توفير الدعم المالي لوكالة 

ح الشعب أجل دعم موازنة الوكالة، ودعم برامجها الُمعلنة التي يجري تنفيذها، من أجل بلسمة جرا
 الفلسطيني المنكوب على أرض قطاع غزة.

في المقابل، إن العدوان على قطاع غزة لم يكن ُنزهة أمام االحتالل كما اعتقدت حكومة نتانياهو، بل 
دفع االحتالل وجيشه األثمان الكبرى أيضًا أمام الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية وفصائله الفدائية 

ب خالل خمسين يومًا من خسائر في جانب الجيش اإلسرائيلي المسلحة، فما خلفته تلك الحر 
واالقتصاد ومختلف المرافق، أحدث شرخًا كبيرًا داخل حكومة نتانياهو، وبين مواقف النخب 
األكاديمية واالقتصادية من جهة وبين النخبة السياسية الداعمة للحملة العسكرية من جهة ثانية. وهو 

ُر بسقوط الحكومة اإل سرائيلية في وقت قد ال يكون بعيدًا، والدعوة إلى انتخابات ُمبّكرة تحت ما ُينذِّ
تأثير ضغط الشارع، وتحت تأثير قوى اليمين واليمين المتطرف التي كانت تتطلع وتنتظر نتائج 

 حاسمة من معركة قطاع غزة.
3/0/2902الحياة، لندن،   

 
 نعومة في وجه الخشونة… خالد مشعل واألردن .78

  بسام البدارين
يلمس الزعيم السياسي لحركة حماس خالد مشعل تلك المنطقة التي يعرفها ورفاقه جيدا في موقف 
بعض عناصر الطبقة الرسمية األردنية السلبي جدا منه ومن حركة حماس عندما يعلن ولألردنيين 
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ي الدول وأكثرها كرما في إغاثة الشعب الفلسطيني ف« أثرى»عبر حلقة تلفزيونية بأن دولتهم هي 
 غزة.

ذلك صحيح إلى حد بعيد وملموس فاألردنيون تقاسموا في حمالت التبرع لقطاع غزة رغيف الخبز 
والكحيانة نظمت عشرات القوافل واألردنيات في قرى بادية شمال األردن تبرعن « الطفرانة»ودولتهم 

 بما تبقى لديهن من قطع ذهبية وحمالت التبرع بالدم في كل مكان.
تم إبعاده عن بالده مباشرة بعد وقت قصير « أردني سابقا»ي مثل هذا الموقف فهو ال يناور مشعل ف

حياته في حادثة شهيرة خطط خاللها  أنقذمن إعالنه الفضل للملك الراحل حسين بن طالل عندما 
 الرجل وفي وضح النهار ووسط عمان. الغتيالالموساد 

لة من أي نوع معه او داخله رغم اي مشك افتعالمشعل سياسيا محب لألردن ومصر على عدم 
جماهيرية حركة حماس وسط الشرفاء والبسطاء ومعروف بتعليقاته الدبلوماسية والناعمة جدا عندما 

وحتى عندما يتبين أن الحكومة األردنية  استفزازيتعلق األمر باألردن الرسمي حتى عند بروز حاالت 
بالنصف  واالكتفاء« الشعب الفلسطينينصف »في عدم التحدث مع ممثلي  االسترسالمصرة على 

 األمر الذي يحرجني أنا كمواطن أردني. بالفساد،الذي ترك البندقية وأوغل 
لكن نخبة من أركان القرار « دافئة وعاطفية»كلمات مشعل ورفاقه بحق األردن كانت دوما 

القيادة  وخصوصا في الحلقات الضيقة ال تريد اإلصغاء إليقاع الدفء وتسهر وتحرص على وضع
واحد ويتيم بخصوص حركة حماس والمقاومة يضع  استراتيجيخيار  اتجاهالسياسية للبالد في 

األردن دوما في كفة واحدة ويحرم المملكة األردنية الهاشمية من هوامش مناورة مصلحية وسياسية 
 متعددة.

زفة في عملية إصرار بعض اآلذان في حلقات اإلدارة األردنية العليا على صم اآلذان والمجا
خشنة ومقلقة داخل دوائر القرار ال يفيد األردن بشيء وال مصالحه السياسية بل يمكنه « تحريض»

إذا لم تتصد له القيادة أن يؤدي إلى السحب من رصيد النظام وحرمان المملكة من عوائد مهمة 
 سياسيا على الصعيد اإلقليمي والسياسي واألمني.

ان في وجه ممثلي المقاومة والجزء المقاوم من الشعب الفلسطيني ال المصرون على إغالق أبواب عم
يقفون فقط عند محطة المجازفة بتلك العوائد والمصالح بل يتمسكون بخطاب بائس وسقيم مرسوم 

تعبث بإيقاعات أو تنتج إيقاعات  وأنهاعلى أجنداتهم الشخصية التي بدأت تثير الشكوك خصوصا 
 عابثة بدون مبرر أو مسوغ.
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« شيطنة»بين هؤالء لألسف الشديد مسؤولون كبار ومستشارون يفترض أنهم مؤتمنون يصرون على 
ويفلتون من  االتجاهخوان المسلمين في الساحة وحلفائها في حركة حماس ويثيرون القالقل في هذا اال

ن العقاب في الواقع والمراجعة ويواصلون مهمتهم في التحريض على مكون أساسي في المجتمع كا
 .االجتماعياألهلي واألمن  االستقرارله طوال عقود دورمحوري في 

لماذا يسمح لهم  التالي:ال أعرف بصورة محددة لكن المقلق أكثر السؤال … ذلك"لماذا يفعل هؤالء 
 دوما بفعل ذلك"

 استراتيجياخوان المسلمين والخيار العبثي بدأت بعض األوساط تشعر بأن الحملة المسمومة على اال
ي إقفال الباب أمام المقاومة سواء اكانت إسالمية او حتى علمانية تعكس نكهة انقسامية وميال ف

 غير منطقية. اجتهاداتلإلساءة للوحدة الوطنية تختفي وراء 
لو كنت صاحب قرار ـ ال سمح هللا ـ في األردن العتبرت التواصل الدائم مع رموز ومؤسسات 

في مصالح بالدي ال تقل أهمية بحال من األحوال عن التعاون  المقاومة الفلسطينية مسألة مركزية
 .االستراتيجيةالدائم مع إسرائيل وغيرها فمن حق األردن أن يشعر بتعددية خياراته 

« يحترم»ومن حق مؤيدي حماس والمقاومة في الشعب الفلسطيني أن يشعروا بأن األردن الرسمي 
الفلسطينيين هي الرد األمثل واألسرع على فرية تضحياتهم الجسيمة خصوصا وان دماء الشهداء 

 «.الوطن البديل»
قيل لنا عشرات المرات بان عبقرية األداء األردني تكمن في قدرة عمان على التحدث مع جميع 

لماذا حركات المقاومة الفلسطينية هي االستثناء الوحيد في هذه العبقرية … األطراف في اي وقت 
حرمان القيادة والشعب خلف الستارة من تعددية التواصل  كبار علىولمصلحة من يحرص مسؤولون 

مع المقاومة الفلسطينية قد يكون الخطوة اليتيمة فعال في حال « التواصل»والخيارات خصوصا وان 
 «.للتوطين»وجود مشروع حقيقي للتصدي 

على سجادة  ستقباالتاال تريد حركة حماس وقيادتها وجودا دائما في الساحة األردنية وال مقرات وال 
لتضحيات الشهداء وللدفاع  االحترامفقط المطلوب قدر من  مواكب.. مرافقين وال حمراء وال

 عن الدولة األردنية في عمق معادلة العدو اإلسرائيلي.« المسلح« االستراتيجي
نتحدث عن تواصل طبيعي في بلد تخاطبت وتواصلت حكومته مع كل أصناف التجار من معارضي 

ام السوري ومع العديد من مجموعات التشدد األصولية ومع مجاهدي خلق وثوار أرتيريا وغيرهم النظ
 الوحيد. االستثناءوكان اإلسالميون الفلسطينيون هم 
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قد نختلف سياسيا كأردنيين مع المقاومة لكن ليس عليها بكل تأكيد وقد نتعارض مع خالد مشعل 
يون يدافعون عن كرامة األمة ويتصدون بدال عنا كأردنيين ورفاقه لكنهم في النهاية مقاومون فلسطين

لمشروعات الوطن البديل وواجبنا األخالقي إن كنا ال نريد التواصل معهم على األقل ان نتوقف عن 
إيذائهم أو المساس بهم وفي بعض األحيان أكثر من ذلك لألسف ألن بعض الشخصيات النافذة في 

 شخصية.مواقع القرار لها رأي أو أجندة 
3/0/2902القدس العربي،   

 
 تسونامي يواجه إسرائيل: أوروبا تقاطع منتجاتنا .79

 بن كسبيت
هو تهديد ال « معاريف»التهديد األوروبي الجديد الذي ينشر أبيرام زينو وأريك بندر تقريرًا عنه في 

فصل الرقابة يمكن إدراكه. فاذا لم يقتنع االتحاد االوروبي بأنه توجد في اسرائيل آلية مصداقة ل
البيطرية بين اسرائيل والمناطق األخرى خلف الخط االخضر، بما في ذلك هضبة الجوالن، يحتمل 
أن يقرر االتحاد الوقف التام الستيراد مشتقات الحليب والدواجن والمنتجات الحيوانية من اسرائيل 

 هذه المرحلة المبكرة.كلها. وهذا هو تجسيد لسيناريو كارثي لم يحلم به أحد في اسرائيل في مثل 
يخيل لي أن احتمال ان يحصل هذا يقترب من الصفر، حاليا. فقد أدخل االوروبيون هذا الفيل الى 
الغرفة كي يتمكنوا من اخراجه في المرحلة النهائية. وفي منتصف الصالون لن تتبقى سوى العنزة، 

 ذاته. التي هي مقاطعة البضائع التي مصدرها المستوطنات، وهذا خطير بحد
قبل بضعة أسابيع، ستكون هذه هي المرة األولى التي تعلن فيها مقاطعة « معاريف»ومثلما قالت 

أوروبية ذات مغزى على منتجات تأتي من اسرائيل أو لها صلة بها.. إن التسونامي السياسي بات 
 نا في الرأس.هنا، وهو يغطي نفسه بأسباب بيروقراطية، بيطرية، لوجستية وفنية، ولكنه حي ويرفس ل

ينبغي ألمر واحد أن يكون واضحًا: هذه القصة مخططة. فهذا ليس االوروبيون وحدهم. خلفهم، 
األمريكيون. فقبيل والية أوباما الثانية، تلك التي حاول رئيس الوزراء أن يمنعها، تقرر بين  يختبئ

فرض أن هذه ستواصل  االدارة وبين االتحاد األوروبي طريقة عمل جديدة ضد حكومة نتنياهو، على
رفضها. فالواليات المتحدة ال يمكنها أن تفرض على اسرائيل عقوبات حقيقية، ألن الكونغرس لن 
يسمح لها بذلك. وفي البيت االبيض يعرفون موازين القوى، ولهذا فقد أخذ االوروبيون مهمة 

الذخيرة أثناء الحرب مثاًل، كتأخير توريد  –العقوبات، أما االمريكيون فيلذعون نتنياهو بوسائل أخرى 
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وتقليص مظلة االسناد الدولي، وأمور كهذه. أما االوروبيون فأخذوا على عاتقهم العمل األسود، واالن 
 يبدأ هذا بالتجسد امام ناظرينا.

، فقد قالت الوزيرة تسيبي لفني في نهاية «الجرف الصامد»ولم نتحدث بعد عما ينتظرنا في أعقاب 
هنا انتفاضة سياسية موضع فخار، وبالضبط عندما يحصل هذا، قررت حكومة  االسبوع إنه ستكون

نتنياهو تنفيذ مصادرة األراضي األكبر في السنوات االخيرة في غوش عتصيون. وكانت هذه 
المصادرة العنوان الرئيسي اليوم في الكثير جدًا من الصحف والمواقع في العالم، بما فيها تلك التي 

للفلسطينيين على اختطاف « عقابا»اسرائيل، وكان يفترض بهذا أن يكون  تعطف بشكل عام على
الفتيان الثالثة في غوش عتصيون، لكن التوقيت الحالي والوضع السياسي والرفض االسرائيلي 

 وصورة نتنياهو في العالم تجعل هذا االن رافعة هائلة للشتائم ضدنا.
أن تحظى بحرية عمل أمني،  إلسرائيليمكن في نهاية المطاف، بقيت الصيغة البسيطة صحيحة: 

 5ما ضمنت لنفسها ائتمانًا سياسيًا، أما رئيس الوزراء فملزم بأن ُيمسك في يد واحدة بمطرقة  إذافقط 
كيلوغرام وباليد الثانية غصن زيتون حقيقي وليس من البالستيك، أما الغصن الذي يحمله بنيامين 

ينظر إليه العالم بجدية. في اللحظة التي يقع فيها عبء نتنياهو االن فليس سوى غصن وهمي، ال 
 البرهان على كاهله، وليس على الطرف االخر، تبدأ المشاكل. واالن يتبين أنها تأتي بالجملة.

2/0/2902معاريف   
3/0/2902القدس العربي،   

 
  هل خططت "حماس" النقالب في الضفة .81

 حاييم لفنسون
يوما في غرفة تحقيق "الشباك" في  52حماس في الضفة، مكث رياض ناصر، وهو من كبار قادة 

المسكوبية في القدس. وقد ُحقق معه تحقيقا كثيفا دون نوم تقريبا على أيدي عشرات المحققين دون 
بينه وبين محققيه في مئات الصفحات وهي كمية غير عادية لم  األحاديثأن يلتقي محاميه. ووثقت 

 مة العسكرية في عوفر.ُتر في السنوات االخيرة في المحك
أعطى ناصر في تحقيقه تفصيال دقيقا لوضع حماس في الضفة: أسماء نشطاء ووضع المنظمة 
السياسي وصالت في الخارج وتنظيمات للمستقبل. وحينما انتهى التحقيق في ذروة عملية الجرف 

با على السلطة الصامد سارع "الشباك" الى اعالن أنه ُأحبطت بنية تحتية أرادت "أن تنفذ انقال
الفلسطينية وأن تسيطر على منطقة الضفة الغربية". وأفضت تلك المعلومة من التحقيق الى ضبط 
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ألف شيقل. وبرغم أن العملية بدأت قبل عملية "عودوا أيها االخوة" بثالثة  900قطعة سالح و 31
مهور على أنه جزء من اسابيع، قبل عملية الجرف الصامد بكثير، ُقدم الكشف عن البنية التحتية للج

استقرار رأي المجلس الوزاري االمني المصغر "على القضاء على بنية حماس التحتية". وُيثير النظر 
 في مواد التحقيق سؤال هل خططت حماس حقا النقالب حقيقي في الضفة الغربية".

هللا كان  من عمره وأب البنة وابن من قرية دير قديس في محافظة رام 30إن ناصر وهو في الـ 
يعمل تاجرا. وأتم بموازاة ذلك دراسته وعمل على إتمام بحث عنوانه "اتفاقات اوسلو حسب الشرع". 
ويقول "الشاباك" إنه ترأس بنية حماس التحتية في الضفة، وقد تم اعتقاله في الماضي وُسرح عدة 

 مرات واحتجز احتجازا اداريا وبأمر من المحكمة ايضا في اسرائيل.
بعد الظهر  1024أيار  11احتجز ناصر احتجازا اداريا مرة اخرى، وفي  1023ن االول وفي كانو 

 ألسبابُنقل الى المسكوبية عقب معلومة جديدة جاءت عنه. وبين في تحقيقه أنه عضو في حماس "
 دينية". وأنكر في االيام االولى كل صلة بنشاط عسكري محظور.

هم التودد الى ناصر. وحدثه أحد المحققين عن وجرب محققو "الشباك" كل الحيل وحاول بعض
حوادث الطرق في مناطق السلطة الفلسطينية ووافقه ناصر على أن الناس يقودون السيارات بوحشية. 
ر رويدا" وترجم الكلمات له. وقال له محقق آخر اسمه فؤاد  وأسمعه المحقق أغنية اريك آينشتاين "سِّ

فيع المستوى في المنظمة". ولزم بعض المحققين نهجا إنه "مما ُيطريه أن يحقق مع شخص جد ر 
عنيفا وقذفوه بأنه كاذب ُيخزي حماس. وحدثه محقق اسمه شمعون سيفر عن عمانوئيل مورانو، وهو 
ضابط في دورية هيئة القيادة العامة قتل في حرب لبنان الثانية وكانت قد مرت ذكرى موته السنوية. 

قاتليه فأنت لست مثل مورانو، أنت ال تتحمل مسؤولية عن وقال له: "وقف مورانو في مقدمة م
 العاملين معك".

عن مواضيع عادية كالصراع االسرائيلي الفلسطيني، وشؤون الثقافة  األحاديثكانت أجزاء كبيرة من 
بمعلومات. وباحثه المحققون في انتخاب ريفلين  باإلدالءوالسياسة لتمضية الوقت الى أن يبدأ 

حزيران في  20وضع في جبل الهيكل )المسجد االقصى(. وفي أحد التحقيقات في للرئاسة وفي ال
ساعات المساء قال المحقق لناصر إن اسرائيل انُتخب لها رئيس جديد قبل ذلك ببضع ساعات. 
وحينما سئل ناصر من الذي انتخب في رأيه أجاب "رؤوبين ريفلين" فأطرى المحقق اطالعه على 

أضاف ناصر أن رئيس الوزراء نتنياهو بحسب علمه من المؤكد أنه غير فرح السياسة االسرائيلية. و 
ن كل  بفوز ريفلين. وفي حديث آخر قال محقق "الشباك" إن "الشرق االوسط في وضع غير مستقر وا 
عملية أو مناوشات في جبل الهيكل قد تشعل نارا في المنطقة". وأجاب ناصر أن "حاخاما يهوديا 
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بين اليهود والمسلمين في االقصى هو "الشاباك"". وقال في شأن مستقبل  قال إن سبب المشكالت
الصراع إن "الحل هو هدنة لثالثين سنة، لكن ذلك ال يتم ألن اسرائيل غير معنية به". وذكر المحقق 

 أن اسرائيل معنية لكن الفلسطينيين يرفضون.
بحسب الشريعة االسالمية قتل وتحدثا في جزء آخر عن العمليات فسأله المحقق "فؤاد" هل يجوز 

ن االوالد  مدنيين أبرياء، فقال ناصر إن "اآلراء مختلفة. فهناك من يقولون إنه ال أحد بريء وا 
سيصبحون جنودا آخر االمر. وأرى أنه ال يجوز قتل أبرياء وأن التنظيم العسكري يفترض أن يكون 

عمليات على مدنيين، وحتى لو وجدت  لمواجهة الجيش ال المدنيين. وال توجد في السنوات االخيرة
 معدودة ينفذها اشخاص أفراد". فإنها

وبعد عدة تحقيقات فصل ناصر في الحديث عن خطط حماس في الضفة. وقد بدأ هو النشاط بعد 
من اعتقال اداري  1020أن تلقى توجيها من صالح عاروري قائد حماس الكبير الذي ُسرح في 

افر الى االردن، وهو يحاول منذ ذلك الحين إحياء المنظمة من تركيا. بموافقة "الشاباك" بشرط أن يس
وصاحب ناصر العاروري الى جسر اللنبي وتلقى هناك التوجيه الى االستعداد ليوم األمر. وقال إن 
ايام حكم السلطة في الضفة نهايتها قريبة وسينشأ بعد ذلك فراغ حماس معنية بالدخول اليه بغية تولي 

 الحكم. 
لك يجب عليهم في حماس أن يكونوا مستعدين في عدة ُصعد للتمكن من ضبط الحكم. وكانت ولذ

 الرؤيا البعيدة األمد هي الحلول محل فتح في الضفة واستكمال حكم حماس الرض فلسطين.
وفي هذه القطعة كتب المحقق في السجل باسم ناصر أن الحديث عن "نوع انقالب يشبه ما حدث 

لكن بعد ذلك حينما فصل الحديث بتوسع عن مراحل الخطة بين أن الهدف هو قبل ذلك في غزة". 
انتظار انهيار السلطة ومحاولة العمل آنذاك. وكان يفترض أن يتم االنقالب المذكور على مراحل، 

كان ُخطط له. إن انتفاضة ثالثة ستشعل موجة أحداث عنف تندمج فيها خاليا من حماس  إذاهذا 
نار، وستنهار السلطة في مثل هذا السيناريو وآنذاك كان يفترض أن تسيطر  إطالقتنفذ عمليات 

 خاليا العاروري على الضفة.
مع صالح )العاروري(  أحاديثيحزيران عن أن " 9على سبيل المثال تحدث ناصر في تحقيق في 

 دارت حول فكرة تقوية حماس بحيث تكون الحركة التي تحل محل السلطة الفلسطينية في يوم من
االيام حينما تنهار السلطة. وكان التقدير أن المسألة مسألة وقت وأن السلطة ستنهار إن عاجال أم 
آجال. وجرى الحديث عن تهيئة وسائل قتال في المناطق المختلفة )في الضفة( وعن تحويل مال 
بمقادير كبيرة للتمكين من السيطرة على اراضي الضفة. وذكر صالح ايضا نقاطا على االرض 
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يستطيع النشطاء الحصول على المال منها. وكانت تلك الخطوة ترمي الى تثبيت الحكم ال الى أن 
 تكون اعدادا لنشاط عسكري".

خاليا عسكرية مستقلة ال تعرف احداها  بإنشاءحزيران إن "العاروري أمر  1وقال في تحقيق آخر في 
من الخارج مباشرة، ويكون هدف عن االخرى تتصل اتصاال مباشرا بالخارج وتحصل على األوامر 

الخاليا الهجوم على اهداف اسرائيلية وتستعمل الوسائل القتالية في المستقبل في حال فشل 
المحادثات بين السلطة واسرائيل وحينما تنهار السلطة. وقال صالح إن حماس في هذه الحال 

 ستسيطر على السلطة وعلى الضفة الغربية كلها".
أن معظم االتصال بالعاروري كان بواسطة قصاصات نقلها الى االردن مبعوث  وُيبين التحقيق ايضا

هو مجدي مفارجة، وجاءت من االردن ايضا االموال التي مولت النشاط بواسطة عودة زهران، وهو 
شخصا بشبهة هذا النشاط.  49فلسطيني انتقل الى المملكة. وحقق "الشاباك" في الحاصل العام مع 

م أدلة تربطهم بسالح أما الباقون فاشتغلوا بنشاط سياسي وال سيما خاليا طالب منه 20ووجدت على 
جامعات في الضفة. والمشاركون الرؤساء هم صالح بركات، ومحمود أبو داود، ومحمد شريتح، 
ومحمد عداوين، ومحمد كفاية ويحيى عطا. وُقدمت في جميع المشاركين لوائح اتهام سيجري 

 لعسكرية في عوفر. استيضاحها في المحكمة ا
وجاء عن المحامي صالح محاميد الذي يمثل رياض ناصر أن "الئحة االتهام مضخمة، فكل فعل 
ُضخم ليصبح عشرات المواد وستقلص الئحة االتهام آخر االمر الى أن تصبح انشاء خلية وتحويل 

 اموال ال غير".
وين ومحمد كفاية ردا على ذلك وقال المحامي فادي القواسمي الذي يمثل محمد شريتح ومحمد عدا

إن "جزءا كبيرا من االنباء التي نشرت عن هذه القضية غير صحيح فال يوجد في مواد األدلة شيء 
يشير الى أن الحديث عن خاليا كان هدفها تنفيذ عمليات أو االنقالب على السلطة، وال تُبين مادة 

ة األدلة أنه يوجد عدد قليل جدا من األدلة وجود عدد كبير من الخاليا كما نشر. وتُبين ماد
من ذلك، وينبغي أن ُيذكر الى ذلك أن عددا من  أكثراالشخاص انضموا لشراء سالح وتخزينه ال 

ولهذا  وباإلكراهالمشاركين المركزيين في القضية جرى عليهم تعذيب قاس واستخلصت اعترافاتهم قسرا 
 لنيابة العامة العسكرية".نقترح أن ُينظر بحذر ايضا الى المادة التي عند ا

2/0/2902، هآرتس  
3/0/2902، الحياة الجديدة، رام هللا  
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