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 عباس يدعو إلى "عاصفة حزم" في فلسطين .0

موفد "األيام": قال الرئيس محمود عباس لـ"األيام" ان فلسطين حصلت على ما تريده - -شرم الشيخ
 عربية وان المطلوب هو تنفيذها.من قرارات من القمة ال

وقال بعد وصوله شرم الشيخ المصري أمس، "تقريبا حصلنا على كل القرارات التي نريدها ونامل ان 
 يتم تنفيذ هذه القرارات".

ولفت عباس الى انه" بهذه المناسبة تأتي القمة العربية في وقت فيه شبه اجماع عربي وهذا مهم فيما 
امل من العرب ان الموقف الذي اتخذ بهذا الحزم وسمي عاصفة الحزم من يتعلق بقضية اليمن، ون

العرب ان يؤخذ ايضا في قضايا بلدان اخرى تعاني من الفتن الداخلية واالنشقاقات واالنقسامات مثل 
 سوريا والعراق وفلسطين وليبيا والصومال، فنامل ان يلتفت الى هذه االمور".

االفتتاحية للقمة العربية هنا أمس: نحن مصممون على توحيد  وقال عباس في خطابه أمام الجلسة
نهاء االنقسام البغيض وجعل المصالحة الفلسطينية حقيقة ناجزة، والذهاب النتخابات  أرضنا وشعبنا وا 

 رئاسية وتشريعية بأسرع وقت ممكن، بناء على االتفاقات التي تمت في الدوحة والقاهرة وغزة.
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لمجلس المركزي الفلسطيني على تكليف وفد من منظمة التحرير للذهاب تم االتفاق في ا»واضاف: 
الى غزة قريبا، وفي نفس الوقت ستستمر حكومة الوفاق الوطني في االضطالع بدورها رغم العقبات 
التي تعترض سبيلها من اجل ممارسة صالحياتها كاملة وبسط سيطرتها على المعابر من اجل إعادة 

 «.إعمار قطاع غزة
مخططات إسرائيلية إلقامة دولة في قطاع غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية »عباس من  وحذر

الجديد الذي يعرف بمشروع الدولة -يستثني القدس والالجئين، وهدنة طويلة األمد وهو المشروع القديم
 «.ذات الحدود المؤقتة

الى تقويض اننا نحذر من التعاطي مع هذه المخططات تحت اي مسمى، فهي تهدف »وقال 
المشروع الوطني الفلسطيني، بل يتوجب علينا العمل المشترك إلفشالها، ونطالب بموقف عربي حاسم 

 «.من هذا المشروع المشبوه
داعيًا « أن القدس الشرقية تعيش ربع الساعة األخير قبل ان يكتمل مخطط تهويدها»كما حذر من 

حماية القدس ودعم صمود أهلها الذين يدافعون تستمروا وتكثفوا العمل من اجل »القادة العرب ألن 
 «.عن مدينتهم بصدورهم
أن الدالئل تشير، على ضوء نتائج االنتخابات التي جرت في إسرائيل قبل ايام »وشدد الرئيس على 

قليلة، الى عدم وجود شريك اسرائيلي نصل معه الى تسوية للصراع عبر المفاوضات التي يريدها 
مر الواقع، وال يمكن وال يجوز في هذه الحالة اعتبار تحركنا على المستوى غطاء لمواصلة فرض اال
 «.الدولي بأنه عمل أحادي

مشيرًا « إن العالقة مع إسرائيل ال يمكن ان تستمر على ما كانت عليه في السنوات الماضية»وقال 
دة صياغة وترتيب أننا متجهون وبناء على ما قرره مجلسنا المركزي في دورته االخيرة الى اعا»الى 

 «.عالقاتنا السياسية واالقتصادية واألمنية مع اسرائيل
إن من يراقب التطورات السياسية في إسرائيل تجاه امكانية تحقيق السالم، وخاصة منذ »وأضاف 

تولي نتنياهو رئاسة الحكومة االسرائيلية، سيجد ان اسرائيل تبتعد عن السالم، وتتجه نحو مزيد من 
صرية، وتمعن في غطرسة القوة، مستغلة اصدقاءها وحلفاءها اسوأ استغالل، رافضة التطرف والعن

 «.اليد الممدودة من جيرانها في اطار مبادرة السالم العربية
آن األوان لترجمة التصريحات والبيانات التي نسمعها عن إدانة االستيطان »واكد عباس على انه 

فلسطين ممن لم يعترف بها بعد واتخاذ القرارات الكفيلة الى إجراءات وعقوبات، والى اعتراف بدولة 
 «.بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
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أنني أضم صوتي الى أصوات األشقاء القادة المطالبين بتفعيل »من جهة ثانية، أشار الرئيس الى 
 «.االتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالدفاع العربي المشترك وغيرها من االتفاقيات

نظرا لخطورة الوضع الراهن اقترح على مجلسكم الموقر ان تقوم الترويكا العربية )التي تضم »وقال 
رؤساء القمم السابقة والحالية والقادمة( ومن يرغب باالنضمام اليها من القادة، بوضع رؤية عربية 

عدد من الدول تهدف الى معالجة الحروب واألزمات والفتن واالنقسامات القائمة او المحتملة في 
 «.العربية وتحصين بالدنا من اإلرهاب واألخطار الوجودية التي تهدد حاضر ومستقبل امتنا

واضاف: فالحاجة ماسة إليجاد حلول عملية وخالقة مبنية على رؤية عربية ومستندة الى حلول 
راتها تصون الشرعية وتضمن وحدة تراب كل دولة عربية بعيدا عن اي تدخل اجنبي وان تكون قرا

 ملزمة للجميع.
 92/3/9112-98األيام، رام هللا، 

 
 الهباش يطالب األمة العربية بأن تضرب بيد من حديد أي جهة تخرج على الشرعية بأي ُقطر عربي .2

رام هللا: طالب قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية واإلسالمية محمود الهباش، 
ديد أي جهة تخرج عن الشرعية في أي ُقطر عربي، كما يجري األمة العربية بأن تضرب بيد من ح

 اآلن في اليمن.
 جاء ذلك خالل خطبة الجمعة من مسجد الضريح في مقر المقاطعة بمدينة رام هللا.

وقال الهباش 'إن حماية الشرعية في أي قطر عربي هي واجب في أعناق كل زعماء العرب )جامعة 
يأخذوا زمام المبادرة وأن يضربوا الخارجين على الشرعية بيد من الدول العربية( والذين عليهم أن 

 حديد بغض النظر عن الزمان والمكان والحال'.
وقال الهباش: 'إن األمة اليوم تتعرض ألزمات كبيرة وشديدة القسوة، وان ما يجري اآلن من عملية 

افظ عليها من التفتت. ومن عربية ضد المتمردين على الشرعية في اليمن ربما ينقذها من الدمار ويح
غزو الناتو واستحداث فتاوي تستنجد بالناتو وتقول، كذبًا على رسول هللا، كما حدث وقال أحدهم 'لو 

 أن رسول هللا حيًا بيننا لوضع يده في يد الناتو'.
ا وأوضح، أن األمة لو أنها مسكت زمام المبادرة في بداية األزمة الليبية لما وصل حال ليبيا إلى م 

هو عليه اآلن من انقسام واقتتال وتشرذم، وأصبح ساحة مفتوحة للشرق والغرب، وكذلك الحال في 
 سوريا، والعراق منذ خطيئة غزو الكويت.
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وأكد على أن عاصفة الحزم في اليمن، ربما يكون قد قطع الطريق على تدخل غربي أو دولي، وربما 
نقاذها وشعبها، لذلك ال  نجد عربيا ال يؤيد هذه العملية، ألنها جاءت درءًا بداية الستعادة اليمن وا 
 للفتن واألخطار وحماية للشرعية في ُقطر عربي.

ال سيدفع الجميع ثمنًا باهظا.  وقال، أن هناك حاالت في األمة يجب أن تعالج بنفس طريقة اليمن. وا 
 97/3/9112وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 الهباش لن تصل أبعد من "أرنبة أذنه" القرعاوي: تصريحات .3

رام هللا: قال عضو المجلس التشريعي فتحي القرعاوي إن تصريحات مستشار رئيس السلطة للشئون 
 الدينية محمود الهباش ال تمثل إال نفسه، مؤكدًا أن هذا الخطاب مرفوض فلسطينيًا وعربيًا. 

لإلعالم" أن العالم يعيش اآلن مرحلة إعادة  ويرى القرعاوي في مقابلة خاصة مع "المركز الفلسطيني
 االعتبار للمقاومة في غزة، وتصريحات الهباش لن تصل أبعد من "أرنبة أذنه"، وفق تعبيره. 

وكان محمود الهباش دعا التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن إلى توجيه ضربات مماثلة ضد 
من االنتقادات ضده، والدعوات إلى إقالته حركة حماس في قطاع غزة، وهو ما أثار موجة عارمة 

خراجه من منظومة السلطة.  وا 
وقال القرعاوي إن الهباش يزداد انحرافًا وسوًءا، وتصريحاته ال تعني الشعب الفلسطيني بشيء، 

 مستداًل على ذلك بموجة الغضب الشديدة على مثل هذه التصريحات.
أمام رئيس السلطة محمود عباس، مشددًا على أن  ويعتقد القرعاوي أن الهباش يحاول التسويق لنفسه

 ما يقوله يعبر عن حقده الدفين على أهل قطاع غزة.
ودعا القرعاوي السلطة إلى مراجعة مواقفها وخطابها وعالقتها بالشعب الفلسطيني في ظل االنهيار 

خطابات الذي وصلت اليه من خالل استمرار اعتداءات أجهزتها األمنية، وعرقلة المصالحة وال
 المسيئة للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقال القرعاوي: "تعودنا من قيادة السلطة على الخطابات المسيئة للشعب الفلسطيني بما فيها رأس 
 السلطة التي لم تكن خطاباته موجهة لمصلحة الشعب الفلسطيني".

ي، وقال: "في ولم يستبعد القرعاوي تبني رئيس السلطة محمود عباس لخطاب الهباش التحريض
 الحقيقة عباس يمارس هذا الفعل على األرض بحصار غزة وعرقلة المصالحة وا عادة اإلعمار".

ودعا القرعاوي الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى الوقوف في وجه هذه التصريحات وغيرها 
عية والسياسية بغض النظر عن الناطق بها، وعدم السكوت عليها، ووضع حد لممارسات السلطة القم

 والتحريضية التي تهين وتسيء للشعب الفلسطيني ومقاومته.
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وثّمن القرعاوي كل المواقف التي أعلنت رفضها لهذه التصريحات، مؤكدًا أن هذه المواقف تأتي في 
 اإلطار الوطني الصحيح الذي جانبه الهباش وقيادة السلطة، وفق قوله.

 92/3/9112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 أبو مرزوق يرد على المطالبين "بعاصفة حزم" ضّد غزة .4

رد القيادي في حركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق على تصريحات محمود الهباش مستشار 
رئيس السلطة محمود عباس المطالبة "بعاصفة حزم" ضد غزة، بالقول :"هم يطالبون بحرب ضد 

وال ندري أي شرعية يريدون؛ شرعية االحتالل غزة، ومن، من العرب، و لماذا لتثبيت الشرعية، 
 للضفة الغربية؟ أم شرعية الحصار لغزة العزة؟."

وأضاف أبو مرزوق في منشور على صفحته على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك":" أم 
شرعية من انتهت واليته؟ أم شرعية الفساد والدكتاتورية؟ أم شرعية التعامل مع األعداء بوقاحة؟ أم 

 رعية التنسيق األمني المقدس؟".ش
وتابع أبو مرزوق: "مجرد أسئلة بريئة، برهن اإلجابة السريعة، قبل انقضاء القمة، خوفا من عاصفة 

فلسطينيا، و  90111شهيدا، و جرحت  0011عربية تفوق عواصف الصهاينة الثالث، والتي قتلت 
ن تدمير البنية التحتية للقطاع في دمرت مئات اآلالف من البيوت و المصانع و المزارع، عوضا ع

 الكهرباء و الماء و الصرف الصحي و الطرق".
واعتبر أبو مرزوق أن هذه التصريحات "تقول باختصار: ال بد من عاصفة عربية ضد غزة الجريحة 
بثالث عواصف )إسرائيلية(، والتي شاركهم البعض وشجع الصهاينة البعض االخر، اليوم يريدوا أن 

 آخر؛". يجربو شيئا
 98/3/9112فلسطين أون الين، 

 
 حماس ترفض اتهامات عباس لها بعرقلة المصالحة واإلعمار .5

، أن حركة حماس، اعتبرت "حديث رئيس السلطة 9/3/9112فلسطين أون الين،  موقع ذكر
الفلسطينية، محمود عباس عن سعيها إلقامة دولة في غزة، خالل كلمة له في القمة العربية في 

 رغة المضمون" ومجرد "ادعاءات ال أساس لها من الصحة".مصر، "فا
وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريح خاص لوكالة األناضول، إّن 
"تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية حول سعي حركة حماس إلقامة دولة في غزة، عبر مقترح 

 ته "لن تقبل بفصل غزة عن الضفة".هدنة طويلة األمد فارغة المضمون، مؤكدا أن حرك
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وأكد أبو زهري، أن حركة حماس تسعى إلى "تحرير كامل األراضي الفلسطينية، وأنها لن تتخلى عن 
 أي ذرة من ترابها".

واتهم أبو زهري، الرئيس عباس بتهميش قطاع غزة، وتعطيله إلعادة إعمار ما خلفته الحرب 
 مة "حزبية وتوتيرية".اإلسرائيلية، مضيفا أن تصريحاته في الق

أن إسماعيل رضوان، القيادي في حماس قال  98/3/9112المركز الفلسطيني لإلعالم،  وأضاف
في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، إن رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح هما 

 المعطالن لعملية المصالحة، ألنهم لم يؤمنوا بمبدأ الشراكة، وفق تعبيره.
د رضوان أن حركته قدمت كل ما عليها من أجل المصالحة الفلسطينية، إال أن عباس حتى وأك

 اللحظة لم يتقدم خطوة واحدة تجاه المصالحة، واصفًا تصريحاته بـ"االنقالب على اتفاق المصالحة".
اعيًا وحمل القيادي في حماس االحتالل والسلطة الفلسطينية واألمم المتحدة مسئولية تأخر اإلعمار، د

 القمة العربية إلى تطبيق اتفاق المصالحة لتنفيذ قرارات القمم العربية بكسر الحصار وفتح معبر رفح.
وأكد رضوان أن حركته جاهزة لخوض االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، مرحبًا بأي 

 ة والشاطئ.جهد عربي يعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية بناًء على اتفاقي القاهر 
 
 حماس: ندعم الشرعية السياسية باليمن ووحدة البالد واستقرارها .6

أكدت حركة "حماس" وقوفها مع الشرعية السياسية في اليمن وخيار الشعب اليمني الذي اختاره 
وتوافق عليه ديمقراطيًا، الفتة أنها تقف مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره، والحوار والتوافق الوطني بين 

 ائه.أبن
(، وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" 3-92وشددت الحركة، في تصريح صحفي اليوم السبت )

نسخة عنه، أنها مع أمن واستقرار المنطقة العربية دواًل وشعوبًا، وترفض كل ما يمس أمنها 
 واستقرارها.

لمخلوع علي وتقود السعودية تحالفا عربيا؛ يعمل على قصف مواقع عسكرية تابعة ألنصار الرئيس ا
عبد هللا صالح وللحوثيين في اليمن، ضمن عملية أسمتها "عاصفة الحزم"، استجابة لدعوة الرئيس 
اليمني "عبد ربه منصور هادي"، بالتدخل عسكريًا لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات 

 الحوثية".
 98/3/9112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 عاصفة حزم" في غزةالجهاد تدين دعوات عباس "ل .7
أدانت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، دعوات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، القمة 

 العربية التي انطلقت اليوم في مصر باتخاذ مواقف مماثلة لـ"عاصفة الحزم"، في فلسطين.
والمواقف التي وقالت الحركة في بيان لها نشر مساء اليوم السبت، "نستنكر وندين التصريحات 

أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول مطالبة العرب بمواقف مماثلة لعاصفة الحزم في 
 اليمن".

وأضافت أن تلك التصريحات، ناتجة عن حالة اإلحباط وانسداد األفق الذي وصل إليه مشروع 
 السلطة.

يك ما تبقى من عرى الوحدة واعتبرت الحركة أن هذه التصريحات دعوة إلى االستقواء بالخارج لتفك
 الوطنية الفلسطينية.

وأضاف البيان: "كنا نتمنى من رئيس السلطة ومستشاره أن يطالبوا بعاصفة عربية تقتلع االحتالل 
 واالستيطان وتحمي القدس والمسجد األقصى من تهويد وتدنيس الصهاينة له".

 98/3/9112فلسطين أون الين، 
 
 رد الهباش من مؤسسات السلطةكتائب شهداء األقصى تطالب بط .8

غزة: هاجمت "كتائب شهداء األقصى" التابعة لحركة "فتح"، احد مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس بشكل عنيف، وطالبت بطرده من المؤسسات الفلسطينية، وذلك لتصريحاته األخيرة 

 .تجاه قطاع غزة
ودي" هجومًا الذعًا على محمود الهباش قاضي لواء العام -وشن مجدي مطر "قائد كتائب األقصى 

قضاة فلسطين ومستشار الرئيس عباس للشؤون الدينية واإلسالمية, بعد تصريحاته األخيرة بشأن 
 . قطاع غزة واألحداث التي تجري في اليمن

ونقل موقع الكتائب الرسمي على االنترنت عن مطر قوله: "إن التصريحات التي صدرت من الهباش 
منبر خطبة الجمعة, هي بعيد كل البعد عن ديننا اإلسالمي الذي يحثنا على الوحدة ولم  من على

 ."الشمل, وأيضًا ال عالقة لها بالوطنية والعادات والتقاليد األصيلة التي تربي عليها أبناء شعبنا
 وأضاف: " يبدو أن الهباش نسي أن شعبنا مازال تحت االحتالل ويناضل لوحده في الميدان منذ
سنين, فأن كان هناك شوك سنقتلعه لوحدنا يا هباش , ولن نقبل بتدخل أي أحد كان, ولكن إن كان 
هناك تدخل لتقريب ذات البين فنحن أول من يرحب به, كما حدث قبل ذلك وال يخفي على أحد 
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قبضنا على الجمر حين قصف أحد أبنائنا أبان اتفاق الشاطئ فصمتنا عن الرد , صمت الوطنيين 
 ."ريصين على وحدة أبناء شعبناالح

 98/3/9112قدس برس، 
 
 معاريف: نتنياهو سيواجه مشاكل معقدة في عملية تشكيل الحكومة المقبلة .9

المستقبل: رأى الُمحلل السياسّي بن كاسبيت، في مقاٍل نشره في صحيفة  -القدس المحتلة 
اإلسرائيلية، تبين إّنه وخالل عّدة االسرائيلية ان المؤشرات القائمة في الحلبة السياسية « معاريف»

المعسكر »أسابيع، وعندما ُيكمل بنيامين نتنياهو تشكيل حكومته اليمينية المتدينة، سيدعو رئيس 
إسحاق هرتسوغ الى االنضمام إلى االئتالف، وسُيوّجه دعوة مماثلة ليائير البيد، رئيس « الصهيونيّ 

 فعل ذلك حًبا بهما إنّما النعدام الخيارات.، الفًتا إلى أّن نتنياهو لن ي«يش عتيد»حزب 
واضاف ان حكومته الرابعة التي سيعكف نتنياهو على تشكيلها في األسابيع المقبلة، ُيتوقع أْن تكون 

سياسّية، يستطيع أْن ُيلّين بها المجتمع الدولّي عاّمة، « ورقة تين»األولى التي ليس لنتنياهو فيها 
ال سيما ان معضلة نتنياهو هي أّن من يفهم هرتسوغ والبيد يعلم أّن والحكومة األميركّية خاصة، و 

 استجابتهما لدعوته تقترب من الصفر.
اآلن، وبعد أن كّلف رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، نتنياهو مهّمة تشكيل الحكومة رسميًا، »أضاف 

(، ليمّكنه من 091مقعًدا )من بين  00يطمح السياسي األقوى في إسرائيل إلى بناء ائتالف يضم 
سنوات أخرى كرئيس الوزراء، كيف يناور بين األحزاب التي أوصت به  0حكومة مستقّرة على مدى 

؟ هناك «الليكود»كرئيس للوزراء، من هم الذين وعدهم بالحقائب الكبيرة وكيف يؤثر ذلك على حزبه 
 لون )كوالنو(.وهو حزب موشيه كح« الليكود»حزب رئيسّي من المتوقع أن يكون في ائتالف 

 92/3/9112المستقبل، بيروت، 
 
 نتنياهو يلجأ للرئيس الروسي للتأثير على االتفاق مع إيران .01

يران،  - 02عرب  رويترز: في ظل التقارير حول التقدم في المفاوضات النووية بين الدول الكبرى وا 
هاتفية مع الرئيس الروسي أجرى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، نهاية األسبوع، محادثة 

 فالديمير وبحث معه المفاوضات مع إيران.
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن اتصال نتنياهو هو محاولة أخيرة للضغط على الدول الكبرى 
المشاركة في في المفاوضات النووية اإليرانية بهدف دفع المصالح اإلسرائيلية والتأثير على االتفاق 

في سويسرا.  وأضافت أن المحادثة أيضا تطرقت إلى األحداث في اليمن، دون الذي تجري بلورته 
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أن تورد تفاصيل إضافية، مشيرة إلى أن نتنياهو أجرى اتصاال هاتفيا مماثال  مع رئيس الوزراء 
 الهندي نرندرا مودي.

 من جانبه وصف الوزير لشؤون االستخبارات، يوفال شطاينتس، االتفاق الذي على وشك التوصل
 «إشكالي ومليء بالثغرات»إليه بيم الدول الكبرى بأنه اتفاق سيء، ووصفه بأنه 

وقال مسؤولون غربيون لرويترز إن إيران والقوى الكبرى قاربت على التوصل التفاق من صفحتين أو 
ثالث صفحات يتضمن أرقاما محددة تشكل األساس التفاق طويل المدى يهدف إلى إنهاء مواجهة 

 عاما بشأن طموحات طهران النووية. 09بدأت قبل 
ومع وصول وزيري خارجية فرنسا وألمانيا إلى سويسرا يوم السبت لالنضمام للمحادثات بين وزير 
الخارجية األمريكي جون كيري ووزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف حذر مسؤولون غربيون 

يرانيون على دراية بالمفاوضات بأن احتمال أن تمنى بال  فشل ال يزال قائما.وا 
 98/3/9112، 18عرب 

 
 مجموعة العمل: استشهاد أربعة فلسطينيين تعذيبًا في السجون السورية .00

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، استشهاد أربعة الجئين فلسطينيين جّراء التعذيب 
لتعّرف على صور كل في سجون نظام بشار األسد في سوريا. وقالت "المجموعة في بيانها نه تم ا

من الالجئين: عبد الرحيم موعد وطارق أبو حسين من أبناء مخيم اليرموك، من بين آالف الصور 
 لضحايا التعذيب واإلخفاء القسري في سجون النظام السوري، والتي ُسربت مطلع الشهر الماضي.

منطقة الميدان  وذكرت المجموعة، أن "أبو حسين كان قد اعتقل منذ أكثر ما يزيد عن عام من
 بدمشق بحجة تشابه األسماء".

عاما( من مخيم الرمل في الالذقية،  99كما قضت الالجئة الفلسطينية ياسمين أحمد عبد الباقي )
تحت التعذيب في السجون السورية بعد أن تم اعتقالها أثناء قيام األجهزة األمنية السورية بدهم 

 .9100المخيم عام المخيم، بتهمة إسعاف المصابين من أبناء 
عاما( من سكان مدينة دمشق وذلك تحت التعذيب  92وقضت الالجئة الفلسطينية شهد أبو ياسين )

بتهمة النشاط اإلغاثي، وهي أم  9109في السجون السورية، بعد أن كان تم اعتقالها منذ بداية عام 
رية ارتفعت منذ بدء وأشارت المجموعة إلى أن حصيلة ضحايا التعذيب في السجون السو  لطفلة. 

 0111حسب إحصائيات مجموعة العمل، فيما ال يزال أكثر من  322اندالع األزمة السورية، إلى 
 معتقاًل، وال يعرف مصيرهم حتى اآلن. 202معتقل في السجون السورية وثقت مجموعة العمل منهم 

 98/3/9112فلسطين أون الين، 
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 لح في الذكرى الخامسة النطالقتهاإصابات جراء قمع االحتالل مسيرة النبي صا .02

األيام: أصيب عدد من المواطنين في قرية النبي صالح، شمال غربي محافظة رام هللا  –رام هللا 
والبيرة، أمس، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحاالت اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل 

ت في القرية، عقب قيام قوات االحتالل للدموع، الذي أطلقه جنود االحتالل خالل مواجهات اندلع
، والذكرى السنوية الخامسة النطالق المقاومة الشعبية في «يوم األرض»بقمع مسيرة نظمت لمناسبة 

 القرية.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل هاجمت المشاركين في المسيرة التي انطلقت من وسط 

نود االحتالل قاموا باعتقال القائم بأعمال هيئة شؤون القرية، وصوال إلى مدخل القرية، مبينة أن ج
الجدار واالستيطان جميل البرغوثي، عالوة على توقيف محافظ رام هللا والبيرة، والوفد المرافق لها 

 بعض الوقت.
، إلى أن المسيرة شهدت مشاركة واسعة من مختلف أنحاء «األيام»ولفتت المصادر في حديث لـ 

من المشاركين ممثلون عن المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم بمحافظة الضفة، حيث كان من ض
في قلقيلية، عالوة على عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، ومحافظ رام هللا والبيرة د. 

 ليلى غنام، وأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف.
ابي، أكد المشاركون فيه أهمية المقاومة الشعبية في ابراز وأوضحت: أن المسيرة سبقت بمهرجان خط

 النضال الوطني.
على صعيد آخر، أوضحت المحافظة في بيان صحافي، أن قوات االحتالل قامت بإيقاف غنام، 

، مبينا أن الجنود هددوا باستهدافها بشكل «النبي صالح»ومدير مكتبها عند حاجز أقامته على مدخل 
 كتها في المسيرة.مباشر في حال مشار 

أن تهديدات االحتالل، لن تثنينا عن مواصلة الدرب النضالي »وأشار البيان نقال عن غنام، إلى 
وكانت غنام أثنت في كلمة لها خالل المهرجان الخطابي على نضال المرأة، داعية بالمقابل  «.لشعبنا

 إلى تكثيف العمل الشعبي، وزيادة زخم الفعاليات الميدانية.
 92/3/9112م، رام هللا، األيا

 
 وحدة سكنية 131مشروعان استيطانيان في القدس يتضمنان  .03

السبيل: كشفت مصادر عبرية أمس عن مشروعين استيطانيين أحدهما في جبل أبو غنيم  –القدس 
 ( وحدة استيطانية جديدة.030في القدس، واآلخر شمال غرب القدس يتضمنان بناء )
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لعبرية أمس إن شركة "احيم حسنيد" الصهيونية باعت خالل الربع وقالت أسبوعية "كول هعير" ا
(، ست عشرة وحدة سكنية، في المشروع االستيطاني "بيت نغان"، الذي من 9102األول من العام )

 المقرر إقامته في مستوطنة "هار حومه" في جبل أبو غنيم.
زعة على مبان تتكون من ( وحدة سكنية في إطار مشروع "بيت فغان" مو 00ومن المقرر إقامة )

 خمسة أو ستة طوابق.
( وحدة سكنية في المشروع االستيطاني "كدمات موديعين" الذي تجري 09ومن جهة ثانية، بيعت )

إقامته في مستوطنة "بيت حورون" شمال غرب القدس. ووفقا لشركة "يسدوت شيتوف" المشرفة على 
 أخرى. ( وحدة استطانية09هذا المشروع؛ تجري حملة لتسويق)

 92/3/9112السبيل، عمان، 
 
 شجرة زيتون ولوزيات في الخليل 1911مستوطنون يقتلعون  .04

القدس دوت كوم: اقتلع مستوطنو مستوطنتي "اصفر وبني كديم" المقامتان على أراضي  -الخليل 
شجرة زيتون وعشرات أشجار اللوزيات في  0911مواطني بلدة الشيوخ، مساء اليوم السبت، نحو 

 الواصلي شمال شرق الخليل.منطقة 
وقال الناشط الشبابي واإلعالمي في بلدة الشيوخ أحمد الحاليقة لوكالة "وفا"، إن مستوطني 
المستوطنتين المذكورتين اقتحموا اراضي المواطنين محمد وعبد القادر وموسى ابو شنب العيايدة 

شجرة زيتون وعشرات  0911تلعوا بمنطقة الواصلي شرق بلدة الشيوخ المحاذية لمنطقة الزعفران، واق
 أشجار اللوزيات، بهدف سرقة أراضي المواطنين وممتلكاتهم لتوسيع المستوطنتين المذكورتين.

 98/3/9112القدس، القدس، 
 
 نيابة االحتالل تطلب من "العليا" المصادقة على هدم قرية سوسيا .05
ان النيابة العامة لسلطات  ترجمة خاصة: ذكرت صحيفة "هآرتس" -القدس دوت كوم  -رام هللا  

االحتالل طالبت المحكمة العليا االسرائيلية بالمصادقة على هدم قرية سوسيا الواقعة جنوب محافظة 
 الخليل، والعمل على نقل سكانها الى بلدة يطا المجاورة.

حتالل وزعمت النيابة ان السبب وراء طلبها هذا هو إفتقار المنطقة للبنى التحتية، رغم ان سلطات اال
هي التي تمنع سكان القرية من البناء، كما ادعت النيابة ان مصادرة األراضي التي تقع فيها القرية 
تمت بسبب إجراء حفريات أثرية فيها، علما ان البؤرة االستيطانية في المنطقة مقامة في قلب ما 

 يسمى بـ "الحديقة األثرية".
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ت ردًا على االلتماس الذي تقّدم به اهالي القرية ضد ويشار الى ان مطالبة نيابة االحتالل هذه جاء
امر هدمها قبل نحو عام بالتعاون مع منظمة "حاخامات من اجل حقوق االنسان"، حيث طالب 

مسكن في القرية، والسماح لهم بالبقاء  011امر هدم تشمل حوالي  00السكان في التماسهم إلغاء 
 في قريتهم.

تي تمثل أصحاب األراضي الفلسطينيين، إنه "على مدار سنوات وقالت المحامية قمر مشرقي، ال
طويلة منع الجيش سكان القرية من تنظيم سكنهم في المكان ورفض كافة طلبات استصدار تصاريح 
 بناء من أجل إبعادهم عن مستوطنة سوسيا والسماح للمستوطنين بمواصلة نهب األراضي الزراعية".

 92/3/9112القدس، القدس، 
 
 صبري يدعو لدعم جهود األردن بالدفاع عن المقدسات بالقدس عكرمة .06

أشاد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب وامام المسجد األقصى المبارك الدكتور بترا:  -اربد 
عكرمة صبري بالدعم والرعاية التي يلقاها المسجد االقصى وسائر المقدسات في القدس وفلسطين 

 من األردن ملكا وحكومة وشعبا.
ل ان الجهود الكبيرة التي وأكد خالل محاضرة أول من أمس في قاعة بلدية إربد بدعوة من نادي الجلي

يبذلها جاللة الملك عبدهللا الثاني على الصعيد الدولي اسهمت في تخفيف حدة االنتهاكات 
والمضايقات التي يقوم بها االحتالل االسرائيلي ومستوطنوه على عمليات ترميم المسجد االقصى 

على المصلين والدفاع عنه  وصيانته وادخال المواد الالزمة لذلك او تلك المتصلة بتضييق الخناق
أمام محاوالت االنتهاك واالعتداء عليه وعلى المقدسات في القدس الشريف. ودعا الدول العربية 
واالسالمية الن يكون لها دور أكبر في دعم جهود األردن الدؤوبة في الدفاع عن المقدسات في 

في التصدي لحالة شبه دائمة من  القدس وفلسطين والوقوف مع الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني
 الممارسات الصهيونية التي تهدف لالعتداء على المقدسات وطمس هويتها االسالمية.

وقال ان االقصى سيبقى دائما البوصلة التي تربط العرب والمسلمين بالقدس وهو يحتاج أكثر من أي 
نين بالسيطرة عليه وتحويله وقت مضى للدعم والدفاع والرعاية عنه أمام اطماع إسرائيل والمستوط

الى اثر يهودي بالزور والباطل والبهتان، غير انه أكد انه واثق من حمايته والدفاع عنه بالغالي 
والنفيس وان مساعي إسرائيل بطمس هويته لن تنجح كما لن تنجح في عزل القدس في جدارها 

 العازل.
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جد ثورة مجيدة وجيش عربي باسل فهناك من جهته، قال رئيس النادي فيصل التايه ان في كرامة الم
تعانقت البنادق وتوحدت األجساد في خندق الممانعة واطلت ازاهير البطولة والتوأمة لتعانق طريق 

 االنتصار والحرية واالنعتاق.
واضاف ان دموع القدس فاضت وتطايرت على اسوارها بأفراح النصر المبين الذي قاده بنو هاشم 

مكارم على القدس ومقدساتها وحمايتها بالروح والمال واإلدارة الثاقبة حماية لها الغر الميامين ذوو ال
 من سياسة التهويد.

 92/3/9112الغد، عمان، 
 
 سجال حول تدريس النكبة في المدارس اإلسرائيلية .07

: يرفض حزب الليكود الحاكم في إسرائيل تدريس موضوع نكبة فلسطين في المدارس ، 02عرب 
. رغم ذلك فإن نقاشا عاما جار حول ذلك، في أعقاب تعبير وزير التربية والتعليم وخاصة اليهودية

السابق، شاي بيرون، من حزب 'ييش عتيد'، عن وجوب تدريس النكبة وخصوصا في المدارس 
 اليهودية، بينما عارض ذلك بشدة سلفه في المنصب، غدعون ساعر، من الليكود.

موقع 'تويتر'، الليلة الماضية، أن 'موقف شاي بيرون  واعتبر ساعر في تغريدة في حسابه على
المؤيد لتدريس النكبة خاطئ من أساسه. وال يمكن لدولة أن تمنح الشرعية لمفهوم يرى بقيامها كارثة 

 )الترجمة العبرية للنكبة('.
هو  ويشار إلى أن أحد المرشحين لتولي حقيبة التربية والتعليم في حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة

رئيس حزب 'البيت اليهودي'، نفتالي بينيت، األكثر تطرفا من ساعر ويعلن معارضته لحق 
 الفلسطينيين بدولة في فلسطين التاريخية.

، قرر إخراج مصطلح النكبة من مناهج التعليم 9112وكان ساعر، كوزير للتربية والتعليم في العام 
ها أنه 'ال يوجد أي سبب ألن يشمل منهاج التعليم الرسمية في جهاز التعليم العربي أيضا. وزعم حين

 الرسمي في دولة إسرائيل تصوير قيام الدولة على أنه كارثة'.
واستؤنف النقاش الصاخب حول تدريس النكبة في أعقاب تصريحات بيرون في مؤتمر تربوي عقد 

ئية القومية في في تل أبيب، يوم االثنين الماضي، وقال خاللها إنه 'سألوني في المدرسة الثنا
ميسغاف حول رأيي في تدريس النكبة للتالميذ العرب في جهاز التعليم. وأجبت أنني أعارض. فأنا 

 أؤيد أن يدرس جميع التالميذ في إسرائيل موضوع النكبة'.
وأضاف بيرون أنه 'ال أعتقد أن بإمكان تلميذ أن يصل إلى جهاز التعليم اإلسرائيلي، في الوقت الذي 

من التالميذ روح وطنية، قصة معينة، وهو ال يعرف هذه القصة'. وتابع بيرون خالل  %91فيه لـ
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مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش اإلسرائيلي 'ال أحد من التالميذ مات من التعليم، وأن تتعلم الشيء ال 
ذا لم نرِو القصة فإن التالميذ لن يلتقوا،  يعني أنك توافق عليه. وتجاهله ال يعني أنه ليس موجودا. وا 
 أليس هذا الموضوع موجود في وسائل اإلعالم؟ وفي الخطاب العام؟ هل يمكن تجاهله؟'.

واعتبر ساعر أن النكبة سببها رفض العرب لقيام دولة يهودية، وأن 'كال الجانبين عانوا. وأحدهما 
ف أن 'الشعب انتصر، وهو الجانب الذي اعتدي عليه. وهذه الرواية يتعلمها تالميذ إسرائيل'. وأضا
 اليهودي ليس محتال في أرض إسرائيل. وقول ذلك هو محاولة للتنكر لماضي البالد'.

ويشار إلى أن عددا من متابعي ساعر في 'تويتر' شاركوا في النقاش وأيد قسم منهم تدريس موضوع 
 النكبة بينما عارض ذلك قسم آخر.

 92/3/9112، 18عرب 
 
 في طولكرم مصانع إسرائيلية تنشر ملوثات سامة .08

قدس برس: قالت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، إن اإلجراءات االسرائيلية المتمثلة بحرق  -رام هللا 
مخلفات منتجات المنطقة الصناعية االسرائيلية غرب مدينة طولكرم )شمال الضفة الغربية المحتلة(، 

(، أن 92/3ان صحفي السبت )وأضافت سلطة البيئة في بي .يعد اعتداء صارخا بحق اإلنسان والبيئة
 .الحرق تم في مصنع الموت المسمى "تال ايل" وهو من ضمن اثنا عشر مصنعا مقاما في المنطقة

وكان دخانا اسودا كثيفا تصاعد من داخل المنطقة الغربية من طولكرم، وانتشر في سماء المنطقة 
 .سرائيليةباتجاه الداخل الفلسطيني، من عمليات حرق المخلفات الصناعية اإل

وأكدت سلطة جودة البيئة، أن االحتالل االسرائيلي يستهدف البيئة الفلسطينية بشكل ممنهج، وأن 
مصانع الموت االسرائيلية تعد أداة لتدمير االنسان والبيئة من خالل عمليات الحرق التي تستمر 

  .بشكل سنوي في المنطقة الصناعية
ودها الوطنية والدبلوماسية والقانونية واالعالمية في واشارت سلطة البيئة، إلى أنها ستواصل جه

 .فضح الممارسات االسرائيلية بحق االنسان والبيئة في طولكرم، والعمل على إغالقها
 98/3/9112قدس برس، 

 
 مركز: األسرى يعانون من نقص في كميات الطعام ونوعيته .09

ة السجون اإلسرائيلية ال تلتزم قدس برس: أكد مركز حقوقي فلسطيني، أن إدارة مصلح -رام هللا 
باالتفاقيات والقوانين المتعارف عليها دوليًا فيما يخص كمية ونوعية الطعام المقدم لألسرى 

 .الفلسطينيين
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(: 92/3وأفاد مركز "األسرى للدراسات" في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه اليوم السبت )
 ."ا إدارة السجون لألسرى قليلة الكمية وسيئة النوعيةان اللحوم والخضراوات والفواكهة التي تقدمه

وذكر المركز، أن إدارة مصلحة السجون تقدم لألسرى وجبات غير متكاملة وغير نظيفة ويشمئز من 
تناولها األسرى بسبب طهيها بأيدي الجنائيين اليهود اللذين ال يتوانون من وضع األوساخ عمدًا في 

 .وجبات الطعام الرئيسية
ضطر األسرى لشراء طعامهم من الكانتين األمر الذى يكلفهم أموال باهظة لغالء أسعارها مما ي

 .داخل السجون
ولفت المركز إلى أن األسرى توجهوا مرارًا وتكرارًا بشكاوى وقدموا كتب لمدير عام مصلحة السجون 

 .في تجاهل مطالبهمحول معاناتهم، إال أن إدارة السجون أمعنت في إجراءاتها التعسفية واستمرارها 
 98/3/9112قدس برس، 

 
 محكمة األمور المستعجلة بمصر: الحكم النهائي في الطعن بقضية حماس في أيار/ مايو .21

أ ف ب: انتهت محكمة مستأنف األمور المستعجلة في مصر، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، 
ور المستعجلة منذ أمس، من نظر طعن قضايا الدولة على الحكم الذي أصدرته محكمة األم

مايو/ أيار للنطق  01أسبوعين باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية منظمة إرهابية وحجزت جلسة 
 بالحكم النهائي.

واتهمت الدعوى القضائية التي أقيمت أمام المحكمة "حماس" بالضلوع في "أعمال إرهابية" داخل 
اسم الحركة ضمن قائمة المنظمات  األراضي المصرية، وطالبت بإلزام الحكومة المصرية بإدراج

 اإلرهابية.
 92/3/9112الخليج، الشارقة، 

 
 الطراونة: غياب حل عادل للقضية الفلسطينية يعني تضييع مفتاح الحل ألزمات الشرق األوسط .20

بترا: أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن غياب الحل العادل والشامل للقضية  -هانوي 
س قرارات الشرعية الدولية، وا عالن قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والكرامة الفلسطينية، على أس

 على ترابها، "يعني تضييع مفتاح الحل ألزمات الشرق األوسط".
وقال في اجتماع لجنة قضايا الشرق األوسط التابعة لالتحاد البرلماني الدولي الذي بدأ أعماله في 

قليمنا العاصمة الفيتنامية هانوي أمس  انه امام كل ذلك؛ فإن أساس أزمة منطقة الشرق األوسط، وا 
بالتحديد، هو اإلهمال الدولي في التعاطي الجدي مع هموم وأوجاع مجتمعاتنا، والدليل ماثل للعيان 
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بهذا الخصوص، غياب الجدية واإلرادة الحقيقية في دعم الحل السياسي للقضية الفلسطينية على 
 عالن قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والكرامة.أساس حل الدولتين، وا  

 92/3/9112الغد، عمان، 
 
 "إسرائيل" تواصل انتهاكها األجواء اللبنانية .22

قنا: واصل الطيران اإلسرائيلي اليوم السبت، انتهاكه األجواء اللبنانية. وأوضح بيان صادر  -بيروت 
ائيلية اخترقت األجواء اللبنانية من فوق بلدة عن قيادة الجيش اللبناني، أن طائرة استطالع إسر 

كفركال، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي، ثم غادرت األجواء من فوق بلدة 
 الناقورة.

 92/3/9112الشرق، الدوحة، 
 
 أمير قطر يطالب برفع الحصار عن غزة ووقف االستيطان .23

ب األمير القطري الشيخ تميم بن حمد، بضرورة رفع المركز الفلسطيني لإلعالم: طال-متابعة 
الحصار عن غزة ووقف االستيطان، داعيًا إلى تسهيل حياة الفلسطينيين، والعمل على ضرورة 

 الحراك العربي لتطبيق ذلك.
وأكد حمد أنه ال يجوز أن يتحول الحصار على قطاع غزة إلى حالة طبيعية، والتي تؤثر على 

 ادية واالجتماعية والسياسية.مجاالت الحياة االقتص
(، أمام رؤساء الدول العربية في القمة العربية 3-92جاءت تصريحات حمد خالل كلمته السبت )

في دورتها السادسة والعشرين في شرم الشيخ المصرية. وطالب حمد المجتمع الدولي بالضغط على 
 الدول العربية إلى تسهيل ذلك.دولة االحتالل لرفع الحصار والعمل على وقف االستيطان، داعيًا 

 98/3/9112المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 منظمة التعاون اإلسالمي: استعدادات لعقد قمة إسالمية استثنائية حول فلسطين .24

الخليج: أكد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، إياد أمين مدني أن  -شرم الشيخ  -القاهرة 
استثنائية حول فلسطين وما يحيق بأهلنا هناك، وما يتعرض له العمل يجري لعقد قمة إسالمية 

المسجد األقصى من امتهان، والطريق المسدود الذي وصلت إليه مسيرة أكثر من عشرين سنة من 
المفاوضات، وحول العودة للتفاوض على أساس مبادرة السالم العربية، والمطلب الفلسطيني بأجندة 

ا للخروج من ربقة الوسيط الوحيد، الذي يكاد يكون طرفًا ال محددة في إطار زمني محدد، وأيض
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وسيطًا، إلى وساطة أوسع، تمثلها اللجنة الرباعية بقيادة جديدة . جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في 
 الجلسة االفتتاحية للقمة العربية.

 92/3/9112الخليج، الشارقة، 
 
 تقديم المساعدات إلنقاذ غزةمدير عمليات األونروا: اإلمارات أول من بادر ب .25

عالء المشهراوي: أعرب روبرت تيرنر مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئين  -غزة 
في قطاع غزة، عن تقدير الوكالة الكبير للدور اإلماراتي الداعم لالجئين « أونروا»الفلسطينيين 

 الفلسطينيين باعتبارها من أكبر المتبرعين.
دولة اإلمارات العربية المتحدة أول من هب لتقديم «: االتحاد»لـ وقال تيرنر في حديث خاص

قامة مستشفى  مساعدات طارئة إلنقاذ أبناء قطاع غزة خالل العدوان األخير عبر الجسر الجوي وا 
 ميداني، حيث قدرت مساعداتها بأربعين مليون دوالر.

خالل العدوان اإلسرائيلي  اإلماراتية مساعدات للنازحين والمتضررين،« الهالل األحمر»وقدمت 
مليون دوالر شملت طرودًا غذائية وصحية  02لمواجهة المنخفض الجوي بقرابة « تراحموا»وحملة 

وتدفئة ومواد تنظيف وجالونات مياه ومالبس ومواد طبية وا غاثية أخرى، باإلضافة إلى المستشفى 
 الميداني اإلماراتي لمعالجة جرحى العدوان.

في قطاع غزة، أن اإلمارات العربية داعم أساسي سواء بتشييد « أونروا»وأوضح مدير عمليات 
 المدارس أو المشاريع اإلسكانية والمساعدات الغذائية واإلغاثية.

وكشف تيرنر النقاب عن انتهاء العمل في مشروع اإلسكان اإلماراتي في خان يونس الذي نفذته هيئة 
آالف شخص،  3وحدة سكنية ستأوي ما ال يقل عن  011الهالل األحمر اإلماراتية، حيث تم تجهيز 

مليون دوالر، موضحًا أنه سيتم تنظيم احتفال ضخم مطلع أبريل لالحتفاء بهذا  91بتكلفة بلغت قرابة 
 المشروع الحيوي المهم.

مدارس بتكلفة  2مدارس لوكالة الغوث في قطاع غزة من أصل  0وأكد تيرنر قرب االنتهاء من بناء 
  الر.مليون دو  00

اإلماراتية مع وكالة الغوث التي تسلمت « الهالل األحمر»وأشار تيرنر إلى االتفاقية التي وقعتها 
 مليون درهم لبناء بعض البيوت وأخرى تتعلق بإنشاء حي سكني مستقل. 021نحو 

 92/3/9112االتحاد، أبو ظبي، 
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 الشعب الفلسطينيالمنتدى االجتماعي العالمي يختتم أعماله في تونس بالتضامن مع  .26
القدس دوت كوم: تظاهر مئات األشخاص اليوم السبت في العاصمة التونسية تعبيرا عن  -تونس 

"التضامن" مع الشعب الفلسطيني، وذلك في ختام فعاليات المنتدى االجتماعي العالمي الذي شهد 
 ألف شخص من أنحاء العالم، حسب المنظمين. 21و 01مشاركة ما بين 
 هرون الذين لوحوا بأعالم فلسطينية "فلسطين حرة" و"ال للتطبيع مع إسرائيل".وهتف المتظا

وقالت سعيدة الهذيلي احدى المشاركات "ان هدف هذا المنتدى هو مناقشة وايجاد الحلول لمظالم 
 العالم. ومن الطبيعي بالتالي ان تتوج القضية الفلسطينية فعالياته".

دولة، حسب ما ذكر عالء طالبي،  090الف شخص من  21الفا و 01وشارك في المنتدى ما بين 
 احد منظمي المنتدى المناهض للعولمة الذي افتتح الثالثاء بالعاصمة التونسية.

الفا، لكن مشاركة التونسيين تراجعت هذا العام، حسب  01وكان المنظمون يأملون بمشاركة نحو  
 طالبي.

آذار )مارس( الجاري أسهم "بعض الشيء"  02واوضح طالبي ان االعتداء على متحف باردو في 
 ألف أجنبي في المنتدى. 91في التأثير على حضور المشاركين األجانب. وشارك 

 98/3/9112القدس، القدس، 
 
 بان كي مون: غزة برميل بارود والوضع فيها يزداد سوءًا يومًا بعد يوم .27

ان كي مون، كلمته بالقمة العربية وكاالت: حث األمين العام لألمم المتحدة، ب-الخليج -القاهرة 
"إسرائيل" على إنهاء ما يقرب من نصف قرن من االحتالل، لكنه دعا الفلسطينيين في الوقت ذاته 
إلى تجاوز انقساماتهم، وأعرب مون عن "قلقه العميق" إزاء األوضاع في اليمن، مدينًا "محاوالت 

التفاقات السياسية من خالل استخدام القوة الحوثيين والرئيس السابق علي عبدهللا صالح، تقويض ا
  العسكرية" .

ووصف كي مون غزة بأنها برميل بارود، مشيرًا إلى أن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ووصف 
األمين العام المستوطنات "اإلسرائيلية" في األراضي المحتلة بأنها "غير شرعية وتشكل عائقًا خطرًا 

 ل" إلى إنهاء "ما يقرب من نصف قرن من االحتالل".للسالم"، داعيًا "إسرائي
 92/3/9112الخليج، الشارقة، 
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 اجتماع القيادة الفلسطينية األخير: وقائع وآفاق .28
 د. اسعد عبد الرحمن
في االجتماع األخير للقيادة الفلسطينية األعلى )اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية( في رام 

مناقشة االنتخابات اإلسرائيلية ونتائجها. وقد كان  -ضمن مواضيع عديدة  -ت هللا قبل أيام، تم
المعسكر »اليميني أو « الليكود»تقدير القيادة الفلسطينية السابق صحيحا، سواء فاز حزب 

، حيث أن كل المؤشرات كانت تؤكد أن فرصة تشكيل الحكومة ستكون من نصيب «الصهيوني
ن نتنياهو(! وحتى لو جاءت التوقعات عكس ذلك، وطلب من )يتسحاق رئيس الوزراء الحالي )بنيامي

هرتسوغ( تشكيل الحكومة، فإنه من واقع التحالفات وطبيعتها في إسرائيل التي عادة ما تقيد 
عندئذ المضي في التسوية السلمية وفق « حكومته»الحكومات وخاصة اإلئتالفية، لن تستطيع 

الذي دعت إليه « المجلس المركزي»سطينيين. وعليه، جاء اجتماع المبادئ وبرنامج الحد األدنى الفل
قبل االنتخابات اإلسرائيلية بعيدا عن األوهام، وجاهزا للتعاطي المستقبلي، خاصة « اللجنة التنفيذية»

بعدم اتخاذ خطوات قبل االنتخابات « القيادة»في ظل عديد الضغوط الغربية والعربية التي نصحت 
 اإلسرائيلية.

جاءت نتائج االنتخابات لتؤكد اقتناع القيادة الفلسطينية أن أي قرار بالعودة إلى المفاوضات  لقد
الصهيوني! وأن « االستيطان»المباشرة يعني، بدون تالعب لغوي، منح مشروعية لالستعمار/ 

وتحديد مرجعية ملزمة لها سيؤدي الى « االستيطان»الذهاب الى المفاوضات المباشرة دون وقف 
أكبر وأخطر مما يجري اليوم. لذا، تجهزت القيادة الفلسطينية إلعادة القضية الفلسطينية إلى  فشل

الحلبة الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية، من خالل مسارين األول: خارجي، عبر الكفاح السياسي 
القادم والدبلوماسي واإلعالمي مع دول العالم وبرلماناته، خاصة وأنه في األول من نيسان/ إبريل 

نتوقع صدور قرار يعلن عن تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية بحق رفع الدعاوى إلى المحكمة 
الجنائية الدولية. والمسار الثاني: داخلي، عبر الكفاح الجماهيري بدعم قوى حركة التضامن الدولية 

ب االستثمارات ( أي )حركة المقاطعة وسحBDSمع الشعب الفلسطيني والحركة المدنية الفلسطينية )
وفرض العقوبات(، بحيث يتشكل رافد للخط الكفاحي األساسي الموازي للمسارين آنفي الذكر: 

 المقاومة الشعبية السلمية الحضارية.
هي قرارات ملزمة « المجلس المركزي»على أن قرارات « التنفيذية»في السياق، تم التأكيد في اجتماع 

يتم تحديدها قريبا « خارطة طريق»الحتالل اإلسرائيلي وفق وعلى رأسها وقف التنسيق األمني مع ا
جدا، من قبل لجنة مختصة، وذلك مع نجاح إسرائيل في استغالل التنسيق األمني لصالحها، وتزايد 

يتحول تدريجيا إلى قوة تسهم في حماية أمن إسرائيل)!!!( فضال « السلطة»عدد المؤمنين بأن بقاء 
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لي)!!!(. وفي سياق بحث الخط الكفاحي الجماهيري، تم التشديد على عن شرعنة االحتالل اإلسرائي
وحركة فتح، « التنفيذية»بتفعيل لجنة تنسيق من « المستوطنات»مسألة مقاطعة بضائع المستعمرات/ 

خاصة وأن حركة المقاطعة في الضفة الغربية تتنامى بشكل متسارع مؤخرًا كحصيلة لنشاطات 
 نية وعربية ودولية.جمعيات ومنظمات أهلية فلسطي

لقد قدم رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدهللا تقريرا وافيا عما قدمته وما زالت حكومته 
)حكومة الوفاق الوطني( لألهل في قطاع غزة، على أن يكون ذلك التقرير مدار بحث ونقاش من 

وفي «. القطاع»إلسرائيلي على قبل االجتماع القادم للجنة التنفيذية، خاصة مع استمرار الحصار ا
والحفاظ على مصالحهم في « القطاع»هذا النطاق، تم التطرق إلى موضوع الحرص على األهل في 

الفلسطينية بحيث يترأس الحمدهللا وفدا من الوزراء لزيارة القطاع، « حكومة الوفاق»ظل بعد مركز 
في مدينة غزة لتنفيذ االتفاقات التي تم وهو ما تم بالسرعة المنشودة، وعقد اجتماع للطاقم الوزاري 

نهاء اإلنقسام الفلسطيني   –التوصل إليها فلسطينيا، مع الحرص على مسألة الوحدة الوطنية وا 
الفلسطيني، قطعا للطريق على المشروع اإلسرائيلي الهادف إقامة دولة فلسطينية بنظامين، واحدة في 

بالذهاب إلى قطاع « اللجنة التنفيذية»مسارعة وفد  الضفة واألخرى في غزة. هذا، إضافة إلى ضرورة
غزة والتفاعل مع قيادة حماس )وغيرها( ومع األهل في المحافظات الجنوبية. كذلك، جرى حديث، 
قديم جديد، حول عقد اجتماع إطار جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة حماس والجهاد 

ي إيجاد المكان المناسب لعقد االجتماع، فضال عن اإلسالمي، رغم استمرار المشكلة المتمثلة ف
التعقيدات السياسية المحلية واإلقليمية المعروفة، وهو أمر لألسف نجاحه مرهون بإيجاد المكان 

 والخروج من هذه التعقيدات.
أخيرا، تم بحث تفاصيل حال المقاومة الشعبية الحضارية السلمية التي تجري في عديد المناطق 

بشكل مستمر، مع ضرورة تفعيلها للوصول إلى عصيان مدني، حيث أنه مع تشكيل الفلسطينية 
من المتوقع استمراره في سياسة  –ربما األكثر يمينية من سابقاتها  -)نتنياهو( حكومته الرابعة 

العقوبات السابقة ضد السلطة الوطنية، الهادفة إلى تفكيكها عبر العقوبات: سياسية كانت، أم أمنية، 
لية واقتصادية. لذا، ركز االجتماع على مسألة تعزيز المقاومة الشعبية الحضارية التي أحدثت أم ما

نقلة نوعية بينت للعالم حقيقة وقدسية وشرعية المقاومة الفلسطينية الحديثة كنموذج جماهيري يفضح 
 أكثر بنية الفصل والتمييز العنصري )األبارتايد( اإلسرائيلي.

 92/3/9112الرأي، عمان، 
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 ارحموا فلسطين من المزايدات .29
 د. يوسف رزقة
)نحن أول من عانى من االنقسام والفتنة كاليمن وأكثر؟!( هذا ما قاله عباس في يوم السبت أمام 
القمة، وكان قد سبق إليه الهباش في يوم الجمعة بمطالبة )عاصفة الحزم( بأن تمتد إلى فلسطين، 

 اليمن؟! وليبيا، والعراق، وسوريا، كما تفعل في
الرجالن يعزفان على وتر واحد. إنه وتر استخدام القوة العسكرية لحل النزاعات في مكان الحلول 
السياسية, وبالذات حين تكون النزاعات عربية داخلية؟! بينما يبحثان عن حلول سياسية حين يكون 

اجهة العدوان النزاع مع المحتل الغاصب؟! كنت أتمنى عليهما أن يطالبا )عاصفة الحزم ( بمو 
العسكري اإلسرائيلي المتكرر على غزة، ولكنهما لألسف لم يرزقا شرف الكلمة، وال حصافة الحديث 

 ؟!
في اليمن ثمة اعتداء واضح وعسكري على الشرعية الدستورية، مع رفض للحوار وتطبيق المبادرة 

ه نسأل عباس: أين هي الخليجية لحل األزمة، ومن ثمة كانت عاصفة الحزم انتصارا للشرعية، وعلي
شرعيتك الدستورية؟! لقد انتهت الفترة القانونية لواليتك منصب الرئيس، ولم يعد لك شرعية دستورية، 
حتى تضع نفسك في مكان شرعية هادي؟! وكنت أنت أول من تمرد على شرعية االنتخابات التي 

اض خالفا للدستور، جاءت بحكم حماس؟! وكنت أنت من كرس االنقسام بتشكيل حكومة سالم في
وحين قبلت حماس بحكومة توافق وطني، وضّحت بمصالحها من أجل إنهاء االنقسام، وضعَت 
العراقيل أمام عمل حكومة التوافق في غزة، وما زلت تحرم الموظفين من حقوقهم البدهية في 

 رواتبهم. 
باس والهباش انتصارا إذا كانت عاصفة الحزم في اليمن انتصارا للشرعية ، فينبغي أن تكون ضد ع

للشرعية أيضا. ومع ذلك فغزة ال تحب هذه األقوال، وهذه المزايدات، بدليل قبولها بحكومة التوافق، 
وقبول حماس استقبال الحمد هللا قبل يومين من انعقاد القمة للبحث عن الحلول الغائبة، مع علمها 

ظف محمود عباس الزيارة في كلمته أمام أن القمة هي السبب الرئيس لزيارته في هذا التوقيت، وقد و 
 القمة توظيفا يخدم مصالحه، ورؤيته، وانتهى األمر، ونقطة وسطر جديد؟!

لقد أحسن تيسير خالد في رده على تصريحات الهباش، وعلى استخدامه للمنبر استخداما خطأ، 
كأن فلسطين وغزة في ولكن كانت المفاجأة لنا أن عباس أعاد كالم الهباش من منبر القمة العربية، و 

 حاجة إلى حروب جديدة؟! 
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الطيران العربي لم يتدخل يوما لصالح فلسطين ضد اليهود منذ خمسين عاما، واآلن يريد عباس 
والهباش استخدام الطيران العربي لضرب غزة، وليبيا، ودول أخرى؟ وكأن القادة العرب ليست لديهم 

  الحكمة الكافية في اتخاذ القرارات الكبيرة.
أنا متأكد أن القادة العرب لم يكونوا سعداء بكلمة عباس في هذه النقطة، وهم غير سعداء بكلمة 
الهباش أيضا. وال أعتقد أن فلسطينيا حرا كان سعيدا أو معجبا بهذه المهاترات والمزايدات التي تبحث 

معة لكلمة العرب. عن تأجيج النار في العواصم العربية، فتبدو فلسطين في نظر العرب مفرقة ال مج
لو كنت ناصحا لعباس لقلت له: اهتم بفلسطين، وتكلم عن فلسطين، ودعك من العواصم العربية 

 األخرى، وتذكر تجربة الكويت والعراق دائما.
 92/3/9112فلسطين أون الين، 

 
 عرب إسرائيل... والطريق إلى األمام .31

 جيمس زغبي
تي إلجراء أطروحة الدكتوراه حول ظهور الوعي ، ذهبت إلى بيروت بتكليف من جامع0200في عام 

القومي الفلسطيني. وألن األشخاص محل دراستي كانوا فلسطينيين في مخيمات الالجئين بلبنان، 
 توجهت إلى عين الحلوة إلجراء حوارات مع عدد من األسر، وتوثيق قصصهم.

غسان كنفاني، أدت إلى  وفي منتصف الطريق للقيام بعملي الميداني، أجريت مناقشة مع الروائي
حدوث تغير جذري في طريقي؛ إذ أخبرني غسان بأنني كنت أبحث في المكان الخاطئ. وكانت 
القصص التي جمعتها مهمة ومفيدة، ولكنه أشار إلى أن رد الفعل تجاه صدمة النزوح وصعوبة 

سعى إلى المعيشة في المخيمات، أدى إلى تجمد وعي األسر التي حوصرت في دوامة الزمن، وت
إعادة إنشاء هياكل حياة القرية في محاولة للحفاظ على ما فقدوه. وأوضح أن القصة المهمة كانت 

. وقد كانوا هم األكثر إثارة 0202تتكشف داخل إسرائيل بين العرب الذين ظلوا هناك بعد عام 
ما، ربما يتولون  لالهتمام، والجزء المتقدم سياسيًا من المجتمع الفلسطيني. وأصّر على أنه في يوم

 هم قيادة الطريق.
، ولتوضيح رأيه أطلعني على «إن هؤالء الفلسطينيين هم الذين يطورون وعيًا جديداً »وقال غسان: 

أشعار محمود درويش وتوفيق زايد وسامح القاسم. وعند قراءتها، أذهلني حبهم ألرضهم، ومقاومتهم 
 أة تحديهم للقمع الذي اضطروا لتحمله.للجهود اإلسرائيلية الرامية إلى سلب تراثهم، وجر 

العرب في أرض الميعاد: ظهور الوعي القومي الفلسطيني بين »وغّيرت تركيز أطروحتي وعنونتها: 
، واحتفظت بولعي بهذا المكون األساسي من الشعب «0200إلى  0202العرب في إسرائيل من 
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« القائمة المشتركة»الكبير الذي حققته الفلسطيني حتى يومنا هذا، وهكذا تابعت واحتفلت باالنتصار 
التي ضمت األحزاب العربية الموحدة في االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة. وعالوة على ذلك، أثارتني 
الخطوات الشجاعة المبكرة التي اتخذتها لتعزيز الثقة التي منحها لها الناخبون، بداية من رفضهم 

لتحريض « طعم»لالعتذار عن استخدام عرب إسرائيل كـ القاطع لجهود بنيامين نتنياهو العقيمة 
الناخبين اليمينيين للخروج في يوم االنتخابات، إلى الدعوة المذهلة من زعيمهم أيمن عودة، لحشد 
مظاهرات سلمية إلى القدس من أجل تحدي خطة الحكومة اإلسرائيلية نزع ملكية وا عادة توطين مائة 

 ألف بدوي عربي من النقب بالقوة.
مقعدًا في الكنيست المقبل، تعتبر القائمة المشتركة في الوقت الراهن ثالث  03ومع حصولها على 

أكبر حزب في إسرائيل، وفي ضوء نجاحها، تتجه األحزاب العربية إلى تحقيق مزيد من القوة خالل 
كان في األعوام المقبلة. وستظل األحزاب العربية الممثلة للمجتمع العربي، الذي يمثل خمس الس

إسرائيل، حسب كلمات كان قد كتبها توفيق زايد، مركز ثقل كبير في قلب الدولة التي تسعى لمنعهم 
 من الحصول على حقهم الشرعي في البقاء على أراضيهم.

، عندما كان 0202ولم يأت نجاح المواطنين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل سهاًل. فبعد عام 
للدولة التي كانت عربية وبات بها « معجزة مزدوجة»وصفه بن جوريون بـ اإلسرائيليون يحتفلون بما 

ألف عربي مكثوا داخل دولة االحتالل صعوبات شديدة. وعلى  001عدد قليل من العرب، واجه 
مدار العقود األولى من إنشاء إسرائيل، ُمنع هؤالء العرب من الحق في تشكيل حزب مستقل. وعندما 

، تم اعتقالهم وطردهم. ومنع العمال العرب من االنضمام إلى «األرضحزب »أسس بعض الشجعان 
، «قوانين الدفاع الطارئة»اتحاد العمال اإلسرائيلي على أساس أنه كان فقط للعمال اليهود. وفي ظل 

تمت مصادرة األراضي التي يمتلكها العرب، وخضعوا إلى محاكمات عسكرية قاسية، تضمنت حظر 
واعتقاالت اعتباطية وعمليات طرد عاجلة. وعلى مدار السنين، أشار القادة تجول وعقوبات جماعية 

قنبلة ديموغرافية »، و«سرطان في وسطنا»، و«غرباء»و« أجانب»اإلسرائيليون إليهم على أنهم 
 «.يخضعون لالحتالل في دولتهم»ولكنهم في الحقيقة «. موقوتة

ي القريبة منها التي كانت مصدر قواتها، السيطرة على األراض« الناصرة»وفقدت مدن عربية مثل 
والتي تم استخدامها في بناء مجتمعات لليهود فقط. وبسبب القوانين العنصرية التي فرضها الصندوق 
الوطني اليهودي، لم يستطع العرب شراء أو استئجار أي من هذه المستوطنات الجديدة. ومع نضوج 

مبذولة. وألن الحزب الوحيد الذي قبلهم كأعضاء العرب وتنظيمهم، تمت معاقبتهم على جهودهم ال
كاملين كان الحزب الشيوعي، انضموا إليه، وحولوه إلى حزب قومي بديل. وفي سبعينات القرن 
الماضي، عندما انتخب عرب الناصرة توفيق زايد عمدة لهم، عاقبتهم الحكومة بقطع التمويالت 
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معسكرات شبابية « توفيق»ذه الموازنة، نظم الحكومية عن بلدية الناصرة. وفي مواجهة خسارة ه
دولية، ورحب بآالف المتطوعين من أرجاء العالم كافة في المدينة للمساعدة في تنفيذ مشاريع 

 اإلنشاء، وحمالت النظافة، وتوفير الخدمات األخرى الضرورية.
استمرارهم في عامًا، و  00وظل المواطنون العرب الفلسطينيون يحاربون من أجل حقوقهم على مدار 

خالل العام الجاري، علينا أن « يوم األرض»إحراز تقدم في نضالهم يمنحني األمل. ومع اقترابنا من 
 نتابع ذلك المجتمع الجدير باالهتمام، وهو يواصل طريقه إلى األمام.

 92/3/9112االتحاد، أبو ظبي، 
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