
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 الزهار: الضفة المخزون االستراتيجي لتحرير فلسطين
 ويجسد كل مخاوفنا "إسرائيل"نتنياهو: االتفاق النووي اإليراني المتوقع أسوأ مما كانت تخشاه 

 دعو لدعم موازنة فلسطين لمدة عام اعتبارا من أول نيسان/ أبريلالقمة العربية ت
 المؤتمر القومي اإلسالمي يشدد على أولوية قضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية لألّمة

 هر المقبلعضوية المحكمة الجنائية الدولية الكاملة لفلسطين الشنبيل شعث: 

حماس والجهاد تنتقدان حركتا 
في  "عاصفة حزم"عباس لمطالبته بـ
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  :أخبار الزيتونة
 2 قسم التاريخ واآلثار يشارك في مؤتمر "المصالحة الفلسطينية: اآلفاق والتحديات" :غزة - الجامعة اإلسالمية  

 
  السلطة:

 2 اهضة اإلرهابيغادر تونس بعد مشاركته في المسيرة الدولية لمن عباس  
 2 عضوية المحكمة الجنائية الدولية الكاملة لفلسطين الشهر المقبلنبيل شعث:   
 6 المجلس الوطني الفلسطيني: شعبنا باق على أرضه وسيواصل صموده ونضاله  
 7 ينة لدعوات عباس لتدخل عربي بفلسطينقراءات متباتقرير:   
 9 الضرائب أموال لنقل اليوم إسرائيلي فلسطيني لقاء  

 
  المقاومة:

 9 الزهار: الضفة المخزون االستراتيجي لتحرير فلسطين  
 03 يفني ال يختلفان على أن القدس عاصمتهمهرتسوغ ولمحمد الهندي:   
 03  غير جاّد في إنهاء المشاكل الداخلية نزال: عباس محمد  
 00 في غزة.. لكن يجب وقف رعاية االنقسام : ال أحد يريد تدخاًل عسكرّياً جمال محسين  
 05 األحمد يطالب بدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة التطرف والعنصرية اإلسرائيليةعزام   
 05 خضر حبيب: استرداد األرض بالمقاومة فقط ومشاريع التصفية ستفشل  
 00 " على اليمنياً تدين "العدوان المدعوم أمريك لتحرير فلسطين الجبهة الشعبية  
 00 في غزة "إسرائيل"تقنية اتصاالت جديدة لعمالء   

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 04 ويجسد كل مخاوفنا "إسرائيل"نتنياهو: االتفاق النووي اإليراني المتوقع أسوأ مما كانت تخشاه   
 04 تتعهد محاولة إحباط اتفاق تبرمه إيران والغرب "إسرائيل"  
 02 النيابة اإلسرائيلية تدافع عن موقفها إزاء هدم خربة سوسيا جنوب الخليل  
 06 الضفة في االستيطان بوكير تعتزم نافا اإلسرائيلية القناة السابعة: النائبة  
 06 الدراسية المناهج في النكبة تدريس بين وزراء المعارف اإلسرائيلية حول "والال": خالف  

 
  :األرض، الشعب

 07 " يحيون يوم األرض بمسيرات شعبية48"فلسطينيو   
 01 م األرض": فعاليات متنوعة في الضفة الغربية وقطاع غزةفي ذكرى ثورة "يو   
 01 غزة: جيش االحتالل يفرق تظاهرة في "يوم األرض"  
 09 مواطنون يتصدون لمستوطنين حاولوا أداء طقوس تلمودية أمام باب األقصى  
جبار مواطن على هدم منزله خمسةاعتقال     09 فلسطينيين في الضفة وا 
 09 فلسطينيًا بالضفة فجر اليوم 21االحتالل يعتقل   
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 53 االحتالل يسمح لذوي أسرى غزة بزيارتهم بسجن "نفحة"  
 53 480المحكومين بالمؤبد إلى  األسرى أعدادارتفاع   
 53 مسيرة االعتراف بقرى النقب تصل إلى القدس  
 50 طلبة فلسطين في اليمن يناشدون عباس إجالءهم  
 50 مع شباب فلسطينيي أوروبااإلعالن عن تشكيل تج  
 50 مركز اإلنسان للديمقراطية والحقوق: تقرير العفو الدولية ساوى بين الضحية والجالد  
 55 مليون دونم لالستيطان أكثر من من أراضي الضفة ويخطط لالستيالء على %65االحتالل يصادر   
 50 محكمة االحتالل توجه عدة تهم أمنية للمهندس أبو سيسي  

 
  مصر: 
 50 السيسي: حّل القضية الفلسطينية هو أحد المفاتيح الرئيسة الستقرار المنطقة  
 54  حدود غزةنفقًا على  22الجيش المصري يعلن تدمير   

 
  األردن: 

 54 "ائتالف األحزاب القومية واليسارية": المفاوضات العبثية إسقاط لحق العودة  
 52 "نقابة المهندسين" تؤكد ضـرورة دعم المقاومة الفلسطينية  

 
  عربي، إسالمي:

 52 العربية تدعو لدعم موازنة فلسطين لمدة عام اعتبارا من أول نيسان/ أبريلالقمة   
 56 اجتماع عربي إسالمي في شرم الشيخ يبحث دعم القضية الفلسطينية  
 56  ركزية لألّمةالمؤتمر القومي اإلسالمي يشدد على أولوية قضية فلسطين باعتبارها القضية الم  
 57 كيف تحدث "الزعماء العرب" في القمة العربية عن "فلسطين"؟  

 
  دولي:
 59 رنسا تعلن نيتها دفع مبادرة دولية إلنهاء الصراع اإلسرائيلي الفلسطينيهآرتس: ف  
 03 هوريين يستهجن "العداء" الذي يكنه أوباما لنتنياهوواشنطن: زعيم الجم  
 03 تقرير سابق للبنتاغون يقر بتطوير "إسرائيل" للقنبلة الهيدروجينية  

 
  :تقارير
 00 "الحلوة عين" وهذه... لبنانية أنا: تقرير  

 
  حوارات ومقاالت:

 04 عامر أبو عدنان ...والخاسرون الرابحون".. الحزم عاصفة"لـ إسرائيلية قراءة  
 01 نعمان عصام. د... المقاومة ثقافة إلى المصالحة لعبة من فلسطين  
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 43 الزعاترة ياسر !...والمناهج حماس..  العربية القمة في عباس خطاب  
 45 روغل هلفر... أنقْذنا يا أوباما: تسير في طريق االنتحار "إسرائيل"  
 40 الرنتيسي محمد... األرض عن الدفاع في الشعبية المقاومة أنموذج بلعين: األرض يوم في  

 
 46 :كاريكاتير

*** 
 
 فلسطين في "عاصفة حزم"حماس والجهاد تنتقدان عباس لمطالبته بـحركتا  

األناضول: شّنت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي الفلسطينيتان هجوما على الرئيس الفلسطيني  -غزة
محمود عباس؛ تنديًدا بمطالبته القمة العربية التيي اتتتميت أعمالهياأل األحيدأل صيي مصير باتتيا  موا ي  

 .صلسطينة لي"عاصفة الحزم" صي مماثل
جاء  لك تيالل مسييرة مشيتركة دعيت الحركتيان نليى تنفيمهيا صيي متييم جبالييا لالجئيين الفلسيطينيينأل 

 شمالي  طاع غزةأل مساء األحدأل رصضا لتصريحات محمود عباس.
وحييّ ر عبيياسأل صييي كلميية لييهأل السييبتأل تييالل القميية العربيييةأل ميين ن اميية دوليية صلسييطينية صييي غييزةأل عبيير 

سرائيل.  مقترح هدنة طويلة األمد بين حركة حماس وا 
و ال مشير المصريأل القيادي صي حماس صي تصريحات له على هامش المسيرةأل نن "من ينال طير  

 غزة لن ترحمه وكما لم ترحم )رئيس الوزراء اإلسرائيلي( بنيامين نتنياهو صإنها لن ترحم عباس.
 ليم المتمردأل ويسعى نلى تللي  العالم على شعبهأل وأضا  المصري أن "عباس وص  غزة سابقا باإل

تيارة يهيددنا مسيتقويا بياححتالل وأتير  )…( ويتعامل مي  اححيتالل اإلسيرائيلي ضيد شيعبه الفلسيطيني 
وطال  المصري حركة صتح )التيي يتزعمهيا اليرئيس عبياس(  يتوعدنا بقوة عربية مشتركة تضر  غزة".

 صفها بلنها "تارجة عن الص  الوطني الفلسطيني".بي"التبرؤ" من تصريحات عباس التي و 
ميييين جانبييييهأل  ييييال المتحييييدا باسييييم حركيييية الجهيييياد اإلسييييالميأل داود شييييها أل نن "تصييييريحات عبييييياس 

وأضيا  شيها  أن "غيزة  مسمومةأل وتستهد  اإلطاحة بكل مساعي الوحدة الوطنية والوئام اليداتلي".
لتيي يحي ر منهيا عبياس هيو مين يتيدمها ويتيورط لن تكون كيانيا منعيزح عين بيا ي صلسيطينأل والميؤامرة ا

بعادهيا هيو مين يعطيل المصيالحة والوحيدة  بها". وتاب : "الحقيقة هي أن من يرييد عيزل غيزة وصصيلها وا 
الفلسيييطينية وهيييو مييين يحاصييير غيييزة ويحيييرال عليهيييا ويصيييط  مييي  اححيييتالل صيييي مواجهييية المشيييروع 

 الوطني بعد أن وصل مشروعه لطريق مسدود".
غزة تعرضت لحملة تحريال شديدة وفالمة بوصفها ن ليما متمردا وأنها منب  اإلرهيا  وأشار نلى أن "

 و لك بغرال النيل من جبهة المقاومة والوحدة الوطنية".
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 ولم يتسن الحصول على تعقي  صوري من السلطة الفلسطينية حول ما جاء على لسان المصدرين.
 03/0/5302، القدس العربي، لندن

 
 واآلثار يشارك في مؤتمر "المصالحة الفلسطينية: اآلفاق والتحديات" التاريخقسم  :غزة - الجامعة اإلسالمية 

شييارك  سييم التيياريا واكثييار بكلييية اكدا  صييي الجامعيية اإلسييالمية صييي مييؤتمر "المصييالحة الفلسييطينية: 
ريقييييا بييييروت ومركيييز نص –م الميييؤتمر مركيييز الزيتونييية للدراسيييات واحستشيييارات نفييياكصييياق والتحيييديات"أل و 

أل وكانيت مشياركة القسيم عبير تقنيية اليدائرة التلفزيونيية المغلقية 52/0/5302-52صيي  والشرق األوسط
 صي  اعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية. ""الفيديو كونفرنس

و ييدم أعضيياء هيئيية التييدريس بقسييم التيياريا واكثييارأل وطلبيية القسييم تييالل جلسييات المييؤتمر علييى مييدار 
مين مييداتالت علمييية تتعلييق بالمحيياور الرئيسيية للميؤتمرأل وح ييت تلييك المشيياركات تفيياعاًل كبيييرًا ميين الييو 

  بل القائمين والمشاركين صي المؤتمر.
الجامعيية اإلسييالمية بغييزة علييى مشيياركتها  ألمركييز الزيتونييةأل مييدير محسيين صييالح .ميين جانبييهأل شييكر د

 مؤتمر.وتفاعلها ومداتالتها المميزة تالل انعقاد جلسات ال
 51/0/5302غزة، ، اإلسالميةالجامعة موقع 

 
 يغادر تونس بعد مشاركته في المسيرة الدولية لمناهضة اإلرهاب عباس 

وصا": غادر الرئيس محمود عباسأل مساء أمسأل الجمهورية التونسيةأل بعد مشاركته صي "–تونس 
 التونسي. المسيرة الدولية والوطنية لمناهضة اإلرها أل التي نفمها مجلس النوا 

واستعرال الرئيس عباس  بيل مغادرته ثلة من حرس الشر أل صيما عز  النشيدان الوطنيان التونسي 
 والفلسطيني.

 03/0/5302األيام، رام هللا، 
 

 عضوية المحكمة الجنائية الدولية الكاملة لفلسطين الشهر المقبلنبيل شعث:  
ة المركزية لحركة صتحأل نن األول من نيسان /  ال نبيل شعاأل عضو اللجن: رام هللا ي صادي أبو سعد 

و ال ننها  ابريل له أهمية تاصةأل ن  ستتمت  صلسطين بالعضوية الكاملة صي المحكمة الجنائية الدولية.
للتقدم رسميًا نلى المحكمة  أمامهابالتالي ستصبح ملتزمة بميثاق روماأل األمر ال ي سيفتح البا  

 تالل اإلسرائيليأل وجرائمه المتواصلة بحق الشع  الفلسطيني.بتقديم  ضيتين رئيسيتين ضد احح
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ولن يكون األول من ابريل هو موعد تقديم ه ه القضايا. ووصقا لشعا "صسيعمل الجان  الفلسطيني 
عبر اللجنة التاصة التي شكلتها القيادة الفلسطينية على  ضيتين رئيسيتين: األولى هي جرائم الحر  

التي و عت تالل الحر  العدوانية األتيرة على  طاع غزةأل والثانية وهي  والجرائم ضد اإلنسانية
أل وحتى يومنا ه األ وتتمثل صي  ضية احستيطانأل وهي جريمة حر  0621جريمة مستمرة من  العام 

 بحس  نفام روما".
وأكد شعا لي "لقدس العربي" تالل جلسة مغلقة م  عدد من الصحاصيين والكتا  صي دائرة شؤون 

فاوضات صي مدينة رام هللا ان المدعي العام للمحكمة الجنائية صتح تحقيقًا من تلقاء نفسه صيما الم
حدا تالل العدوان على غزة. وهو األمر ال ي  د يمتد ليشمل الضفة الغربية وتحديدًا القدس 
 المحتلةأل كون الكثير من األحداا و عت صي الضفة وسبقت العدوان على غزةأل أهمها جريمة حرق

 و تل الشهيد الطفل محمد أبو تضير صي القدس.
وأعلن القيادي الفلسطيني أن المدعي العام والمحكمة لم يعلنا عن النتائج األولية له ا التحقيق ال ي 
عداد ملفاتها من  بل محامين  سيعقبه تقديم الفلسطينيين للقضايا التي يتم العمل عليها حاليًا وا 

 ل و ت  صير جدًا.تكون جاهزة تال أنمتتصينأل على 
 03/0/5302، القدس العربي، لندن

 
 المجلس الوطني الفلسطيني: شعبنا باق على أرضه وسيواصل صموده ونضاله 

أكد المجلس الوطني الفلسطيني صي ال كر  التاسعة والثالثين ليوم احرال : كمال زكارنة-عمان
اله على در  الشهداء حتى التالدأل ان الشع  الفلسطيني باق على ارضه وسيواصل صموده ونض

 .يستعيد حقو ه العادلة والمشروعة ويحقق تطلعاته صي الحرية واحستقالل والعودة
وجدد  موا فه الداعمة والمساندة للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس ابو مازنأل مؤكدًا و وصه الى جانبه 

تهديداتأل مشددًا على ضرورة صي تمسكه بالحقوق والثوابت الوطنية والصمود  صي وجه الضغوط وال
ان يلت  المجتم  الدولي دوره بتحمل مسؤولياته القانونية واحتال ية تجاه الشع  الفلسطينيأل من 
تالل اتتا  اجراءات وتطوات صاعلة تلزم حكومة اححتالل بالشرعية الدولية وتنفي   راراتها  ات 

حوسط التي تشهد صراعات ونزاعات داميةأل الصلةأل حفافًا على احمن واحستقرار صي منطقة الشرق ا
ويعمل اححتالل على زيادتها وتوسي  ر عتها باعتداءاته وارهابه المتصاعد ضد الشع  الفلسطيني 

 وارضه ومقدساته.
 03/0/5302الدستور، عمان، 
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 عباس لتدخل عربي بفلسطين لدعواتقراءات متباينة تقرير:  
يس الفلسطيني محمود عباس لتدتل عربي إلنهاء احنقسام  وبلت دعوة الرئ: عوال الرجو -التليل 

الفلسطيني بقراءات متباينة صي األوساط الفلسطينيةأل صفي حين رأت صيها حركة المقاومة اإلسالمية 
 )حماس( دعوة لتكرار تجربة التدتل صي اليمن سارع مقربون من الرئيس نلى رصال ه ا التفسير.

صي اليمن بلنه "مقبول ومستحسن". و ال نن هناك  ضايا وكان عباس  د وص  التدتل العربي 
ن الفلسطينيين أول من عانوا احنقسامأل  ائال "نلمل أن تكون هناك موا    أتر  وبلدانا أتر أل وا 

 عربية موحدةأل ونحن ملتزمون بكل ما سيصدر عن ه ه القمة".
رم الشيا أمس م  تسريبات وتزامنت دعوة الرئيس الفلسطيني تالل القمة العربية التي عقدت صي ش

لمستشاره و اضي القضاة محمود الهباش دعا صيها نلى عملية تكرار عاصفة الحزم م  حركة 
المقاومة اإلسالمية )حماس(  ائال "نن ما جر  صي غزة انقال  وليس انقساماأل ويج  التعاطي معه 

 من.بالحزم والحسم"أل صي نشارة نلى العملية العسكرية ضد الحوثيين صي الي
 

 تسريبات الهباش
لكن بعد مضي ساعات على ه ه األ وال تالل تطبة الجمعة الماضية وصفت وكالة األنباء 
الفلسطينية الرسمية )وصا( ما نقل عن الهباش بلنه "لغط"أل ونقلت عنه  وله نن البعال اتتلق كالما لم 

 يرد على لسانه.
عن أمله صي أن تكون "بداية لنهضة عربية  وبارك الهباش "الحشد العربي بقيادة السعودية"أل معربا

 ولوحدة مو   عربي".
ورح  بلي جهد عربي للمساعدة صي ننهاء احنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية شريطة "أن 
يلت  بعين احعتبار الرعاية المصرية للحوار الفلسطيني والتنفي  األمين لما اتفق عليه صي الدوحةأل 

 .والقاهرةأل وغزة"
واعتبرت حركة حماس أن دعوة الرئيس الفلسطيني هي دعوة لتكرار عملية اليمن صي غزة. و ال 
الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري صي بيان له نن "تصريحات محمود عباس التي دعا صيها نلى 
تكرار نمو ج عاصفة الحزم ضد الشع  الفلسطيني هي تصريحات تطيرة وغير وطنية"أل داعيا 

العربية "نلى معا بة محمود عباس على تبني ه ه الموا   المنسجمة م  رغبات اححتالل  األطرا 
 صي ضر  الشع  الفلسطيني".
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وكان عضو الجنة التنفي ية لمنفمة التحرير تيسير تالد وجه انتقادات حادة للهباشأل مؤكدا أن "دور 
الفارغة"أل وأنها ليست "منابر  العبادة ليست المكان المناس  لبا التحريال والكراهية والعنتريات

 سياسية وفيفتها التستر بالشرعية للتتري  على التوجهات السياسية للقيادة الشرعية".
و ال صي تغريدة له على تويتر نن تصريحات الهباش جاءت صي الو ت ال ي تسعى صيه اللجنة 

لنفام السياسي الفلسطيني التنفي ية لمنفمة التحرير الفلسطينية إلنهاء احنقسام واستعادة وحدة ا
للسلطة الفلسطينية من تالل الحوارأل صي نشارة حعتزام وصد يمثل المنفمة التوجه نلى غزة لتنفي  

 المصالحة على ما اتفق عليه.
 

 دعوة للضغط
من جانبهأل نفى عضو اللجنة التنفي ية لمنفمة التحرير حنا عميرة أن يكون المقصود بدعوة الرئيس 

ي اليمنأل مضيفا أن المقصود هو رعاية الحوار والتروج بصيغة مقبولة على الجمي أل تكرار التدتل ص
 ودعم تطوات المصالحة.

وأشار صي حديثه للجزيرة نت نلى أن  رار منفمة التحرير هو المضي صي المصالحةأل موضحا أن 
 ق عليه.وصد المنفمة يعتزم التوجه نلى غزة  ريبا للمساعدة صي تهيئة الفرو  لتطبيق ما اتف

وصي احتجاه  اتهأل نفى أمين سر المجلس الثوري لحركة صتح أمين مقبول أن يكون الرئيس الفلسطيني 
 د دعا لتكرار تجربة التدتل صي اليمنأل مضيفا أن الرئيس استند نلى سياسة الحوارأل وأنه يتبنى 

 الحوار الشامل.
م هو "الضغوطات والتلثيراتأل ولم وأضا  أن المقصود بدعوة الرئيس لتدتل عربي إلنهاء احنقسا

يرد على لسانه أنه يريد تكرار عملية عاصفة الحزم صي غزةأل ولم يقصد ه ا المعنى ال ي حاول 
 البعال تفسيره".

 
 السكوت عالمة الرضا

بعيدا عن حرصية النصوص وتصريحات السياسيينأل اعتبر تالد العمايرة المحلل السياسي ومدير 
 ت الرئيس الفلسطيني على أ وال الهباش دليال على رضاه عنها.مركز القدس لإلعالم سكو 

وأضا  أن "محمود عباس يتحرج من أن يقول ه ا الكالم بصريح العبارةأل لكن سكوته عن ما  اله 
الهباش صي تطبة الجمعة دليل رضا عنه"أل مشيرا نلى أن الهباش يتحدا صي تط  الجمعة أمام 

 صي م  حركة حماس.الرئيس وبمواصقته وكلنه صي ثلر شت
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وتاب  أن السؤال ال ي يطرح نفسه: لما ا يسمح الرئيس الفلسطيني بلن ينطق ه ا الكالم المسموم 
 أمامه؟ "ه ا يدين محمود عباس كما لو  ال ه ا الكالم بنفسه".

 59/0/5302نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 الضرائب أموال لنقل اليوم إسرائيلي فلسطيني لقاء 

سرائيلية صلسطينية صنية طوا م تقي أن مقررال هللا: من رام  التفاصيل لبحا أل(0|56) األحد اليوم وا 
 العام أواتر من  لديها المحتجزة الفلسطينية الضرائ  أموال عن اإلصراج نسرائيل بقرار المتعلقة الفنية

 .اإلسرائيلية األمنية الدوائر توصية بعد الماضيأل
 ابلغ احسرائيلي الجان  ان الشيا حسين الفلسطينية سلطةال صي المدنية الشؤون هيئة رئيس وأكد

 عدة من  المحتجزة الضرائ  اموال عن الحجز صك بقرار الهيئةأل عبر رسميا الفلسطينية السلطة
 احسرائيلية - الفلسطينية الفنية المالية اللجنة بين اححد اليوم سيعقد اجتماعا ان مؤكدا شهورأل
 .تحويلها سيتم التي المبالغ يمةو  التحويل الية صي للتباحا
 .الفلسطينية السلطة موففي روات  كامل لصر  سُتستتدم األموال ه ه أن نلى وأشار

 59/0/5302قدس برس، 
 

 الزهار: الضفة المخزون االستراتيجي لتحرير فلسطين 
ليى  ال عضو المكت  السياسي لحركة حماس محمود الزهارأل نن المقاومية الفلسيطينية عمليت ع: غزة

تطوير سالحها لمواجهة اححتالل الصهيونيأل ولن تسلم أسلحتها ح لقري  أو بعيدأل مؤكدا أن الضفة 
الغربية تعتبر المتزون احستراتيجي لتحرير صلسطينأل داعييًا أبناءهيا لعيدم احستسيالم لبرنيامج التنسييق 

 األمني.
ى آتير المسيتجدات صيي تصريحات القيادي صي حركية حمياس جياءت تيالل لقياء سياسيي لالطيالع علي

(أل بحضيييور القييييادي صيييي حركييية الجهييياد اإلسيييالميأل محميييد 0-56السييياحة الفلسيييطينية أميييس األحيييد )
 الهنديأل وأبناء الحركتين صي مسجد صالح الدين األيوبي بغزة.

وأشار الزهار أن المقاومة هد  لالحتالل داتل وتارج صلسيطينأل بفعيل مشيروع السيلطة وتعياونهم مي  
 تنسيق التعاون األمني ضد المقاومة.اححتاللأل وال

وصيما يتعلق بعال ة حركته م  حركة الجهاد اإلسالميأل أكد الزهار أن العال ة متينة ووطيدة ووصيلت 
وبييين الزهيار أن مسييتو   نليى أبعيد الحييدودأل حصتيًا نليى انتصييار المقاومية صيي معركيية العصي  الميلكول.
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ن على المستو  العسكري والتعاون صي العمل الطالبي التعاون والعال ة بين الحركتين وصل نلى تعاو 
 والنسائي نضاصة نلى العمل األمني.

وعن عال ة حماس بدول اإل ليمأل أوضيح الزهيار أن العال يات يجي  أن يرصي  مين سيقفها دون دصي  أي 
س ثمن من برنامج المقاومةأل مبينًا أن الفصائل مقبلة على صترة يج  أن تعيد ترتي  أورا ها عليى أسيا

 مشروع المقاومة من أجل تحرير صلسطين.
 03/0/5302، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هرتسوغ وليفني ال يختلفان على أن القدس عاصمتهممحمد الهندي:  

نن أصييحا  مشييروع التسييوية يراهنييون   ييال محمييد الهنييدي القيييادي صييي حركيية الجهيياد اإلسييالميأل: غييزة
ح يتتلفييان علييى أن القييدس عاصييمتهمأل وح يتتلفييان صييي  علييى هرتسييوس وتسيييبي ليفنيييأل مؤكييدًا أنهمييا

تالل لقاء سياسيي أل ودعا الهندي يهودية الدولةأل وهم يتعلقون )أصحا  مشروع التسوية( بوهم جديد.
(أل بحضيور القييادي صييي 0-56لالطيالع عليى آتير المسيتجدات صيي السياحة الفلسيطينية أميس األحيد )

أصيييحا   أل تين صيييي مسيييجد صيييالح اليييدين األييييوبي بغيييزوأبنييياء الحيييرك حركييية حمييياس محميييود الزهيييارأل
مشييروع أوسيييلو أن يعترصيييوا ويصييارحوا الشيييع  أن أوسيييلو وصييل نليييى طرييييق مسييدود وهيييو وهيييم كبييييرأل 

 مطالبا نياهمأل باحستقالة وصسح المجال لجيل الشبا  وصصائل المقاومة أن تحكم صلسطين.
 03/0/5302، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  غير جاّد في إنهاء المشاكل الداخلية نزال: عباس محمد 

 يال القييادي محميد نيزالأل عضيو المكتي  السياسيي لحركية حمياسأل نن رئييس السيلطة محمييود : بييروت
وأوضييح القيييادي  عبيياس غييير جيياد صييي ننهيياء المشيياكل المسييتحكمة علييى السيياحة الفلسييطينية الداتلييية.

م"أل ينشير بشيكل كاميل ييوم غيدن اإلثنيينأل نزالأل صي حوار شامل وتاص مي  "المركيز الفلسيطيني لإلعيال
 أنه "ليس هناك جدّية من سلطة عباس للتروج من األزمة المستحكمة صي الساحة الفلسطينية".

وصيمييا يتييص زيييارة رئيييس حكوميية التواصييق الييدكتور رامييي الحمييد ل نلييى غييزةأل  ييال نييزال نن هييدصها كييان 
ماضون صيي حيل المشيكالت المتعّلقية بيالموففين "توجيه رسالة  بل القمة العربيةأل أن عباس وحكومته 

عادة اإلعمارأل وغيرهاأل ولكن حماس هي الجهية المعّطلية لي لك". وييدلل القييادي نيزال عليى  والمعابر وا 
 ليك صيي نشيارته نلييى "التطيا  الي ي ألقياه عبيياس أميام القمية العربييةأل وطاليي  صييه بالتعاميل مي   طيياع 

 عاصفة الحزمأل التي تجري اكن صي اليمن".غزةأل على النحو ال ي تمّثل صي عملية 
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وأشييار القيييادي نييزال نلييى أن "اللقيياء اليي ي تييم بييين الحمييد هللا ووصييد حميياس بغييزةأل لييم يتييرج بييلي نتييائج 
عمليييةأل والقضييايا األساسييية لييم يييتم البييت صيهييا بصييورة واضييحة ونهائيييةأل وتاصيية صيمييا يتعلييق برواتيي  

دارة المعابر الحدوديةأل عادة نعمار  طاع غزةأل واحنتتابات الرئاسيية والتشيريعية  موففي الحكومةأل وا  وا 
 والمجلس الوطني".

 59/0/5302، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 : ال أحد يريد تدخاًل عسكريًّا في غزة.. لكن يجب وقف رعاية االنقسامجمال محسين 

ركزية لحركة صيتحأل ننيه  ال القيادي الفلسطيني جمال محيسنأل عضو اللجنة الم: كفاح زبون - رام هللا
ح أحد صي الحركية بيدءا مين اليرئيس الفلسيطينيأل محميود عبياسأل ييدعو نليى عميل عسيكري صيي  طياع 
غزةأل على غرار ما يحدا صي اليمنأل لكنهم يريدون من الدول العربية الحزم صي التعاميل مي  احنقسيام 

نهاءه.  الفلسطيني الداتلي وا 
الفلسيطيني صيي  ييادة حركية صيتحأل ليي"الشرق األوسيط": "ح وأضا  محيسنأل وهو أحد مساعدي اليرئيس 

أحد صينا يريد عمال عسكريا صي غزةأل لكننا نرييد حسيم هي ا احنقسيام الي ي ترعياه دول عربيية وا  ليميية". 
وأضييييا : "مثلمييييا ترعييييى نيييييران انقسييييام الحييييوثيين صإنهيييياأل نضيييياصة نلييييى  طيييير وتركييييياأل ترعييييى احنقسييييام 

 و   ه ا التدتل واتتا ا نجراءات حاسمة لجهة ننهاء احنقسام". الفلسطيني". وتاب : "المطلو 
وكيان محيسين ييرد عليى استفسيارات بشيلن مراميي اليرئيس الفلسيطينيأل محميود عبياسأل مين حديثيه صييي 
القمة العربيةأل وتلميحه نلى ضرورة اتتا  موا   إلنهاء احنقسام الفلسطيني بعدما أيد عاصفة الحزمأل 

ثارت جدح واسيعا صيي األراضيي الفلسيطينيةأل وصسيرت عليى أنهيا دعيوة لضير  وهي التصريحات التي أ
: "وهل تعتبير حمياس نفسيها غيزة؟". وأضيا : "غيزة ليسيت حمياسأل وحمياس ليسيت  ال محيسنو  غزة.

 غزة. ثم لما ا تدعم حماس الشرعية صي اليمن؟ يعني تدعم عاصفة الحزم وتقوم بانقال  صي غزة".
أل ولكين يجي  وتاب : "نحن نؤكد مرة ثاني ةأل نريد ننهاء احنقسيام بالتفياهم. ح نرييد دميا وح ينقصينا ميلسن

التعامييل ميي  احنقسييام بحييزم. ثميية صييرق بييين الحييزم وعاصييفة الحييزمأل نريييد الحييزم صييي التعامييل ميي  هيي ا 
يران". واتهم محيسن حماس بتعطيل أي حلول إلنهاء احنقسام صي  المل أل وو   تدتل  طر وتركيا وا 

 غزة.
 03/0/5302، األوسط، لندن الشرق
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 األحمد يطالب بدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة التطرف والعنصرية اإلسرائيليةعزام  

رام هللا: طالييي  رئييييس كتلييية صيييتح البرلمانيييية عيييزام األحميييدأل احتحييياد البرلمييياني اليييدوليأل بيييدعم الشيييع  
 الفلسطيني صي مواجهة التطر  والعنصرية اإلسرائيلية.

ل مشيياركة األحمييد ووصييد ميين المجلييس الييوطني برئاسيية نائيي  رئيييس المجلييس الييوطنيأل جيياء  لييك تييال
 تيسير  بعةأل صي اجتماعات احتحاد صي العاصمة الفيتنامية هانوي.

عليييى السييياحة الفلسيييطينيةأل  األتييييرةأل التطيييورات األوسيييطواسيييتعرال األحميييد أميييام لجنييية  ضيييايا الشيييرق 
 اإلسيرائيليالعيدوان  وآثيارأل اإلسيرائيليةا ي  الحكومية تاصة جمود عملية السيالم نتيجية ممارسيات ومو 

 نعيادةعمليية  أميامالعقبيات  نزاليةعلى شعبناأل والتهدييد اليدائم لالمياكن المقدسيةأل مؤكيدًا ضيرورة  األتير
 شعبنا هناك. أبناءالقطاع ووض  حد لمعاناة  نعمار

يعيأل الموا ي  العنصيرية أل حسي  بييان صيدر عين اليدائرة اإلعالميية صيي المجليس التشير األحمدوتناول 
نتنييياهو التييي تجلييت صييي  اإلسييرائيليوالعدوانييية والتنكيير للديمقراطييية ومفاهيمهييا ميين  بييل رئيييس الييوزراء 

والتيييي تعهيييد صيهيييا بمنييي   ييييام دولييية صلسيييطينيةأل وتنكيييره لحيييل  األتييييرةتصيييريحاته صيييي حملتيييه احنتتابيييية 
رسيه بحيق الميواطنين الفلسيطينيين داتيل الدولتينأل عدا تطا  الكراهيية والتحيريال العنصيري الي ي ما

 وتنكره لحقو هم كمواطنين. نسرائيلأل وأيضا دعوة وزير تارجيته ليبرمان الى  تل العر أل صي نسرائيل
 03/0/5302، األيام، رام هللا

 
 خضر حبيب: استرداد األرض بالمقاومة فقط ومشاريع التصفية ستفشل 

 06اإلسيالمي تضيير حبييي أل احثنيينأل أن اليي كري الييي  أكيد القيييادي صييي حركية الجهيياد: وكيياحت –غيزة 
لي"يوم األرال" تلتي عليناأل لنؤكد أن األرال كلها لنا من بحرها لنهرهاأل ولن نتنيازل عين أي شيبر مين 

وأضيييا  حبيييي  صيييي تصيييريحات صيييحفيةأل أن لهييي ا الييييوم رمزيييية كبييييرةأل حن األرال  أرضييينا المحتلييية.
أل واليدليل عليى  ليك التضيحيات التيي يقيدمها شيعبنا مين شيهداء الفلسطينية غاليية علينياأل نفيديها بيدمائنا

 للحفاف الوطن واسترداد األراضي المحتلة.
وشييدد علييى أن اسييترداد األرال ليين يكييون نح بالمقاوميية كونهييا تيارنييا الوحيييدأل مؤكييدًا علييى صشييل كاصيية 

 روعة.المشاري  التصفوية التي تسعى لتجريدنا من أرضناأل وسط تلكيدنا على حقو نا المش
وبيين أن األرال تمثييل محييور الصييراع وليين ينتهييي األمير حتييى تحرييير كاصيية األراضييي التييي اغتصييبهاأل 

 كما حيا الشهداء ال ي رووا بدمائهم الطاهرة األرضي الفلسطينية.
 03/0/5302، وكالة قدس لألنباء
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 " على اليمنتدين "العدوان المدعوم أمريكياً  لتحرير الفلسطينية الجبهة الشعبية 

أشيير  الهييور: أدانييت الجبهيية الشييعبية لتحرييير صلسييطينأل وهييي ثيياني صصييائل منفميية التحريييرأل  - غييزة
العملييية العسييكرية التييي ينفيي ها التحييال  العربييي بقيييادة المملكيية العربييية السييعودية صييي اليييمنأل وأكييدت 

 رصضها ما سمته "التدتل صي شؤون ه ا البلد العربي الداتلية".
"تتياب  التطيورات السياسيية والميدانيية صيي الييمن الشيقيق وميا آليت نلييه األميور  ننهاو الت صي بيان لها 

من استتدام القوة لحل التالصات الداتلية". وعبرت عن  لقها نزاء تداعيات ه ه التطيورات "لميا تحمليه 
 من أتطار محتملة وححقة على كل األصعدة".

ييييًا عليييى الييييمن الشيييقيق". و اليييت ننهيييا تيييرصال وأدانيييت صيييي بيانهيييا ميييا وصيييفته بيييي"العدوان الميييدعوم أمريك
التيدتل صيي شيؤونه الداتلييةأل وطالبييت باعتمياد الحيوار وسييلة لحييل  ضيايا التيال  اليداتليأل والطريييق 

 السلمي الديمقراطي "صي أي عملية تغيير منشودة يقررها الشع  اليمني الشقيق".
عدة اليييمن الشيييقيق بتقييديم مقاربيييات و الييت نن ميين واجييي  األميية العربيييية وجامعيية اليييدول العربييية "مسيييا

تسيياعد لحييل األزميية بمييا يحقييق تطلعييات الشييع  اليمنييي صييي حكييمن ديمقراطييي يصييون الحريييات لجمييي  
 مكوناتهأل ويجنبه الصراع الطائفي والم هبي أو القبلي".

 03/0/5302، القدس العربي، لندن
 

 في غزة "إسرائيل"تقنية اتصاالت جديدة لعمالء  
كشي  مصيدر صيي أمين المقاومية الفلسيطينية عين رصيد تقنيية جدييدة لالتصياحت : رغزة ي أشير  الهيو 

يسييتتدمها عمييالء جهييياز األميين العيييام اإلسييرائيلي "الشييياباك" صييي  طييياع غييزةأل بعيييد "الضييربات األمنيييية 
و ييال هيي ا المصييدر صييي تصييريح نشيير علييى مو يي  "المجييد األمنييي" أن  الموجعيية" التييي نفيي تها المقاوميية.

أل يشييعر بقييوة الضييربات التييي وجهتهييا لييه المقاوميية مييؤتراأل وبييات يبحييا عيين أسييالي  جهيياز "الشيياباك"
 وتقنيات جديدة لتسهيل عملية احتصال بينه وبين العمالء على األرال.

وأشيار نلييى أن الوحييدات التقنييية صييي أميين المقاوميية اكتشييفت التقنييية الجديييدة التييي تحيياول التغطييية علييى 
تصالأل بحيا ح يسجل الجهاز أي عالمات أو دحئل اتصال سابق العميل أثناء استتدامه لجهاز اح

 م  الضابط صي حال تم ضبط ه ا الجهاز من  بل أمن المقاومة.
وأضا  المصدر أن ه ه التقنية عبارة عن شريحة تشبه شريحة الهات  المحمول تستتدم لميرة واحيدة 

 لك يصييبح جيياهزا لالسييتتدام وتلقييي صييي الجهييازأل وميين ثييم يييتم نتالصهييا بعييد برمجتهييا علييى الجهيياز. وبيي
وأوضييح أن التقنييية الجديييدة  اتصيياحت الضييباط اإلسييرائيليين بييدون وجييود أي شييريحة اتصييال بداتلييه.
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تتميييز بلنهييا ح تثييير الشييك صييي حييال و ييوع الهييات  صييي يييد أي شييتص غييير العميييل. وأشييار نلييى أن 
 أي تفاصيل بتصوص  لك.المقاومة "توصلت لطريقة يمكنها اكتشا   لك"أل ولكن بدون  كر 

ولفت المصدر األنفار نلى أن مسياعي أجهيزة أمين العيدو "تسيعى بشيكل دائيم لتطيوير هي ه التقنييات". 
وأضا  "كان هنياك  بيل  ليك شيريحة مزدوجية ييتم  لي  نفامهيا بوضي  شييفرات معينيةأل و يد اكتشيفتها 

 المقاومة وتمكنت من تالل  لك الكش  عن عدد من العمالء".
  03/0/5302بي، لندن، القدس العر 

 
 ويجسد كل مخاوفنا "إسرائيل"نتنياهو: االتفاق النووي اإليراني المتوقع أسوأ مما كانت تخشاه  

 اإليرانيبنيامين نتنياهو أمس نن اتفاق احطار  اإلسرائيليوكاحت:  ال رئيس الوزراء  -القدس 
آ ار أسوا مما كانت  00ل انتهاء مهلة  ب أبرامهالنووي ال ي تسعى ايران والقو  العالمية الست نلى 

 و ال نتنياهو: ه ا احتفاق كما بدأ يتضح يجسد كل متاوصنا بل أكثر من  لك أيضا. .نسرائيلتتشاه 
وأضا  صي مستهل جلسة حكومته صباح أمس نن نيران تسعى "للسيطرة واحتالل" الشرق األوسط 

الحاصلة صي اليمن بلنه "تطير جدا على كلهأل واصفا احتفاق ال ي يتبلور بموازاة التطورات 
 اإلنسانية".

بغدادأل تقوم نيران بتنفي  "تكتيك الكماشة" الضربة  -دمشق  -وأضا  نتنياهو ننه بعد "محور بيروت 
 -محور نيران “المزدوجة من الجنو  أيًضا بهد  السيطرة واحتالل الشرق األوسط كله"أل وتاب : 

 .”إلنسانية ويج  و فهاليمن هو تطير جدا على ا -لوزان 
و ال نتنياهو ننه أجر  محادثات م   ادة الحز  الجمهوري صي مجلس الشيوخ األميركيأل وأوضح 

ه ا احتفاق يؤكد “أنه عبر صي محادثاته عن  لقه العميق من احتفاق ال ي يتبلور صي لوزان. و ال نن 
م وكالء نيران صي اليمنأل حس  تعبيرهأل أل وأضا  ننه بموازاة احتفاق يقو ”كاصة متاوصنا وأكثر من  لك

 تغييربالسيطرة على مناطق واسعة بهد  السيطرة على مضيق با  المند أل وال ي سيؤدي نلى 
 موازين المالحة ونقل شحنات النفط.

 03/0/5302األيام، رام هللا، 
 
 إحباط اتفاق تبرمه إيران والغرب محاولةتتعهد  "إسرائيل" 

استبقت نسرائيل اتفا ًا  د تبرمه نيران : أ     - رويترز – أ   –  تل أبي - لوزان )سويسرا(
والدول الست المعنية بملفها النوويأل متعهدة السعي نلى نحباطه حتى حزيران )يونيو( المقبلأل كما 

 ."تطر جدًا على البشرية"أل معتبرة انه "اليمن –لوزان  –محور نيران "لما سّمته  "التصدي"دعت نلى 
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. وأعر  عن أملن "اتفا ًا سيئًا مليئًا بثغرات"الشؤون احستتباراتية يوصال شتاينتز انتقاده وكرر وزير 
ما زالت أمامنا صرصةأل لسنا وحدنا صي ه ا المو  . هناك شكوك جدية "بانهيار المفاوضاتأل  ائاًل: 

 ."أيضًا نزاء ه ا األمرأل صي الوحيات المتحدة وأوروبا وصرنسا وبريطانيا
أل "صرص  وية إلبرام اتفاق مبدئي صي غضون يومين"الداتلية جلعاد أردان صلشار نلى أما وزير 

تو ي  احتفاق النهائي ُيرّجح أن يحدا صي أواتر حزيران )يونيو(أل ما سيعني تواصر و ت "مستدركًا أن 
ل ي  د ه ا األمر لم ينتِه بعد. هناك الكونغرس ا"إلحباط احتفاق. وتاب :  "لب ل مساعن ديبلوماسية

يكون العقبة األتيرة أمام رص  العقوبات عن نيرانأل كما أن الالعبين المشاركين صي المفاوضات لم 
. وأشار "يواصقوا على كل الشروط. ما زال هناك حّيز كبير لتحركن ديبلوماسي  بل نبرام اتفاق نهائي

لتوصل نلى اتفاقأل معتبرًا أن أل صي حال ا"نعادة تقويم كاملة لسياستها األمنية"نلى أن نسرائيل ستجري 
 ."تنترط صي سباق تسّلح نووي"دوًح صي المنطقة  د 

نسرائيل لن تشعر بلنها ملزمة باتفاق أبرمه "وشدد تساحي هنغبيأل نائ  وزير التارجيةأل على أن 
أوهام بريطانيا وألمانيا وصرنسا التي تعتقد ". وستر من "آترونأل وستداص  عن نفسها صي كل الحاحت

 صي أي اتفاق. "ن نيران ستحترم التزاماتهابل
ُهِزمنا صي ه ه المسللةأل "نحمان شاي انتقد سياسة نتنياهوأل  ائاًل:  "العمل"لكن النائ  عن حز  

وج  علينا ". وزاد: "والنتيجة سيئة بالنسبة نلى نسرائيل التي صشلت صي كبح البرنامج النووي اإليراني
و  الدولية لعملهاأل وتجّن  تحويل البرنامج النووي اإليراني صراعًا العمل من وراء الكواليس وترك الق

يران  ."بين نسرائيل وا 
 03/0/5302لندن،  الحياة،

 
 النيابة اإلسرائيلية تدافع عن موقفها إزاء هدم خربة سوسيا جنوب الخليل 

لداعي نلى هدم أبلغت النيابة اإلسرائيلية العامة المحكمة العليا مو فها ا: أسعد تلحمي -الناصرة 
القرية الفلسطينية الصغيرةأل تربة سوسيا جنو  جبال التليل المحتلةأل ونقل سكانها نلى تجم  سكاني 
جديد  ر  بلدة يطة المجاورةأل بداعي أن عملية اإلتالء مستوجبة حيال النقص صي البنى التحتية صي 

ن المسؤولية عن اصتقار التربة نلى صيه يتحمال "اإلدارة المدنية"أل علمًا أن جيش اححتالل و "التربة"
وجاء مو   النيابة العامة ردًا على التماس  دمه  بل عام عشرات من سكان التربة  البنى التحتية.
اليمينية احستيطانية  "رغبيم"أل سبقه التماس آتر لجمعية "ربانيم من أجل حقوق اإلنسان"م  منفمة 

ي الضفة الغربية المحتلة يطال  بهدم المنازل صي التي تمّولها السلطات المحلية للمستوطنات ص
 التربة.
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لرصال التريطة  "اإلدارة المدنية"صي  "لجنة التتطيط"واعتبر الفلسطينيون صي التماسهم أن مبررات 
الهيكلية للتربة التي تم تقديمهاأل ليست  انونيةأل وأن احدعاء بلن نتالء السكان نلى جوار يطة هو 

عة لترحيلهم عن أرضهم. كما طالبوا بإلغاء أوامر هدم نحو مئة منزلأل لمصلحتهم ليس سو   ري
 وبحل نداري يتيح لهم مواصلة حياتهم صي أراضيهم التاصة.

لم تكن  رية تاريتية على "وجاء صي رد النيابة على احلتماسأل أنه تالصًا حدعاءات الملتمسينأل صإنه 
ألغراال "مضيفة أن األرال تمت مصادرتها أل "أراضي سوسيا ننما مبان موسمية لبعال العائالت

أل "سوسيا"التي تديرها مستوطنة  "الحديقة األثرية"نلى أنه بمحا اة  "هلرتس". وأشارت صحيفة "أثرية
 يرت  مستوطنون صي مبان أ اموها من دون رتص بناء.

 03/0/5302لندن،  الحياة،
 
 الضفة في ستيطاناال بوكير تعتزم نافا اإلسرائيلية القناة السابعة: النائبة 

 عن بوكيرأل ناصا" الليكود" حز  عن" الكنيست" اإلسرائيلي البرلمان صي الجديد النائ  الناصرة: أعلنت
 المحتلة الغربية الضفة أراضي على المقاومة اليهودية المستوطنات نحد  صي للعيش احنتقال عزمها

 .يةشرع غير بلنها الدولية والمواثيق القوانين بموج  والمصّنفة
 أعداد ارتفاع عن بسماعي سّررت لقد"  ولها بوكيرأل عن العبري التلفزيون صي السابعة القناة ونقلت

 المجال نلى أتطرق ح وأنا الضفة عن التتلي علينا ُيمن " مضيفةً  أل"الضفة صي اليهود المستوطنين
 على أل"هنا نملكها أرال  طعة كل على الحفاف ويج  رائعةأل بالد ولدينا بالدنا صه ه صقطأل األمني

 يساهم  لك ألن المستوطنات صي لإل امة الناس من الكثير ج   يج  نه" بوكير و الت . ولها حد
 . الت كما أل"نسرائيل صي اإلسكان أزمة حل صي
  يام القريبة األسابي  تالل يتو   ننه الضفةأل صي" اليهودية المستوطنات مجلس"  ال جانبهأل من

 .صيها احستيطان وتشجي  لتعزيز المستوطناتأل صي بجولة والقدماء لجددا والوزراء النوا  عشرات
 59/0/5302قدس برس، 

 
 الدراسية المناهج في النكبة تدريس بين وزراء المعارف اإلسرائيلية حول "والال": خالف 

 صي الفلسطينية النكبة حول تعليمية مادة تدريس مسللة بلن عبريةأل نعالمية مصادر الناصرة: أصادت
 المعار  وزراء أوساط صي التالصية المسائل نحد  األتيرة الفترة تالل شّكل اإلسرائيليةأل المدارس

 وزير تلييد على أيام أربعة مرور وبعد انه العبريأل اإلتباري" والال" مو   و كر .اإلسرائيليين
 موضوع تدريس لمسللة" مستقبل يوجد" حز  من صيرون شاي اححتالل حكومة صي السابق المعار 
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 له ا رصضه عن" الليكود" حز  من ساعر جدعون األسبق سلفه أعلن اإلسرائيليةأل المدارس صي النكبة
 .المو  
 منح يمكنها ح نسرائيل دولة" و ال أساسهأل من تاطئ صيرون مو   اعتبر ساعر أن المو  أل وأوضح
 وزارة لحقيبة توليه نبان  ّرر  د ساعر وكان . ال كما أل"نكبة بمثابة ن امتها يعتبر لمفهوم الشرعية
 المدارس صي الرسمي التعليمي المنهاج من" النكبة" تعبيره ح   أعوامأل 2 حوالي  بل المعار 
 الدولة ن امة يعرال إلسرائيل الرسمي التعليم برنامج يجعل مبرر أي يوجد ح" حينه صي و ال العربيةأل
 يدعم بلنه مؤترًاأل دراسية ورشة صي مشاركته لتال صيرون السابق الوزير صّرح صيما ".نكبة أو ككارثة
 .باححتالل يتعلق صيما واإلسرائيلية الفلسطينية الروايتين تدريس

 59/0/5302قدس برس، 
  
 يوم األرض بمسيرات شعبية يحيون" 48"فلسطينيو  

لييوم  06ميارسأل الي كر  اليي /اليومأل الثالثيين مين آ ار 84يحيي صلسطينيو : برهوم جرايسي -الناصرة 
رالأل صييي فييل اسييتمرار متططييات مصييادرة األراضييي وتضييييق التنيياق عليييهم صييي كاصيية مجيياحت األ

 الحييياةأل بمسيييرات شييعبية صييي عييدة بلييداتأل صييي الو ييت اليي ي يحتضيين صيييه شييمال الجليييل والنقيي  جنوبيياً 
مهرجيييييانين مركيييييزيينأل صيييييي رسيييييالة واضيييييحة للمؤسسييييية اإلسيييييرائيلية الحاكميييييةأل بلنيييييه ح صيييييمت عليييييى 

 العنصرية التي تستهدصهم.المتططات 
وسييتنطلق  بييل فهيير اليييوم مسيييرات نلييى أضييرحة الشييهداء صييي المييدن والقيير  التييي سييقطوا صيهييا. بينمييا 
الحدا المركزي التقليدي سيكون صي منطقة البطو أل صي مسييرة تمتيد عليى طيول عيدة كيليومتراتأل ن  

 رييية عرابيية المجيياورةأل التييي سييتنطلق المسيييرة األولييى ميين النصيي  التيي كاري صييي مدينيية سييتنينأل نحييو 
سيييتكون  يييد أنهيييت مسييييرتها نليييى ضيييريح الشيييهيدةأل لتليييتحم المسييييرتان بمشيييهد كفييياحي وطنييييأل يجمييي  
اكح أل ولتنطلييق المسيييرة الموحييدة نحييو  رييية دييير حنيياأل حيييا سيييقام المهرجييان المركييزي صييي سيياعات 

 .84بعد الفهرأل ال ي دعت له لجنة المتابعة لشؤون صلسطينيي 
ابيييلأل سييييقام مهرجيييان مركيييزي صيييي نحيييد  بليييدات صيييحراء النقييي أل بمشييياركة وصيييود مييين أنحييياء وصيييي المق

أل كتعبير عن الو فة الوطنية الوحدويةأل صي مواجهة المتطط القاضي بمصادرة 84متتلفة من مناطق 
 رييية تييرصال المؤسسيية الحاكميية  03مئييات آح  الييدونمات ميين األراضييي العربيييةأل وتييدمير أكثيير ميين 

أل  شتصأل والزج بهيم صيي  ير  محاصيرةأل تفتقير  83أل وتشريد نحو األرالدها على احعترا  بوجو 
 للكثير من مقومات الحياة.

 03/0/5302 ،الغد، عّمان



 
 
 
 

 

           01ص                                     0205 العدد:    03/0/5302 اإلثنين التاريخ:

 
 ": فعاليات متنوعة في الضفة الغربية وقطاع غزةاألرضفي ذكرى ثورة "يوم  

ا آليت نلييه أرضيهمأل يعّم صلسطين المحتلة اليوم غض  وطني عارم ضّد مي: نادية سعد الدين -عّمان 
ويحيي الفلسطينيون صي أرجاء الوطن المحتيل  كير  الثالثيين مين  صي  كر  ثورتها التاسعة والثالثين.

أل التي تصاد  اليومأل تحيت عنيوان "لنيا األرال"أل عبير صعالييات متنوعية صيي 0612مارس لعام  /آ ار
أل لتلكيييد التمسييك 0684العييام الضييفة الغربييية و طيياع غييزة المحتلييينأل بييالتوازي ميي  األراضييي المحتليية 

وتّسير من "مدينة نيابلس مسييرة مركزيية بمشياركة شيعبية واسيعة  باألرال ومقاومة اححتالل لتحريرها.
و يال أبيو  تجاه حاجز حوارةأل تزامنًا م  تحرك مشابه صيي غيزةأل وأيضيًاأل وصيق الناشيط أحميد أبيو رحمية.

حياصاًل عبير تنفييم العدييد مين األنشيطة المتفر ية  رحمة لي"الغد" نن "صلسطين المحتلة تشهدأل اليومأل حدثاً 
صي القر  الفلسطينية المحيطة بجيدار الفصيل العنصيريأل عيدا ن امية المهرجانيات التطابييةأل واألعميال 

 التطوعيةأل مثل زراعة أشجار الزيتون".
ي وتشييييترك "اللجييييان الشييييعبية والقييييو  الوطنييييية واإلسييييالمية والهيئيييية العاميييية لمقاوميييية الجييييدار العنصيييير 

 واحستيطانأل صي تنفيم تلك الفعاليات المتنوعة التي ستستمر طيلة ه ا األسبوع أيضًا"أل بحسبه.
و د نفمت أمس و فة تضامنية م  األسر  الفلسطينيين صي سجون اححتاللأل أمام سجن عوصرأل صيما 

نقييياط انطلقيييت مسييييرة جماهيريييية أول أميييس مييين  ريييية النبيييي صيييالحأل بيييالقر  مييين مدينييية رام هللاأل نحيييو 
 اححتكاك م   وات اححتالل.

واعتبير أن "سييلطات اححيتالل تسييعى إلبقيياء السييطرة علييى هيي ه المنياطق حتييى صييي حيال التوصييل نلييى 
بقياء األراضيي   الفلسيطينيةاتفاق م  الفلسطينيينأل ميا يعنيي اححتفياف بالكتلية األكبير مين احسيتيطان وا 

 عبارة عن معازل مشتتة".
 03/0/5302 ،الغد، عّمان

 
 غزة: جيش االحتالل يفرق تظاهرة في "يوم األرض" 

صر يييت  يييوات اححيييتالل اإلسيييرائيلي بيييالقوة و نابيييل الغييياز المسييييل لليييدموع مئيييات : صتحيييي صيييّباح -غيييزة 
الفلسطينيين ال ين أحيوا ال كر  التاسعة والثالثين ليوم األرال شيرق مدينية تيان ييونس جنيو   طياع 

وأطلقت  وات اححتالل النيار و نابيل الصيوت والغياز  تتناق.عدد منهم باح نصابةغزةأل ما أسفر عن 
الحيدود الشير ية. ورصي   نليىالمسيل للدموع تجاه مسيرة "يوم األرال" التي انطلقيت مين المدينية وصيوًح 

 .0684الديار التي هجروا منها عام  نلىالمشاركون صي المسيرة السلمية شعارات تؤكد حق العودة 
 03/0/5302 ،الحياة، لندن



 
 
 
 

 

           09ص                                     0205 العدد:    03/0/5302 اإلثنين التاريخ:

 
 مواطنون يتصدون لمستوطنين حاولوا أداء طقوس تلمودية أمام باب األقصى 

"وصييا": تصييد  عييدد ميين المييواطنين ميين سييكان البلييدة القديميية صييي القييدس المحتلييةأل لمحاوليية  -القييدس 
مجموعيية ميين المسييتوطنين اليهييودأل صييباح أمييسأل أداء طقييوس تلمودييية أمييام بييا  الحديييد )أحييد أبييوا  

 المسجد األ صى(.
كانييييت عصييييابات المسييييتوطنين اليهييييود جييييددت صييييباح أمييييس ا تحامهييييا للمسييييجد ميييين بييييا  المغاربيييية و 

وجر  اح تحيام بمجموعيات صيغيرة ومتالحقية وسيط تواجيد  بحراسات شرطية احتاللية معززة ومشددة.
مواطنييون يتصييدون للمصييلين وطلبيية مجييالس العلييمأل ومئييات الطلبيية ميين مييدارس القييدس المحتلييةأل  كبييير

 رابطات بهتاصات التهليل والتكبير له ه اح تحامات.صيما تصدت م
وواصييلت شييرطة اححييتالل اإلسييرائيلي احتجيياز بطا ييات النسيياء والفتيييات تييالل دتييولهن نلييى المسييجد 

 المباركأل نلى حين تروجهن منه. 
 03/0/5302 ،األيام، رام هللا

  
جبار مواطن على هدم منزله خمسةاعتقال    فلسطينيين في الضفة وا 

اعتقلت  وات اححتالل اإلسرائيلي تمسة صلسطينيين بينهم صحفي صي  ر  وبلدات الضيفة احت: الوك
المحتلييةأل وأجبييرت مقدسيييًا علييى هييدم منزلييهأل كميييا أطلقييت الرصيياص الحييي علييى متفيياهرين بمناسيييبة 

  كر  يوم األرال صي حين  ام مستوطنون با تالع المئات من أشجار الزيتون صي التليل.
 03/0/5302 ،رقةالخليج، الشا

 
 فجر اليوم بالضفة فلسطينياً  21االحتالل يعتقل  

اعتقييل صجيير اليييوم احثنييين  اإلسييرائيلي الييت مصييادر عبرييية وصلسييطينية نن الجيييش : تدميية  ييدس بييرس
 وعشييرين صلسييطينيًا صييي أنحيياء متفر يية ميين الضييفة الغربيييةأل أغلييبهم ميين محاصفيية رام هللا. واحييداً  03/0

مواطنييييًا مميييين يصييييفهم  50الجيييييش اعتقييييل  أن اإلسييييرائيليابعة صييييي التلفزيييييون و كيييير مو يييي  القنيييياة السيييي
 بي"المطلوبين" لقواته ومتهمين بممارسة نشاطات تتعلق بمقاومة اححتالل ومستوطنيه.
 03/0/5302قدس برس، 

 
 
 



 
 
 
 

 

           53ص                                     0205 العدد:    03/0/5302 اإلثنين التاريخ:

 
 أسرى غزة بزيارتهم بسجن "نفحة" لذوياالحتالل يسمح  

أل للعشرات من  وي األسر  صي 03/0اليوم احثنين سمحت سلطات اححتالل اإلسرائيلي صباح  :غزة
و الييت متحدثيية باسييم اللجنيية الدولييية للصييلي   السييجون اإلسييرائيلية. أحييد طيياع غييزة بزيييارة أبنييائهم صييي 

وسييتين ميين أهييالي األسيير  الفلسييطينيين صييي  طيياع غييزةأل بييينهم  "دس بييرس: "نن واحييداً وكاليية األحميير ل
صيباح الييوم احثنيين مين زييارة أربعية وثالثيين أسييًرا مين  ويهيم  عشرة أطفال دون سن العاشرةأل تمكنيوا

 وأ اربهم من  طاع غزة يقبعون صي سجن "نفحة" الصحراوي".
 03/0/5302قدس برس، 

 
 480المحكومين بالمؤبد إلى  األسرى أعدادارتفاع  

الحيياة صيي  أكد مركز أسر  صلسطين للدراسات ارتفاع عيدد األسير  المحكيومين بالسيجن ميد  :رام هللا
 يدس بيرس نسيتة وكالية تلقيت  ألصيي بييان صيحفي ألمركيزالوأوضح  أسيرًا. 843سجون اححتالل نلى 

لغرامية ماليية  نضياصةبالسجن المؤبد مرتينأل  حكماً  مؤتراً  أصدرت اإلسرائيليةعنهأل أن محكمة "عوصر" 
بعيد اتهاميه بقتيل الجريح مياهر حميدي الهشيلمون مين التلييلأل  األسيرمليون شيكل على  3.5مقدارها 

صييابة اثنييين آتييرين. مسييتوطنة طعنيياً  وأشييار المركييز نلييى أن المحكميية  اتهييا كانييت  ييد حكمييت صييي  وا 
ميراتأل بتهميه المشياركة  0حسام القواسيمي بالسيجن المؤبيد  األسيريناير الماضي على  /ثانيالكانون 

 مروان القواسميصي تط  و تل المستوطنين الثالثة بالتليلأل م  الشهيدين عامر أبو عيشة و 

 59/0/5302قدس برس، 
 
 النقب تصل إلى القدس بقرىمسيرة االعتراف  

اتتتمت أمس "مسيرة احعترا " بالقر  العربية صي النق  التي نفمها "رئيس القائمية العربيية  :الناصرة
المشييتركة" صييي الكنيسييت أيميين عييودة و"مجلييس القيير  غييير المعتيير  بهييا صييي النقيي " و"لجنيية التوجيييه 

أيامأل ن  انطلقت التميس الماضي من النقي  باتجياه القيدس سييرًا عليى األ يدام  أربعةعليا" على مد  ال
( نسيتة عين "نسيرائيل"لتصل نلى مقير اليرئيس رؤوبيين ريبليين الي ي تسيلمت عقيلتيه )صيي غيابيه تيارج 

 حيلهم.المتطط ال ي أعده أهالي النق  لالعترا  بقراهم ورصال كل التطط الحكومية التي تبغي تر 
يي   السييلطات  نلييىيميين عييودة نن الهييد  ميين المسيييرة هييو توجيييه رسييالة واضييحة أو ييال النائيي  المنتت 

غير المعتر  بهاأل ووض   ضية احعترا  به ه القر  على  األربعينمفادها وجو  احعترا  بالقر  



 
 
 
 

 

           50ص                                     0205 العدد:    03/0/5302 اإلثنين التاريخ:

للنقيي  ولكييل وأهميتهييا  أولويتهيياطاوليية رئيييس الدولييةأل وعلييى طاوليية الكنيسييتأل "ن  يتفييق الجمييي  علييى 
 جماهيرنا العربية".

 03/0/5302 ،الحياة، لندن
 
 طلبة فلسطين في اليمن يناشدون عباس إجالءهم 
ناشييد طلبيية صلسييطين صييي اليييمن رئيييس السييلطة الفلسييطينية محمييود عبيياس بالتييدتل إلنقييا  : وكيياحتال

صلسطين صي رسيالة  وأكد طلبة حياتهم وتوصير السبل إلجالئهم بعد تدهور األوضاع األمنية صي اليمن.
نلييى الييرئيس عبيياسأل أن السييفارة الفلسييطينية صييي اليييمن لييم تتيياب  ميي  الطبيية فييرو  حييياتهم صييي فييل 
حصارهم صي السكنات حيا الجامعيات مغلقية وأغليبهم نفيدت أميوالهم وح توجيد حيواحت ماليية والطعيام 

سييفير صلسييطين صييي اليييمن ينفييد والميياء ح يصييلهم والوضيي  يييزداد سييوءًا. وناشييد الطلبيية الييرئيس عبيياس و 
 التدتل العاجل إلجالء الفلسطينيين من اليمن  بل صوات األوان.

 03/0/5302 ،الخليج، الشارقة
 
 اإلعالن عن تشكيل تجمع شباب فلسطينيي أوروبا 

صي العاصمة النمساوية صيينا عن ميالد تجم  الشبا  الفلسطيني  54/0السبت يوم أُعلن مساء  :صيينا
و كيير بيييان اإلعييالن  حاوليية لتوحيييد العمييل الييوطني الفلسييطيني صييي القييارة األوروبييية.صييي أوروبييا صييي م

الصادر عن عدد من المؤسسات الفلسطينية العاملة صي أوروباأل أن ه ا التجم  يهد  نلى نبيراز دور 
 الشبا  صي العمل الوطني الفلسطيني والتلكيد على أهمية العمل المؤسساتي الفلسطيني صي أوروبا.

 59/0/5302برس،  قدس
 
 مركز اإلنسان للديمقراطية والحقوق: تقرير العفو الدولية ساوى بين الضحية والجالد 

انتقييييد مركييييز حقييييو ي صلسييييطينيأل بيييييان منفميييية العفييييو الدولييييية اليييي ي اتهييييم حركييييات المقاوميييية  :رام هللا
مين  وأن عيدداً الفلسطينيةأل بشن هجميات عشيوائية غيير مشيروعة ومميتية عليى الميدنيين اإلسيرائيليينأل 

عييين القيييول بيييلن عيييدد مييين  الهجميييات تر يييى لجيييرائم حييير أل وُ تِيييل  صيهيييا سيييتة ميييدنيين نسيييرائيليينأل صضيييالً 
 المدنيين الفلسطينيين ُ تلوا من تالل انفجار   ائ  صاروتية محلية.

ورأ  مركز اإلنسان للديمقراطية والحقيوق صيي بييان صيحفي تلقيت " يدس بيرس" نسيتة عنيه ييوم األحيد 
نلى استدحل منفمية العفيو الدوليية بشيهادة واليدة  البيان يساوي بين الضحية والجالدأل مشيراً  أن 56/0



 
 
 
 

 

           55ص                                     0205 العدد:    03/0/5302 اإلثنين التاريخ:

أعييوام" بييلن ابنهييا  تييل بشييفية ميين  يي ائ  المقاوميية الفلسييطينيةأل ولييم ييي كر 8الطفييل دانيييل تريغيرمييان "
 ." طفالً 203مئات األطفال ال ين  تلوا صي العدوان األتير على غزةأل حيا  تل ما يزيد عن "

 59/0/5302قدس برس، 
 
مليـــون دونـــم  أكثـــر مـــن الضـــفة ويخطـــط لالســـتيالء علـــى أراضـــيمـــن  %65االحـــتالل يصـــادر  

 لالستيطان
  ييال رئيييس اللجنيية العاميية للييدصاع عيين األراضييي الفلسييطينية المحتليية عبييد :نادييية سييعد الييدين -عّمييان 

نية متصلة ومستقلة عليى حيدود الهادي هنطش نن "اححتالل يستهد  نصراس مشروع ن امة دولة صلسطي
 مييين أي مضيييمون صعلييييأل عبييير المسيييتوطنات والطيييرق احلتفاصيييية والحيييواجز العسيييكرية". 0621العيييام 

مييين مسييياحة  %22وأضيييا أل ليييي"الغد" مييين صلسيييطين المحتليييةأل نن "سيييلطات اححيييتالل صيييادرت زهييياء 
 %02عليى أ يل ميين  أل مبقيية0621أل مني  العيام 5كيم 2243الضيفة الغربيية اإلجمالييةأل المقيدرة بنحيو 
وتعيييد المسييياحة "المتبقيييية" مرشيييحة للتلكيييل المسيييتمرأل صيييي فيييل  صقيييط مييين مسييياحتها بييييد الفلسيييطينيين".

أليي  دونييم ميين أراضييي الضييفة الغربيييةأل تحييت  033"متطييط نسييرائيلي باحسييتيالء علييى نحييو مليييون و
 نية المنشودة". ريعة "أمالك الدولة"أل بهد  من  أي تواصل جغراصي يسمح بإ امة الدولة الفلسطي

؛ تمكنت سلطات اححتاللأل عبر القتيل والتنكييل والعني أل مين "مصيادرة نحيو أربعية 0621ومن  العام 
منيزل سينويًا"أل  233ألي  منيزل صيهيا بمعيدل  52ماليين دونم مين أراضيي الضيفة الغربييةأل وهيدم نحيو 

 بحس  دائرة شؤون المفاوضات صي منفمة التحرير الفلسطينية.
أل  شجرة مثمرة من  42حتى اليوم زهاء  5333وات اححتالل والمستوطنين من  العام و د "ا تلعت  

مسييتوطنةأل تحتييل مسيياحة  05أليي  مسييتوطن ضييمن  00محاصفيية نييابلسأل التييي يجييثم صييوق أراضيييها 
كيم طيرق  000حياجزًا عسيكريًا و 25 اعيدة عسيكرية و 51بؤرة اسيتيطانية و 80أل باإلضاصة نلى 0%

 أريج للبحوا التطبيقية" صي األراضي المحتلة. التفاصية"أل وصق "معهد
 062يقييدر عييدد المسييتوطنات المقاميية علييى أراضييي الضييفة الغربييية المحتلييةأل حتييى اللحفييةأل بنحييو و 

أميا ميا يسيمى بيالممرات الشير ية  ألي  مسيتوطن. 133بؤرة اسيتيطانيةأل تحيوّي زهياء  505مستوطنة و
وجييدار الفصييل العنصييريأل صإنهييا  0621لحييدود العييام  والغربييية والمنيياطق األمنييية والعسييكرية المحا ييية

مين  %60مستوطنة مين مجميوع المسيتوطنات المقامية صيي الضيفة و 012حو "نتضّمأل بحس  "أريج" 
 أل  مستوطن". 223مساحة المستوطناتأل وتضّم 

 03/0/5302 ،الغد، عّمان
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 تهم أمنية للمهندس أبو سيسي عدةمحكمة االحتالل توجه  
الفلسيطيني ضيرار أبيو سيسيي مين  طياع  .ت المحكمة المركزية صي بئر السيب  أميس مأدان :بئر السب 

غييزة بييتهم أمنييية عديييدة بعييد أن وصييفته أجهييزة األميين اإلسييرائيلية بقائييد الكلييية العسييكرية التابعيية لحركيية 
 حماس صي غزة.

دس الصييواريا عامييًا ألبييو سيسييي بعييد أن اعتبرتييه مهنيي 50وتطاليي  النيابيية العاميية اإلسييرائيلية بييالحبس 
 التي تستتدمها حماس.

كما أدانت المحكمة أبو سيسي بتهمة احنتمياء لكتائي  القسيام والعميل عليى تلسييس أكاديميية عسيكرية 
لتطوير  درات مقاتلي حماسأل وتصني  الصواريا وتطوير مداها وتطوير صواريا  يادرة عليى اتتيراق 

ل مييا وجيييه لييه مييين اتهاميياتأل وأن  ائيييد وزعمييت النيابييية أن أبييو سيسيييي اعتيير  بكييي مييدرعات عسيييكرية.
 القسام محمد الضي  وأحمد الجعبري عيناه لتلسيس األكاديمية العسكرية.

 الحكم النهائي على أبو سيسي. 08/2/5302ومن المقرر أن يصدر صي 
 03/0/5302 ،األيام، رام هللا

  
 قةالسيسي: حل القضية الفلسطينية هو أحد المفاتيح الرئيسة الستقرار المنط 

وكاحت: أعر  القادة العر  أمسأل تالل اصتتاح أعمال القمة العربية السنوية صي شرم  -شرم الشيا 
الشيا عن رغبتهم صي تشكيل  وة مشتركة  ادرة على محاربة "المجموعات اإلرهابية"أل معتبرين أن 

 العملية العسكرية الجارية صي اليمن عبارة عن "تجربة" له ه القوة.
اصتتاح أعمال القمة دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ال ي تسلم رئاستها لمدة  وصي كلمته لد 

سنةأل نلى ننشاء  وة عربية مشتركة. و ال "نزاء نمكانية تفا م األوضاع والتحديات الراهنة من نرها  
يداهم ويروع ومن تدتالت تارجية شرسةأل نحتاج نلى التفكير بعمق وبثقة بالنفس صي كيفية 

ستعداد للتعامل م  تلك المستجدات من تالل تلسيس  وة عربية مشتركة دونما انتقاص من سيادة اح
 أي من الدول العربية واستقاللها".

و ال السيسي "رغم جسامة التحديات والتهديدات التي تواجهها أمتنا العربيةأل سيفل اهتمام مصر 
 ه القضيِة هو أحُد المفاتيِح الرئيسيِة حستقراِر بالقضيِة الفلسطينيِة راستًا ندراكًا منها ألن حلَّ ه

المنطقةأل التي لن تهدأ أبدًا طالما فلت حقوق الشع  الفلسطيني ُمهد رةأل رغِم اعتراِ  المجتمِ  الدولي 
بحقه صي ن امِة دولته المستقلة وعاصمُتها القدُس الشر ية". واتتتم السيسي كلمته بالهتا  "تحيا األمة 

وأكد أمير دولة الكويت الشيا صباح األحمد الجابر الصباحأل صي كلمته  مرات. العربية" ثالا
احصتتاحيةأل "أن القضية الفلسطينية ومسيرة السالم صي الشرق األوسطأل أولوية لناأل ونسعى لحلها 
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إل امة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسأل وصق ما نصت عليه  رارات الشرعية الدولية 
السالم العربيةأل لننهي معاناة أشقائناأل ولن ننعم باألمن واحستقرار طالما استمرت ه ه القضية  ومبادرة

 دون حل".
 59/0/5302الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 نفقًا على حدود غزة 22الجيش المصري يعلن تدمير  

صح شمال صتحة نفق جديدة بر  55األناضول: أعلن الجيش المصري أنه تمكن من اكتشا  وتدمير 
سيناء على الشريط الحدودي م   طاع غزةأل وب لك يرتف  عدد الفتحات المدمرة من  صبراير/شباط 

وصرح المتحدا العسكري الرسمي العميد محمد سمير صي بيان نشره على مو    .502الماضي نلى 
 51وحتى  53التواصل احجتماعي صيسبوكأل بلن " وات حرس الحدود تمكنت تالل الفترة من 

صتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء  55مارس/ آ ار الجاري من اكتشا  وتدمير 
وكان المتحدا العسكري  ال صي بيان له  بل أكثر من أسبوع نن الجيش دمر  شمال شر ي البالد".

صتحة نفق على الشريط الحدودي م   طاع غزة تالل الفترة من أول صبراير/ شباط الماضي  068
 مارس/ آ ار الجاري. 06وحتى 

 59/0/5302الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 لعبثية إسقاط لحق العودة"ائتالف األحزاب القومية واليسارية": المفاوضات ا 

حمدان الحاج: أصدر ائتال  األحزا  القومية واليسارية بيانا بمناسبة يوم األرال أشار صيه  -عمان 
نلى انه صي ال كر  التاسعة والثالثين ليوم األرال ال ي رّد به الشع  الفلسطيني على اححتالل 

فلسطينية والتنكر لحق الشع  الفلسطيني والمحاوحت العنصرية المسمومة إللغاء الهوية الوطنية ال
بالعودة نلى الوطن والديارأل وصي ال كر  السابعة والستين لالحتالل الصهيوني العنصري ألرال 

نتوجه بتحية اإلجالل والفتار للشع  الفلسطيني وحركته الكفاحية  0684صلسطين من  احتاللها عام 
 ية المشروعة للشع  الفلسطيني.التي لم ولن تتو   أبدا حتى ننجاز الحقوق الوطن

واكد أن القبول باستمرار المفاوضات العبثية يعني نسقاط حق العودةأل مؤكدا انه حق مقدس ح يسقط 
بالتقادم وح تلغيه القرارات أيا كان مصدرهاأل ونؤكد على تصميم الشع  الفلسطيني على تطبيق حق 

عن صله أبدية بين اإلنسان الفلسطيني وأرضه وبيته  العودة باعتبارها حقًا طبيعيًا وتاريتيًا وتعبيراً 
 وبيئته األصلية.

 03/0/5302الدستور، عمان، 
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 "نقابة المهندسين" تؤكد ضـرورة دعم المقاومة الفلسطينية 

الدستور: أكدت نقابة المهندسين على ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية وتوحد الشع   -عمان 
مشروع الوحيد لتحرير صلسطين التاريتية. و الت صي بيان لها بمناسبة الفلسطيني تلفها كونها تشكل ال

يوم األرال نن كل المؤامرات والحلول السلمية لم تجل  لألمة العربية والشع  الفلسطيني نح مزيدا 
 من احتالل األرال واحستيطان والتهويد للقدس واأل صى.
عاما بحق الفلسطينيين  06مجازره  بل  وجاء صي البيان "نن الكيان الصهيوني ال ي ارتك  احد 

ال ين تصدوا لمصادرة أراضيهم... يعلم تطورة است كار الشع  الفلسطيني ليوم األرالأل حن  لك 
وأشار نلى أن اححتالل الصهيوني ال ي نسعى للسالم  يعني أن الفلسطيني لم ولن ينسى أرضه".

تصد  للمتفاهرين بالرصاص والغاز ال ي معه يستكثر على الشع  الفلسطيني نحياء ه ا اليومأل ص
أصا  من   لك الحين مئات الفلسطينيين ال ين أنجبوا المقاومين وال ين سينجبون المحررين للقدس 

 وصلسطين نن شاء هللا.
 03/0/5302الدستور، عمان، 

 
 القمة العربية تدعو لدعم موازنة فلسطين لمدة عام اعتبارا من أول نيسان/ أبريل 

وكاحت: دعت القمة العربية صي تتام دورتها السادسة والعشرينأل امسأل الدول العربية  - شرم الشيا
لدعم موازنة دولة صلسطين لمدة عام تبدأ من األول من نيسان المقبل. كما أكدت دعمها لقرارات 

ية المجلس المركزي الفلسطيني الداعية إلعادة النفر صي كل العال ات السياسية واح تصادية واألمن
م  دولة اححتالل اإلسرائيليأل بما يضمن نجبار نسرائيل على احترام احتفا يات المو عة واحترام 

  رارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما أكدت القمة صي  رارها أهمية احلتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول األعضاء صي دعم 

لقمم العربيةأل والتلكيد على دعوة الدول العربية نلى توصير شبكة موازنة دولة صلسطين وصقا لقرارات ا
مليون دوحر شهريا لدولة صلسطينأل و لك لدعم القيادة  033أمان مالية بلسرع و ت ممكن بمبلغ 

الفلسطينية صي ضوء ما تتعرال له من ضغوطات مالية واستمرار نسرائيل صي عدم تحويل األموال 
 ت الشكر للدول العربية التي أوصت بالتزاماتها بشبكة األمان المالية.الفلسطينية المستحقةأل ووجه

 03/0/5302الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 اجتماع عربي إسالمي في شرم الشيخ يبحث دعم القضية الفلسطينية 

وصا: بحا اجتماع عربي نسالمي عقد صي مدينة شرم الشيا على هامش القمة العربية  -شرم الشيا 
 لقضايا المطروحة على الساحة الدولية وتاصة القضية الفلسطينية.امسأل ا

وتناول احجتماع ال ي شارك صيه كل من: جامعة الدول العربيةأل ومنفمة التعاون اإلسالميأل ومجلس 
التعاون التليجيأل باإلضاصة نلى احتحاد المغربيأل التحرك على الساحة الدولية بشلن دعم القضية 

نهاء اححتالل اإلسرائيلي وتحقيق السالم بين صلسطين  الفلسطينيةأل وتنفي   رارات األمم المتحدة وا 
سرائيلأل نلى جان  تنسيق الجهود لمكاصحة اإلرها  بكل أشكاله تاصة ما يتعلق بمكاصحة  وا 

 اإلرها .
 03/0/5302الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تبارها القضية المركزية لألّمة المؤتمر القومي اإلسالمي يشدد على أولوية قضية فلسطين باع 

 اسم  صير: انتهتأل أمسأل أعمال الدورة التاسعة لي "المؤتمر القومي اإلسالمي" صي بيروتأل حيا 
 جر  انتتا  الدكتور تالد السفياني صي منص  المنسق العام للمؤتمرأل تلفًا للمفكر منير شفيق.

مل على بناء أسس متينة للعال ة بين وجرت منا شة البيان التتامي ال ي شّدد على ضرورة "الع
الوطن العربي ودوائر جواره الحضاري اإليراني والتركي واألصريقي بحكم احنتماء نلى الدائرة الحضارية 
نفسها"أل داعيًا نلى "اعتماد الحوار والتواصل بما يضمن مصالح الجمي  ويسّد مناص  التدتل التارجي 

ق احستقرار والمساهمة صي بناء استراتيجية لمواجهة المشروع بمتاطره المتعّددةأل ما من شلنه تحقي
الصهيوني واحتتراق األجنبي األمني والعسكري والثقاصي لمنطقتناأل وجعل تال ي ه ه الدوائر أصقًا 

 لبناء عالم متعدد األ طا  يتجاوز ملسي مرحلة الهيمنة الغربية".
اعتبارها القضية المركزية لألّمة وبوصلة وأّكد المجتمعون صي البيان "أولوية  ضية صلسطين ب

نضاحتهاأل وضرورة الرص  الفوري للحصار الفالم على أهلنا صي  طاع غّزة والتسري  باإلعمار"أل 
 داعين نلى الدصاع عن القدس وحماية مقدساتها اإلسالمية والمسيحية.

تالل الصهيونيأل وم  ولفتوا احنتباه نلى "ضرورة مواجهة التطبي أل بكل أشكالهأل م  كيان احح
الصهاينةأل وتلكيد تيار المقاومة ودعمهاأل مقاومة اححتالل الصهيوني ومقاومة التدتل العسكري 

 األجنبي".
 03/0/5302السفير، بيروت، 
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 كيف تحدث "الزعماء العرب" في القمة العربية عن "فلسطين"؟ 
عن تطابات الزعماء  األناضول: لم تغ  صلسطينأل -عال عطاهللا وهداية الصعيدي  -غزة 

أل التي اتتتمت أعمالها أمس األحد صي مدينة شرم الشيا «52«والرؤساء صي القمة العربية الي
المصريةأل حيا أبد  معفمهم تلييده لهاأل وضرورة العمل على نجبار نسرائيل على احلتزام 

والكبيرةأل التي تجتاح  باحتفا يات المو عة و رارات الشرعية الدوليةأل رغم هّيمنة األزمات الُمعقدة
 المنطقة العربية.

لكن القادة لم يكونوا "سواء"أل صي ه ا التناولأل صمنهم من استفاال صي الحديا عن القضية 
 الفلسطينيةأل ومنهم من اكتفى بكلمات سريعة.

 وصيما يلي رصد لكلمات  ادة العر  صي القمة العربيةأل وتناولهم للقضية الفلسطينية:
يأل عبد الفتاح السيسيأل بعد حديثه عن العديد من الملفات العربيةأل وصي تطرق الرئيس المصر 

 مقدمتها ما يجري صي اليمنأل والشلن السوريأل والليبيأل نلى الحديا عن القضية الفلسطينية.
و ال نّنه على الرغم من جسامة التحدياتأل والتهديدات التي تواجهها األمة العربيةأل سيفل اهتمام 

 طينية راستاأل وأن حلها هو أحد المفاتيح الرئيسية حستقرار المنطقة.مصر بالقضية الفلس
ودعا السيسي صي كلمته نلى ننهاء اححتالل اإلسرائيلي لكاصة األراضي الفلسطينيةأل من تالل 
مفاوضات جادة ومثمرة على أساس القرارات الدولية ومبادرة السالم العربية. وبدورهأل استفاال العاهل 

سلمان بن عبد العزيزأل صي كلمته عن صلسطينأل مشيرا نلى نّن القضية الفلسطينية صي السعودي الملك 
مقدمة "اهتمامات الدول العربية"أل وأن مو   السعودية سيفل كما هو دائماأل مستندا نلى ثوابت 
ومرتكزاتأل تهد  جميعها نلى تحقيق السالم الشامل والعادل صي المنطقةأل وعلى أساس استرداد 

شروعة للشع  الفلسطيني؛ بما صي  لك حقه المشروع صي ننشاء دولته المستقلةأل الحقوق الم
وعاصمتها القدس الشري أل وهو أمر يتفق م   رارات الشرعية الدوليةأل ومبادرة السالم العربية عام 

 «.م التي رح  بها المجتم  الدولي وتجاهلتها نسرائيل5335
 د حان الو ت لقيام المجتم  الدولي بمسؤولياتهأل من  وأضا  نن المملكة العربية السعودية تر  أنه

تالل صدور  رار من مجلس األمن بتبني مبادرة السالم العربيةأل ووض  ثقله صي اتجاه القبول بهاأل 
 وأن يتم تعيين مبعوا دولي رصي  تكون مهمته متابعة تنفي  القرار الدولي  ي الصلة بالمبادرة.

يا تميم بن حمد آل ثانيأل من أكثر تطابات القادةأل تركيزا على وكانت كلمة أمير دولة  طرأل الش
بالحدياأل ولم يكتِ   5331الشلن الفلسطينيأل حيا تص  طاع غزة المحاصر نسرائيليا من  عام 

 كبقية الزعماء بالحديا عن القضية الفلسطينية بشكل عام.
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ل الدولتين"أل مشيرا نلى أن و ال: "حبد من تسوية عاجلة وشاملة للقضية الفلسطينية وصق مبدأ ح
 عاما". 53"عملية السالم ما زالت تراوح مكانها من  

وتاب : "السالم العادل والشامل تيارنا احستراتيجي ال ي حاصفنا عليه طوال عقودأل نح أن نسرائيل ما 
 تزال تعتد  على الشع  الفلسطيني و طاع غزة".
ل صي كلمتهأل ننه رغم كل ما تشهده المنطقة من أما الرئيس التونسيأل الباجي  ايد السبسيأل صقا

تحديات ومتاطرأل ح يج  أن ُيشغل العر  عن القضية الفلسطينية. واستفاالأل صي كلمته عن 
القضية الفلسطينيةأل وأنها تحتاج من العر  مزيدا من الدعم والمساندةأل وأنه يج  وض  حد لمعاناة 

لقأل ُنجّدد دعوتنا للمجتم  الّدولي لتحّمل مسؤولياته من ه ا المنط»أبناء الشع  الفلسطيني. وتاب : 
حستصدار  رارن أممي ُيعّجُل باستئنا  مفاوضات سالمن جاّدة وُمحّددة بسق  زمني إلنهاء اححتالل 
ُعناأل صي ه ا اإلطارأل نّح أن ُنسّجل بارتياح تلكيد اإلدارة  اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينّيةأل وح ي س 

لسان الّرئيس باراك أوباماأل التزامها بحّل الّدولتينأل باعتباره ُتطوة نيجابية صي اّتجاه  األمريكّيةأل على
دعم طموحات الّشع  الفلسطيني صي  يام دولته المستقّلة وتلمين أصضل فرو  األمن واحستقرار 

ه منصور للمنطقة". وبالرغم من تركيزه على األحداا الجارية صي بلدهأل نح أن الرئيس اليمني عبد رب
هاديأل تطرق صي كلمته أمام القمة العربيةأل عن القضية الفلسطينيةأل داعيا نلى ضرورة احهتمام الدائم 

 بالقضية الفلسطينية باعتباِرها القضية  المركزية  األولى لألمة العربية.
الِه العادل وتاب : "وعليِه صإننا أماِم ه ِه القمة نجدُد تضاُمننا الُمطلق م  الشعِ  الفلسطيني ونض

 حستعادِة حقو ِه المشروعِة وا  امِة دولتِه الُمستقلِة وعاِصمُتها القدُس الشري ".
وبشكل سري  دعا أمير الكويتأل الصباح أحمد الجابر الصباحأل نلى دعم القضية الفلسطينيةأل 

 وتضاصر الجهود من أجل تحقيق السالم العادل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
العرا يأل صؤاد معصومأل صقد أكد على أهمية القضية الفلسطينيةأل وأنها القضية المركزية  أما الرئيس

 المحورية للعر .
أحقية الشع  الفلسطيني صي بناء دولته »من جانبه أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل تليفةأل على 

لية  ات الصلةأل المستقلةأل على أرضهأل وعاصمتها القدس الشر يةأل طبًقا للقرارات الشرعية الدو 
 ومبادرة السالم العربية".

وشدد الملك البحريني على "ضرورة و   احستيطان ورص  الحصار اإلسرائيلي الجائرأل عن  طاع 
 غزة".

أما الرئيس الجيبوتيأل نسماعيل عمر جيلهأل صقد استهل كلمته صي الحديا عن صلسطينأل  ائال: "نن 
بحا عن حل نهائي عادل يعيد الحقوق المسلوبة نلى القضية الفلسطينيةأل  ضية العر  األولىأل ت
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الشع  الفلسطينيأل ليتمكن من ن امة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشر ية". وأدان جيله 
أل وصق «"الممارسات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيةأل المتمثلة صي بناء مستوطنات جديدةأل وتهويد القدس

ر البشيرأل دعمه "لكل حقوق الشع  الفلسطينيأل بما صي  لك  وله. بدوره أكد الرئيس السودانيأل عم
 من مقاومته ونضاله إلسرائيلأل من أجل تحقيق التحرير واحستقالل وا  امة دولته وعاصمتها القدس".

وتاب  البشيرأل ال ي استفاال صي الحديا عن صلسطينأل "نن العدو الصهيونيأل يتنكر اليوم لفكرة حل 
إلسرائيلية(أل كالتزام نحو التسويةأل وهي الرؤية التي  بلها العر أل ونصت الدوليتينأل )الفلسطينية وا

 عليها مبادرة السالم العربية".
 العدو الصهيوني ما زال يمارس لعبته المحببة صي التنصل والتحلل من كل التزام وعهد".« وأضا :

ابهاأل وا  امة دولة وأشار البشير نلى أن "صكرة حل الدولتينأل هي مترج وحيد إلعادة الحقوق ألصح
 أل وعاصمتها القدس الشر ية".0621صلسطينية مستقلة  ابلة للحياة على حدود 

ودعا الفلسطينيينأل نلى "ننجاز الوحدة الوطنية والمصالحة الشاملة"أل مضيًفا: "ندعو األمة العربية 
 لتقديم المزيد من الدعم القضية الفلسطينية".

أن تحقيق السلم واألمن صي »د العزيزأل تتم حديثه بتلكيده على أما الرئيس الموريتانيأل محمد ولد عب
 «.منطقة الشرق األوسط مرهون بإيجاد تسوية عادلة للصراع العربي اإلسرائيلي

وأضا : "ه ه التسوية  ائمة على  رارات مجلس األمن الدوليأل وضامنة لحقوق الفلسطينيينأل صي 
  ".ن امة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشري

ولفت الرئيس الموريتانيأل نلى أنه "ن ا لم يفلح المجتم  الدولي صي صرال السالم الشامل والعادل صإن 
 منطقة الشرق األوسط ستفل عرضة لمتاطر العن  واإلرها  والمهدد للسلم الدولي".
 03/0/5302القدس العربي، لندن، 

 
 اإلسرائيلي الفلسطيني فرنسا تعلن نيتها دفع مبادرة دولية إلنهاء الصراعهآرتس:  

صادي أبو سعد : نشرت صحيفة "هلرتس" أن وزير التارجية الفرنسي لوران صابيوس كش   -رام هللا 
صي نهاية األسبوع الماضي أن صرنسا ستعمل تالل األسابي  القريبة على دص  مشروع  رار م  

ع اإلسرائيلي الفلسطيني. حليفاتها صي مجلس األمنأل وأن ه ه المبادرة تتعلق بشروط ننهاء الصرا 
وتطرق صابيوس نلى الوحيات المتحدةأل التي تداص  بشكل تقليدي عن نسرائيل صي األمم المتحدةأل 

 وأعر  عن أمله صي "أح يواصل الشركاء ال ين يفهرون ترددا ه ا السلوك".
رائيل نلى و ال مسؤولون صي احتحاد األوروبي "نن احتحاد يدرس تطوات جديدة من أجل نعادة نس

طاولة المفاوضات ودص  حل الدولتين. وحس  التقرير يمكن لالتحاد األوروبي محاولة ثني مواطنيه 
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عن شراء منتجات المستوطنات اإلسرائيلية. وم   لك يبدو أن احتحاد سينتفر نلى ما بعد تركي  
 الحكومة الجديدة  بل ن دامه على اتتا  تطوات ضّد نسرائيل.

ان األوروبي رينهارد بوتيكوصر من ألمانيا: "ح يمكننا أن ننسى أو نتجاهل ما  يل و ال عضو البرلم
طوال المعركة احنتتابية اإلسرائيلية وتاصة التصريحات المحرضة لرئيس الحكومة نتنياهو. ولكن 

 علينا أوح انتفار سياسة الحكومة الجديدة صي نسرائيل".
 03/0/5302القدس العربي، لندن، 

 
 زعيم الجمهوريين يستهجن "العداء" الذي يكنه أوباما لنتنياهو واشنطن: 

أ    :  ال رئيس مجلس النوا  األميركي الجمهوري جون باينر نن "العداء" ال ي  -واشنطن 
أفهره الرئيس باراك أوباما تجاه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو صي األسابي  األتيرة امر 

 "مستهجن".
قابلة م   ناة سي ان ان أمس "اعتقد نن العداء ال ي تفهره اإلدارة تجاه رئيس وزراء وأضا  صي م

 نسرائيل امر مستهجن".
 وسلطت احنتتابات اإلسرائيلية وا عادة انتتا  نتنياهو الضوء على عال ته المتوترة م  أوباما.

رب  أو التمس األتيرة وتاب  باينر: "اعتقد أيضا أن الضغوط التي مارسوها عليه تالل السنوات األ
دصعته بكل صراحة نلى أن يتكلم. وح الومه أبدا على  لك". و د غضبت ندارة أوباما نزاء الدعوة التي 
وجهها باينر نلى نتنياهو للتحدا أمام الكونغرس بمجلسيه مطل  الشهر الحالي. وسيتوجه باينر نلى 

 نسرائيل صي األيام المقبلة.
تي كانت متو عة من  أشهر عدة  بل مجيء رئيس الوزراء نلى هنا و بل و ال صي ه ا الصدد: "زيا

نعادة انتتابهأل هناك مشاكل جدية صي الشرق األوسط ومن المهم للغاية أن يستم  أعضاء الكونغرس 
 نلى القادة األجان  وحكومات أتر ".

سرائ يل" مؤكدا انه لن يلقي وتاب  باينر "هدصي من الزيارة هو مواصلة تعزيز العال ات بين أميركا وا 
 كلمة أمام الكنيست.

 03/0/5302الغد، عمان، 
 
 تقرير سابق للبنتاغون يقر بتطوير "إسرائيل" للقنبلة الهيدروجينية 

برهوم جرايسي: رصعت السلطات األميركية مؤترا الحفر بالنشر عن تقرير للبنتاغون  -الناصرة 
ن نسرائيل تتقدم بمشروعها النوويأل وأنها تعمل على أل وأ ّر بل0641األميركيأل جر  نعداده صي العام 
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تطوير القنبلة الهيدروجينيةأل وجاء رص  الحفر بعد التماس تقدم به أحد المعاهد األميركيةأل ال ي 
أصر على تطبيق  انون حرية التعبير والنشرأل صي ه ا المل  أيضاأل ال ي سعت السلطات األميركية 

 نلى حجبه.
عاماأل يحمل عنوانأل "تقييم التكنولوجيا الحاسمة صي نسرائيل وصي  54ز  بل وكان التقرير ال ي أنج

دول الناتو"أل وأبرز التقرير مد  تقدم نسرائيل صي  لك الحين بمشروعها النوويأل وحتى مقارنته 
بالمشروع النووي األميركي. ويص  التقرير بالتفصيل تطور البرنامج النووي اإلسرائيلي تالل 

اط  وته وضعفه. وجاء صيهأل نن "اإلسرائيليين يطورون أنواع من التكنولوجيا التي عقدينأل صي كل نق
سُتمكنهم من ننتاج القنبلة الهيدروجينية. وأن الشيفرات تبين بالتفصيل عمليات احنشطار واحنصهار 

 على المستو  الد يق جدا والمستو  ال ي يمكن رؤيته بالعين المجردة".
عندما تتم مقارنة البرنامج النووي اإلسرائيلي بالبرنامج األميركي صيتبين أن  ويقول معدو التقريرأل ننه

( كان مشابها لما كانت صيه الوحيات المتحدة صي مجال السالح 0641ما يطمح له اإلسرائيليون )عام 
". ورغم  لك يشيرون بإيجابية نلى أن الحلول التي وجدها 0623 – 0622احنشطاري بين سنوات 

ن اإلسرائيليون للمشكالت كانت "ُمحّكمة بصورة عبقرية" و لك بفضل ما دعاه كاتبو التقرير الباحثو 
ضاصة نلى تناول  درات نسرائيل النووية صإن التقرير يتطرق أيضا نلى  "اتتراعات نسرائيلية عبقرية". وا 

  النجوم"أل نواحي أتر  صي التكنولوجيا العسكرية اإلسرائيلية ومن ضمن  لك شؤون ما يسمى بي"حر 
وحتى التقرير يعتر  بلنه صي حاحت معينة التكنولوجيا اإلسرائيلية "متطورة أكثر من التكنولوجيا 
األميركية". هك ا على سبيل المثال يكش  كاتبو الوثيقة أن نسرائيل استثمرت جهودا كبيرة صي 

أل لكن ه ه 02ية أ  محاولة تطوير نشعاعات  صيرة الموجةأل التي يمكن وضعها صي الطائرة القتال
 المهمة لم تنجح بعد.

 03/0/5302الغد، عمان، 
 
 "الحلوة عين" وهذه... لبنانية أنا: تقرير 

 تنتفر مكان كل صي منتشرة أسلحة لهمأل زينة" الحشيش" سيجارات من يتت ون شبا : حطيط صاطمة
 اليلس سا هم بؤساء أل"كوالزين" أبوا  تل  يتتبئون عراة حفاة أطفال أمنيةأل بؤر عليهأل لتنقاّل  غريباً 

 ن  متيلتيأل صي المجتم  زرعها التي السيئة النمطية الصورة هي تلك. والهمجية العن  نلى والحرمان
 الجريمة ارتكا  عن يرّدهم ح أناس من توصاً  صلسطيني متيم نلى الدتول يتشى مّنا اللبناني تر 
 !شيء
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 صي حستغاللها صرصة يفّوت ح ال ي اللبناني اإلعالم تلثير بفعل معناأل كبرت النمطية الصورة ه ه
 !بصلة الوطن لمصلحة تمتّ  ح وحزبية شتصية ملر 
 صي شعرت المتيماتأل ضد اللبنانية القنوات بعال تمارسها التي الدعائية الحملة تعافمت وبعدما
 ... ر  عن عليها للحكم" الوحشية الغابات" ه ه زيارة نلى حاجة
 من أستنبط عّلني تفاصيلها صي وحد ت البراجنةأل برج متيم نلى تدتلني ةصغير " زاروبة" أمام و فت

 بين أتجول المتيمأل عمق صي نفسي ألجد.. صلكثر أكثرأل ثم أكثرأل ا تربت. الحقيقة بعال مالمحها
 ...نليّ  تّيل ما عكس أنا تهم بكامل يبدون ال ين المارةأل أحاديا نلى السم  استراق وأحاول أز ته
 عشوائية مسلحة مفاهر عن البحا حاولت ن  آترأل بوا   تصطدم معتقداتي دأتب تطوة كل وم 

 حشيش سجائر أو متسّولأل طفل نيجاد حاولت اللبنانيةأل مناطقنا بعال صي نفيرتها عن تتتل 
 .المتيم تارج المجتم  صي هي كما موجودة ولكن موجودةأل هي ربما األرالأل تفترش
 حقيبته يحمل بطفل محاولة كل عند أصطدم كنت لكنني ا تناعاتيأل يعزز دليل أي نيجاد حاولت

 ليتطوعوا كشبا  أنفسهم جمعوا وآترون عليهاأل العز  تعلم  د كان العود آلة يحمل وآتر المدرسيةأل
 ...!للمتيم مجتمعية تدمات تقديم صي
 أكثر زيارة نلى دصعني ال ي األمر... الكبر صي تغييره يصع  الصغرأل صي غرس ما أن نح

 عليه أطلق ال ي صيدا صي الكائن الحلوة عين متيم األمنيأل المستو  على" ضجة" يماتالمت
 ".الشتات عاصمة" تسمية الفلسطينيون

 لينف وا داتله جيداً  ويجهزون يدربون ال ين التكفيريين آح  كنفه صي يحتضن ال ي المتيم  لك
 .نعالمنا يقول هك ا أو صيهأل لالحتماء يعودون ثم كلبنانيينأل حقنا صي نرهابية عمليات
 اللهجة تلك نن بل أهلهأل من واحدة كنت لو كما تجولت اللبنانية لكنتي ورغم المتيمأل نلى دتلت
 ...والزعتر والملح التبز عائالتهم ومشاركة الفطور سفرة نلى لدعوتي أشتاصاً  دصعت الغريبة

 الناس هؤحء تسوق التي التفكير ومناهج األمنية المتيم تبايا لفهم منهمأل التقر  حاولت أتفيكمأل ح
 ...اإلرهابيين وحماية اإلنسانية صطرتهم لمتالفة
 صي الجرائم عدد نن تقول أل5300 عام المتحدة الوحيات أجرتها نحصائية جلستة تالل ت كرت

 عملية وصي... شتص أل  مئة لكل حالة 63 نلى وصل( الوسطى أميركا صي جمهورية) هندوراس
 مقارنة المطلوبين وعدد الجرائم عدد نلى نسبة تثقل الجمهورية تلك كفة أن نجد بسيطةأل حسابية
 لبنانية أحزا  وح صلسطينية تنفيمات وح صصائل ح عادلأل  انون يحكمها" هندوراس" أن رغم بالمتيمأل

 .السياسية ومصالحهم احنتتابية حمالتهم صي كلوراق تستتدمهم
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 نلى تؤدي  د اللبنانية األمنية األجهزة  بل من بمطلوبين الشتصية معرصته أن األهالي أحد لي شكا
ي ائهأل معه التحقيق  .الحي صي كجيران تجمعهما التي الجغراصيا تتعد  ح معرصته أن رغم وا 

 و د المطلوبينأل أوضاع لتسوية الفلسطينيون بها  ام مبادرة عن أتبرني المتيم صي الناشطين أحد
 نيجاد بهد  أحكامهمأل تحدد التي النشرة وانتفار أسمائهم لتسجيل صتواتها ن  متو  أل غير ن باحً  ح ت
 .صيه الغرق يريدون ح ال ي المستنق  من ينق هم حل

 على للقائمين  دمتها التي بالنشرة األمنية األجهزة تالعبت ن  بالتداعأل اللبناني الطر   ابلها مبادرة
 تتعلق كبيرة بلحكام عليهم المدعى المطلوبين بعال أسماء تاللها صلوردت المشكلةأل ه ه لحل العمل
 ال ين أي" )لهم  يود ح" هم من على ا تصرت نشرة صي باألسلحةأل والتجارة نرهابية جماعات بتللي 
 عند الثقة عامل زعزع ما(! ملفاتهم لحل أنفسهم تسليم وعليهم القانونية الناحية من نفيفين يعتبرون
 .الفلسطيني الطر 

 تلدون آن اك الفلسطيني يي اللبناني الحوار لجنة رئيس صيه استقال ال ي الو ت صي جاء  لك كل
 المشروع صشل نلى المطا  نهاية صي أد  ما... البداية من  نيجابي دور له كان ال ي الشري أل
 .والمبادرة
 التي الحرية بعال ليرتشفوا ملفاتهم تنفي  صي عارمة برغبة المطلوبين من الكثير يشعر اليومأل

 بعال نلى يحتاجون لكنهم. مثال البحر نلى أوحدهم اصطحا  أو المتيمأل تارج العمل حرمتهم
 !محاكمة دون لسنوات رومية سجن صي ترميهم ح عادلة أحكاماً  لهم تضمن التي الصد ية

 اللبناني الطر  عاتق على المتطرصة الجماعات نلى المطلوبين هؤحء انضمام مسؤولية تلقى هناأل من
 انتشار صي مصلحة له طر  أي م  متورط غير أنه على يبرهن سري أل حل نيجاد عليه ج ي ال ي

 .لبنان صي التكفيريين  درات وتعزيز
 أي حصتعال مستعدة الفلسطينيةأل الفصائل بعال بمعاونة اللبنانية السياسية التيارات بعال هي نعمأل
 الشتصية مصالحها تدمة صي السواءأل على والفلسطيني اللبناني الشعبين يهدد أمني تطر

 وطريقة لألحداا صغيرين وربط عرال صي استنتاجه يسهل أمر وهو والسيطرةأل النفو  وطموحاتها
 .البعال  بل من استغاللها

 وغيرهم المولوي وشادي األسيرأل أحمد أمثال المتطرصين بعال دتول  ضية تندرج السياقأل ه ا وصي
 نما احتمالينأل بغير دتولهم منطق أي يقبل ح ن  الجهاتأل كل من المطّوق الحلوة عين متيم نلى

ما المعنيةأل اللبنانية األجهزة تهاون  !غايته ومحددة أجرهأل مدصوع تعاون وا 
 بهم تربطني باتت احجتماعي العمل صي ناشط وشبا  المتيمأل نلى الزيارات من للمزيد ج بتني زيارة

 .والعوائق الضغوط كل رغم نليه والسعي رالتغيي صي األمل عيونهم صي رأيت وطيدةأل صدا ة عال ات
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 ليسوا داتلها الناس هؤحء وأن أشباحأل مدينة ليست المتيمات ه ه أن المطا  نهاية صي اكتشفت
 التضييق رغم استطاعت صوح ية  وة أصحا  ننهم بل... الطريق  ارعة على العيش  رروا أشتاصاً 
 أسس نبداعاً  الحرمان ه ا من تتلق أن منياأل احستقرار صي يساهم  انون وجود وعدم المعيشي
 .عالمياً  نفيراتها على وتفو ت تناصست التي والفكرية والرياضية الفنية الفرق من للعديد
 أن أدركت صلسطينأل برائحة العابق بالزعتر المغّمس التبز من  طعة آتر أكمل أن و بل النتيجةأل صي
 طبيعية صعل ردة مقابل ونب هأل الفلسطيني من تو ال نلى اللبناني تدص  التي النمطية الصورة ه ه

 عدو صناعة لكنها نعمأل محلية بلدوات تمارس مصلحة هي ضدهأل وممارسته الحقد تلق صي لألتير
 !أرضنا حدود وعلى أرضهم على يقب .. واحد

 03/0/5302 بيروت، األخبار،
 
 والخاسرون الرابحون".. الحزم عاصفة"لـ إسرائيلية قراءة 

 عامر أبو عدنان
 صي حوثية أهدا  ضد" الحزم عاصفة" تحال  طائرات نف تها التي الجوية العسكرية العملية تكن لم

 الدولي والدعم اإل ليمي احصطفا  جان  صإلى داتلياأل عربيا شلنا مارس 52 التميس صجر اليمن
 من همهاي أن دون اليمنأل صي الميداني المو   تطورات كث  عن تر   اإلسرائيلية العين كانت

 صائقة أهمية وضعت ما بقدر مباشرةأل بصورة الداتلي السياسي الصراع ه ا صي النهاية صي سينتصر
 صي مسبو ة غير سيولة تشهد التي المنطقة صي احستراتيجية البيئة على الصراع ه ا لملحت
 .األحداا

 
 القوات خارطة
 ضد" الحزم عاصفة" العسكرية العملية في بتن العربي السعودي القرار من يبدو كما اإلسرائيليون صوجئ

 التي نيران م  المنطقة صي أصال القائم التوتر وتيرة من يرص   لك أن اعتبار على اليمن صي الحوثيين
 المفاجلة جاءت و د اليمنأل صي األتير انقالبهم نف وا ال ين الحوثيين على وصية نفسها تعتبر

 نوعية بقفزات احنتقال دون هادئا رتيبا األتيرة السنوات صي بقي السعودي السلوك ألن اإلسرائيلية
 .كبيرة
 من متتوصة باتت السعودية أن نلى بارئيل تسفي العربية الشؤون صي اإلسرائيلي التبير أشار صقد

 ما وهو البحرينأل وجارتها المملكة شيعة شهية يفتح  د  لك ألن اليمنأل صي الحوثيين تقدم تبعات
 .سبقها كبير ضجيج دون ه ه بعمليتها -نيران ورائهم ومن- نالحوثيي تبادئ جعلها
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 القوات تارطة لتوزي  رصد يراصقها اليمن صي الحاصلة العسكرية العملية ليوميات اإلسرائيلية القراءة
 سورياأل عن يقل ح بشكل معقدة هي كم وتفهر البالدأل صي تعمل التي العسكرية والمليشيات السياسية

 القاعدة نشطاء من كبيرة ومجموعات النفامأل  وات من جزء بجان  مليع اليمن جنو  صفي
 الدولة لتنفيم تابعة  وات تعمل المنطقة نفس وصي السنيةأل القبائل من جزء  بل من المدعومين
 .اإلسالمية

 أل(وشمالي جنوبي) اليمن تقسيم بإعادة مجددا تطال  سنية مليشيات تنشط الجنوبيين معا ل وصي
 .الجنو  صي معفمها يتواجد التي البالد صي النفط لموارد عادل بتقسيم تطال  مسلحة و بائل
 احرتكاز نقطة اليمن من جعل ال ي القاعدة تنفيم أنشطة تعافم من متزايدة نسرائيلية متاو  وهناك
 جمي  المتحدة الوحيات أترجت أن بعد سيما وح العربيةأل الجزيرة شبه صي ولنشاطاته لهأل األ و 
 تعليق وتم بصنعاءأل سفارتها وأغلقت األتيرةأل األيام صي عدن صي الجوية القاعدة من اجنوده

 .القاعدة تنفيم موا   على الهجمات
 انقضاال سبقه الحوثيين موا   على العربي السعودي الهجوم أن بارئيل يوضح  اتهأل السياق صي

 تلثيرهاأل عليهم تفرال باتت تيال نيران لصالح سياسية راصعة تحولوا بحيا السلطةأل على الحوثيين
 مقاتل ستمائة من عسكرية بعثة استقبلت أنها حتى وتدربهمأل وتسلحهم تمولهم: رعاياها منهم وجعلت
 !جدو  دون نيران تلثير لكبح" حبل شد" معارك تدير السعودية وبقيت متقدمةأل تدريبات يتلقون حوثي

 أمام الحوثيين باتجاه الجوية ضرباتها بدء  بيل  تق كانت - اتها اإلسرائيلية للقراءة وصقا- السعودية
 التي السنة بين من ولكن السنيةأل القوات دعم عليها نيران وكبح محاربتهم أجل صمن صعبةأل معضلة
 يدعمون ال ين الجيش  وات من وجزء الدولةأل وتنفيم القاعدة تنفيم يوجد دعمهم عليها يتوج 
 الجمي  صاجلت" الحزم عاصفة" لكن القاعدةأل تدعم التي القبائل من وجزء صالحأل المتلوع الرئيس
يران نسرائيل صيهم بمن يبدوأل ما على  !وا 

يران العر  بين حر  من تراه بما صرحا يديها تفرك نسرائيل أن صحيح  دول متتل  نلى تمتد  د وا 
 .المتو   الحريق شفايا ببعال تصا  أن من  لقها تتفي ح الو ت  ات صي لكنها المنطقةأل

 
 المندب باب
 بالمدتل يتعلق الدراسات ومراكز البحا ودوائر اإلسرائيلي القرار صناع يراود ال ي األكبر الهم لعل

 تشقه حيوي طريق ألنه دولية أهمية يكتس  كونه المند أل با  مضيق وهو األحمرأل للبحر الجنوبي
يران الجزيرة مناب  من طريقها صي النفط نا الت  عدد ويقدر السويسأل  ناة عبر العالم دول با ي نلى وا 
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 صي النفط حموحت من %03 تساوي سفينةأل أل  50بي باحتجاهين منه العابرة النفط ونا الت السفن
 .العالم

 بالوصول النفو  ه ا ستتوج اإل ليمي نفو ها لترسيا الساعية نيران أن سواها من أكثر تعلم نسرائيل
 لها تعني وربما صنعاءأل صي الحوثي وكيلها عبر األحمر للبحر الجنوبي المدتل على الحديدة لميناء

 ه ا ألهمية نفرا النوويأل المل  مفاوضات صي رتاوة تبدي يجعلها مما المند أل با  على السيطرة
 .عليه وأ دامها يدها وضعت التي الكنز
 عبر شماح لهاأل تطويقا يعني ألنه رأسهاأل على والسعودية التليجأل لدول انتكاسة يعتبر المقابلأل وصي

 .الثوري الحرس دعم على بالكلية يعتمد ال ي وجنوبا نيرانيةأل محاصفة يتحول أن أوشك ال ي العراق
 لشعورها مردها للحوثيين السعودية الضربة أن اعتبر يسستارو  آصي العربية الشؤون محرر لكن
 حول ميدانية تفاوضية أورا ا نيران منح يعني اليمن أنحاء معفم على سيطرتهم استمرار بلن

 مساومة على  درتها تتعافم واليمن وسوريا العراق صي اإليراني النفو  تعافم وكلما النوويأل مشروعها
 .واألوروبيين األميركيين

 على يدها تض  باتت طهران أن مؤترا نيراني مسؤول من أكثر أعلنه ما اإلسرائيليون يست كر وهنا
 تتطئه ح غرورا تفهر تصريحات وهي! وصنعاء وبيروتأل ودمشقأل بغدادأل: عربية عواصم أرب 
 ! ريبا ثمنه نيران تدص   د العين

 التحرك عدم من عربيا نحباطا تعكس -يسستارو  يشير كما- الحوثيين ضد السعودية الضربة
 صي يسري انطباعا هناك وكلن اليمنأل صي وآتره المنطقةأل صي اإليراني التمدد جماح لكبح األميركي

 !المنطقة صي نضاصية  دم مواطئ طهران تمنح  د واشنطن أن مفاده عربيال العام الرأي
 استنزا  مرحلة تدتل العربية المنطقة أن تر  وهي ابتهاجهاأل تتفي وح صرحاأل يديها تفرك نسرائيل

 التليج حر " عليها يطلق  د جديدة حربا دتولها صي  روتها تصل و د عقودأل من  مسبو ة غير
يران العراق بين سنوات الثماني ر ح غرار على" الثالثة  .وا 
يران العر  بين برية عسكرية مواجهة نلى" الحزم عاصفة" تطور  النفر وجهة من يساعد وا 

 الفلسطيني المل  ترحيل على ويساعدها جهةأل من استثناء بال المنطقة دول ننهاك على اإلسرائيلية
 .ثالثة جهة من منها المطلوبة األثمان دص  من ويريحها أتر أل جهة من  ادمة أتر  سنوات
 أن موريتانيا صي السابق اإلسرائيلي والسفير التارجية الشؤون محرر بيسموت بوعاز اعتبر ول لك

 اليمن بات أن بعد األوسط الشرق صي األميركي الفشل عن جديد تعبير للحوثيين السعودية الضربة
 لسلسلة تضا  باتت البالد على نالحوثيي سيطرة أن رغم شاملة صوضى اعتباره يمكن ما يعيش

 .المنطقة صي اإليرانية اإلنجازات
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 الطائفية الحرب
 صي يحدا ما مرا بة صي تكمن نسرائيل مصلحة أن أكد صيشمان أليكس اإلسرائيلي العسكري التبير
 التجارية للسفن تح يرات من عديدة أسابي   بل األمنية األجهزة أصدرته ما مست كرا كث أل عن اليمن

 على آثار التح ير وله ا معاديةأل لدولة تاب  أنه على اليمني الشاطئ م  بالتعاطي إلسرائيليةا
 المند أل با  مضائق تجتاز التي اإلسرائيلية للسفن والحراسة التله  ومستو  اإلبحارأل مسارات
 .األحمر البحر وتدتل
 جاءت -السطور ه ه تابةك حتى ملحتها أحد يعلم ح التي- الجوية السعودية الضربة أن وأضا 
 انهيار لبداية تشير نستراتيجية صورة حمل ما وهو اليمنأل صي رئيسة مدن على الحوثيين سيطرة عق 
 ورجال سفنها الحديدة ميناء صي أنزلت التي نيران نلى يستند جديد نفام وا  امة اليمنأل صي النفام
 .المعركة بحسم وهددت  تاليةأل طائرات صيها بما القتاليةأل ووسائلها الثوري حرسها
 السعوديين أن مفادها تسريبات أبي  تل صي القرار صن  دوائر عن نقلت نسرائيلية عسكرية أوساط
 طول على وبرية بحرية  وات وحشدوا أسابي أل مد  على الحوثيين م  المواجهة إلمكانية استعدوا
 حجم ألن الشواطئأل يةحما لمقتضيات جوابا ليعطي المصري األسطول وانضم اليمنأل م  الحدود
 .محدودة عسكرية لتطوة يتططون ح أنهم على دليال يقدم والتحال  السعودية حشدتها التي القوات
 صي محتدم صراع من اليوم يحدا ما نن صراحة للقول باركو رؤوصين اليهودي المستشرق دص  ما وهو
سترا المتططات صي سرا نسرائيل حندماج صرصة يكون  د اليمن  .المنطقة لدول تيجيةالجيوا 
 سياسية تالصات من نابعة وهي- اليمن صي الجارية العسكرية للعملية اإلسرائيلية المتابعة صي الملفت
 الم هبيأل باللون وتصبغها الطائفيأل اللبوس تمنحها كتابها وتعليقات اإلعالمية وسائلها أن -بحتة

 متماسكة أجزاء من تبقى ما تفتيت على يساعد  لك أن لتيقنها والشيعةأل السنة بين صراعا وتجعلها
سرائيل المنطقةأل ه ه صي  التوتر أجواء من مزيد نشاعة شلنه من ما كل نيقاف على حريصة وا 

 .ومجتمعاتها دولها مكونات بين والتصعيد
 تمتد  د بل الحدأل ه ا عند تتو   لن الحوثيين لموا   الجوية الضربة أن نسرائيل تعتقد.. أتيرا

 الميدانية العسكرية التحضيرات ضوء صي سواء طويلةأل زمنية مدة وتستغرق متالحقةأل ةبري لعمليات
 أصابها ال ي تمددها يكون أن تتشى التي المنطقة صي وحلفائها نيران صعل رد أو العربيةأل للدول
 !تتو عها لم بانتكاسة صيها تصا  عربية عاصمة أول عن حنحسارها بداية المؤ تة بالنشوة
سرائيل  صي" تمددها"بي نيران غرور يكون أن تلمل -المنطقة مكونات لكل العداء تناص  التي- وا 
 عناء أنفسهم اإلسرائيليون يكل  أن دون" تبددها"لي مقدمة -اليمن وأتيرا- ولبنان والعراق سوريا
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 حرو  مستنق  صي العربية الدول تتورط ألن يسعون  اته الو ت وصي واحدةأل رصاصة نطالق
 على اإلسرائيلية الوصاية صرال النهاية صي يتسنى كي األيامأل  ادم صي تنتهي وح دأتب داتليةأل
 "!العربية التو  غابة صي األمان واحة" بلنها الجديد القديم شعارها طرح جديد من وتعيد المنطقةأل

 59/0/5302 الدوحة، نت، الجزيرة
 
 المقاومة ثقافة إلى المصالحة لعبة من فلسطين 

 نعمان عصام. د
  بل المنعقد «والتحديات اكصاق: الفلسطينية المصالحة» مؤتمر تالل الفلسطينيين أصد ائي صارحت
 التحدي ومحكومينأل حاكمين العر أل واجه أل0684 عام صلسطين نكبة من  بلنه بيروتأل صي يومين

 ومحكومينأل حاكمين العر أل بعال يواجه أل5300 صي  ومن . األعم الغال  صي نفرياً  الصهيوني
 عنوانها أمريكية استراتيجية نعالن م  متزامناً  أل«داعش – اإلسالمية الدولة» هو نضاصياً  ّدياً تح
 واستغالليه الشيعي -السّني الشقياق استشراء فاهيرة مي  ومتراصقا أل«اإلرها  ضيد الدولي التحال »
 إل ليمييينا المتحيدة الوحييات حلفاء وموارد بقدرات وأتواته «داعش» مواجهية( 0: )أجل من

  و  مواجهة( 5. )الحلفاء هؤحء أمين ولدعيم «نسرائيل» وأمين ومصالحهيا سياستيها لتدمية المحاصفين
 لتمكين  لك كل. نيران مصالح يتدم شيعياً  محوراً  بتوصيفها اإل ليميين وحلفائها العربية المقاومة
 للمنطقة السياسية التريطة سمر  نعادة نلى الرامي متططها تنفي  استكمال من المتحدة الوحيات
 أمن وصون وحمايتهاأل مصالحها تعزيز: الهد  الثالثية استراتجيتها يتدم نحو على العربيةأل

 من اإلصادة نلى تسعى «نسرائيل» ان صي شك وح. ومناصسيها أعدائها متططات ومجابهة أل«نسرائيل»
 وجمهوريات دويالت بمجموعة هانفس نحاطة نلى الرامي ال اتي متططها لتنفي  األمريكي المتطط

 .ضدها رادعة  وة ن امة عن عاجزة وبالتالي نثنيأل أو م هبي أو  بلي أساس على  ائمة موزأل
 نلى وتكراراً  مراراً  التوصل ورغم الوطنيةأل المصالحة بمسللة الفلسطينية المقاومة  و  طويالً  انشغلت

 من وغيرها الفاهرةأل ه ه مرد  . الكامل التنفي  نلى طريقه يجد لم منها أّياً  أن نحّ  اتفا اتأل عّدة
 :أهمها شتى ودواص  وأسبا  عواملُ  وحاضرًاأل ماضياً  العر  مسار صي احتتالحت

ثنيات وم اه  وطوائ   بائل  وامها ومرهقةأل راستة تعددية على األمة تركيبة انطواء أوحأل  وا 
 بناء صي مصرأل باستثناء ومحكومينأل كمينحا العر أل نتفاق صي أسهم ما متصارعة وأحياناً  متمايزةأل

 .بينها ما صي المستدام المشترك العيش وتلمين السائدة التعددية مكونات دمج على  ادرة وطنيةن  دولةن 
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 الراستة للتعددية المعاصرأل التاريا صي المتحدة الوحيات وحسيما التارجيةأل القو  استغالل ثانيًاأل
 مواردها على والسيطرة عربية أ طار باحتالل و يامها والعادلةأل قادرةال الوطنية الدولة وغيا  المرهقة
 .بسياساتها والتحكم
 استدتال صي وصسادها القائمةأل السياسية الُنُفم بتتّل  مقرونةً  التارجيةأل التدتالت نجاح ثالثًاأل

 وماتحك للعر أل السلفي اإلسالموي اإلرها  تحدي تفهير صي ثم ومن وتعزيزهأل الصهيوني التحدي
 .ومجتمعات

 تالصات اندحع نلى ححقاً  أد  ما  اصرتينأل كانتا التحديين له ين ومواجهتها األمة استجابةُ  رابعًاأل
 صشلن  نلى الوطنية للمصالحة تسووية صيغ اعتماد أد  و د. الفلسطينية المقاومة  و  بين وصراعات

 .الفلسطينية السياسية الحياة صي مملة ملهاة وحولها مدو
 صلسطينية حّية  و  تستشعر ال كرأل السالفة والتحوحت والممارسات التحديات ضوء صي ًاألتامس

 المهمأل على األهم بتقديم األولويات جدولة وا عادة السابقة التجار  لمراجعة وجودية حاجة وعربيةأل
 نلى اتهاوسلوكي أهداصها صي متنا ضة صصائل بين الوطنية المصالحة ملهاة ممارسة من باحنتقال بدءاً 

 أولهاأل: عشرة المرتجاة الجديدة المقاربة مفاصل أهم لعل. وممارسة نهجاً  المقاومةأل ثقاصة اعتماد
 واحجتماعي واألمني والسياسي القومي الرئيسأل والعدو النقيال الصهيوني ي األمريكي التحال  اعتبار
 التطط رسم صي واحنطالق ألتصوصاً  والعربية الفلسطينية المقاومة ولقو  عمومًاأل لألمة والثقاصي
 .احستراتيجية المسّلمة ه ه من والسياسات والبرامج
 للمقاومة وصصائل تنفيمات بين والتحال  والتضامن التواصق أساس على المقاومة ثقاصة بناء ثانيهاأل

 البازغة للمرحلة تقويمها وصي الفلسطيني الوطني للمشروع تبنيها صي متماثلة تكن لم نن متقاربةأل
 ومن العربيأل النهضوي المشروع وجه صي وتكاملهما واإلرهابي الصهيوني التحديين بتزامن لمتمثلةا

 .الفلسطيني الوطني المشروع ضمنه
 حركة هو بما الفلسطينيأل الوطني للمشروع ك راع الفلسطينية التحرير منفمة بناء نعادة ثالثهاأل
 الممثل الوطنيأل المجلس نطار صي السياسي رارللق ومرجعية  يادةً  وتكريسها واإلنسانأل األرال تحرير

 السياسية ومتفرعاتها أوسلو اتفا ات تجاوز رابعهاأل. والشتات الوطن صي الفلسطيني للشع  الشرعي
 على القائم الصهيوني المشروع تدمة صي وفيفية هيئةً  الفلسطينية السلطة حولت كونها واألمنية
 .التوس و  واح تالع واحستيطان العنصري التمييز

 الصهيوني العدو م  القو  ميزان تغيير«هو التحرير لمنفمة المرحلي الهد  اعتبار تامسهاأل
 المقاومة تفعيل يستوج  ما( البرغوثي مصطفى) «والوحدة والمقاطعة والمقاومة الكفاح نهج باعتماد
 ترصي  بغية اومةألالمق لفصائل موّحدة عمليات وغرصة عليا  يادة على والتواصق والميدانيةأل المدنية
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 نلى باحنضمام دورها وتفعيل الفلسطينية بالدولة احعترا  توسي  سادسهاأل. والقتالية التعبوية صعاليتها
 اإلسرائيليين المسؤولين مالحقة من تمّكنها التي تلك سيما وح الدوليةأل والمؤسسات المعاهدات
 الجرحى نلى واإلساءة األسر أل وتع ي  كاحستيطانأل المحتلة األراضي صي موصوصة جرائم حرتكابهم
 .العنصري والتمييز واإلبادةأل
 والمؤسسات المعاهدات نلى احنضمام  لك صي بما) ومتطلباتها الدولة بناء هد  بين الفصل سابعهاأل
 المدنية المقاومة تجميد أو الدولةأل بناء عملية تجميد رصال وبالتالي المفاوضاتأل تيار وبين( الدولية
 .العدو م  المفاوضات حستئنا  كشرط يةوالميدان
 وسوريا لبنان صي سيما وح العربيةأل المقاومة و و  الفلسطينية المقاومة  و  بين التنسيق ثامنهاأل
 متتل  صي عليه الضغوط وتشديد وحلفائه الصهيوني العدو ضد المواجهة تفعيل بغية والعراقأل
 .والميادين الموا  
 مصرأل مقّدمها وصي الطوق دول منها وحسيما العربيةأل الدول م  متينة ةسياسي عال ات بناء تاسعهاأل

 التي اإلسالمية الدول م  وك لك الفلسطينيأل الوطني للمشروع العليا المصالح مقتضيات أساس على
 المحبة العالم صي السياسية القو  متتل  وم  نيرانأل مقّدمها وصي صلسطين لقضية النصرة توّصر

 .المتوحشة اح تصادية والليبرالية للعنصرية والمعادية السالمو  والعدل للحرية
 مؤتمر بعقد وأجهزتها التحرير منفمة وأداء الفلسطيني الوطني المشروع وتجديد تصحيح عاشرًاأل
 على والحرص الحاجةأل دعت ما ا ا استثنائي وآتر سنواتأل ثالا كل مرة جام  أممي -عربي
 .والتجديد والتصوي  التصحيح عملية صي ميةألواألم العربية الحيةأل القو  أشراك

 03/0/5302 لندن، العربي، القدس
 
 !والمناهج حماس..  العربية القمة في عباس خطاب 

 الزعاترة ياسر
 هوايته تلك ألن صقط ليس حماسأل حركة م  النكاية لعبة العربية بالقمة تطابه صي عباس يغادر لم
  لكأل منه ينتفرون من الحضور بين من أن يدرك ألنه اأيض بل اكنأل ولغاية 5332 انتتابات من 
 األتيرأل من للحركة عداءً  أكثر ننه القول عبر دحالن محمد اللدود تصمه عن بإبعادهم معني وهو
نه  وعيهمأل صي عدو بمثابة أصبحت التي الحركة حيال السياسية مساراتهم تدمة صي منه لهم أصضل وا 

 .لنتنياهو مجاملة وبالطب 
 يقوله ما بصراحة يقول وال ي أل(الهباش محمود أعني) جدا المقّر  مستشاره تصريحات من يوم بعد

 صي حماس حركة ضد أتر  ”حزم عاصفة”بي صيها طال  والتي والدورانأل الل  من بشيء الرئيس
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 المجتمعين  ّكر ن  السياقأل عن كثيرا عباس يبتعد لم التصريحاتأل تلك من يوم بعد.. غزة  طاع
 حزمأل عواص  نلى تحتاج و د أل”الشرعية“ على وتروج انقسامات تعيش أتر  دوح هناك بلن أيضاأل
 ويبدأ الجيوش ُتجيَّش بلن مباشر بشكل لطال  تجلأل بقية ولوح. غزة و طاع حماس نلى مشيرا
 على ويستولي الحركة يسحق أن يفضل ألنه ربما!! ”األرال من المحتل حستعادة“  الطيران  ص 
 حسيما نسرائيليةأل بليدن  وليس عربيةأل بليدن  األمني التعاون لعبة صي الغربية الضفة نلى ليضمه القطاع

 سري ؛ نحو على ملحا يبدو ح مشروع ألجل أبنائها من تو عه يمكن ح بما تضحي لن األتيرة أن
 من هناك وأن بتاصة باهفأل بثمن ليس ولكن األهميةأل بالغ هدصا ُيعد غزة  طاع سالح نزع أن م 

ن  بلهاأل من تضحية نلى الحاجة دون من بالمهمة سيقوم بلنه العر  من يطمئنها  .أطول بو ت وا 
 ح الرجل لكن للمزيدأل جاهزة وهي عباسأل م  المصالحة م بح على الكثير  دمت حماس أن والحال
 غير سالح غزة  طاع صي يكون أن يجوز ح ننه ححقا القول على القدرة تمنحه كاملة سيطرة نح يريد

 الشرعية سالح أن الجمي  يعلم صيما الفصائلأل وكل حماس سالح يعني ال ي األمر الشرعيةأل سالح
 اححتاللأل بمقاومة أبدا له صلة وح دايتونأل الجنرال لها أسس أتر  بعقيدة سالح هو نليها المشار

 من المقبول الحد لبيت حاليا الموجود( الدولة) السلطة أن اعتبار على صقطأل الداتلي األمن بتثبيت بل
 !!عام أل  المفاوضات استمرت لو حتى الشروط

 العامين تالل  لك عن وتو   طويلةأل سنوات رددها  ديمة حكاية عباس استعاد أيضاأل التطا  صي
 بل ب لكأل ضمنا حماس واتهم الضفةأل عن القطاع وصصل المؤ تةأل الدولة حكاية وهي نح األتيرينأل

 ومن أكثرأل ح سياسية دعاية محال  لك أن يدرك هو صيما القمةأل بيان صي المشروع بتجريم طال 
ح شتصياأل هو ننما ب لك يسمها لو حتى األرال على المؤ تة الدولة يقيم  السلطة معنى صما وا 
 دولة نلى بتحويلها يقبل لن الصهيوني الكيان صي أحدا أن الجمي  يعلم بينما حالياأل القائمة( الدولة)

ن أل21 حدود لىع السيادة كاملة  األمني الجدار حدود صي دولة هو عنه الحديا يمكن ما أ صى وا 
 .جارتها م  حدودي نزاع حالة صي تصبح
 العدو وجه صي السالح حمل شعبه؛ من جزء على شع  زعيم يحّرال أن شكأل بال مؤس  مو  
 األمة أسر  ورصعت والتارجأل الداتل صي الفلسطيني الشع  نليها انحاز ومواجهات حروبا وتاال
 نعمار تلتير صي كسب  اححتالل م  جن  نلى جنبا حماس وضعه صي صيتمثل األسوأ أما عالياأل
 !!غزة  طاع
 اإلرها  حكاية صي آترين وربما المضيفينأل م  انسجم ن ا القمةأل صي مثير آتر مو   لعباس كان
 الشرعي مستشاره من طل ي أن الرئيس السيد على أن ويبدو لو فهأل المناهج تغيير يتم أن يج  ال ي
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  لك صي بما اإلرها أل وأصكار الشبا  بين تحول ”معتدلة“ دراسية برامج صياغة نلى يبادر أن
 !!ُعرصه صي أيضا اإلرها  مسمى دتل ال ي الصهيوني العدو مواجهة

 ولن الزمانأل من عقد من أكثر من  الرجل ه ا م  مقيم تيه صي تعيش المقدسة  ضيتنا هي ه ه
 ستبقى صتح حركة أن دام ما ومنطقه؛ برنامجه وعلى عليه تتمرد شعبية انتفاضة سو  منه يترجها
 اححتاللأل تحت سلطة حز  رئيسها كّرسها أن بعد وبالطب  تحررأل كحركة  اتها استعادة عن عاجزة

 .تدمته صي ونهارا ليال تعمل سلطة بل
 03/0/5302 عّمان، الدستور،

 
 أنقْذنا يا أوباما: حارتسير في طريق االنت "إسرائيل" 

 روغل هلفر
 يتي  األمريكي والرئيس سنوات ست صمن . األمل هو األن ه ا. نتنياهو بنيامين أم يعلن أوباما ليت
 من . الفلسطيني الطر  صي الدولتين حل ومؤيدي نسرائيل صي واححتالل احبرتهايد معارضي أمل
 صي اليهود لمعفم ال اتيأل بالدمار المفعم التاسرأل السلوك يدعم األمر وا   صي وهو سنوات ست

 .نتنياهو بقيادة نسرائيلأل
 جديرا المحيط بلدات صي الفلم نحساس كان متى من ) جوهرها صي للتساؤل و ت وح معنى ح ألسبا 
 ديني دماء حمام صي نسرائيل تتري  على مصممون صانهم أل(آتر؟ شع  حكم يبرر كسب  بالبحا

 لليهود ديمقراطي نفام صيها يبتهج التشكلأل صي آت ة القومية ثنائية ولد نطار صي مستمر  ومي –
 بالمصيبةأل أوباما صيه يسمح ال ي الو ت صي. المواطنة حقوق من يحرمهم للفلسطينيين منفصل ونفام
 جل  اليهوديةأل الوحدة زيادة والسامرةأل يهودا صي اإلسرائيلية السيادة أوساطناالها ونبإحالل صي يكثر
 .المسيح لمجي المتحفز واحنتفار البالد نلى المعمورة وديه كل
 التي الفرو  تلق عن مسؤول إلسرائيل متحفف غير تلييده بان ير  أوباماان نافر عن غا  صهل

 الماليةأل المساعدات بدون بانه يفهم اح هنا؟ القومية ثنائية احبرتهايد دولة نشوء وتشج  بل تسمح
 يستوع  اح سينهار؟ واححتالل احستيطان مشروع صان إلسرائيل يمنحها يالت والدبلوماسية العسكرية

 صي ستسير أوروبا صان  يادتهأل تحت التي نسرائيل وعن نتنياهو عن علنا  لبه أشاح لو صقط بانه
 على نسرائيل صي اليهود تجبر ومقاطعة ا تصادية عقوبات نسرائيل على ستفرال ما وسرعان أعقابهأل
 ه ا صان القتالية للطائرات الغيار  ط  توريد صقط ن اأو   بانه يعر  نح ياسي؟الس صكرهم تغيير

 مطارحينا؟ صي لييسود العقل سيواء وسيعود سيتبدد اله يان
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 ايل بيت التليلأل. بهدوء وليدعوهم بسالم بيوتهم نلى العودة يريدون اإلسرائيليين؟ معفم يريد ما ا
 يمكنه وأوباما. هنا أ دامهم وطلت أن يسبق لم صهم. الثوم  شرة تعنيهم كما تعنيهم القدس وشر ي
 يعنيه ح يبدو ما على ه ا ولكن. األتال ي واجبه ه ا. صلسطينية دولة  يام بتلييد يقنعهم أن بسهولة

 .جدا
 رشيد الكبير األمريكي الفلسطيني والمؤرخ المثق  من  ريبا صديقا كان شيكاغو صي سكنه صترة صفي

 .إلسرائيل األمريكي الدعم بسب  بالفلسطينيين يلحق ضرر أي بالضبط عر ي وهو. التالدي
 من يكفي ما على انه يبدو ح أيضا ه ا ولكن – نسرائيل على الضغط – السياسي واجبه ه ا أن كما

 نقبل ح ال ين األ لية نحن لناأل بالنسبة.  لك على تدل سنوات ست. له بالنسبة األهمية
 أوباما دواص  صان اإلنسانية نزعتها تفقد لدولة نتالصنا صي جديد من النفر لدرجة احبرتهايداإلسرائيلي

 على معا بته صي والرغبة لنتنياهو الشتصي العداء هو المحفز كان وا  ا. يعمل ان المهم. تهم ح
 .و وة نجاعة الدواص  أكثر هو احنتقام. صليكن أكا يبهوأحعيبهأل

 نرصال صنحن. األتال ي مفعوله صقد حكم ضد عمل على مي ي تحفف أي لنا يكون أن ينبغي ح
 نشج  ان المدني وحقنا األتال ي واجبنا من. الجماعي احنتحار ال اتيأل الدمار حملة م  التعاون
 ناج  احتجاج ه ا. للديمقراطية والمناهال العنصري اإلسرائيلي الحكم ضد العمل على أوباما

 .وشرعي
 حملة صي لليهود للمتبرعين أتر  مرة يحتاج لن وهو. األتيرة حيتهو  ه ه. ويصحو صوتنا يسم  ليته

 ح ممن استعماريون هم نتنياهو أجل من ضغط مجموعة يشكلون ال ين األمريكيون اليهود. انتتابات
 بسب  يدعموا لن كانوا وا  ا. نسرائيل سكان يفعل مثلما يمولوهأل ال ي احستعمار ثمن حتى يدصعون
 من يكفي ما أمريكا يهود بين يتواجد أن صي األمل صينبغي للرئاسةأل كلينتون يهيالر  سباق أوباما

 .ستريت جي ن المتبرعين
 .أوباما يا أنق نا

 59/0/5302 هآرتس
 03/0/5302 هللا، رام األيام،

 
 األرض عن الدفاع في الشعبية المقاومة أنموذج بلعين: األرض يوم في 

 الرنتيسي محمد
 ن  الفلسطينيأل الكل عليه أجم  الشعبيةأل للمقاومة أنمو جاً  هللاأل رام دينةم غربي بلعين  رية شكلت
 بلعينأل انتفاضة نن بل الفلسطينيةأل والمناطق المحاصفات متتل  صي عديدة وبلدات  ر  ليطال امتد
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 العاشرأل عامها الحالي آ ار مطل  أنهت والتي األرالأل يوم  كر  م  بالتزامن اليومأل ستتجدد التي
 .والشعبية الجماهيرية المقاومة معادلة صي صعباً   ماً ر  أصبحت

 الوطنأل أعالم راصعين أبيهمأل بكرة عن بلعين  رية أهالي ترج والكمالأل بالتمام سنوات عشر  بل
 حيا المواجهةأل غمار توال على األكيدأل عزمهم ومؤكدين احستيطانيةأل والهيمنة ال ل راصضين
 نن ارأل سابق دون أراضيهمأل بتجري  بدأت  د كانت ئيليةألنسرا لجراصات للتصدي المواطنون تداعى
 احشتباك وبدءوا أراضيهمأل من المصادرة المنطقة نلى صتوجهوا عليهاأل النعصري الجدار إل امة تمهيداً 

 لألراضي تدميرها ومواصلة الجراصاتأل تقدم من  صي ونجحوا هناكأل المتواجدين اححتالل جنود م 
 تفاهرة أصبحت الحينأل  لك ومن  منهاأل العشرات ا تالع دون وحالوا ألالزيتون بلشجار المزروعة
 أسبوعأل كل من الجمعة صالة عق  األهالي عليه يحرص أسبوعيًاأل تقليداً  الجدارأل ضد األهالي
 جيش م  جديدة ومواجهة جديد تحد صي الجدارأل صي العمل أماكن نلى عاريةأل بصدور صينطلقوا
 .وآلياته اححتالل

 بلعين  رية لتصبح اإلعالمأل من حفها تلت  «السلمية» األسبوعية التفاهرة ه ه بدأت ئًاألصشي شيئاً 
 اإلعالم ووسائل للصحاصيين محجاً  نسمةأل وتمسمئة اح  عن سكانها عدد يزيد ح والتي الصغيرةأل
 هبوا ال ين األجان أل المتضامنين  بل من سيما ح بعدأل صيما واسعة شهرة أكسبها ما المتتلفةأل
 متتلفة أسالي  ابتكار صي كبير بشكل وساهموا للجدارأل المناهضة بالتفاهرات بلعين أهالي لمشاركة

 الجراصات تقدم ليعيقوا باألرالأل ويثبتونها حديدية صناديق صي أنفسهم يحبسون صتجدهم المواجهةأل من
 للحيلولة يتونالز  أشجار صي ويربطونها حديدية بسالسل أنفسهم يوثقون أتر  أحيان وصي العسكريةأل

 يحملون ما وغالباً  أتر أل تارة المشانق بحبال أعنا هم ويطو ون تارةأل األكفان يرتدون ا تالعهاأل دون
 عديدة شتصيات تقّمص عن صضالً  الدوليأل الصمت تستهجن عبارات عليها تطت رمزيةأل نعوشاً 

 .التفاهرات اثناء وغيرهمأل لوثر ومارتن غانديأل والمهاتما مانديالأل كنيلسون مشهورةأل
 بلعينأل  رية مساحة هي( 8333) أصل من دونمأل( 5033) نحو الجدار صادر األولىأل سنواته وصي
 شجرة تصوصاً  أراضيهمأل من واسعة زراعية مساحات من بحرمانهم لألهالي تهديداً  شكل ال ي األمر

 أصبح ألالجدار ه ا وبفعل رز همأل مصدر صي كبير بشكل األهالي عليها يعتمد التي الزيتونأل
 التي الغض  مسيرات أن غير منازلهمأل غير مساحة أي لهم يبقي ح أن تطورة يواجهون المواطنون
 األراضي من بها بلس ح مساحات استعادة صي نجحت سنواتأل عشر  بل القرية صي اشتعلت

 .الجدار من كبيرة أجزاء هدم وحتى المصادرةأل
 المصيرأل  ات واجهت صلسطينيةأل  ر  عدة ةألالماضي السنوات تالل حّركت بلعينأل مقاومة كانت
 وأم والمعصرة هللاأل رام بمحاصفة وبدرس صالح والنبي «نعلين» جارتها ومنها القر أل ه ه من كان صما
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 للعمل وانضمت الدر أل  ات على سارت أن نح بقلقيليةأل وجيوس  دوم وكفر لحمأل بيت صي سلمونة
 .شعبيةال المواجهة صي بلعين آثار وا تفت الشعبيأل

 لم اححتالل رصاص أن نح بلعينأل صي المتفاهرون انتهجه ال ي «السلمي» الجماهيري الطاب  ورغم
 هؤحءأل يرحم
 بجراحأل آترين( 0333) من أكثر أصي  بينما رحمةأل أبو وجواهر باسم وهما شقيقانأل شهيدان صسقط

 بالعيارت مباشر بشكل ابتهماص جراء أعينهمأل منهم ثالثة صقد صيما دائمةأل بإعا ات أصيبوا بعضهم
 .المطاطية

 بلن يدركوا أن الفلسطيني الشع  أبناء على نن «الدستور«لي الشهيدينأل شقيق رحمةأل أبو سمير يقول
 تشرق يوم كل يجعلوا وأن المحتلةأل أرضهم لتحرير واحدأل رجل  ل  على ليهبوا عليهم واجبا هنالك
 وحمايتها وحففهاأل صونها سبيل صي يستبسلوا وأن ألعنها وال ود للدصاع لألرالأل يوماً  الشمسأل صيه
 أن على مشدداً  النهجأل ه ا لتعزيز يوماً  األرال يوم يكون أن نلى داعياً  احستيطانأل غول من

 .«جوع من يغني وح يسمن ح» الموسميةأل الهّبات على األمور ا تصار
 صانضمت كثيرةأل صلسطينية قلمناط «العدو » نقل صي نجحت الشعبيةأل المواجهة من عقد وبعد بلعين
 ال ين الوطنيةأل القو   ادة يستهوي المقاومةأل من اللون ه ا بات بات حتى كثيرةأل وبلدات  ر  نليهما
 الشعبية المقاومة دعم على منهم تلكيداً  السامةأل اححتالل غازات واستنشقوا الجدارأل بتفاهرات التحقوا

 المدن من الرحيل على اححتالل أجبرت من هي يةألالشعب احنتفاضة أن  لكأل صي وحجتهم وجدواهاأل
 .األولى احنتفاضة نبان الفلسطينيةأل

 03/0/5302 عّمان، الدستور،
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