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 طعن شهداء في القدس والضفة بعمليتي إطالق نار ومحاولة  ثالثة .1

قوات االحتالل في باب  ، شابان عقب إصابتهما، برصاصأمساستشهد صباح  وفا: ،"األيام"مندوبو 
صابته بجروح خطيرة.  الجديد بالقدس بزعم إطالق نار ومحاولة دهس مستوطن وا 
عامًا(، ومحمد  19وأفادت مصادر وزارة الصحة باستشهاد الشابين عبد الملك صالح أبو خروب )

 عامًا( من بلدة كفر عقب شمال القدس. 21جمال الكالوتي )
وهدا وهما ينزفان على األرض بالقرب من مركبتهما في باب الجديد، وقال شهود عيان، إن الشابين ش

متأثرا بإصابته في المكان، فيما نقل اآلخر بسيارة إسعاف إسرائيلية ومن ثم  أحدهماحيث قضى 
 فارق الحياة.

وبحسب المصادر العبرية، فقد أطلق الشابان النار بين باب العامود وباب الجديد في القدس الشرقية، 
سبب في إصابة مستوطن بجروح وصفت بالخطيرة، وقامت قوات االحتالل بإطالق النار ما ت

أن الشابين هما من نفذا عملية إطالق نار على حافلة إسرائيلية في  إلىوأشارت المصادر  عليهما. 
 شمال القدس في وقت سابق دون إصابات. "راموت"مستوطنة 
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ربعاء إلطالق نار، في مدينة القدس المحتلة، من حافلة ركاب إسرائيلية تعرضت صباح األوكانت 
 قبل مركبة فلسطينية "انسحبت من المكان"، دون وقوع اصابات.

عاما( من سكان قرية مسحة  16وفي محافظة سلفيت، استشهد الفتى احمد يوسف إسماعيل عامر )
طعن جنود  وأصيب آخر )مجهول الهوية( برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، بذريعة محاولتهما

 إسرائيليين على أحد الحواجز العسكرية بالقرب من سلفيت.
وقالت مصادر محلية وأمنية فلسطينية، إن جنود االحتالل أطلقوا النار على شابين في منطقة الجسر 
صابة آخر  شمال قرية الزاوية، ما أدى إلى استشهاد الشاب احمد )طالب بالصف الحادي عشر( وا 

خطيرة، ومنع جنود االحتالل سيارات اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل  لم تعرف هويته بجروح
 المكان، بينما تم االعتداء على بائع خضار تواجد في المكان. إلىاألحمر من الوصول 

وأشارت مصادر عبرية إلى أن شابين فلسطينيين اقتربا من حاجز عسكري بالقرب من سلفيت وحاوال 
صابة اآلخر  إلىبإطالق النار عليهما ما أدى  طعن جنود، وقام جنود االحتالل استشهاد أحدهما وا 

 بجروح، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود.
، فتاة من قرية اماتين شرق قلقيلية، على الطريق الواصل بين أمسكما اعتقلت قوات االحتالل، 

حتالل اعتقلت الفتاة وأفاد مصدر أمني فلسطيني بأن قوات اال قلقيلية ونابلس قرب مستوطنة كدوميم.
عاما( وهي طالبة في جامعة النجاح الوطنية، أثناء توجهها إلى  19أنسام عبد الناصر شواهنة )

 الجامعة، حيث اّدعت قوات االحتالل أنها تحمل سكينا.
 10/3/2016األيام، رام هللا، 

 
را والمستوطنات: استمرار اإلمالءات عباس .2  قة الدماءوتكريس االحتالل هي أسباب العنف وا 

، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، نائب أمس"وفا": استقبل الرئيس محمود عباس، مساء -رام هللا 
 الرئيس األميركي جو بايدن والوفد المرافق له.

وأكد الرئيس، أن إعادة األمل وتوفير األفق السياسي لتحقيق خيار حل الدولتين على حدود الرابع من 
مفتاح األمن والسالم واالستقرار في منطقتنا، وأن استمرار اإلمالءات  هو 1967حزيران العام 

راقة الدماء.  والمستوطنات وتكريس االحتالل هي أسباب العنف وا 
وقدم الرئيس، تعازيه لنائب الرئيس األميركي بالمواطن األميركي الذي قتل أول من أمس، مؤكدا في 

 يني في األشهر الخمسة الماضية.فلسط 200الوقت نفسه أن سلطات االحتالل قتلت 
وشدد الرئيس على ضرورة مكافحة اإلرهاب بكافة أشكاله، وأن االنتصار على "داعش" واإلرهاب 

 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967يتطلب إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 
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تين ووجوب الحفاظ عليه، بدوره، أكد نائب الرئيس األميركي التزام اإلدارة األميركية بمبدأ حل الدول
 مؤكدا موقف اإلدارة األميركية الدائم تجاه االستيطان.

 10/3/2016األيام، رام هللا، 
 

 تكشف خلية خططت لقتل إسرائيليين في الضفة الفلسطينية السلطة :ال"اموقع "و  .3
لقت القبض في قال موقع "وال" اإلخباري اإلسرائيلي إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أ

األسابيع األخيرة على خلية مسلحة تابعة لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في مدينة الخليل 
 جنوب الضفة الغربية، كانت تخطط لضرب أهداف إسرائيلية.

وقال الموقع إن الخلية أعدت خططا تتضمن تنفيذ عمليات إطالق نار وخطف إسرائيليين، وأكد 
عناصر حماس في المدينة، مستندا إلى تأكيدات من أوساط أمنية  وجود اعتقاالت في أوساط

 إسرائيلية.
وألقى الموقع بمسؤولية تشكيل هذه الخلية على ما سماه "مكتب قيادة الضفة الغربية" الذي قال إنه 
في قطاع غزة، ومكون من عدد من األسرى المبعدين والمحررين في صفقة التبادل مع الجندي 

 .2011و 2006د شاليط الذي أسرته حماس بين عامي اإلسرائيلي جلعا
ونقل المراسل عن أجهزة األمن اإلسرائيلي أن نشطاء حماس الموجودين في تركيا ما زالوا يواصلون 
محاوالتهم لتنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية، رغم مغادرة المسؤول العسكري في الحركة 

 صالح العاروري لألراضي التركية.
 9/3/2016، يرة نت، الدوحةالجز 

 

  ثمانية العبين فلسطينيين يحملون الهوية اإلسرائيلية دخول: لبنان يمنع الرجوب .4
توقيف العبين فريق  منعت السلطات اللبنانية في مطار بيروت دخول زهير أندراوس: –الناصرة 

 دخول إلى لبنان من( 48ن يحملون الهوية اإلسرائيلية )من عرب ممالظاهرية الفلسطينّي لكرة القدم 
ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس االتحاد اآلسيوي.  للقاء فريق الوحدة السوري

 جديٌر بالذكر أّنه كان ُيفترض أْن تُقام المباراة في بيروت بسبب الحرب األهلية الدائرة في سورّية.
لكرة القدم، نظيره االتحاد اآلسيوي لكرة القدم  حمّل اللواء جبريل الرجوب، رئيس االتحاد الفلسطينيّ و 

وأضاف الرجوب: هذا السلوك غير مقبول ومرفوض من كل األطراف  المسؤولية الكاملة عّما حدث.
العربية، ونحن من جانبنا لن نترك األمر وسنتابعه مع االتحاد اآلسيوي وكل الدول المعنية باألمر، 
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منا جميًعا، فقد ُكنا ننتظر مثل هذا السلوك من جانب االحتالل، فهذا يوم أسود بالنسبة لنا، وأمر آل
 وليس من األشقاء صراحة هذا آخر ما ُكنا نتوقعه وننتظره. 

 10/3/2016، رأي اليوم، لندن

 

 آخر إشعاردائرة شؤون الالجئين في غزة حتى  مكتب زكريا األغا: إغالق .5
زكريا  -لفلسطينية، رئيس دائرة شؤون الالجئينقرر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ا :غزة

األغا، يوم األربعاء، إغالق مكتب الدائرة في قطاع غزة، احتجاجا على االعتداء الذي تعرض له احد 
اقتحموا المكتب واعتدوا عليه بالضرب احتجاجا على قطع  األشخاصالعاملين، من قبل مجموعة من 

 رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية.
حسب البيان الصادر عن رئيس دائرة شؤون الالجئين، فإن المحتجين أقدموا على تحطيم كافة وب

المكتب واألجهزة الموجودة بداخله، قبل االعتداء على العامل الذي أصيب بجروح. مشيرا إلى  أثاث
 أنه سيستمر إغالق المكتب إلى إشعار آخر.

 9/3/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 المعلمين إضرابأي اختراق في أزمة  بإحداث يفشللحمد هللا اجتماع مع ا .6

لقاء جمع رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد  أن األربعاءمصادر مطلعة مساء اليوم  أفادت :رام هللا
 المعلمين. إضراب أزمةاختراق ينهي  أي إحداثهللا بممثلين عن تنسيقيات المعلمين قد فشل في 

يمهد للقاء آخر يجمع  أنجتماع مع الدكتور حمد هللا كان يفترض اال أن إلىالمصادر  وأشارت
لكنه تفجر )االجتماع( بسبب إشراك  األزمة إلنهاءتنسيقيات المعلمين مع الرئيس محمود عباس 

عن رئاسة االتحاد تعتبر  إقصاءه أنرئيس اتحاد المعلمين احمد سحويل في هذا االجتماع، علما 
 .أسابيعمن ثالثة  أكثرمنذ  إضرابهمواصلون مطالب المعلمين الذين ي أحد

 9/3/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 بتدخل دولي لحماية الشعب الفلسطيني يطالب"الوطني الفلسطيني"  .7
طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة : زكارنة كمال-عمان

لحماية الشعب الفلسطيني من إرهاب االحتالل بالخروج عن الصمت والتدخل الفوري والعاجل 
اإلسرائيلي خاصة بعد سلسلة الجرائم والعقوبات الجماعية التي قررتها حكومة المتطرف نتنياهو ضد 

 الشعب الفلسطيني الصامد.
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عمليات  أمسوأدان المجلس واستنكر بشدة على لسان رئيسه سليم الزعنون في تصريح صحفي 
ة والتنكيل التي تمارسها قوات االحتالل والمستوطنين بحق أبناء الشعب اإلعدام الميداني البشع

 الفلسطيني خاصة فئة الشباب اليافع واألطفال.
وأضاف المجلس، إن تلك االنتهاكات العنصرية والفاشية عارية تماما عن كل مبادئ اإلنسانية 

دوان االحتالل اإلسرائيلي والحضارة وحقوق اإلنسان التي يتشدق بها دعاتها الذين يصمتون على ع
 ليل نهار. وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا اإلرهاب األرعن لن يردعه ويوقفه إال مواصلة
المقاومة والنضال، وان كل جبروت آلة القتل اإلسرائيلي لن تفت في عضد شعبنا ولن تنال من 

قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس،  عزيمته وهو ماض في دربه حتى العودة والحرية واالستقالل وا 
داعيا أبناء الشعب الفلسطيني وكافة فئاته وقطاعاته إلى الوحدة والتضامن واالبتعاد عن كل ما 

 يشتت الطاقات واإلمكانيات لمواجهة االحتالل.

  10/3/2016الدستور، عّمان، 

 
 رفع دعوى طالق لـ"الزوج الُمعنَّف" يحق بموجبه غزة: "القضاء الشرعي" يصدر تعميمًا  .8

رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة الشرعية العليا : أصدر فتحي صّباح -غزة 
في غزة الشيخ حسن الجوجو، تعميمًا يحق بموجبه للزوج رفع دعوى "شقاق ونزاع"، أي طالق، وذلك 

ي القطاع، خالفًا كي يسمح للزوج "المعّنف" بتطليق زوجته، علمًا أن هذا الحق حصري للمرأة ف
بموجب القانون األردني النافذ  1976للواقع في الضفة الغربية، التي تعطي هذا الحق للرجل منذ عام 

 المفعول فيها.
  10/3/2016الحياة، لندن، 

 
 واجباتها بالتزام" يطالب األونروابيروت  فيالسفير الفلسطيني  .9

واجباتها التي تأسست من أجلها،  التزام" وااألونر دبور " أشرفطالب السفير الفلسطيني في بيروت 
الالجئين الفلسطينيين القبول به،  إلزام، وقرارها 2016مستنكرًا العمل ببرنامج االستشفاء الجديد لعام 

معتبرًا أّن القرار سينعكس سلبًا وسيزيد معاناة العائالت المحتاجة والفقيرة من الالجئين الذين ال 
 شة وهو ما سيفاقم معاناتهم.مقومات المعي أدنييملكون 

  10/3/2016النهار، بيروت، 
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 االنتهاكات اإلسرائيلية تراسل مؤسسات دولية بخصوص "الفلسطينية الخارجيةغزة: " .11
أرسلت وزارة الشئون الخارجية في غزة، عدة رسائل مهمة ألكثر من جهة دولية منذ : غزة-بريتوريا

جمهورية جنوب إفريقيا أواخر فبراير الماضي وأوائل مارس  انطالق أسبوع األبارتهايد اإلسرائيلي في
الجاري، مخاطبة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية والتجمعات الفاعلة في مجال مقاطعة 
)إسرائيل( على المستويات المتعددة بهدف اإلحاطة بانتهاكات وقوانين االحتالل األخيرة التي تخالف 

 الدولي ومواثيق األمم المتحدة واتفاقيات جنيف.المبادئ واألعراف والقانون 
وأشارت المراسالت إلى أهمية المقاطعة لمنتجات االحتالل كسالح فعال في ظل تمادي االحتالل 
بارتكاب انتهاكات جديدة للحقوق الفلسطينية وتغوله في األراضي، وتهويده للمقدسات الفلسطينية 

 ارع العامة. وقتله اليومي للفلسطينيين العزل في الشو 
وحثت الخارجية في مراسالتها المؤسسات على المضي قدما في هذه السياسة والتعاون لفضح هذه 
االنتهاكات أمام المجتمع الدولي. ووثَّقت في رسائل أخرى مجموعة من قوانين االحتالل العنصرية 

سطينيين والمعتقلين التي أقرها الكنيست اإلسرائيلي خالل األشهر األخيرة ضد حقوق األطفال الفل
 دون السن القانونية.

 9/3/2016، فلسطين أون الين
 
 بأي جماعة خارج فلسطين ناال عالقة ل فلسطينيةحركة تحرر حماس: نحن  .11

أشرف الهور: كشفت حركة حماس عن إجراء اتصاالت مع مسؤولين مصريين، بعد المؤتمر  –غزة 
الغفار، الذي اتهم فيه الحركة بالمشاركة في  الصحافي الشهير لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد

اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وأكدت أنه ال تجد لها أي عالقات تنظيمية بجماعة 
 اإلخوان المسلمين، وأن قراراتها يصنعها مكتبها السياسي.

ت التي وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في قطاع غزة لـ القدس العربي إن االتصاال
أجريت بين قيادة الحركة ومسؤولين من القاهرة، تركزت على تجاوز األزمة. وأوضح أنه جرى التأكيد 
من قبل حماس على أنها معنية باستمرار الجهود المبذولة من أجل تطوير العالقة رغم المؤتمر 

 الصحافي الذي أثار أجواء سلبية.
مكتب اإلعالمي الحكومي في غزة تحت عنوان وجاءت هذه التصريحات على هامش ندوة عقدها ال

االتهامات المصرية لحماس قراءة سياسية وأمنية، شارك فيها إلى جانب أبو زهري عدد من المحللين 
 والمختصين القانونيين واألمنيين.
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وخالل الندوة جدد أبو زهري نفي حماس المشاركة في عملية اغتيال النائب العام، وأكد حرص 
من القومي المصري، وعدم تدخلها في شؤون أي من الدول العربية. وأشار إلى أن حركته على األ

االتصاالت التي كانت تجرى بين مسؤولي حماس ومسؤولين مصريين قبل اتهامات وزير الداخلية 
المصري، لم يتم خاللها توجيه أي اتهام للحركة بالمشاركة في تلك العملية التي أودت بحياة النائب 

شف النقاب سابقا أن اتصاالت أجريت على أعلى المستويات بين قيادة حماس ومسؤولين وك العام.
مصريين، بينها اتصال جرى بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي، ووزير المخابرات المصرية 

 خالد فوزي، من أجل تهدئة األمور، وتحسين العالقة بين حماس والقاهرة.
بان الذين ظهروا في تسجيل قدموا فيه اعترافات حول المشاركة ونفى أبو زهري أن يكون أي من الش

 في عملية االغتيال قد دخلوا إلى قطاع غزة.
وفي هذا السياق أكد الناطق باسم حماس أن عددا من مسؤولي حركة حماس جرى اغتيالهم في 

الحدود الخارج، غير أن الحركة لم ترد على عمليات االغتيال هذه التي نفذتها إسرائيل خارج 
وأشار وهو يؤكد على حرص حماس على أمن مصر، أن الحدود الفاصلة بين قطاع  الفلسطينية.

 غزة ومصر، مؤمنة من جهة القطاع بالكامل، وأن الحركة ال تسمح بأي عبث أمني في مصر.
وفي رد على المطالب التي تدعو حماس لترك جماعة اإلخوان المسلمين، نفى أبو زهري أن يكون 

 ي ارتباط لحماس بأي جماعة أو هيئة خارج حدود فلسطين.هناك أ
وقال حماس هي حركة تحرر فلسطينية، وال عالقة لها بأي جماعة خارج فلسطين، وقراراتها 
فلسطينية، ولها مكتب سياسي يصنع هذه القرارات. وأكد أن ارتباط الحركة هو فقط بـفكر اإلخوان، 

 اليسار الفلسطيني بـالفكر اليساري العالمي. مشيرا في هذا السياق إلى ارتباط أحزاب
وقال مدافعا عن ذلك إن لحماس حقا في اعتناق أي أفكار، دون أن يكون لذلك أي عالقة بقرارها 

 النابع من قيادتها السياسية فقط.
وأشار في هذا السياق إلى أن حركته كانت على عالقة وثيقة بالنظام السوري في وقت سابق، رغم 

نظام وجماعة اإلخوان المسلمين السورية كانا في صراعات. وقال إن الخالف بين إخوان أن هذا ال
 سوريا والنظام لم يمنع حماس من إقامة عالقة مع األخير.

 10/3/2016القدس العربي، لندن، 
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 للعمل المقاوم دليل على قوة االنتفاضة الزخمقبها: عودة  .12

"حماس"، إن عودة الزخم للعمل المقاوم واستمرار العمليات  قال وصفي قبها القيادي في حركة: نابلس
الفردية دليل على قوة االنتفاضة، وهي رسالة وحدة كل األراضي الفلسطينية؛ كونها نفذت في أكثر 

 من مدينة محتلة، وتنّوع منفذوها.
لعمليات ورأى وزير األسرى األسبق، في تصريحات خاصة لمراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم"، أن ا

األخيرة بهذا الزخم وبهذه الجرأة، وبهذا التنوع الجغرافي، يدل على أن انتفاضة القدس مستمرة، 
 وتشمل أراضي فلسطين التاريخية كافة. 

وعن رسالة الشبان المقاومين التي يوجهونها للمفاوض الفلسطيني من خالل ما يقومون به من أعمال 
المترتبة عليها؛ قال: "كأنهم يقولون بأن كفى عبثًا، كفى  مقاومة بغض النظر عن شكلها والنتائج

لى القدس واضحة وبوصلتها معروفة".  استهتارًا، كفى مضيعة للوقت، فالطريق النتزاع الحقوق وا 
وأوضح أنه ومن خالل تنوع انتماءات الشباب ومواقفهم وقراراتهم الفردية والذاتية، يقولون لكل 

وأقصر الطرق لتوحيد الشعب،  اومته والتصدي له هي أقربالفصائل أن رفض االحتالل ومق
 .فالتجارب والوقائع قد أثبتت أن الفصائل الفلسطينية ال يمكن لها أن تتوحد إال في خندق المقاومة

 9/3/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 فقطالل تخدم االحت االتهامات يؤكدون أن مختصون": ..االتهامات المصريةلقاء بغزة بعنوان " .13

أجمع مختصون ومحللون سياسيون أن االتهامات المصرية لحركة حماس بالمشاركة في اغتيال : غزة
 تخدم إال االحتالل وسياسته في المنطقة. النائب العام المصري هي مرفوضة وال

م جاء ذلك في لقاء سياسي بعنوان "االتهامات المصرية ... قراءة سياسية وأمنية " نظمته وزارة اإلعال
المكتب اإلعالمي الحكومي بحضور العديد من قادة الفصائل والمحلليين السياسيين والصحفيين  –

 .والحقوقيين وبحضور مدير عام المكتب اإلعالمي الحكومي أ. سالمة معروف في مقر الوزارة
ا إن تحدث المحلل سياسي فايز أبو شمالة أن تصريحات قادة فتح حول استعادة غزة بالقوة ما ورائهو 

التصريحات المصرية ليست بمعزل عن الساحة الفلسطينية ولها ما بعدها على األرض، وأن قادة 
سياسية  أحداث أماممرات خالل شهر فبراير أننا  3فلسطينيون اجتمعوا مع المخابرات المصرية 

سياسات ستنعكس ميدانيًا في المرحلة القادمة هذه األمور والتي تفرض على حماس اتخاذ جملة من ال
الوقائية طالما أن مصر كانت تدري ووزير الداخلية المصري انه ال عالقة لحماس بحادثة مقتل 

 النائب العام وكذلك أجهزة المخابرات.
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من جانب آخر تحدث د. نافذ المدهون أستاذ القانون عن الرؤية القانونية التهامات مصر وسبل 
حتاج التركيز على ثالث محاور األول الجريمة مواجهتها قانونية حيث البعد القانوني، وأنه ي

والتحقيقات واإلجراءات الواجب اتباعها وذلك من حق كل دولة اتخاذ ذلك، مضيفًا ليس من حق 
أي فصيل فلسطيني دون انتهاء التحقيقات، وأنه  أوتزج بحماس  أنمن أي دولة عربية  أومصر 
التحقيقات بمحاضر رسمية وأن يكون موجه بوزير الخارجية المصري انتظار انتهاء  األجدركان 

وأضاف المدهون أن حماس تعمل وفق قواعد القانون الدولي وكذلك تشتبك  ألشخاص ال ألحزاب.
مع االحتالل وهي مكون أساسي في الشعب الفلسطيني، وأن حماس ليس شخص ليوجه التهمة اليها 

ال تعالج هكذا وأن هناك طرق دبلوماسية هكذا، وأن وجد اعترافات تثبت تورط فلسطينيين فإن األمور 
 .تنظم هذه اإلجراءات لو كان هناك اعترافات نهائية ضد حماس

ال المختص في الشأن اإلسرائيلي مأمون أبو عامر حول "ردود فعل االحتالل جراء هذه من جهته ق
ن بشكل واسع عبر التعاطي مع جملة م اإلسرائيلي اإلعالماالتهامات أن هناك تعاطي في 

 .مع مصر غزة وعالقاتهااالتهامات ضد حماس في 
وأشار أبو عامر أن الجانب اإلسرائيلي يرى في هذه االتهامات فرصة كبيرة للمصالح اإلسرائيلية، 
وانه بمزيد من االتهامات ضد حماس تزيد العداوات مع الجانب العربي ومحاصرة الفلسطينيين امر 

 اإلسرائيلي دائمًا. اإلعالمينية وهو يخدم االحتالل الفلسط اإلمالءاتضروري إلجبارهم على 
مصرية وراء اتهامها  أهدافهشام المغاري أكد أن هناك عدة  واالستراتيجيةالمختص بالشؤون األمنية 

لحماس بمقتل النائب العام منها تصدير أزمات داخلية للنظام المصري، وان مصر مليئة باألزمات 
اخلي لدى مصر من قصور حكومي وهذا واضح خاصة بوجود هبة وتعمل على تخفيف االحتقان الد

حول غضب الشارع المصري من الحالة  اإلعالمشعبية في مصر وحالة الغضب الذي ينقلها 
 المصرية.

 9/3/2016وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 
 القسام تعلن عن استشهاد أحد عناصرها أثناء اإلعداد والتدريب .14

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استشهاد أحد  أشرف الهور: –غزة 
عناصرها خالل عمليات اإلعداد والتدريب. وقالت في بيان إن الناشط سليمان محمد العايدي، من 

 مخيم البريج، ارتقى خالل اإلعداد والتدريب.
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خالل عمليات حفر  وخالل الفترة الماضية أعلنت كتائب القسام عن استشهاد عدد من عناصرها
 أنفاق للمقاومة في مناطق متفرقة في قطاع غزة.

 10/3/2016القدس العربي، لندن، 
 
 االحتالل: اعتقال سائق دهس مستوطنًا قبل أربعة أشهر .15

أعلن جهاز المخابرات اإلسرائيلية الشاباك أنه اعتقل سائق الشاحنة الذي دهس مستوطنا  :القدس
 .20/10/2015خليل خالل حادث سير أدى لوفاة المستوطن بتاريخ قرب مفترق مخيم الفوار في ال

 وبحسب بيان فقد تم اعتقال السائق من قرية الظاهرية بالخليل الليلة قبل الماضية.
 10/3/2016األيام، رام هللا، 

 
 تشيد بها  وحسب بل حركة فتح التي يترأسها اإلرهابيةيرفض إدانة العمليات  عباس النتنياهو:  .16

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أن كفاح زبون، عن 10/3/2016لشرق األوسط، اذكرت 
 بايدن في القدس. جو  أجرى محادثات مع

نتنياهو وجود بايدن وشن هجوما كبيرا على الرئيس الفلسطيني متهما إياه بالتقاعس في إدانة  استغلو 
 وقال إنه يقود تنظيما يباركها. .الهجمات
هـــذا  ،الســـاعة األخيـــرة بمـــا فـــي ذلـــك ســـاعات 24مثلمـــا تعلـــم فـــي الـــ"نيـــاهو إلـــى بايـــدن قـــائال وتوجــه نت
 ،عمليـات إرهابيـة 5بجـراح فـي  شخصـا قـد أصـيبوا 12كانت صعبة جدا بالنسـبة إلسـرائيل.  ،الصباح

 ومواطن أميركي يدعى تايلور فورس قد قتل. أود أن أرسل تعازينـا العميقـة إلـى عائلتـه وأتمنـى الشـفاء
أتكلـــم باســـمك أيضـــا ألنـــك قـــد قلـــت هـــذا الكـــالم بالضـــبط. أثمـــن إدانتـــك  العاجـــل للجرحـــى. أعلـــم أننـــي

 الواضــحة لإلرهــاب. ال شــيء يبـــرر هــذه العمليــات اإلرهابيــة. لكـــن لألســف الشــديد الــرئيس عبـــاس ال
ذي يـرفض إدانــة هــذه العمليــات اإلرهابيــة وحســب بــل حركــة فــتح التــي يترأســها قــد أشــادت باإلرهــابي الــ

أمـر مـروع وعلـى المجتمـع الـدولي أجمـع  قتل هذا المواطن األميركي واعتبرته بطال فلسطينيا. هذا هو
 ."أن يدين االمتناع الفلسطيني عن إدانة اإلرهاب

لقــد بحثنــا قبــل قليــل بعــض التحــديات التــي نتعامــل معهــا واألول منهــا هــو التحــريض غيــر "وأضــاف: 
األبريـاء ويعتبـرهم أبطـاال ويـدعو إلـى  لسـطيني الـذي يمجـد قتلـةالمتوقف الـذي يمـارس فـي المجتمـع الف

 ."إقامة دولة فلسطينية لن تعيش بسالم مع إسرائيل بل تقام بدال منها
 وتحدث نتنياهو عن خطوات أكثر صرامة وطالب بأن تقف جميع المجتمعات المتحضرة معه.
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ر صحافي مشـترك مـع نائـب الـرئيس نتنياهو قال في مؤتم، أن 10/3/2016األيام، رام هللا، ونشرت 
لقـــد اتخـــذت إســـرائيل خـــالل األشـــهر األخيـــرة إجـــراءات كثيـــرة لمحاربـــة "األميركـــي جـــو بايـــدن، أمـــس، 

 ."اإلرهاب الفلسطيني ونحن نتخذ اآلن خطوات أكثر صرامة
 
 لوقف فوري لموجة العمليات المسلحة التي ينفذها فلسطينيون سحريةال حلول : يعلون .17

وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون أقّر ، أن أسعد تلحمي عن، 10/3/2016لندن، الحياة،  ذكرت
لوقف فوري لموجة العمليات المسلحة التي ينفذها فلسطينيون، لكنه أفاد بأن  "ال حلول سحرية"بأن 

، وأن مسألة ترحيل "لوقف موجة اإلرهاب"المؤسسة األمنية تدرس مزيدًا من الخطوات التصعيدية 
قد "خارج البالد ما زالت قيد دراسة المستشار القضائي للحكومة، و  "عمليات إرهابية"ت منفذي عائال

 ."نقّر هذا اإلجراء إذا ثبت لنا أنه رادع
وجاءت تصريحات يعلون غـداة العمليـات المسـلحة الـثالث التـي شـهدتها إسـرائيل مسـاء أول مـن أمـس 

، "انعـدام األمـن الشخصـي للمـواطن"عناوينهـا  وطغت على اهتمامات وسائل اإلعالم التي عكست في
 وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تملك حلواًل لتوفير هذا األمن.

لهذا فـإن غالبيـة العمليـات تنتهـي "وقال يعلون في تصريحات أن قوات الجيش والشرطة منتشرة جيدًا، 
لعسـكرية اتخـذت جملـة . وأضـاف أن المؤسسـة ا"بقتل المخربين أو إصـابتهم، وهـذا مـا يجـب أن يكـون

مـا أتـاح لنــا "خطـوات تـوفر لهـا أدوات أفضـل، مثــل تحسـين قـدرة الحصـول علـى إنــذارات اسـتخباراتية، 
 ."إحباط عدد من العمليات

ونفــى أنبــاء عــن دعــوة نتنيــاهو للمستشــار القضــائي منــاحيم منــدلبيط ليــدرس مــن جديــد إمكــان ترحيــل 
وسبق لي ولغيري من الوزراء "جديد على الطاولة،  لم يطرح من إن الموضوععائالت مخربين، وقال 

أن فحصـــنا الموضـــوع مـــع المستشـــار... وتبـــين أن هنـــاك أمـــورًا يمكـــن تنفيـــذها وأخـــرى ال يمكـــن. هـــذا 
عقابـًا كهـذا سـيردع  أنإذا ثبـت ". لكنـه أضـاف مسـتدركًا أنـه "الموضوع هـو مـن اختصـاص المستشـار

. ونـــوه إلـــى أن هـــدم بيـــوت عـــائالت منفـــذي "ن تطبيقـــهالعـــائالت ويحملهـــا علـــى تســـليم أبنائهـــا، فـــيمك
 ."رأينا أن عائالت سلمت أبناءها إلى الجيش اإلسرائيلي"اعتداءات أثبت نجاعته، و 

ستتغلب على  إسرائيل أنيعلون أكد ، أن 9/3/2016اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت وأضاف 
أصــعب  إرهابيــةحــين تغلبــت علــى موجــات الحاليــة كمــا كانــت قــد فعلــت فــي الماضــي  اإلرهــابموجــة 

 وحروب قاسية.
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كمــا  اإلرهــابظهــر اليــوم انــه ال توجــد حلــول ســحرية لمشــكلة  إذاعــيوقــال الــوزير يعلــون فــي حــديث 
فـي محـيط  األمنـيسـلطات جـيش الـدفاع ستسـتكمل قريبـا بنـاء السـياج  أن وأضـافينادي بهـا الـبعض 

 في منطقة كريات غات. اإلسرائيليةالفلسطينية وميتار اورشليم القدس وفي المقطع بين بلدتي ترقوميا 
 
 غزة ومكاتب حماس مفتوحة بإسطنبول حصاريعلون: لن نرفع  .18

نقلـت اإلذاعــة العبريــة مسـاء اليــوم عـن وزيــر جـيش االحــتالل موشــيه : ترجمـة الــرأي -القـدس المحتلــة 
 تركيا". يعلون قوله "ال توجد أي انفراجة في المحادثات والمفاوضات الجارية مع

وأضاف يعلون "إسرائيل ليست مستعدة لقبول طلب تركيا برفع الحصار األمني عـن قطـاع غـزة، وفـي 
 ".إسطنبولالمقابل تركيا ترفض إغالق مكاتب حماس في 

 9/3/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 سلسلة عقوبات جديدة ضد الفلسطينيين تتبنىحكومة نتنياهو  .19

أعلـن ديـوان رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي تبنـي سلسـلة مـن العقوبـات ضـد الفلسـطينيين  :"األيام" -القدس 
فــي وقــت اعتبــر فيــه  بنيــامين نتنيــاهو هــذه العقوبــات بأنهــا أشــد صــرامة ممــا تــم اتخــاذه فــي األشــهر 

 األخيرة.
 : تقـــرر فـــي المشـــاورات األمنيـــة التـــي أجراهـــا رئـــيس الـــوزراء"األيـــام"وذكــر بيـــان وصـــلت نســـخة عنـــه لــــ

قامة  نتنياهو ليلة أمس )أول من أمس( البدء فورا بسد الثغرات في الجدار الذي يحيط بمدينة القدس وا 
جدار أمني في منطقة ترقوميا، كما اتفق على تسريع سن قانون حول معاقبة من يقل ويبيت الماكثين 

 غير الشرعيين.
ريض وســيتم ســحب تصــاريح إضــافة لــذلك ســيتم إغــالق وســائل اإلعــالم التــي تمــارس التحــ"وأضــاف، 

 ."العمل والتجارة بشكل أوسع
وســيتم القيــام بهــذه اإلجــراءات إضــافة لإلجــراءات التــي يــتم اتخاذهــا بشــكل عــادي مثــل فــرض "وتــابع، 

 ."الطوق واإلغالق على القرى التي خرج منها اإلرهابيون الفلسطينيون
 10/3/2016، األيام، رام هللا

 
 جربتها الصاروخيةتتطبيق إيران االتفاق النووي بعد بتشكك  ية"سرائيل"الخارجية اإل .21

شــككت إســرائيل فــي نيــة إيــران بتطبيــق االتفــاق النــووي الــذي أبرمتــه مــع الــدول الكبــرى، : بــالل ضــاهر
 وذلك بعد إجراء طهران تجربة على صواريخ بالستية، يوم األربعاء.
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الصــواريخ التــي جــرى إطالقهــا هــي وقــال بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية إن  قســما مــن 
 لمدى طويل واألراضي اإلسرائيلية هي بين المناطق التي تغطيها .

وأضــافت الخارجيــة اإلســرائيلية فــي بيــان أن  إطــالق الصــواريخ يشــكل خرقــا ســافرا لقــرار مجلــس األمــن 
علـى حمـل رأس  الدولي الذي تبنى االتفاق النووي. فالقرار يقيد إيران ويمنـع إطـالق صـواريخ لهـا قـدرة

 حربي نووي، وهي الصواريخ نفسها التي جرى إطالقها .
واعتبــرت الخارجيــة اإلســرائيلية أن التجربــة الصــاروخية  تضــع عالمــة اســتفهام حــول نيــة إيــران تطبيــق 
جانبها في االتفاق بشكل كامل. ويبدو أن هجمة االبتسـامات الدبلوماسـية مـن جانـب )وزيـر الخارجيـة 

اد( ظريـف و)الـرئيس اإليرانـي حسـن( روحـاني ليسـت أكثـر مـن سـتار دخـاني هدفـه اإليراني محمـد جـو 
 إخفاء النوايا الحقيقية لنظام آيات هللا .   

 9/3/2016، 48عرب 
 
 67اليهود يخافون التجول بالقدس كما الحال قبل حرب : "الطوارئ" حالة ليبرمان يدعو إلعالن .21

زب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيغدور زعيم ح أن، 9/3/2016، فلسطين أون اليننشرت 
ليبرمان، دعا إلى إعالن حالة الطوارئ، والعودة لسياسة االغتياالت بحق قيادات فصائل المقاومة 

 الفلسطينية، إلنهاء "انتفاضة القدس".
، رئـيس حكومـة 2016-3-9وحّمل ليبرمان، الـذي زار "بـاب العـامود" وسـط القـدس المحتلـة األربعـاء 

 حتالل نتنياهو ووزير جيشه يعلون مسؤولية ما أسماه "موجة اإلرهاب" في البالد.اال
وقال ليبرمان خالل مؤتمر صحفي عقـده أمـام "بـاب العـامود" بالقـدس، "إنهمـا أعـادا القـدس إلـى حـرب 

 األيام الستة عندما كان اليهود يخافون التجّول فيها".
فلســــطينية وحركــــة حمــــاس عبــــر مواقــــع التواصــــل وأضــــاف أن "اإلرهــــاب هــــو مــــا تقــــوم بــــه الســــلطة ال

 االجتماعي"، داعيًا إلى إعالن حالة الطوارئ كما في فرنسا، والعودة إلى "االغتياالت".
ليبرمان ذهب، إلى أن سلسلة العمليات ، أن أحمد صقر عن، 9/3/2016، "21موقع "عربي  وأورد

 بنيامين نتنياهو.ما هي إال "نتيجة مباشرة لسياسات" رئيس حكومة االحتالل 
ونقل موقع "والال" العبري عن ليبرمان قولـه إن "هـذه الهجمـات التـي وقعـت فـي جميـع أنحـاء إسـرائيل؛ 

 ."هي نتيجة مباشرة لسياسة احتواء اإلرهاب التي يتبناها نتنياهو وموشيه يعلون
أن العمليـات وأضاف ليبرمان أن "محاربة اإلرهاب بشكل صـحيح؛ تتطلـب البعـد عـن التأتـأة"، مرجحـا 

 ضد اإلسرائيليين سوف "تتصاعد أكثر وأكثر".
 وقال: "ال يوجد حل سحري للقضاء على اإلرهاب؛ إال باستخدام قبضة حديدية بال هوادة".
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 نتنياهو شن حرب ضد اإلرهابيين حكومةلبيد: يجب على  .22

نائــب الــرئيس فــي تعليقــه علــى سلســلة العمليــات التــي وقعــت بــالتزامن مــع زيــارة : أحمــد صــقر - غــزة
األمريكـــي جـــو بايـــدن لدولـــة االحـــتالل؛ شـــدد رئـــيس حـــزب "هنـــاك مســـتقبل" يـــائير لبيـــد، علـــى ضـــرورة 

 "استمرار جهود أجهزة األمن اإلسرائيلية المختلفة في محاربة اإلرهاب بال تهاون".
جـراءات قـوات األمـن علـ ى وطالب لبيد حكومة نتنيـاهو "بشـن حـرب ضـد اإلرهـابيين، وتعزيـز تواجـد وا 

 األرض"، على حد قوله.
 9/3/2016، "21موقع "عربي 

 
 48ل فلسطينييهي المحّرض الرئيسي لترحي يةسرائيلاإلحكومة العودة: أيمن  .23

وديــع عــواودة: حمــل رئــيس القائمــة المشــتركة فــي الكنيســت اإلســرائيلي النائــب أيمــن عــودة  –الناصــرة 
وات لترحيـل فلسـطينيي الـداخل، وذلـك تعقيبـا حكومة إسرائيل مسؤولية تفشي الكراهية والعنصرية والدع

 على دراسة أمريكية تظهر أن نصف اإلسرائيليين يؤيدون طردهم من وطنهم.
أكـــد النائـــب عــودة أن هـــذه الـــدعاوى يجــب أن تواجـــه بالتنشـــئة علـــى  "القــدس العربـــي"وفــي تصـــريح لــــ 

شــرائح واســعة مــن  التمّســك بــالوطن، وعلــى خــوض نضــال ديمقراطــي يشــارك بــه الجمهــور العربــي مــع
الــديمقراطيين اليهــود، والحيلولــة دون عــزل المــواطنين العـــرب. وأضــاف عــودة أنــه مبــدئيا، اســـتراتيجيا 
ـــرز فـــي  ـــة األب ـــوان المرحل ـــديمقراطي والخطـــاب الكـــريم والمســـؤول هـــو عن ـــا فالخطـــاب ال وكـــذلك تكتيكي

 مواجهة سياسة اليمين والعقلية الترانسفيرية.
 10/3/2016، القدس العربي، لندن

 
 تل بالخطأ قرب غزة على يد زميل لهقُ  "ميموني"رئيس الشاباك: الضابط  .24

ــة  : كشــف رئــيس جهــاز األمــن العــام اإلسرائيلي)الشــاباك( يــورام كــوهن، أن األناضــول-القــدس المحتل
جاء على يد زميـل لـه، نتيجـة خطـأ فـي عمليـة الرصـد، “على حدود غزة ”أمير ميموني“مقتل الضابط 
 مقاتل من القطاع. ظًنا منه أنه

، بحســب القنــاة ”ميمــوني“جــاءت تصــريحات المســؤول اإلســرائيلي، أثنــاء مشــاركته فــي تشــييع جثمــان، 
تحقيقـات الشـاباك أشـارت إلـى أن مقتـل ميمـوني جـاء نتيجـة “يًضـا إن أالعاشرة اإلسرائيلية، التي قالت 

 ”.إطالق نار من قبل زميله
 10/3/2016، القدس العربي، لندن
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 فيسبوك" وما تنشره من تمجيد للشهداءال"فتح في على صفحة  بايدنطلع نتنياهو يُ يف": "معار  .25

أن رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو  أمـس،ذكرت صحيفة "معاريف" العبريـة، مسـاء  :رام هللا
 أطلع نائب الرئيس األميركي جون بايدن على صفحة "فيسبوك" الخاصة بحركـة "فـتح" ومـا تنشـره مـن

 األخيرين.تمجيد للشهداء الذين نفذوا العمليات خالل اليومين 
وبحسب الصحيفة، فإن نتنيـاهو شـرح لبايـدن مـا تنشـره الصـفحة الرسـمية لحركـة "فـتح"، مشـيرا إلـى أن 
الــرئيس محمــود عبــاس لــم يــدن أي مــن تلــك العمليــات. فــي حــين أن صــفحة حركتــه تشــجع "اإلرهــاب" 

 .بدال من استنكاره. وفق تعبيره
مــن جانبــه، نشــر المتحــدث باســم الحكومــة اإلســرائيلية أوفيــر جنــدلمان عبــر صــفحاته علــى "الفيســبوك" 

 . متهما إياها "بالتحريض".اإلنجليزيةو"تويتر"، ما تنشره صفحة حركة "فتح" باللغة 
 10/3/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 أن تفعله في الوقت الحاليما يمكن للمؤسسة األمنية  أقصىهذا  :رئيس بلدية تل أبيب .26

قـال رئـيس بلديـة مدينـة تـل أبيـب، كبـرى المـدن اإلسـرائيلية، رون خولـدائي، إن : النعـامي صالح- غزة
تحمل مواصلة الحياة في ظل تواصل هذه العمليات يعـد "ضـريبة يتوجـب أن نـدفعها جميعـا، أعـي أنـه 

 الواقع، وهذه قواعده". سيكون أفضل لو كانت حياتنا خالية من هذا الفزع، لكن هذا هو
وأضاف: "أعزائي علينا أن نقول الحقيقة، ولو مرة، ال يمكن أن يتم وضع رجال الشرطة فـي كـل متـر 
فـــي هــــذه المدينــــة، منفــــذو العمليـــات الفرديــــة بإمكــــانهم أن يــــأتوا مـــن أي اتجــــاه، هــــم ببســــاطة يمكــــنهم 

 مفاجأتنا، من يقول غير ذلك فهو يقوم بالتضليل فقط".
لــة أجرتهـا معــه قنـاة التلفــزة اإلسـرائيلية الثانيــة، أضـاف خولــدائي معلقـا علــى عمليـة يافــا التــي وفـي مقاب

صابة  مستوطنا: "إنني أتوجه لسكان مدينتي وأقول لهـم إن هـذا  13أسفرت عن مقتل سائح أمريكي وا 
وأن أقصــى مــا يمكــن للمؤسســة األمنيــة أن تفعلــه فــي الوقــت الحــالي، يتوجــب علينــا أن نكــون يقظــين، 

 نساعد األجهزة األمنية".
 9/3/2016، "21موقع "عربي 
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 الذي بإمكانه وقف االنتفاضة الشخص: لم يولد بن كاسبيت .27
قــــال بــــن كاســــبيت، أحــــد أبــــرز المعلقــــين فــــي إســــرائيل، إن األجهــــزة األمنيــــة : النعــــامي صــــالح- غــــزة

جــرد وضــع تصــور اإلســرائيلية "تتصــرف كشــخص ضــرير يتحــرك فــي الظــالم، هــي غيــر قــادرة علــى م
 يمكن أن يفضي ولو من ناحية نظرية، للحد من هذه العمليات أو خفض وتيرتها".

وفي مقـال نشـرته صـحيفة "معـاريف" فـي عـددها الصـادر األربعـاء، سـخر كاسـبيت مـن الـدعوات التـي 
أطلقهــا رئـــيس الــوزراء بنيـــامين نتنيــاهو ووزيـــر االســـتخبارات "إســرائيل كـــاتس"، بطــرد عـــائالت منفـــذي 

طــالق النــار، قــائال: "لقــد قــام إســحاق رابــين فــي حينــه بطــرد قــادة ونشــطاء ع مليــات الطعــن والــدهس وا 
حركة حماس أنفسهم إلى جنوب لبنان، وماذا حدث: هل تراجـع مسـتوى العمليـات، أم إن األمـر عـزز 

 فقط من قوة حماس؟".
ائية. القانون الوحيد الذي وأضاف: "علينا أن نقر بالواقع. هذه انتفاضة شعبية ذات طابع مدني، عشو 

 يحكمها هو عدم احتكامها لقوانين، وهذا ما يعقد القضية".
ــــه الوصــــفة التــــي تضــــمن وقــــف هــــذه  ــــد الشــــخص الــــذي لدي وبنبــــرة يائســــة أضــــاف كاســــبيت: "لــــم يول

 االنتفاضة".
 9/3/2016، "21موقع "عربي 

 
 ر دوريات راجلة في تل أبيبسيّ  الجيش اإلسرائيلي يُ  .28

قواتـه فـي خطـوة غيـر مسـبوقة، بتسـيير دوريـات راجلـة اإلسـرائيلي أمر الجـيش : نعاميصالح ال - غزة
 في تل أبيب، حيث لوحظ تحرك دوريات على شاطئ البحر وفي الميادين الرئيسة في المدينة.

 9/3/2016، "21موقع "عربي 
 
 "السالم اآلن": "إسرائيل" تنفذ إعدامات ميدانية للفلسطينيين .29

همـــت منظمـــة "الســـالم اآلن" الصـــهيونية )يســـارية غيـــر حكوميـــة(، قـــوات االحـــتالل ات: القـــدس المحتلـــة
والمســـتوطنين بتنفيــــذ عمليـــات إعــــدام ميدانيـــة بحــــق فلســـطينيين بــــزعم تنفيـــذهم عمليــــات ضـــد أهــــداف 

 القتل بأنها "إعدام خارج القانون". واصفة عملياتصهيونية، 
ة "العاشـرة" العبريـة، يـوم األربعـاء، إن أشـرطة وقال رئيس المنظمـة يـاريف اوبنهـايمر، فـي تصـرح للقنـا

الفيديو التي التقطت في "ييتاح تكفا" ويافا، أظهرت كيف تحولت عمليـات التحييـد إلـى عمليـات إعـدام 
 دون محاكمة.
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وأضــاف إنــه فــي ظــل المنــاال الحــالي، ال تجــرؤ حتــى وســائل اإلعــالم العبريــة علــى كتابــة تقــارير أو 
 الحديث عن هذه القضية.

 9/3/2016، مركز الفلسطيني لإلعالمال
 
 197انتفاضة القدس إلى  شهداءارتفاع عدد  .31

باستشهاد الشابين عبد الملك أبو خروب ومحمد الكالوتي من ضواحي القدس، والفتى أحمد سامي 
شهيدا بينهم  197أكتوبر الماضي إلى  /شرين أولتعامر من منطقة سلفيت، يرتفع عدد الشهداء منذ 

 .2016ذ بداية العام شهيدا من 51
 9/3/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رأس أسير من نابلس أثناء التحقيق يشجمحقق صهيوني  .31

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى والمحررين، األربعاء، بأن محققا صهيونيا شّج رأس أسير 
النتزاع اعترافات بالقوة  فلسطيني من مدينة نابلس، أثناء التحقيق معه، كما اعتدى عليه بالضرب

 واإلكراه في مركز توقيف "بتاح تكفا".
ونقل بيان صادر عن الهيئة عن المحامي نسيم أبو غوش، قوله: إن األسير الضحية هو عدنان 
عبد الرازق ياسين عياد؛ حيث قام المحقق أثناء التحقيق معه بضرب رأسه بالحائط، ما أدى إلى فتح 

 ف."غرز" وأصيب بنزي 7رأسه 
أيام لداعي ما يعرف باستكمال  8وأضاف أبو غوش أنه تم تمديد توقيف األسير عياد، اليوم، لمدة 

 التحقيق في مركز تحقيق "بتاح تكفا".
 9/3/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بلدية رفح: بنية رفح التحتية تنهار وشاطئها ينجرف .32

ستؤدي إلى  األنفاقالبحر في  مياهخ قال رئيس بلدية رفح صبحي رضوان "إن مشكلة ض: غزة
الشرب واللسان البحري الذي تنشئه مصر على  مياهانهيار البنية التحتية لرفح وستؤدي لملوحة 

 شاطئ رفح المصرية سيؤدي إلى انجراف شاطئ بحر رفح ".
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من قبل الجانب المصري تسبب  األنفاقوأوضح في مؤتمر صحفي له أن الضخ البحري في منطقة 
وث تشققات أرضية ومن شأنها أن تهدد الخزان الجوفي الموجود برفح وتهديد المواطنين بشكل في حد

 تام.
في  إنشائهاللسان البحري الذي تم  في ن رضوان أن المشكلة األخرى التي تواجه مدينة رفحوبيَّ 

الجانب المصري في رفح المصرية والتي بدأت أثاره تظهر من خالل انجراف شاطئ بحر رفح 
 نحسار مساحة الشاطئ.وا

بشكل واضح وحضر فريق دولي وشاهد  ولوحظتوأكد رضوان حدوث انهيارات أرضية في المنطقة 
 .األنفاقاألمطار التي كانت تصب في  مياهالتشققات وملوحة 

 9/3/2016، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 شهرا 11أسيرة مقدسية بالسجن لمدة  علىاالحتالل يحكم  .33

رت محكمة االحتالل في مدينة بئر السبع المحتلة عصر يوم األربعاء حكمها بحق األسيرة أصد
 عام(. 32المقدسية سامية موسى مشاهرة )

 11وأوضحت مصادر محلية أن المحكمة حكمت على السيدة سامية مشاهرة بالسجن الفعلي لمدة 
بمحاولة تهريب جهاز خليوي إلى  بعد أن أدانتها ،اف شيكلآالغرامة مالية بقيمة ستة  عشهرا ودف

 داخل السجن.
أثناء تواجدها في زيارة زوجها األسير فهمي مشاهرة  9/11/2015يذكر أن مشاهرة قد اعتقلت بتاريخ 

عاما مع  14مؤبدا أمضى منها  20يشل الصحراوي، والذي يقضي حكما بالسجن مدة إداخل سجن 
 ثة أطفال.شقيقه رمضان الذي يقضي نفس الحكم، وهي أم لثال

 9/3/2016، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 شهرا 41تصدر حكما بسجن األسيرة قعدان  إسرائيليةمحكمة  .34

، حكما 2016-3-9أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية التابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء 
 سين قعدان.بالسجن ثالث سنوات ونصف السنة على األسيرة الفلسطينية منى ح

وقال شقيق األسيرة معاوية قعدان، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكم جاء بعد قرار االستئناف 
 شهرا. 41شهرا إلى  70المقدم ضد حكم شقيقته، حيث تم تخفيض الحكم من 
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وكانت ما تسمى بالمحكمة اإلسرائيلية في معسكر "سالم" أصدرت حكًما على األسيرة قعدان بالسجن 
 دوالر(. 7500ألف شيكل ) 30هرًا وغرامة مالية مقدراها ش 70

 9/3/2016، فلسطين أون الين
 

 ه رسالة للمعلمين والقيادةمروان البرغوثي يوجّ   األسير .35
والوطن، داعيًا  األجيالمروان البرغوثي رسالة حّيا فيها المعلمين وجهودهم في بناء  األسيروجه 
 مطالبهم. إلى لالستجابةالقيادة 

على حقهم الوطني والديمقراطي  والتأكيدشعبنا للتضامن مع المعلمين،  أبناءل البرغوثي: أدعو وقا
 والنقابي في النضال من اجل تحسين شروط عملهم ونيل حقوقهم".

ورفض  واإلضرابوالشرطة حماية هذا الحق في التظاهر  األمنيةالسلطة الوطنية  أجهزةوطلب من 
جراءنقابتهم  تأسيسهديدات بحقهم واحترام حق المعلمين في ت أواعتقاالت  أومالحقات  أي  وا 

 انتخابات حرة فيها. 
 9/3/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 أشقاء وثالثةمن الضفة والقدس بينهم فتاتان وصحافي  مواطناً  24االحتالل يعتقل  .36

دة محافظات في الضفة مواطنًا من ع 24"وفا": اعتقلت قوات االحتالل أمس، والليلة قبل الماضية 
 والقدس بينهم فتاتان وصحافي وثالثة أشقاء، حيث تركزت في محافظتي القدس وبيت لحم.

. ففي القدس، اعتقلت قوات االحتالل ثمانية مواطنين غالبيتهم من بلدة العيساوية بينهم والد شهيد
 .مواطنين ومن مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة في محافظة بيت لحم اعتقل االحتالل خمسة

اعتقلت قوات االحتالل  أمسقل مواطنان من محافظة قلقيلية، وفي وقت الحق من ظهر كذلك اعتُ 
 فتاة من قرية اماتين شرق قلقيلية، على الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس قرب مستوطنة "كدوميم".

عاما(  19صر شواهنة )وأفاد مصدر أمني لـ"وفا" بأن قوات االحتالل اعتقلت الفتاة أنسام عبد النا
وهي طالبة في جامعة النجاح الوطنية، أثناء توجهها إلى الجامعة، حيث اّدعت قوات االحتالل أنها 

 تحمل سكينا.
وفي جنين اعتقلت قوات االحتالل، ثالثة أشقاء من قرية برطعة الشرقية المعزولة بجدار الفصل 

قوات االحتالل الشاب أحمد نصري قاسم وفي سياق متصل، اعتقلت  العنصري جنوب غرب المدينة.



 
 
 
 

 

 23 ص                                              3868 العدد:        10/3/2016 الخميس التاريخ: 
  

فيما اُعتقل مواطنين من محافظة  عاما"، بعد دهم منزل عائلته في الحي الشرقي من مدينة جنين.22"
عامًا(، كما  29طولكرم هما الصحافي سامي سعيد الساعي، والمعتصم باهلل عبد هللا الجروشي )

جبريل إبراهيم خرابيش، وخالد عبد العزيز جرى اعتقال مواطنين آخرين من محافظة أريحا وهما 
 صافي.

 10/3/2016األيام، رام هللا، 
 

 عملية سلفيت شهيدوصية  .37
: تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي، صورة عن وصية الفتى أحمد يوسف وكاالت -القدس 

زاوية، عاما(، الذي استشهد إثر محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز جسر ال 16إسماعيل عامر )
 .أمسغرب سلفيت، صباح 

بسم هللا الرحمن الرحيم، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، إلى أمي وأبي " :وقال الشهيد في وصيته
 ."األعزاء، سامحوني، وارضوا عني فإني شهيد بإذن هللا، والحمد هلل على كل شيء

حني الناس عليها وأكسب أريد منكم أن ال تذكروا محاسني، بل اذكروا مساوئي ليسام"وأضاف، 
شيكل ومطعم  20شيكل وخالي حمد هللا  8أجرها، وهناك ناس لهم علّي دين: رامي محيي الدين 

 ."شيكل 32البيك 
 10/3/2016األيام، رام هللا، 

 
 95النقب: هدم العراقيب وتشريد أهلها للمرة  .38

عراقيب مسلوبة االعتراف في هدمت الجرافات اإلسرائيلية، صباح يوم األربعاء، قرية ال: قاسم بكري
 على التوالي. 95منطقة النقب جنوبي البالد للمرة 

" إن "قوات الهدم والخراب 48وقال أحد سكان العراقيب، الناشط عزيز صياح الطوري، لـ"عرب 
 ، صباح اليوم".95اقتحمت قرية العراقيب وهدمت منازلها للمرة 

، وعادت اليوم لهدم القرية 18/2/2016السابقة بتاريخ وأضاف أن "قوات الهدم هدمت القرية في المرة 
  مجددا وتركنا في العراء".
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" أن "الجرافات اإلسرائيلية اقتحمت القرية 48وأكد أبن العراقيب والناشط سليم العراقيب، لـ"عرب 
 ، دون مراعاة ألحوال الناس في هذا الطقس".األربعاءوهدمت منازلها وشردت أهاليها، صباح 

 9/3/2016، 48عرب 
 

 االحتالل يعتقل صحفيًا ويغلق مؤسسات إعالمية فلسطينية .39
)مدى(، إن قرار رئيس حكومة  "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية"قال  الفي: رائد-غزة 

األربعاء، بإغالق االحتالل بنيامين نتنياهو في جلسة مصغرة مع مسؤولين أمنيين، ليل الثالثاء/
، وهي واحدة من إجراءات عدة "خطوة تصعيدية بالغة الخطورة"مية فلسطينية يمثل مؤسسات إعال

يشجع على تنفيذ عمليات  "تحريضاً "قمعية ضد الفلسطينيين، بزعم أن اإلعالم الفلسطيني يمارس 
 فدائية.

وذكر )مدى( في بيان، أن هذا القرار جاء امتدادا لالعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها الحريات 
أكتوبر الماضي، والتي اإلعالمية في فلسطين من قبل االحتالل خاصة منذ مطلع تشرين األول/

 "ريضالتح"تخللها إغالق ثالث محطات إذاعة فلسطينية وتهديد عدد آخر باإلغالق بزعم ممارستها 
 عبر ما تبثه من أخبار وبرامج.

وبالتزامن مع صدور هذا القرار اعتقلت قوات االحتالل المحرر في تلفزيون الفجر الجديد ومراسل 
اقتحمت منزله في ضاحية  أنعاما( بعد  36المحلية الصحافي سامي سعيد الساعي ) "القدس"إذاعة 

 ."مدى"اعي لمركز ارتاح بمدينة طولكرم، حسبما أفادت زوجته أماني الس
 10/3/2016الخليج، الشارقة، 

 
 السوريالفلسطينيون في تركيا يتعرضون النتهاكات في دول جوار  الالجئون .41

الدكتور أيمن أبو هاشم  ةح رئيس هيئة الالجئين الفلسطينيين في سوريصرَّ : أنور مشاعل - إسطنبول
، أوضاعًا مأساوية ةينيون في سوريالفلسط الالجئونواجه "بأنه خالل األعوام الخمسة الماضية 

ومعاناًة إنسانية طالت نواحي حياتهم كافة، وكان األخطر فيها اضطرار أعداد كبيرة منهم تحت وطأة 
نهم إمسلسل القتل والدمار واالعتقال اليومي إلى مغادرة مخيماتهم نحو دول الجوار السوري، حيث 

ا، ألشكال متعددة من سياسات التمييز والحرمان ليهإيتعرضون في دول الجوار السوري التي نزحوا 
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والتضييق، وذلك من حيث التشديد على دخولهم إلى تلك الدول إلى حد المنع التام في السنتين 
 ."األخيرتين، ومن تمكن سابقًا من دخول تلك الدول يعيش فيها في ظل أوضاع قانونية صعبة وهشة

يقيم أغلبهم بدون تصريح إقامة  ،ألف فلسطيني 50بة وأكد أبو هاشم أن لبنان يوجد فيه اآلن قرا
بسبب القيود الكثيرة التي فرضتها الحكومة عليهم لتجديد إقاماتهم، كما منعتهم القوانين اللبنانية من 
العمل بمن فيهم )أصحاب الشهادات العليا(، كما يتعرضون لمضايقات من األجهزة األمنية أثناء 

نية، ودائمًا هناك عمليات اعتقال بحق الالجئين السيما فئة الشباب منهم، تنقلهم داخل األراضي اللبنا
، األونرواأما على الصعيد اإلنساني فهناك تقلص متواصل للمساعدات اإلنسانية التي كانت تقدمها 

ولذلك تشهد تجمعاتهم في الفترة األخيرة شعارات ضد األونروا بسبب تدني مستوى مساعداتها 
ملموسة، مما أدى إلى تردي أوضاعهم المعيشية والصحية والتعليمية، حتى تحول وخدماتها بصورة 

وجودهم برمته إلى عنوان لمعاناة جماعية يحاولون الهروب منها حيثما وجد السبيل لمغادرة لبنان إلى 
 دولة أخرى.

 آالف الجئ فلسطيني من عشرةقرابة  2011ويضيف أبو هاشم بأن األردن الذي استقبل في عام 
أكثرهم من سكان مدينة درعا الحدودية، فقد عادت وأغلقت حدودها أمام تدفق الالجئين ، سورية

الفلسطينيين إليها، وتعامل الحكومة األردنية المتواجدين على أراضيها بدون االعتراف القانوني 
سه بوضعهم كالجئين بكل ما يترتب على ذلك من إنكار لحقوقهم كافة، وهناك قسم منهم يقدم نف

السيما أن هناك عدة حاالت تم إعادتها فعليًا في نهاية  سوريةكالجئ سوري، خوفًا من إعادته إلى 
، ويتذرع األردن بأن رفضه استقبال الالجئين الفلسطينيين يعود إلى خشيته من توطينهم، 2014عام 

 سوريةب من في الوقت الذي تتجاهل فيه السلطات األردنية ظروف الحرب التي تجبرهم على الهرو 
 وبحثهم عن مالذ آمن كما تنص عليه القوانين الدولية واإلنسانية.

وتابع أبو هاشم بأن حال من وصل من الالجئين الفلسطينيين إلى مصر ال يختلف عن غيره عندما 
آالف  عشرة، وكان يقدر عددهم ب2012في عام  أراضيهاسمحت السلطات المصرية بدخولهم إلى 

ثم بعد أن منعت منحهم تأشيرات دخول في السنوات الالحقة، وبعد التضييق  الجئ فلسطيني سوري،
تصاريح إقامة، غادر أغلبهم األراضي المصرية من خالل طرق  إعطائهمعلى وجودهم ورفض 

الجئ خالل سفرهم  100الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث قضى منهم غرقًا في البحر أكثر من 
عائلة إلى قطاع غزة قبل  200خل منهم في السنوات الماضية أكثر من بقوارب الموت، وكان قد د

 إغالق معبر رفح.
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ن الدكتور أيمن أبو هاشم أنه عندما أصبحت تركيا معبرًا لالجئين الفلسطينيين الهاربين من وبيَّ 
 منع السلطات التركية دخولهم بصورة شرعية إلى أراضيها، إال أنهممن رغم بالإلى أوروبا،  ةسوري

، وحاليًا يقيم في تركيا ةيدخلون إليها بطرق غير شرعية، من خالل الحدود البرية بين تركيا وسوري
آالف الجئ فلسطيني سوري، تعاملهم السلطات التركية معاملة الالجئ السوري، وتمنحهم  8قرابة 
العسكرية  التي توفر لحاملها الخدمات الصحية والتعليمية، ومع تصاعد األحداث "الكمليك"بطاقة 

على الحدود في الفترة األخيرة، هناك تشديد كبير على طرق التهريب البرية، وقد سقط خالل الفترة 
الجئين برصاص حرس الحدود أثناء محاولتهم العبور إلى األراضي التركية،  5الماضية أكثر من 

ت الثالث األخيرة، أما أغلب من وصل إلى األراضي التركية من الفلسطينيين السوريين خالل السنوا
فقد توجهوا من خالل الرحالت البحرية غير الشرعية إلى أوروبا، ويقدر عدد من وصل منهم 

 ضحـية غـرق أـثناء تـلك الرحـالت. 40ألف الجئ، وهناك أكثر من  50بالقوارب البدائية بأكثر من 
ة واإلنسانية التي يتعرض لها ن هذا الواقع المأساوي الذي يدل عليه مسلسل االنتهاكات القانونيإوقال 

الفلسطينيون السوريون في تلك الدول، والتي تستكمل معاناتهم الكبرى في الداخل السوري اضطر 
عدد كبير منهم إلى خيار الهروب واللجوء للمرة الثانية فيما بات يوصف بدون مبالغة بالنكبة الثانية، 

ربية الذل والهوان والتنكيل، أصبحوا يتجهون إلى لكن هذه المرة وبعد أن القوا على يد الحكومات الع
مسالك الموت كي يصلوا إلى أوروبا بحثًا عن األمان والحياة الكريمة، وال تزال نكبتهم الثانية 

 وبعيدًا عن بلـدهم األم فلسـطين. سوريةمتواصلة وهي تقذف بهم بعيدًا عن مخيمات العودة في 
 10/3/2016، لندن، القدس العربي

 
 وقوات االحتاللفلسطينيين بين شبان في قرية الطور هات عنيفة مواج .41

اقتحمت قوات االحتالل مساء الثالثاء حي عين اللوزة في بلدة سلوان جنوبي المسجد : القدس
 األقصى المبارك، بعد إلقاء زجاجة حارقة نحو سيارة تابعة لحراس المستوطنين.

ة أن قوات االحتالل اقتحمت بعض المحالت وأوضح مجدي العباسي من مركز معلومات وادي حلو 
التجارية في حي عين اللوزة، وأوقفت شابين وقامت بتفتيشهما واالعتداء عليهما بالضرب المبرح، 

 باستخدام أعقاب البنادق.
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وفي بلدة الطور، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل في شارع سلمان الفارسي 
اصد، أطلقت خاللها واباًل من قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى بالقرب من مستشفى المق

 إصابة عدد من السكان داخل منازلهم باالختناق.
سبعة مقدسيين عقب اقتحام منازلهم في قرية العيسوية  أمسواعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر 

قوات االحتالل اقتحمت منازل وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن  شمال شرق القدس المحتلة.
 السكان في العيسوية بصورة وحشية، وفتشتها، وقامت بتخريب محتوياتها والعبث بها بشكل متعمد.

 10/3/2016الرأي، عمَّان، 
 
 "التجمع اإلعالمي": االحتالل يعتقل الصحفيين لتغييب الرواية الفلسطينية .42

عالمي الفلسطيني" إن سلطات االحتالل قال "التجمع اإل: خلدون مظلوم، سليم تايه -طولكرم 
اإلسرائيلي تواصل إتباع سياسة تكميم األفواه وكبت الحريات اإلعالمية، "لثني الصحفيين الفلسطينيين 

 عن تأدية رسالتهم الوطنية واألخالقية".
عي د التجمع في بيان له يوم األربعاء، باعتقال قوات االحتالل للصحفي الفلسطيني، سامي الساوندَّ 

ذاعة صوت القدس(، عقب دهم منزله بمدينة طولكرم، فجًرا.  )مراسل تلفزيون الفجر الجديد المحلي وا 
يه أوامر مباشرة العتقال الصحفي الساعي، جواتهم التجمع "حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل" بتو 

ت اإلعالمية مؤكًدا أن اعتقاله يمثل استمراًرا العتداءات االحتالل بحق الصحفيين والمؤسسا
 الفلسطينية.

ورأى التجمع اإلعالمي أن اعتقاالت االحتالل في صفوف الصحفيين تستهدف "إخماد صوت 
الحقيقة، وتغييب الرواية الفلسطينية لما يجري من تطورات وجرائم إسرائيلية بحق أبناء الشعب 

 الفلسطيني".
ُتعنى بالصحفيين، "ممارسة دور فاعل وطالب بيان التجمع كافة المؤسسات الحقوقية والدولية، التي 

 وجاد" لوقف االنتهاكات المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين.
 9/3/2016، قدس برس
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 شرطة االحتالل تعتدي على المرابطين أمام "باب األسباط" بالقدس .43
 اعتدت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، يوم: خلدون مظلوم، فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 

األربعاء، على المرابطين المقدسيين أمام "باب األسباط" )أحد أبواب المسجد األقصى المبارك(، 
 بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مراسلة "قدس برس" أن عناصر من شرطة االحتالل اعتدت بالضرب على المرابطين 
 سباط.والمرابطات "الممنوعين من دخول المسجد األقصى بشكل نهائي"، أمام باب األ

وأشارت إلى أن شرطة االحتالل منعت المعلمة والمرابطة المقدسية "هنادي الحلواني" من دخول 
 ".أشهر ستةالمسجد األقصى، "رغم انتهاء فترة إبعادها البالغة 

وأضافت أن المنطقة شهدت توّتًرا عقب االعتداء على المرابطين، الذين احتجوا على استمرار سياسة 
 لسابع على التوالي بـ "التكبير".إبعادهم للشهر ا

 9/3/2016، قدس برس
 
 2015تفصح عن تقريرها السنوي للعام  "وق فلسطين لألوراق الماليةس" .44

ذكرت بورصة فلسطين، أمس، أن شركة سوق فلسطين لألوراق المالية أفصحت عن بياناتها المالية 
ي، وذلك عماًل بأحكام نظام اإلفصاح من خالل التقرير السنو  2015النهائية المدققة للسنة المالية 

 الساري.
إلى أّن صافي أرباح  31/12/2015وتشير بيانات سوق فلسطين لألوراق المالية للسنة المنتهية في 

دوالرًا أميركيًا، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  374,655الفترة بعد الضريبة قد بلغت 
 . %54.04بارتفاع بلغت نسبته  2014فسها من العام دوالرًا أميركيًا للفترة ن 243,224

دوالرًا أميركيًا  11,480,780دوالرًا أميركيًا بعد أن كان  11,876,356أّما مجموع الموجودات فقد بلغ 
 . %3.45بارتفاع بلغت نسبته  2014في نهاية العام 

دوالرًا أميركيًا نهاية العام  1,128,990دوالرًا أميركيًا بعد أن كان  1,171,021 وبلغ مجموع المطلوبات
 . %3.72بارتفاع بلغت نسبته  2014

دوالرًا أميركيًا  10,351,790دوالرًا أميركيًا بعد أن كان  10,705,335أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 
 .%3.42بارتفاع بلغت نسبته  2014في نهاية العام 

 10/3/2016األيام، رام هللا، 



 
 
 
 

 

 29 ص                                              3868 العدد:        10/3/2016 الخميس التاريخ: 
  

 
 يد للثقافة الفلسطينيةخشب الزيتون سفير جد .45

الفلسطينية ناديا حزبون ألبيات شعرية ومقوالت عربية معروفة  واإلكسسوارتروج مصممة األزياء 
تحفرها في إكسسوارات مصنوعة من خشب الزيتون، وهو ما يحقق هدفين هما الزينة والترويج للثقافة 

 الفلسطينية.
مين أو ثالثة عندما كنت أسكن خارج فلسطين، وتقول حزبون للجزيرة إن "الفكرة بدأت معي قبل عا

وبدأت بخط األزياء الخاص وأحببت أن ألبس العارضات شيئا يدل على أنني من بيت لحم، ففكرت 
من اإلكسسوارات  وخطر ببالي أن خشب الزيتون شيء تقليدي جدا في منطقة بيت لحم، فعملت خطاً 

 من خشب الزيتون".
كسسوارات بكتابات عربية عبر الحفر أو نحت الكلمات باليد، لكن وتضيف "في البداية زينت هذه اإل

 الخط العربي لم يكن واضحا فاستخدمنا ماكنة الليزر".
وتسعى ناديا حزبون إلى تحسين صورة الفلسطينيين أمام العالم والترويج للفن الفلسطيني عن طريق 

 األزياء.
 9/3/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 واإلسرائيليين الفلسطينيينبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم بين الم تدعمشكري: مصر  .46

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تدعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي : ش أ أ-القاهرة 
 اإلسرائيلي. –للسالم من أجل إيجاد حل للصراع الفلسطيني 

مع نظيره الفرنسي جون مارك  األربعاء،اليوم  جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير
 ايرولت, بقصر التحرير بالقاهرة, في ختام مباحثاتهما.

يحقق  الفلسطينية،وقال شكري إن عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط لحل القضية 
ا مؤكد الدولتين،الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني ويعمل على إنهاء الصراع على أساس حل 

 المصالحة،معربا عن أمله في استمرار الجهود نحو تحقيق  المفاوضات،أهمية المؤتمر في استئناف 
وهو ما يتطلب أيضا تضافر مساعي المجتمع الدولي والتنسيق المباشر مع الجانبين الفلسطيني 

نهاء الصراع باإلضافة إلى األطراف الفاعلة حتى يتم اتخاذ القرارات المصيرية المهمة إل واإلسرائيلي،
قامة الدولة الفلسطينية.  وا 
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مع اللجنة العربية إلحاطة الطرف العربي  اليوم،سنواصل هذا الجهد ولنا لقاء مساء “وأضاف شكري 
وضرورة مضاعفة  للمفاوضات،موضحا أهمية توفير المناال المالئم  ،”الفرنسيةبكافة تفاصيل المبادرة 

لخارجية المصرية تتابع بقلق شديد األوضاع الحالية وأعمال الفتا إلى أن ا لجهوده،المجتمع الدولي 
 العنف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

 األطراف،وأكد شكري أن مصر ترعى جهود السالم من خالل قدرتها على التواصل مع كافة 
عمل على بما في ذلك المبادرة العربية التي ت السالم،ودعمها لكافة المبادرات التي تهدف إلى إحالل 

 كما تتفاعل مصر مع الطرح الفرنسي. الدولي،الترويج لها على المستوى 
 9/3/2016موقع أخبار مصر اإللكتروني، القاهرة، 

 
 "معتقلي دعم المقاومة"على أحكام  تصادق "التمييزعّمان: " .47

على قررت محكمة التمييز في جلستها التي عقدت أمس الثالثاء، المصادقة : قنديل خليل-السبيل 
 عبد الرحمناألحكام الصادرة بحق كل من: المهندس غسان دوعر، والمهندس أحمد سمير، والشاب 

الحسن، والطالب الجامعي محمد القرنة، في القضية المعروفة باسم "معتقلي دعم المقاومة في 
 فلسطين"، بحسب ما أكده ذوو المهندس غسان دوعر لـ"السبيل".

من معتقلي نقابة  14في نهاية شهر تموز الماضي أحكامها بحق  وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت
المهندسين، حيث تراوح األحكام ما بين البراءة والسجن، فيما حكم على آخرين بالسجن من سنة إلى 

 سنوات. 5
 9/3/2016، عّمان، السبيل

 
 جودة: األردن يدعم كل الجهود الرامية إلى تجسيد حل الدولتين .48

رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، أن األردن يدعم كل أكد نائب  :القاهرة
الجهود الرامية إلى تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 

 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967على خطوط الرابع من حزيران لعام 
 األربعاءجودة مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرلوت، مساء اليوم جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده 

في القاهرة والتي وصلها قادما من الرياض، قبيل مشاركته باجتماع اللجنة الوزارية العربية المصغرة 
العام لجامعة الدول العربية،  واألمينومصر والمغرب وفلسطين  األردنالتي تضم في عضويتها: 
الجادة  اإلسرائيليةفكار الفرنسية حول استئناف المفاوضات الفلسطينية الستعراض ومناقشة األ

 تجسيد حل الدولتين. إلىوالملتزمة والرامية 
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في المنطقة وتظل  األساسيةحل القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية  أنوشدد جوده خالل اللقاء 
ت الشرعية الدولية ومبادرة السالم كذلك، طبقا للمرجعيات الدولية المعتمدة لعملية السالم وقرارا

العربية بكًل عناصرها، وحل القضايا الجوهرية كلها على هذه األسس وبما يحقق ويصون بالكامل 
 المرتبطة بهذه القضايا كلها ويشكل خاص قضيتي القدس والالجئين. األردنيةالمصالح العليا 

 9/3/2016الغد، عّمان، 
 
 للبطريرك مشيل صّباح "من القدس خواطر يومية"كتاب  عّمان: إشهار .49

أطلقت مطرانية الالتين في األردن، والمركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم، : انس صويلح-عمان
للبطريرك مشيل صّباح، بحضور  "خواطر يومية من القدس"كتاب  إشهار، حفل األربعاء أمسمساء 

 ممثلي الكنائس في األردن.
كتاب خواطر  إنفي كلمة له خالل الحفل،  األردنالالتين في  وقال المطران مارون لحام مطران

الديانات ليست حواجز بين الناس، ال سيما وان لكل  أنيومية من القدس احتوى على نصوص تؤكد 
جوهر الدين هو عبادة هللا تعالى ومحبة جميع خلقه  أن إلىديانة معتقداتها ومبادئها ووجودها، مشيرا 

 مهما اختلفت دياناتهم.
القدس هي مدينة صالة ومدينة للناس، وألهلها ويستوي  أنعلى  أكدالكتاب  إنوقال المطران لحام، 

الكل سواء في السيادة  أن إلى، مشيرا اآلخرعلى  أحدوال يعلو  أحدايحكم  أحدفيها الناس جميعا، وال 
 والحكم والحقوق والواجبات.

خاللها  أكدير مسجل من القدس، كلمة من جهته القى صاحب الكتاب البطريرك صّباح في تصو 
الهوية  أن إلى، مشيرا اآلخرينوحقه بالعيش بأمن وسالم دون تعّد على حقوق  اإلنسان إنسانيةعلى 

 هي الهوية الجامعة والتي تغلفها المحبة والسالم. اإلنسانية
 أن، معتبرا أوالفيها وطنية ليس فيها ثانيا وال ثالثا بل كل شيء  أوكانت دينية  أنالمكونات  إنوقال 

، وتجمعه أوالمسلما، فهو كذلك  أمفلسطينيا، مسيحيا كان  أو وأردنيا، كونه عربيا األولهو  اإلنسان
 هوية واحدة.

  10/3/2016، عّمان، الدستور
 
 تناقش الوضع الفلسطيني العربيةاللجنة الرباعية  .51

اعية المعنية بالتحرك لدعم القضية عقدت اللجنة الوزارية العربية الرب: الشاذلي محمد-القاهرة 
الفلسطينية، اجتماعًا مساء أمس حضره وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان مارك إروليت، الذي 



 
 
 
 

 

 32 ص                                              3868 العدد:        10/3/2016 الخميس التاريخ: 
  

طرح أفكارًا في شأن التحرك الفرنسي ومواصلة االتصاالت لعقد مؤتمر دولي للسالم، علمًا أن اللجنة 
 ألمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.تضم مصر واألردن والمغرب والسلطة الفلسطينية وا

وكان العربي بحث مع المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي 
 مالدينوف، في تطورات القضية الفلسطينية واألوضاع في قطاع غزة. 

آخر معاقل وفي خصوص القضية الفلسطينية، اتهم العربي إسرائيل بالتعنت، ووصفها بأنها 
العنصرية واالستعمار في العالم. وأبدى أسفه إزاء فشل الجهود الدولية في إطالق تحرك دولي حقيقي 
إلنفاذ حل الدولتين، منوهًا بالتحرك الفرنسي األخير إلعادة إحياء فكرة عقد مؤتمر دولي في شأن 

 فلسطين.
 10/3/2016، الحياة، لندن

 
والعراق وكل المظلومين في  ةمتاحة لفلسطين ولبنان وسوري: الصواريخ اإليراني يلحرس الثور ا .51

  العالم
 أنعلي حاجي زادة  أميرالعميد  اإلسالميةفضائية التابعة لحرس الثورة  اعتبر قائد القوة الجوإيران: 

متاحة لشعوب فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وكل المظلومين بالعالم، محذرا بان  اإليرانيةالصواريخ 
 واريخ ستشكل خطرا على كل من يريد االعتداء على الشعوب المسلمة المظلومة.هذه الص

كم  2000مدى هذه الصواريخ هو  أن، وأضافالصواريخ اليوم  إطالق إلىالعميد حاجي زادة  وأشار
 كم في سواحل مكران )جنوب شرق( وتدميرها. 1400على بعد  أهدافعلى  إطالقهاوقد تم 
متاحة لشعوب فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وكل  أنها إالتماما  إيرانيةهذه الصواريخ  أن، وأضاف

 المظلومين في العالم.
 اإلسالمية" محاصرة اليوم من قبل الدول إسرائيل" إنفضائية للحرس الثوري،  وقال قائد القوة الجو

 هذه الصواريخ. إطالقوان عمرها ليس طويال وستنهار في الحرب حتى قبل 
كم  2000الكيان الصهيوني الشريرة واضحة لنا تماما وان مدى  أعمال إنحاجي زادة،  وقال العميد

 لصواريخنا هي كذلك لمواجهة هذا الكيان من مسافة بعيدة.
 9/3/2016، فارس، طهران أنباءوكالة 

 
 " بالعبريةإسرائيلبشعار "محو  موسومة إيرانيةصواريخ  .52

صواريخ تحمل باللغة  األربعاءاورات الصاروخية اليوم قوات الحرس الثوري خالل المن يران: أطلقتا
 " من الوجود.إسرائيلحول محو " الخميني الراحل اإلمام أطلقهاالعبرية العبارة الشهيرة التي 



 
 
 
 

 

 33 ص                                              3868 العدد:        10/3/2016 الخميس التاريخ: 
  

" من مرتفعات "البرز الشرقية" نحو أهداف Hصاروخي "قدر  اإلسالميةأطلقت قوات حرس الثورة  وقد
ومتر في إطار المناورات الصاروخية التي ينفذها الحرس كيل 1400في سواحل مكران على بعد 

 الثوري.
منطقة المناورات، بأنه في اليوم الثاني من المرحلة النهائية  إلىفارس الموفد  أنباءمراسل وكالة  وأفاد

" من مرتفعات "البرز الشرقية" H"قدر  اروخيللمناورات الصاروخية للحرس الثوري، تم إطالق ص
 كيلومتر. 1400( على بعد إيران( نحو أهداف في سواحل مكران )جنوب نإيرا)شمال شرق 

ישראל צריכה كتب على هذه الصواريخ باللغة العبرية: "يجب إزالة إسرائيل من الوجود" ) وقد

 להימחק מעל(.
 9/3/2016، فارس، طهران أنباءوكالة 

 
 الجيش اإلسرائيلي يمتدح نساء عربيات بارزات.. من هن؟: "21"عربي  .53

استغل الجيش اإلسرائيلي مناسبة "يوم المرأة"، الذي صادف أمس الثالثاء، لكيل الثناء : مؤيد باجس
 والمديح لنساء عربيات بارزات، وتجريم فتيات فلسطينيات اسُتشهدن في انتفاضة القدس الجارية.

ات الجيش اإلسرائيلي، وعبر شريط فيديو، وضع وصف "إرهابيات، مخربات"، على صور الشهيد
عاما"، إضافة إلى األسيرة ديانا  17عاما، وكلزار العويوي  14عاما، هديل عّواد  17"دانا ارشيد 

فيما امتدح أربع مطربات، وأربع إعالميات، وأربع مثقفات، داعيا إلى المقارنة  عاما(. 17خويلد )
 بينهن وبين "اإلرهابيات"، على حد وصفه.
رية الشهيرة أم كلثوم، والمطربة اللبنانية الشهيرة فيروز، والمطربات األربع، هن: "المطربة المص

ومواطنتها ماجدة الرومي، واإلماراتية أحالم الشامسي"، إضافة إلى الكاتبة والروائية المصرية المثيرة 
للجدل نوال السعداوي، والروائية الجزائرية أحالم مستغانمي، والكاتبة المغربية فاطمة مرنيسي، 

 ل حقوق اإلنسان األمريكية من أصل عراقي زينب الصليبي.والناشطة في مجا
وبالنسبة لإلعالميات الالتي امتدحهن الجيش اإلسرائيلي، جاءت بالمقدمة، دينا عازار، ملكة جمال 

، والتي تعمل كعارضة أزياء أيضا، إضافة لتقديمها برامج تلفزيونية على قنوات 1995لبنان عام 
 "، "إل بي سي"."دبي"، "بي بي سي"، "العربية

اإلعالمية اللبنانية األخرى، هي أنابيال هالل، الحائزة على لقب الوصيف في مسابقة ملكة جمال 
لبنانية أخرى امتدحها الجيش اإلسرائيلي، وهي هيلدا خليفة، وهي مقدمة برنامج  .2005لبنان عام 

  "ستار أكاديمي" على قناة "إل بي سي".
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هيف، كانت أيضا ممن حازت على ثناء الجيش اإلسرائيلي، وهي  اإلعالمية المصرية هويدا أبو
 مقدمة برامج في قناة "إم بي سي".

 9/3/2016، "21موقع "عربي 
 
 القدس شرقي و  "إسرائيل"موسكو: ندين سلسلة األعمال اإلرهابية في  .54

على مدنيين  دانت وزارة الخارجية الروسية سلسلة الهجمات اإلرهابية: موقع وزارة الخارجية الروسية
مواطنين روس أصيبوا في إحدى  4مارس/آذار، مؤكدة أن  9و 8في إسرائيل والقدس الشرقية يومي 

 الهجمات.
وأعادت الوزارة إلى األذهان أن السلسلة األخيرة من االعتداءات التي نفذها فلسطينيون، بدأت الثالثاء 

يليان بطلقات نارية. وبالتزامن مع هذا قرب باب العامود بالقدس الشرقية، حيث أصيب مواطنان إسرائ
الهجوم وقعت عملية طعن في مدينة بيتاح تكفا قرب تل أبيب، ما أسفر عن إصابة مواطن إسرائيلي 

صابة  مواطنين  4آخر. وفي المساء من اليوم نفسه، أسفرت عملية طعن في يافا عن مقتل أمريكي وا 
 روس.

لعامود في القدس الشرقية، ما أدى إلى إصابة كما وقع هجوم آخر صباح األربعاء قرب باب ا
 شخص بجروح خطيرة.

 وذكرت الخارجية الروسية أن جميع منفذي الهجمات قتلوا برصاص رجال األمن اإلسرائيليين.
وتابعت الخارجية الروسية في بيان صدر األربعاء أن السفارة الروسية في إسرائيل تبذل جهودا مكثفة 

هجوم في يافا الذي أصيب فيه مواطنون روس، ومن أجل تقديم من أجل توضيح مالبسات ال
 المساعدات الضرورية للجرحى.

وأضافت: "تدين موسكو بأشد عبارات الحزم هذه األعمال اإلرهابية التي استهدفت مدنيين، مهما 
 كانت األسباب وراء ارتكابها".

 RT Arabic ،9/3/2016"موقع 
 
 ة تلقائيًا إذا فشلت مبادرتناالفلسطيني بالدولةفرنسا: لن نعترف  .55

مارك ايرولت إن حكومته لن تعترف بالدولة -قال وزير الخارجية الفرنسية جان: )أ.ف.ب(
الفلسطينية بشكل تلقائي في حال فشلت المبادرة الفرنسية لتحريك المفاوضات الفلسطينية 

 ."اإلسرائيلية"
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كان يتبنى موقف  إذاايرولت وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، سئل 
ليس هناك شيء "سلفه في ما يتعلق باالعتراف التلقائي بالدولة الفلسطينية اذا فشلت المبادرة فأجاب 

 ."تلقائي، فرنسا تتخذ هذه المبادرة وستعرضها على شركائها، ليس هناك أي شيء محدد بشكل مسبق
ي الشرق األوسط مستهدفة عقد مؤتمر دولي فرنسا تريد إعادة إطالق مبادرتها للسالم ف"وأضاف أن 

يلتئم هذا المؤتمر من اآلن حتى حلول  أنلم نحدد موعدًا لكن الهدف "، مضيفًا "بحلول الصيف
 ."توافرت الشروط لذلك إذاالصيف 

 "حول الحل الوحيد الممكن وهو حل الدولتين الدولينحشد المجتمع  أنهدفنا بسيط هو "وتابع أن 
 ."الظاهري للوضع القائم يخفي تدهورًا سريعًا جدًا للوضع على األرض"الستقرار مشددًا على أن ا

وعقد وزير خارجية مصر سامح شكري مع نظيرة الفرنسي مؤتمرا صحفيا تطرق إلى الملف 
 الفلسطيني وسبل عودة المفاوضات.

 10/3/2016، الخليج، الشارقة 
 
 بايدن ينتقد صمت عباس حيال الهجمات .56

نائب الرئيس  ، أنف ب المحتلة، عن أالقدس ، من 10/3/2016، لعربي، لندنالقدس اذكرت 
موجها انتقادا ضمنيا للقادة  إسرائيليينالهجمات ضد  إدانة"الفشل في " ندد ب ،جو بايدن األميركي

 ذلك في حين تواصلت المواجهات. إدانتهمالفلسطينيين لعدم 
تدين هذه  األميركيةالواليات المتحدة “بنيامين نتانياهو  اإلسرائيليوقال بايدن بعد لقائه رئيس الوزراء 

، والخطاب الذي إدانته، والفشل في باألمسهذا النوع من العنف الذي شهدناه “وتابع  ”.األعمال
 ”.يتوقف أنيحض على العنف واالنتقام الذي ينجم عنه، كل هذا يجب 

في القدس حيث زار كنيسة القيامة برفقة ذلك، قام بايدن بجولة غير معلنة في البلدة القديمة  إلى
 اإلسرائيليةالشرطة  وأبقت .2015وزوجة ابنه بو الذي توفي بسرطان الدماغ في  أحفادهثالثة من 

الزوار بعيدا عن الكنيسة لمدة ساعة بينما كان بايدن، وهو كاثوليكي، يلتقي ممثلين عن الطوائف 
 المسيحية التي تتقاسم الكنيسة.

بايدن، حاول حث القيادة اإلسرائيلية ، أن بالل ضاهر، عن 9/3/2016، 48رب عوأضاف موقع 
بالتلميح على العودة إلى عملية سياسية مع الفلسطينيين، على خلفية الهبة الشعبية الفلسطينية، وفي 

 أعقاب العمليات المتتالية يوم األربعاء وأمس الثالثاء.
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لي، رؤوفين ريفلين، اليوم، إن "مواطني إسرائيل ال وقال بايدن، خالل لقائه مع الرئيس اإلسرائي
يمكنهم أن يعيشوا حياتهم في ظل الخوف من الخروج إلى الشوارع... وهذا لن يتوقف بقوة الذراع 

 فقط".
وكرر بايدن القول إن "وقوف الواليات المتحدة إلى جانب إسرائيل ليس محل أي شك وال يمكن 

قاء، ال نتفق، بل ال نتفق أبدا، ولكن لن نهمل أبدا التزامنا حيال زعزعته. وأحيانا، كما هو حال األش
 الدولة اليهودية والديمقراطية، دولة إسرائيل".

وتابع بايدن أن "الواليات المتحدة تندد بشدة بالهجمات اإلرهابية األخيرة، وبينها الهجمات باألمس، 
 وقلبنا يخرج نحو العائالت الثكلى والجرحى".

مخاطبا ريفلين أن "التزامنا هذا يتعلق بالقدرة على ضمان أمن إسرائيل. وآمل أن وأضاف بايدن 
أبحث معك أفكارا تخفف العداء. وقد كّرمتنا جدا، أنا والرئيس باراك أوباما، بزيارتنا في كانون األول 

أؤكد  األخير، وقلَت عندها إنه ال توجد إلسرائيل صديقة أفضل من الواليات المتحدة، وأنا هنا لكي
 أنه ال توجد للواليات المتحدة أيضا صديقة أفضل من إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى بايدن مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي استغل 
العمليات للتحريض ضد الفلسطينيين وقال إن "أبو مازن ال يندد بالعمليات وحركته فتح تمجد العملية 

 ل فيها مواطن أميركي". التي ُقت
 
 بايدن: يجب الحفاظ على التفوق العسكري اإلسرائيلي اإلقليمي .57

قال نائب الرئيس األمريكي جو بايدن يوم األربعاء إنه يجب الحفاظ على التفوق العسكري : القدس
ارية مع اإلقليمي إلسرائيل كما وكيفا في لفتة تأييد للمطالب اإلسرائيلية في المفاوضات الدفاعية الج

 واشنطن.
وقال بايدن للصحفيين عقب اجتماعه مع نتنياهو خالل زيارة إلسرائيل "نحن ملتزمون بأن نضمن أن 
تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة كل التهديدات الخطيرة واالحتفاظ بتفوقها 

 الكيفي مع كم كاف لتحقيق ذلك."
دا.. الجيرة الصعبة والمتغيرة" المحيطة بإسرائيل تحتم هذه وقال بايدن إن "الجيرة الصعبة جدا ج

المساعدة وأضاف أن أوباما "اتخذ من اإلجراءات لدعم أمن إسرائيل أكثر مما اتخذته أي إدارة أخرى 
ولم يتحدث بايدن صراحة عن االتفاق الخاص بمساعدات الدفاع األمريكية المستقبلية  في التاريخ."

 مذكرة التفاهم(.الذي يطلق عليه اسم )
 9/3/2016، وكالة رويترز لألنباء
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 ما الذي يدفع مصر إلى اتهام حماس باإلرهاب اآلن؟! .58

 د. مأمون أبو عامر
جاء اإلعالن األخير لوزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار عن تورط حركة حماس في 

قدمتها الداخلية المصرية من اعترافات  عملية اغتيال النائب العام المصري، وال سيما أن األدلة التي
من أشخاص ادعت السلطات المصرية أنهم هم المتهمون بهذه العملية ال تحمل أدلة ثبوتية عالوة 
على أنها بحسب الجهات األمنية والقانونية فإن هذه االعترافات من جهة ال تحمل قيمة قانونية يمكن 

 أن يبنى عليها اتهام ألي طرف.
فإن االعترافات تتناقض تماما مع اتهامات وجهتها السلطات المصرية لمجموعات من جهة أخرى 

أخرى بعضها تم القضاء عليه وبعضها اآلخر ما زال مالحقا، وبحسب ما رصدته وكالة األناضول 
لألنباء من خالل متابعتها للقضية فإن هذه المجموعة هي المجموعة التاسعة التي تم اتهامها 

ل النائب العام المصري، مما يطرح تساؤالت عن حقيقة هذه االتهامات من جهة أما بالمشاركة باغتيا
 من الجهة األخرى عن توقيت نشر مثل هذه االعترافات التي ال يمكن االعتماد عليها قانونيا.

وما دام هذا االتهام من الناحية النظرية ساقط قانونيا لذلك فإنه بطبيعة الحال يأخذ طابعا سياسيا. 
مر الذي يدفعنا لمتابعة األحداث المصاحبة لهذا اإلعالن من الناحية السياسية، فقد شهد األسبوع األ

األخير العديد من التصريحات من قياديين من حركة حماس ومن أعلى المستويات تبشر بقرب 
تحسن العالقات بين حركة حماس والحكومة المصرية، بعد قطيعة طويلة اتسمت بحالة من التوتر 

الرئيس  إسقاطوجيه االتهامات لحركة حماس بالتدخل في الشأن الداخلي المصري على خلفية وت
  مرسي.المصري السابق محمد 

عالوة على اتهامات مصرية لحركة حماس بدعم الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم الدولة 
  المنطقة.في  بالرغم من أن الطرفين متضرران مما يقوم به تنظيم والية سيناء اإلسالمية.

فإن الحساسيات اإليديولوجية والتوجهات السياسية المختلفة لبعض القضايا شكلت عراقيل إلمكانية 
وال سيما أن أبرز قضايا  الطرفين،أن يتوصل الطرفان لتفاهمات على جانبي الحدود تضمن مصالح 

ة األنفاق. لكن ما الذي الخالف بين الطرفين بالنسبة لحماس هو فتح معبر رفح وما يتبعها من مشكل
لذلك فإن جملة من  إنذار،جرى حتى ترتفع حدة االتهامات وبهذا الشكل المفاجئ ومن دون سابق 

التخمينات تطرح نفسها في هذه األجواء للكشف عن حقيقة األمر قد تكون مصيبة أو قد تكون 
 مخطئة:
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التعثر االقتصادي والسياسي هل أن المؤسسة الحاكمة في مصر تشعر باألزمة الداخلية في ظل  -
للدولة، وبالتالي هي تريد شد االنتباه لعدو خارجي موهوم في ظل الحساسية الشعبية العالية للوطنية 

بتصوير حماس وكأنها  اآلخر،المصرية باتجاه الخارج وبالتالي استعادة الخطاب القديم باستعداء 
 الخطر المحدق على المصالح الوطنية المصرية؟.

ن حماس وقعت ضحية للتجاذبات بين المحاور اإلقليمية، ففي الوقت الذي اتهمت دول الخليج أم أ -
بقيادة السعودية حزب هللا باإلرهاب، فإن القاهرة تريد أن توظف هذه الورقة، وتحرج السعودية المتبرع 

ال فالسعودية مضطرة أل ن تتبنى السخي للدولة المصرية لالستفادة مقابل موقفها مع السعودية وا 
 وجهة النظر المصرية تجاه حماس وتدفع ثمنا سياسيا ال تريد الرياض أن تتورط به.

أم أن القاهرة التي اضطرت لتبني الموقف السعودي باتجاه حزب هللا تريد أن تدفع السعودية  -
ا، وأن يبقى موقف القاهرة من الحزب موقفا كالمي هللا،لتجبرها على اتخاذ إجراءات عملية ضد حزب 

ألن القاهرة تريد المحافظة على تحالفها مع محور طهران، موسكو، حزب هللا للمحافظة على نظام 
 الرئيس السوري بشار األسد.

المفاوضات التركية اإلسرائيلية لتحسين العالقات بينهما في ظل مطالب تركية بتخفيف الحصار  -
ليمي وبالتالي فإن القاهرة تقوم بممارسة األمر الذي أدى إلى حالة من التجاذب اإلق الميناء،وفتح 

 ضغوطها على كل من:
وبالتالي فالقاهرة  غزة،تل أبيب من أجل االمتناع عن تقديم تسهيالت لصالح تركيا في قطاع -أ

لوحت بورقة االتهامات من وجهتين األولى تكمن بتذكير إسرائيل بموقف القاهرة المتشدد من حماس 
 لموقف إن هي توجهت باتجاه تركيا.وبأنها يمكن أن تفقد هذا ا

باتجاه حماس وهي أن القاهرة تريد أن تحشر حماس في موقف سياسي صعب يجبرها على  -ب
ال فإن القاهرة لديها ما يهدد حماس من خالل رفع ورقة اتهامها باإلرهاب  عدم االندفاع باتجاه تركيا وا 

ة لكن كل االحتماالت أمامنا مفتوحة إن هي أرادت ذلك . ال يوجد تصور حاسم، التخمينات كثير 
 ممكن،وبالتالي فإن إمكانية أن تكون سببا بمفردها  واحد،ألنها تتقاطع مع بعضها البعض في وقت 

 أو أن تجتمع مع بعضها بنسب متفاوتة أمر ممكن، لكن األيام ستحسم األمر إن قريبا أو بعيدا.
 9/3/2016، فلسطين أون الين
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 فلسطين ضيعة ضايعة .59
 عماد أبو الروس

ونحن نسمع عن مصالحة تارة برعاية عربية، وتارة برعاية فلسطينية، وتارة  2007منذ أحداث عام 
 !!.إسرائيليةبرعاية دولية ولم يبقى لنا إال أن نسمع عن مصالحة برعاية 

ار غير القضية الفلسطينية، تكاد أن توصف الحالة التي وصلت إليها بأنها حالة من االنهيار واالنحد
المسبوق، في ظل التفكك الداخلي الفلسطيني، وغياب الرؤية الجامعة تجاه القضية الفلسطينية، 
سالميًا على األقل في الوقت المنظور؛ وذلك النشغال  فضاًل عن غياب كامل لمالمحها عربيًا وا 

ه المعطيات العرب والمسلمين لمصالحهم في سوريا والعراق وليبيا ومصر واليمن ولبنان، وأمام هذ
يبدو أن القضية الفلسطينية قد دخلت بشكل فعلي إلى دار المسنين والعجزة، بانتظار الموت القادم 

 لها من الغرب!.  
داخليًا، نحن فعليًا أمام كعكة اسمها الضفة الغربية، ال يحكمها محمود عباس كما يظن البعض وال 

اإلسرائيلي عبر أيادي األجهزة األمنية حتى حركة فتح، من يحكم هذه الجغرافيا هو االحتالل 
 القابضة على زمام الحياة هناك. 

يمكن القول بأن انتفاضة القدس الحالية والتي اندلعت في األول من أكتوبر، تشكل خطرًا كبيرًا على 
قوام هذه األجهزة األمنية ومستقبلها، وخطرًا آخرًا على االحتالل اإلسرائيلي الذي بات غير قادر على 

قف تدحرج هذه االنتفاضة، ولربما أن هذه التطورات تضعنا أمام إحدى حالتين في حالة استمرارية و 
 االنتفاضة. 

نهاء حكمها بالضفة الغربية، وسيطرة االحتالل عليها، وهذا  األولى تقويض السلطة ونفوذها وا 
الحتالل، ومن السيناريو صعب في الوقت الراهن؛ وذلك ألنه قد يخلق فوضى عارمة ستؤثر على ا

شأنها أن تزيد من االنتفاضة اشتعاال وهيجانًا، مما قد يضر بمصالح االحتالل واختالط األوراق في 
 وجهه، وهو ما ال تريده األوساط السياسية اإلسرائيلية. 

أما السيناريو اآلخر، وهو البحث عن بديل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، البديل هنا ليس 
ن بدياًل شخصيًا كشخصية عباس، بل قد نرى نموذجًا آخر من الحكم مبني على بالشرط أن يكو 

)تفكيك اآلخر(، من خالل فصل رئاسة السلطة عن رئاسة المنظمة، برئيس سلطة غير موجود أو 
 مع االحتالل. األمنيمسجون، وأجهزة أمنية متنفذة تكون قابضة على زناد التنسيق 

األجهزة المهددة من االحتالل برواتبها وبقائها ورغد حياتها مما وهذا دون شك، سيزيد من بطش هذه 
قد يزيد من فرص تقويض االنتفاضة، وعدم تفكير االحتالل بمخرجات الحالة الفلسطينية لما بعد 
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عباس، أما رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية قد نشهد اعتالءها شخصية ضعيفة من المنظمة في 
 وانشغالهم عن القضية الفلسطينية. ميواإلسالظل التخاذل العربي 

في مقابل ذلك، قد نشهد تكتالت جديدة من الممكن أن تظهر على الساحة الفلسطينية السيما من 
بعض القيادات الذين كانوا يمثلون ركنا أساسيًا في حركة فتح؛ كمحمد دحالن، ونجاة أبو بكر، 

فياض، وتوفيق الطيراوي، وعباس زكي،  وسفيان أبو زايده، وأشرف جمعه، وياسر عبد ربه، وسالم
مسار  إنعاشوآخرون. هذه التكتالت قد تعتبر نفسها هي البديل عن حركة فتح، ولربما تعمل على 

التسوية من جديد، وتفعيل اتفاق أوسلو، وهذه الفئة ماضيها مشهود لها في دورها بمحارية المقاومة 
 والبحث عن المساومة مع االحتالل اإلسرائيلي. 

وجب االعتراف أننا أمام وضع غير طبيعي لتنظيمات ال تزال تبحث عن نصيبها في كعكة القضية 
حالة االنقسام مشتعلة بين حماس  إبقاءالفلسطينية، في الوقت الذي يسعى االحتالل بكل جهده 

ن وفتح، ألن خيار المصالحة تعني تهديد ودون أدنى شك تهديد أمن االحتالل في الضفة الغربية. وا  
 لم يتحرك مسار المصالحة، فهذا يعني أن القضية الفلسطينية ستدخل موجة جديدة من التصفية. 

وأمام اختالل واختالف األولويات العربية والدولية على حد سواء، علينا أن ندرك أن القضية 
ي من الفلسطينية لم تعد القضية المركزية لألمة، بل ووصلت لمستويات متقدمة من االنحدار المتدن

االهتمام العربي واإلقليمي والدولي، األخطر هنا أن وصل األمر لتشديد الخناق أكثر على قطاع غزة 
من خالل جمهورية مصر العربية التي تغلق معبر رفح باستمرار دون اكتراث لمواثيق دولية أو 

 قوانين أو حتى أعراف تراعي حق الجيرة. 
إلدخال  اإلنسانيةودية التي كانت تعد النافذة ليس هذا وحده؛ فمصر دمرت أنفاق غزة الحد

المساعدات والمواد الغذائية، واألدوية، لغزة التي فرض عليها الحصار، بموجب قرار الرباعية الدولية 
الشاب  بإعدام، بل وتعدى األمر بأن ليصل بمصر 2006عقب فوزها باالنتخابات التشريعية في 

، فضاًل عن االتهامات الخرافية التي تكيدها مصر أشهر 6طالب قبل نحو  4حسان، واختطاف 
لغزة، والذي كان آخرها اتهام وزير الداخلية المصري لحماس بالمشاركة باغتيال النائب العام 

 .  2015المصري هشام بركات في يونيو 
على أي حال، طريق المصالحة هو الخيار األفضل لوقف حالة التفكك والضياع الناجمة عن 

االحتالل، وهذا يتطلب من الفلسطينيين أن يعيدوا تفعيل منظمة  للتفرغ لمواجهةوذلك االنقسام، 
التحرير الفلسطينية، وفق المقومات الوطنية التي تقرب وجهات النظر بين المقاومة والمفاوضات 

 . استنادًا للمصلحة العليا الفلسطينية، وهذا يكون بتغليب المصلحة، وباالبتعاد عن الحزبية المقيتة
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والالمباالة  اإلذاللوعلى الفلسطينيين أن يفهموا، ويدركوا، ويتيقنوا، أن الضعف ال يولد إال المزيد من 
الدولية، وبغير ذلك فإن الشعب سيشعر بالضياع أكثر ويصبح جل تفكيره بهجرة قضيته وتفضيل 

 !!حكم االحتالل عن الفصائل، ويصبح الوطن فلسطين "ضيعه ضايعه بين حانا ومانا" 
8/3/2016 

 
 أوسلو ومفاوضة العدو التنسيق األمني.. .61

 د. فايز رشيد
ادعاء السلطة الفلسطينية مؤخرا بتحديد التنسيق األمني مع العدو الصهيوني. هو ادعاء ديماجوجي 
كاذب! ألن ليس بقدرتها ال تحديد وال وقف هذا التنسيق. فهو شرط وجوبي نصت عليه في 

 (.2مة )وجاء نصه في الملحق رقم االتفاقيات الكارثية المشؤو 
هذا ما تقوله الصحافة الصهيونية باستمرار. وتؤكد بأن التنسيق هو مصلحة مشتركة للطرفين. رغم 
ذلك تصر السلطة على ترديد أسطوانتها التخديرية الممجوجة. التي أصبحت مملة إلى حد استغفال 

 . التي هي مضيعة للوقت ليس إال!العقول! ورغم ذلك تصر أيضًا على استراتيجية المفاوضات
من أحد نصوص االتفاقية وبالحرف الواحد. وكما وردت بالنص: التزمت منظمة التحرير الفلسطينية 
على لسان رئيسها ياسر عرفات. بحق دولة "إسرائيل" في العيش في سالم وأمن. والوصول إلى حل 

ل المفاوضات، وأن إعالن المبادئ هذا لكل القضايا األساسية المتعلقة باألوضاع الدائمة من خال
يؤسس لحقبة خالية من "العنف"، وطبقا لذلك فإن منظمة التحرير تدين استخدام "اإلرهاب" وأعمال 
"العنف" األخرى، وستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني للتماشي مع هذا التغيير، كما وسوف تأخذ 

 بها. ومنع انتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين. على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير
حقيقة أساسية أخرى يتوجب أن تدركها السلطة: أن استراتيجية المفاوضات لم تؤد إال إلى التنازالت 
الفلسطينية. وهي مستقبال لن تؤدي إال إلى المزيد من هذه التنازالت. الحركات الثورية للشعوب 

ا تخوض المفاوضات مع أعدائها ولكن بشروط: أولها: خوض المحتلة أراضيها والمغتصبة إرادته
المفاوضات مع العدو ولكن في مرحلة متقدمة من النضال. تكون فيه الحركة الثورية على أعتاب 
االنتصار. ثاني هذه الشروط: استناد المفاوضات إلى إنجازات حقيقية على األرض. وهذه لن يتم 

ها الكفاح المسلح. ثالث هذه الشروط: عدم المساومة والتفريط إنجازها إال بفضل المقاومة وعلى رأس
في حقوق الشعب الوطنية. فالعدو وجّراء تضرره الكبير من مشروع احتالله بالمعنيين: االقتصادي 
والديموجرافي هو بحاجة للوصول إلى تسوية. ألن ليس لديه االستعداد لدوام تلقي الخسائر البشرية 
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الشروط: االستناد إلى حركة جماهيرية شعبية يجري تأييدها سياسيا من  واالقتصادية. رابع هذه
 شعوب ودول كثيرة.

من الحقائق أيضًا: االتفاقيات تعتبر أسوأ من "وعد بلفور" ومن "صك االنتداب" و"قرار التقسيم 
طة . نعم أين شعار "الحرية واالستقالل" الذي طالما تغنى به قادة السل1947للجمعية العامة عام 

وفّرطوا فيه بتوقيع االتفاقيات؟ أيضًا: إن منظمة التحرير الفلسطينية مّثلت وال تزال شرعيتين. األولى: 
شرعية الثورة أما الثانية فهي الشرعية الدولية. أما شرعية اتفاقية أوسلو فمرجعيتها: الحكم العسكري 

ـ م.ت.ف. لصالح وجود الصهيوني لألراضي المحتلة. لهذا السبب جرى ويجري تهميش مقصود ل
 السلطة.

نما "بأنها دولة  ما تشترطه "إسرائيل" على الفلسطينيين والعرب ليس االعتراف بـ "يهودية دولتها" وا 
الشعب اليهودي" والفرق كبير بين التعبيرين. والتعبير األخير تقصد منه: إعطاءها الضوء األخضر 

. ومطالبة الفلسطينيين 48وبخاصة من منطقة مستقبال إلجراء ترانسفير للفلسطينيين من أرضهم. 
والعرب بتعويضات عن مرحلة وجودهم فيها! تماما مثلما تطالب "إسرائيل" الدول العربية حاليا بدفع 

مليارات دوالر عن "حقوق اليهود العرب". التي تّدعي )أنه جرى ترحيلهم عنوة إلى "إسرائيل"(!..  4
 للجمعية العامة لألمم المتحدة! 68اليهود" على هامش الدورة  كما تمت إثارة مسألة "حقوق الالجئين

إن اتفاقيات أوسلو اعتبرت الثورة الفلسطينية والنضال الفلسطيني "إرهابا"... التوقيع الفلسطيني عليها 
 يعني اعترافا فلسطينيا ضمنيا بذلك!!أي أن تاريخ ثوراتنا كله كان "إرهابا"!

لطة الفلسطينية ضد مظاهرات شعبنا في انتفاضته الحالية. إن القمع الذي تمارسه شرطة الس
والتفاخر بإجهاض مئات من العمليات المقاومة ضد العدو. يعود في أحد جوانبه إلى مقتضيات 
نصوص االتفاقيات المشؤومة. تماما كما التنسيق األمني الذي ُتلزم به "إسرائيل". السلطة الفلسطينية! 

 وكذبا على شعبنا وال تستهينوا بعقول أبنائه!باهلل عليكم كفاكم تدجيال 
 10/3/2016الشرق، الدوحة، 

 
 انتفاضة جديدة .61

 عاموس هرئيل
لهذه االنتفاضة ليست  اإلحصائياتسلسلة العمليات الصعبة أمس عادت وأكدت إلى أي درجة 

هناك  مرتبطة وليس لها صلة بالنقاش حول الشعور باألمن لدى اإلسرائيليين. منذ أكثر من شهرين
تراجع منهجي وواضح في عدد العمليات. وهناك أيضًا تراجع قليل في عدد القتلى اإلسرائيليين نتيجة 

في كل أسبوع، تراجع العدد مؤخرا إلى عشر عمليات  األحداثاإلرهاب الفلسطيني. وبدل عشرات 
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داخل الخط  حدثت اغلبيتها في الضفة الغربية. ولكن تكفي سلسلة عمليات متزامنة، اثنتان منها
 اإلرهاب إلى العناوين الرئيسة. وا عادة، لضعضعة األمن الشخصي األخضر

. ليس بالنسبة لعدد الحوادث وال بالنسبة لعدد األخيرة األشهرفي  األصعبيوم اإلرهاب أمس ليس 
عملية طعن وحدثت عملية إطالق نار في البلدة القديمة  إحباطساعات اليوم تم  فأثناءالمصابين. 

لقدس وعمليات طعن في يافا وبيتح تكفا. وفي حادثة أخرى تم اعتقال فلسطينية وفي حوزتها في ا
سكين، على أحد حواجز الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية. وخالل العمليات ُقتل سائح أمريكي 

. اثنان منهم في وضع حرج. يبدو أن التزامن صدفي وليس أمرا مخطط له. في شهر 14وأصيب 
ساعة. االرتفاع والهبوط في  12محاوالت تنفيذ عمليات خالل  8ماضي سجل في يوم واحد شباط ال

عدد العمليات، دون وجود منطق محدد لذلك، يعكس الطابع المشرذم والغير مخطط للصراع على 
 شكله الحالي.

الميدان ال يتصرف بناء على خطة. الفلسطينيون في معظمهم، شبان، ليسوا هم فقط )من حاولت 
سنة( يخرجون بشكل عفوي دون االنتماء إلى أي جهاز منظم  50الطعن في القدس أمس كانت تبلغ 

ينسق العملية. والنتيجة النهائية ألي حادثة هي بمثابة شعرة وترتبط بسرعة برد قوات األمن 
المخرب، هي التي تسببت بعدد  إصابةوالمواطنين. أمس في يافا، حقيقة مرور وقت طويل إلى حين 

 : أحد المواطنين في يافا ضرب المخرب بغيتاره.وأسلوبهابير من الضحايا. فكل مدينة ك
. فالمخربون لم يعرفوا بعضهم البعض، رغم أن الطاعنين في يافا األحداثال توجد صلة حقيقية بين 

وبيتح تكفا جاءا من قرى قلقيلية وكالهما تواجدا في إسرائيل بشكل غير قانوني. ومشكوك فيه أن 
كون العمليات قد حدثت بسبب زيارة نائب الرئيس األمريكي، جو بايدن، الذي كان موجودا في يافا ت

 حدوث العملية هناك. أثناء
. وهذا أيضًا غير دقيق. فليس فقط "هجمة إرهابية على شاكلة داعش"تحدثوا أمس في الحكومة عن 

وم به داعش في المنطقة. ففي تونس الهجوم لم يكن منسقا، بل إن حجمه متواضع بالمقارنة مع ما يق
محاولة سيطرة داعش على احدى المدن في الدولة.  أثناءشخص في أسبوع واحد فقط  100قتل نحو 
: التطرف الديني العنيف "تأثير داعش"يمكن الحديث هنا عن  األكثرالحقيقي. وعلى  اإلطارهذا هو 

الشرق  أنحاءاب المسلمين في جميع فظيعة موثقة جيدا وتؤثر على الشب أعمالالذي ينعكس في 
في كانون الثاني. ومن  أبيب. وقد كان ذلك بارزا في العملية التي نفذها نشأت ملحم في تل األوسط

 هذا المنظور، فان عمليات أمس ال تعتبر شيئا جديدا.
بسبب العمليات، سيكون مطلوبا من الحكومة العمل بقبضة حديدية. سيفرض الحصار بشكل مؤقت 

على القرى التي خرج منها المنفذون وسيتم التشديد على من ُيشغلون العمال العرب بدون  أيامعة لبض
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والشرطة سيعمالن على عدم خروج العالقة بين اليهود والعرب في يافا عن  أبيبتصاريح. وبلدية تل 
 السيطرة.
ة حدث تحسن في األخير  األسابيعإلى ذلك، في هذه المرحلة ما كان هو الذي سيكون. في  إضافة

التنسيق األمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث تقوم السلطة بخطوات كبح سواء تجاه 
التحريض في وسائل اإلعالم الرسمية أو منع الشبان من الخروج لتنفيذ العمليات. ورغم اللهجة 

ة في التصادم مع التصعيدية، ليس إلسرائيل استراتيجية قابلة للتحقق في الضفة، وال رغبة حقيقي
 محمود عباس الذي يقترب أصال إلى نهاية سلطته.

طالما بقي اإلرهاب في مستواه الحالي، حيث يوجد تذكير مؤلم كل أسبوع بطابع االنتفاضة الحالي، 
يبدو أنه لن يحدث أي تغيير حقيقي. فالعمليات ستتسبب بمناكفات سياسية. معارضو رئيس الحكومة 

بما يكفي باألمن. وهو سيرد بأن حلولهم غير مالئمة بما يكفي وهي ليست سيقولون إنه ال يهتم 
 الكنيست العرب بسبب تأييد بعضهم لإلرهاب. أعضاءأفضل. وسيستمر في مهاجمة 

 9/3/2016هآرتس 
 10/3/2016، القدس العربي، لندن

 
 حان الوقت إلنهاء وجود السلطة الفلسطينية .62

 نداف هعتسني
التنسيق "إسرائيل عند سماع تهديد السلطة الفلسطينية بوقف ما يسمى سيطر الخوف والرعب على 

المتحدة. ما هو هذا  األمم إلىالمقاطعة ضد إسرائيل والتوجه  وا عالنلغاء اتفاق باريس، إ، "األمني
وبعض الوزراء قالوا إنه ال داعي  األجراسالرعب وهذه المفاجأة؟ المذيعون والمحللون سارعوا لدق 

التنسيق أكثر منا. إال أنه في الظالم ومن غير أي قرار  إلىلفلسطينيين يحتاجون للخوف ألن ا
. يدور شيكلحكومي، خضع رئيس الحكومة للتهديد، وسمح بمنح السلطة الفلسطينية نصف مليار 

الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية بناء على اتفاق باريس،  أموالالحديث عن 
هذه االتفاقات. وفي  بإلغاء. المفارقة هي أن السلطة الفلسطينية تهدد أوسلوزء من اتفاق الذي هو ج

الوقت الذي يقول فيه نتنياهو ويعلون إن أبو مازن وأتباعه يساهمون في التحريض على محاوالت 
بدولة  والتشهير "واإلرهابالكثيرة من اجل التحريض  األموالالطعن والقتل، فانهما يتنازالن ويمنحان 

 إسرائيل.
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اآلن بالتحديد، على خلفية تهديدات السلطة التي تم تطبيق بعضها وبعضها سيساعدنا، حان الوقت 
وجود السلطة الفلسطينية، فهم يهددون  إنهاءقناع الكذب. حان الوقت لفتح مواجهة من أجل  إلزالة

 ، لكن نحن يجب علينا تنفيذ ذلك.أوسلوبتمزيق اتفاقات 
. يدور الحديث عن مفهوم تم اختراعه في فترة "تنسيقا أمنيا"اللعبة التي تسمى  أوال، يجب وقف

األمنية على أمر بتغيير  األجهزةالجديد لشمعون بيريس، حيث حصلت  األوسطالهذيان في الشرق 
. وبين هذا وذاك ُقتل الكثير من الجنود والمواطنين "النظراء"مع  "التنسيق"القرص في الرأس وتبني 

فلسطينيين وتبين الى أي درجة الحديث عن مفهوم غير منطقي  "شرطة"ائيليين على أيدي اإلسر 
وكاذب. حينما يزعم أحد في كتب التعليم الخاصة به أنه ليس لك حق في الحياة، وحينما يحرض 

تم  الذين "اإلرهابيين"الجمهور ويثني على من يذبح مواطنيك وحينما يستخدم البوابة الدائرية بالنسبة لـ 
هو مضلل ومستفز. عموما، السلطة باقية  "التنسيق األمني"لقاء القبض عليهم، فان كل ادعاء حول إ

لكان مصيرها مثل مصير  "السامرة"و "يهودا"فقط بفضل قوة الجيش اإلسرائيلي. ولوال وجودنا في 
 أتباعها في غزة، الذين ذبحوا وطردوا.

تم  األبيضفي البيت  األخضرعلى العشب  1993 يلولأمن هنا، حان الوقت للتذكير بما ُنسي: في 
 "اإلرهابية"السلطة الفلسطينية ودخول جنود المنظمة  إقامة إلىتوقيع االتفاق مع م.ت.ف الذي أدى 

داخلنا ننزف ونتعرض للهجوم بشكل غير  "اإلرهابيين"جيش  إدخال. ومنذ "السامرة"و "يهودا" إلى
لم يكن وضعنا أصعب مما هو عليه في فترة  األولىة االنتفاضة الفترة المسما أثناءمسبوق. أيضًا 

 إقامةأن تمت  إلىقمنا بالقضاء عليها وأعدنا الهدوء واالستقرار  األولى. االنتفاضة ألوسلو "السالم"
 السلطة الفلسطينية.

تمت بوساطة اإلدارة المدنية. ولكل مجال  "السامرة"و "يهودا"سيطرت دولة إسرائيل على  1967منذ 
، لكنها أدارت أخطاء. ولم تكن هذه اإلدارة بدون األركانمكتب برئاسة ضابط من هيئة  إقامة

بصورة ناجعة ومستقيمة أكثر من السلطة الفلسطينية الفاسدة، لدرجة أن اليسار اإلسرائيلي  "المناطق"
المدنية ما زال  ةاإلدار . هيكل "السامرة"و "يهودا"في  أموالزعم في حينه أن إسرائيل تتمتع بفائض 

 من اجل العمل بالكامل. إلعادته، وقد حان الوقت أيضاً قائما اليوم 
لقد بدأ عدد من الوزراء في التحدث مؤخرا عن ضرورة االستعداد لليوم الذي يلي انهيار السلطة 

 كان هذا سيحدث بشكل تلقائي.  إذاانطالقا من نظرية أن هذا المخلوق سيتحطم قريبا. وليس واضحا 
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الحق  "اإلرهابي"الواضح هو أنه يجب علينا التسبب بحدوثه ألنه ال يوجد لهذا الجهاز  األمرإال أن 
في البقاء بيننا واستمراره في لعب الدور الذي يهدد وجودنا. لذلك فان تهديدات قادة السلطة ليست 

 سيناريو مخيفا بل فرصة كبيرة.
 "معاريف"

 10/3/2016، األيام، رام هللا
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