
 

 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 استشهاد خمسة الجئين فمسطينيين في سوريا بينهم طفل"العمل من أجل فمسطيني سوريا": 
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 وتخمي الناشطين بالقوة"با  الشمس" شرقي القدس المحتمة قوات االحتالل تقتحم قرية  3
بعد منتصؼ الميمة -ت قوات إسرائيمية اقتحم، عف وكاالت، أف 13/1/2013، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 
قرية الخياـ شرؽ القدس المحتمة التي أطمؽ عمييا الناشطوف اسـ "باب الشمس"، احتجاجا عمى  -الماضية

 التوسع االستيطاني في الضفة الغربية والقدس.
وتحركت القوات اإلسرائيمية بأوامر مف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو واعتقمت عشرات المعتصميف األجانب 

نشطاء، مف بينيـ رئيس المبادرة الوطنية الفمسطينية مصطفى البرغوثي، كما اعتدت بالضرب عمى عدد وال
 مف الصحفييف بينيـ فريؽ الجزيرة.

عنصر مف الشرطة وعناصر الجيش  500وأفاد مراسؿ الجزيرة وليد العمري بأف قوة مؤلفة مف حوالي 
 100تجمعوا في وسطو، واعتقمتيـ جميعا وىـ حوالي  اإلسرائيمي اقتحمت المخيـ، وأحاطت بالنشطاء الذيف

 ناشط. كما اعتدت عمى مصوريف وصحفييف ومنيـ طاقـ الجزيرة.
أف المخيـ "أعمِػف منطقة عسكرية ومف البلـز إخبلؤه"،  -نقبل عف متحدث باسـ الشرطة اإلسرائيمية-وأضاؼ 

 ـ مصحوبة بحافبلت أعدت لنقؿ المعتقميف.     مشيرا إلى أف قوات األمف اإلسرائيمية كانت وقت اقتحاـ المخي
 وذكر المتحدث أف التيمة الموجية لمنشطاء ىي "إثارة الشغب وتكدير األمف والنظاـ العاـ".

وقاؿ مراسؿ الجزيرة إف اقتحاـ المخيـ جاء رغـ قرار المحكمة العميا اإلسرائيمية بتجميد قرار نتنياىو الذي 
 إلجبلء المخيـ. تقدمت حكومتو بالتماس لممحكمة

ىآرتس قاؿ إف فحصا أجرتو الصحيفة في خطط  ع صحيفة موق، أف 13/1/2013، 48عر  وأضافت 
اإلدارة المدنية أظير أف الخياـ التي أقيمت قد نصبت عمى مساحة مف األرض تابعة لسكاف فمسطينييف 

ا الستصدار أمر بإخبلء القرية وليست أراضي دولة مما اضطر الدولة إلى التوجو لممحكمة اإلسرائيمية العمي
الفمسطينية  الجديدة التي أطمؽ عمييا اسـ باب الشمس. وقاؿ الموقع إف جيبا مف األراضي تبمغ مساحتو 

ألؼ دونما وضعت إسرائيؿ يدىا  12دونما تعود لفمسطينييف تقوـ ضمف مخططات بناء مساحتيا  1500
مسطينية بشكؿ منظـ في الطابو إال أف ممكيتيا تعود عمييا، وأنو عمى الرغـ مف عدـ تسجيؿ األراضي الف

 لمواطنيف فمسطينييف.
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وكانت حكومة االحتبلؿ ادعت أماـ المحكمة العميا أف إخبلء القرية الفمسطينية ىو ضروري لمنع سابقة مف 
ظؿ  "غزو" الفمسطينييف ألراضي الدولة في المكاف مف جية، وأف إقامة معسكر الخياـ في الموقع المحدد في

الظروؼ الحالية ىو خطوة احتجاجية تيدؼ إلى إثارة أعماؿ شغب  ليا تداعيات وطنية ودولية كما أف 
ىناؾ خوؼ حقيقي مف أف تكوف ليذه الخطوة تداعيات وآثار أمنية خطيرة وبسبب الضرورات األمنية 

 الممحة".  
 

 السودان لم تثِنها عن "ناظمتها الثالثية" ضدهنية: المؤامرات  1
أكَّد رئيس الػوزراء الفمسػطيني إسػماعيؿ ىنيػة، أف الحػروب والمػؤامرات التػي تعرضػت : أحمد المصري - غزة

 ليا دولة السوداف لـ تثنيا عف تمسكيا بالناظمة الثبلثية "اإلسبلـ، السوداف، فمسطيف".
شخصػػية،  45مػػف  وقػػاؿ ىنيػػة فػػي كممػػة لػػو أثنػػاء اسػػتقبالو اليػػوـ السػػبت وفػػدًا تضػػامنيًا سػػودانيًا رفيعػػًا مكونػػا

برئاسػػة مستشػػار الػػرئيس السػػوداني د. قطبػػي ميػػدي: "تعػػرض السػػوداف لممػػؤامرات لكػػي يػػدير ظيػػره لممشػػروع 
 اإلسبلمي، ولكي تبقى السوداف دولة قطرية ال تيتـ إال بذاتيا، وتبتعد عف فمسطيف".

داف لمقصػػػػؼ وأضػػػػاؼ أف "وقػػػػوؼ القيػػػػادة السػػػػودانية ودعميػػػػا لفمسػػػػطيف وغػػػػزة وقػػػػت تعرضػػػػت مدينػػػػة بورسػػػػو 
اإلسرائيمي، وقوليا إف االحتبلؿ واىـ إذا اعتقد أف ىذا القصؼ يجعمنا نتخمى عف فمسطيف وغػزة، يؤكػد عمػى 

وأشػػار إلػػى أف السػػوداف تحمػػؿ المػػؤامرات وىػػو  أف السػػوداف وفػػي، ومػػا زاؿ متصػػارحًا مػػع ماضػػيو ومسػػتقبمو".
مع نفسو وعقيدتو ومكانتػو، ومتصػالح مػع  ماٍض في الطريؽ منذ عقود مف الزمف، مضيفًا "السوداف متصالح

 حاضره ومستقبمو، وواجباتو الكبرى في دعـ فمسطيف وقضيتيا ودعـ غزة العزة".
في غضوف ذلؾ، عػدَّ رئػيس الػوزراء الفمسػطيني، زيػارة الوفػد السػوداني إلػى غػزة "زيػارة تاريخيػة، وال سػيما فػي 

وقػاؿ ىنيػة: "ىػذه زيػارة تاريخيػة وىػي عنػواف لمرحمػة  ظؿ احتوائيا عمى مكونات شعبية، ورسمية، وبرلمانيػة".
وخاطػب المشػاركيف فػي الوفػد، قػائبًل: "تػأتوف  جديدة، وفي سػياؽ النصػر الػذي نصػنعو عمػى أرض فمسػطيف".

مينئيف بالنصر الػذي صػنعتو المقاومػة وعمػى رأسػيا كتائػب عػز الػديف القسػاـ، فػي حػرب اسػتمرت سػبع ليػاؿ 
وأكد  ، دولة السوداف شريكة فيو.مى أف نصر المقاومة في حرب "حجارة السجيؿ"وشدد ىنية ع وثمانية أياـ".

أف "غػػزة المحاصػػرة سػػتبقى حػػرة القػػرار واإلرادة والفعػػؿ والمقاومػػة دفاعػػًا عػػف أرض فمسػػطيف وموروثػػات األمػػة 
 المتمثمة في القدس واألقصى، وأنيا لف يضيرىا سياسة االحتبلؿ وتيديداتو".

 31/3/1031، فمسطين أون الين
 

 لعّباس "إسرائيل"تهديدات  خطورةعريقات يحّذر من  1
حػّذر عضػو المجػة المركزيػة لحركػة فػػتح صػائب عريقػات مػف خطػورة التيديػدات اإلسػػرائيمية : البيػاف –راـ اهلل 

الموّجيػػة لمػػرئيس محمػػود عّبػػاس، الفتػػًا إلػػى أّنيػػا ذات التيديػػدات التػػي وجيػػت لمػػرئيس الشػػييد ياسػػر عرفػػات 
 ست عميو مف قبؿ نفس األشخاص.والتي مور 

تصريحات الحكومة االسرائيمية بشأف الرئيس محمود عّباس ىي »وقاؿ عريقات في تصريحات صحافية، إّف 
 ، «ذات االسػػػػػػطوانة االسػػػػػػرائيمية المشػػػػػػروخة التػػػػػػي تسػػػػػػتيدؼ شػػػػػػخص الػػػػػػرئيس لتمّسػػػػػػكو بالشػػػػػػرعية الدوليػػػػػػة

 
مػػة اإلسػػرائيمية عبػػر سػػفرائيا فػػي العػػالـ لمتحػػريض عمػػى مػػذّكرًا بػػالكـ الكبيػػر مػػف الرسػػائؿ التػػي وّجيتيػػا الحكو 

 الرئيس محمود عّباس.
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 31/3/1031، البيان، دبي
 

 : الحديث عن االنتخابات أوال تراجع عن المصالحةمستشار هنية 4
اعتبػر المستشػار السياسػي لػرئيس الحكومػة الفمسػطينية المقالػة بغػزة يوسػؼ رزقػة  :ناديػة سػعد الػديف –عماف 

 عف إجراء االنتخابات أواًل دوف ممفات المصالحة األخرى يعّد رجعة إلى الوراء".أف "الحديث 
وقاؿ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، "يجب أواًل أف تتشكؿ الحكومة ويػتـ االتفػاؽ عمػى كافػة القضػايا األخػرى، 

تـ بػػالتوازي فػػي مثػؿ المجمػػس التشػريعي وتفعيػػؿ منظمػة التحريػػر وتييئػػة األجػواء إلجػػراء االنتخابػات، بحيػػث تػ
 وقت واحد".

واعتبر أف "األجواء ايجابية في الميداف لصالح إنجاز المصالحة"، موضحًا بأف "لقػاء حمػاس وفػتح، األسػبوع 
الماضػػي فػػي القػػاىرة، يعػػّد خطػػوة نحػػو بػػدء التنفيػػذ، حيػػث مػػف المنتظػػر عقػػد اجتمػػاع خػػبلؿ األسػػبوع الجػػاري 

 كرزمة واحدة، وفؽ ما اتفؽ عميو".لمبحث في تشكيؿ الحكومة واإلجراءات األخرى 
 31/3/1031، الغد، عّمان

 
 السمطة الفمسطينية تطم  من بيريز الشهادة بشأن اغتيال عرفات 5

قػػاؿ رئػػيس لجنػػة التحقيػػؽ الفمسػػطينية فػػي اغتيػػاؿ الػػرئيس ياسػػر عرفػػات  ”:واـ“، ”الخمػػي “ -فمسػػطيف المحتمػػة 
دليؿ جديد يضاؼ إلى ممؼ “عوف بيريز باغتياؿ عرفات شم” اإلسرائيمي“توفيؽ الطيراوي إف اعتراؼ الرئيس 

وأوضح الطيراوي ”. سنطمب مف بيريز تأكيد أقوالو أماـ لجاف التحقيؽ”وقاؿ إف التحقيؽ سيستمر و”. القضية
سنستمر في التحقيػؽ وجمػب األدلػة النيائيػة حتػى نػتمكف مػف وضػعيا أمػاـ المؤسسػات “في تصريحات متمفزة 
 ”.الشأف الدولية المختصة بيذا

 31/3/1031، الخميج، الشارقة
 

 خالفات أوقاف رام اهلل وغزة تعيق موسم العمرة بغزة 6
عمػػى الػػرغـ مػػف بػػدء موسػػـ العمػػرة ليػػذا العػػاـ إال أف الشػػركات العاممػػة فػػي قطػػاع «: الشػػرؽ األوسػػط» -لنػػدف 

هلل وأتمػػت جميػػع غػػزة متوقفػػة عػػف العمػػؿ بعػػد أف حصػػمت بعضػػيا عمػػى الموافقػػة مػػف وزارة األوقػػاؼ فػػي راـ ا
إجراءاتيا القانونية التي تؤىميا لمعمؿ، في ما تقوؿ حكومة غزة أف مػا يعيػؽ انطػبلؽ موسػـ العمػرة ليػذا العػاـ 

، تتعمػػػؽ بمخالفػػػات سػػػابقة لػػػبعض الشػػػركات فػػػي إطػػػار خدمػػػة المعتمػػػريف، والترتيبػػػات «مسػػػائؿ قانونيػػػة»ىػػػو 
عاقة المواطنيف لمدة   قاىرة، وغير ذلؾ.ساعة في مطار ال 57والحجوزات، وا 

 31/3/1031، الشرق األوسط، لندن

 
 "با  الشمس" عددًا من المسؤولين الفمسطينيين من دخول قرية منعت "إسرائيل" 7

الجديػػدة عمػػى أراضػػي « بػػاب الشػػمس»ريػػة قمنعػػت إسػػرائيؿ أمػػس مسػػؤوليف مػػف زيػػارة : كفػػاح زبػػوف - راـ اهلل
المنظمػة صػائب عريقػات، ووزيػر العمػؿ أحمػد مجػدالني، بيف راـ اهلل والقدس، بينيـ عضػو تنفيذيػة « 3إي »

 وعضو مركزية فتح محمود العالوؿ، وعضو المجنة التنفيذية لممنظمة حناف عشراوي.
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واحتجػػز الجػػيش اإلسػػرائيمي الػػدكتور مجػػدالني عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر عػػف جبيػػة النضػػاؿ 
ى حػاجز الػزعيـ شػرؽ مدينػة القػدس، بعػد تفتػيش سػيارتو، الشعبي الفمسطيني الذي كانػت ترافقػو عشػراوي، عمػ

 وصادر بطاقة الشخصيات الميمة دوف إبداء األسباب.
مساندة مسػيرة نضػاؿ الشػعب الفمسػطيني مػف أجػؿ حريتػو واسػتقبللو، التػي جػاءت مبػادرة »ودعا عريقات إلى 

إنو في الوقػت »وقاؿ عريقات: «. ةخيمة تكريسا ليذه المسير  14الشباب الفمسطيني األخيرة بإقامة القرية مف 
الذي تسعى فيو الحكومة اإلسرائيمية لتدمير خيػار الػدولتيف، يحػاوؿ الشػباب الفمسػطيني مػف خػبلؿ قريػة بوابػة 
الشػػػمس الحفػػػاظ عمػػػى مبػػػدأ الػػػدولتيف، ليبػػػرز لمعػػػالـ أف السػػػبلـ واالسػػػتيطاف متوازيػػػاف ال يمتقيػػػاف، وأف عمػػػى 

 «.السبلـ والمستوطنات، فبل يمكف ليا أف تجمع ما بيف األمريف الحكومة اإلسرائيمية االختيار بيف
، وأداة سػػممية لحمايػػة األرض «الخبلقػػة والشػػرعية»بالمبػػادرة « بػػاب الشػػمس»ووصػػفت عشػػراوي إنشػػاء قريػػة 

 الفمسطينية مف المخططات االستعمارية اإلسرائيمية.
تي كفميا القانوف الدولي، والتػي تعبػر عػف إننا ندعـ ونؤيد ىذه الخطوة ال»وقالت عشراوي في بياف صحافي: 

حقنا بالمقاومة الشعبية ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي غير الشرعي، وتؤكػد حقنػا بػالعيش فػي دولتنػا والػدفاع عنيػا 
 «.وحمايتيا مف ىجمات االحتبلؿ ومستوطنيو، فنحف أصحاب األرض الشرعيوف، وىنا باقوف
 31/3/1031، الشرق األوسط، لندن

 
 ية بمشاركة هنية وقائد الزمالكمباراة ود 8

شخصػية رياضػية،  84وصؿ وفد رياضػي مصػري يضػـ وزيػر الرياضػة العػامري فػاروؽ و: «الحياة» -لندف 
 مف بينيا البلعب الكبير أحمد حسف، إلى قطاع غزة في زيارة ستستمر أيامًا.

دىوف قولػو فػي تصػريح عف وزيػر الشػباب والرياضػة فػي حكومػة غػزة الػدكتور محمػد المػ« سما»ونقمت وكالة 
عبلميػػيف، والعبػػيف، وأكػػاديمييف، وأعضػػاء فػػي مجمػػس  إف الوفػػد يضػػـ مػػديريف فػػي وزارة الرياضػػة المصػػرية، وا 
الشورى. وأوضح أف الوفد سيزور ممعب فمسطيف لبلطبلع عمى الدمار الذي لحؽ بو بعد استيدافو مف قوات 

 االحتبلؿ خبلؿ العدواف األخير.
لقػاء بػرئيس الػوزراء اسػماعيؿ ىنيػة، ويشػارؾ فػي مبػاراة وديػة عمػى ممعػب اليرمػوؾ وسيجري الوزير المصري 

تجمػػػع بػػػيف قػػػدامى البلعبػػػيف يشػػػارؾ فييػػػا ىنيػػػة والكػػػابتف أحمػػػد حسػػػف، عميػػػد العبػػػي العػػػالـ وقائػػػد الزمالػػػؾ 
 المصري.

 31/3/1031، الحياة، لندن

 
 لفصيل واحد إدارة الشأن الفمسطيني يمكنأبو مرزوق: ال  9

أكد نائب رئيس المكتب السياسػي لحركػة المقاومػة اإلسػبلمية "حمػاس" د. موسػى : محمد جاسر -غزةالقاىرة/
 أبو مرزوؽ عمى ضرورة تحقيؽ مشاركة وطنية واسعة إلدارة الشأف الفمسطيني.

وقػػاؿ أبػػو مػػرزوؽ خػػبلؿ مقابمػػة تمفزيونيػػة مػػع قنػػاة "الجزيػػرة" الفضػػائية: "ال يوجػػد فصػػيؿ فمسػػطيني واحػػد قػػادر 
وشدد عمى أف نجاح المصػالحة  دارة الشأف الفمسطيني بمفرده، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".عمى إ

الوطنية سػيكوف فػي مصػمحة الشػعب الفمسػطيني بكافػة أطيافػو، مشػيرًا إلػى أف لقػاءات المصػالحة التػي جػرت 
 مؤخرًا في القاىرة تمت بترتيب ثنائي بيف حركتي "حماس" و "فتح".
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رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة "حمػػاس" أف يسػػتخدـ رئػػيس السػػمطة محمػػود عبػػاس المصػػالحة  واسػػتبعد نائػػب
الوطنيػػػة كورقػػػة ضػػػغط عمػػػى عإسػػػرائيؿو لمعػػػودة إلػػػى طاولػػػة المفاوضػػػات مػػػف جديػػػد، الفتػػػًا إلػػػى أف االحػػػتبلؿ 

 اإلسرائيمي والواليات المحتدة ترفضاف تحقيؽ المصالحة الفمسطينية.
 31/3/1031، فمسطين أون الين

 
 أبو زهري: االحتالل يعترف باغتيال عرفات وعمى السمطة مالحقته 30

اعتبر المتحدث باسـ حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس"، الدكتور سامي أبػو زىػري، تصػريحات بيػريس : غزة
وأشار أبو زىري في تصػريح  بأف اغتياؿ عرفات كاف خطأ ىو أوؿ اعتراؼ صييوني باغتياؿ ياسر عرفات.

و إلػى أف ىػذا االعتػراؼ يضػع حػدغا لمغػط حػوؿ 3-31ى صفحتو عمى "الفيس بوؾ" السبت عصحفي نشره عم
وطالػػػب النػػػاطؽ باسػػػـ "حمػػػاس"، السػػػمطة  ىػػػذه المسػػػألة، محمػػػبًل االحػػػتبلؿ المسػػػؤولية عػػػف جريمػػػة االغتيػػػاؿ.
 الفمسطينية القياـ بدورىا في مبلحقة االحتبلؿ في المحافؿ القانونية.

 31/3/1031، مالمركز الفمسطيني لإلعال
 

 بركة يبحث أوضاع النازحين من سورية مع إدارة األونروا ورابطة عمماء فمسطين 33
بحث ممثؿ حركة المقاومة اإلسبلمية حماس في لبنػاف األخ عمػي بركػة أوضػاع النػازحيف  :بيروت / وكاالت

ور حيث زارىا بمكتبيا في الفمسطينييف مف سورية مع المديرة العامة لوكالة األونروا في لبناف السيدة آف ديسم
بيػػروت برفقػػة مسػػؤوؿ مكتػػب شػػؤوف البلجئػػيف فػػي حركػػة حمػػاس األخ ياسػػر عػػزاـ وأمػػيف سػػر المكتػػب األخ 

 سامي حمود، وحضر المقاء السيدة ىدى السمرا مسؤولة اإلعبلـ في األونروا.
ينييوف بسػبب تيجيػرىـ وقد استعرض بركة مع مديرة األونروا األوضاع الصعبة التي يعانييا النازحوف الفمسط

مف مخيماتيـ في سورية وغياب مراكز اإليػواء ليػـ فػي ظػؿ حالػة الطقػس القاسػية فػي فصػؿ الشػتاء. وطالػب 
 بركة إدارة األونروا بتأميف مراكز إيواء مؤقتة لمنازحيف وتقديـ إغاثة عاجمة ليـ في مجالي التدفئة والتمويف.

ألػػػؼ دوالر أمريكػػػي  000غاثػػػة وقػػػد قػػػدمت حتػػػى ا ف وأكػػػد بركػػػة أف حركػػػة حمػػػاس تسػػػاىـ فػػػي أعمػػػاؿ اإل
لمنازحيف وتجري اتصاالت لتأميف المزيد، وطالب بركة األميف العاـ لؤلمـ المتحدة السيد باف كي موف العمؿ 
عمى تحييد المخيمات الفمسطينية في سورية عف دائرة الصراع وجعميا أماكف آمنة لتمكيف سكانيا مف العػودة 

 إلييا فورًا.
اسػػتقبؿ األخ بركػػة فػػي مكتبػو ببيػػروت رئػػيس رابطػػة عممػاء فمسػػطيف فػػي لبنػػاف فضػيمة الشػػي  بسػػاـ كايػػد،  كمػا

وقػػػد بحػػػث الجانبػػػاف  بحضػػػور عضػػػو القيػػػادة السياسػػػية لحركػػػة حمػػػاس فػػػي لبنػػػاف األخ مشػػػيور عبػػػد الحمػػػيـ.
إلػػػػى لبنػػػػاف أوضػػػػاع البلجئػػػػيف الفمسػػػػطينيف فػػػػي لبنػػػػاف عمومػػػػًا وأوضػػػػاع النػػػػازحيف الفمسػػػػطينييف مػػػػف سػػػػورية 

خصوصػػًا، وأكػػدا عمػػى ضػػرورة اإلسػػراع فػػي إغػػاثتيـ والتعػػاوف مػػف أجػػؿ تخفيػػؼ معانػػاتيـ حتػػى العػػودة إلػػى 
 مخيماتيـ في سورية.

 31/3/1031، وكالة سما اإلخبارية
 
 
 

 القيادية في حركة حماس رشا العدلوني تطال  بغمق األنفاق وفتح معبر رفح لمتجارة 31
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رشػػػا العػػػدلوني، القياديػػػة فػػي حركػػػة حمػػػاس، وزوجػػػة الشػػػييد عبػػػد العزيػػػز أكػػػدت «: الشػػػرؽ األوسػػػط» -لنػػدف 
الرنتيسي، عمى أف أىؿ غزة لػـ ولػف يفكػروا يومػا فػي مغػادرة أراضػييـ إال إلػى األراضػي الفمسػطينية المحتمػة، 

 موضحة أنو ال يوجد داع لتخوؼ بعض المصرييف مف حدوث عمميات لتوطيف أىالي غزة في سيناء.
عمػى « حػوار فػي الصػميـ»ي، خبلؿ لقائيا مع اإلعبلمي الدكتور جماؿ نصار في برنامجػو وأضافت العدلون

المصرية، أف ىناؾ مطالبات وسعي مف الجانػب الفمسػطيني لغمػؽ األنفػاؽ بػيف غػزة ومصػر، « التحرير»قناة 
لمصػرية، وفتح معبػر رفػح لمتجػارة، مشػيرة إلػى أف جيػود المصػالحة بػيف فػتح وحمػاس، التػي تتبناىػا الرئاسػة ا

 بداية لتوحيد المقاومة الفمسطينية.
وحوؿ االتيامات بمشاركة عناصر مف حماس بفتح السجوف إباف الثورة المصرية، قالت إف الشعب المصري 

وأعربت العدلوني، عف أمميا في عودة «. لـ يعدـ الرجاؿ حتى يأتي رجاؿ حماس ليفتحوا السجوف المصرية»
 ي في المنطقة العربية.إلى دورىا الرياد« مصر الثورة»

 31/3/1031، الشرق األوسط، لندن
 

 قرية "با  الشمس" وتدعو لمتصدي له إزالةحماس تحذر االحتالل من  31
و، 3|31حػػػذرت حركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػبلمية "حمػػػاس" فػػػي بيػػػاف صػػػحفي ليػػػا اليػػػـو السػػػبت ع: غػػػزة عفمسػػػطيفو

قػداـ عمػى تنفيػذ تيديداتػو بإزالػة قريػة بػاب حصمت "قدس برس" عمى نسػخة منػو، االحػتبلؿ اإلسػرائيمي مػف اإل
" الجنوبيػة الميػددة 3الشمس، التي أقاميا ناشطوف فمسطينيوف شرؽ القدس المحتمة عمى أراضي منطقػة "إي 

 بالمصادرة لصالح المشاريع االستيطانية.
تمػػؾ القريػػة بيػػاف، "فػػي الوقػػت الػػذي نحيػػي فيػػو ناشػػطي شػػعبنا الفمسػػطيني الػػذيف أقػػاموا الوقالػػت الحركػػة، فػػي 

تحػػديا لبلحػػتبلؿ ومخططاتػػو االسػػتيطانية، فإننػػا نحػػذر االحػػتبلؿ الصػػييوني مػػف اإلقػػداـ عمػػى تنفيػػذ تيديداتػػو، 
 ونعّد ىذا العمؿ انتياكًا صارخًا لممواثيؽ الدولية وتعدّيًا فاضحًا عمى األراضي الفمسطينية".

ف مغّبة استخداـ القّوة لتنفيذ تيديداتو، مؤكػدًة وحّممت حركة "حماس" االحتبلؿ اإلسرائيمي المسؤولية الكاممة م
أف "سياسػػة االسػػتيطاف سياسػػة صػػييونية فاشػػمة لػػف تفمػػح فػػي تيجيػػر شػػعبنا مػػف أرضػػو، ولػػف تزيػػده إالَّ تمسػػكًا 

 بكؿ ذرة مف ثراىا وبحقوقو كاممة غير منقوصة".
 31/3/1031، قدس برس

 
 االستيطاني "الغول والسرطان"لمقاومة  "با  الشمس"لمتوجه لقرية دعت كوادرها  فتح 34

 ،خيمػة 10التػي تضػـ « بػاب الشػمس»كػؿ كوادرىػا لمتوجػو الػى قريػة « فػتح»دعت حركة : أ ؼ ب -الزعّيـ 
االستيطاني الذي يمتيـ االراضػي الفمسػطينية. وقػاؿ رئػيس المجنػة االعبلميػة فػي « الغوؿ والسرطاف»لمقاومة 

باب الشمس خطوة أولى لبسط السيادة الفمسطينية عمى »إف  مفوضية التعبئة والتنطيـ لمحركة منير الجاغوب
 «.كامؿ التراب الوطني الفمسطيني، وعمى جميع أبناء شعبنا تطبيقيا لمواجية االستيطاف

 31/3/1031، الحياة، لندن
 
 

 حماس: أجهزة أمن السمطة في الضفة تواصل اعتقال أنصار الحركة رغم لقاءات المصالحة 35



 
 

 

 

 

           30ص                                    1718العدد:                31/3/1031األحد  التاريخ:

قالػػػت حركػػػة المقاومػػػػة اإلسػػػبلمية "حمػػػاس" إف أجيػػػزة أمػػػػف السػػػمطة الفمسػػػطينية تواصػػػػؿ : راـ اهلل عفمسػػػطيفو
انتياكاتيا بحؽ نشػطاء وكػوادر الحركػة فػي الضػفة الغربيػة المحتمػة، عمػى الػرغـ مػف لقػاءات المصػالحة التػي 

 انعقدت في العاصمة المصرية خبلؿ اليوميف الماضييف.
و، بػػأف أجيػػزة أمػػف السػػمطة 3|31" نسػػخة عنػػو اليػػـو السػػبت عوأفػػادت الحركػػة فػػي بيػػاف ليػػا تمقػػت "قػػدس بػػرس

.  اعتقمت خبلؿ األربع وعشريف ساعة الماضية أسيرًا محررًا مف مدينة الخميؿ واثنيف آخريف مف طولكـر
 31/3/1031، قدس برس

 
 أهداف حماس باعتمادويتهم عباس يعالون يستبعد قيام دولة فمسطينية  36

موشػيو يعػالوف، أمػس، قيػاـ دولػة فمسػطينية ” اإلسػرائيمي“األوؿ لرئيس الػوزراء عيو .بي .آيو: استبعد النائب 
في الفترة الحالية، مجددًا رغبتو في تسمـ حقيبػة وزارة الحػرب فػي الحكومػة الصػييونية المقبمػة. وقػاؿ فػي نػدوة 

الفتػػػرة  إنػػػو يسػػػتبعد قيػػػاـ دولػػػة فمسػػػطينية فػػػي” قػػػرى جنػػػوب عسػػقبلف“ثقافيػػة لممجمػػػس اإلقميمػػػي لمػػػا يعػػػرؼ ب 
 الحالية.

اعتمػػاد ذات األىػػداؼ التػػي تسػػعى إلييػػا حمػػاس ورفػػض ”واتيػػـ يعػػالوف الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس ب
رغػـ تصػويره كشخصػية ” إسػرائيؿ“وخػوض المفاوضػات مػع  3098مشاريع التسوية المستندة إلى خطػوط اؿ 

، متسػائبًل ”ات عائقػًا بوجػو السػبلـلتغمغؿ الخطػاب الػذي يعتبػر المسػتوطن“وأعرب يعالوف عف أسفو ”. معتدلة
 ”.كيؼ يمكف دعـ فكرة ترحيؿ الييود مف أماكف سكناىـ“

 31/3/1031الخميج، الشارقة، 
 

 مميار شيكل: الجمود السياسي سيفّجر األوضاع بالضفة 33أولمرت يتهم نتنياهو بتبذير  37
ت، تحػػػذيره مػػػف انػػػدالع انتفاضػػػة جػػػّدد رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي السػػػابؽ، إييػػػود أولمػػػر : الناصػػػرة عفمسػػػطيفو

فمسػػطينية ثالثػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة، فػػي ظػػؿ اسػػتمرار حالػػة الجمػػود السياسػػي التػػي تعتػػري العمميػػة 
 السممية بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي. 

وضػات وقاؿ أولمرت في تصػريحات أدلػى بيػا خػبلؿ مقابمػة مػع التمفزيػوف اإلسػرائيمي "إف عػدـ اسػتئناؼ المفا
مف شأنو أف يؤدي إلى انفجار األوضاع في الضفة الغربية وبالتالي سيضع إسرائيؿ في عزلة دولية صعبة"، 

 وفؽ تقديره.
وتوّجو أولمرت إلى الناخبيف اإلسرائيمييف بدعوتيـ إلى وضع القضية الفمسػطينية فػي صػدارة اىتمامػاتيـ، فػي 

 ع انتفاضة جديدة.ظؿ التقديرات األمنية التي تشير إلى احتماؿ اندال
وفي سياؽ آخر، أبدى رئيس الحكومة اإلسرائيمية السابؽ دعمو وتأييػده لمقتػرح تقمػيص ميزانيػة وزارة الجػيش، 

مميػػار دوالر أمريكػػيو عمػػى مػػا  1مميػػار شػػيكؿ عنحػػو  33مّتيمػػًا رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتانيػػاىو بتبػػذير مبمػػغ 
 ية إلى مخططات شّف ىجوـ عسكري عمى إيراف.وصفو بػ "أفكار ىاذية مغامرة"، في إشارة ضمن

 31/3/1031، قدس برس
 
 

 ليفني وموفاز ال يستبعدان انضمامهما لحكومة برئاسة نتنياهو 38
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شػػاؤوؿ موفػػاز أمػػس اسػػتعداده لبلنضػػماـ إلػػى التشػػكيمة « كػػديما»أعمػػف رئػػيس حػػزب : سػػما –القػػدس المحتمػػة 
ا بعػػد االنتخابػػات، كمػػا لػػـ تسػػتبعد ليفنػػي انضػػماميا شػػرط الحكوميػػة االئتبلفيػػة المػػرّجح تػػولي نتانيػػاىو رئاسػػتي

 عدـ تبّني الحكومة مواقؼ متشّددة.
عمػى أقػؿ مػف « كػديما»وقاؿ موفاز فػي تصػريحات نقمتيػا اإلذاعػة اإلسػرائيمية إنػو سػيتطمع فػي حػاؿ حصػوؿ 

، لجعػؿ «ديماكػ»مقاعد برلمانية، إلى االلتحاؽ بالحكومة مع حزب وسطي آخر تتطابؽ مواقفو مع رؤية  30
 الحكومة المقبمة تتبنى مواقؼ أكثر وسطية.

 غير أف موفاز اشترط لبلنضماـ بأف تسعى الحكومة المقبمة إلى تحقيؽ التسوية السممية مع الفمسطينييف.
شػػرط عػػدـ تبنييػػا مواقػػؼ »مػػف جيتيػػا، قالػػت ليفنػػي إنيػػا ال تسػػتبعد انضػػماميا إلػػى حكومػػة برئاسػػة نتانيػػاىو 

، فػػػي إشػػػارة إلػػػى مواقفػػػو «ف قبيػػػؿ مػػػا يقػػػوؿ بػػػو رئػػػيس حػػػزب البيػػػت الييػػػودي نفتػػػالي بينيػػػتيمينيػػػة متشػػػّددة مػػػ
 المتشددة تجاه الفمسطينييف واالستيطاف.

ودعت إلى استئناؼ الحوار مػع الفمسػطينييف واسػتباؽ خطػة سياسػية دوليػة توقعػت طرحيػا فػي آذار عمػارسو 
 المقبؿ.

وفيتش إف رئػػيس الدولػػة شػػمعوف بيريػػز سػػيكمفيا تشػػكيؿ شػػيمي يحيمػػ« العمػػؿ»مػػف جانبيػػا، قالػػت رئيسػػة حػػزب 
مقعػػدًا برلمانيػػًا، مقػػرًة فػػي الوقػػت ذاتػػو بضػػآلة فرصػػة حصػػوؿ  14الحكومػػة المقبمػػة حػػاؿ حصػػوؿ حزبيػػا عمػػى 

 ذلؾ.
ورئيسػػػو نتانيػػػاىو، وحضػػػت « ليكػػػود»وأضػػػافت أف اسػػػتطبلعات الػػػرأي الداخميػػػة لحزبيػػػا تؤكػػػد ضػػػعؼ موقػػػع 

في االنتخابات، وجّددت انتقادىا لميفنػي لرفضػيا العػرض السػابؽ الػذي قّدمتػو ليػا اإلسرائيمييف عمى المشاركة 
لتشكيؿ تحالؼ مشترؾ يخوض االنتخابات، كما دعتيا إلى أف تحذو حذوىا وتعمف رفضيا المشػاركة فػي أي 

 حكومة يشكميا نتانياىو.
 31/3/1031، الحياة، لندن

 
 تفاضة ثالثةفي عزلة دولية عشية ان "إسرائيل" :بن إليعيزر 39

دولتػيف لشػعبيف ال »إف مشػروع ، قاؿ وزير األمػف السػابؽ النائػب بنيػاميف بػف إليعيػزر: سما –القدس المحتمة 
يػػزاؿ عمػػى مسػػتوى البػػرام ، والنتيجػػة أنػػو نشػػأ ربػػط بػػيف عرئػػيس المكتػػب السياسػػي لحمػػاسو خالػػد مشػػعؿ وأبػػو 

سػػرائيؿ فػػي عزلػػة دوليػػة عشػػية انتفاضػػة ثالثػػة دينػػي أكثػػر »أف الشػػرؽ األوسػػط اليػػـو ىػػو  وأضػػاؼ«. مػػازف، وا 
إذا كاف نتانياىو يريد أرض إسرائيؿ الكاممػة فميقػؿ ذلػؾ... مػف الميػـ لنػا أف تكػوف »، وقاؿ: «ومعاد إلسرائيؿ

 «.ىنا دولة ييودية ديموقراطية
 إف ليفنػي وبػف أليعيػزر يقترحػاف خططػًا تػـ فحصػيا« البيػت الييػودي»وقاؿ عضو الكنيسػت أوري أرئيػؿ مػف 

في السابؽ وأسقطت مف الطرفيف، وأنو يجب التوجو إلى مكاف آخر والتقدـ مف ىناؾ. وأضاؼ انو لف تكػوف 
لنػػا الحػػؽ بكػػؿ أرض »ىنػػاؾ تسػػوية دائمػػة فػػي الػػزمف القريػػب، لػػذلؾ يجػػب التوجػػو نحػػو تسػػوية موقتػػة، وقػػاؿ: 

 «.إسرائيؿ، والنقاش ىو ىؿ توجد لدينا القدرة عمى إحقاؽ ىذا الحؽ؟
ال يمكػػف تجاىػػؿ أف أبػػو مػػازف ال يػػديف إطػػبلؽ الصػػواري  واليجمػػات »ر المػػاؿ يوفػػاؿ شػػتاينتس إنػػو وقػػاؿ وزيػػ

السبلـ واألمف يصنعاف بأعيف مفتوحة، وأف األمف يجب أف يكوف عمى رأس سػمـ »عمى إسرائيؿ، مضيفًا أف 
ت الييػودي بضػـ األولويات، وأف توىـ أف أبػو مػازف سػيحافظ عمػى األمػف ىػو غيػر واقعػي، وكػذلؾ تػوىـ البيػ

 «.الفمسطينييف إلسرائيؿ
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سػػفياف أبػػو زايػػدة « فػػتح»فػػي موقعيػػا عمػػى اإلنترنػػت إلػػى أف القيػػادي فػػي حركػػة « يػػديعوت أحرونػػوت»ولفتػػت 
ال يمكف أف ينشأ فمسطيني صييوني يعطيكـ كؿ ما تطمبوف. لقد قػرر قػادتكـ »شارؾ في البرنام ، وقاؿ إنو 

ولػػذلؾ خػػرجتـ مػػف غػػزة. أبػػو مػػازف يتعػػرض إلػػى اإلىانػػة مػػف الحكومػػة  أف السػػمطة الفمسػػطينية ليسػػت شػػريكًا،
وزيػر المػاؿ اإلسػرائيمي يحتجػز أمػواؿ »وأشػار إلػى أف «. اإلسرائيمية وال يػزاؿ يقػوؿ إنػو ال يريػد انتفاضػة ثالثػة

واتػب الضرائب الخاصة بالسمطة ويطالبيا في الوقت نفسو بتنفيذ التزاماتيا، بينمػا ال تسػتطيع السػمطة دفػع الر 
 «.وال تستطيع توفير الحموؿ، وستنيار

 31/3/1031، الحياة، لندن
 
 استشهاد خمسة الجئين فمسطينيين في سوريا بينهم طفلسوريا":  فمسطيني"العمل من أجل  20

استشيد خمسة فمسطينييف الجئيف في المخيمات السورية بعد تعرضيا لمقصؼ : أحمد المصري -دمشؽ/غزة
ري بينيـ طفؿ صغير، بينما أصيب عدد آخر بجراح متفاوتة نتيجة تواصؿ مف قبؿ قوات النظاـ السو 

 استيداؼ المخيمات.
وأفاد منسؽ العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سوريا طارؽ حمود، بأف الشيداء ىـ: زىير اليافي، ومحمود خزاعي، 

يداف ىما وياسميف خزاعي سقطوا في مخيـ الحسينية بنيراف القناصة، بينما سقط في مخيـ اليرموؾ شي
 أعواـو، والشاب غساف الشابي. 3الطفؿ قصي نايؼ عزيمة ع

وأوضح حمود في تصريحات لػ"فمسطيف" أف القصؼ وأعماؿ القنص استمرا منذ ليمة أمس، عمى مخيـ 
الحسينية، ومف دوف توقؼ، وىو ما فاقـ مف الوضع اإلنساني والمعيشي ألىؿ المخيـ، وجرى بصورة 

 يـ اليرموؾ والذي تعرض ألكثر مف مرة لمقصؼ واالستيداؼ.مشابية نفس األمر عمى مخ
وذكر حمود أف االتفاؽ الذي حدث بيف بعض الجيات وقوات تابعة لمنظاـ السوري "أصبح مف مخمفات 
الماضي" وذلؾ بعد عدـ شمولو كؿ المخيـ، وتعرض المخيـ لمقصؼ واالستيداؼ وسقوط الشيداء والجرحى 

 عمى إثر ذلؾ.
الوضع اإلنساني مزر لمغاية، وتجري محاوالت حثيثة لتشغيؿ أحد مستشفيات اليرموؾ وأشار إلى أف 

الستقباؿ الجرحى والشيداء والذيف يسقط العديد منيـ نتيجة عدـ القدرة إليصاليـ لممخيمات الخارجية، مشددًا 
 عمى أف ىذا الوضع ال يقتصر عمى اليرموؾ فقط.

والسبينة تعتبر مخيمات منكوبة تجري محاوالت اإلغاثة ليا، غير وبيَّف حمود أف مخيمات درعا والحسينية 
 أنيا تواجو قيودًا وتحديات جمة أىميا حواجز الجيش السوري والحصار المفروض عمى المخيمات. 

 12/1/2013، فمسطين أون الين
 
 إلى إقالة فياض لفشمه في مواجهة األزمةويدعو  رات  لموظفي السمطة نصفزكارنة ينفي صرف  21

رئيس نقابة الموظفيف العمومييف في راـ اهلل بساـ زكارنة، ، أف 12/1/2013، فمسطين أون الينذكرت 
 نفى األنباء التي تحدثت عف صرؼ نصؼ راتب لمموظفيف الحكومييف التابعيف لسمطة راـ اهلل، أمس.

المالية في حكومة راـ وأكد زكارنة في تصريح لػ"فمسطيف"، أف نقابة الموظفيف تتابع ساعة بساعة مع وزارة 
 اهلل قضية صرؼ رواتب موظفي الحكومة المتأخرة.
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وأوضح زكارنة أف ما يتوفر مف معمومات لدى وزارة المالية في حكومة راـ اهلل حوؿ موضوع الرواتب يتـ 
سيس إببلغ نقابة الموظفيف العمومييف بو، إضافة إلى إعبلنو رسمًيا مف قبؿ وزير المالية في راـ اهلل نبيؿ ق

 أو نشره عمى موقع النقابة.
زكارنة طالب أمس، الحكومة بصرؼ ما لدييا مف ، أف 13/1/2013، الشرق األوسط، لندنوأوردت 

جزءا كبيرا مف الموظفيف مطموب منيـ »ضرائب لمموظفيف، كأولوية. وقاؿ زكارنة في بياف صحافي، إف 
العامة والدفاع المدني واإلعبلـ نظرا لمحاجة  البقاء عمى رأس عمميـ مثؿ األطباء والعامميف في األشغاؿ

الممحة عمما بأف جزءا كبيرا منيـ ال يوجد في بيتو قوت أبنائو، وجزء آخر تعرض منزلو ألضرار كبيرة جراء 
وأكد أف الموظؼ سيبقى رأس حربة في مواجية سياسة القرصنة «. السيوؿ بفعؿ المنخفض الجوي األخير

ىا إسرائيؿ بحجز أمواؿ الشعب الفمسطيني.. إف الموظفيف جنبا إلى جنب مع والعقاب الجماعي التي تقود
 القيادة مف خبلؿ برنام  الصمود  خر لحظة حتى يتوفر لمموظؼ إمكانية الوصوؿ لعممو.

زكارنة قاؿ إف مف أىـ االقتراحات لمواجية األزمة المالية ، أف 13/1/2013، السبيل، عّمانوأضافت 
القادمة، ىو تغيير جذري بالسياسة االقتصادية والمالية لمحكومة، وتغيير رئيس الوزراء الراىنة، واألزمات 

 بقرار مف القيادة أو بقرار ذاتي منو، وخاصة بعد الفشؿ الذريع في المواجية.
 
 في غور األردن  عمى أراضي محافظة طوباس وحدة استيطانية 200الكشف عن مخطط جديد إلقامة  22

النقاب عف أف الحكـ العسكري الصييوني أعمف عف مخطط استيطاني جديد يحمؿ كشؼ : القدس المحتمة
لمستوطنة عروتـو المقامة عمى أراضي محافظة طوباس شماؿ الضفة الغربية عمى األحواض  322الرقـ 
 84وحدة استيطانية جديدة باإلضافة إلى  200الواقع في غور األردف، إلقامة  196، 195، 194رقـ 

 الحقًا ضمف خطة أوسع تشمؿ معظـ مستوطنات الغور.وحدة إضافية 
وقاؿ خبير األراضي واالستيطاف خميؿ التفكجي لمراسؿ "المركز الفمسطيني لئلعبلـ"، إف الخطة مف شقيف، 
األوؿ تيجير واقتبلع المزارعيف الفمسطينييف والقرى البدوية عمى طوؿ منطقة األغوار بشكؿ مبرم  وعمى 

ييؽ التي يمارسيا الحكـ العسكري عمى الفمسطينييف في منطقة الغور كمنع خطوات بعد سمسمة التض
 الوصوؿ وىدـ المنازؿ والبركسات ومصادرة المواشي.

وتابع "أما الشؽ الثاني فتيجيرىـ تحت مسميات مختمفة في مقدمتيا أف األراضي مناطؽ عسكرية مغمقة، 
س إقميمية استيطانية، أو أف األراضي أصبحت وبحجة أنيا مناطؽ تدريب ورماية أو مناطؽ تابعة لمجال

ممؾ لمدولة ثـ تحوؿ لميستدروت أو لمصندوؽ القومي الييودي لتنتقؿ بعد ذلؾ إلى قادة المستوطنيف والحركة 
 االستيطانية النشطة في الغور".

ة دونمًا وىي مستوطن 50عمى مساحة  1984وذكر التفكجي أف مشروع مستوطنة عروتـو التي أقيمت عاـ 
 زراعية شبو عسكرية، ما ىو إال مشروع في سمسمة مف المشاريع االستيطانية.

 12/1/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 48الفمسطينيين إلى أراضي  دخولاالحتالل يوقف تصاريح  23

قالت مصادر في االرتباط المدني الفمسطيني إف سمطات اإلدارة المدنية التابعة لجيش االحتبلؿ : الخميؿ
صييوني أوقفت إصدار تصاريح العبور إلى القدس المحتمة والداخؿ الفمسطيني، وذلؾ منذ التصويت في ال

األمـ المتحدة عمى حصوؿ فمسطيف عمى صفة "دولة مراقب غير عضو" في الجمعية العمومية، وأضافت 
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ور المرضى أنو لـ يتـ إصدار أي تصريح  لمفمسطينييف منذ شير، إال لمحاالت اليامة المتعمقة بعب
 لممستشفايات.

 1800وأكد ذلؾ مسؤوؿ العبلقات الخارجية في غرفة تجارة وصناعة الخميؿ الذي قاؿ إف ىناؾ نحو 
تصريح رفعت إلى االدارة المدنية الصييونية وبالتسيؽ مع االرتباط الفمسطيني، إال أنو مر عمى تقديميا 

 قرابة الشير ولـ يصدر أي منيا.
التعسفي مف قبؿ سمطات االحتبلؿ يعكر صفو الحياة التجارية واالقتصادية،  وأضاؼ أف ىذا اإلجراء

ويعرقؿ العمؿ التجاري، مشيًرا إلى أف بعض المسؤوليف في اإلدارة الصييونية أبمغوىـ أف سبب التعطيؿ ىو 
 إعبلف الدولة في األمـ المتحدة. 

 12/1/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 ضد االستيطان فمسطيني  ا  الشمس بداية لربيعأبو راشد: قرية بأمين  24

قاؿ رئيس المبادرة األوروبية إلزالة الجدار والمستوطنات في الىاي أميف أبو راشد إف : جمعة يونس -غزة 
الحراؾ الشبابي في قرية باب الشمس شرؽ مدينة القدس المحتمة يؤتي أكمو بشكؿ كبير ولو تأثير في الداخؿ 

 اإلسرائيمييف بدأوا يشعروف بالقمؽ.والخارج، مؤكًدا أف 
وتمنى أبو راشد في تصريح لوكالة "صفا" مساء السبت أف يزداد ىذا الحراؾ ويتوسع حتى يشعر المحتؿ 

 والمستوطنيف أنيـ ليسوا بمعزؿ عما يجري في الوطف العربي، ليكوف بداية انطبلؽ الربيع الفمسطيني.
داء عمى الناشطيف السممييف في القرية، مؤكًدا أنو في حاؿ تـ وحذر أبو راشد االحتبلؿ مف التيور واالعت

االعتداء المسمح عمييـ ستقدـ المبادرة دعاوى لدى المحاكـ األوروبية لكشؼ زيؼ االحتبلؿ اإلسرائيمي الذي 
 يعتدي عمى التظاىرات السممية.

 12/1/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 أسيرا 72 إلىئمة عمداء األسرى قا ارتفاعمركز أسرى فمسطين:  25

كشؼ المركز الحقوقي الفمسطيني "أسرى فمسطيف" عف ارتفاع قائمة "عمداء األسرى" : حامد جاد -غزة 
أسيرا، بعد انضماـ أسيريف  72عاًما، في سجوف االحتبلؿ الصييوني إلى  20الذيف أمضوا أكثر مف 

 بوسرور مف مدينة بيت لحـ.جديديف وىما أحمد العارضة مف مدينة جنيف، ومحمود أ
مف األسرى القدامى  109وبيف المركز الحقوقي أف قائمة "عمداء األسرى" ترتفع بشكؿ مستمر نتيجة وجود 

عاما خمؼ القضباف، وأف القائمة مرشحة الرتفاع آخر نياية الشير  18في سجوف االحتبلؿ، أقميـ أمضى 
 الحالي.

 13/1/2013، الغد، عّمان
 
 الضوء عمى عميدة االسيرات "الجربوني"  تسمطسرى وزارة شؤون اال 26

سػػػمطت وزارة شػػػؤوف األسػػػرى والمحػػػرريف الضػػػوء عمػػػى عشػػػر أسػػػيرات فػػػي سػػػجوف  :الحيػػػاة الجديػػػدة -راـ اهلل
عامػػا منػػذ  17االحػػتبلؿ، مػػف بيػػنيف عميػػدة األسػػيرات لينػػا الجربػػوني مػػف مدينػػة عرابػػة فػػي الػػداخؿ المحكومػػة 

 .2002نيساف  18تاري  
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في صفقة  2011تشريف االوؿ  18قرير وزارة األسرى اف جربوني كاف يفترض أف يفرج عنيا في يوـ وقاؿ ت
 .(تبادؿ األسرى عصفقة شاليط

وكانػػػت األسػػػيرة لينػػػا جربػػػوني عاشػػػت أوضػػػاعا نفسػػػية قاسػػػية عقػػػب الصػػػفقة وأصػػػيبت بصػػػدمة كبيػػػرة بسػػػبب 
مػا بعػد عمػى محكمػة ثمثػي المػدة لئلفػراج استثناء عدد مف األسيرات عمى غير مػا أعمػف فػي حينػو، وراىنػت في

عنيػػا، إال أف طمبيػػا ىػػذا قػػد رفضػػتو المحكمػػة ألسػػباب واىيػػة منيػػا إدعاؤىػػا بػػالعثور عمػػى ىػػاتؼ نقػػاؿ عنػػدىا 
 .بالغرفة وىذا ال أساس لو مف الصحة

وتعامؿ قاضي محكمة ثمثي المػدة بتطػرؼ عنصػري خػبلؿ محاكمػة الجربػوني وادعػى أنيػا أسػيرة خطيػرة جػدا 
مػػا يسػػمى أمػػف الدولػػة، وأف قبػػوؿ اإلفػػراج عنيػػا بعػػد انتيػػاء ثمثػػي المػػدة يعتبػػره مػػد يػػد العػػوف علئلرىػػابو  عمػػى

 .المفتعؿ في دولة إسرائيؿ
أسػيرات فػي سػجف الشػاروف ىػف انعػاـ حسػنات مػف مخػيـ الدىيشػة، واألسػيرة آالء الجعبػي  9وتعيش لينا مػع 

يرة ىػديؿ أبػو تركػي مػف الخميػؿ، واألسػيرة أسػماء البتػراف مف الخميؿ، واألسيرة سموى حساف مف الخميؿ، واألسػ
مف الخميػؿ، واألسػيرة نػورة أبػو وردة مػف الخميػؿ، واألسػيرة منػى قعػداف مػف جنػيف، واألسػيرة نػواؿ السػعدي مػف 

 جنيف، واألسيرة منار زواىرة مف بيت لحـ.

 13/1/2013الحياة الجديدة،رام اهلل، 
 

 عن طعامأسرى مضربين ثالثة عزل ى الرممة ت"مؤسسة التضامن": إدارة سجن مستشف 27
أفادت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف بأف إدارة سجف مستشفى الرممة عزلت الجمعة ثبلثة : الضفة الغربية

وأوضح الباحث في المؤسسة أحمد البيتاوي أف اإلدارة عزلت األسرى  أسرى مضربيف عف الطعاـ.
عاًماو، ويوسؼ شعباف  42و، وجعفر إبراىيـ عز الديف ععاًما 41المضربيف طارؽ دار حسف قعداف ع

عاًماو في غرفة مثبت عمى بابيا لوح زجاج سميؾ عازؿ لمصوت، وصادرت جياز الراديو مف  34ياسيف ع
 غرفتيـ.

 13/1/2013، السبيل، عّمان
 
  في بمدة ميثمون جنو  مدينة جنين  السمطةمواجهات مع أمن  28

بيف عشرات الفمسطينييف، وقوات األمف الفمسطينية، الميمة قبؿ الماضية،  اندلعت مواجيات :عيو .بي .آيو
في بمدة ميثموف جنوب مدينة جنيف. وقالت وسائؿ إعبلـ محمية، إف تعزيزات مف األجيزة األمنية الفمسطينية 

جوف عمى وصمت إلى البمدة، وأطمقت قنابؿ مسيمة لمدموع وأعيرة نارية تجاه عشرات األىالي الذيف كانوا يحت
وقاؿ سكاف في  لقاء جمع رئيس البمدية مع رئيس الوزراء سبلـ فياض، بعد رفضيـ زيارة األخير لمبمدة.

البمدة إف بعض األىالي اعتدوا عمى رئيس البمدية وحطموا سيارتو، في تطور الحتجاجيـ عمى لقاء َجَمعو 
 بفياض بعد إلغاء زيارة كاف يفترض أف يقوـ بيا لمبمدة.

ىالي عمى قرار دم  الييئات المحمية الذي ألغيت بموجبو مجالس محمية في عدة بمدات وقرى ويحت  األ
وجمعت في بمدية واحدة مركزية، وىو ما اعتبره جزء مف األىالي تيميشًا ليـ. وقاؿ سكاف إف تعزيزات 

األمف األجيزة األمنية التي وصمت تعرضت لمرشؽ بالحجارة ودارت مواجيات استخدمت خبلليا قوات 
 القنابؿ المسيمة لمدموع واألعيرة النارية في اليواء لتفريؽ المحتجيف.     

 13/1/2013، الخميج، الشارقة
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 برصاص إسرائيمي  فمسطينيوفاة شا  الخميل:  29

توفي فمسطيني متأثرًا بإصابتو برصاص الجيش اإلسرائيمي، في الخميؿ جنوب : يو بي اي -فمسطيف 
 الضفة الغربية.

عامًاو الذي أصيب في وقت سابؽ اليوـ، برصاص  21اف محميوف، إف الشاب عدي الدراويش عوقاؿ سك
الجيش اإلسرائيمي في منطقة الرماضيف قرب حاجز الظاىرية جنوب الخميؿ، توفي داخؿ مستشفى سوروكا 

 اإلسرائيمي متأثرًا بإصابتو. 
 13/1/2013، الحياة، لندن

 
 شحنة أدوية إلى غزةترسل عمال الفمسطيني التركي األ رجالالجالية الفمسطينية واتحاد  30

أرسمت الجالية الفمسطينية واتحاد رجاؿ األعماؿ الفمسطيني التركي بالتعاوف مع جمعية أطباء حوؿ العالـ 
 أطباء مف ذوي االختصاصات النادرة وشحنة أدوية إلى قطاع غزة المحاصر. 10

طينية في القطاع، حيث تـ إرساؿ نخبة مف الجراحيف الميرة وجرى ذلؾ بالتنسيؽ مع المنظمات األىمية الفمس
 مف ضمنيـ جراحو العظاـ، والتجميؿ، واألسناف، وجراحو الفكيف.

وكاف في وداع األطباء في مطار أتاتورؾ الدولي في مدينة اسطنبوؿ ممثبًل عف الجالية واتحاد رجاؿ 
 األعماؿ رئيس الجالية الفمسطينية زياد الدىميز.

دىميز رسالة سبلـ لؤلىؿ في القطاع المحاصر مف جميع أبناء الجالية الفمسطينية المتواجديف في ووجو ال
تركيا، قائبًل إف" ىذا العمؿ ليو أقؿ ما يمكف تقديمو ألىمنا وأحبتنا في الوطف الحبيب جراء تصدييـ لمعدواف 

 والحصار اإلسرائيمي الغاشـ".
اء حوؿ العالـ واتحاد رجاؿ األعماؿ الفمسطيني التركي عمى وشكر األطباء األتراؾ ممثميف بجمعية أطب

ووجو أعضاء الييئة اإلدارية لمجالية الفمسطينية واتحاد رجاؿ األعماؿ  الدعـ الذي قدموه لفمسطيف.
الفمسطيني التركي رسالة شكر وعرفاف إلى الشعب والحكومة ومنظمات المجتمع المدني التركي عمى الدعـ 

 مسطيف وشعبيا.المتواصؿ لدولة ف
 12/1/2013، فمسطين أون الين

 
 صابات بانهيار نفق برفحإ وزارة الصحة في غزة: أربع 31

عماؿ فمسطينييف، مساء اليوـ السبت، جراء انييار نفؽ أرضي بشكؿ جزئي  4أصيب : محمد جاسر -غزة
 غرب بوابة صبلح الديف في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ة الفمسطينية د. أشرؼ القدرة لػ"فمسطيف أوف اليف"، إف طواقـ الدفاع المدني وقاؿ الناطؽ باسـ وزارة الصح
 عماؿ جراء انييار نفؽ أرضي غرب بوابة صبلح الديف برفح. 4تمكنت مف انتشاؿ 

وبيف القدرة أنو جرى نقؿ المصابيف إلى مستشفى أبو يوسؼ النجار لتبلقي العبلج، حيث وصفت جراىـ 
 بالمتوسطة.

 12/1/2013، ينفمسطين أون ال
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  من سوريالالجئين الفمسطينيين مساعدات لمجان الشعبية ودائرة الشؤون الالجئين توزع طرابمس: ا 32
وزعت دائرة شؤوف البلجئيف الفمسطينييف ولجنة المتابعة المركزية لمجاف الشعبية الفمسطينية وحركة فتح في 

ف مخيمات سوريا، في مخيمي البارد والبداوي حيث الشماؿ مساعدات مالية لبلجئيف الفمسطينييف القادميف م
اشرؼ عمى التوزيع في مخيـ نير البارد عضو اقميـ لبناف مسؤوؿ االدارة والمالية عاطؼ عبد العاؿ، عضو 
المجنة الشعبية فرحاف عبدو ومدير مركز سنابؿ الخير صبحي وىبو، وتـ التوزيع في مركز سنابؿ الخير، 

 عائمة. 300الى وقدمت المساعدة المالية 
اما في مخيـ البداوي فقد تألفت المجنة مف مدير دائرة شؤوف البلجئيف في لبناف جماؿ فياض، عضو لجنة 

 350المتابعة المركزية لمجاف الشعبية ناصر اسعد وعاطؼ عبد العاؿ، حيث قدمت المجنة المساعدة ؿ
عائمة في لبناف بقيمة  5000عدة شممت وأكد فياض أف المسا عائمة مف النازحيف الفمسطينييف مف سوريا.

دوالرا لمعائمة الواحدة، واف المساعدات قد تأخرت بسبب عدـ توفر االمواؿ البلزمة اال انو تـ مساعدة  50
ىذه العائبلت رغـ ازدياد االعداد لمعائبلت بشكؿ مضطرد، وبات العدد كبيرا، وىو في حالة ازدياد وسوؼ 

 بلت القادمة حديثا.نعمؿ عمى تأميف مساعدات لمعائ
وطالبت العائبلت الفمسطينية النازحة مف سوريا القيادة الفمسطينية والمؤسسات الدولية الوقوؼ الى جانبيا 

 ومعاممتيا اسوة بالنازحيف السورييف.
 13/1/2013، المستقبل، بيروت

 
أـ   ة البوراقساحبينجح في تجميد مخطط بناء مركز يهودي ضخم  48أراضيبالمجمس اإلسالمي األعمى  33

الفحػػـ: قػػررت محكمػػة إسػػرائيمية فػػي القػػدس المحتمػػة منػػع المجنػػة الموائيػػة لمتنظػػيـ والبنػػاء التابعػػة لبمديػػة القػػدس 
االحتبللية مف إصدار قرار بالمصادقة عمى مخطط بنػاء المركػز الييػودي الضػخـ فػي سػاحة البػراؽ المسػمى 

تػػراض الػػذي قدمػػو المجمػػس اإلسػػبلمي األعمػػى فػػي "بيػػت ىميبػػا"، وذلػػؾ حتػػى صػػدور القػػرار النيػػائي فػػي االع
 ضد المخطط الذي كانت المجنة الموائية صادقت عميو قبؿ نحو عاميف. 1948فمسطيف المحتمة عاـ 

وقاؿ المحامي قيس ناصر، المستشار القضائي لممجمس اإلسبلمي، في تصريحات خاصة لػ "قدس برس": 
، لخطورة الموضوع، وقدـ المجمس لممحكمة المركزية "لقد عقدت جمسة لسماع االعتراضات عمى المخطط

طمًبا مستعجبل إلصدار أمر يمنع المجنة الموائية مف اتخاذ قرار بالمصادقة عمى المخطط، وعميو قبمت 
 المحكمة الطمب وأعطت أمر المنع".

نوًىا إلى وأضاؼ "جّمدنا مخطط بيت ىميبا حتى البت النيائي في قضية المخطط الشامؿ لساحة البراؽ"، م
أف "مخطط بيت ىميبا ىو مخطط لبناء مركز ييودي ضخـ تبمغ مساحتو نحو أربعة آالؼ متر مربع وىو 
متعدد الطوابؽ ويشتمؿ عمى مكتبة وقاعات وعمى حديقة لآلثار التي اكتشفتيا سمطة ا ثار اإلسرائيمية في 

 الموقع".
 12/1/2013قدس برس، 

 
 اح كبيرة ومسؤولية اجتماعية ضعيفةربأالبنوك العاممة في فمسطين ...  34

اعمنت جمعية البنوؾ اف اجمالي قيمة المسؤولية االجتماعية لمبنوؾ العاممة في فمسطيف  :ابراىيـ ابو كامش
ويظير التقرير انخفاض مساىمة البنوؾ االجتماعية، التي  مبلييف دوالر. 302090705بمغت  2011لمعاـ 
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% التي حددتيا سمطة النقد كحد ادنى مف االرباح الصافية 2لػلـ تصؿ في غالبيا الى مستوى نسبة ا
 تخصص لممسؤولية االجتماعية.

ويبلحظ في التقرير اف حجـ البنوؾ لـ يرتبط بمستوى مسؤوليتيا االجتماعية0 فالبنؾ العربي الذي حقؽ 
را، ليحتؿ دوال 2560524مميوف دوالر ساىـ بػ 300أرباحا تجاوزت في النصؼ االوؿ مف العاـ الماضي 

وحصؿ بنؾ فمسطيف عمى المركز األوؿ  المرتبة الثالثة في سمـ البنوؾ االكثر التزاما بمسؤوليتيا االجتماعية.
دوالرات  108670003، وبمغت قيمة مساىمتو 2011كأكبر مساىـ في مجاؿ المسؤولية االجتماعية لمعاـ 

بلمي العربي في المرتبة الثانية % مف مجمؿ مساىمات البنوؾ، وجاء البنؾ االس60أي ما نسبتو 
دوالرا، والبنؾ االسبلمي  1960471دوالرا، وبمغت قيمة المسؤولية االجتماعية لبنؾ القدس  5260227بػ

دوالرا، والقاىرة/ عماف  590764دوالرا، والتجاري الفمسطيني بػ 890090الفمسطيني في المرتبة الخامسة بػ
دوالرا، واالىمي  400421الرات، واالسكاف لمتجارة والتمويؿ بػدو  460904دوالر، واالردف بػ 490302بػ

دوالر، واالستثمار الفمسطيني  200000الشرؽ االوسط المحدود بػHSBCدوالر، و  210400االردني بػ
اري دوالر، وأخيرا البنؾ العق 140000دوالرا، والرفاه لتمويؿ المشاريع الصغيرة عالوطني حالياو بػ  150598بػ

 .دوالر 70000لعربي بػالمصري ا
ويقر محافظ سمطة النقد د. جياد الوزير باف اجمالي قيمة ما قدمتو البنوؾ االربعة عشر مجتمعة ال ينسجـ 

% مف ارباحيا 2مع قيمة االرباح الصافية التي تحققيا وال يستجيب لمنسبة التي خصصتيا السمطة باقتطاع 
رة التزاـ البنوؾ والجياز المصرفي بالنسبة المقرة سنويا مف الصافية لممسؤولية االجتماعية، مشددا عمى ضرو 

 االرباح القابمة لمتوزيع لصالح أنشطة المسؤولية االجتماعية المستدامة.
الوزير الى انيا سجمت زيادة  ، اشار2011وفيما يتعمؽ بالبيانات المالية لمقطاع المصرفي الفمسطيني لمعاـ 

% وزيادة في اجمالي الودائع بحوالي 8يادة في رأس الماؿ بحوالي % وحققت ز 6في نسبة االصوؿ بحوالي 
مميار دوالر، وودائع  9.1%، وبمغ صافي االصوؿ حوالي 23% وزيادة في التسييبلت بحوالي 5.5

 %.2.9% الى 3.1مميارات تقريبا. وقابؿ ذلؾ انخفاض في الديوف المتعثرة مف  7العمبلء حوالي 
 13/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
  جراء العاصفة الجوية مميون دوالر الخسائر الفمسطينية في الضفة 35: وزارة الزراعة في رام اهلل  35

الناجمة عف العاصفة الجوية  الخسائر األولية براـ اهلل قّدر وزير الزراعة في الحكومة الفمسطينية: راـ اهلل
والتي لقي بسببيا  لشاـ في األياـ الثبلثة الماضية،ومنطقة ببلد ا الشديدة، التي ضربت األراضي الفمسطينية
 مميوف دوالر. ثبلثة أشخاص مصرعيـ، بخمسة وثبلثيف

أف الحكومة قرر استكماؿ  و،1|12في تصريحات إذاعية صباح اليوـ السبت ع وأكد الوزير وليد عساؼ،
لثموج التي وا الجوي العميؽ حصر األضرار، حيث ستعمؿ عمى تعويض المتضرريف جراء المنخفض

صبلحيا، وتقديـ التعويضات العاجمة  في األياـ الماضية وأوقعت خسائر كبيرة، تساقطت بترميـ البيوت وا 
 لممزارعيف المتضرريف كي يتمكنوا مف استئناؼ نشاطيـ الزراعي.

بلحيا كما وعد بحصر األضرار المتعمقة بالبنية التحتية مع الوزارات المعنية لمقياـ بالخطوات البلزمة إلص
 .نحو عشرة مبلييف دوالر وقاؿ إف خسائر القطاع الزراعي وفقا لمتقديرات تشير إلى .في أقرب وقت ممكف

 12/1/2013قدس برس، 
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 .. خطوة لبناء أرشيف فمسطيني  "ظالل الزمن" 36
صدر كتاب صور فوتوغرافية ضمف مشروع أرشفة وتوثيؽ « ظبلؿ الزمف»تحت عنواف : عماف ػ الدستور

خاص بالصورة وبالروايات الشفوية في منطقة وادي عارة، كمرحمة أولى قبؿ أف يشمؿ كافة فمسطيني 
 .48مناطؽ أراضي 

يحتوي الكتاب الذي حرره أكاديميًا البروفسور مصطفى كبيا والصادر عف صالة العرض لمفنوف في مدينة 
 صور العشرات مف الفمسطينييف. 48أـ الفحـ داخؿ أراضي 
إضافة  1948آخر خمس سنوات لمسنيف فمسطينييف عاشوا قبؿ نكبة فمسطيف عاـ والتقطت الصور في 

 لصور تاريخية توثؽ لسياقات تاريخية سابقة.
ويشمؿ المشروع التوثيقي صورا تاريخية أيضا جمعت مف المؤسسات واألفراد، وفييا يكاد المشاىد المتمعف 

ـ الغربية القادمة مف البحر نحو البيادر أف يصغي لحفيؼ القمح النامي في الحقوؿ واستشعار النسائ
 والبيارات في األرياؼ الفمسطينية.

 13/1/2013، الدستور، عّمان
 

 الشرق األوسط ب: الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي هو السب  النعدام االستقرار عبد اهلل الثاني 17
ولية في مجمة لونوفيؿ قاؿ الممؾ عبداهلل الثاني في مقابمة مع محررة الشؤوف الد: الدستور –عماف 

حيث »عة االنتشار، سارة دانييؿ، أف األردف تقبؿ الربيع العربي وتبناه منذ بدايتو، اوبزرفاتور الفرنسية الواس
نشاء مؤسسات  شيد عممية إصبلح سياسي غير مسبوقة وتعديبلت واسعة النطاؽ شممت ثمث الدستور، وا 

الفصؿ بيف  ديمقراطية جديدة مثؿ الييئة المستقمة لبلنتخاب والمحكمة الدستورية، وآليات رقابة أقوى، وتعزيز
 «.السمطات، وضماف استقبلؿ القضاء، وعدـ تغوؿ سمطة عمى أخرى

الممؾ أنا متفائؿ بحذر، فالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ىو السبب الرئيس قاؿ  وفيما يتصؿ بعممية السبلـ
في النعداـ االستقرار في منطقة الشرؽ األوسط وخارجيا، ويعد إيجاد حؿ ليذا الصراع األولوية األولى 

 السياسة الخارجية األردنية. 
وأنا أرى بوضوح وجود فرصة لموصوؿ إلى حؿ لمصراع ال يمكننا أف نفوتيا مف جديد، وسوؼ تبرز ىذه 
الفرصة ابتداء مف الشير القادـ بعد االنتياء مف تسمـ الرئيس أوباما لسمطاتو في فترتو الرئاسية الثانية، 

جراء االنتخابات اإلسرائيمية.  وا 
أف ىناؾ عدة عوامؿ سوؼ تجتمع معًا لتساىـ في إعطاء دفعة قوية لحؿ ىذا الصراع الممتد عمى وأرى 
عامًا قبؿ أف يفوت األواف عمى تحقيؽ حؿ الدولتيف. أحد العوامؿ ىو الفترة الرئاسية الثانية لمرئيس  94مدى 

دة سياسية قوية عالميًا تؤكد األمريكي الذي يفيـ بشكؿ عميؽ تعقيدات ىذا الصراع، باإلضافة إلى تشكؿ إرا
 اإلسرائيمي األوسع.  -اإلسرائيمي والصراع العربي  -عمى الحاجة الممحة لحؿ الصراع الفمسطيني 

وىناؾ عامؿ آخر وىو قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة األخير باالعتراؼ بفمسطيف كدولة مراقب غير 
مطروحة. وىناؾ أيضًا الضغوط الناجمة عف الربيع العربي عضو، وحقيقة أف مبادرة السبلـ العربية ال تزاؿ 

قامة الدولة الفمسطينية. كؿ ذلؾ يفتح نافذة  نياء االحتبلؿ اإلسرائيمي وا  الذي أبرز الحاجة لمحرية والكرامة، وا 
 فرصة لمدفع باتجاه إحياء عممية السبلـ. لف يتوفر لنا أربع سنوات أخرى في انتظار الرئيس األمريكي القادـ
ليعمؿ لصالح السبلـ في الشرؽ األوسط، خصوصًا أف المستوطنات االسرائيمية تبتمع األراضي الفمسطينية، 

 ما ييدد مبدأ حؿ الدولتيف والتواصؿ الجغرافي لمدولة الفمسطينية.



 
 

 

 

 

           10ص                                    1718العدد:                31/3/1031األحد  التاريخ:

ونحف نعمؿ بشكؿ وثيؽ مع عدة أطراؼ أوروبية، منيا فرنسا، القتراح بعض األفكار الفاعمة والناجحة، 
مف شأنيا تمكيف الواليات المتحدة مف االنخراط في ىذا الجيد ولعب دور في العممية السممية في والتي 

 أقرب وقت بعد بدء الفترة الرئاسية الثانية لمرئيس أوباما. 
وبإمكانؾ القوؿ إننا نقوـ بدورنا عمى أكمؿ وجو لتمييد الطريؽ الستغبلؿ ىذه الفرصة التي تتبلشى بسرعة 

لـ يحصؿ أبدا أف تخمى األردف عف مسؤولياتو وألقى بالعبء الكامؿ عمى الواليات و  لتيف.لتطبيؽ حؿ الدو 
اإلسرائيمي مصمحة  -المتحدة واإلتحاد األوروبي، ولف يفعؿ، وذلؾ ببساطة ألف السبلـ الفمسطيني 

تدت استراتيجية لؤلردف. ففي أوائؿ العاـ الماضي، نجحت محادثات عّماف في كسر حالة مف الجمود ام
لتسعة عشر شيرًا ونت  عنيا جو إيجابي مّكف المفاوضيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف مف االستمرار في 
االتصاالت المباشرة، وصمت إلى مرحمة تبادؿ الرسائؿ بيف الزعيميف، ولكف لؤلسؼ لـ يتحقؽ تقدـ بعد 

 ذلؾ.
إنجازًا تاريخيًا ىو غير عضو  رفع تمثيؿ فمسطيف في األمـ المتحدة إلى مرتبة دولة مراقبوأكد أف 

ستراتيجيًا بالفعؿ. ويجب عمينا ا ف استثمار ذلؾ لمتأكد مف اكتساب عممية السبلـ الزخـ الذي تستحقو،  وا 
 وأف تتجدد المفاوضات وأف تتطرؽ إلى كؿ قضايا الوضع النيائي عمى أساس حؿ الدولتيف.

إلثبات أف المفاوضات والوسائؿ السممية، وليس  وكما تريف، فإننا كمجتمع دولي نتحمؿ مسؤولية أخبلقية
الصواري  والغارات الجوية، ىي الوسيمة المجدية التي تحقؽ النتائ . لقد كاف رد الفعؿ الدولي عمى العدواف 
الذي حدث أخيرًا عمى غزة في سياقو الصحيح، ولكنو يوشؾ أف يبعث بالرسالة الخطأ إف لـ نتابع المسألة 

سة الستئناؼ المفاوضات المباشرة. بالمقابؿ، فإف تصويت األمـ المتحدة أبرز موقفًا باتخاذ خطوات مممو 
دوليًا لصالح ني  السمطة الفمسطينية الشرعي والقانوني والسممي نحو حؿ الصراع. وقد أثبت ذلؾ وجود دعـ 

العوائؽ قوي لمسبلـ والمفاوضات، إضافة إلى موقؼ قوي ضد المستوطنات، والتي نتفؽ عمى أنيا أحد 
و والتي أثارت استنكارًا عالميًا قويًا واضحًا، خصوصًا مف E 1الرئيسة أماـ السبلـ، خصوصًا في مناطؽ ع

 فرنسا.
 31/3/1031، الدستور، عّمان

 
 تجدد المطالبة بمنح أبناء غزة رخصة مزاولة مهنة  األسناننقابة أطباء األردن:  18

هلل الرنتيسي المطالبة بمنح اطباء اسناف غزة المقيميف في جدد اميف سر نقابة اطباء االسناف عبدا :عماف
 المممكة والحامميف لجوازات سفر اردنية رخصة مزاولة مينة.

واكد في تصريح صحافي امس السبت ضرورة اف يأخذ ديواف الراي والتشريع بالتعديبلت التي اقرىا  
عمى عضوية النقابة مناشدا المعنييف النظر االجتماع االخير لمييئة العامة لمنقابة بحصوؿ ىؤالء االطباء 

باىتماـ في قضية اطباء اسناف غزة لوقؼ معاناتيـ وتمكينيـ مف االستفادة مف مؤىبلتيـ العممية وتحسيف 
 ظروفيـ المعيشية بايجاد مصادر دخؿ ليـ.

اجتماع الييئة العامة وطالب الرنتيسي ديواف الراي والتشريع بالنظر في مواد نظاـ النقابة التي تـ تعديميا في 
االخير لمنقابة والتي تضمنت مف بينيا السماح الطباء اسناف غزة المقيميف في المممكة والحامميف لجوازات 

 طبيبا بالحصوؿ عمى عضوية النقابة. 54السفر االردنية وعددىـ 
 31/3/1031، الرأي، عّمان
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 قبموني مواطًنا في قريتكم إ ألهاليها: "با  الشمس"الروائي المبناني إلياس خوري مؤلف  19
، السبت، «باب الشمس»أرسؿ الكاتب والروائي المبناني إلياس خوري، مؤلؼ رواية : وكاالت – 57عرب

رسالة إلى قرية بناىا نشطاء فمسطينيوف واستميموا مف روايتو اسميا، وطمب منيـ أف يقبموه مواطًنا في ىذه 
  القرية.

، «باب الشمس»جاف مواجية االستيطاف قد أقاموا قرية تحمؿ اسـ فمسطيني مف نشطاء ل 100كاف نحو و 
شرؽ القدس، مف خبلؿ نصب « 3إي »، عمى أراضي المنطقة التي تسمييا إسرائيؿ «خوري»تيّمًنا برواية 

 خياـ ووضع معدات لممعيشة فييا.
كنت معكـ،  لف أقوؿ يا ليتني«: »فيس بوؾ»عبر صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي « خوري»وقاؿ 

فأنا معكـ. أراكـ وأرى كيؼ صار الحمـ عمى أيديكـ حقيقة منغرسة في األرض. عمى ىذه األرض ما 
يستحؽ الحياة كما كتب محمود درويش، ألنكـ عندما بنيتـ قريتكـ الرائعة أعدتـ المعنى إلى المعنى، وصرتـ 

 «.أبناء ىذه األرض وأسيادىا
يتكـ كؿ وجوه األحبة الذيف غابوا في الطريؽ إلى أرض موعدنا أرى في قر »وقاؿ األديب في رسالتو: 

الفمسطيني. فمسطيف ىي موعد الغرباء الذيف طردوا مف أرضيـ، ويطردوف كؿ يـو مف بيوتيـ غرباء وأنتـ 
أبناء األرض وزيتونيا وزيتيا، أنتـ زيتوف فمسطيف الذي يضيء بشمس العدؿ، تبنوف قريتكـ فيشتعؿ بكـ نور 

 «.نور عمى نورالحرية.. 
أرى في عيونكـ وطنا يولد مف ركاـ »مف النشطاء الفمسطينييف قبولو مواطًنا في قريتيـ: « خوري»وطمب 

النكبة الكبرى المستمرة منذ أربعة وستيف عاما.. أراكـ فتكبر في قمبي الكممات، أرى الكممات فتكبروف في 
ىو أف تقبموني مواطًنا في قريتكـ، أتعمـ معكـ  وجداني وتعموف وتقتحموف السماء.. وختاًما لي طمب واحد

ىذه ىي فمسطيف التي حمـ بيا يونس في رواية باب الشمس. كاف ليونس »وأضاؼ:  «.معاني الحرية والحؽ
حمـ مف كممات، فصارت الكممات جروًحا تنزؼ بيا األرض، وصرتـ أنتـ يا أىالي باب الشمس كممات 

 «.لى فمسطيفتكتب الحمـ بالحرية وتعيد فمسطيف إ
 31/3/1031، 48عر  

 
   ينلتكون ضد ارادة الفمسطيني "سرائيل"إو الواليات المتحدةجاءت بها  الفمسطينيةمرسي: السمطة  40

تداوؿ نشطاء مواقع التواصؿ االجتماعي فيديو يصؼ فيو الصياينة بأنيـ مصاصي دماء : وكاالت –سما 
” أي قبؿ عاميف مف توليو الحكـ، داعًيا الى  1030وأحفاد القردة والخنازير في حوار مسجؿ لو عاـ 

 ضد إسرائيؿ وقطع كؿ العبلقات مع الدولة الييودية.“المقاومة العسكرية 
ىذه الكممات مف شريط وجده معيد بحوث إعبلـ الشرؽ األوسط في شريط متداوؿ وقاـ بترجمتيا وأعادت 

لقاءات ” في المقطات التي وصفيا المعيد بأنيا و  صحيفة جيورزاليـ بوست اإلسرائيمية نشرىا ىذا األسبوع.
 3057قاؿ الرئيس مرسي أف الصياينة ليس ليـ الحؽ في األرض الفمسطينية، وأف ما أخذوه قبؿ ” أرشيفية 

يعد نيًبا، وما يفعموه ا ف ىو استمرار ليذا النيب، مشيًرا إلى عدـ اإلعتراؼ بالخط األخضر اإلسرائيمي وأف 
 لمفمسطينييف وليست لمصياينة. األرض الفمسطينية

وأكد مرسي أف المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية العقيمة ىي إضاعة لموقت والفرص، يكسب فييا 
يمكننا أف نرى كيؼ ” الصياينة الفرص ويخسر فييا الفمسطينيوف والعرب والمسمموف الوقت والفرص قائبلً 

 ”.اتبدد ىذا الحمـ .. إف ىذا الحمـ لطالما كاف وىمً 
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وأضاؼ الرئيس مرسي لقناة القدس "تابعة لحماس" وتبث مف بيروت، أف الصياينة واألعداء األمريكييف ىـ 
ال ” الذيف "خمقوا السمطة الفمسطينية لغرض وحيد ىو معارضة إرادة الشعب الفمسطيني ومصالحو"، وقاؿ 

قة عمى الصياينة وكؿ ما يريدوف يوجد شخص مسئوؿ يمكنو أف يتوقع أي تقدـ عمى ىذا المسار، فإما المواف
أو تكوف الحرب وىذا ما يعرفو ىؤالء محتمي األرض الفمسطينية، واصًفا إياىـ بمصاصي الدماء ودعاة 

 ”.الحرب وحفدة القردة والخنازير الذي ىاجموا الفمسطينييف
جرامييف وقاؿ مرسي ينبغي أف يكوف ىناؾ مقاومة عسكرية داخؿ أرض فمسطيف ضد ىؤالء الصياينة اإل

الذيف يياجموف فمسطيف وشعبيا، باإلضافة إلى المقاومة السياسية واالقتصادية مف خبلؿ المقاطعة ودعـ 
مقاتمي المقاومة، ىذا ينبغي أف يكوف ممارسة المسمميف والعرب خارج فمسطيف، وأال تتعامؿ الشعوب 

ـ إعطائيـ أي فرصة ومنعيـ مف واألنظمة العربية والمسممة معيـ، مؤكًدا عمى أىمية الضغط عمييـ وعد
 الوقوؼ عمى أي أرض عربية أو إسبلمية وطردىـ مف ببلدنا.

كما وصفتيا  -وتنشر الصحيفة االسرائيمية، أف الرئيس مرسي تمفظ بإشاعات كاذبة تقميدية معادية لمسامية 
ذىبوا عمى مدار  لقد كانوا يشعموف نيراف الحرب األىمية أينما”بشأف طبيعة الييود، قائبل  -الصحيفة 

وأشارت إلى أف الرئيس مرسي خفؼ بشكؿ كبير مف التصريحات المعادية ”. التاري .. إنيـ عدائيوف بالفطرة
 إلسرائيؿ بعد أف تولى السمطة في اإلنتخابات الديمقراطية األولى في مصر.

 31/3/1031، وكالة سما اإلخبارية
 

 ضمن سياسة السودان لدعم الشع  الفمسطيني تأتي  لغزة السوداني الوفدزيارة مهدي القطبي:  43
 لقطاع غزة ، أف زيارة الوفد السودانيالقطبي أكد مستشار الرئيس السوداني د. ميدي: أحمد المصري -غزة

تأتي ضمف سياسة السوداف ورؤيتو لدعـ الشعب الفمسطيني وقضيتو، والوقوؼ مع قطاع غزة المحاصر، 
 عمى تأسيس حمقة وصؿ وتمكيف الروابط مع الشعب الفمسطيني وغزة. معبرًا عف أممو في أف تعمؿ الزيارة

، عندما وصمت الكتائب السودانية 3057وأضاؼ "ىذه الزيارة حمقة مف حمقات التواصؿ التي بدأت منذ عاـ 
المتطوعة لمجياد مع الفمسطينييف ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي"، ُمتطرقًا إلى مفاصؿ في وقوؼ السوداف مع 

 ثورتيا ضد االحتبلؿ.فمسطيف و 
، والمتمثؿ في 3098وأشار ميدي إلى أف السوداف يفتخر دومًا بما أسسو مف موقؼ تاريخي بعد نكسة عاـ 

عدـ االعتراؼ باالحتبلؿ عمى أرض فمسطيف، أو إبراـ اتفاقيات السبلـ معو والتطبيع، مضيفًا: "إذا كنا 
 يومًا بعد يوـ".  بعيديف عف تخـو فمسطيف إال أف المسافة تقترب بيننا

 31/3/1031، فمسطين أون الين
 

 اتفاقية كام  ديفيد ظالمة لمصر«: الحياة»أبو الفتوح لو  41
حسني موافي: قاؿ رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعـ أبو الفتوح، في مقابمة مع  -القاىرة 

اتفاقية كامب ديفيد ظالمة لمصر؛ ، حوؿ الموقؼ مف اتفاقية كامب ديفيد والسبلـ مع إسرائيؿ؟، أف «الحياة»
فأي بمد في العالـ يرضى بأف تُفرض قيود عمى حركة جيشو وقواتو األمنية داخؿ أرضو بيذه الطريقة التي 

 فرضتيا ىذه االتفاقية الظالمة التي تحرص عمى أمف إسرائيؿ، وال تحافظ عمى أمف مصر؟!
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ولو مف األساس في ظؿ التوسع االستيطاني أما بالنسبة إلى السبلـ مع إسرائيؿ فبل محؿ لمنقاش ح
الصييوني، وفي ظؿ االستيبلء عمى القدس وعمى المقدسات اإلسبلمية، وفي ظؿ حصار غزة، وفي ظؿ 

 الترسانة النووية اإلسرائيمية التي تمّثؿ الخطر األكبر عمى أمف مصر القومي وعمى أمف المنطقة كميا.
 31/3/1031، الحياة، لندن

 
  ة سعودية أردنية حول فمسطين وسوريا مباحثات مصري 41

أجرى وزير الخارجية المصري محمد عمرو أمس، اتصااًل ىاتفيًا بوزيري خارجية السعودية : عد .ب .أو
 األمير سعود الفيصؿ واألردف ناصر جودة.

وذكر بياف لمخارجية المصرية أف مباحثات عمرو مع نظيريو السعودي واألردني تناولت تطورات الوضع 
 مى الساحة الفمسطينية بمختمؼ أبعادىا، والموقؼ مف األزمة السورية وسبؿ التقدـ نحو إيجاد الحموؿ ليا.ع

ويأتي ذلؾ في إطار اإلعداد الجتماع مجمس جامعة الدوؿ العربية اليوـ األحد، حسبما أفاد نزيو النجاري 
 نائب المتحدث الرسمي باسـ وزارة الخارجية.            

 31/3/1031، شارقةالخميج، ال
 

 أكبر وفد رياضي مصري يزور يزور قطاع غزة منذ تشكيل السمطة الفمسطينية  44
القاىرة: وصؿ قطاع غزة أمس وفد رياضي مصري كبير برئاسة وزير الرياضة العامري فاروؽ، ضـ  -غزة 
ليا عددا مف شخصية رياضية مف بينيـ البلعب الكبير أحمد حسف، في زيارة تستمر عدة أياـ يوقع خبل 84

 برتوكوالت التعاوف مع الجانب الفمسطيني في مسعى لكسر الحصار القائـ عمى القطاع.
. كما تعد ىذه الزيارة 3005ويعد ىذا أكبر وفد رياضي يزور قطاع غزة منذ تشكيؿ السمطة الفمسطينية عاـ 

ي المكتب التنفيذي األولى مف نوعيا لمسؤوؿ رياضي مصري وعربي لمقطاع، حيث يترأس الوزير المصر 
 لوزراء الشباب والعرب.

الزيارة تأتي لدعـ صمود الشباب »، إف «الشرؽ األوسط»وقاؿ مصدر في وزارة الرياضة المصرية لػ
الفمسطيني والرياضة الفمسطينية في وجو االحتبلؿ، وأماـ محاوالت االحتبلؿ تدمير القطاع الرياضي في 

تعاوف بيف وزارة الرياضة ونظيرتيا الفمسطينية، وتجديد اتفاقات التعاوف ، الفتا إلى أنيا ستشيد تعزيز ال«غزة
في جميع المجاالت الرياضية، وعقد توأمة بيف وزارة الرياضة المصرية ونظيرتيا بفمسطيف لفتح آفاؽ تعاوف 

ف الوفد وعقد اتفاقات مع مسؤوليف في قطاع الرياضة الفمسطينية لتبادؿ الخبرات والزيارات، وعقد لقاءات بي
 واالتحادات الرياضية، واألندية، واإلعبلـ الرياضي في غزة.

بغزة يشارؾ فييا عدد مف قدماء العبي كرة « اليرموؾ»ومف المقرر أف يتـ تنظيـ مباراة كرة قدـ عمى ممعب 
القدـ، مف بينيـ رئيس حكومة غزة إسماعيؿ ىنية والكابتف أحمد حسف قائد نادي الزمالؾ المصري، ووزير 

لرياضة المصري العامري فاروؽ ووزير الرياضة في حكومة غزة محمد المدىوف في مواجية فريؽ مف ا
 شباب غزة.

 31/3/1031، الشرق األوسط، لندن
 

 لتسوية خالفات تعيق المصالحة "صيغ توفيقية" أعداد القاهرة بصدد"الشرق االوسط":  45
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لمصرية تبذؿ حاليا جيودا كبيرة مف وراء أف الرئاسة ا« الشرؽ األوسط»عممت : صالح النعامي - غزة
الكواليس لتقريب وجيات النظر بيف ممثمي حركتي فتح وحماس، رغـ حالة التشاـؤ التي سادت عقب لقاء 
الرئيس الفمسطيني محمود عباس عأبو مازفو برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ، في 

 القاىرة.
ئاسة المصرية ضغطت عمى الحركتيف لتقديـ موعد لقاءاتيما في وذكرت مصادر فمسطينية مطمعة أف الر 

عبلف الدوحة، حيث نجحت الرئاسة المصرية في  القاىرة بشأف تطبيؽ ما تـ التوافؽ عميو في اتفاؽ القاىرة وا 
 إقناع الفرقاء في الساحة الفمسطينية بالشروع فورا في عقد ىذه المقاءات في القاىرة، عمما بأنو كاف مقررا أف

 يتـ عقدىا في مطمع فبراير عشباطو المقبؿ.
وأشارت المصادر إلى أنو بات يممس ألوؿ مرة رغبة واضحة مف الرئاسة المصرية في تحقيؽ إنجاز عممي 

 عمى صعيد المصالحة، في مؤشر عمى رغبة اإلدارة المصرية في تحقيؽ إنجاز إقميمي سريع.
ص في لقائو األخير مع الرئيس عباس، عمى وأوضحت المصادر أف الرئيس المصري محمد مرسي حر 

تبديد أي مخاوؼ لديو مف أنو ينحاز لجانب حماس، مشيرة إلى أف مرسي حرص عمى استقباؿ عباس في 
قصره كرؤساء الدوؿ، حيث إنو خصص لو في المقاء األخير كرسيا منفردا، ولـ يجمسو عمى كرسي ثبلثي 

 المخموع حسني مبارؾ.برفقة ضيوؼ آخريف، كما كاف يستقبمو الرئيس 
وأوضحت المصادر أف مرسي أصدر تعميمات لجياز المخابرات العامة المصرية بتكثيؼ جيودىا إلنجاز 
طبلعو عمى التفاصيؿ المتعمقة بيا أوال بأوؿ، عبلوة عمى تخصيص دور لمجيات  اتفاؽ المصالحة وا 

اءات مع ممثمي فتح وحماس الذيف االستشارية في القصر الرئاسي في جيود المصالحة، سيما القياـ بمق
 يزوروف القاىرة.

وتوقع المصدر أف يقوـ الجانب المصري بعرض صيغ توفيقية عمى الطرفيف لجسر اليوة بشأف المواقؼ 
الخبلفية، سيما قضيتي االنتخابات وتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني. واستدركت المصادر أنو رغـ حاجة 

و مف العسير عمى الرئاسة المصرية الدفع نحو حؿ الكثير مف القضايا طرفي االنقساـ لمدور المصري، فإن
 الخبلفية، بسبب تعقيدات الخبلفات بيف الجانبيف.

وتعتقد المصادر أف حدوث انطبلقة يتوقؼ عمى صدور قرارات حقيقية لدى الجانبيف بتسييؿ إنجاز اتفاؽ 
 بينيما.المصالحة، الذي يتطمب أوال استعادة الثقة المفقودة تماما 

وقالت المصادر إف كؿ المؤشرات تدلؿ عمى أف التغييرات المرتقبة في الييكؿ القيادي لحماس لف تؤثر 
تقريبا عمى اتجاىات الحركة بشأف المصالحة؛ إذ إف فرص نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو 

صالحة عف حماس، في الوقت مرزوؽ في خبلفة مشعؿ كبيرة، عمما بأف أبو مرزوؽ يتولى عمميا ممؼ الم
الذي يتولى فيو عزاـ األحمد رئيس كتمة حركة فتح البرلمانية وعضو لجنتيا المركزية الممؼ نفسو في 

 الحركة.
 31/3/1031، الشرق األوسط، لندن
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ي محتجز لدييا عمى خمفية اتيامو بالتسمؿ أمرت السمطات المصرية أمس بسجف إسرائيم: الحياة –القاىرة 
 إلى أراضييا بطريقة غير مشروعة، في ثاني واقعة توقيؼ إسرائيمي يتـ ضبطيا خبلؿ أقؿ مف أسبوعيف.
وأوضحت مصادر أمنية أف قوات حرس الحدود المصرية أوقفت مواطنًا إسرائيميًا يدعى أحمد جماؿ محمود 
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يقيـ في وادي معمر في تؿ أبيب، وأشارت إلى أنو أوقؼ لدى ، ويعمؿ طباخًا و 57ضعيؼ وىو مف عرب 
دخولو بطريقة غير مشروعة إلى مصر عبر منفذ طابا المتاخـ لمحدود االسرائيمية عجنوب سيناءو مف دوف 
وجود أي أوراؽ تثبت ىويتو. وقالت إف الموقوؼ أفاد في التحقيقات التي اجريت معو أنو دخؿ األراضي 

لمجوء السياسي، مؤكدًا أنو مسمـ ويواجو اضطيادًا وقمعًا مف السمطات اإلسرائيمية المصرية لطمب حؽ ا
بسبب التزامو الديني، وأنو قدـ إلى مصر لشعوره باألمف فييا. وأمرت نيابة نويبع بسجنو أربعة أياـ عمى 

 ذمة التحقيقات التي تجرى معو.
 31/3/1031، الحياة، لندن
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح اليوـ الجمعة، أف الكونغرس األميركي سيناقش  :عكا أوف اليف
 يومًا بدوف تأشيرة. 00األسبوع القادـ، اقتراح بالسماح لئلسرائيمييف بدخوؿ الواليات المتحدة، لمدة ال تتجاوز 

نواب األميركي قد صادؽ في الماضي عمى انضماـ "إسرائيؿ" إلى مجموعة الدوؿ التي يعفى وكاف مجمس ال
مواطنييا مف الحصوؿ عمى تأشيرة لدخوؿ الواليات المتحدة، إال أف مجمس الشيوخ األميركي عارض الخطة، 

 األمر الذي أدى إلى إيقاؼ القرار.
دولة، مف ضمنيا دوؿ غربية  18يات المتحدة نحو و لدخوؿ الوالVWPويضـ برنام  اإلعفاء مف التأشيرة ع

وأوروبية، باإلضافة إلى الياباف وسنغافورا وتايواف وأستراليا، وتطالب أميركا مف الدوؿ التي تنضـ لمبرنام  
 التعاوف في مجاؿ  المعمومات اإلستخبارية والجنائية، باإلضافة إلى التعاوف في مجاؿ مكافحة "اإلرىاب".

ة أف سبب رفض مجمس الشيوخ األميركي لمخطة في السابؽ ىو عدـ إيفاء "إسرائيؿ" وأوضحت الصحيف
بعدد مف الشروط البلزمة لدخوليا ضمف برنام  اإلعفاء مف التأشيرة، أىميا أف ال تتجاوز نسبة  

لى %، باإلضافة إلى تغير جواز السفر اإلسرائيمي إ1اإلسرائيمييف الراغبيف مف دخوؿ الواليات المتحدة عف 
 جواز سفر إليكتروني يحتوي عمى المعمومات الحيوية الخاصة بالمسافر.

كما وتطالب الواليات المتحدة إسرائيؿ بالسماح لممواطنيف الفمسطينييف مف حممة الجنسية األميركية بدخوؿ 
 المدف اإلسرائيمية، ومعاممتيـ كمواطنيف أميركييف، األمر الذي تعارضو "إسرائيؿ" بشده.

 31/3/1031، ينعكا اون ال
 

 وصفتها بأنها أعظم عبارات العدالة: جامعة "هارفارد" تعمق آية قرآنية عمى مدخمها الرئيسي 48
مف سورة النساء عمى حائط  135وضعت كمية القانوف بأشير الجامعات األميركية "ىارفارد"، ا ية رقـ  

 بالمدخؿ الرئيسي لمكمية، بحسب صحيفة "الشروؽ" الجزائرية.
لكمية، وىي مف أعرؽ كميات القانوف في العالـ، ا ية بأنيا "أعظـ عبارات العدالة في العالـ ووصفت ا
 والتاري ".

َوَلْو َعَمى وا ية الكريمة المعنية ىي قوؿ اهلل عز وجؿ: }َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَف ِباْلِقْسِط ُشَيَداَء ِلمَِّو 
ـْ َأِو الْ  ْف َتْمُووا َأْو َواِلَدْيِف َواأْلَْقَرِبيَف ِإْف َيُكْف َغِنيغا َأْو َفِقيًرا َفالمَُّو َأْوَلى ِبِيَما َفبَل َتتَِّبُعوا اْلَيَوى َأْف َتعْ َأْنُفِسُك ِدُلوا َواِ 

 [.135ُتْعِرُضوا َفِإفَّ المََّو َكاَف ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيًرا{ ]النساء: 
الحائط المقابؿ لممدخؿ الرئيسي لمكمية، وىو حائط مخصص ألىـ العبارات التي وُنقشت ا ية الكريمة عمى 

 قيمت عف العدالة عبر األزماف.
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وأضافت الصحيفة أف المبتعث السعودي إلى الواليات المتحدة عبد اهلل الجمعة، ىو أوؿ مف تنبو إلى ىذه 
وقاـ بنشرىا عمى موقع التواصؿ ا ية الكريمة المنقوشة عمى حائط كمية القانوف، والتقط صورتيا، 

 االجتماعي "تويتر".
 13/1/2013، االتحاد، ابوظبي
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أف نيايػػة حػػؿ الػػدولتيف يػػأتي مػػف اإلجػػراءات « مجموعػػة األزمػػات الدوليػػة»أعمنػػت : محمػػد يػػونس –راـ اهلل 
لقدس، مطالبة الحكومة اإلسرائيمية بوقػؼ جميػع مشػاريع البنػاء االسػتيطاني فػي االستيطانية المتواصمة في ا

 المدينة إذا أرادت ليذا الحؿ أف يكوف قاببًل لمتحقيؽ.
عنػػدما بػػدأ  1000لػػـ تعػػد القػػدس المدينػػة التػػي كانػػت عػػاـ »وجػػاء فػػي أحػػدث تقريػػر لممجموعػػة نشػػر أمػػس: 

لقػد تغّيػر الكثيػر منػذ ذلػؾ الحػيف، مػا يعقّػد ميمػة تقسػيـ  اإلسرائيميوف والفمسطينيوف التفاوض عمى مصيرىا.
، عمى أسػاس 1000المدينة وفقًا لمصيغة التي طرحيا الرئيس بيؿ كمينتوف في كانوف األوؿ عديسمبرو عاـ 

أف مػػا ىػػػو ييػػػودي سػػػيكوف إسػػػرائيميًا، ومػػػا ىػػػو عربػػي سػػػيكوف فمسػػػطينيًا، وسػػػيتـ وضػػػع نظػػػاـ خػػػاص إلدارة 
 «.ّدسة بالنسبة الى األدياف السماوية الثبلثةاألماكف التي تعتبر مق

بات شائعًا القوؿ في بعض األوساط بأف التقسيـ لـ يعػد قػاببًل لمتنفيػذ بػالنظر إلػى تسػارع »وأضاؼ التقرير: 
بناء المستوطنات والشكؿ الذي اتخذتو ىذه المستوطنات. إاّل أف التقسػيـ لػيس عممػًا دقيقػًا بػأي حػاؿ، نظريػًا 

إنو إذا توافرت الرغبػة لػدى واضػعي الخػرائط وتػوافرت اإلرادة لػدى ُصػناع السياسػات فإنػو مػا  عمى األقؿ، إذ
ف لـ يكف باإلمكاف رسـ الخط نفسو الذي ُرسـ قبؿ   «.عاماً  31يزاؿ باإلمكاف تطبيؽ المبدأ نفسو، وا 

الييوديػػة فػػػي  إاّل أف ثمػػة أمػػريف غيػػر قػػابميف لمعكػػس: األوؿ ىػػو أف توسػػع المسػػتوطنات واألحيػػاء»وتػػابع: 
القػػػدس الشػػػرقية يرفػػػع الػػػثمف السياسػػػي لمتقسػػػيـ، وبالتػػػالي يقمػػػؿ مػػػف احتمػػػاؿ حدوثػػػو. ومػػػف ىنػػػا يترتػػػب عمػػػى 
المجتمع الدولي، خصوصًا الواليات المتحدة، الضغط عمى إسرائيؿ كي تحد مف إجراء المزيد مف التغييػرات 

عمػػػػى نحػػػو خػػػاص اليػػػػـو فػػػي ضػػػػوء  بػػػات ىػػػذا التحػػػػدي ممّحػػػاً »وزاد: «. فػػػي المشػػػيد العمرانػػػػي فػػػي القػػػػدس
اإلعبلنات األخيرة عف بناء وحدات استيطانية جديدة يػرى فييػا كثيػروف تقويضػًا كػامبًل ألي حػؿ يسػتند إلػى 

 «.قياـ دولتيف
وأشار التقرير إلى أف عدد المستوطنيف في القدس الشرقية ارتفع منذ وضع كمينتوف معاييره بشكؿ كبير فػي 

رجي يحدد القدس الكبرى، وحزاـ متوسط يحيط بمركز المدينة، وحزاـ داخمي يمر ثبلثة أحزمة ىي: حزاـ خا
العنصر الجيد ىو أف معظـ الزيادات حدثت حتى ا ف فػي منػاطؽ كانػت مبنيػة »بمركز المدينة. وأضاؼ: 

 سابقًا. أما العنصر السيء فيو أف بناء المستوطنات خبلؿ األعػواـ الخمسػة واألربعػيف الماضػية كػاف مكثفػاً 
إلػػػى درجػػػة جعػػػؿ حتػػػى توسػػػعات صػػػغيرة فػػػي مواقػػػع اسػػػتراتيجية تشػػػكؿ ضػػػربة قاضػػػية ألي احتمػػػاؿ بتقسػػػيـ 

 «.المدينة يومًا ما
تعتبػػػػر مؤذيػػػػة عمػػػػى نحػػػػو خػػػػاص ألنيػػػػا ستفصػػػػؿ القػػػػدس الشػػػػرقية عػػػػف الدولػػػػة  3اي »واعتبػػػػر أف منطقػػػػة 

طانية الجديػدة بتطويػؽ بعػض الفمسطينية وتقطع توّسعيا العمراني، وفي جنوب القدس تيدد الوحػدات االسػتي
وقػػاؿ إف النقطػػة التػػي يحتمػػؿ أف تسػػبب انفجػػارًا أكثػػر مػػف غيرىػػا تقػػع وسػػط «. األحيػػاء العربيػػة بشػػكؿ كامػػؿ

 المدينة حيث تسارعت عمميات البناء االستيطاني داخؿ األحياء الفمسطينية المسكونة بكثافة.
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الحػدائؽ لئلسػرائيمييف حػػوؿ المركػز التػػاريخي وتعػرض تقريػر مجموعػػة األزمػات الدوليػة الػػى إقامػة حمقػة مػػف 
 ألؼ شخص سنويًا. 500لممدينة، أكبرىا مدينة داود في حي سمواف الفمسطيني، إذ يزورىا أكثر مف 

وتقػػع فػػي مركػػز النػػزاع ىنػػا السػػاحة ىػػار ىابايػػت عجبػػؿ الييكػػؿو المقدسػػة عنػػد الييػػود، »وجػػاء فػػي التقريػػر: 
 «.ما سيكوف لو أثر كبير جدًا عمى الصراع والحـر الشريؼ المقدس لممسمميف، وىو

مػػف المبكػػر جػػدًا نفػػض الغبػػار عػػف االقتراحػػات القديمػػة المتعمقػػة بالمدينػػة، كمػػا أف »وخمػػص التقريػػر إلػػى أف 
الوقت لػـ يتػأخر عمػى تقػديـ دعػـ أكثػر قػوة لموجػود العربػي، خصوصػًا بنػاء المسػاكف فػي الجػزء الشػرقي مػف 

 «.المدينة
عمػػػى المجتمػػػع الػػػدولي، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ األردف، أف يػػػدفع باتجػػػاه زيػػػادة عػػػدد المبػػػاني »وقالػػػت المجموعػػػة إف 

السكنية العربية، سواء عمى شػكؿ بنػاء أحيػاء جديػدة، عممػا انػو لػـ يػتـ مػنح تػرخيص لبنػاء حػي واحػد خػبلؿ 
 «.األعواـ الخمسة واألربعيف الماضية، وبناء مساكف جديدة في األحياء القائمة

حماية مسألة قابمية حل »توصيات إلى الحكومة اإلسرائيمية من أجل ما قالت إنه وقدمت المجموعة ست 
 «:الدولتين لمحياة لجهة األرض

، وكػذلؾ بػيف 3تجميد الموافقات وأي أعماؿ بناء وبنية تحتية جارية فػي المنطقػة اي »التوصية األولى ىي 
 «.ت يائيؿوالمستوطنات جنوب القدس عىارحوما، وغفعات ىاماتوس، وميمو وغفعا

التوقػػؼ عػػف بنػػاء مسػػتوطنات جديػػدة وتوسػػيع المسػػتوطنات القائمػػة بشػػكؿ يتجػػاوز الحػػدود »التوصػػية الثانيػػة 
 «.الحالية لمبناء

تغييػػػر ترتيػػػب إقامػػػة الشػػػعائر الييوديػػػة فػػػي الحػػػـر الشػػػريؼ بػػػالتوافؽ مػػػع منظمػػػة التحريػػػر »التوصػػػية الثالثػػػة 
 «.الفمسطينية واألوقاؼ األردنية

تحسػػػيف األحػػػواؿ المعيشػػػية لمفمسػػػطينييف المقدسػػػييف، بمػػػا ينسػػػجـ مػػػع المخػػػاوؼ األمنيػػػػة » كمػػػا اوصػػػت بػػػػ
المشروعة، وذلؾ بضماف تسييؿ العبور مف خبلؿ الجدار العازؿ بالنسبة إلى األشػخاص والسػمع والحػد مػف 

 «.القيود المفروضة عمى العبور مف الضفة الغربية والييا
لمحدائؽ الوطنية حوؿ المدينة القديمة، أو في الحد األدنى إشراؾ  وقؼ التطوير األحادي»وأوصت كذلؾ بػ 

منظمػػات دوليػػة مثػػؿ منظمػػة األمػػـ المتحػػدة لمتربيػػة والعمػػـو والثقافػػة عيونيسػػكوو فػػي مراقبػػة المحافظػػة عمػػى 
 المواقع التاريخية وضماف أال تؤثر بشكؿ غير متناسب عمى حياة السكاف المحمييف.

« معاليػو أدومػيـ»، واالمتنػاع عػف توسػيعو حػوؿ «الخػط األخضػر»فقط عمػى  وأوصت بجعؿ الجدار العازؿ
 «.غوش عتصيوف»والتخمي عف جزئو الشرقي حوؿ مستوطنة 

تنظػػيـ وتخطػػيط وبنػػاء أحيػػاء عربيػػة بالتعػػاوف مػػع السػػكاف العػػرب فػػي القػػدس »واقترحػػت عمػػى بمديػػة القػػدس 
االمتناع عف إنكار التاري  الييودي »سطينية بػ ونصحت السمطة الفم«. الشرقية والمجتمع المدني الفمسطيني

فػػي المدينػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ وجػػود الييكػػؿ، واإلعػػبلف أف جميػػع المواقػػع المقدسػػة بالنسػػبة إلػػى الييػػود فػػي دولػػة 
عػادة تقػويـ سياسػة المقاطعػة والنظػر فػي أشػكاؿ مختمفػة إلمكػاف  فمسطينية مستقمة ستكوف مفتوحة لمييود، وا 

 «.قدس الشرقيةالمشاركة في إدارة ال
تمكػػػيف األوقػػػاؼ مػػػف المحافظػػػة عمػػػى اليػػػدوء ومنػػػع الصػػػدامات المحتممػػػة فػػػي الحػػػـر »وأوصػػػت األردف بػػػػ 

الشريؼ، وذلؾ إلطبلؽ عممية تشاورية شاممة تضـ فمسطينيي إسػرائيؿ، والقػدس والضػفة وغػزة، إضػافة إلػى 
 «.دوؿ عربية
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ا في ذلؾ الضغوط الديبموماسػية والعمنيػة، عمػى أف اإلصرار، بم»وطالبت أعضاء المجنة الرباعية الدولية بػ 
تمتنع إسرائيؿ عف بنػاء مسػتوطنات جديػدة أو توسػيع األحيػاء الييوديػة فػي القػدس الشػرقية، وحػض إسػرائيؿ 

 «.عمى إيجاد حموؿ إسكانية في القدس الغربية بداًل مف القدس الشرقية
ر رؤسػػاء البعثػػات السػػنوية فػػي شػػأف القػػدس، االسػػتمرار فػػي وضػػع تقػػاري»كمػػا نصػػحت االتحػػاد األوروبػػي بػػػ 

وتخصػػػيص الػػػدعـ السياسػػػي والمػػػالي الػػػبلـز مػػػف خػػػبلؿ مجمػػػس الشػػػؤوف الخارجيػػػة عوزراء خارجيػػػة الػػػدوؿ 
 «.األعضاءو لتيسير تنفيذ التوصيات

 31/3/1031، الحياة، لندن
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الميػػّددة بواحػػد مػػف أخطػػر ” 3إي “بنصػػب خيػػاـ فػػي أراضػػي  المبػػادرة التػػي أقػػدـ عمييػػا ناشػػطوف فمسػػطينيوف
المخططات االستيطانية، تشّكؿ تطورًا نوعيػًا فػي مسػار المواجيػة المسػتمرة مػع االحػتبلؿ. قريػة الخيػاـ التػي 

، تعّبػػػر عػػػف رفػػػع منسػػػوب التحػػػدي مػػػع االحػػػتبلؿ لدرجػػػة الصػػػداـ الشػػػعبي فػػػي ”بػػػاب الشػػػمس“أعطيػػػت اسػػػـ 
 طاف.المناطؽ الميّددة باالستي

قػد يػػتمّكف جػيش االحػػتبلؿ مػف تفكيػػؾ ىػذه القريػػة، فالنشػطاء ليسػػوا قػوة عسػػكرية بػؿ مجموعػػة مدنيػة تمػػارس 
المقاومػػػة الشػػػعبية السػػػممية، باعتبارىػػػا أحػػػد أشػػػكاؿ المقاومػػػة . ومػػػف المػػػرّجح أف ييػػػاجميـ جػػػيش االحػػػتبلؿ 

طينييف والعػػرب وحتػػى غيػػر ويعتقػػؿ كػػؿ المخّيمػػيف فػػي المكػػاف ويػػزّجيـ فػػي سػػجونو مثػػؿ مئػػات آالؼ الفمسػػ
العػػرب الػػذيف تقمبػػوا عمػػى صػػفيح األسػػر منػػذ بدايػػة اغتصػػاب فمسػػطيف . لكػػف شػػيئًا لػػف يتغّيػػر فػػي تصػػميـ 

ميػدانيًا ” اإلسػرائيمي“ -الفمسطينييف عمى استعادة وطنيـ . ومع كػؿ ارتفػاع فػي درجػة االحتكػاؾ الفمسػطيني 
ندالع انتفاضة فمسطينية ثالثة . أكثر المتسائميف ىـ مف أو دبموماسيًا، تتصاعد األسئمة عف مدى احتمالية ا

عبلميػػػيف وسياسػػػييف ومسػػػؤوليف أمنيػػػيف وعسػػػكرييف سػػػابقيف. كػػػؿ ىػػػؤالء ” اإلسػػػرائيمييف“ أنفسػػػيـ، محممػػػيف وا 
يتوّقعوف االنتفاضة الثالثة، بؿ إف بعضيـ يحصر التساؤؿ في التوقيت، باعتبػار أف الشػرارة مسػألة وقػت ال 

دًا لـ يعمف بداية االنتفاضػة الثانيػة أو نيايتيػا، فػإف انخفػاض المواجيػات الشػعبية الشػاممة غير. ورغـ أف أح
اعتبػػر بنظػػر الػػبعض  1000التػػي أعقبػػت تػػدنيس أرييػػؿ شػػاروف لممسػػجد األقصػػى فػػي سػػبتمبر/أيموؿ عػػاـ ،

قػػػع بمثابػػة نيايػػة لموجػػػة مػػف الفعػػػؿ االنتفاضػػي الشػػػعبي الفمسػػطيني عمػػػى نطػػاؽ واسػػػع وشػػامؿ. لكػػػف فػػي وا
ف كانػت متفرقػة ومتنّقمػة. ولعػؿ مػا يجػري أسػبوعيًا  الحاؿ، فإف مبلمح انتفاضية ما زالت قائمة ببل توقّػؼ، وا 
، ليست سوى أمثمػة ونمػاذج عمػى أف ىػذا الصػراع مػع  في نعميف وبمعيف والنبي صالح وبيت أمر وكفر قدـو

 االحتبلؿ، قد يخفت أو تخؼ وتيرتو، لكنو ال يتوّقؼ.
كػػػاف ذلػػػؾ بعػػػد أف  3078النتفاضػػػة الكبػػػرى فػػػي التاسػػػع مػػػف ديسػػػمبر/كانوف األوؿ عػػػاـ ،عنػػػدما انػػػدلعت ا

صػػدمت سػػيارة عسػػكرية تابعػػة لجػػيش االحػػتبلؿ، بشػػكؿ متعّمػػد، سػػيارة فمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة وقتمػػت كػػؿ 
 ركابيا، فكاف الرد فوريًا في الضفة وانتشرت االحتجاجات سريعًا لتشمؿ كؿ الضػفة وغػزة. لكػف لػـ تكػف تمػؾ
الجريمػػة ىػػي السػػبب بػػؿ الشػػرارة والمناسػػبة، ألنيػػا أتػػت بعػػد مسمسػػؿ طويػػؿ مػػف التراكمػػات الكمّيػػة فػػي القيػػر 

 الصييوني لمشعب الفمسطيني، وبعض المحاوالت الرسمية العربية لتيميش القضية الفمسطينية.
ف االنتفاضػػػة الثالثػػػة بػػػاتوا قػػػادريف عمػػػى قيػػػاس بػػػارومتر الفمسػػػطينييف، لػػػذلؾ يتوّقعػػػو ” اإلسػػػرائيميوف“الخبػػػراء 

بػػػالنظر إلػػػى مػػػا يشػػػاىدونو مػػػف جانػػػب قػػػادتيـ السياسػػػييف ومػػػف جيشػػػيـ ومسػػػتوطنيو عمػػػى األرض .  لػػػذلؾ 
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مػداىمات فػي “اإللكترونػي بالمغػة االنجميزيػة ” اليػوـ“يتساءؿ أحدىـ وىو عامير ميزروخ رئيس تحرير موقػع 
طػػػػبلؽ رصػػػػاص وتظػػػػاىرات  فػػػػي الخميػػػػؿ. ىػػػػؿ ىػػػػي مشػػػػاىد لبدايػػػػة راـ اهلل . . واعتقػػػػاالت فػػػػي جنػػػػيف. . وا 

عنػػدما “أمػػا يوفػػاؿ ديسػػكيف رئػػيس جيػػاز مػػا يسػػمى األمػػف الػػداخمي عشػػيف بيػػتو فقػػاؿ  ”.االنتفاضػػة الثالثػػة؟
ترتفػػع مسػػتويات تركػػز أبخػػرة الغػػاز فػػي اليػػواء بدرجػػة كبيػػرة يكػػوف السػػؤاؿ الوحيػػد ىػػو متػػى سػػتأتي الشػػرارة 

 ”.إلشعالو
 بضػػغط عمػػػى زر كيربػػائي، وال يقررىػػػا اجتمػػاع فػػي قاعػػػة أو واحػػد مػػػف االنتفاضػػة ال تقػػـو بقػػػرار فػػوقي وال

صػػػالونات المثقفػػػيف مػػػف أصػػػحاب النظػػػارات السػػػوداء والقّبعػػػات المائمػػػة والجيػػػوب الدافئػػػة، الػػػذيف أمطرونػػػا 
بػػػػالتحميبلت أكثػػػػر ممػػػػا أمطػػػػر أطفػػػػاؿ فمسػػػػطينيوف جػػػػيش االحػػػػتبلؿ ومسػػػػتوطنيو بالحجػػػػارة. المنتفضػػػػوف ال 

أمػرًا مػف مسػؤوؿ، وال تحمػيبًل مػف مثقّػؼ يمضػغ الكػبلـ عمكػة ويقػبض ثمنػو اعترافػًا بػو فػي  ينتظروف قػرارًا أو
 الطابور الخامس الذي يعمؿ مأجورًا إلسقاط القمعة مف الداخؿ.

 31/3/1031، الخميج، الشارقة
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ولتو المجرمة لمرئيس ياسر عرفػات رحمػو اهلل، السػيما أف األمػر لـ نكف في حاجة العتراؼ بيريز باغتياؿ د
كػػاف يتعمػػؽ بالرجػػؿ األىػػـ فػػي السػػاحة الفمسػػطينية. رجػػؿ كػػاف يحظػػى بقػػدر مػػف الحمايػػة مػػف الوضػػع الػػدولي 
والعربػػي، خبلفػػا لقػػادة آخػػريف اغتيمػػوا ويعمػػـ الجميػػع قػػاتميـ، سػػواًء أكػػاف ذلػػؾ بػػاعتراؼ رسػػمي كمػػا ىػػي حػػاؿ 

اشػػػرة فػػػي الػػداخؿ ضػػػد القػػػادة والرمػػػوز عقػػادة حمػػػاس الكبػػػار وقائػػد الجبيػػػة الشػػػعبية مثػػػاالو، أـ العمميػػات المب
العمميػػات الخارجيػػة التػػي قػػد يعترفػػوف بيػػا بعػػد حػػيف عاغتيػػاؿ خميػػؿ الػػوزيرو أو يسػػكتوف عنيػػا كمػػا ىػػي حػػاؿ 

مغنيػػػة الكثيػػػر مػػػف العمميػػػات، فيمػػػا يعطػػػوف إشػػػارات غيػػػر مباشػػػرة فػػػي بعػػػض األحيػػػاف مثػػػؿ اغتيػػػاؿ عمػػػاد 
 والمبحوح وعدد مف قادة المقاومة في الخارج.

الغالبية الساحقة مف الشعب الفمسطيني كانت تػدرؾ أف عرفػات قضػى مسػموما عمػى يػد اإلسػرائيمييف بتػورط 
فمسػػطيني لػػـ ُتحػػدد معالمػػو بدقػػة إلػػى ا ف، لكػػف قػػادة السػػمطة فضػػموا تجػػاوز األمػػر؛ ألف مصػػمحتيـ تتطمػػب 

مختمػؼ؛ بعػد مرحمػة مػف المناكفػة مػع الراحػؿ وصػمت حػد كسػر العظػـ، وصػوال تجاوزه والمضي في برنػام  
 إلى محاولة انقبلب عسكري بتوقيع دحبلف ودعـ عباس.

لوال تحقيؽ الجزيرة الشيير لما فػتح الممػؼ مػف جديػد رغػـ أف االعترافػات باغتيالػو كانػت أكثػر مػف واضػحة، 
معروؼ عأوري دافو، وىو اإلعبلمي األكثر قربا مف وأشيرىا بطبيعة الحاؿ ما كشفو الصحفي اإلسرائيمي ال

. وفيػػو يقػوؿ عدافو إف شػػاروف قػد تحمػػؿ 1008الػذي صػػدر عػاـ ” أسػرار شػػاروف“شػاروف، وأورده فػي كتابػػو 
مف وعده لبوش بعدـ التعػرض لعرفػات، وفػي المقػاء الػذي عقػد بينيمػا فػي البيػت  1005نيساف عاـ  35في 

يعتبػر نفسػو ممزمػا بالوعػد الػذي منحػو لػو خػبلؿ لقائيمػا األوؿ بعػد فػوزه األبيض، قاؿ شاروف لبوش، إنػو ال 
، فأجػاب ” ربما مف األفضؿ إبقاء مصير عرفات بيد قوة عميا، بيػد اهلل“في االنتخابات، وىنا رد بوش قائبل 

، ”تحػػرر مػػف عػػبء ثقيػػؿ“وعنػػدما سػػكت بػػوش اعتبػػر شػػاروف أنػػو ”. ربمػػا يجػػب أحيانػػا مسػػاعدة اهلل“شػػاروف 
 ارة األخيرة لمصحفي اإلسرائيمي.والعب

اليػػوـ يخػػرج الػػرئيس اإلسػػرائيمي شػػيموف بيريػػز ليقػػوؿ ذلػػؾ صػػراحة، ويبػػدو أنػػو اعتػػرؼ ثػػـ عػػدؿ عػػف ذلػػؾ، 
أشػػػير ولػػػـ تنشػػػرىا، ثػػػـ عػػػادت  5فالمقابمػػػة التػػػي ورد فييػػػا االعتػػػراؼ أجرتيػػػا صػػػحيفة نيويػػػورؾ تػػػايمز قبػػػؿ 
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ة لعػدـ النشػر، وقػد أوردت اإلذاعػة العبريػة بعػض مػا ونشرتيا األربعاء، ما يشير إلى ضػغوط عمػى الصػحيف
مػا كػاف ينبغػي “ورد في المقابمة، بؿ أىمو، وىو االعتراؼ الصريح بتنفيذ عممية االغتياؿ، حيث قػاؿ بيريػز 

أظف أنو كاف باإلمكاف التعامؿ معو، ومف دونو كاف الوضع أصػعب وأكثػر “، مضيفا ”اغتياؿ ياسر عرفات
 ”.تعقيدا

تحقيقػػات ال زالػػت تجػػري بشػػأف الجريمػػة، فػػإف التحقيػػؽ لػػـ يعػػد ميمػػا، ألف االعتػػراؼ سػػيد  ا ف، وفػػي ظػػؿ
األدلػة كمػػا يقػػاؿ، السػػيما حػيف يػػأتي مػػف رئػػيس الدولػة، ولػػيس مػػف شخصػػية ىامشػية، مػػا َيطػػرح سػػؤاال عمػػى 

ؼ قادة السمطة يتعمػؽ بمػا ينبغػي عممػو بعػد اعتػراؼ ُيضػاؼ إلػى تحقيػؽ الجزيػرة الػذي كػاف واضػحا فػي كشػ
 الدليؿ، ولـ تكف ثمة حاجة لممزيد.

ذا جئنػػا لسػػؤاؿ اإلنكػػار، فيػػؿ سػػيعجز الكيػػاف الصػػييوني مػػثبل عػػف إنكػػار عبلقتػػو بالجريمػػة فػػي حػػاؿ تػػـ  وا 
كشؼ البولونيوـ في رفات الراحؿ، ومف يمكنو إثبات أف المادة قد جاءتػو مػف مصػدر إسػرائيمي، وىػؿ يكفػي 

 ليكوف دليبل عمى ذلؾ؟! القوؿ إنيا ال تتوفر إال في دوؿ بعينيا
حػػيف يكػػوف الػػذئب مػػاثبل أمامنػػا، فػػإف مػػف العبػػث أف نواصػػؿ مبلحقػػة األثػػر، والكػػؿ يعػػرؼ أف الصػػياينة ىػػـ 
المجرموف، لكف السؤاؿ األكبر الذي ال يجيب عنو القـو وال يحققوف فيو بشكؿ مقنع ىو المتعمؽ بيويػة مػف 

التحقيػؽ ىػو ميمػػة قيػادة السػمطة إذا كانػت جػادة فػػي  أوصػموا المػادة إلػى جسػد الرجػؿ. ألػػيس ىػذا الجػزء مػف
 كشؼ الحقيقة؟!

لقد قمنا مف قبؿ إف قيادة السمطة الحالية التػي ورثػت عرفػات ىػي التػي ميػدت األجػواء الغتيالػو بعػد عػرض 
نفسيا كبديؿ عنو أكثر مرونة، السيما أنيا لـ تكف تتردد أبدا في إعبلف موقفيا الرافض لمكفاح المسمح، بػؿ 

ػػؿ ياسػػر عرفػػات صػػراحة المسػػؤولية عػػف كػػا التػػي ألحقتيػػا انتفاضػػة األقصػػى ” الكارثػػة“ف محمػػود عبػػاس يحما
 بالشعب الفمسطيني.

ثمػػة حقيقػػة ميمػػة تجػػدر اإلشػػارة إلييػػا ىنػػا، وىػػي أف االحػػتبلؿ الصػػييوني قػػد دأب منػػذ عقػػود عمػػى إعػػادة 
ة االغتياؿ واالعتقاؿ، ولػيس ثمػة عبثيػة تشكيؿ ىرمية الفصائؿ الفمسطينية والتأثير في سياساتيا عبر سياس

 ىنا، السيما فيما خّص اغتياؿ القادة.
لقد فعموا ذلؾ مع كؿ الفصائؿ، وفي مقدمتيا فتح وحماس والجبية الشعبية، مف دوف أف يعني ذلؾ تشػكيكا 

س مف السيؿ بالقادة ا خريف، السيما في الفصائؿ الكبيرة التي يمكنيا تعويض القادة، رغـ أف ىناؾ قادًة لي
 تعويضيـ، وىو ما يفسر اغتياليـ إلرباؾ وضع التنظيـ، ولو لبعض الوقت.

نسػػأؿ أخيػػرا: مػػا ىػػو ردىػػـ عمػػى اعتػػراؼ بيريػػز؟ الجػػواب: ال شػػيء. إذ سيواصػػموف التأكيػػد عمػػى أنيػػـ ضػػد 
ؿو إلػى انتفاضة ثالثة، ومع المفاوضات والتعويؿ عمى الضغوط الدولية، وبناء الدولة العتيدة عتحت االحػتبل

ما شاء اهلل، مع أممنا ودعائنا بأف نرى صحوة فمسطينية عامة تييؿ التراب عمى ىذا المسار العبثي وتخػتط 
 طريقا آخر يوجع العدو ويفرض عميو التنازالت.

 31/3/1031، الدستور، عّمان
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ية لتبػػرر نفسػػيا لشػػعبيا سػػواء فػػي فػػتح أو حمػػاس سػػوى المصػػالحة الفمسػػطينية لػػـ يبػػؽ أمػػاـ القيػػادة الفمسػػطين
التي بات النجاح فييا واجتياز امتحانيا ىو الفرصة األخيرة بعد التعطيؿ الذي حػدث والتأجيػؿ الػذي اسػتمر 

 طويبًل، وبعد أف تبددت ا ماؿ مف لقاءات الدوحة والقاىرة.
طمػت المصػالحة إمػا انيػا ضػعفت أو انصػرفت إلػى مواضػيع أخػرى ا ف يعود األمؿ قويػًا واألطػراؼ التػي ع

أو حتى جػرى تجاوزىػا بعػدـ الخػوؼ منيػا بمػا فػي ذلػؾ اسػرائيؿ والواليػات المتحػدة األمريكيػة المتػيف مػا زالتػا 
وتػأجي  لػو دوف أف تقػدـ اسػرائيؿ وال « اإلرىػاب»الفمسػطينية مصػالحة مػع -ترياف في المصالحة الفمسػطينية

ت المتحػػػدة لمػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس أيػػػة بػػػدائؿ تقػػػوي موقفػػػو أو تػػػدعـ رؤيتػػػو أو تجػػػؿ الشػػػعب حتػػػى الواليػػػا
 الفمسطيني يمتؼ حولو.

لقػػد خػػذلوا القيػػادة الفمسػػطينية وتركوىػػا فػػي الحصػػار فػػبل ىػػـ سػػاعدوا فػػي إنجػػاز عمميػػة سػػبلـ ولػػـ يسػػمحوا 
 بالمقاومة وال حتى المصالحة وبناء وحدة الشعب الفمسطيني.

خ المصػػالحة أكثػػر مناسػػبة والطػػرؽ اليػػو أصػػبحت سػػالكة أكثػػر السػػيما وأف الربيػػع الفمسػػطيني ا ف فػػإف منػػا
ا ف ىو ربيع ضاغط باتجػاه ىػذا اليػدؼ ففػي طػرؼ حمػاس لػـ يعػد التػأثير اإليرانػي عمػى حمػاس قويػًا بعػد 

قوسػيف مغادرة قيادة حماس دمشؽ كما لـ تعػد تػأثيرات دمشػؽ ذات أثػر بعػد أف أصػبح النظػاـ السػوري قػاب 
 مف السقوط. 

وبالتػػالي أصػػبحت حمػػاس أكثػػر اسػػتقبللية وأبعػػد عػػف نفػػوذ األطػػراؼ التػػي كانػػت تػػرىف دورىػػا فػػي المصػػالحة 
عػػف طريػػؽ دعميػػا وتسػػميحيا، وبالتػػالي فػػإف الضػػغط االقميمػػي قػػد خػػؼ عمييػػا وىػػذا مػػا اسػػتجاب لػػو بفوريػػة 

وع وطنػػي قػػوي باتجػػاه المصػػالحة وايجابيػػة خالػػد مشػػعؿ رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحمػػاس الػػذي عبػػر عػػف نػػز 
وىػػو مػػا قػػاؿ بػػو أبػػو مػػازف فػػي شػػيادتو عنػػو ومػػا أكػػده موفػػد القيػػادة الفمسػػطينية إلػػى غػػزة فػػي احتفػػاالت فػػتح 

 جبريؿ الرجوب.
بالمقابػػؿ فػػػإف الضػػػغط األمريكػػي واالسػػػرائيمي عمػػػى الػػػرئيس محمػػود عبػػػاس فشػػػؿ تمامػػًا لػػػيس فػػػي موضػػػوع  

الرئيس عباس عمػى الػذىاب إلػى األمػـ المتحػدة وقػد حقػؽ انتصػارًا  المصالحة بؿ أيضًا قبؿ ذلؾ حيف أصر
ممموسًا لمقضية الفمسطينية ثّمنتو حماس أيضػًا واعتبرتػو خطػوة إيجابيػة حػيف وظّػؼ عبػاس صػمود غػزة فػي 

 وجو العدواف االسرائيمي عمى القطاع والذي عكست فيو حماس إرادة قوية.
ة وىػا ىػو يتجاوزىػا ويتركيػا خمفػو وال يعيػر ليػا آذانػًا ممػا يػدفع عباس تجاوز الضػغوط االسػرائيمية واألمريكيػ

 «.اإلرىابييف»ومتحالفًا مع « فاقدًا لمشراكة»نتنياىو التيامو واعتباره 
الفمسطينيوف ا ف أكثػر إصػرارًا عمػى المصػالحة، وأكثػر حاجػة إلييػا وغيابيػا أضػعؼ مػوقفيـ الػدولي واضػر 

 واء عمييـ والتنصؿ مف أي التزاـ.بقضيتيـ وأعطى أعدائيـ ذرائع لئلستق
المصالحة الفمطسينية يجب أف تقوـ فورًا فالرئيس عباس قطع معظـ المسافة وىا ىو خالد مشعؿ يبلقيو في 
منتصػػػؼ الطريػػػؽ وقػػػد قامػػػت اجتماعػػػات أخيػػػرة برئاسػػػة الػػػرئيس المصػػػري محمػػػد مرسػػػي وبحضػػػور مػػػدير 

المقػػاء القػػادـ الػػذي يجمػػع أمنػػاء عػػاميف الفصػػائؿ المخػػابرات المصػػرية والفيصػػميف األساسػػييف فػػتح وحمػػاس و 
ويحضره الرئيس مرسي وتكوف االطارات التقميدية في منظمة التحرير الفمسطينية قد تكاممت إلى جانب لقاء 

 الفيصميف خارج المنظمة حماس والجياد اإلسبلمي.
وىػػػي ثالثػػػة األثػػػافي بعػػػد  إذف الطريػػػؽ مفتوحػػػة ا ف واالنتصػػػار األكبػػػر لمفمسػػػطينييف مرحميػػػًا ىػػػو المصػػػالحة

نجاحيـ في األمـ المتحدة وصمودىـ في غزة أماـ العدواف، فػإف توحػدوا صػنعوا قػوة عظيمػة ومكنػوا أنفسػيـ 
مف االستمرار في كفاحيـ خاصة إذا جرى بناء الوحدة مف خبلؿ المؤسسػات واالتفػاؽ عمػى تشػكيؿ حكومػة 
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عػػػادة ب جػػػراء فمسػػػطينية جديػػػدة وتحقيػػػؽ المصػػػالحة المجتمعيػػػة وا  نػػػاء منظمػػػة التحريػػػر ليكػػػوف الجميػػػع فييػػػا وا 
 االنتخابات لتوحيد الوسائؿ وبناء األمف عمى أسس وطنية تحمي األىداؼ0

 تفتح باب تعزيز الوحدة الوطنية.
لقاء القػاىرة ميػـ ودور الػرئيس مرسػي ميػـ ومخمػص وعمػى المشػككيف أف ينػدحروا فقػد انكشػفت مصػالحيـ  

اد فيػػػؿ ينجزىػػػا الفمسػػػطينيوف كرسػػػالة أيضػػػًا أمػػػاـ االنتخابػػػات االسػػػرائيمية والشػػػعب الفمسػػػطيني ليػػػـ بالمرصػػػ
 القادمة !

 31/3/1031، الرأي، عّمان
 

 "إسرائيل" داخلالفساد متغمغل  51
 أيدو بـو

تعميقا عمى فضائح الفساد في إسرائيؿ التي شممت كبار السياسييف، نشرت مجمة فوريف أفيرز مقػاال لمكاتػب 
 :اؽ، جاء فيوأيدو بـو في ىذا السي

أف النائػػب العػػاـ اإلسػػرائيمي ييػػودا فانيشػػتايف أعمػػف مػػؤخرا إقفػػاؿ ممػػؼ التحقيػػؽ بحػػؽ وزيػػر الخارجيػػة السػػابؽ 
أفيغدور ليبرماف بشبية استخداـ شركات وىمية أجنبيػة إلخفػاء أمػواؿ تمقاىػا خػبلؿ تسػممو منصػبو، وأضػاؼ 

تـ تبرئػة ليبرمػاف"، ولكنػو ومػع ذلػؾ قػرر تقػديـ فانيشتايف أنو "في حاؿ عرض القضية أمػاـ المحكمػة فربمػا تػ
 تيمة أقؿ خطورة نسبيا بحقو وىي تيمة انتياؾ ثقة الجميور.

وليس مف الواضح بعُد األثُر الذي سيمحؽ بحيػاة ليبرمػاف السياسػية، ومػا زاؿ يمػـز إعػبلف خػاص مػف جانػب 
ف الحياة السياسػية، وبػالرغـ مػف المحكمة بأنو تصرؼ بطريقة غير أخبلقية إلجباره عمى االنسحاب مؤقتا م

تقػػديـ ليبرمػػاف السػػتقالتو فػػإف اسػػتطبلعات الػػرأي مػػا زالػػت تقػػوؿ إف حزبػػو اليمينػػي المتطػػرؼ إسػػرائيؿ بيتنػػا 
سيكوف شريكا في زعامة االئتبلؼ الحكومي القادـ عمى افتراض أنو سيصدر حكـ مخفؼ بحقو، مما يؤىمو 

 القادمة. ليكوف وزيرا رفيعا في الحكومة اإلسرائيمية
وعمػى ضػوء النتػػائ  اليزيمػة لممفػات التحقيػػؽ فػي الفسػػاد، يقػر مسػؤولوف فػػي وزارة العػدؿ بػأف ذلػػؾ يعػد دلػػيبل 

 عمى تراجع قدرة تطبيؽ القانوف في مواجية السياسييف الفاسديف.
مػف وفي ىذا السياؽ، يقوؿ برلماني إسرائيمي سابؽ لو سجؿ في النشػاط ضػد الفسػاد، إف ىنػاؾ ثبلثػة أنػواع 

أعضػػاء الكنيسػػت عالبرلمػػاف اإلسػػرائيميو، فمػػنيـ مػػف يتمقػػى األمػػواؿ داخػػؿ المغمفػػات حينمػػا تعػػرض عمػػييـ، 
ومنيـ مف يرفض مثؿ ذلؾ العرض، وفئة ثالثة ال يجرؤ أي منيا عمى القياـ بمثػؿ ذلػؾ العػرض، ويبػدو أف 

عػػاد ثبلثػػة مػػف شخصػػيات الفئتػػيف األخيػػرتيف بػػدأت فػػي التعػػرض لخطػػر االنقػػراض، والػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ ىػػو إب
الميكود مف الحياة السياسية خػبلؿ انتخابػات الميكػود التمييديػة، ممػف ال يفكػروف فػي عػرض أو قبػوؿ الرشػا، 

 وىـ داف ميريدور، وبيني بيغف، وميخائيؿ إيتاف.
 استشراء الفساد

، فيػؿ أصػبح سياسػيو مع ازدىار االقتصاد اإلسرائيمي خبلؿ السنوات األخيرة، بات الفساد أكثر إدرارا لممػاؿ
إسػػػرائيؿ أكثػػػر فسػػػادا مػػػف غيػػػرىـ؟ ىػػػذا مػػػا يتبػػػيف لممراقػػػب الخػػػارجي ةفػػػبل توجػػػد لػػػدى الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية 
معمومات رسمية عف عدد التحقيقات التي طالت قضايا فساد السياسييفة، لكف الػرقـ ازداد فػي العقػد األخيػر 

، فقػد زاد عػدد السياسػييف 1030إلػى  1005ت مػف خبلؿ والية ميني مزوز كنائب عاـ في واليتو التي امتػد
الػػذيف وجيػػت ليػػـ الػػتيـ بالفسػػاد وتمػػت إدانػػتيـ خػػبلؿ فتػػرة واليتػػو أكثػػر مػػف أي ممػػف سػػبقوه، ومػػنيـ أبرىػػاـ 
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ىيرشػػػوف وزيػػػر الماليػػػة الػػػذي حكػػػـ عميػػػو بالسػػػجف بسػػػبب االخػػػتبلس، ووزيػػػر الرفػػػاه االجتمػػػاعي شػػػمومو بػػػف 
ذلؾ وزيػػر األمػػف القػػومي صػػاحي ىػػانيغبي الػػذي حػػوكـ بسػػبب اإلدالء عيػػزري الػػذي أديػػف بتمقػػي الرشػػوة، وكػػ

 -ابػػف رئػػيس وزراء إسػػرائيؿ األسػػبؽ أرييػػؿ شػػاروف-بشػػيادة كاذبػػة، وكػػذلؾ عضػػو الكنيسػػت عمػػري شػػاروف 
 الذي حكـ عميو بالسجف لمخالفات مالية انتخابية، وىناؾ أيضا أربعة أعضاء كنيست إضافييف عمى األقؿ.

ئمة توجيو النائب العاـ مزوز التيمة بالفساد لرئيس وزراء إسرائيؿ السابؽ إييود أولمرت وكاف عمى رأس القا
ممػػػػا تسػػػػبب فػػػػي اسػػػػتقالتو وفػػػػتح البػػػػاب أمػػػػاـ انتخػػػػاب نتنيػػػػاىو، وقػػػػد أديػػػػف أولمػػػػرت فػػػػي شػػػػير  1000عػػػػاـ 

مة تبيف يوليو/تموز الماضي بتيمة خيانة ثقة الجميور، ولكف تمت تبرئتو مف التيـ األخرى، رغـ أف المحك
ليا أنو خبلؿ عممو كوزير تمقى مغمفات غير موثقة تحوي كميات كبيػرة مػف المػاؿ مػف رجػؿ أعمػاؿ ييػودي 

 أميركي.
ولـ يكف مفاجئا عمى ضوء ىذه التيـ الخطيرة، أف يشعر اإلسرائيميوف بأف الفساد يتصاعد في ببلدىػـ، ةفقػد 

مػػف بػػيف دوؿ  15إسػػرائيؿ فػػي المرتبػػة  1031صػػنفت مجموعػػة الشػػفافية الدوليػػة الخاصػػة بالفسػػاد فػػي عػػاـ 
قبػؿ عقػد  34، والتي كانػت إسػرائيؿ تحتػؿ فييػا المرتبػة 18منظمة التعاوف المتقدمة والمتطورة البالغ عددىا 

 مف الزمف.
وبينمػػػا يقػػػوؿ المتفػػػائموف الحكوميػػػوف الرسػػػميوف إف ىنػػػاؾ جانبػػػا مشػػػرقا فػػػي تػػػدىور تصػػػنيؼ إسػػػرائيؿ لكػػػوف 

نػػػػػو كممػػػػا زادت مكافحػػػػة السػػػػمطات لمفسػػػػاد، زادت التغطيػػػػػة التصػػػػنيؼ يعتمػػػػد عمػػػػى اسػػػػت طبلعات الػػػػرأي، وا 
ذا ما صحت ىذه النظرية ةفإف الدوؿ المدرجة فػي أسػفؿ القائمػة كػأكثر  دراؾ الجميور، وا  اإلعبلمية وحذر وا 
الػدوؿ فسػػاداة ربمػا سػػتكوناف األنظػؼ واألعػػدؿ فييػا جميعػػا، لكػف كوريػػا الشػمالية والصػػوماؿ وكػؿ منيمػػا فػػي 

 ، ليستا بالضبط مثاال يحتذى لمحكـ الرشيد.385لمرتبة ا
وىناؾ بعض المصداقية فيما يقاؿ مف أف الفساد في إسرائيؿ يبدو سيئا بشكؿ خػاص بسػبب يقظػة وحماسػة 
مف شغموا منصب المدعي العاـ، وكذلؾ وسائؿ اإلعبلـ المتحمسة والمفتوحة في إسػرائيؿ، لكػف لػيس معنػى 

نظر شعبية، وبالنسبة لدولة ذات اقتصاد نشط، فإف معظـ القطاع الخاص فػي  ىذا أف القضية مجرد وجية
إسرائيؿ يبقى منظما بدرجة عالية، ومنو يػأتي لفيػؼ مػف السياسػييف، ولكػف مػع محاولػة عػدد مػف المسػؤوليف 
الػذيف تمػػت إدانػتيـ فػػي الماضػي العػػودة إلػى دخػػوؿ الكنيسػت مػػرة أخػرى، فػػإف إسػرائيؿ مػػا زالػت بحاجػػة إلػػى 

 ستمرار في مكافحة الفساد.اال
 الفساد واالنتخابات

وكاف الدافع لمعظـ السياسييف الفاسديف ىو الرغبة في عودة انتخابيـ وتجاوز القيود المفروضة عمى تمويؿ 
فتحػػت الشػػرطة تحقيقػػا فػػي حممػػة إييػػود بػػاراؾ االنتخابيػػة الػػذي كػػاف  1000حمبلتيػػـ االنتخابيػػة، ففػػي عػػاـ 

ية التحايؿ عمى القانوف عف طريػؽ توجيػو مبليػيف مػف الشػيكؿ عالعممػة اإلسػرائيميةو يوميا رئيسا لموزراء بشب
كمساىمات سياسية لجمعيات مستقمة دعمت حممتػو االنتخابيػة، كمػا فػتح تحقيػؽ مشػابو ضػد حػزب إسػرائيؿ 
بيتنػػػا فػػػي نفػػػس السػػػنة، ولكػػػف السياسػػػييف ومسػػػاعدييـ المتػػػورطيف اختػػػاروا التػػػزاـ الصػػػمت، وتػػػـ إغػػػبلؽ تمػػػؾ 

 لقضايا بداعي نقص األدلة.ا
وفػػي نفػػس الوقػػت، فػػإف النظػػاـ االنتخػػابي التمييػػدي الػػذي تتبنػػاه معظػػـ األحػػزاب اإلسػػرائيمية ةأدى إلػػى جعػػؿ 
مصير السياسييف رىنا بأيدي مجموعة صػغيرة نسػبيا مػف أعضػاء الحػزب، وفػي حػاؿ انتخػاب سياسػي عمػى 

ولكػػف الػػدوس عمػػى شػػرؼ المنصػػب فػػي حػػاؿ رأس قائمػػة حزبػػو، فػػإف ذلػػؾ ال يعنػػي دخػػوؿ الكنيسػػت فحسػػب 
انضػػماـ الحػػزب إلػػى االئػػتبلؼ الحكػػومي، وىػػذا مػػا دفػػع بػػالوزراء خػػبلؿ معظػػـ العقػػد الماضػػي إلػػى مكافػػأة 
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إلػػػى ةأف  1005نػػاخبييـ المخمصػػيف بوظػػػائؼ مدنيػػة، وعمػػى سػػػبيؿ المثػػاؿ أشػػػار تقريػػر مراقػػب الدولػػػة عػػاـ 
ود فػػي مناصػب فػػي وزارة شػؤوف البيئػػةة، وبػدأ النائػػب مػف أقاربػػو مػف حػػزب الميكػ 70ىػانغبي عػػيف أكثػر مػػف 

العاـ في كبح جماح ىذه المشكمة عف طريؽ توجيو التيمة ليانغبي بتعيينات سياسية غير مبلئمػة، وبػالرغـ 
مف تبرئة ىانغبي مف معظـ تمؾ التيـ فػإف المحكمػة وجدتػو مػذنبا بإعطػاء إفػادات كاذبػة، وأجبػر عمػى تػرؾ 

 ، وبذلؾ تكوف ىذه الخطوة قد حالت دوف تعيينات كيذه.معترؾ الحياة السياسية
وتػػدور أحػػدث تحقيقػػات الفسػػاد حػػوؿ دافػػع بسػػيط وىػػو الجشػػع، فمػػع تزايػػد النشػػاط االقتصػػادي وازدىػػاره فػػي 
إسػػرائيؿ فػػي السػػنوات األخيػػرة، وكػػوف الفسػػاد أضػػحى أكثػػر ربحػػا، تػػـ تخصػػيص بعػػض قطاعػػات االقتصػػاد، 

راقبة المصادر القومية، وعميو فقد أصػبح النفػوذ عمػى السياسػييف منجمػا ولكف الحكومة تستمر في توجيو وم
 مف الذىب.
 تركيز الثروة

عائمػة تسػيطر عمػى أكبػر  10وكشفت لجنة حكومية مختصة بفحص تركيز الثػروة فػي إسػرائيؿ أف أقػؿ مػف 
ة فػي جنػي التجمعات االقتصادية ومف خبلليا تسيطر عمى معظـ االقتصاد، ومنيا مف يعتمد عمػى الحكومػ

األربػػاح، ونتيجػػة لػػذلؾ فقػػد تأصػػمت وتجػػذرت ظػػاىرة البػػاب الػػدوار داخػػؿ الحكومػػة، وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ فػػإف 
العديد مف كبار المسؤوليف في وزارة المالية يعمموف مػع شػركات صػناعية تعتمػد بشػكؿ كبيػر عمػى الحكومػة 

وميػة الرئيسػية وىػي رئػة تمػؾ التجمعػات في إدارتيا، وحيث إف وزارة المالية تشرؼ وتراقػب كافػة العقػود الحك
ةفمدى رجاؿ األعماؿ ىؤالء كػؿ األسػباب لتوظيػؼ مسػؤوليف سػابقيف، ولكػي تعػرؼ كيػؼ أف األربػاح الكبيػرة 
تتسبب فػي فسػاد كبيػر، يكفػي أف تنظػر إلػى سػوؽ العقػاراتة فمػدى إسػرائيؿ بعضػا مػف أعمػى أسػعار البيػوت 

 واليتو كنائب عاـ إلى الشرطة لمتحقيؽ في ىذه المشكمة. في العالـ، وعميو فقد أوعز مزوز في بداية
انتيى األمػر بػالعثور عمػى مزيػد مػف األدلػة لتوجيػو الػتيـ إلػى أولمػرت لكونػو تسػمـ رشػا خػبلؿ عممػو كػرئيس 
لبمدية القدس مف أجؿ زيادة عدد الشقؽ في مجمع إسكاف ضخـ يعرؼ بمشروع األرض المقدسة في إحػدى 

صػػمة، ومػػا زالػػت محاكمػػة الرشػػوة ىػػذه فػػي بدايػػة مراحميػػا، ومػػف المحتمػػؿ أف تبقػػي الضػػواحي السػػكنية بالعا
 أولمرت خارج الحياة السياسية إلى أف يتـ البت فييا، وستستغرؽ سنة إضافية أو سنتيف.

تعتبر إسرائيؿ دولة صغيرة توجد فييا شبكة مصالح لمسياسييف ورجاؿ األعماؿ، وال يوجد الكثيػر ممػا يمكػف 
كػػف مػػا تػػراه الجمػػاىير يمكػػف أال يػػتـ إثباتػػو داخػػؿ المحكمػػة وأمػػاـ القضػػاة، فمعػػدؿ اإلدانػػات فػػي إخفػػاؤه، ول

%، ولكف نظرا لكػوف مجتمػع المتنفػذيف اإلسػرائيمييف متعصػبا ومتنفػذا، فمػف الصػعب إيجػاد 00إسرائيؿ فوؽ 
شػػخص ممتػػو شػاىد يرغػػب فػػي اإلدالء بشػػيادتو ضػد سياسػػييف، ةففػػي محاكمػػة أولمػػرت يعتمػد االدعػػاء عمػػى 

رفػػػض اإلدالء بشػػػيادتو إلػػػى أف دفػػػع لػػػو مبػػػالغ كبيػػػرة مػػػف المػػػاؿ، أمػػػا قضػػػية أصػػػحاب الشػػػركات األجنبيػػػة 
 الوىمييف فقد أغمؽ الممؼ بعد وفاة شاىديف واختفاء الثالث، ورفض الرابع العودة إلسرائيؿ.

خػػبلؿ واليػػة فاينشػػتايف،  وبالمقارنػػة مػػع واليػػة مػػزوز، فػػإف عػػدد السياسػػييف الػػذيف تػػـ التحقيػػؽ معيػػـ قػػد تراجػػع
وربمػػا يعػػود ذلػػؾ فػػي جػػزء منػػو إلػػى كػػوف بعػػض السياسػػييف قػػد استخمصػػوا العبػػر ورفضػػوا قبػػوؿ الرشػػا، بينمػػا 
عرؼ ا خروف كيؼ يخفوف نشاطاتيـ الفاسدة بطريقة أفضؿ، كما أف النيابة العامة اإلسرائيمية تمقت لطمػة 

ديا، ةفمنذ ثبلث سنوات قريبا مف موعد تسمـ فاينشتايف بعد تبرئة أولمرت، وعميو فقد باتت في وضع أقؿ تح
قػائبل لػو نريػد مسػاعدتكـ  -خػبلؿ مػؤتمر فػي أوروبػا-لمنصبوة اقترب بروفيسور إيطالي مف محػاـ إسػرائيمي 

فػػػي كيفيػػػة محاربػػػة الفسػػػاد مػػػف قبػػػؿ رجػػػالكـ، أمػػػا اليػػػـو فقػػػد انقمبػػػت األمػػػور رأسػػػا عمػػػى عقػػػب، فقػػػد أطػػػيح 
في حيف أف أسيـ ليبرماف ما زالت في تصاعد، بينمػا يػدور جػدؿ حػوؿ إمكانيػة  ببرلسكوني مف سدة الحكـ،
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وىمػا ىػانغبي -عودة أولمرت لتػزعـ جبيػة اليسػار والوسػط، وىنػاؾ وزيػراف سػابقاف عمػى األقػؿ أدينػا بالفسػاد 
عمػػى وشػػؾ انتخابيمػػا لمكنيسػػت، ومػػف المحتمػػؿ تسػػمميما مناصػػب وزاريػػة، ولعػػؿ األسػػوأ مػػف  -وأرئيػػو درعػػي

 كمو عدـ وجود مف يمقي باال لذلؾ. ذلؾ
 فورين أفيرز

 31/3/1031، الجزيرة نت، الدوحة
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