
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 الزهار: مشعل سيزور السعودية.. ونتطلع إلى عالقة جيدة مع النظام المصري
 أبو مرزوق يدعو لتشكيل لجان تعالج أي شكوك باالعترافات التي نشرتها الداخلية

 نياهو: لن نقوم بتنفيذ أي انسحاب كما أننا سنحافظ على القدس تحت السيادة اإلسرائيليةنت
 منحة المليار إلعادة اإلعمار تبدأ باأللف وحدةو مليون دوالر لشراء السوالر  100 تقدمقطر العمادي: 

 جراء التعذيب ةقتلوا في سوري فلسطينيا   18التعرف على  ":مجموعة العمل"
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 قراض الحكومة لتوفير الرواتبإمحافظ سلطة النقد: البنوك لم تعد قادرة على  

 أعلن د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد أن الجهاز المصرفي لم تعد لديه :ابراهيم ابو كامش -البيرة
القدرة على توفير مزيد من القروض للحكومة لتمكينها من دفع رواتب موظفيها، محذرا من أن 

وقال  استمرار اسرائيل باحتجاز أموال ضريبة المقاصة سيفاقم من أزمة السلطة الوطنية المالية.
ل الوزير في تصريحات خاصة بـ"الحياة الجديدة" إن الجهاز المصرفي الفلسطيني وصل إلى المراح

األخيرة من اقراض السلطة، وأضاف" لن تستطيع البنوك أن تقرض أكثر مما قدمته للحكومة، ولن 
 تستطيع أن تتجاوز المعايير المهنية التي تحافظ على المالءة المالية للجهاز المصرفي.
 16/3/5114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 بنجاح مؤتمر دعم االقتصاد في مصر السيسيعباس يهنئ  

هنأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي، : رام هللا
 بما وصفه "النجاح الكبير" الذي حققه مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد في مصر.

"نجاح هذا المؤتمر هو داللة أكيدة على الثقة  إن 12/3وقال عباس في برقية للسيسي، يوم األحد 
التي وضعها العالم في قيادتكم الحكيمة وعلى المكانة التي تتمتع بها مصر على المستويين اإلقليمي 
والدولي .. وانعكس على حجم المساهمات التي قدمتها دول شقيقة .. والذي دون شك ستنعكس آثاره 

سهاما كبيرا في استتباب األمن واالستقرار لمصر والمنطقة" على حياة المواطن المصري، وسيسهم إ
 بحسب البرقية الرسمية.

 12/3/5112قدس برس، 
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 في السلطة إعادة لفكر الخوارج طمعا   "داعش"من تنظيم  نراهمفتي القدس: ما  

، أن أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين: وليد عبد الرحمن -القاهرة
ما نراه اآلن من تنظيم داعش وغيرهم من الفئات الضالة إعادة لفكر الخوارج نفسه، الذين يجيدون 
القتل خلسة وغدرا ويعيثون في األرض فسادا وترويعا لآلمنين، وذلك بسبب تطلعهم إلى السلطة 

ضور مؤتمر بالقوة، مضيفا في تصريحات لـ"الشرق األوسط"، على هامش زيارته األخيرة للقاهرة لح
 إسالمي، أن "من يدعون لالقتتال باسم إقامة شرع هللا غارقون في األمية الدينية".

ودعا الشيخ حسين، وهو خطيب المسجد األقصى المبارك، إلى حسن التعامل مع قضية االختالف 
مع اآلخر سواء أكان مسلما أم غير مسلم، مؤكدا على مبدأ األخوة اإلنسانية التي يجتمع تحت 

لها الناس جميعا، التي أكد اإلسالم على احترام مبدئها، كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ظال
 المطهرة وسيرة السلف الصالح، رغم االختالف والتباين بين الناس في العقائد والمواقف واألفكار.

نيين، مشيرا إلى القدس دعوته للمسلمين لزيارة المسجد األقصى لدعم إخوانهم الفلسطي مفتيوجدد 
شرعية تلك الزيارة باألحاديث النبوية التي تدعو لشد الرحال إلى األقصى، مطالبا بدعم عربي 
إسالمي للفلسطينيين في التصدي للممارسات التي يتعرضون لها، ولحماية المسجد األقصى من 

 .أعمال التهويد
 12/3/5112الشرق األوسط، لندن، 

 
 على جهود دولته في خدمة القضية الفلسطينية مير قطربحر يبعث برسالة شكر إلى أ 

بعث رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة الدكتور أحمد بحر برسالة شك ألمير دولة قطر 
 تميم بن حمد بن خليفة، شكره فيها على جهود دولته في خدمة القضية الفلسطينية.

ة السفير محمد العمادي، معبرا فيها عن عميق غز  إلعماروسلم بحر الرسالة لرئيس اللجنة القطرية 
 شكره لدولة قطر لما تبذله من جهد عظيم لنصرة القضية الفلسطينية على المستوى العربي والدولي. 

وأكد بحر في رسالته أن الدعم القطري السخي في العديد من المناحي اإلغاثية واإلنسانية والصحية 
ف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا ألن المشروع القطري واإلعمارية له األثر الكبير في تخفي

األخير والقاضي بإعادة إعمار ألف وحدة سكنية مما دمره االحتالل تعبر عن موقف عربي أصيل 
وختم بحر رسالته بالشكر لألمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، متمنيًا أن  يستحق الشكر والعرفان.
 عافية ويحفظ قطر من كل مكروه ويجعلها سندًا لنصرة القضايا العربية.يديم هللا عليه بالصحة وال

 12/3/5112، فلسطين أون الين
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 األسرى على جرائمها بحق "إسرائيل"لمالحقة  حثيثةجهود  قراقع: 

حسن عبد الجواد: قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أن هناك  -بيت لحم 
جهودًا حثيثة تبذل على المستوى الدولي لمالحقة إسرائيل على جرائمها بحق األسرى، وأن القيادة 

 تعطي هذا الموضوع األهمية الكبرى.
رى المحررين، أمس، األسير المحرر خالد خالوي جاء ذلك خالل زيارة قراقع ووفد من الهيئة واألس

عامًا في سجون االحتالل، والمحرر محمد النجار في مخيم  11في مخيم الدهيشة، والذي أمضى 
 عامًا في سجون االحتالل.  11العزة، والذي أمضى 

 16/3/5114األيام، رام هللا، 
 

 "ولن ينساها شعبناستبقى رمزا  للتضامن والحرية "النائب الخضري: راشيل كوري  

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ان المتضامنة االميركية : غزة
عامًا في رفح خالل محاولتها التصدي لجرافة  15راشيل كوري التي قتلها جيش االحتالل قبل 

 نساها شعبنا".اسرائيلية خالل هدم منازل فلسطينيين "ستبقى رمزًا للتضامن والحرية ولن ي
، على أن "كوري" شكلت محركًا الستمرار التضامن الدولي مع الشعب أمسوشدد الخضري 

 الفلسطيني الذي يعاني من ويالت االحتالل في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة والداخل. 
 16/3/5114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تحت حماية قوات االحتاللي تنديد فلسطيني باقتحام ليبرمان المسجد اإلبراهيم 

دور ليبرمان أمس جندد الفلسطينيون باقتحام وزير الخارجية اإلسرائيلي أفي: سعد الدين نادية-عمان 
 للحرم اإلبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل، تحت حماية قوات االحتالل.

االقتحامات من قبل من جانبه، استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، "تكرار 
قادة األحزاب اليمينية المتطرفة للمسجد اإلبراهيمي، في محاولة منهم الستغالل الصوت اليهودي 

وقال، في تصريح أمس، إن "اقتحام المتطرف  المتطرف في مدينة الخليل في االنتخابات المقبلة".
ضاء حزبه "إسرائيل بيتنا"، ليبرمان للقسم المغتصب من المسجد اإلبراهيمي برفقة عدد كبير من أع

وقبله المتطرف وزير االقتصاد نفتالي بينت، محاولة الستغالل وضع المسجد الحالي في الدعاية 
وأضاف إن "هذه الممارسات ما هي إال مقدمات لجّر المنطقة إلى حرب دينية"، مطالبًا  ."االنتخابية
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ليونسكو"، بالعمل بشكل سريع لمنع تكرار "المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات العالقة، مثل "ا
 هذه الممارسات الخطيرة وغير المسؤولة".

بدوره، قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية محمود 
ة الهباش، إن "اقتحام ليبرمان، للحرم اإلبراهيمي الشريف، لعب بالنار ويثير المزيد من العداوة والكراهي

 والتوتر".
 16/3/5112الغد، عمان، 

 
 الزهار: مشعل سيزور السعودية.. ونتطلع إلى عالقة جيدة مع النظام المصري 

محمـــود ة، أن غـــز مـــن  عطـــا هللاعـــال ، عـــن 12/3/5112، ، أنقـــرةلألنبـــاء األناضـــولوكالـــة ذكــرت 
الزهار، القيادي البارز في حركة حماس، أكد صحة ما تناقلته وسائل إعالم، حول وجود زيارة مرتقبـة 

 لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل للمملكة العربية السعودية.
ورفـض الزهـار الــذي كـان يتحـدث خــالل نـدوة سياسـية نظمهــا مركـز الدارسـات السياســية والتنمويـة فــي 

زة )غيــر حكــوميي اليــوم األحــد، تحديــد موعــد الزيــارة أو تقــديم أي تفاصــيل حولهــا، مكتفيــا بــالقول:" غــ
الحركــة معنيــة بعالقــات جيــدة ومســتقرة مــع الســعودية، وأي جديــد حــول الزيــارة أو نتائجهــا ســي علن فــي 

رات وأضــاف:" الســعودية تقــود الخلــيع ودولــة عظمــى فــي المنطقــة، وهــي تســعى بســبب التغيـــ حينــه".
 السياسية، وسيطرة الحوثيين على اليمن، إلى عالقة جيدة مع حركة حماس".

ولــم يحــدد الزهــار بشــكل واضــح وجــود دعــوة مــن قبــل الســعودية لحركــة حمــاس، بزيارتهــا، حيــث أكــد 
وجودها، ثم عاد ونفاها، حيـث قال:"هنـاك دعـوة ووعـد باللقـاء، وهنـاك نيـة لحمـاس بالـذهاب للسـعودية 

 لن عن ذلك)..ي لنعتبر أنه ال توجد دعوة لكن هناك نية لحماس بالتوجه للسعودية".وحينما تتم سنع
وفــي موضــوع آخــر، أكــد الزهــار، أن حركتــه تتّطلــع إلــى بنــاء عالقــة جيــدة مــع النظــام المصــري، "أيــا 
كانـت توجهاتـه"، مؤكـدا فـي ذات الوقــت أن حركتـه سـترد علـى أي هجــوم مـن الجـيش المصـري، علــى 

 "حجم االعتداء". قطاع غزة، حسب
وأضاف الزهار، إن حركة حماس تتطلع إلى إقامة عالقات جيـدة، ومسـتقرة مـع النظـام المصـري، "أيـا 

 "حركة حماس ليست في مرحلة رفاهية االختيار". كانت تطلعاته وتوجهاته"، مبررا ذلك بقوله:
ر حركتــه "منظمــة ولفــت الزهــار، إلــى أن حركتــه تنتظــر اســتئناف حكــم القضــاء المصــري، الــذي اعتبــ

"في حال تم إلغاء القرار، فسوف ترحب بالخطوة، وسيتم البناء عليها، سياسـيا، وقـد  "، مضيفا:إرهابية
 تكون بداية لعالقات جيدة ومستقرة بين مصر وحماس".
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وجدد الزهار، تأكيد حركته على عدم التدخل في الشأن المصري، مضيفا أنـه وفـق تقديراتـه "لـن يوجـه 
غيــر أنــه اســتدرك بــالقول:" لكــن فــي ظــل األوضــاع  ي أي ضــربة عســكرية إلــى غــزة".الجــيش المصــر 

ن حدث ذلك سنرد حسب حجم االعتداء".  الراهنة، كل األمور واردة، وا 
 ووفق الزهار فإن المخابرات المصرية، لم توجه لحماس أي اتهام بالتدخل في شؤون مصر.

إرهابيـة، مؤكـدا أن عمـل المقاومـة هـو دفـاع ورفض الزهار وصف أوروبا لحركة حمـاس بأنهـا منظمـة 
ـــذ عشـــرينات القـــرن الماضـــي ولـــم  ـــدولي، وأن المقاومـــة الفلســـطينية تعمـــل من شـــرعي، وفـــق القـــانون ال

 يصنفها أحد باإلرهاب.
وفــي ســياق آخــر، جــدد الزهــار اتهامــه للــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس بخنــق غــزة، وتعطيــل عمــل 

 الذي دأب رئاسة السلطة على نفيه.حكومة الوفاق الوطني، وهو األمر 
إدراج أوروبـا الحركـة  نـدوةالخالل  رفض الزهار، من غزة، أن 16/3/5112الحياة، لندن، وأضافت 

على قائمة اإلرهاب، مشددًا على أن "عمل المقاومة هو دفاع شـرعي وفـق القـانون الـدولي، والمقاومـة 
نفها أحــد باإلرهــاب". واعتبــر أن عــدم رفــع الفلســطينية تعمــل منــذ عشــرينات القــرن الماضــي، ولــم يصــ

الدول األوروبية "حماس" من قائمة اإلرهاب راجع إلى "النفوذ اإلسرائيلي الراسـخ فـي هـذه الـدول، وفـي 
ــم يتغيــر هــذا الموقــف، فــإن ذلــك لــن يهــم الحركــة كثيــرًا ألن فلســطين ســتحرر آجــاًل أم عــاجاًل  حــال ل

ـــة  ـــرات اإلقليمي ـــة ســـتكون فـــي صـــالح القضـــية برجالهـــا". ورأى أن "التغي ـــدة التـــي تشـــهدها المنطق الجدي
 الفلسطينية والمقاومة".

وعــــن عالقــــة الحركــــة مــــع إيــــران، اعتبــــر أنهــــا "تقــــوم علــــى أســــاس االحتــــرام المتبــــادل ودعــــم القضــــية 
الفلســطينية وتقــديم المســاعدات مــن دون مقابــل... واالخــتالف الطــائفي لــن يشــكل عقبــة ألن الحركــة 

 ة مع األمة اإلسالمية بعيدًا عن الطائفية أو التبعية ألي دولة".تنظر إلى العالق
واعتبر أن "االحتالل اإلسرائيلي ال يعارض إعمار غزة ودخول مواد البناء إلى القطاع، بل بدأ بتوسيع 
معبر كرم أبو سالم لدخول مواد البناء إلى غـزة، والسـبب الـرئيس فـي تـأخير اإلعمـار يرجـع إلـى تعمـد 

 لتأليب الشعب ضد الحركة". السلطة ذلك
تح غيــر راغبــة فيهــا، وأن "حمــاس" لــن تصــبر طــوياًل علــى فــوعــن المصــالحة، اعتبــر الزهــار أن حركــة 

حصار فتح لقطاع غزة. ونفى اتهامات مـن بعـض الجهـات فـي السـلطة الفلسـطينية وفـتح بـأن حمـاس 
 ة.تخطط مع القيادي المفصول من فتح النائب محمد دحالن للعمل ضد السلط
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 أبو مرزوق يدعو لتشكيل لجان تعالج أي شكوك باالعترافات التي نشرتها الداخلية 

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، لتشكيل لجنة من القوى  الرأي: –غزة 
اعترافــات عناصــر مــن  الفلســطينية ومنظمــات المجتمــع المــدني، لمعالجــة أي شــكوك إن وجــدت، حــول

األجهـــزة األمنيـــة التـــابعين لســـلطة رام هللا بالعبـــث بـــأمن غـــزة، والتوقـــف عـــن العبـــث والميـــل للمصـــالحة 
 والوحدة الوطنية.

وقــال أبــو مــرزوق فــي تصــريح علــى صــفحته فــي "فــيس بــوك" مســاء اليــوم األحــد، " علــى اإلخــوة فــي 
البرنــامع الــذي تســير عليــه قيــادة فــتح، ولكنــه  حركــة فــتح أن يتنــازلوا لشــعبهم، فالبرنــامع الــوطني لــيس

المصـالحة  اتفاقيـاتالبرنامع الذي يرتضيه الشعب الفلسطيني ويتوافق عليـه، وكمـا يعلـم الجميـع، فـإن 
 أيضًا أدانت التنسيق األمني، واعتبرته جريمة يحاسب عليها القانون".

هـزة األمنيـة التـابعين للسـلطة وبين أن سبب إدالئه بهذه التصريحات، هو "ظهـور بعـض عناصـر األج
في رام هللا، وهم يعترفون على أفعالهم، ويوضحون ما يطلب منهم مـن رؤسـائهم، السـائلين إيـاهم عـن 
ضـــعاف  معلومـــات تخـــا المقاومـــة وســـالحها وأدواتهـــا وهيكلياتهـــا، باإلضـــافة إلـــى نشـــر الشـــائعات وا 

 الساحة الوطنية".
يــر مناســبة بالجســم الــوطني، خاصــة الــدفاع عــن التنســيق وأضــاف: "بــدل هــذه المهــاترات، واأللفــاظ الغ

األمني الذي أوقفه المجلـس المركـزي لمنظمـة التحريـر، ويدينـه الكـل الـوطني، وكـل الفصـائل كحمـاس 
 والجهاد والجبهتين، وكل فصائل المقاومة، وشعبنا الفلسطيني الذي يلفظ هذا الفعل".

قـف العبـث والميـل إلـى المصـالحة والوحـدة الوطنيـة، وأكد على وجوب االرتفاع بمستوى المسؤولية وتو 
ذا كان هناك شكًا فيما قاله عناصر األجهزة األمنية، فالمعالجة تكـون فـي تشـكيل لجنـة مـن  مضيفًا "وا 
القـــوى الفلســـطينية ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني  وخاصـــة الحقـــوقي منهـــا، لرؤيـــة هـــؤالء  والتـــدقيق فـــي 

لى المصلحة الوطنية وتغليبها".إلى  واالنعطافأقوالهم وأفعالهم،   مصالح الشعب وتقديمها، وا 
وأكــد علــى أن الوقــت الــراهن يســتلزم الحاجــة "إلــى هــذا النــوع مــن العقــالء، ولــيس إلــى أولئــك الــذين ال 

 ألفاظهم عن مواضع أقدامهم". ترتقي
 12/3/5112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ية و"إخوان" اليمنمشعل بين السعود وساطةحماس تنفي حركة  

رفيـع المسـتوى بحركـة حمـاس،  اً سياسـي اً مصـدر ، أن 16/3/5112، المركز الفلسـطيني لإلعـالمذكر 
صحة ما تتداوله بعض وسائل اإلعالم حول قيام رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، بجهود 
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ان المسـلمين فـي وساطة بين الرياض وحزب التجمع اليمني لإلصالح، المحسوب علـى جماعـة اإلخـو 
 اليمن.

ــــ "المركـــز الفلســـطيني 3-16وأكـــد المصـــدر فـــي تصـــريح خـــاا مقتضـــب صـــباح اليـــوم االثنـــين ) ي ل
 لإلعالم" أن المعلومات التي تم تداولها في وسائل اإلعالم بهذا الشأن غير صحيحة.

ب وكانت وسائل إعالم نشرت خبـرا يتحـدث عـن جهـود وسـاطة يقودهـا خالـد مشـعل بـين الريـاض وحـز 
التجمع اليمني لإلصالح، بنـاء علـى طلـب مـن المملكـة السـعودية، التـي تخشـى مـن تـدهور األوضـاع 

 في اليمن، وانعكاساتها على أمن الخليع.
مصــادر سياســية ، عــن وكالــة األناضــول مــن القــاهرة، أن 12/3/5112، "51"عربــي موقــع ونشــر 

شـريطة عـدم اإلفصـاح عـن هويتهـا لوكالة ألناضول فـي تصـريحات منفصـلة، األحد، مطلعة، تحدثت 
لحساسية الموقف، قالت إن رئيس حركة حماس، خالد مشعل يجري حاليًا جهود وساطة بين الريـاض 

بنــاء علــى  ،وحــزب التجمــع اليمنــي لإلصــالح، المحســوب علــى جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي الــيمن
التـــي يمكـــن أن تلقـــي طلـــب مـــن المملكـــة الســـعودية، التـــي تخشـــى مـــن تـــدهور األوضـــاع فـــي الـــيمن، 

 بظاللها على أمن الخليع.
وبحســـب المصـــادر، فـــإن وســـاطة مشـــعل جـــاءت بعـــد اتصـــاالت مكثفـــة أجراهـــا معـــه كـــل مـــن العاهـــل 
السـعودي الملـك ســلمان بـن عبــد العزيـز، ووزيـر الــدفاع األميـر محمــد بـن سـلمان، وولــي العهـد األميــر 

نــايف، خــالل اليــومين الماضــيين، طلبــوا  مقــرن بــن عبــد العزيــز، وولــي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن
 خاللها وساطته بين الرياض وحزب التجمع اليمني لإلصالح، ِلما له من عالقات وثيقة للغاية معهم.
 أحد هذه المصادر قال إن "مشعل بدأ فعليا في التقريب بين الطرفين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

أخبرنــي الســيد خالــد مشــعل أن الجليــد بــين حمــاس وقــال الكاتــب الصــحفي المصــري، فهمــي هويــدي: "
والرياض تمت إذابته، بعـد مـرور أربـع سـنوات مـن تجميـد للعالقـات"، كاشـفا عـن أن "هنـاك اتصـاالت 
جرت"، وأنه بحسـب معلوماتـه "تحـدث مشـعل نفسـه مـع الملـك سـلمان، وهـو مـا يفـتح البـاب أمـام زيـارة 

 بغرض التعزية التي تمت بالفعل". ونفى الكاتب أن "يكون االتصال مشعل للرياض".
وأوضح فهمي أن "االتصاالت بين حماس والرياض مستمرة في إطار إذابة الجليد وطرح التعـاون فـي 

 قضايا عدة )لم يحددهاي، الذي قد يتطور إلى الزيارة التي تبقى متوقعة في ظل انفتاح العالقات".
انـت عليــه الحركـة"، الفتــًا إلـى أن "زيــارة وبحسـب فهمــي، فـإن "وضــع حمـاس اآلن أفضــل نسـبيًا ممــا ك

رئـــيس حركـــة النهضـــة التونســـية، راشـــد الغنوشـــي، للســـعودية لتقـــديم واجـــب العـــزاء ســـاهمت فـــي ذوبـــان 
 الجليد بين حماس والرياض"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
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علــى  وفــي االتجــاه ذاتــه، قــال مصــدر ســعودي، مقــرب مــن دوائــر صــنع القــرار، إن "هنــاك اتصــاالت
ـــة  أعلـــى مســـتوى تمـــت بـــين مشـــعل وأطـــراف عـــدة علـــى مســـتوى القيـــادة الســـعودية خـــالل األيـــام القليل

 الماضية، من بينها الديوان الملكي، وهو األمر الذي يفتح الباب أمام زيارة مشعل".
ولفت المصدر إلى أن هذا يأتي في إطار ما أسماه "السياسة الحالية المعتمدة لدى الرياض في إطـار 

حقيق آمال السعودية في تحقيق مصالح األمة العربية، ومواجهة خطر التحديات األخيـرة سـواء علـى ت
 مستوى التمدد اإليراني، أو مواجهة تنظيم داعش".

 
 على أسئلة عرب وغربيين ا  تويتر مجيبموقع هنية يغرد عبر : "AskHamasهاشتاغ "# 

تـب السياسـي لحركـة حمـاس، مسـاء األحـد، األناضول: شارك إسـماعيل هنيـة، نائـب رئـيس المك -غزة
ــا عــن أســئلة مغــردين مــن دول  بالتغريــد للمــرة األولــى علــى موقــع التواصــل االجتمــاعي )تــويتري مجيًب

 " الذي أطلقته الحركة الجمعة الماضي.AskHamasعديدة باللغة اإلنجليزية عبر هاشتاغ "#
تري يحمل اسم حركـة حمـاس، باعتبـاره ال واستخدم هنية لإلجابة عن أسئلة المغردين حسابا على )توي

 يمتلك حسابا على أي من مواقع التواصل االجتماعي.
وقبل أن يبدأ هنية إجاباته عـن أسـئلة المغـردين، التـي اسـتمرت ثـالث سـاعات متواصـلة، نشـر مقطعـا 
مصــــــورا قصــــــيرا علــــــى )تــــــويتري قــــــال فيــــــه إنــــــه ســــــيجيب علــــــى أســــــئلة المغــــــردين ضــــــمن هاشــــــتاغ 

#"AskHamas." 
قــال هنيــة فــي تغريداتــه إن "حركــة حمــاس هــي حركــة مقاومــة فلســطينية تهــدف إلــى تحريــر األرض و 

 الفلسطينية، ونضالها هو فقط ضد االحتالل اإلسرائيلي".
 وأضاف: "نحن في حماس لسنا ضد السالم العادل الذي يضمن تحرير أرضنا والحقوق الفلسطينية".

ع الشـعوب بمـا فـي ذلـك الشـعوب الغربيـة، مؤكـًدا علـى وأشار إلى أن حركته تمتلك اتصاالت مع جميـ
 أن "حماس تؤمن باإلسالم المعتدل وال تؤمن بالتطرف".

وجــدد تأكيــد حركتــه علــى أن "المصــالحة الفلســطينية تمثــل أولويــة قصــوى بالنســبة لهــا وأنهــا تعمــل مــن 
 أجل تحقيق الوحدة الوطنية".

ية أن تقبل حماس بهدنة لمدة خمسة أعوام مقابـل وفي إجابته عن سؤال من أحد المغردين حول إمكان
بناء مطار جوي وميناء بحري لغزة، قال هنية: إن "أطراًفا دولية اقترحت مثل هذا األمر ولكن حماس 

 ال زالت تناقش هذه المقترحات ولم ترد عليها بعد".
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كمـــة "األمـــور علـــى صـــعيد ثـــان، قـــال هنيـــة إن القيـــادة السياســـية المصـــرية أبلغـــت حركتـــه أن قـــرار مح
المستعجلة" بالقاهرة باعتبار حماس تنظيما إرهابيا ال يؤثر على عالقة مصر مـع حمـاس، مشـيرا إلـى 

 أن حركته تمتلك عالقات جيدة مع جميع الدول العربية واإلسالمية.
وفيمــا يتعلــق بملــف إعمــار غــزة، قــال هنيــة إن حمــاس ال زالــت تنتظــر مــن الــدول التــي قــدمت تبرعــات 

ر القــاهرة أن تفــي بتعهــداتها، مشــيرا إلــى أن "عــددا قلــيال جــدا مــن الــدول قــدمت خطــوات خــالل مــؤتم
 للمساعدة بعملية اإلعمار ومنها دولة قطر".

من ناحية أخرى، أشار إسماعيل هنية إلـى أن حركـة حمـاس تمكنـت مـن الجمـع بـين حكـم قطـاع غـزة 
 ملية تقييم لتجربتها.ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي، الفتا إلى أن الحركة تقوم بع

وشـــدد هنيـــة علـــى أن كتائـــب القســـام، الـــذراع العســـكرية لحركتـــه، لـــم تســـتهدف المـــدنيين خـــالل الحـــرب 
اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، قائال "مقاتلو القسام كانوا يستهدفون جنود االحـتالل بينمـا الجـيش 

 اإلسرائيلي معظم من استهدفهم هم من المدنيين".
األنفـاق العسـكرية تسـتخدمها حركـة حمـاس فـي غـزة للـدفاع عـن الشـعب الفلسـطيني، الفتـا وأوضح أن 

 إلى أنه لم يقتل أيا من المستوطنين المدنيين من هذه األنفاق.
إجابــة فــي الســاعة الواحــدة، ووردت  23ســؤاال بمعــدل  161وأجــاب هنيــة خــالل ثــالث ســاعات علــى 

مريكيــة، ودول مــن أمريكــا الالتينيــة مــن أهمهــا البرازيــل األســئلة مــن مغــردين فــي الواليــات المتحــدة األ
واألرجنتـين وتشــيلي، ودول عربيـة منهــا مصــر والسـعودية والجزائــر والمغــرب وتـونس، باإلضــافة لدولــة 

ندونيسيا، ودول أوروبية منها فرنسا وبريطانيا.  جنوب إفريقيا، وتركيا وا 
 16/3/5112القدس العربي، لندن، 

 

 "إسرائيل"عن إعادة بناء مواقعها العسكرية المتاخمة لحدود  رسميا   تكشفكتائب القسام  
غــزة: أعلنــت كتائــب القســام الجنــاح المســلح لحركــة حمــاس، وبشــكل رســمي أنهــا شــرعت فــي عمليــات 
ـــرة التـــي شـــنتها قـــوات  ـــذ أن انتهـــت الحـــرب األخي ـــدريب العســـكرية، من ـــع الت ـــرميم وتشـــييد لمواق إعـــادة ت

طـاع غـزة. وأكـدت فـي تقريـر لهـا نشـرته علـى موقعهـا علـى االنترنـت، أنهـا االحتالل اإلسرائيلي ضـد ق
عــادة إعمــار وتشــييد عــددل مــن مواقــع التــدريب العســكرية قــرب  "باشــرت ومــع انتهــاء المعركــة فــي بنــاء وا 

إلــى شــعور قــادة االحــتالل  الخــط الزائــل شــمال وشــرق وجنــوب قطــاع غــزة". وقالــت إن هــذا األمــر أدى
 كتائب القسام "تعافت بعد الحرب". بالجنون، معلنين أن
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وأكـــدت القســـام أن دائـــرة اإلعـــداد والتـــدريب الخاصـــة بهـــا أشـــرفت مـــؤخرًا علـــى بنـــاء عـــدد مـــن المواقـــع 
العسكرية، منها موقعا "اليرموك وفلسطين"، اللذان ال يبعدان عن الحدود سوى مئات األمتار، كـ "تحـد 

 للعدو الصهيوني".
شــرق مــن حــي الشــجاعية شــرق مدينــة غــزة، الــذي ال يبعــد ســوى بضــعة وموقــع "اليرمــوك" يقــع إلــى ال

أمتار من الخط الحدودي، في ما يقع موقع "فلسـطين" فـي مسـتوطنة "نيسـانيت" التـي حـررت فـي عـام 
وقــال أحــد  ، والتــي تبعــد مئــات األمتــار أيضــًا فقــط عــن الخــط الحــدودي الشــمالي لقطــاع غــزة.5112

رير المنشور إن القسام "سيواصل التدريب واإلعداد في هـذه المواقـع مسؤولي اإلعداد والتدريب في التق
 ولن يهاب تهديدات االحتالل".

 16/3/5112، القدس العربي، لندن

 

 "إسرائيل": حماس تسعى لتنفيذ مشروع انفصالي مدعوم من حركة فتح 
لتنفيـذ مشـروع بالسـعي حمـاس  حركـة مقبـول أمـينسر المجلـس الثـوري لحركـة فـتح  : اتهم أمينرام هللا

 .إقليميةوجهات  إسرائيلانفصالي مدعوم من 
ـــى أمـــسوقـــال مقبـــول  : "عودتنـــا حمـــاس العاملـــة علـــى تنفيـــذ مشـــروع لفصـــل القطـــاع عـــن الضـــفة عل

 باألكاذيــــباالنقســــام، فتخــــرج جهــــات منهــــا بمــــؤتمرات تنضــــح  بإنهــــاء األمــــلمســــرحيات كلمــــا اقتــــرب 
 المصالحة". للتهرب من األجواءواالتهامات الباطلة لتعكير 

وحركـة فـتح بعـد كشـف  األمنيـة واألجهـزةمزيفـة علـى السـلطة  إعالميـة: "تشن حماس حمالت وأضاف
 ، لتنفيذ مخططها االنفصالي".اإلسرائيليمفاوضتها مع الجانب 

 16/3/5112، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 جمال محيسن: ال دولة فلسطينية دون غزة وال دولة خاصة بها 

ل عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح جمــال محيســن، انــه ال دولــة فلســطينية دون غــزة، وال قــا: رام هللا
 دولة خاصة في غزة.

 أبــوموســى  أن: "حمــاس ال تنفــذ االتفاقــات التــي توقــع عليهــا، ويبــدو واضــحا أمــسمحيســن  وأضــاف
الـوطني  منـع حمـاس لحكومـة الوفـاق إلـىال تأثير له على حركـة حمـاس، الفتـا  أيمرزوق "ال يمون" 

تغييـــر فيهـــا، فالســـيطرة  أي إجـــراء أووزيـــر ال يســـتطيع دخـــول وزارتـــه  أي إنمهامهـــا، حتـــى  أداءمـــن 
 لحماس.



 
 
 
 

 

           14ص                                     3218 العدد:    16/3/5112 اإلثنين التاريخ:

فــي قيــادة حمــاس، وطالبهــا بالبحــث عــن  إســرائيلي أمنــىمحيســن عــن قناعتــه بوجــود اختــراق  وأعــرب
امن السلطة  جهزةألتخرج بمسرحيات المؤتمرات الصحفية وتكيل التهم  أنالعمالء داخل صفوفها، ال 

 الوطنية.
 16/3/5112، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 على اختطاف الشوبكي وسعدات ورفاقه من سجن السلطة  أعوام نادي األسير: تسعة 

 علـى اختطــافأصـدر نـادي األسـير الفلســطيني، تقريـرًا خاصـا فــي ذكـرى مـرور تســعة أعـوام،  :رام هللا
 أبـــوعـــام الجبهـــة الشـــعبية أحمـــد ســـعدات ورفاقـــه، وهـــم عاهـــد  للـــواء فـــؤاد الشـــوبكي، وأمـــينااالحـــتالل 

تركـي، وذلـك  أبـوة، وحمدي قرعان، وباسل أسمر، ومجدي الريمـاوي، إضـافة إلـى األسـير ياسـر يغلم
مـــن ســـجن الســـلطة الفلســـطينية قـــي أريحـــا وتحـــت ســـمع وبصـــر حـــراس بريطـــانيين وأمـــريكيين كـــانوا 

 مسؤولين عنهم، وعلى مرأى ومسمع من العالم.
ونقل نادي األسير في تقريره، عـن عبلـة سـعدات، زوجـة األمـين العـام للجبهـة الشـعبية أحمـد سـعدات، 
أن سلطات االحتالل أصدرت مؤخرًا أمرًا بمنعـه مـن الزيـارة، مؤكـدة أن معظـم أفـراد عائلتـه محرومـون 

األوضـاع  مـن الوضـع الـراهن، وفـي ظـل اسـتيائهامن الزيـارة منـذ تـاريخ اعتقالـه، وعبـرت سـعدات عـن 
السياســية الصــعبة، مــن عــدم وضــوح مــا يمكــن أن يكــون عليــه مصــير زوجهــا، واألســرى فــي ســجون 
االحتالل كافة، مضيفة أن أملنا ف قد على ما يمكـن أن يجـري مـن صـفقات تبـادل، يكـون األسـرى ذوو 

 األحكام العالية والمؤبدات على سلم األولويات.
اد الشـوبكي، المعـروف بشـيخ األسـرى الفلسـطينيين، فأكـد أن أما حازم الشوبكي نجـل األسـير اللـواء فـؤ 

عامـــًا يعـــاني مـــن أوضـــاع صـــحية صـــعبة، تفاقمـــت جـــراء الظـــروف  52والـــده الـــذي يبلـــر مـــن العمـــر 
  الحياتية الصعبة التي يعيشها في األسر. 

 16/3/5112، القدس العربي، لندن
 
 تطالب ببناء مستشفى في رفح حماسحركة  

مـاس المؤسســات العالميــة ببـذل الجهــود مــن أجـل بنــاء مستشــفى فـي مدينــة رفــح طالبــت حركــة ح: غـزة
 جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسـم الحركـة سـامي أبـو زهـري، عبـر صـفحته الشخصـية علـى "فـيس بـوك" مسـاء األحـد 
ي، إنــه آن األوان إلنقــاذ مدينــة رفــح، داعيــًا كــل الموســرين والمؤسســات فــي العــالم لبــذل الجهــد 12-3)

 ساهمة في بناء مجمع طبي لمدينة رفح، مبديًا جهوزيته للتواصل لتوفير المعلومات لكل المهتمين.للم
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شــهيدًا، نصــفهم كــانوا  165وأشــار أبــو زهــري إلــى أن رفــح فقــدت خــالل الحــرب فــي "مجــزرة الجمعــة" 
نقاذ أرواحهم بسبب عدم وجود مستشفى.  جرحى واستشهدوا، ألنه لم يكن باإلمكان عالجهم وا 

 12/3/5112، مركز الفلسطيني لإلعالمال
 
 استجابة للحملة العالمية (Gazaman)حذف لعبة  عنجوجل تتراجع شركة  

عادتهــــا إلــــى (Gazaman)قــــررت شــــركة "غوغــــل" التراجــــع عــــن قرارهـــا الســــابق بحــــذف لعبــــة : غـــزة ، وا 
 .(PLAY STORE)متجرها، بما يتيح للمستخدمين إعادة تحميلها من خالل 

ركة اســتجابة للحملــة العالميــة، التــي دشــنها نشــطاء عــرب وأجانــب فــي العــالم العربــي وجــاء قــرار الشــ
وأوروبــا والواليــات المتحــدة األميركيــة، علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي ووســائل اإلعــالم والفضــائيات 

 المختلفة. 
عالم" ي وصل "المركز الفلسطيني لإل3-12وقالت شركة "برج فيو" في تصريح صحفي، اليوم األحد )

نســخة عنــه "رغــم الخســائر الماديــة والمعنويــة التــي منينــا بهــا بســبب قــرار )غوغــل الســابق، نقــدر هــذه 
 الخطوة ونعتبرها تصحيحا لخطأ فادح تسببت به".

وواجهت اللعبة الرقمية التي تظهـر انتصـار المقاومـة الفلسـطينية علـى قـوات االحـتالل الصـهيوني فـي 
 (GooglePLAYالجمهــور الصــهيوني ممــا دفــع المتجــر الرســمي) غــزة، حملــة بالغــات كبيــرة مــن قبــل
 لحذفها بعد ثالثة أيام من تحميلها.

وأوضحت الشركة أن لعبة )غزة ماني هي خطـوة أولـى لهـا فـي إنتـاج ألعـاب ذات رسـائل هادفـة تخـدم 
 ووطنية فلسطينية. إنسانيةقضايا 

 12/3/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 فتح حول الوثائق ال قيمة لهاحركة ت أبو زهري: انفعاال 

اعتبــرت حركــة حمــاس، الوثــائق األمنيــة التــي عرضــتها وزارة الداخليــة فــي غــزة حــول : غــزة )فلســطيني
وأكــد ســامي أبــو زهــري،  تــورط أجهــزة أمــن الضــفة الغربيــة مــع االحــتالل ضــد المقاومــة خطيــرة جــدًا.

ي أن هـذه الوثـائق "تعكـس حجـم 3|12) داألحـالناطق باسم حركة حماس في تصريح مكتوب له اليوم 
وأضاف: "الردود االنفعالية مـن حركـة فـتح والسـلطة لـيس  التعاون األمني لهذه األجهزة مع االحتالل".

 لها قيمة ألننا أمام معلومات وحقائق ثابتة بالوثائق واألدلة".
 12/3/5112قدس برس، 
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 على القدس تحت السيادة اإلسرائيلية حافظنس ناأي انسحاب كما أن بتنفيذقوم ننتنياهو: لن  

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  ، أناألناضول، عن 16/3/5112، القدس العربي، لندننشرت 
نتنياهو اختتم، الحملة االنتخابية لحزب الليكود )يميني الذي يتزعمه، بالتأكيد على أن أي حكومة 

 افظ على القدس تحت السيادة اإلسرائيلية".برئاسته "لن تقوم بتنفيذ أي انسحاب كما أنها ستح
ألف شخا  11وقال نتنياهو في لقاء انتخابي في ساحة رابين بمدينة تل أبيب )غربي حضره نحو 

بحسب تقديرات الشرطة اإلسرائيلية نقلتها صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، إن "أي حكومة برئاستي لن 
أنها لن تقوم بتقسيم مدينة القدس بل ستحافظ عليها  تقوم بتنفيذ أي انسحاب ولن تقدم أي تنازل، كما

وقبل يومين من االنتخابات اإلسرائيلية العامة المقررة الثالثاء،  تحت السيادة اإلسرائيلية بكل أجزائها".
قال "جئت اليوم كرئيس للوزراء للشعب اإلسرائيلي بأجمعه سواء أولئك الذين ال يتفقون معي أو أولئك 

 عي وهم كثير".الذين يتفقون م
وأضاف "أنا أحترم الجميع، وأقوم على أمن الجميع وأسعى للحفاظ على مستقبل دولتنا الوحيدة، دولة 

 اليهود، إسرائيل".
وطالب نتنياهو المجتمع اإلسرائيلي بمنافسة حضارية ديمقراطية من غير كراهية وأعمال عنف، متهما 

 لى إسقاطه عبر االنتخابات.بتمويل حمالت تهدف إ ""جهات دولية )لم يسمهاي
ووصف نتنياهو تشكيل حكومة برئاسة رئيس حزب العمل )اليساري يتسحاك هرتسوغ ورئيسة حزب 

بأنها ستكون حكومة تفريط  "الحركة تسيبي ليفني )وسطي )يشكالن معا تحالف المعسكر الصهيوني
 بحقوق اإلسرائيليين.

 سار على حساب اليمين اإلسرائيلي.وجدد نتنياهو تحذيره من إمكانية صعود تيار الي
وقال إن "خطر تقدم اليسار اإلسرائيلي قائم، لذلك يتطلب هذا األمر جهودا منا جميعا لمنعه، هذا 
يتطلب منا ضمان مستقبل الشعب اليهودي، هذا الحديث ليس طريق اليسار وال طريق ليفني 

 هرتسوغ".
طة للبناء في األحياء اليهودية في القدس، لكن وأضاف نتنياهو "في الشهور الماضية قمنا بإعالن خ

قامت تسيبي ليفني بإدانة القرار، في رأيكم إذا لم يستطيع اليهود البناء في القدس فأين يمكننا البناء؟ 
 نحن سنحافظ مدينة القدس بكل أجزائها".

ناخبين نتنياهو ناشد ال، أن أحمد صبحي خليفة، عن 16/3/5112، وكالة رويترز لألنباءوذكرت 
اليمينيين على المشاركة الكثيفة في االنتخابات و"منع وصول حكومة يسارية من الوصول إلى 

وفي خطاب في ساحة تل أبيب الرئيسية أمام اآلالف من مؤيدي األحزاب اليمينية نبه  السلطة".
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نتنياهو من وراء زجاج مضاد للرصاا إلى أن حكومته اليمينية قد تخرج من السلطة بنتيجة 
 االنتخابات.

وقال "إن منافسينا يبذلون جهودا هائلة إليقاع الضرر بي وبالليكود وإلحداث فجوة )في مستوى 
ذا لم نسد هذه الفجوة فهناك خطر حقيقي بأن تصل حكومة  التأييدي بين حزبي الليكود وخصومنا وا 

 يسارية إلى السلطة."
الفتات ويلوح باألعالم "هذا الصراع وقال نتنياهو للحشد المتحمس من حوله الذي كان يحمل ال
 مصيري.. وهو سباق متقارب وعلينا سد الهوة. إنه أمر ممكن."

واستطرد نتنياهو "معظم الناس ال يريدون )تسيبي ليفني واسحق هرتزوج زعيم االتحاد الصهيونيي أن 
 "يصبحا رئيسي وزراء ويريدونني أن أكمل مسيرتي كقائد لهذه البالد ورئيسا للوزراء.

ال نملك بعد كتلة  أننا"الحقيقة  قال نتنياهو، أن وكاالت، عن 16/3/5112، األيام، رام هللاوأوردت 
وفي محاولة لجذب أصوات حزب البيت  نائبا وال بد من تكثيف الجهود لنحقق ذلك". 61من 

 اليهودي قال نتنياهو إن "البيت اليهودي شريك كبير بغض النظر عن عدد المقاعد التي يحصل
 عليها".

في مقابلة مع إذاعة الجيش  نتنياهو، أن برهوم جرايسي، عن 16/3/5112، الغد، عّمانوأضافت 
حكومة موسعه "حكومة وحدة" تضم حزبي "المعسكر الصهيوني"،  إقامة عن رفضهاإلسرائيلي، أعلن 

ك "هّوة "العمل" و"الحركة"، وقال إن حكومة كهذه لن تصمد، وستحل في اليوم التالي، ألنه هنا
سحيقة" بين الجانبين في المواقف. ودعا نتنياهو حزب "كلنا" بزعامة الوزير المنشق عن الليكود 

معسكره، واعدا إياه بحقيبة المالية. وتحتاج أحزاب اليمين المتطرف مع  إلىموشيه كحلون لالنضمام 
 مة نتنياهو. أحزاب المتدينين المتزمتين، إلى دعم "كلنا" من أجل ضمان أغلبية هشة لحكو 

وتابع نتنياهو قائال، ردا على توجهات الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين رفلين، بإقامة حكومة وحدة، إن 
رفلين "ال يمكنه إمالء حكومة وحدة، مشددا على "أنني لن أذهب إلى حكومة وحدة، وأعتقد أن 

 ".مصيرها الفشل قبل أن تبدأ واليتها ألنه في الحقيقة توجد هوة سحيقة بيننا
 
عدام األسرىلقضاء على حماس و اإلبراهيمي ويدعو ل الحرمليبرمان يقتحم    ا 

في إطار الحمالت  ، أنفادي أبو سعدى، عن 16/3/5112، القدس العربي، لندنذكرت 
االنتخابية التي تنتهي اليوم االثنين، وبهدف تحسين وضع حزبه المتهاوي جراء قضايا الفساد ضد 

دور ليبرمان وزير الخارجية اإلسرائيلي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني عدد من قادته، اقتحم أفيج
المتطرف، يرافقه عدد من أعضاء حزبه اليميني الحرم اإلبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل جنوب 
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واستعدادا لهذه الزيارة التي تمت تحت حراسة مشددة غير مسبوقة، أغلقت قوات  الضفة الغربية.
 ، ومنعت وصول المصلين إلى الحرم.اإلبراهيميالحرم  إلىبات السوق القديم، المؤدية االحتالل بوا

وزعم ليبرمان الذي سبقه إلى الزيارة الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين وزعيم البيت اليهودي نفتالي 
ية، فهو يواظب لغاها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدواع أمنية، أن زيارته للخليل تقليدأبنيتي، بينما 

على زيارة الحرم ضمن جوالته في كل حملة انتخابية لتأكيد هويتها اليهودية، وهاجم نتنياهو بالقول 
إن حزبه لم يسلم الخليل، لذلك فإن المعسكر الوطني هنا، وليس في أي مكان آخر، فنتنياهو هو "

 ."من سلم الخليل
ليبرمان قال، خالل اقتحامه للمسجد ، أن ننادية سعد الدي، عن 16/3/5112، الغد، عّمانونشرت 

اإلبراهيمي، "يجب على من سيلقي الخطاب من اليمين اإلسرائيلي أمام الحشد الجماهيري وسط "تل 
 أبيب" التعهد بالقضاء على "حماس" بدال من اإلفراج عن األسرى، الذين يجب علينا إعدامهم".

ظمه اليمين اإلسرائيلي أمس في "تل أبيب" ردًا وكان ليبرمان يشير إلى الخطاب الجماهيري الذي ن
 على مهرجان وخطاب حزب "المعسكر الصهيوني".

 
 " األمنية واالجتماعية واالقتصادية بحاجة إلى حكومة وحدة قوميةإسرائيلريفلين: تحديات " 

ه نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين قوله إن :الناصرة ـ القدس العربي
يعتقد في أهمية تشكيل حكومة وحدة قومية او حكومة واسعة كي تتمكن من مواجهة تحديات إسرائيل 

 ومشاكلها الكبيرة في المجالين االجتماعي واالقتصادي. األمنية
وقال مقربون من الرئيس ان ريفلين يؤمن بأنه يمكن لحكومة واسعة ومستقرة فقط مواجهة القضايا 

ستواجه الحكومة الجديدة، وانه ال يمكن تشكيل حكومة تقف على ساق دجاجة.  المعقدة والمركبة التي
وهو يؤمن بأن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة وزعيم الليكود ويتسحاق هرتسوغ زعيم حزب العمل 

 يفهمان األهمية الكامنة في ذلك. 
 16/3/5112، القدس العربي، لندن

 
 ليها إلالنضمام األحزاب التي تتوافق مع برنامجي الحكومة سأدعو كل  شكلتهيرتزوغ: في حال  

رئيس حزب "العمل"، رئيس قائمة "المعسكر الصهيوني"، يتسحاق  :برهوم جرايسي -الناصرة 
وغ، قال في مقابلة صحفية أمس، إنه في حال كانت الحكومة برئاسته، فإنه سيدعو كل ز هيرت

ما فيها حزب "الليكود"، وقال إن الجمهور يريد ليها، بإاألحزاب التي تتوافق مع برنامجه لالنضمام 
 تغييرا، وهذا ما سيحصل في االنتخابات.
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لحكومته، ردا فورا  18وغ، عما إذا بنيته ضم كتلة "القائمة المشتركة" لفلسطينيي ز وحينما سئل هيرت
ه، وقال، قائال، إن القائمة المشتركة ترفض كليا االنضمام ألي حكومة، ولهذا فإن السؤال ال مكان ل

إنها قائمة شرعية بكل ما في الكلمة من معنى، وهي ستكون ذات قوة ال يمكن تجاهلها، ولكن القائمة 
 أي حكومة. إلىهي التي قررت عدم االنضمام 

بقاء القدس موحدة"، ولكن إوغ بداية، إنه يريد "ز وحول برنامجه السياسي بشأن حل الصراع، قال هيرت
ى إبقاء األحياء الفلسطينية في القدس المحتلة تحت سيطرة االحتالل حينما سئل عما إذا سيصر عل

اإلسرائيلي، رد قائال، "إن التجربة في الشرق األوسط علمت أن ال تكشف أوراقك دفعة واحدة". وتابع 
استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وهذا يتطلب بناء الثقة بين  إلىقائال، إنه سيسعى 

إنه في المرحلة األولى من المفاوضات، يريد أن تدور حول الحدود واألمن. وفي هذه الجانبين، وقال 
وغ عن نتنياهو، إذ إن األخير يرفض أي مفاوضات حول الحدود بداية، ز النقطة بالذات، يختلف هيرت

نما فقط حول الترتيبات األمنية.  وا 
 16/3/5112، الغد، عّمان

 
 بعد االنتخابات الواليات المتحدةعالقات مع إصالح ال "إسرائيل"على  مايكل أورين: 

قال مايكل أورين وهو سفير إسرائيلي سابق في واشنطن ومرشح محتمل : دينا عادل -تل أبيب 
لتولي حقيبة الخارجية إذا انضم حزبه إلى الحكومة اإلسرائيلية المقبلة إنه يتعين على إسرائيل أن 

بغض النظر عمن سيفوز في االنتخابات التي ستجرى  تسعى إلصالح العالقات مع الواليات المتحدة
 وقال أورين "ينبغي أن نمد أيدينا بقوة. يتعين علينا بذل بعض الجهد." يوم الثالثاء.

وأشار أورين إلى التوتر في العالقات بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
من مارس آذار والذي هاجم فيه اتفاقا نوويا محتمال نتنياهو أمام الكونجرس األمريكي في الثالث 
 يسعى الرئيس باراك أوباما إلبرامه مع إيران.

ويخوض أورين سباق االنتخابات البرلمانية مرشحا عن حزب كوالنو )كلناي الوسطي الذي قد يلعب 
 دورا حاسما في بناء ائتالف حاكم بعد االنتخابات.

هو مؤرخ إن إسرائيل بحاجة الستعادة التأييد من الحزبين وفي مقابلة مع رويترز قال أورين و 
الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس في ظل غضب الديمقراطيين من تلبية نتنياهو لدعوة 

 الجمهوريين له إللقاء خطاب أمام الكونجرس.
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وأضاف أن إحدى طرق تحقيق ذلك تكون بأن تعلن إسرائيل أنها ستقصر بناء المستوطنات في 
فة الغربية على األراضي التي تعتزم االحتفاظ بها ضمن أي اتفاق لألرض مقابل السالم مع الض

 الفلسطينيين.
وقال "أعتقد أن بإمكاننا بذل كثير من الجهد لتخفيف التوتر مع الحزب الديمقراطي إذا لم نقم بالبناء 

 خارج هذه التكتالت."
شارك حزب كوالنو الذي يقوده االقتصادي ومن المحتمل أن يتولى أورين حقيبة الخارجية إذا 

 اإلصالحي موشي كحلون في الحكومة المقبلة.
وانهارت محادثات سالم كانت ترعاها الواليات المتحدة في أبريل نيسان وقال أورين إنه ال يتوقع 

 استئنافها قريبا.
من الحرية في  لكنه قال إن إسرائيل تستطيع أن تتخذ خطوات مثل السماح للفلسطينيين بقدر أكبر

وقال "عدم القيام بشيء ليس خيارا".  التنقل في الضفة الغربية لدفع ما وصفه "بحل الدولتين".
ووصف اقتراح أحد األحزاب اليمينية المتطرفة بضم أجزاء من الضفة الغربية بأنه "كارثي" وسيؤدي 

 لفرض "عزلة فورية" دوليا على إسرائيل.
 ريكا لن تكون أمرا سهال لكن أمرا كهذا كفيل بتحقيق ذلك."وتابع "سنخسر أمريكا. خسارة أم

وأضاف "هذا ما ينبغي علينا فعله في هذه األثناء: يتعين علينا أن نبني وضعا يتيح حل الدولتين... 
 وأن نثبت للعالم أننا جادون بشأن أي مفاوضات مستقبلية للتسوية النهائية مع شريك فلسطيني."

حاد الصهيوني الذي ينتمي لتيار يسار الوسط والذي يقوده اسحق هرتزوج وذكر أنه رغم تقدم االت
على حزب ليكود بفارق أربعة مقاعد في استطالعات الرأي قبل االنتخابات فإن السباق لم يحسم 

 بعد.
وأضاف أن االستطالعات التي أجريت قبل انتخابات سابقة في البرلمان الذي لم يفز فيه حزب قط 

 دوما بالدقة. بأغلبية لم تتسم
وأشار إلى أن الحزب الذي سيحصل على أكثر األصوات لن يكون بالضرورة الفائز النهائي الن 
فصيال آخر قد يحظى بدعم عدد أكبر من الحلفاء لتشكيل ائتالف حكومي والحصول على موافقة 

 الرئيس اإلسرائيلي لتشكيل الحكومة.
 12/3/5112، وكالة رويترز لألنباء

 
 
 



 
 
 
 

 

           51ص                                     3218 العدد:    16/3/5112 اإلثنين التاريخ:

 
 الياهو كاوفمان: أدعم القائمة العربية ألربعة أسباب حاخامال 

أعلن الحاخام الياهو كاوفمان المنتمي لليهود المتدينين الشرقيين )الحريديمي  :الناصرة ـ القدس العربي
 عن دعمه للقائمة العربية المشتركة أمس، معلال موقفه باإلشارة ألربعة أسباب.

أن المشتركة هي القائمة الوحيدة التي لم تضع لذاتها هدفا ويوضح كاوفمان المقيم في مدينة حيفا 
بمحاربة اليهودية كدين بواسطة عمليات تهويد وهمية وفرض خدمة إجبارية عسكرية في جيش 

قصاء  وتهميشهم. وأوضح كاوفمان في رسالة خاصة أن الحريديم ال يمنحون  "الحريديم"االحتالل وا 
 حقها "المشتركة" كونها مناهضة للصهيونية وجديرة بالثقة والدعم.أصواتهم للقوائم الصهيونية ولذا تست

كاوفمان الذي ينشط ويشارك في فعاليات سياسية عربية يشدد على أن المؤسسة الحاكمة تضطهد 
العرب والمتدينين اليهود في تشكيلة واسعة من المجاالت والخدمات ويتعرضون لعنف الشرطة 

 ال المجموعتين.ولسياسات استعمارية تميز ضد أطف
وهو يتمنى أن يجد اليهود الحريديم الذين ال يصوتون ألحزابها بالقائمة المشتركة بيتا لهم في 
االنتخابات. كوفمان القريب من فلسطينيي الداخل ويشاركهم فعالياتهم ويدعو لتعاون تكتيكي بينهم 

من جهة ووحدة األحزاب العربية وبين اليهود الحريديم يدعوهم الستغالل شرذمة األحزاب اإلسرائيلية 
جبار أي حكومة تنتخب على أن  في نطاق المشتركة من أجل فرض هيبتهم على الحلبة السياسية وا 
تأخذهم بجدية، مّنبها من أن المؤسسة الحاكمة وبعض وسائل اإلعالم العبرية تسعى لتشويه سمعة 

رب جمهورها على مبدأ "فرق تسد" كما "المشتركة" والتشكيك بها وبقدراتها على التأثير وبمحاولة ض
تفعل مع "الحريديم". وأضاف "دعوا خالفاتكم واختالفاتكم جانبا فهي أصغر من وحدتكم غير 
المسبوقة التي تسترعي انتباه الكثيرين بالبالد والعالم المتمثلة بـ "المشتركة". هذه فرصة شبه نادرة 

 لتغيير أن تستبد بكم.فالتقطوها وال تدعوا الالمباالة أو اليأس من ا
إدالء كل منكم بصوته عمل بسيط لكن حجرا على حجر يعّمر بيتا مشتركا يظللكم، ودرعا يقيكم من 
نار العنصرية المستشرية في إسرائيل وال تفرق بين مسلم ومسيحي ودرزي فكلهم بالنسبة لها أغيار. 

بق من فضة، وكلما زادت "المشتركة" أفضل وسيلة لتحصيل الحقوق فهذه ال تقدم هنا على ط
 المشتركة قوة زاد المواطنون العرب قوة وقربا من معظم حقوقهم".

 16/3/5112، القدس العربي، لندن
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نتنياهو حاول منـع لقـاء بـين رئـيس الموسـاد وأعضـاء الكـونغرس األمريكـّي حـول العقوبـات علـى  
 إيران

ريكّية رفيعة المستوى، اليوم كشفت مصادر سياسّية وأمنّية أم زهير أندراوس: –الناصرة 
األحد،ّ النقاب عن أّن رئيس الوزراء اإلسرائيلّي بنيامين نتنياهو، حاول منع لقاء بين مجموعة من 
أعضاء الكونغرس األمريكّي، الذي زاروا إسرائيل في شهر كانون الثاني )ينايري الفائت، من لقاء 

دو، لالستماع منه إلى تقرير حول المخاطر رئيس الموساد )االستخبارات الخارجّيةي، تامير بار 
المتوقّعة من التوّصل التفاق بين الدول العظمى، وفي مقّدمتها أمريكا مع إيران، فيما يخا برنامع 

 األخيرة النووّي.
وقالت صحيفة )هآرتسي اإلسرائيلّية إّن مجلة )تايمي األمريكّية أوردت النبأ المذكور، واعتمدت في 

ر مطلعة جًدا على القضية. وبحسب التقرير، فإّن رئيس لجنة الخارجّية في تقريرها على مصاد
السينات األمريكّي، بوب كوركر، طلب من قادة الموساد في التاسع عشر من شهر كانون الثاني 
)ينايري المنصرم، أْن يقوموا بعرض تقرير لستة من زمالئه، الذين كانوا في زيارة رسمية إلسرائيل، 

ها مع نتنياهو، ولكن عندما تبيّن، أضافت المجلة، أّن نتنياهو قام بشطب اللقاء بين والتقوا خالل
أعضاء الكونغرس وقادة الموساد من جدول أعمال الزيارة، هّدّد األخير، كخطوة احتجاجّية بتقصير 

 الزيارة.
 12/3/5112، رأي اليوم، لندن

 
 إسرائيلي يحاولون االنتحار سنويًّا 6000: موقع "واال" 

إسرائيلي ينتحرون وأن  211كتب موقع "والال" العبري، أنه يستدل من معطيات إسرائيلية رسمية أن 
من الشبان الذين  %51آخرين يحاولون وضع حد لحياتهم سنويا، من بينهم حوالي  6111حوالي 

لشبان واعتبر الموقع أن االنتحار يعتبر السبب الثاني للموت بين الفتية وا .51تصل أعمارهم الى 
عاما، مشيًرا إلى بدء تنفيذ خطة قومية قبل ثمانية أشهر، للحد من االنتحار،  51- 12في جيل 

بادرت إليها اللجنة الوزارية المشتركة التي شكلتها وزيرة الصحة السابقة ياعيل غيرمان، والتي حددت 
 .%51بأنه يمكن تقليا عدد المنتحرين بنسبة 

، وخصصت لها 5113ى هذه الخطة في كانون األول )ينايري وكانت حكومة االحتالل صادقت عل
تعليق الخطة،  إلىمليون شيكل، لكن سقوط الحكومة وتجميد الميزانيات أديا  22ميزانية قيمتها 

 بحسب الموقع العبري ذاته.
 12/3/5112، الين أونفلسطين 
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 : رئيس الحكومة المقبلة سيواجه حربا  خالل عاميديعوت أحرونوت 

ّجه اإلسرائيليين إلى صناديق االقتراع النتخابات الكنيست، غدًا، عرضت صحيفة "يديعوت قبل تو 
أحرونوت" ما سّمته "التحدي األمني الحقيقي لرئيس الحكومة اإلسرائيلية المقبل"، مشيرة إلى "التهديد 

يا. وحذرت الراديكالي الشيعي"، الذي يقف على رأس هذه التحديات، بما يشمل إيران وحزب هللا وسور 
اإلسرائيليين من أنه "استحقاق قد يجد تعبيره العملي كحرب مع هذا المحور خالل عام واحد بعد 

 االنتخابات".
وأشارت الصحيفة إلى أّن من حق اإلسرائيليين أن يعرفوا، من دون تخويف أو استخفاف، أن "الغابة 

ة لالنفجار من قبل"، و"من دون أدنى شك، التي يقع فيها القصر اإلسرائيلي، باتت أكثر اهتزازًا وقابلي
فإن الحكومة المقبلة ستضطر إلى التصدي لعدد من التهديدات األمنية الخطرة، التي من شأن 

 بعضها أن يخرج إلى حّيز التنفيذ العام الجاري".
وأشارت الصحيفة إلى أنه من ناحية التهديد العسكري، يأتي "على رأس القائمة المحور الراديكالي 
بقيادة إيران"، وهذا التهديد يتضمن البرنامع النووي اإليراني العسكري، إلى جانب التهديد الفوري 
المباشر للصواريخ وللقذائف الصاروخية الموجودة في حوزة حزب هللا وسوريا معًا، إذ إن "المواجهة 

ية وصعبة على المقبلة مع هذا المحور ستشمل حزب هللا، وربما أيضًا سوريا، وستكون حربًا قاس
 الجيش وعلى الجبهة الداخلية".

ومع "اندفاعة إيران نحو القنبلة النووية"، رأت الصحيفة أّن إسرائيل في هذه الحالة لن تقف مكتوفة 
األيدي، وستعمد إلى "مهاجمة إيران"، األمر الذي يعني ردًا قاسيًا وغير مسبوق، تشارك فيه إيران 

ة النووي )إيراني مع الجبهة الشمالية )حزب هللا وسورياي، مع إلى جانب حلفائها، و"ستتكتل جبه
، إضافة إلى مهاجمة إسرائيلتساقط الصواريخ البالستية والجوالة )الكروزي من إيران في اتجاه 

 مستوطنات على الحدود مع لبنان وفي الجوالن، فضاًل عن مفاجآت أ خرى غير سارة".
ف والتقديرات، أن يعمد القادة السياسيون والعسكريون في وطالبت الصحيفة، على خلفية هذه المخاو 

إسرائيل، إلى العمل على بلورة رد كامل وشامل لتهديدات "المحور الشيعي الراديكالي"، بما يشمل 
 واالستخبارات والمنظومات االعتراضية الصاروخية. االستباقيةالهجوم 

 16/3/5112، األخبار، بيروت
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 قدس في برامج األحزاب اليهوديةالبال  دولة فلسطينيةتقرير:  

تتجنب األحزاب اليهودية اإلسرائيلية الحديث في برامجها االنتخابية عن أي : وكالة األناضول
كأساس لحل القضية الفلسطينية، بخالف إعالن صريح  1665انسحاب إسرائيلي إلى حدود عام 

 .لحزب "ميرتس" )يساري وتلميح من حزب "هناك مستقبل" )وسطي
وبحسب رصد لبرامع األحزاب اليهودية اإلسرائيلية وآراء قادتها قبل انتخابات الكنيست المقررة بعد 

على وجوب بقاء مدينة القدس عاصمة  -ما عدا "ميرتس"-غد الثالثاء، فإن تلك األحزاب تتفق 
، 1618عام "موحدة وأبدية" إلسرائيل، ورفض حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى األراضي المحتلة 

 ويصر البعض على أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح.
 وفي ما يلي عرض آلراء األحزاب اليهودية من القضية الفلسطينية قبل انتخابات الكنيست العشرين:

االتحاد الصهيوني: يسار وسط، برئاسة يتسحاق هرتزوغ وتسيبي ليفني، يتعهد في برنامجه االنتخابي 
زيز قوة الردع لدولة إسرائيل وقوة الجيش اإلسرائيلي وتعزيز المفاوضات السياسية على "بصيانة وتع

أساس مبدأ دولتين لشعبين، وتعزيز العالقات مع الدول العربية المعتدلة واستعادة مكانة إسرائيل 
 دوليا".

راع الليكود: ال يوضح حزب الليكود )يمين علمانيي برئاسة نتنياهو علنا موقفه من حل الص
الفلسطيني اإلسرائيلي. لكن نتنياهو أوضح أن "أي أراض قد تخليها إسرائيل في الوقت الراهن 
ستحتلها عناصر إسالمية متطرفة، وعليه فإنه لن يكون هناك أي انسحابات وال تنازالت، خاصة 

إشارة  ونحن نشهد واقعا تتحالف فيه السلطة الفلسطينية مع )حركة المقاومة اإلسالميةي حماس"، في
 إلى حكومة التوافق الوطني الفلسطيني.

مارس/آذار الجاري إن "القدس عاصمتنا األبدية غير  1وقال نتنياهو أمام الكونغرس األميركي يوم 
مة". وال يتطرق برنامع الليكود االنتخابي إلى العالقة مع الفلسطينيين، ويركز في المقابل على  المقسَّ

 .والصحة والتعليمالقضايا االقتصادية واإلسكان 
إسرائيل بيتنا: يلخا الحزب اليميني العلماني بزعامة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان رؤيته في 

 ثالثة مبادئ: "وحدة الشعب، إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، ال مواطنة بدون والء".
تفاق مع الفلسطينيين وحدهم، ألنه ويعتقد الحزب في برنامجه االنتخابي أنه ال إمكانية للتوصل إلى ا 

، ولن يوفر فوائد دبلوماسية واقتصادية من العالقات مع 1618لن يحل مشكلة الوالء بين فلسطينيي 
 الدول العربية، ولن يضع حدا للصراع بين إسرائيل والعالم العربي.
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نفتالي بينيت البيت اليهودي: يستهل حزب البيت اليهودي )ديني يمينيي برئاسة وزير االقتصاد 
برنامجه االنتخابي بأن "إسرائيل دولة يهودية ووطن جميع اليهود"، ويتفاخر بأنه الحزب الفاعل 

 الوحيد في إسرائيل الذي يرفض أي دولة فلسطينية إلى الغرب من نهر األردن.
يل الحزب يرى أن هناك خيارين فقط يتم بحثهما اآلن: األول خيار الدولة الواحدة بأن تضم إسرائ

مليوني فلسطيني في يهودا والسامرة )الضفة الغربيةي، والثاني خيار الدولتين بإقامة دولة فلسطينية 
على غالبية "يهودا والسامرة". ويعتقد الحزب أن كال الخيارين غير ممكن التطبيق ويمثل خطرا 

 واضحا على وجود إسرائيل.
يائير البيد، يرى في برنامجه االنتخابي أن هناك مستقبل: حزب وسطي برئاسة وزير المالية المقال  

إسرائيل تأسست كدولة قومية للشعب اليهودي وينبغي أن تظل دولة ذات أغلبية يهودية مع حدود 
 يمكن الدفاع عنها.

ويجب على إسرائيل الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي على جميع البلدان والمنظمات اإلرهابية 
 ها.التي تشكل تهديدا محتمال ل

ويعتقد أن "على إسرائيل والدول العربية المعتدلة والسلطة الفلسطينية بدء مفاوضات تشمل مناقشة  
الخطوط العريضة التفاق إقليمي يهدف إلى االنفصال عن الفلسطينيين من خالل إقامة دولة 

 فلسطينية منزوعة السالح".
ية الالجئين داخل الدولة الفلسطينية وبشأن الالجئين الفلسطينيين، يرى الحزب أنه ستتم تسوية قض

المستقبلية، ولكن ليس في إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف، والقدس هي عاصمة إسرائيل 
 األبدية، ووحدتها رمز وطني من الدرجة األولى.

كلنا: حزب وسطي يخوض االنتخابات للمرة األولى، ويقول في برنامجه االنتخابي "سنبقي القدس 
ولة إسرائيل سويا مع الكتل االستيطانية، ولن نسمح بعودة الالجئين الفلسطينيين عاصمة موحدة لد

 إلى إسرائيل، وسنساعد السلطة الفلسطينية في إدارتها وتطويرها لحياة مزدهرة في الضفة الغربية".
يهودوت هتوراه: الحزب الديني اليميني المدعوم من قبل المستوطنين اإلسرائيليين، يرفض اتفاق 

 لو للسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ويدعو قادته إلى دعم المستوطنات.أوس
شاس: حزب ديني يميني ليس له برنامع انتخابي منشور، غير أنه تاريخيا معروف بمواقفه الرافضة 

 .1665إلقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية، فضال عن رفضه العودة إلى حدود 
زب يساري يختلف عن بقية األحزاب بتأكيده أن إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية ميرتس: وهو ح

لجميع مواطنيها، ويجب معاملة كل مواطن دون تمييز على أساس الجنسية، ويدعو إلى وقف 
 التمييز ضد المواطنين العرب ومواجهة العنصرية.
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اإلسرائيلي على أساس سياسي وبشأن العالقة مع الفلسطينيين، يرى ضرورة حل الصراع الفلسطيني 
وفقا لمبدأ دولتين لشعبين، مما يتطلب إنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية، وتقسيم البلد بموجب 

 اتفاق بإقامة دولتين سياديتين ضمن حدوده.
مع تبادل لألراضي، وعاصمتين في  1665ويطرح الحزب مبدأ المفاوضات على أساس حدود 

 ية الالجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السالم العربية.القدس، وحل متفق عليه لقض
وبجانب تلك األحزاب اليهودية تخوض قائمة عربية مشتركة للمرة األولى انتخابات الكنيست، ومن 

مقعدا  151من أصل  13على المركز الثالث بواقع  -حسب استطالعات رأي-المتوقع حصولها 
 كود" على الترتيب.بعد حزبي "االتحاد الصهيوني" و"اللي

 12/3/5112، الجزيرة نت، الدوحة
 
 الجيش اإلسرائيلي يدرس تعديل عقيدته: "القتال الموزع" لمواجهة الجهاديين 

دعا اثنان من كبار االستراتيجيين في إسرائيل إلى نسف العقيدة القتالية الحالية : صالح النعامي
أنسب لمواجهة "خطر التنظيمات الجهادية  للجيش اإلسرائيلي واعتماد عقيدة جديدة توفر حلوالً 

اإلسالمية". وقد أعد البروفسور حاييم آسا، الذي يعّد من آباء الفكر االستراتيجي اإلسرائيلي، 
والجنرال المتقاعد يديديا يعاري، القائد األسبق لسالح البحرية، مشروع العقيدة الجديدة بناًء على طلب 

قوم العقيدة الجديدة على مبدأ "القتال المفرق" باعتباره "أفضل" هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي. وت
 صيغة تصلح لمواجهة الجهاديين. 

وقد ضّمن آسا ويعاري مبادئ العقيدة الجديدة في كتاب صدر حديثًا عن دار النشر "يديعوت سفريم"، 
 شتتة"."القتال بشكل آخر: العقيدة القتالية الجديدة ومبادئ المناورة الم وجاء بعنوان:

ويؤكد آسا ويعاري، في مقدمة الكتاب، على أن مشروع العقيدة الجديدة يأخذ بعين االعتبار المخاطر 
 التي طرأت على األمن القومي اإلسرائيلي وينطلق من التفكير "خارج الصندوق".

ضم ويشدد مشروع العقيدة الجديدة على أن السلوك القتالي للتنظيمات اإلسالمية الجهادية، التي ت
على حد قوله "تنظيم القاعدة وفروعها وتنظيم "الدولة" وحركة حماس"، والقائم على مرونة الحركة 
وسرعة نقل المعركة من مكان إلى آخر، "ينسف صورة العدو الكالسيكي الذي تمثله الدول، التي 

رائيلي غير تعتمد جيوشها على قواعد عسكرية ثابتة، ما جعل العقيدة القتالية الحالية للجيش اإلس
مناسبة على اإلطالق للتعامل مع التنظيمات الجهادية". ويقوم مشروع العقيدة الجديدة على افتراض 
آخر مفاده أن التنظيمات الجهادية هي التي ستحتكر التأثير في العالم العربي على مدى السنوات 

 القادمة. 
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لممارسة جهودا حربية في كثير من  ويعني مبدأ "القتال الموزع" أن يكون الجيش اإلسرائيلي جاهزاً 
المناطق في آن واحد، ما يستدعي إعادة بناء الجيش من ناحية تنظيمية ولوجستية وبشرية للقيام بهذا 
الدور. وحسب مشروع العقيدة الجديدة، فإن مبدأ "القتال الموزع" يفرض على الجيش توسيع اعتماده 

ة واأللوية، على اعتبار أنه كلما صغر حجم القوات على الوحدات الصغيرة وليس على الفرق العسكري
كلما ضمنت سرعة حركتها ومرونتها، عندما ترسل لتصفية خاليا التنظيمات الجهادية". ويضيف 
الكتاب "هذا العدو، ليس بإمكاني أن أواجهه بقوات كبيرة بشكل مباشر، ألنه عندها سيفتك بي، كما 

ما يحتم علي أن أواجهه بشكل متفرق، لكي أشتت انتباهه أن قدرته على التحمل أكبر من قدرتي، م
وأفقده التركيز، مما يمكنني من إلحاق الضرر به". ويشدد آسا ويعاري على أن العقيدة القتالية 
الجديدة ال تضمن تحقيق الحسم والقضاء النهائي على خطر التنظيمات الجهادية بل تقلصه إلى حد 

 تحقيق الحسم في مواجهة مثل هذه التنظيمات.كبير. ويؤكدان أنه من المستحيل 
ويشير مشروع العقيدة الجديدة إلى أنه من المستحيل القضاء على التنظيمات الجهادية، ألنه من 
الصعب جدًا ضمان تصفية قيادتها، التي تكون عادة غير مركزية ومنتشرة على نطاق جغرافي 

الجهادية تتمثل في أنها تحافظ على طابع  واسع. ويوضح الكتاب أن المعضلة في مواجهة الحركات
التنظيم، لكنها في الوقت ذاته تملك قدرات عسكرية وتجارب قتالية عادة ما تتمتع بها الدول، عالوة 

 على قدرتها على التخفي والعمل في أوساط حضرية.
لعقيدة ويوضح مشروع العقيدة الجديدة أن المعلومات االستخبارية تؤدي دورًا حاسمًا في نجاح ا

الجديدة، إذ إن "تحديد أماكن تواجد خاليا التنظيم على امتداد مناطق كثيرة ومهاجمتها في نفس 
الوقت يقلا قدرتها على اسناد بعضها البعض". وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "ميكور ريشون" 

يتمثل في  في عددها الصادر الثالثاء الماضي، أوضح آسا أن أكبر مصدر قوة للتنظيمات الجهادية
تعاظم مظاهر "الصحوة اإلسالمية". ويشدد آسا على أن أوضح مظاهر الصحوة اإلسالمية يتمثل 

 في استعداد
قطاعات واسعة من المسلمين لـ"رفع لواء اإلسالم من أجل إعادته لصدارة العالم"، بغض النظر عن 

 طابع التضحيات التي يمكن أن يقدموها. 
ى ظاهرة تنظيم "الدولة اإلسالمية" والتعاطي معها بشكل منفصل، ودعا آسا إلى عدم التركيز عل

مشددًا على أن هذا التنظيم يستفيد فقط من مظاهر "الصحوة اإلسالمية". وحذر من االستهانة 
بالقيادات الميدانية في التنظيمات الجهادية، قائاًل: "تستفيد هذه التنظيمات من وجود عدد من أكثر 

رة في العالم بأسره"، مشيرًا إلى أن هؤالء القادة الذين وفدوا من أفغانستان القادة الميدانيين خب
والشيشان وباكستان وغيرها من مناطق النزاع "قد عرفوا العسكرية منذ نعومة أظفارهم، ومنهم من 
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أصبح مقاتاًل وهو في سن الثانية عشرة". وأوضح آسا أن تعدد الساحات التي قاتل فيها الجهاديون 
قادرين على التأقلم مع كل الجبهات العسكرية، مشيرًا إلى أنهم قاتلوا في أفغانستان وباكستان  تجعلهم

 وأفريقيا وروسيا وأوروبا.
وفي السياق نفسه، حذر تقرير استراتيجي صهيوني من أن مواجهة التنظيمات الجهادية تمثل أحد 

 ISRAELموقع "دفاع اسرائيل" ) . وفي ورقة نشرها5112أخطر التهديدات االستراتيجية خالل عام 
DEFENSE ي االثنين الماضي، أوضح كل من مدير "مركز أبحاث األمن القومي" ورئيس شعبة

االستخبارات العسكرية األسبق، الجنرال عاموس يادلين، والباحثة البارزة في المركز كرميت فالنسو، 
تها تحديًا للجيش اإلسرائيلي، على أن آليات العمل التي تتبعها التنظيمات الجهادية تمثل بحد ذا

اعتبار أنها تستخدم وسائل قتالية تستهدف الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، مثل الصواريخ واألنفاق 
وغيرها. وأشار التقرير إلى أن تداعيات األوضاع في سورية يمكن أن تكون كارثية، بسبب تعاظم 

الجهادية، التي يمكن أن تستهدف العمق اإلسرائيلي في كل وقت. وأشار يادلين تأثير الجماعات 
وفالنسو إلى أن خطورة الجماعات الجهادية تكمن في أن مواجهاتها تكون "غير متناسبة"، بحيث 
يكون من المستحيل على جيش متطور تحقيق حسم عسكري فيها بشكل واضح وجلي. وتوقع التقرير 

هاية االستقرار الذي نعمت فيه إسرائيل خالل السنوات الماضية بسبب حالة ن 5112أن يشهد عام 
 انعدام االستقرار في المنطقة.

 12/3/5112، العربي الجديد، لندن
 
 جراء التعذيب ةقتلوا في سوري فلسطينيا   18 علىالتعرف  ":مجموعة العمل" 

ي إلى تصاعد 16/3ثنين )أشارت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، اليوم اال: دمشق
متسارع بأعداد ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين المعتقلين في سجون النظام السوري والذين 

 تم التعرف على جثامينهم عبر الصور المسربة قبل أيام.
وقالت المجموعة، إنه تم التعرف من خالل الصور التي تم تسريبها لعشرات الجثث المتواجدة في 

الجئا فلسطينيا من بينها، حيث نشرت كامل األسماء للضحايا  18لنظام السوري، على سجون ا
الفلسطينيين وغالبيتهم من مخيم اليرموك، "وقتلوا جراء التعذيب العنيف الذي يتعرض له المعتقلون 

 في سجون النظام السوري" بحسب بيان مجموعة العمل.
ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين  وكانت "مجموعة العمل"، أعلنت في وقت سابق أن

 ي ضحية.312السوريين الذين قامت بتوثيقهم بلر )
16/3/5112قدس برس،   



 
 
 
 

 

           59ص                                     3218 العدد:    16/3/5112 اإلثنين التاريخ:

 
 ا  االنتخابات لتجميل وجهها دولي يف ة األحزاب العربيةمشارك تستغل "إسرائيل"كمال الخطيب:  

ي إسرائيل، "كمال أوضح نائب رئيس الحركة اإلسالمية ف: األناضول ،هشام شعباني - إسطنبول
الخطيب"، أن عدم مشاركة الحركة االسالمية داخل الحزام األخضر في االنتخابات العامة التي 
ستجري في إسرائيل، تعود إلى أن تجربة التمثيل العربي في الكنيست اإلسرائيلي، لم ت عد للعرب في 

 11قاس يهودية الدولة، ووجود إسرائيل حًقا ولم ترفع عنهم ظلًما، وأن الكنيست مصمٌم أصاًل على م
 عضًوا عربًيا، لن يؤثر في آلية عمله وقراراته. 12أو حتى 

وأضاف "الخطيب"  في مقابلة مع مراسل األناضول، في إسطنبول، "أن مشاركة العرب داخل الخط 
 األخضر، باالنتخابات العامة، ت ستغل من قبل الحكومات اإلسرائيلية، التي تقوم بتصوير الناخبين
الفلسطينيين، واستخدام تلك الصور إلثبات إدعاءاتها في المحافل الدولية، تلك اإلدعاءات التي 
تحاول من خاللها تصوير نفسها على أنها "واحة الديمقراطية الوحيدة" في الشرق األوسط، مشيًرا إلى 

 الدولية".أن الحركة اإلسالمية ال تريد أن تشارك في جريمة تحسين وجه إسرائيل في المحافل 
وتابع الخطيب: "جميع األحزاب الصهيونية تركز على خطابل تصعيدّي يستهدف المسجد األقصى، 
فضاًل عن أن المرحلة التي ستعقب االنتخابات العامة، ستشهد حملة تصعيد خطيرة، تستهدف وجود 

ين المتطرف، المسجد األقصى المبارك، على اعتبار أن التشكيلة الحكومية المقبلة، ستكون من اليم
 الذي سيتسغل األحداث الجارية في المنطقة العربية والفلسطينية".

وأكد الخطيب على "أهمية الرسائل السياسية القاسية التي توجهها تركيا إلسرائيل، والمساعي التي 
 تبذلها لرفع الحصار اإلسرائيلي عن غّزة، ومواقفها المتعلقة بأسطول الحرية )مرمرة الزرقاءي، والتي

 تكتسب أهمية كبرى في هذا الصدد".
وفي ما يخا محاكمة رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر، أوضح "الخطيب" 

من الشهر  56أن المحكمة المركزية اإلسرائيلية في مدينة القدس، أجلت محاكمة رائد صالح حتى 
 .الجاري للنطق بالحكم

المسجد األقصى هي قضية األمة كلها، وعلى شعوب وشدد "الخطيب" على أن "قضية القدس و 
المنطقة أن توصل هذه الرسالة إلى اإلدارة اإلسرائيلية، كما أن المتغيرات الجارية في المنطقة ال بد 

 .أن تسير بالنتيجة لصالح الشعوب
12/3/5112، نباء، أنقرةوكالة االناضول لأل   
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 ألقصىلمسجد المتطرفين لعتدي على طفلة وحارس خالل اقتحام يحتالل اال 

رام هللا: جدد المتطرفون اليهود عمليات اقتحام المسجد األقصى المبارك، صباح أمس. واتسمت 
االقتحامات هذه المرة بالتوتر الشديد اعتدت خاللها قوات الشرطة اإلسرائيلية على طفلة تبلر من 

وطنين المقتحمين بهتافات العمر عشر سنوات، بتهمة المشاركة في التصدي لمجموعة من المست
 جنود.الالتكبير، وطال االعتداء أيضا أحد حراس المسجد، إثر محاولته تخليا الطفلة من أيدي 

وكانت مجموعات كبيرة ومتتالية من اليهود اقتحمت المسجد األقصى، عبر باب المغاربة، تحت 
ًا كبيرًا للمصلين وطلبة حراسة شرطة االحتالل وقواته الخاصة، فيما شهد المسجد األقصى تواجد

مجالس العلم وطلبة عدد من مدارس القدس المحتلة، ضمن برنامع الرحالت المدرسية التعليمية 
 واالستكشافية، وذلك للتصدي القتحامات المتطرفين اليهود.

16/3/5112القدس العربي، لندن،   
 
 شخصيات إسالمية تندد باقتحام ليبرمان للحرم االبراهيمي 

ندد الفلسطينيون باقتحام وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس : ية سعد الدينناد -عمان 
 للحرم اإلبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل، تحت حماية قوات االحتالل.

وأغلقت قوات االحتالل بوابات السوق القديمة المؤدية إلى الحرم اإلبراهيمي، ما حال دون وصول 
من أجل تأمين اقتحام ليبرمان وعدد من أعضاء حزبه اليميني المتطرف  المصلين إليه، وذلك

 "إسرائيل بيتنا"، للحرم اإلبراهيمي، وسط حراسات مشددة.
من جانبه، استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، "تكرار االقتحامات من قبل 

في محاولة منهم الستغالل الصوت اليهودي قادة األحزاب اليمينية المتطرفة للمسجد اإلبراهيمي، 
 المتطرف في مدينة الخليل في االنتخابات المقبلة".

بدوره، قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية محمود 
ة والكراهية الهباش، إن "اقتحام ليبرمان، للحرم اإلبراهيمي الشريف، لعب بالنار ويثير المزيد من العداو 

 والتوتر".
من جانبه، اعتبر مدير أوقاف الخليل إسماعيل أبو الحالوة أن "تواجد االحتالل في الحرم غير 

 شرعي، واقتحام ليبرمان للحرم غير شرعي وتصب في مصلحة الدعاية االنتخابية".
16/3/5112الغد، عمان،   
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 عاميننحو منذ  تفاقم معاناة سكان مخيم اليرموك مع استمرار الحصار 
يعاني حي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق حصارا خانقا تفرضه قوات 
النظام منذ عامين، حيث قضى كثير من سكانه جوعا أو بسبب المرض نتيجة عدم توفر الدواء، كما 

 اضطر الكثير منهم في بعض األحيان إلى أكل الحشائش للبقاء على قيد الحياة.
رير لمراسل الجزيرة، تشتكي عائلة الطفل وسيم من عجزها عن توفير احتياجاته الطبية وفي تق

والغذائية نظرا لكونه من ذوي االحتياجات الخاصة، خصوصا في حي يعاني من حصار خانق، 
 حتى أصبح الحصول فيه على رغيف الخبز حلما، كما يقول السكان.

للحصول على طعام مجاني، كما تتعدد في التقرير  ويحتشد عدد كبير من األهالي أمام مطعم خيري
 أساليب سعيهم لتحصيل لقمة العيش، بما فيها البحث عن الغذاء في الحشائش.

ألفا  161ألف شخا، من أصل نحو  18ويقول ناشطون إن الحصار الذي يحيط منذ سنتين بنحو 
ضا، ويؤكدون أن العدد مرشح منهم جوعا ومر  151قبل اندالع الثورة قبل أربع سنوات، أودى بحياة 

 لالرتفاع.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونرواي بيار كرينبول قد دعا النظام 

أثناء مرافقته قافلة مساعدات -الثالثاء إلى تسهيل دخول المساعدات إلى الحي، وقال للصحفيين 
 -من وجهة إنسانية-قبل نحو ثالثة أشهر، "وهذا إن آخر توزيع للمساعدات كان  -دخلت المخيم

 غير مقبول بتاتا".
16/3/5112الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 بالحركة اإلسالمية عن القدس قياديا  االحتالل يبعد  

جيش االسرائيلي ممثاًل بما ال، إن 1618قالت مصادر فلسطينية في األراضي المحتلة عام : الناصرة
ة" أيال أيزنبيرغ أصدر أمرًا عسكريًا إلبعاد عضو المكتب السياسي للحركة يسمى قائد "الجبهة الداخلي

 أشهر. 6االسالمية في الداخل المحامي خالد زبارقة، عن مدينة القدس المحتلة لفترة 
وجاء في القرار الذي تلّقاه زبارقة مرفقًا بخارطتين تبين منطقة المنع، أنه "وفقًا لصالحيتي كقائد 

، وبعد اقتناعي أن 1612في الجيش اإلسرائيلي وبناء على قانون الطوارئ لعام  الجبهة الداخلية
األمر ضروري لتأمين أمن الدولة وسالمة الجمهور والنظام العام، فقد أصدرت قرارًا بمنع تواجد خالد 
زبارقة في منطقة القدس بحسب الخارطة المرفقة، والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من األمر وذلك منذ 

 أيلول )سبتمبري القادم"، حسب نا القرار. 6آذار )مارسي الجاري وحتى  11خ تاري
12/3/5112قدس برس،   
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 قائمة سلع إسرائيلية جديدة للمقاطعة ُتعد اللجنة الوطنية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية 

إن اللجنة قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمود العالول، امس،  :الحياة الجديدة –رام هللا 
الوطنية العليا لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية، شكلت لجنة إلعداد الئحة منتجات إسرائيلية جديدة على 
 قائمة المقاطعة خالل األيام المقبلة، لتوسيع قائمة المنتجات اإلسرائيلية المقاطعة في دولة فلسطين.

م هللا، والهادف لدعم المنتع الوطني ودعا العالول لدى زيارته للبازار النسوي "أنت فلسطين" في را
ومقاطعة بضائع االحتالل، إلى ضرورة توسيع رقعة المقاطعة ودعم المنتع الوطني، مشيرا إلى أن 

 هذا البازار دليل على أن فلسطين وشعبها قادرون على اإلنتاج واالستغناء عن بضائع االحتالل.
16/3/5112الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 مع االحتاللطائرات يدعو سويسرا لوقف صفقة  في بريطانياة العودمركز  

أعلن مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا أنه تلقى ردا من الخارجية السويسرية شرحت فيه : لندن
حقيقة توجه الحكومة السويسرية لشراء طائرات إسرائيلية من دون طيار أكدت فيه عدم وجود أي 

تفاقيات المتعلقة بهذا المجال، وأن الصفقة ال تتجاوز بعدها العسكري خروقات لحقوق اإلنسان أو اال
 التدريبي الخاا بسويسرا.

واعتبر المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني في بريطانيا طارق حمود، في تصريحات خاصة لـ 
 قنعة،"قدس برس"، أن المبررات التي قدمتها لهم الحكومة السويسرية بشأن هذه الصفقة ليست م

وأضاف: "تلقينا في المركز توضيحات من الخارجية السويسرية حول الصفقة، ولكنها تبقى 
توضيحات غير مقبولة، إذ أن مثل هذه الصفقة ستشجع الصناعات الحربية اإلسرائيلية التي رسخت 
نفسها النتهاكات فاضحة بحق الشعب الفلسطيني، وبرغم أن استخدام سويسرا للطائرات ال يأتي 

من تخوفاتنا، لكنها تأتي في وقت يتعرض فيه االحتالل لمقاطعات بأكثر من مستوى أكاديميًا ض
 .وثقافيًا واقتصادياً 

12/3/5112قدس برس،   
 

 أسبوعينخالل أمر اعتقال إداري  53معطيات:  
 11أفادت معطيات حقوقية، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلية أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 

 فلسطينيًا، غالبيتهم تم التجديد لهم ألكثر من مرة. أسيراً 
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أسرى اعتقلوا بموجب  6وأوضحت المعطيات، أن من بين من قامت محاكم االحتالل بتمديد اعتقالهم 
قرارات إدارية سابقة، وأسيرين آخرين صدرت بحقهم أحكام إدارية للمرة األولى، وجميعها تراوحت 

 أشهر. 6إلى  3فتراتها بين 
مدينة الخليل بالمرتبة األولى من حيث عدد األسرى الصادر بحقهم قرارات اعتقال إدارية اليوم  وحّلت

أسرى آخرين من  1أسرى، تليها بيت لحم بواقع أسيرين، إلى جانب  2األحد، حيث بلر عددهم 
بداية ويشار إلى أن عدد أوامر االعتقال اإلداري التي صدرت منذ  القدس ورام هللا وقلقيلية وجنين.

 أمرًا. 23آذار )مارسي الجاري، وصل إلى 
12/3/5112، فلسطين أون الين  

 
 العام األكثر دموية على الصحفيين الفلسطينيين 2014: "مدى" 

قال رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية "مدى" غازي حنانيا، : رام هللا
هللا األحد استعرض خالله تقريره السنوي حول واقع خالل مؤتمر صحفي عقده المركز في رام 
هو األسوأ على الصحفيين  5111، إن "عام 5111اإلعالم والحريات اإلعالمية في فلسطين لعام 

والحريات اإلعالمية في فلسطين، من حيث نوعية ودرجة العنف الذي تعرضوا له، ومن حيث عدد 
صحفيا أثناء  15سية وغير مسبوقة"، مشيرا إلى استشهاد الجرائم واالنتهاكات التي ارتفعت بوتيرة قيا

 العدوان اإلسرائيلي على غزة.
 115في الضفة الغربية بما فيها القدس، و 536جريمة وانتهاكا،  321وأضاف أن االحتالل ارتكب 

 في قطاع غزة. 
 55يمثل  في فلسطين، 5111وأشار حنانيا إلى أن "عدد شهداء الصحافة الذين قتلوا خالل العام 

عاما ونصف التي سبقت ذلك  11في المائة من مجمل اعداد شهداء الصحافة الذي سقطوا طوال الـ
ي ما يظهر أن االحتالل وحكوماته المتعاقبة وجدت تشجيعا غير مباشر لقمع 5111)منذ عام 

 الصحافة والصحفيين في فلسطين.
12/3/5112"، 51موقع "عربي   

 
 غير مرحب بهم في األردن ةفلسطينيو سوري ..قصة "سايبر سيتي"تقرير:  

كيلو شمال العاصمة عمان، يقبع مخيم لالجئين السوريين  111على بعد : محمد العرسان -عمان 
الهاربين من لهيب الحرب في سوريا، يحظى بمعاملة مختلفة عن باقي المخيمات األربعة 

 المخصصة من السلطات األردنية.



 
 
 
 

 

           34ص                                     3218 العدد:    16/3/5112 اإلثنين التاريخ:

الجئًا سوريًا  115نوعية ضيوف المخيم، الذين ال يتجاوز عددهم الـ سر المعاملة الخاصة تكمن في 
 الجئ سوري نقلوا إلى المخيم فيما بعد. 311من حملة الوثائق الفلسطينية، و 

وتحيط السلطات األردنية مخيم " سايبر سيتي" الذي كان سكنًا للعمالة اآلسيوية بسياج حديدي  
اطني المخيم مغادرته إال في حالة طارئة، كما تمنع عملية طويل وحراسة أمنية مشددة ويمنع على ق

 تكفيلهم.
 22الجئًا فلسطينيًا بينهم  115يوجد في المخيم الواقع على أطراف مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا  

من حملة الوثائق السورية، مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين" األونروا" ، فيما 
الجئًا من حملة جوازات السفر األردنية  12منهم وثائق أو أوراق رسمية، إلى جانب  25 ال يملك

 .1651كانت عائالتهم قد هاجرت إلى سوريا بعد أحداث ما عرف بأيلول األسود عام 
ولم يزد عدد ساكني المخيم من الالجئين السوريين من حملة الوثائق الفلسطينية بعد أن قررت  

  مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بالتوازن الديمغرافي في 5115منع دخولهم منذ عام  الحكومة األردنية
األردن، والحفاظ على الهوية األردنية بعد أن استقبلت المملكة موجات لجوء من فلسطين المحتلة 

 .1665و سنة  1618سنة 
والسلطة  وينتقد ساكنو المخيم من الالجئين الفلسطينيين دور السفارة الفلسطينية في عمان 

 الفلسطينية بمتابعة أوضاع المخيم، وعدم السماح لساكنيه بمغادرته واصفين المخيم بـ"المعتقل".
12/3/5112"، 51موقع "عربي    

 
 انطالق مشاريع إلعمار وترميم المواقع الدينية واألثرية في بيت لحم 

ثرية في بيت لحم في الضفة أ علن أمس عن انطالق مشاريع إلعمار وترميم المواقع الدينية واأل :لندن
 الغربية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.

في االمارات وفلسطين وليد « سي سي سي»وقال المدير العام اإلقليمي لشركة اتحاد المقاولين 
سلمان ان الشركة بدأت بإعادة اإلعمار وترميم المواقع الدينية واألثرية المهمة في مدينة بيت لحم 

عاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، تنفيذًا لتوصية مؤسس الشركة الراحل سعيد توفيق التاريخية بالت
 خوري، على اعتبار ان تطوير المدينة سيزيد السياحة الوافدة، وسيساعد كل االقتصاد الفلسطيني.

وأوضح ان مشروع تجميل وتأهيل ساحة المهد يجري تنفيذه حاليًا بكلفة تصل الى ثالثة ماليين 
ر بالتعاون مع السلطة، مضيفًا ان المشروع يشمل ساحة المهد والمباني البلدية الثالثة المحيطة دوال

 بها، وكلها مبانل تاريخية لها مكانتها وسط المدينة.
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من جانبها، أكدت رئيسة بلدية بيت لحم الدكتورة فيرا بابون خالل زيارتها ألبو ظبي أخيرًا ان هذه 
معاناة الشعب الفلسطيني في بيت لحم. وأوضحت ان المدينة ال تزال المشاريع تهدف الى تخفيف 

بحاجة الى مستشفى وعيادات ومدارس وطرق ومالعب للشباب وبنى تحتية لدعم مقومات الحياة 
 فيها ومنع هجرة السكان الى الخارج.

مليون  1.8إلى  5111في المئة خالل عام  15وقالت ان عدد السياح لمدينة بيت لحم بنسبة ارتفع 
فندقًا فقط، وهذا ال يكفي  33. وأشارت إلى أن عدد الفنادق في بيت لحم 5113سائح، مقارنة بعام 

الستضافة العدد الكبير من السياح على مدار العام، خصوصًا في موسم الحع المسيحي الي المدينة 
 المقدسة.

16/3/5112الحياة، لندن،   
 
 ذكرى راشيل كوري فلسطينيون يزرعون أشجار زيتون فيالضفة:  

الشعبية وطالب جامعة بيرزيت  شارك العشرات من نشطاء المقاومة: علي صوافطة - قريوت
بالضفة الغربية يوم األحد في زراعة أشجار زيتون في أرض بقرية قريوت جنوبي نابلس قال سكان 

 ان إسرائيل تنوي مصادرتها لتوسيع المستوطنات المجاورة لها.
جانب كل شجرة زرعوها على تل مقابل لمستوطنة شيلو صورة للناشطة  ووضع المشاركون إلى

االمريكية راشيل كوري التي قتلت تحت جرافة عسكرية اسرائيلية فيما كانت تشارك في مظاهرة 
 .5113للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة عام 

ت صورة لكوري إلى جانب وقال وائل الفقيه منسق المقاومة الشعبية في مدينة نابلس فيما كان يثب
شجرة زيتون بعد غرسها "فعالية اليوم إلحياء ذكرى المتضامنين األجانب الذين استشهدوا وهم 
 يدافعون عن األرض الفلسطينية ومنهم راشيل كوري التي تصادف غدا الذكرى السنوية الستشهادها."

12/3/5112وكالة رويترز لألنباء،   
 
 د فلسطينيةبأي فلسطينأول سيارة سباق في  

على رغم جملة العقبات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، إال أن اإلبداعات ال : بديعة زيدان –رام هللا 
تزال تجد طريقها نحو النهوض. إنها أول سيارة سباق مصنوعة بأيد فلسطينية. وبالتحديد عن طريق 

كان له العديد من  المهندس الشاب سامر ذوابة من بلدة عنبتا، في محافظة طولكرم، والذي
 اإلنجازات التكنولوجية في السابق.
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 151والسيارة على ما يشرح ذوابة بسيطة، وكان يفترض أن تكون أعقد من ذلك، فهي تسير بسرعة 
أحصنة، ومن أربع نسب )أي  8ليتر، وقوة  111كم في الساعة كحد أقصى، وفيها محرك سعة 

 غياراتها من األول إلى الرابعي.
معدات السيارة استقدمها ذوابة من دول عدة، فالمحرك من دبي، والعجالت والكوابح من  والالفت أن

 ، وفق ما يقول ذوابة.«هذا يجعلني أشعر بالفخر»ماليزيا، والتجميع في عنبتا، و 
استغرق تصنيع السيارة األولى من نوعها فلسطينيًا، أكثر من ثمانية أشهر من العمل المتواصل. 

ًا، ولم أنجح من أول تجربة وال حتى الثانية، خاصة أنني ال أملك ورشة متخصصة الجهد كان كبير »
يوميات صعبة، لكن نجاح المهمة في النهاية »يقول ذوابة. ويضيف « للقيام بهذه المهمة الحلم

جعلني أنسى كل ما واجهته من صعوبات. كان مشهد السيارة، وهي أول سيارة سباق تصنع في 
 «.مشاعر ال يمكن وصفها. إنه أمر رائع حقًا، واكتشفت أنه يستحق العناء فلسطين أمرًا منحني

16/3/5112الحياة، لندن،   
 
 سنواتبعمر أربعة  لكرة الطاولة يوسف دوفش.. نجم رياضي فلسطيني 

قبل أربعة أعوام، استقبل الفلسطيني كامل دوفش، من مدينة الخليل، : عوض الرجوب - الخليل
مولوده يوسف بتصويره في المستشفى داخل سلة بها مضرب ومليئة بكرات جنوب الضفة الغربية، 

 الطاولة، متعهدا في حينه أن يجعل من ابنه بطال عالميا في هذه اللعبة.
وقبل بلوغه العام، بدأ يوسف يزاحم أشقاءه ووالده، وجميعهم العبون محترفون، على طاولة التنس، 

 ويحاول اللعب معهم.
الرابعة، فاستبق ترويض لسانه على الكالم، بتعلم اإلمساك بالمضرب وممارسة أما اليوم وقد بلر 

 اللعبة بمهارة قادته لحضور فعاليات دولية.
لم يولد يوسف والمضرب في يده صدفة، فوالده كامل دوفش العب محترف وعضو في نادي أهلي 

 .الخليل، وبطل فلسطين في التنس عدة مرات
ت، سطع نجم ابنه عالميا، حيث شارك يوسف في البطولة الدولية وكما كان حلم كامل قبل سنوا

للناشئين التي أقيمت أوائل الشهر الماضي في البحرين بعد اختياره لالفتتاح مع الالعب الدولي 
 المصري سيد الشين، وحظي باللعب مع أبطال العالم، وتكريم فريد بالذهب والكؤوس.

ت من منظمي تلك البطولة، وتحديدا رئيسة االتحاد ووفق والده، فقد حظي يوسف باهتمام الف
البحريني لكرة الطاولة الشيخ حياة آل خليفة التي استدعته للمشاركة بعد مشاهدة فيديو له على 

 اإلنترنت، وبات يناديها يوسف خالل استضافته هناك بـ "ماما حياة".
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عب مع أبطال العالم، حتى حصل كما تجاوز االهتمام بيوسف حدود البطولة إلى وسائل اإلعالم، فل
على لقب أصغر العب في العالم في كرة طاولة، وفق والده الذي أكد أن أحد المهتمين عرض عليه 

 إدارة أعماله من اآلن.
12/3/5112الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 أسباب لتراجع السيسي أمام حماس ثالثةمناحيم:  -يوني بن سرائيلياإلمحلل ال 

مناحيم" إن القيادة المصرية تتجه لتهدئة التوتر مع حركة المقاومة  -يلي "يوني بنقال المحلل اإلسرائ
أسباب، أولها الخوف من انفجار األوضاع داخل قطاع غزة  3اإلسالمية ) حماسي، انطالًقا من 

واندالع حرب جديدة مع إسرائيل، قد تؤثر على استقرار نظام السيسي نفسه، إضافة لموقف الملك 
لجديد سلمان بن عبد العزيز من جماعة اإلخوان، فضال عن وساطة حركة الجهاد السعودي ا
 اإلسالمي.
" بالقول: "هدأ المصريون مؤخًرا وحركة حماس news1مناحيم" تحليله على موقع" -بدأ " بن

الهجمات المتبادلة بينهما في أعقاب زيارة وفد مصالحة تابع لتنظيم الجهاد اإلسالمي يترأسه عبد هللا 
 رمضان شلح للقاهرة حيث التقى هناك مسؤولين بالقيادة المصرية في محاولة للتوسط بين الطرفين".
وذهب إلى أن محاولة التوسط هذه أسفرت عن نتائع جيدة تمثلت في تقديم الحكومة المصرية في 

 مارس طعنا للمحكمة األمور المستعجلة بخصوا قرارها اعتبار حركة حماس تنظيم إرهابي. 11
الشهر الجاري وتشير التقديرات في مصر إلى أن المحكمة  58تابع: "سوف ينظر الطعن في و 

سوف تقبل طعن الحكومة وتلغي القرار. باركت حركة حماس قرار الحكومة المصرية بتقديم الطعن 
 على قرار المحكمة".

لق منذ عدة شهور، وفد الجهاد اإلسالمي ناقش مع القيادة المصرية أيًضا مسألة فتح معبر رفح المغ
وبدا من الواضح أنها حققت نجاحات معينة في هذا المجال، حيث فتحت مصر خالل هذا األسبوع 

 أيام. 3المعبر 
كذلك عملت حركة حماس من جانبها على تقليل التوتر بين الجانبين، وأدان إسماعيل هنية، نائب 

العملية التي نفذها تنظيم أنصار بيت رئيس المكتب السياسي للحركة العمليات اإلرهابية بسيناء، و 
مارس واستهدفت جنود مصريين بسيناء. وقال هنية إن حركة حماس إن حماس  11المقدس في 

 ملتزمة بأمن مصر وسيادتها واستقرارها.
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مناحيم" عن مصادر عربية لم يسمها أن مصر تخشى أن يؤدي تشديد الخناق على  -ونقل "بن
سرائيل يمكن أن تؤثر أيًضا  قطاع غزة إلى انفجار األوضاع ومواجهة عسكرية بين حركة حماس وا 

 على االستقرار في مصر، لذلك قرر نظام السيسي تخفيف الضغط على الحركة.
ومضى المحلل اإلسرائيلي يقول: "كذلك فإن موقف الملك السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز 

بنتها، كان له تأثير على ما يبدو على القرار حيال جماعة" اإلخوان المسلمين" والتي تعد حماس ا
 المصري".

وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أكد قبل أسبوعين أن المملكة ال تعادي جماعة اإلخوان 
المسلمين، واستقبل الملك السعودي بالرياض الشيخ راشد الغنوشي زعيم اإلخوان في تونس الذي جاء 

 ة أخيه عبد هللا، كذلك أرسلت حركة حماس برقية تعازي.لتقديم واجب العزاء للملك في وفا
مناحيم" بالقول: "توجه الحكومة المصرية للمحكمة يشير إلى إعادة دراسة عالقاتها مع  -وختم "بن

حركة حماس. مع ذلك يجب التذكير بقرار سابق للمحكمة اعتبر الجناح العسكري لحماس عز الدين 
اؤه. وفي حماس يطالبون الحكومة المصرية بتقديم طعن للمحكمة القسام تنظيم إرهابي ولم يتم إلغ

 على هذا القرار أيًضا".
12/3/5112، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن  

 
 بعرض أمر المتزوجين من إسرائيليات للنظر في إسقاط جنسيتهم "الداخلية" مصر: إلزام 
، بإلزام وزارة الداخلية بعرض أمر قضت محكمة القضاء اإلداري، اليوم األحد: محمد نابليون 

المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط جنسيتهم من عدمه طبقًا 
 لكل حالة على حده بما يتفق مع أحكام القانون.

من قانون الجنسية المصرية حددت حصًرا الحاالت الموجبة إلسقاط  16وقالت المحكمة، إن "المادة 
سية بهدف المحافظة على األمن القومي للبالد، ودرء أية مخاطر تنال من الوحدة الوطنية أو الجن

 تضر بالمصالح السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية للبالد".
وأهابت المحكمة بالمشرع، إصدار التعديالت التشريعية التي تمكن وزارة الداخلية من التحديد الدقيق 

 ة في إطار حفظ مبادئ األمن القوي.حاملي الجنسية المصري
12/3/5112، الشروق، مصر  
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 "الخدمة المدنية"يطلع على تجربة " ديوان الموظفين الفلسطيني"األردن:  

استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات وفدا من ديوان الموظفين العام الفلسطيني، الذي 
نفيذا لبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين بخصوا بدا زيارته لديوان الخدمة المدنية أمس ت

دارة الموارد البشرية في القطاع العام.  تبادل الخبرات في كافة مجاالت الخدمة المدنية وا 
ويضم الوفد مدير اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ومدير دائرة اإلعالنات واالمتحانات، ومدير 

 القادم،في ديوان الموظفين العام الفلسطيني والتي ستستمر حتى يوم الثالثاء  اإللكترونيةإدارة البوابة 
 واإللكترونية.بهدف االطالع على تجربة ديوان الخدمة في مجال االمتحانات التنافسية التحريرية 

فيما يخا إنشاء  اإللكترونيةواشتمل العرض على وصف متكامل لنظام االمتحانات التنافسية 
 ء االمتحان، وتقديم االمتحان وتصحيحه.األسئلة، وبنا

16/3/5112، السبيل، عّمان  
 
 إجراءات حول عين الحلوة منعا  لخروج "الرجل المنّقب"يفرض الجيش اللبناني  

فرض الجيش اللبناني إجراءات وتدابير أمنية على مداخل عين الحلوة، : محّمد صالح -صيدا 
إذ تّم حصر دخولهّن عبر المداخل الرئيسية للمخيم  خصوصًا بما يتعّلق بدخول النساء المنقبات،

وليس عبر أّي معبر فرعي آخر على غرار ما كان معمول به سابقًا. كذلك منعهّن من السير على 
 االقدام من المداخل الفرعية للمخيم منعًا لدخول أو خروج أي من المطلوبين متنكرا بزي منّقبة.

ش المنقبات على حواجزه عند مداخل المخيم )المستشفى وقام الجيش أيضًا بنشر مجندات لتفتي
 ي.ودرب السيمالحكومي والطوارئ والحسبة 

وتؤكد مصادر متابعة أّن هذه اإلجراءات تّم تنفيذها بعد ورود معطيات للجيش تفيد باحتمال هروب 
 منقبة. امرأةالمطلوبين الخطيرين متنكرًا بزي  أحد

16/3/5112، السفير، بيروت  
 
 ة العربية تنتقد الصمت الدولي إزاء مـا يحـدث فـي سـجـون االحـتـاللالجامع 

، استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في أمسالقاهرة ـ وكاالت: انتقدت الجامعة العربية، 
سجون االحتالل اإلسرائيلي من انتهاكات وحشية بحق آالف األسرى الفلسطينيين والعرب، وعدم 

السلطة القائمة باالحتالل" احترام حقوقهم اإلنسانية األساسية، وتنفيذ بنود القانون إلزامه إسرائيل "
 الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة.
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، عجز المجتمع أمسالعربية المحتلة  واألراضيقطاع فلسطين  أصدرهكما انتقدت الجامعة في بيان 
عن كثب على األوضاع المأساوية  لالطالعلجان تقصي حقائق  رسالإالدولي وعدم قدرته على 

همالالتي تشهدها هذه السجون ومعسكرات االحتالل من معاناة قاسية   طبي متعمد للمرضى منهًم. وا 
هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين حول تطورات  أصدرتهاواستعرض البيان عدة تقارير 

 .السجون اإلسرائيلية فيفلسطينيين األسرى والمعتقلين ال أوضاع
16/3/5112، األيام، رام هللا  

 
ــدمقطــر العمــادي:   ــون دوالر لشــراء الســوالر  100 تق ــدأ و ملي ــار إلعــادة اإلعمــار تب منحــة الملي

 باأللف وحدة
أعادت زيارة سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية : أشرف مطر —غزة 

إلى القطاع بعد عامين من الغياب، بسبب الظروف السياسية وا غالق المعابر ألعمار قطاع غزة، 
والحرب على غزة، األمل بعودة عجلة تشغيل المشاريع القطرية السابقة والجديدة ضمن منحة المليار 

 مختلف أنحاء قطاع غزة. فيستبدأ ببناء ألف وحدة سكنية  والتيالقطرية إلعادة اإلعمار 
وم اللجنة القطرية بطرح الرزمة الثانية من المشاريع قريبًا، وهذه الرزمة من وقال العمادي: ستق

وحدة سكنية، من مدينة  5111تشتمل على بناء  أنهاالمشاريع ستحرك قطاع غزة بالكامل، خاصة 
مناطق متفرقة، ومدينة الشهداء،  فيوحدة سكنية  311سمو الشيخ حمد بن خليفة األمير الوالد، و

لتين المتبقيتين من شارع صالح الدين، والمراحل المتبقية من شارع الرشيد، هذا بخالف وتنفيذ المرح
 التيسيتم طرحها ومنحها مشروع األلف وحدة سكنية ضمن منحة المليار  التيالمشاريع الجديدة 

شهر أكتوبر من العام الماضي،  فيالقاهرة  فيتبرعت بها قطر خالل مؤتمر المانحين الذي عقد 
 تشغل آالف العمال. أنلمشاريع يمكن وهذه ا

المتضررين من العدوان األخير على غزة، وخاصة ممن د مرت منازلهم بشكل  إلىوتطرق العمادي 
دوالر لكل  1111كلي، حيث أكد أن اللجنة القطرية ستقوم خالل اليومين المقبلين بدفع مبلر 

بتزويد اللجنة بها، كما سننتظر  الفلسطيني واإلسكانمتضرر ضمن كشوفات قامت وزارة األشغال 
 الكشوفات من أجل تسليمهم الدفعة المالية. باقي

وفيما يتعلق باإلعالن األخير عن بناء ألف وحدة سكنية، ضمن منحة المليار دوالر إلعادة إعمار 
القطاع قبل الحرب  إلعمارماليين دوالر  115تقدر بـ  التيقطاع غزة، وهى بخالف المنحة األولى 

المناطق المنكوبة  فيبانتظار كشف الوزارة، وسنعمل على إقامة تلك المشاريع  اآلنيرة، نحن األخ
الشجاعية وبيت حانون وخزاعة والزنة، وهذا بناًء على كشف الوزارة الذي سيقدم  فيمن القطاع 
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آليات الدفع للمواطنين وعلى دفعات بعد تخصيا  فيللجنة القطرية، وسنتبع األنظمة العالمية 
 المنازل والعمل على متابعتها مع الوزارات المختصة من قبل السلطة الفلسطينية.

وعاد وأكد أن منحة المليار دوالر المقدمة من قبل قطر كأكبر المانحين، سيتم تنفيذها من خالل 
سيكون لها الجزء األكبر، بينما الجزء اآلخر سيتم من خالل السلطة الفلسطينية،  التياللجنة القطرية 

 فيمليون دوالر، والسلطة قامت بدورها بتحويلها لمشاريع  52وبالفعل تم تحويل أول دفعة وقيمتها 
 غزة.

تؤرق القطاع منذ فترة  التيوعن أزمة الكهرباء والتدخالت القطرية إليجاد حلول جذرية لتلك األزمة 
ت، بل تجاوز الرقم الـ قطر دفعت عشرات الماليين من الدوالرا أنطويلة، أكد السفير العمادي، أكد 

مليون دوالر، على مدار السنوات الثالث الماضية من اجل شراء الوقود عبر السلطة  111
 حلول لتلك المشكلة. أيالفلسطينية، دون وجود 

غزة عبر  إلىانه حاول الوصول  إلىوأعرب السفير العمادي عن حزنه إلغالق معبر رفح، مشيرًا 
حصل على إذن بالمرور على غزة أمام هذا الواقع الصعب اضطر معبر رفح الحدودي، لكنه لم ي

غزة عبر األردن ومنها عبر معبر بيت حانون " ايرز"  إلىللتواصل مع السلطة الفلسطينية للوصول 
 للوصول إلى غزة ومتابعة المشاريع القطرية.

 ا  نبذة عن مشاريع اللجنة القطرية المنفذة والجاري تنفيذها والمزمع طرحها قريب
 

 مشاريع يجرى تنفيذها:
م 11كم وعرض  1.8: المرحلة األولى من مشروع الطريق الساحلي " شارع الرشيد" الممتدة بطول 1

 فيومن المتوقع االنتهاء من تنفيذها  5113 األولالخامس من كانون  فيتنفيذها  فيبدأ العمل 
تبلر كلفة تنفيذها نحو  التيلة من هذه المرح % 62نسبة  إنجازنهاية شهر حزيران المقبل حيث تم 

 مليون دوالر. 15.1
كم وتم  1.8بطول  5113أما المرحلة الثالثة من المشروع نفسه فبدأت في األول من كانون األول 

من هذه المرحلة المتوقع االنتهاء منها مع نهاية الشهر المقبل وتقدر كلفة  % 52ما نسبته  إنجاز
 مليون دوالر. 6.1تنفيذها بنحو 

دونمًا  15: مشروع مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل واألطراف الصناعية المقام على مساحة 5
متر باإلضافة  5511ويشمل مبنى مكونا من أربعة طوابق علوية وطابقين أرضيين على مساحة 

مترا مكون من طابقين والمرافق التابعة له، ولقد تم  331مبنى خدمات مجاور على مساحة  إلى
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 أيلولومن المتوقع تسليمه فى العشرين من  5113منتصف كانون األول  فيفيذ المشروع البدء بتن
 .% 21فيه  اإلنجازمليون دوالر وبلغت نسبة  6.6المقبل وتقدر كلفة تنفيذه بنحو 

المرحلة  إنجازمليون دوالر تم  132: مشروع مدينة حمد البالر الكلفة اإلجمالية لتنفيذها نحو 3
مليونا  15وحدة سكنية بكلفة  1161عمارة "  23واشتملت على بناء  % 62بة األولى منها بنس

 ومن المتوقع تسليمها مع نهاية العام الحالي.
 55مترا بكلفة  31كم وعرض  15الممتدة بطول  األولى: مشروع شارع صالح الدين المرحلة 1

هذه المرحلة مع نهاية شهر  ومن المتوقع االنتهاء من تنفيذ % 81 اإلنجازمليون دوالر بلغت نسبة 
 53مترا وبكلفة  23كم وعرض  6حزيران المقبل أما المرحلة الثالثة من الشارع نفسه الممتدة بطول 

 .% 81فيه أيضًا  اإلنجازمليون دوالر فبلغت نسبة 
مليون دوالر بدأ  1.5: مشروع تشغيل معدات وأجهزة وأدوات بمبنى مختبرات وزارة الزراعة بكلفة 2
 .% 66هر شباط العام الماضي وأنجز بنسبة ش في
كل منطقة  فيرفح ويشمل مبنى  في: مشروع العيادات البيطرية األول فى بلدة بيت الهيا واآلخر 6

شهر  فيمتر وبدأ العمل فيه الشهر الماضي ومن المتوقع االنتهاء منه  111وهو مقام على مساحة 
 ر.تبلر مليون دوال إجماليهالمقبل بكلفة  أيلول

أرضيهم عبر توفير شبكات  إلى: مشروع تنمية المناطق الحدودية لتمكين المزارعين من الوصل 5
تشغيل بعض آبار المياه والمشروع قيد الدراسة ومن المتوقع  فيطرق وري واستخدام الطاقة الشمسية 

 طرحه خالل الشهر المقبل.
 

 مشاريع مطروحة للتنفيذ
رح العطاء ونظرا لعدم توافر المواد الخام لم يتم تقديم العروض : مشروع العمارات المتفرقة تم ط1

عمارة سكنية فى مناطق دير البلح  12والترسية والكلفة اإلجمالية لهذا المشروع الذي يشمل بناء 
 مليون دوالر. 12وجحر الديك وسط القطاع وبلدة بيت الهيا شمال القطاع تبلر نحو

ماليين دوالر  2وأثاث مشروع مستشفى الشيخ حمد بكلفة : مشروع تجهيز عطاء أجهزة ومعدات 5
 ويجرى تنفيذ العطاء بالتعاون مع وزارة الصحة.

عادة تأهيل  إعادة: مشروع 3 نشاء مبنى الثروة السمكية وا  مختبر األعالف والنحل  إنشاءتأهيل وا 
 ع وزارة الزراعة.مناقصات تنفيذها وذلك بالتعاون م إعدادبكلفة نصف مليون دوالر يجرى العمل على 
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م ويمتد من نهاية شمال 11كم وبعرض  5.3: مشروع تأهيل شارع الرشيد المرحلة العاشرة بطول 1
ماليين دوالر حيث يجرى العمل على تجهيز عطاء  8بكلفة  التوأممخيم الشاطئ وحتى منطقة 

 المشروع بالتعاون مع وزارة األشغال.
 

 مشاريع منجزة
مرحلتين األولى والثانية من مشاريع الطرق الداخلية حيث شملت المرحلة ال إنجازانتهت اللجنة من 

مشروعًا  55مليون دوالر والمرحلة الثانية شملت  55مشروعًا من الطرق الداخلية بقيمة  51األولى 
مختلف مناطق قطاع غزة وبالتعاون مع وزارة الحكم  فيمليون ونفذت هذه المشاريع  5.2بكلفة 

 المحلي.
مختبرات الزراعة بالتعاون مع وزارة الزراعة وبلغت  مبانيمشروع تأهيل  إنجازت اللجنة من كما انته

 دوالر. ألف 511كلفة المشروع 
ماليين دوالر حيث  115يذكر أن كافة المشاريع المذكورة تندرج ضمن المنحة القطرية البالر قيمتها 

قيمة هذه المنحة  إجماليليون دوالر من م 162بنحو  إنجازهاتقدر قيمة المشاريع المنجزة والجاري 
الثاني  فيالقاهرة  فيعقد  الذيتعهدت قطر بتقديمها خالل مؤتمر المانحين  التيأما المنحة الجديدة 

عشر من تشرين األول الماضي وتبلر قيمتها مليار دوالر وسيكون باكورة مشاريع هذه المنحة بناء 
 بيوتهم كليًا.ألف وحدة سكنية لمتضرري الحرب ممن هدمت 

16/3/5112، الشرق، الدوحة  
 
 القضاء التونسي ينتصر لفلسطين: قرار بمنع التطبيع مع االحتالل 

سّجل القضاء التونسي قرارًا تاريخيًا ي شّكل ألول مرة تجريمًا للتطبيع مع : تونس ــ وليد التليلي
طقة سوسة التونسية، حكمًا قضى االحتالل اإلسرائيلي قضائيًا. فقد أصدرت المحكمة االبتدائية في من

بإلغاء رحلتين سياحيتين إلى القدس المحتلة، كانت وكالة سفريات تنوي تنظيمهما، وأذنت للسلطات 
المختصة بإيقاف إجراءات السفر التي كانت مقررة إلى القدس المحتلة عبر جسر الملك حسين 

 األردني خالل شهر مارس/آذار الحالي.
التونسية لمقاومة االمبريالية والصهيونية "قاوم"، رفعت، نهاية الشهر  وكانت الجمعية العربية

الماضي، دعوى قضائية ضد وكالة سفريات تتهمها بمحاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك 
بقيامها برحالت إلى القدس المحتلة بالتنسيق مع الكيان الصهيوني، ومعتبرة أن الوكالة تخالف 
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ي فقرته الرابعة على "االنتصار لحركة التحرير الفلسطينية ومناهضة كل الدستور الذي ينا ف
 أشكال االحتالل والعنصرية".

16/3/5112، العربي الجديد، لندن  
 
 تيرنر: األونروا ستستأنف توزيع األموال على المتضررين بعد تلقيها دعما  من السعودية وألمانيا 

ونروا في قطاع غزة روبرت تيرنر، أن األونروا أعلن مدير عمليات األ :عبد الهادي عوكل–غزة 
ستستأنف خالل األيام القادمة دفع أموال بدل إيجار لالجئين المدمرة منازلهم وأموال للمتضررة 
منازلهم بشكل جزئي ضمن برنامع الدعم المالي إلصالح األضرار، وذلك بعد استجابة السعودية 

 الماضي عندما أعلنت تعليق برنامجها بسبب نقا التمويل.وألمانيا لنداء األونروا في كانون الثاني 
مليون دوالر للربع األول من العام  111وطالب تيرنر خالل لقائه نخبة من الصحفيين أمس، بتوفير 

 الجاري لتمكين عائالت الالجئين المتضررة منازلها والحصول على بدالت لإليجارات السارية عليهم.
د من الحال الذي وصل إليه ملف إعادة اإلعمار في غزة، مؤكدًا أن وأعرب تيرنر عن قلقه الشدي

األونروا تجري نقاشات مع المانحين الذين تعهدوا بدفع أموال لإلعمار في مؤتمر القاهرة لاللتزام 
 بتعهداتهم لكي تتمكن من بناء المنازل المدمرة.
إال أن األموال المتوفرة تكفي  منزل للمتضررين 5111وقال: من المفترض أن تقوم األونروا ببناء 

منزل. لذلك مطلوب من المانحين سرعة االستجابة لمطالب األونروا ضمن تعهداتهم  511فقط لبناء 
 في مؤتمر القاهرة.

وعن إمكانية نشوب حرب جديدة على قطاع غزة، كرر تيرنر ما قاله وزير الخارجية األميركي جون 
"إذا لم تعالع جذور المشكلة  األخيرة،ان كي مون بعد الحرب كيري، واألمين العام لألمم المتحدة ب

لم يتم حل مشكالت غزة مثل الحصار  إذافإنه من الممكن أن تكون هناك حرب أخرى" وقال تيرنر: 
 مثاًل حينها تكون الحرب شيئًا ال مفر منه.

إلعمار في ظل في ظل الحصار، قال تيرنر:" من الممكن إعادة ا اإلعماروبشأن إمكانية استئناف 
الحصار، حيث إن آالف المتضررين حصلوا على مواد بناء إلصالح منازلهم ضمن الخطة المتفق 
عليها بين "إسرائيل" والحكومة الفلسطينية، ويمكن تطوير ذلك ليصل إلى المدمرة منازلهم بشكل كلي. 

وأن نرى تقدمًا.  وا عطاء أمل للشباب المواطنين،لكن المستحيل في ظل الحصار هو تحسين أوضاع 
 لذلك نحن نطالب "إسرائيل" باستمرار برفع حصارها غير القانوني عن قطاع غزة.

16/3/5112، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 عدم الرضا عن أداء بلير بالرباعية يدفعه للتفكير بالتنحي :فايننشال تايمز 
لجنة الرباعية الدولية للسالم في أفادت مصادر إعالمية بأن مبعوث ال: األلمانية، فايننشال تايمز

الشرق األوسط توني بلير يعتزم التخلي عن مهامه، وذلك في الوقت الذي تعكف فيه الواليات 
 المتحدة وأوروبا على مراجعة خياراتها السياسية قبل انطالق االنتخابات اإلسرائيلية هذا األسبوع.

مطلعة لم تسمها أن رئيس الوزراء  ونقلت صحيفة فايننشال تايمز اللندنية عن عدة شخصيات
 البريطاني األسبق أدرك بعد قرابة الثماني سنوات أن دوره مبعوثا لم يعد مناسبًا.

وذكرت الصحيفة أن تنحي بلير يأتي في غمرة حالة من عدم الرضا تسود بعض األوساط في 
الشخصيات في السلطة واشنطن وبروكسل )مقر االتحاد األوروبيي بسبب عالقاته "الفاترة" مع كبار 

 الوطنية الفلسطينية ومصالحه التجارية المتمددة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بلير عقد اجتماعًا السبت الماضي في منتجع شرم الشيخ على هامش 
مؤتمر تنمية االقتصاد المصري مع وزير الخارجية األميركي جون كيري حيث بحثا إمكانية تغيير 

رى محادثات مع مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيدريكا كما أنه أج مهمته مبعوثا.
موغيريني التي تضغط من أجل تحديث اللجنة الرباعية وحتى تتمكن أوروبا من انتهاج موقف أشد 

 إزاء سلوك إسرائيل.
16/3/5112، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 مخيم اليرموك، األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية 

بيبسميح ش  
في حواره مع إذاعة األمم المتحدة، قام المفوض العام لألونروا، بيير كرينبول بتشخيا حالة 

 الفلسطينيين في مخيم اليرموك، على نحول صادق ودقيق. 
 جاء ذلك بعد زيارته للمخيم، واالطالع الميداني على أحوال سكانه من الالجئين.

تقديراتها ورؤيتها. أكد المفوض العام، في حديثه  لدى األونروا، معلومات دقيقة ومنظمة، ولديها
من  %62من الجئي سورية، مشردون، إما داخل سورية، أو خارجها، وأن  %61اإلذاعي، أن نحو 

 الالجئين، المتواجدين في األراضي السورية يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة من األونروا.
، قدم المفوض خالله، توصيفًا معقواًل، عن الحالة  جاءت هذه المعلومات الرقمية، بعد شرح وافل

الجيدة، التي كان بها الالجئون الفلسطينيون في سورية، يتمتعون باألمن واالستقرار، والحالة 
 االجتماعية ـ االقتصادية الجيدة ـ نسبيًا. 
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تماعية ـ ، يشكلون جزءًا من الحياة االج261.111وحدد عدد الالجئين في سورية، قبل الحرب، 
وكانت الفرا متاحة أمامهم، وكانوا قادرين على القيام باحتياجات أسرهم،  االقتصادية السورية. 

إلى حد كبير. وأضاف إن جياًل من الجئي سورية، يواجه اآلن، صدمات الفقدان والحرمان، وأبدى 
جئين إعجابه الشديد، بشجاعة أربعة آالف موظف، يعملون في األونروا، معظمهم من الال

 الفلسطينيين المقيمين في سورية.
نسانيًا، ولم يسبق لها، وال  دور األونروا، ومنذ ممارسته في سورية، ودول الشتات، كان دورًا إغاثيًا وا 

 لكوادرها الميدانية، أن تعرضوا ألزمة، كتلك األزمة القائمة في سورية. 
ن مع الجهات المعنية، رسمية كانت أم تمارس األونروا، ما بإمكانها أن تقوم به، وتتساعد وتتعاو 

غير رسمية. في سورية، تتعاون األونروا، مع السلطة الرسمية السورية، ومع منظمة التحرير 
الفلسطينية، غير القادرة على تأمين االحتياجات اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في سورية، وال على 

مخيم اليرموك، الذي ال يزال يشهد  من تلك االحتياجات، خاصة في %11تأمين ما يساوي 
 اشتباكات مسلحة بين فصائل متقاتلة فيما بينها، وبينها وبين الجيش السوري. 

هنالك بؤر مسلحة بداخله، من نصرة وغيرها، وهنالك حالة حصار تفرض عليه، ما عزل أجزاء من 
وقت عانى فيه  أحياء بداخله، عانى سكانه المدنيون، من الجوع والعطش، حتى الموت!!! في

، وانسداد اآلفاق، والتفكير اإلحباطآخرون، من تدمير بيوتهم، وتشردهم... خلق كل ذلك، حالة من 
جديًا بالهجرة، خاصة تجاه الدول االسكندنافية...  بالتالي، ذاع صيت شركات التهجير، وخطوط 

سطنبولالهجرة.. وانتشار تجار الموت، في اإلسكندرية، وليبيا،  ى الموت مع الحياة، ودفع .. تساو وا 
 المئات أرواحهم ثمنًا ألوهام الهجرة، وبالد األمن واألمان!!!

ما يلفت النظر، خاصة في حديث المفوض العام لألونروا، هو ضعف التنسيق فيما بين م.ت.ف 
وبين األونروا، كان باإلمكان إيجاد نوع من التنسيق، فيما يتعلق بالهجرة والمهاجرين، ممن ضاقت 

م الحياة، واستحال بقاؤهم في سورية... والطلب من األونروا مساعدتهم، دون تركهم فريسة لتجار به
الموت، والغرق في البحار... وذلك بترتيب سفرهم على نحو شرعي ومضمون برًا أو جوًا أو بحرًا، 

 وذلك بعدما أعلنت الدول األوروبية قبول لجوئهم سلفًا.
مساعدات الغذائية، ووصولها، للبؤر المحاصرة، داخل مخيم اليرموك، كان باإلمكان ايضًا، تنسيق ال

وعدم تعريضهم الموت جوعًا وعطشًا، وذلك عبر الطائرات المروحية، التي تحمل شعار األمم 
المتحدة واألونروا. سبق أن نجحت تلك الوسيلة، في الصومال، وغيرها... فما الذي يحول دون 

 ممارستها في سورية؟!!!
16/3/5112، ، رام هللااأليام  
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 سيناريوهات متناقضة في االنتخابات اإلسرائيلية 

 حلمي موسى
أقل من يوم يفصل بين قراءة هذه المقالة وبدء العملية االنتخابية في إسرائيل. ومن شبه المؤكد أنه 

ن  في مساء غد ستعلن قنوات التلفزيون نتائع العينات الفعلية في االنتخابات ليظهر بشكل عملي، وا 
لم يكن رسميًا، الرابح والخاسر في هذه االنتخابات. ورغم أن استطالعات الرأي تظهر الميول العامة 
والتي تبّين أن بنيامين نتنياهو والليكود قد يكونان في صف الخاسرين فإن احتماالت حدوث مفاجآت 

 أمر غير مستبعد.
بنيامين نتنياهو خطابًا في حشد انتخابي ومساء أمس، وفي محاولة إلثارة العصبية الليكودية، ألقى 

كبير في تل أبيب. يصعب القول إن بوسع نتنياهو، بعد ست سنوات في الحكم، أن يفاجئ كثيرين 
ويدفعهم إلى تغيير وجهة انتخابه. فمن اتخذ قراره بالتصويت اتخذه بناء على معطيات تراكمت لديه 

لدى أنصار « ملك إسرائيل»نتنياهو لم يع د  في الشهور وربما في السنوات األخيرة. وواضح أن
اليمين. فاليمين المعتدل ينفض عنه ويعتبره غير عقالني ويشكل خطرًا على إسرائيل سواء بإغالقه 
سبل الحل السلمي مع العرب والفلسطينيين أو باستعدائه اإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي. واليمين 

يتطلع إلى تصعيد قادته الطبيعيين، سواء من البيت اليهودي أو المتطرف ضاق ذرعًا بتردده وصار 
 حتى من جماعة كهانا.

وبالمقابل فإن الجمهور اإلسرائيلي، ووفق معظم استطالعات الرأي، ال يعطي أولوية للجانب 
السياسي على مصالحه األكثر حيوية وفي مقدمتها همومه المعيشية. وقد أشارت استطالعات عدة 

ليست مجدية عند أغلبية اإلسرائيليين  -المشروع النووي اإليراني  –ة نتنياهو األشد فتكًا إلى أن ذخير 
 -الذين مالوا، هذه المرة أكثر من أي وقت مضى، إلى القوائم التي ترفع شعارات اجتماعية 

 اللذين انطلقا من الصفر قد يتحوالن« كلنا»اقتصادية. ولذلك يرى كثيرون أن موشي كحلون وحزبه 
 إلى القوة المركزية التي سترجح هذا الميل أو ذاك في االئتالف المقبل.

ومن الواضح اآلن أن كل التوقعات جائزة على طريقة أن كل الطرق متساوية في أهميتها لدى التائه 
العاجز عن معرفة الطريق. فهناك مصاعب جمة في تشكيل حكومة ضيقة سواء أكانت يمينية أم 

كيل حكومة وحدة وطنية يطرح نفسه بقوة أكبر من أي وقت مضى، رغم يسارية. واحتمال تش
إعالنات قيادة الليكود أن هذا ليس خيارًا. وكل ائتالف عدا حكومة الوحدة هو أقرب إلى متاهة 

 يصعب اختيار الطرق فيها.
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أن  وربما أن هذا ما يدفع بعض المراهنين إلى طرح احتماالت يصعب اآلن تخّيلها ومن بينها مثالً 
حريديم  -يتولى موشي كحلون أو يائير لبيد رئاسة الحكومة في ظل تعادل بين معسكري اليمين 

هناك »و « كلنا»يسار. وليس صدفة أن هذه التحليالت تستند إلى تقدير بأن حزبي  -والوسط 
 «ليكود اجتماعي»يشكالن مفاجأة االنتخابات الحالية. فحزب كحلون الذي يعرض نفسه كـ « مستقبل

ينال في استطالعات الرأي مقاعد تزيد على العشرة ما يجعله أساسيًا في أي حكومة مقبلة. ورغم 
حملة الليكود عليه فإن نتنياهو مال إلى مغازلته في اليومين األخيرين، معلنًا أنه سيمنحه وزارة 

حلون، من المالية، أي طموحه األقصى إلى ما قبل أيام. وليس مستبَعدًا أن يعرض هرتسوغ على ك
 أجل أن ينجز مهمة إبعاد نتنــــياهو عن رئاسة الحكـــومة، ما هــو أكثر.

، إذ «هناك مستقبل»ومن المعروف أن المعسكر الصهيوني يبني مستقبله على أساس الشراكة مع 
يصعب تخّيل أي ائتالف له من دون التحالف مع لبيد. لكن لبيد كان على مدى األعوام الماضية 

تنياهو في الحكومة إلى أن أقيل منها بغير رضى. فهل يمكن لنتنياهو أن يتخلى عن رئاسة شريكًا لن
الحكومة للبيد إذا كان هذا سيجنب اليمين حكومة وحدة برئاسة هرتسوغ؟ كل هذه وسواها سيناريوهات 

لواقع يجري تداولها حاليًا على أكثر من نطاق وجميعها تنتظر لحظة الحقيقة لمعرفة مدى مالءمتها ل
اإلسرائيلي المعقد. إن االنتخابات الحالية تبدو واحدة من أشد االنتخابات اإلسرائيلية غرابة. فقد بادر 
إليها نتنياهو آماًل أن ترسخ ألربعة أعوام مقبلة حكمه وسيطرة اليمين على الحياة العامة، لكن 

في نظر البعض أن  وبسرعة خيالية بدت غطرسته أشبه ببالون جرى تنفيسه. والمضحك المبكي
اليمين اإلسرائيلي الذي سعى في األعوام الماضية إلى سن المزيد من القوانين والتشريعات المراد منها 
التضييق على العرب، صار بسرعة الضحية األولى لها. ومن أبرز هذه القوانين التعديل الذي بادر 

سم بقصد إبعاد عدد من األحزاب العربية ، أفيغدور ليبرمان لرفع نسبة الح«إسرائيل بيتنا»إليه زعيم 
« القائمة المشتركة»العربية إلى تشكيل  األحزابعن الكنيست. والنتيجة: خالفًا لكل التقديرات بادرت 

التي صارت تتنافس الحتالل مكانة القوة الثالثة األكبر في الكنيست. واألدهى أنه إذا تشكلت حكومة 
العربية ستبقى خارجها، ولكنها ستغدو قائمة المعارضة األكبر وحدة وطنية، من المؤكد أن القائمة 

 وبالتالي تتولى زعامة المعارضة مع كل ما يعنيه هذا من أثر.
وال يغيب عن البال أن ليبرمان الذي بادر لتعديل قانون نسبة الحسم قد يكون أول من يعاني منه بعد 

 نطقة الخطر الفعلي. مقاعد تجعله في م 1أن صارت االستطالعات تمنحه حوالي 
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ذا لم يكن هذا كافيًا فإن حزب  المنشق عن شاس والمتحالف مع جماعة كهانا ممثلة « ياحد»وا 
بالحاخام باروخ مارزل، هي األخرى على حافة منطقة الخطر. إذا حدث ذلك وسقط الحزبان فإن 

 إحساس اليمين بالكارثة سيكون خياليًا.
16/3/5112، السفير، بيروت  

 
 ة على اغتيال راشيل كوري وثقافة اإلفالت من العقابسن 12 

 علي هويدي
، كانت الناشطة األمريكية اليهودية راشيل كوري 5113بتاريخ السادس عشر من شهر آذار/ مارس 

ابنة الثالثة والعشرين ربيعًا، ضحية عملية اغتيال متعمد وهي تحاول مع مجموعة من النشطاء 
حتالل اإلسرائيلي، من أن تتقدم باتجاه رفح جنوب قطاع غزة بهدف هدم الدوليين منع جرافة تابعة لال

منازل للفلسطينيين، وقد برَّأت محكمة االحتالل الجيش و"دولة إسرائيل" من عملية االغتيال بعد أن 
رفعت عائلة كوري دعوى قضائية مدنية في مدينة حيفا، اتهمت فيها االحتالل بتعمد قتل ابنتها، ال 

 المحكمة عائلة كوري بدفع تكاليف المحاكمة..!!بل ألزمت 
على الرغم من تأكيد شهود العيان الدوليين الذين كانوا مع كوري بعد أن سحقتها جرافة االحتالل، 
بأنه كان بإمكان السائق أن يتجنب دهس كوري إال أنه قد استمر في التقدم غير آبه بوجود شابة 

ليس لها سوى كوفيتها وهتافاتها ومبادئها، لتواجه به جبروت  تتصدى لالحتالل بطريقة مدنية سلميَّة
االحتالل واعتداءاته المستمرة على الفلسطينيين في "أرض مفتوحة وترتدي سترة بالغة الوضوح"، إال 

 أن تلك الشهادات لم تلق آذان صاغية في محكمة االحتالل..!!
ب فيها االحتالل نفسه بمكان الخصم والحكم، فقد فعلها في الكثير  هي ليست المرة األولى التي ي نصِّ

من القضايا، وفي كل مرة يجد لنفسه تبريرًا وطريقة جديدة للهروب من أي استحقاقات قضائية، ليس 
نما األهم بالنسبة إليه أال تتأثر الرؤية االستراتيجية  فقط ليتجنب أية تداعيات أو مالحقات قضائية، وا 

ة وفوق القانون، وأال يتم تشويه صورة االحتالل أمام المجتمع الدولي لهذا الكيان، بأنه فوق المساءل
ف االحتالل جيشًا من الخبراء  "البلد الديمقراطي الوحيد في المنطقة العربية"، ولهذه الغاية يوظِّ
والخبثاء القانونيين الذين يعملون على تزييف الحقائق ويتالعبون على القانون بما يخدم الكيان، وهذا 

كن ليتحقق دون التغطية والحماية والمؤازرة والدعم الدولي من قبل الحلفاء االستراتيجيين، وفي لم ي
المقدمة منهم اإلدارة األمريكية التي فشلت دبلوماسيتها ونفوذها في مساندة كوري، ال بل ألقت باللوم 

 على الضحية..!!
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الفلسطينيين وغير الفلسطينيين  مع مرور عشرات السنوات من االنتهاكات الممنهجة لالحتالل بحق
من العرب وغير العرب، تحولت سياسة اإلفالت من العقاب إلى ثقافة مالزمة لالحتالل، وال تنفك 
المنظمات الدولية المهتمة بمالحقة مرتكبي جرائم الحرب كمنظمة العفو الدولية البريطانية وهيومن 

المجرمين وسوقهم إلى العدالة دون أن يكون  رايتس ووتش األميركية وغيرها.. من الدعوات لمالحقة
 هناك تمييز بين مجرم وآخر..!!  

بعد توقيع دولة فلسطين العضو المراقب في األمم المتحدة على نظام االنضمام لمحكمة الجنايات 
الدولية، نعتقد أنه من الضرورة أن يكون ملف اغتيال الناشطة األمريكية راشيل كوري من ضمن 

يجري إعدادها وتقديمها للمحكمة، فمحاكمة القاتل وسوقه إلى العدالة يعتبر رد اعتبار  الملفات التي
نما كذلك لعائلتها وللشعب األمريكي المتضامن مع فلسطين،  ليس فقط للشابة التي ق تلت ظلمًا، وا 
وكذلك لكل أحرار العالم وللشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية على وجه الخصوا، وكذلك 

انتصارًا للعدالة ولإلنسانية ورادعًا لثقافة الظلم واإلفالت من العقاب التي يمارسها االحتالل ليل  يعتبر
نهار بحق الفلسطينيين، ومؤشرًا استراتيجيًا على تراجع المشروع الصهيوني المشوَّه، وغير المتجانس 

 مع منطقتنا.
16/3/5112، "51موقع "عربي   

 
 ازن بدأ يفقد السيطرةم أبووزير المالية الفلسطيني:  

 عميرة هاس
مبلر المستحقات الضريبية وجمارك االستيراد الفلسطيني، التي ترفض إسرائيل  األسبوعوصل هذا 

تم خصم الدفعات الدائمة  أنمليار شيكل، وذلك بعد  1،511تحويلها للسلطة الفلسطينية 
كة الكهرباء، بدل الكهرباء التي للمستشفيات اإلسرائيلية، ولشركة المياه اإلسرائيلية مكوروت وشر 

 تبيعها لقطاع غزة.
الجارية للسلطة، وهذا هو  اإليراداتتمثل الضرائب والجمارك التي تحتجزها إسرائيل حوالي ثلثي 

بالمئة من رواتبهم )ذوي الرواتب  61موظف حكومي فقط  ألف 181الشهر الثالث الذي يتلقى فيه 
بي. وهناك من يقدر ويأمل انه بعد االنتخابات اإلسرائيلية شيكل يتلقون كامل الرات 5111اقل من 

ليس لدية فكرة  إن“سوف يتم إعادة هذه المبالر. ولكن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، يقول 
 ”.كان هذا سيحصل فعال إذافيما 

إسرائيل ضربت بالسالح  أنهذا مؤلم بشكل خاا، “ويقول بشارة في حديث له مع هآرتس: 
كنت إسرائيليا، لكنت  إننيمحكمة الجنايات الدولية في الهايي. لو  إلىقتصادي )على التوجه اال
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، اإلحباطمعنيا بجار له مستوى عالي من المعيشة قريب من تلك التي لي. علينا القضاء على 
 والمواقف السلبية، او التوجه للضرب بما جوهره ليس تهديدا؟ العالقات االقتصادية والمصرفية هي
سرائيل.  من بين العالقات هي من بين العالقات الوظيفية القليلة التي تدار بين المجتمع الفلسطيني وا 

 ”.للكفاءةفزعزعة هذه العالقات وللضرب المباشر بما هو جيد يبدو لي انه مناقض 
مسألة حساسة بشكل خاا. وال يمكن  إلىيتحول مع الوقت  األمنيالوضع “ أنبشارة  وأضاف
لم نقم  إذاتقوم بمستوى أداء عالي من السيطرة وااللتزام،  أنن قوات األمن الفلسطينية التوقع م

تكون  أنبمنحها جميع مطالبها المالية وحاجاتها االقتصادية. لذا فأنا اعتقد انه على حكومة إسرائيل 
 ةاألمني األجهزة إطار في فلسطيني ألف 51 حوالي يعمل. ″حذرة بشكل خاا حول هذا الموضوع

 تستمر التي األمنية، لألجهزة مخصا الجارية الميزانية من بالمئة 55 وحوالي. الفلسطينية للسلطة
 األسبوعحرير في الت لمنظمة المركزي المجلس قرار من الرغم على إسرائيل، مع األمني بالتعاون

 الماضي بوقفه.
خلق وضعا  –نتفاضة الثانية هذه هي المرة الخامسة منذ بداية اال –عدم تحويل الضرائب والجمارك 

غير اعتياديا داخل إطار اقتصادي غير اعتياديا في جوهره. وكرر بشارة انه ال يوجد اي احتمال 
مع سيطرة على الحدود والحواجز الداخلية، مع  –للنمو االقتصادي الحقيقي تحت االحتالل العسكري 

ذلك فقد استمر بالحديث طوال الوقت والفصل عن غزة. ومع كل ” سي“للمنطقة ” االقتصاد المفقود“
 هذا الوضع غير الطبيعي الموجود. إطاراالقتصادية التي يتطلع لها في  اإلصالحاتعن 

في جباية الضرائب وبتقليا العجز في  األداءمنذ تعيينه وزيرا للمالية، ركز بشارة على تحسين 
من حوالي ملياري دوالر، حيث ان  الميزانية الفلسطينية )والذي وفقا للعديد من التقديرات يقترب

، كما هو ”األسيراالقتصاد “ملياري. في وضع  1.51بلغت  5111الميزانية الجارية نفسها للعام 
لدى الفلسطينيين، فإن مجال المناورة الوحيد المتاح له هو في مجال السياسات المالية. التحسن في 

التحسن في نقل المعلومات المحوسبة من  وأيضا –الفنية والبيروقراطية  اإلصالحاتالجباية نابع من 
 إسرائيل، الذي ساعد في تقليا فقدان الضرائب.

العالقات المهنية الجيدة التي  إلىبشارة  أشارهذا حصل في فترة تولي يائير لبيد لوزارة المالية، حيث 
 لألفرادضريبة سادت بينهما. الضرائب لم تزداد، بل على العكس، فان بشارة يوصي بتقليا قيمة ال

الضريبية على امل تشجيع النشاطات االقتصادية. وذلك على عكس،  اإلعفاءاتوالشركات وتوسيع 
الدخول المرتفعة.  أصحاب واألفرادوزير المالية السابق سالم فياض الذي رفع الضرائب للشركات 

معروف هو اتفاق الذي خلق هذا النموذج غير ال األمر”. نهجا مختلفا أمارس أنا“يقول بشارة: “
بنظرة الى الوراء، هذا “سنوات.  2التي كانت مدتهما المقررة  –واتفاقية باريس االقتصادية  أوسلو
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، لو ان )الموقعيني كانوا يتوقعون انه سيستمر لعقدين من أوسلوكان غير صائبا الدخول في اتفاق 
حلة االنتقالية يمكننا ان نكبح، يكون فاعال. في المر  أنالزمن. فإن هذا وضع غير موجود وال يمكنه 

 ”.لنصلح هنا وهناك، ولكن على المدى البعيد ال يمكننا تطوير اقتصاد حقيقي
تحريض واحتجاج. من كان  أجواءمع كل ذلك، وعلى عكس ظروف مشابهة في الماضي، ال يوجد 

انت نقابة السلطة الفلسطينية، ك إلىاالتهام  أصابعويوجه  األخيرةفي السنوات  األوضاعيسخن 
طة منذ نهاية العام الفائت، وبتعليمات واضحة من لالموظفين في الوظيفة العمومية. حيث عملت الس

تم اعتقال بعض القيادات  –المصدر الذي يتسبب بهذه المشاكل  إلسكاتمكتب محمود عباس، 
ولكن  –اهرات عن النقابة بأنها غير شرعية. هذه المرة كانت هناك عدة مظ اإلعالنوالداعمين، وتم 

إسرائيل، وتجاهها فقط. الغضب  باتجاهاالتهام  أصابعالشعارات التي تم رفعها خاللها وجهت 
بمبادرة  –عن طريق مقاطعة منتجات الشركات اإلسرائيلية  األخيروجدا مخرجا في الشهر  واإلحباط

مهنية ونشاطات من مسؤولين كبار في فتح. ربما هناك يد موجهه وعالقة بين إسكات النقابات ال
القلق والضائقة االقتصادية لعشرات اآلالف من  –تفرير البخار، وربما ال. ولكن النتيجة واحدة 

 العائالت والضرر المتدحرج للقطاع العام ولقطاع الخاا ليس محصنا هذه المرة.
يشكون من الشيكات المرتجعة، وعن النقا في إصدار الفواتير بسبب قلة عدد  األعمال أصحاب

غير  األصدقاءومن  األقاربمن  –المشترين، والعائالت تقترض ممن هو ممكن االقتراض منه 
البقاالت  أصحابالمرتبطين بالرواتب الحكومية، والذين يعملون في إسرائيل، من البنوك من 

المجاورة. وهذا هو الشهر الثالث التي تؤدي به السلطة نشاطها بوضع من الطوارئ، حيث تقطتع 
من النفقات الجارية، والبنوك تلقت تعليمات من سلطة النقد الفلسطينية بعدم تقاضي  مكاناإلقدر 

 عمولة عن الشيكات المرتجعة.
ان “، ”متى يمكننا االستمرار والبقاء هكذا إلىمتقاربة  أوقاتكثيرة يتم سؤالي وفي  أحيانا“يقول بشارة 

الطبيعي االعتيادي، المعطيات االقتصادية  حتى في اإلطار غير”. متعلق بتعريف كلمة البقاء األمر
تستمر في ان تكون بمعدالت التراجع، والحرب على غزة ضاعفت من صعوبة الوضع الذي كان 

 11بالمئة، وفي غزة لوحدها  56.5بشارة فإن معدل البطالة هو  ألقوالصعبا بما فيه الكفاية. ووفقا 
 يجي الجامعات يجدون عمال.بالمئة، وفقط اثنين او ثالثة من بين عشرة من خر 

ي الطبيعي للفرد في السنة انخفض، وفقا لبيانات مكتب اإلجمالي)الناتع المحلي  أن إلى باإلضافة
دوالر فقط، اي  115.6وصل الى  5111المركزي الفلسطيني، في الربع الثالث من العام  اإلحصاء

بالمئة عن العام  11اض بنسبة الربع الثاني من السنة وانخف بالمئة مقابل 6.8انخفاض بنسبة 
بالمئة على  1.1-وبالمئة  3.1” فقط“الفائت. والوضع في الضفة اقل خطورة، فإن الهبوط كان 
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اي هبوط  –دوالر  161.5 إلىدوالر. وانخفض في غزة  226.1هو  اإلجماليوالناتع  –التوالي 
 فس الفترة من العام الفائت.بالمئة مقابل ن 31.1بالمئة مقابل الربع السابق وحوالي  56بنسبة 
بشارة، مع كل ذلك فإن الفلسطينيون صامدون، حيث يتمتعون بقدرة على التحمل والصبر  ألقوالوفقا 

والتضامن الداخلي بصورة مدهشة، وعندما سئل: ولكن لماذا نستمر بموازنة الوضع القائم المضر 
كبار المسؤولين في البنك العربي في  ن)م كاقتصاديانه  أجابللفلسطينيين والمفيد لإلسرائيليين. 

 طالما ان المستوى السياسي قرر ذلك. –السابقي تقبل مهمة مهنية وعليه ان ينفذها 
ترى  أنهاالمدى القريب. فهي ترى ابعد من ذلك،  إلىلدينا قيادة حكيمة جدا، وال تنظر فقط “

 األداءهذا )“ أنلكنه يضيف ، السالم الذي يضمن االزدهار للشعبين، يقول بشارة، و ”المستقبل
سيتوقف هذا عن العمل. حسب  األيامان يتوقف. وفي يوم من  إلىاالقتصاديي سيستمر بالعمل 

سيخرج عن نطاق السيطرة. انه من  األمرفإن  –ربما اقل  –سنة ونصف  أوتقديري خالل سنة 
ا بعد سنة. مثل المرض، ندير حوارا هادئ أناشك انه باستطاعتنا  إننيهكذا.  األداءالصعب علينا 

نتدبر معه، ولكن عندما  أنمن الممكن  5 أو 1مثل المرض العضال حيث في بدايته في المرحلة 
 ”.فال يمكن معالجة ذلك 1المرحلة  إلىنصل 

13/3/5112هآرتس     
12/3/5112، رأي اليوم، لندن  

 
 مصر السيسي تستبعد إسرائيل من احتفال االستثمار والعالقات الدولية 

 سمدار بيري
هذا ما ينقا عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري: ان يتجول إسرائيليون، وزراء، نواب ومسؤولون 

 لألعمال أوالصور الذاتية لالنتخابات  ألنفسهمويلتقطون  اإلقليمية أراضيهفي  باألقداماقتصاديون ـ 
، مدراء البنوك وأكثر من دولة، عشرات الشركات االقتصادية 111حاكم،  31التجارية على حسابه. 

المؤتمر في  األسبوعمستثمر محتمل من العالم الواسع ومن الدول العربية حضروا في نهاية  ألف
: األوهاميغرق في  أحداـ ولم يدع « مصر المستقبل»شرم الشيخ. السيسي هو الذي قرر العنوان ـ 

 أربعة التي سقطت فيها قبل المستقبل منوط بتبرعات بالمليارات، تنقذ مصر من الحفرة العميق
 سنوات. إذا انهارت مصر، كما يحذر السيسي، فان الخطر سيحدق بكل دول المنطقة.

سرائيل لم تدع،  أمسشرح « األهرام»من لم يأِت؟ عنوان سميك في  النهم ال »بان سوريا، إيران وا 
ب السعودية، التي فإيران لم يكن بوسعهم دعوتها بسب«. يستجيبون لمعايير االستثمارات في مصر

، األسدسوريا فلم يحلموا بدعوتها، حين يكون بشار  أمامليار دوالر لمصر.  1تعهدت بالتبرع بـ 
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سرائيل؟ في القدس بالذات حاولوا الجدال مع القاهرة. يوجد اتفاق  وليس فقط داعش، يواصل القتل. وا 
هم ذات  واألعداءة سالم علني، يوجد تنسيق استراتيجي وشهر عسل أمني، المصالح مشترك

 ، كما يوجد لنا ما نعرضه في التكنولوجيا العليا، في الزراعة وفي البنى التحتية.األعداء
: في أن المؤتمر يجتمع برعاية الجامعة العربية )ليس صحيحاي، في أننا ال األعذارتلقينا جملة من 

لم »في انه  وباألساستوجد؟ي نريد أن نحرج حكاما ليس إلسرائيل عالقات مع دولهم )من قال انه ال 
تحن اللحظة بعد؟. مصر، حسب روايتها، ليست معنية بان تتورط في االنتخابات  والقدس، كما 

 وياءأفهم، لم تتنازل بسهولة. فقد واصل الموظفون الضغط حتى بعد أن صدرت الدعوات، واقترحوا، 
لدعوى تلقينا أمس صورة رباعية: يرفعوا في شرم الشيخ علم إسرائيل. وبدال من ا أالله من بؤس، 

. ليس صعبا التخمين من هو الغائب ـ الحاضر األردنملك  وعبد هللامازن  أبوالسيسي، جون كيري، 
 وماذا كانت مواضيع البحث.
، وهذه صيغته، مع رئيس الوزراء «كثيرا»عن أنه يتحدث بالذات  اآلنبمبادرته، يكشف السيسي 

)دون  أجلهحماس في غزة، عن اللوبي الذي تفعله إسرائيل من  نتنياهو. يتحدثان عن إيران، عن
قوات عسكرية ومروحيات سالح الجو المصري  إلدخال األذننجاح كبيري في تلة الكابيتول وعن 

للحرب ضد مراكز اإلرهاب في سيناء. إسرائيل تصادق، السيسي يعلن برضى، رغم القيود المتشددة 
 السالم الحقيقي. في اتفاقات السالم، في أن هذا هو

ومع ذلك، من زاوية السيسي، فان الحضور اإلسرائيلي في المؤتمر هو شوكة في الحلق. مؤتمر شرم 
الشيخ ليس فقط حملة لتجنيد االستثمارات. هذا اختبار لقوته في الخليع، في العالم العربي وفي 

تخاف على ان  إالال فظا: سؤا األمريكيالساحة الدولية. وعشية المؤتمر طرح عليه عضو الكونغرس 
لم  إذايكون مصيرك كمصير أحد أسالفك، السادات الذي قتله اإلسالميون؟ فابلغه السيسي بانه 

 يساعدوا مصر فان كل الخيارات مفتوحة. 
غارق  فأوباماكيري لم يعلن بان الواليات المتحدة تخطط لالستثمار.  األمريكيولكن وزير الخارجية 
المسلمين من الحكم ويصر  اإلخوان إسقاطمع إيران، ولم يتغلب على قضية  حتى الرقبة في القصة

واشنطن لم  أن، ينبغي االنتباه إلى أوباماعلى قنوات مفتوحة معهم. وبالنسبة لنتنياهو ـ  اإلبقاءعلى 
 تدعو اإلسرائيليين أو ال نأتي. أنعلى السيسي: إما  إنذاراتطرح هذه المرة 

األمن عندناي العمليات  ألجهزة أيضاحراسة عظيمة، لمنع )وشكرا خلف الكواليس دارت حملة 
 اإلرهابية. 
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مصانع جديدة  إلقامةوهكذا كان بوسع السيسي أن يعرض خططه الطموحة لتوسيع قناة السويس، 
وشركات  األجنبيةليها الوزارات الحكومة، الرئاسة، السفارات إالتي ستنتقل « القاهرة الجديدة»وبناء 
 آخر، خارج الصورة. إشعارنحن فيلقينا، حتى  أماستثمارات. اال إدارة

12/3/5112يديعوت   
16/3/5112القدس العربي، لندن،   
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