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 القدس في استيطانية وحدة 2500 بناء على يصادق االحتالل 
 أمس، المحتلة القدس في" والبناء للتخطيط المحلية اللجنة" صادقت إبراهيم: كامل - المحتلة القدس
 في للمقدسيين سكنية وحدة 5211 بناء سيتم بموجبها والتي ،"السواحرة ةخط" بـ عليه أطلق ما على

 المصادقة أعقاب في ذلك ويأتي. ديس وأبو المبكر جبل بين الواقعة المنطقة وهي ،"السواحرة عرب"
 ذلك في بما الغربية، الضفة مناطق مختلف في للمستوطنين السكنية الوحدات آالف بناء على

 .لها اإلعداد يجري أخرى استيطانية ططاتمخ إلى إضافة القدس،
 إلى" خضراء منطقة" من المنطقة في األرض طابع تغيير تقرر الخطة، تطبيق أجل من أنه وجاء

 ".للبناء معدة منطقة"
 وحدة 551 عن الحديث أن إلى الشبكة، على موقعها في أشارت" أحرونوت يديعوت" أن يذكر 

 في السككنية الوحدات من مئات بضعة ترخيص تتضمن ةالخط وأن السواحرة، عرب حي في سكنية
 .نفسه المصدر بحسب ،"قانوني غير" بشكل بناؤها تم والتي المنطقة،

 أريه البلدية عضو بقيادة اليمين، جانب من الشديدة المعارضة رغم عليها صودق قد الخطة أن وعلم
 الخطة، في مشاكل هناك أن فيها ادعى إردان، غلعاد الداخلية وزير إلى برسالة بعث والذي كينغ،
 .بكثير أكبر سيكون الواقع أرض على البناء وأن
 وحدة 145 بناء على أيضا، أمس ،"القدس في والبناء للتخطيط المحلية اللجنة" صادقت المقابل، في

 .األخضر الخط خارج غنيم، أبو جبل على المقامة" حوما هار" مستوطنة في جديدة سكنية
 األول المبنيان يشتمل حيث ،"ج حوماه هار" مشروع ضمن سكنية، مبان ثالث عن الحديث أن وعلم

 .الثالث المبنى في سكنية وحدة 45 و مهما، كل في سكنية وحدة 21 على والثاني
 .األصلية للخطة مغاير بشكل المباني، على طبقات عدة بإضافة تسمح الخطة، على المصادقة وأن
 الحديث إن إاللو، بابي القدس، بلدية في" العمل - ميرتس" كتلة سورئي المحلية، اللجنة عضو وقال
 ".الدولي اإلجماع خارج" تقع منطقة عن

1/4/5112الرأي، عمان،   
 
 منصبه من التوافقنائب رئيس حكومة  مصطفىمحمد استقالة  

 محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء وزير االقتصاد الوطني، أمس، استقالته من .رام هللا: قدم د
رامي الحمد هللا، وتزامن تقديم االستقالة وانعقاد الجلسة االسبوعية  الوزراء الدكتورمنصبه إلى رئيس 

أن  أستطيعوقال عدنان الجوالني، مستشار نائب رئيس الوزراء، لـ"األيام": نعم  لمجلس الوزراء أمس.
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ولكن القول  مد هللا.أؤكد أن د. محمد مصطفى قدم استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء د. الح
 النهائي بشأن االستقالة هو للرئيس محمود عباس.

بيد أن مصادر مطلعة عزت االستقالة إلى "تدخالت في عمل مصطفى إن كان ما يتعلق بإعادة 
ضافة إلى منصبه هذا فان د. مصطفى هو وزير  اعمار قطاع غزة أو ملف االقتصاد بشكل عام". وا 

 اعمار غزة في الحكومة.االقتصاد ومسؤول ملف إعادة 
 1/4/5112األيام، رام هللا، 

 

 دون تدقيق "إسرائيل"قبول عائدات الضرائب من  رفضت حكومة التوافق 
أكد مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها امس، في رام هللا برئاسة رئيس : رام هللا

لقمة العربية، والذي أكد فيه الوزراء رامي الحمد هللا، على خطاب الرئيس محمود عباس في ا
عادة الوحدة للوطن ومؤسساته. نجاز المصالحة الوطنية، وا   تصميمنا على إنهاء االنقسام، وا 

واعتبر المجلس أن إقدام الحكومة اإلسرائيلية على تكرار احتجاز األموال الفلسطينية، واالقتطاع منها 
واتير منذ قيام السلطة وتعطيل التوصل إلى والتصرف بها بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الف

اتفاق يشمل جميع القضايا، هو جريمة مركبة وعقاب جماعي، وانتهاك فاضح لالتفاقيات والمواثيق 
الدولية، معربًا عن رفض الحكومة قبول عائدات الضرائب الفلسطينية دون تدقيق، مطالبًا المجتمع 

 ل المستحقات المالية الفلسطينية.الدولي بالضغط على إسرائيل لإلفراج عن كام
 1/4/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"بدأت تحقيقا  بجرائم  الدوليةعريقات: الجنائية  

قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن "المحكمة  :رام هللا
ستيطان وجرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة الجنائية الدولية بدأت بتحقيق أولي في ملفي اال

 العام الماضي".
من ميثاق  15/3وأضاف عريقات، في تصريحات لوكالة األناضول التركية: "بتوقيعنا على المادة 

روما قطعنا الخطوة األولى وبانضمامنا رسميا في األول من نيسان الحالي سيبدأ التحقيق الفعلي 
يطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية والعدوان اإلسرائيلي على غزة بجرائم الحرب بملفي االست

 العام الماضي".
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ومضى بقوله: "مكانة فلسطين القانونية الدولية هي دولة تحت االحتالل، مكوناتها القدس الشرقية 
لثانية والضفة الغربية وقطاع غزة، دولة كما بلجيكا وفرنسا والفلبين وكوريا أثناء الحرب العالمية ا

 ( التي كانت تخضع لالحتالل الياباني واأللماني".1142 - 1131)
منظمة ومعاهدة وبروتوكول دولي، ومن حقنا ممارسة  253وقال: "هذه المكانة تؤهلنا لالنضمام لـ

 حقوقنا".
 1/4/5112األيام، رام هللا، 

 
 لسطينالستصدار قرار لالعتراف بدولة ف األمنلمجلس  سنتوجهغربية:  أبوعثمان  

عـــام المـــؤتمر الـــوطني  وأمـــينأكـــد عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح  :وليـــد أبـــو ســـرحان -رام هللا 
مــات"، وأن القيــادة الفلســطينية بصــدد التوجــه  أوســلوغربيــة للقــدس، بــأن "اتفــاق  أبــوالشــعبي، عثمــان 

ـــس  ـــى األمـــنلمجل ـــة فلســـطين عل ـــراف بدول ـــدولي الستصـــدار قـــرار تحـــت البنـــد الســـابع لالعت حـــدود  ال
انفجـر  أن، بحيث يكون لذلك القـرار صـفة إلزاميـة التنفيـذ، وخاصـة بعـد 1191المحتلة عام  األراضي
 اإلســرائيليبشــكل علنــي عقــب تصــريحات رئــيس الــوزراء  اإلســرائيليمــع االحــتالل  األميركــيالخــالف 

 لن يسمح بقيام دولة فلسطين. بأنهبنيامين نتنياهو خالل حملته االنتخابية 
 31/3/5112، القدسالقدس، 

 
 نهائيا   الوقود على محطة "كهرباء غزة" بإلغاء ضريبةالتوافق  حكومةحماس تطالب حركة  

قالت حركة حماس، إن إعفاء حكومة التوافق الوطني للوقـود المـورد لمحطـة توليـد الكهربـاء فـي قطـاع 
 غزة من ضريبة "البلو" لثالثة أشهر غير كاٍف، مطالبًة بإلغائها نهائيًا.

وأوضح الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، فـي تصـريح صـحفي، مسـاء الثالثـاء، أن رئـيس وزراء 
 قرار نهائي بهذا الشأن. باتخاذالحكومة رامي الحمد هلل وعد خالل زيارته للقطاع 

وقــررت حكومــة الوفــاق خــالل اجتماعهــا األســبوعي اليــوم إعفــاء الوقــود المــورد لمحطــة توليــد الكهربــاء 
 في قطاع غزة من ضريبة "البلو" لمدة ثالثة أشهر. الوحيدة

وأشار الحمد هللا خالل االجتماع إلى تكليـف لجنـة فنيـة مـن وزراء حكومـة الوفـاق المقيمـين فـي قطـاع 
غزة بوضع خطـة عمـل لحـل كافـة قضـايا قطـاع غـزة ومـن ضـمنها المـوظفين والمعـابر والكهربـاء وفقًـا 

عــالن الشــاطر، وســترفع اللجنــة توصــياتها إلــى مجلــس للقــوانين واألنظمــة وفــي إطــار اتفــاق ا لقــاهرة وا 
 الوزراء.

 31/3/5112، فلسطين أون الين
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 فلسطينيين على حدود غزة قاومينوم إسرائيليةإطالق نار متبادل بين قوة  
أطلـق مسـلحون فلسـطينيون، مسـاء اليـوم الثالثـاء، نيـران أسـلحة رشاشـة خفيفـة تجـاه  :غزة ـ األناضـول

يلية فتحت نيرانها في وقت سابق تجاه مزارعين فلسـطينيين علـى الحـدود الشـرقية لمدينـة ديـر قوة إسرائ
 البلح وسط قطاع غزة، بحسب شهود عيان.

وأضــاف ذات الشــهود أن مســلحين مــن غــزة ردوا علــى النيــران اإلســرائيلية بــإطالق بضــع رصاصــات 
 تجاه القوة اإلسرائيلية التي استهدفت المزارع الفلسطينيين.

وانسحب الجنود اإلسرائيليين من المكان فور إطالق النار تجاههم، وتقدمت بعد دقائق آليات وجيبات 
عســكرية إســرائيلية إلــى موقــع الحــدث وفتحــت نيــران أســلحتها الرشاشــة بكثافــة تجــاه األراضــي الزراعيــة 

 .شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، بحسب الشهود، الذين لم يعلنوا عن سقوط ضحايا
  1/4/5112القدس العربي، لندن، 

 
 يحمل اسم "جيش أوالد حماس"  المتحدةفيلم قصير في األمم  

الماضـي فـيلم قصـير فـي األمـم المتحـدة يحمـل اسـم "جـي   األسـبوععـرض : نيويورك )األمم المتحـدة(
ابعة إن أوالد حمــاس". وقــال منــتل الفــيلم الصــحافي والباحــث اإلســرائيلي دافيــد بــدين لموقــع القنــاة الســ

 الفيلم "يبّين كيف يشجع قادة حماس األطفال على المشاركة في القتال".
فـي القطـاع  أقيمتألف صبي في معسكرات األوالد الخاصة التي  11ويدعي بدين أن حماس "تدرب 

 تمهيدا إلرسالهم في عمليات إرهابية ومهام انتحارية".
نما حماسوال يكتفي هذا الصحافي والباحث باتهامه  "منظمة االونـروا لغـوث الالجئـين  إليهايضيف  وا 

، فيــزعم أن تــدريب األطفــال "يــتم بالتعــاون معهــا، ويستشــهد علــى ذلــك بــأن مســؤوال أيضــاالفلســطينيين" 
 ".األونرواكبيرا في حماس يقول في الفيلم إنه "راض جدا عن التعاون مع 
نهــم شــاركوا فــي التــدريب. وفــي أحــد ويتضــمن الفــيلم لقــاءات مــع قــادة حمــاس وأوالد يقــول معــد الفــيلم إ

الصـــغار الـــذين ارتـــدوا زيـــا  األوالدالمشـــاهد يظهـــر أحـــد قـــادة حمـــاس خليـــل الحيـــة وهـــو يخطـــب أمـــام 
عسكريا ويحملون السالح ويقول لهم: "انتم الجيل الذي سيحارب رغم أنكم صغار. أنتم تتدربون علـى 

ماس فتحـي حامـد الـذي يقـول بشـكل واضـح كما يظهر في الفيلم وزير الداخلية في حكومة ح الجهاد".
إنــــه يعــــرف أن األوالد يتــــدربون علــــى الحــــرب. ويصــــرح قــــائال: "نحــــن نعــــزز إيمــــانهم الــــديني ونبلــــور 
 إخالصهم لوطنهم. وهذا يرسخ لديهم الجهاد وااللتزام بأن يكونوا محاربين وهؤالء هم لعنة إلسرائيل".

  1/4/5112القدس العربي، لندن، 
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 ينالحوثي التحرك السعودي ضد   إدانتهامي" تنفي "الجهاد اإلسال 

يكـون  أن اإلسـالميغزة ـ أشرف الهور: نفى الشيخ نافذ عزام عضو المكتـب السياسـي لحركـة الجهـاد 
قــد أدلــى بتصــريحات خــالل األيــام الماضــية أدان فيهــا العمليــات العســكرية التــي ينفــذها تحــالف عربــي 

صـريح صـحافي إنـه لـم يـدل بـأي أحاديـث حـول هـذا الموضـوع، وقال في ت بقيادة السعودية في اليمن.
بعــدم التــدخل مطلقــا فــي مــا يجــري فــي المنطقــة  اإلســالميمضــيفا أنــه "ملتــزم بموقــف حركــة الجهــاد 

 اإلعـــالمالصـــحافيين واإلعالميـــين ووســـائل  اإلســـالميالعربيـــة". وطالـــب القيـــادي البـــارز فـــي الجهـــاد 
نقل أي أخبار تتعلق بالحركة وذلك "تحريـا للدقـة  أوقبل نشر للحركة  اإلعالمي"التواصل مع المكتب 

 والتزاما بالمسؤولية والمهنية".
وجاء ذلك بعدما نقلت مواقع على لسان الشيخ عزام إدانته لعملية "عاصفة الحزم" التي ينفذها تحـالف 

القول "تحريـر عربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن. كذلك نقل عنه معارضته لهذا الهجـوم بـ
 القدس أولى من ضرب أهداف في اليمن".

وجاء هذا التصريح بنفـي التـدخل فـي شـؤون الـيمن مـن قبـل حركـة الجهـاد اإلسـالمي بعـد عـدة مواقـف 
فلســطينية مختلفــة. فقــد رفضــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ثــاني أكبــر فصــائل منظمــة التحريــر 

قهــا مــن تــداعيات هــذه التطــورات "لمــا تحملــه مــن أخطــار العمليــة العســكرية فــي الــيمن. وعبــرت عــن قل
محتملة والحقة على كل األصعدة". وأدانت في بيان لها "العدوان المدعوم أمريكيا على الـيمن الشـقيق 

 ورفض التدخل في شؤونه الداخلية".
 "تقـف مـع الشـرعية السياسـية فـي الـيمن" وأكـدت الحركـة أنهـالكن حركة حماس أعلنت في وقت سابق 

تقف مع "خيار الشعب اليمنـي الـذي اختـاره  أنهاعلى وحدة هذا القطر العربي. وجاء في بيان الحركة 
وتوافـق عليــه ديمقراطيــا ومــع وحـدة الــيمن وأمنــه واســتقراره والحــوار والتوافـق الــوطني بــين أبنائــه". وفهــم 

 بيان حركة حماس على أنه يدعم الخطوات التي تقوم بها السعودية.
 1/4/5112بي، لندن، القدس العر 

 
 سيمك ن طهران من إنتاج القنبلة خالل عام واحداالتفاق النووي نتنياهو:  

بنيامين نتنياهو من التوصل إلى اتفاق حول  اإلسرائيليرئيس الوزراء حذر وكاالت:  -عواصم 
ل أمام طهران للحصول على السالح النووي خال" سيمهد الطريق"الملف النووي اإليراني في لوزان 

وقال نتنياهو في خطاب أمام البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( "أكبر تهديد ألمننا ومستقبلنا  عام واحد.
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كان وسيبقى محاولة إيران حيازة أسلحة نووية. االتفاق الذي تجري صياغته في لوزان يمهد الطريق 
 ."أمننا ومستقبلنا تقوم )إسرائيل( بكل ما بوسعها لضمان"نحو هذا الهدف". وتعهد نتنياهو بأن 

 1/4/5112لندن،  العربي، القدس
 

 يرفضون ترديد النشيد الوطني اإلسرائيلي عربيا   نائبا   16الكنيست:  
وكاالت: افتتح الكنيست اإلسرائيلي )البرلمان( امس أولى جلسات دورته العشرين، بعد ال -القدس  

 151يع نواب الكنيست البالغ عددهم مارس / آذار. وأدى جم 11االنتخابات العامة التي جرت يوم 
نائبا  19نائبا، تصريح الوالء )اليمين الدستورية( بحضور الرئيس اإلسرائيلي رؤوبين ريفيلين، لكن 

 عربيا رفضوا ترديد النشيد الوطني اإلسرائيلي مع بقية النواب اإلسرائيليين.
ت بعزف تحية شرف للرئيس وعقدت الجلسة التي عقدت في مقر الكنيست في القدس الغربية وبدأ

أحث جميع "اإلسرائيلي رؤوبين ريفلين الذي افتتح الجلسة. وقال ريفلين في كلمته خالل الجلسة: 
المعنيين على إنهاء المحادثات االئتالفية وتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن. فكل يوم 

الكنيست تصريح الوالء )اليمين  وخالل الجلسة، أدى نواب ."يمر بدون حكومة إنما هو يوم ضائع
. وتمت تالوة أسماء "أتعهد بالوالء لدولة إسرائيل وأداء مهمتي في الكنيست بأمانة"الدستورية( ونصه 

 ".أتعهد"وكل منهم رد بعبارة  151النواب الـ
، ليغادر أغلب النواب العرب قاعة "هتكفا"ومن ثم ردد أعضاء الكنيست النشيد الوطني اإلسرائيلي 

لكنيست، ومنهم حنين زعبي وجمال زحالقة وأحمد الطيبي، فيما التزم من لم يغادر منهم، ومنهم ا
 رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، الصمت.

 1/4/5112لندن،  العربي، القدس
 

 المحتملة الثالثة لبنان حرب في القتلى ومئات يوميا   صاروخ 1200قيادة الجبهة الداخلية:  
، 5119للمرة األولى منذ الحرب العدوانية األخيرة على لبنان، في تموز )يوليو( : الحليمحسن عبد 

بلورت قيادة ما تسمى بـ"الجبهة الداخلية" في إسرائيل و"شعبة التخطيط في هيئة أركان الجي  
 اإلسرائيلي" سيناريو للحرب القادمة على الجبهة الشمالية.

على رؤساء السلطات المحلية والوزارات الحكومية، على  ويشتمل السيناريو، الذي جرى توزيعه
توقعات بأعداد كبيرة من المصابين، والمباني المتضررة، وعدد الصواريخ التي يتوقع أن تسقط في 

 كل سلطة محلية.
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ونقل عن مصدر في قيادة الجبهة الداخلية قوله إن الحديث عن سيناريو يشتمل على إطالق 
خ في اليوم من لبنان باتجاه إسرائيل أثناء الحرب، إضافة إلى سقوط صارو  1511صواريخ بمعدل 

 مئات القتلى.
وعرض المصدر نفسه، كنموذج، سيناريو تم تسليمه لبلدية "كريات بياليك"، ويتضمن سقوط عشرات 
الصواريخ يوميا أثناء الحرب، وعشرات آالف المباني المتضررة بشكل طفيف، والمئات بشكل 

المباني متضررة بشكل كبير جدا، إضافة إلى إخالء المئات وعدد من القتلى، متوسط، وعشرات 
 والعشرات من الجرحى بشكل متوسط وخطير، والمئات من المصابين بشكل طفيف أو حاالت هلع.

ونقل عن ضابط كبير في الجبهة الداخلية قوله إنه من المتوقع أن تستمر السلطات المحلية بأداء 
دخال أموال إلى الصراف دورها خالل فترة ال بقاء الحوانيت مفتوحة وا  حرب، مثل إخالء القمامة وا 

 اآللي، وباقي الخدمات البلدية.
وأشار الضابط نفسه إلى أن نسبة السكان الذين سيكونون بدون ملجأ آمن أثناء الحرب قد ارتفعت 

 .%51إلى  %54في السنوات األخيرة من 
ئيلي إلى أنه يوجد لدى حزب هللا المئات من الصواريخ الدقيقة إلى ذلك، تشير تقديرات الجي  اإلسرا

مع "جي بي آس"، إضافة إلى طائرات بدون طيار انتحارية متطورة يمكن أن تفنجر في أي موقع في 
 الشمال أو المركز.

ليس جيدا في السنوات  االستراتيجيةوفي هذا السياق يقول الضابط اإلسرائيلي إن حماية المواقع 
أما بشأن إخالء بلدات معينة قريبة من الحدود في الشمال والجنود، فقد أشار المصدر نفسه  ة.األخير 

إلى أن منشآت الجي  قادرة على استيعاب عشرات آالف المواطنين، كما أنه تجري بلورة خطة 
 إخالء. 

 31/3/5112، 48عرب 
 
 المزعوم" "الهيكل في العبري" "الفصح لقرابين تدريبات 

 ألف نحو وبحضور اليهود الحاخامات من عدد بمشاركة يهودية مجموعات تلة: قامتالمح القدس
 األقصى المسجد حساب على العبري الفصح قرابين تقديم لشعائر افتراضية بتدريبات شخص،
 .عنه نسخة" برس قدس" وكالة وصل الذي لإلعالم" قدسنا" مركز بيان حسب المبارك،
 في اإلسرائيلي االحتالل قوات إلى بطلب تقدموا سرائيلييناإل من عددا أن عبرية مصادر وذكرت
 .األقصى المسجد في وميداني عملي بشكل العام هذا العبري الفصح قرابين بتقديم القدس،
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 أقيمت الفصح قرابين تقديم على االفتراضية التدريبات أن الثالثاء، له بيان في" قدسنا" مركز وذكر
 .المزعوم الهيكل منظمات قيادات من عدد بحضور القدس، غربي" التوراة ماؤور" جادة في

 خاص، مذبح على صلبه ثم تلمودية، شعائر بحسب وذبحه حي، جدي إحضار التدريبات وتضمنت
قامة  .التلمودية والشعائر الصلوات وا 
 المزعوم الهيكل إقامة تسريع على العمل إلى دعت خطابية كلمات االحتفالية التدريبات تضمنت كما
 الهيكل لبناء التحضيرات إطار في تأتي التدريبات هذه أن إلى مشيرة األقصى، المسجد نمكا

 .المرافقة الشعائر على والتدرب المزعوم
31/3/5112قدس برس،   

 
 الفلسطينيين الالجئين عقارات بيع يسر ع االحتالل :"عدالة" 

 الالجئين عقارات بيع سياسة مؤخرا، اإلسرائيلية السلطات جرايسي": سرعت برهوم -الناصرة
 اإلسرائيلية، اإلدارة مع المتحالفين العرب لبعض منها يسير وجزء إسرائيليين، لمستثمرين الفلسطينيين،

 أكثر تاريخية، فلسطينية مدن تهويد بهدف هذه التسريع عملية تأتي. الدولية للقوانين مخالف أمر وهو
 .المعلن المالي االستثمار منها

 اإلسرائيلية السلطات أن ،44 مناطق في الناشط الفلسطيني الحقوقي" عدالة" لمركز تقرير وكشف
 لمستثمرين جدا الساحقة غالبيتها الفلسطينيين، الالجئين عقارات بيع األخيرة السنوات في سّرعت
. التاريخية الفلسطينية المدن في ومبان بيوت بيع المجال هذا في ويبرز لعرب، جدا والقليل يهود،
 من عقار، 111 يقارب ما بيع جرى األيام، هذه وحتى ،5111 العام منذ فإنه ،"عدالة" يرتقر  وحسب
 الماضي العام نهاية حتى 5111 العام من والباقي الحالي، العام مطلع منذ عقارا 41 قرابة بينها

 كّيةالمل لحقوق صارخا انتهاكا عمليا يشّكل الالجئين أمالك بيع" أنّ  إلى عدالة مركز وأشار. 5114
 .األمالك هذه في التاريخي لحقهم وتصفية الفلسطينيين، لالجئين

 الفلسطينيون، يمتلكها التي الدونمات ماليين النكبة منذ صادرت اإلسرائيلية السلطات إن عدالة وقال
 مثل صهيونية، مؤسسات إلى ونقلت قائمة، وبقيت التدمير من فلتت التي البيوت، آالف إلى إضافة

 .حكومية إسكان وشركات ،"الدائم إسرائيل صندوق"و ،"إسرائيل أراضي رةدائ" يسمى ما
1/4/5112الغد، عمان،   
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 التاريخي القدس سور قرب وأسوار استنادية وجدران القدس: االحتالل يهدم منازل 

 منازل القدس، في االحتالل لبلدية تابعة وجرافات آليات إبراهيم: هدمت كامل - المحتلة القدس
 بهدف التاريخي، القدس سور قرب الجوز وادي بحي ‹الحسبة› منطقة في وأسوار استنادية وجدران

 .المدينة تهويد استراتيجية تخدم استيطانية مشاريع إقامة لصالح الفلسطيني العربي الطابع إزالة
 الحدود وحرس الشرطة من كبيرة بقوات فجراً  فوجئنا لقد المنزل صاحب عمرو، الدين نور وقال
 طوطح لعائلة يعود مجاور منزل بهدم االحتالل آليات شرعت حين في ، بالكامل المنطقة صرتحا

 .المنطقة في ‹البركسات‹و والمخازن االستنادية والجدران األسوار إزالة عن فضال المقدسية،
 عسكريا طوقا وضربت المنطقة، من االقتراب من والمصورين اإلعالم وسائل االحتالل قوات ومنعت
 .االحتالل وقوات المنازل أصحاب بين متفرقة مواجهات ودارت عليها، امحكم

1/4/5112الرأي، عمان،   
 
 غزة حرب خالل ارتقوا شهيدا   19 جثامين "إسرائيل" احتجاز عن "هآرتس": الكشف 

 سلطات احتجاز عن األربعاء، اليوم صباح العبرية، هآرتس صحيفة كشفت خاصة: ترجمة -القدس
 .غزة قطاع على األخيرة الحرب في ارتقوا شهيدا 11 جثامين ئيليةاإلسرا االحتالل
 هناك وأن الهوية مجهولة زالت ما الجثث أن قوله، الفرد عن الدفاع مركز عن الصحيفة ونقلت
 من تستطيع بيانات تمتلك العسكرية الحاخامية أن يدعي االحتالل جي  أن مبينا لمعرفتها، مساع
 .سهولةب الجثث على التعرف خاللها
 عن بمعلومات اإلدالء ورفض له التفاصيل من مزيد إبراز رفض االحتالل جي  أن المركز وأضاف
 ".المعلومات أمن حماية" هدفها أن قال العتبارات دفنهم مكان

 فيما المنصرم، تموز/ يوليو من والعشرين الثالث في دفنهم تم فلسطينيا 14 فإن الجي ، وحسب
 .لذلك تفسيرا يعطي أن دون منفصل بشكل األول رينتش/ أكتوبر في أخرى دفنت
 أرون شاؤول الجندي قتل عملية محيط في وجدت التي بالجثة اشتباه هناك يكون أن المركز ورجح
 .لفلسطيني تعود أنها من التأكد يتم أن قبل

1/4/5112القدس، القدس،   
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 ائيينالجن بمعتقليها األسرى مساواة تعتزم "إسرائيل" األسير: نادي 
 األسرى يساوي عسكري أمر على المصادقة إسرائيل حكومة صادق: تعتزم ميرفت -هللا  رام

 .القادم حزيران/يونيو مطلع من اعتبارا اإلسرائيليين الجنائيين بالمعتقلين الفلسطينيين
 األسرى معاملة" األمر هذا من تريد إسرائيل إن فارس قدورة الفلسطيني األسير نادي رئيس وقال

 ".جرائم ارتكبوا كمعتقلين الحرية أجل من المناضلين لفلسطينيينا
 إيجابية ظاهريا تبدو إجراءات اتخاذ على تقوم" خبيثة إسرائيلية نوايا" من جزء ذلك أن فارس وأوضح
 قيام من تجعل األرض على وقائع فرض إلى ترمي خطيرة سياسية معاني باطنها في تحمل بينما
 .مستحيالً  أمراً  الفلسطينية الدولة
 ما لحظة في إسرائيل تمكن قانونية صيغ لوضع التخطيط ضمن يندرج الجديد األمر إن فارس وقال
 .المحتلة الفلسطينية المناطق كل ضم عن اإلعالن من

 خاصة امتيازات يعطي الذي اإلسرائيلي الجنائي القانون يطبق أن األسير نادي رئيس واستبعد
 .الفلسطينيين األمنيين األسرى على يليين،اإلسرائ الجنائيين للمعتقلين

 في الفلسطينيون األسرى يالقيه الذي اإلجحاف لحجم بالنظر ظاهريا إيجابية تبدو الخطوة أن ورغم
 .الجديد العسكري األمر تبعات الواضح غير من فإنه الجنائيين، امتيازات مقابل اإلسرائيلية المحاكم
 إلى ومجّزأ بطيء بشكل الغربية الضفة ضم بالضرورة يعني األمر كان إذا عما بولس وتساءل
 األمر وفق- المعتقلين الفلسطينيين المناضلين ستحول العسكرية المحاكم أن بولس ورأى .إسرائيل

 الحركة وترفضه الدولية المواثيق يخالف ما وهو جنائيين، ومتهمين مجرمين إلى -الجديد العسكري
 .األسيرة الفلسطينية

 ممن أو المحاكمة طور في زالوا ما الذين األسرى على سيسري الجديد األمر إنف بولس، وحسب
 .االستئناف محاكم في معلقة قضاياهم زالت ما الذين أولئك أو اتهام لوائح لهم تجهَّز

31/3/5112الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 العام الدولي للرأي اعخد اإلسرائيليين بمعتقلين ومساواتهم لألسرى القانونية المكانة "أحرار": تغيير 
 األسرى يساوي عسكري أمر على المصادقة إسرائيل حكومة صادق: تعتزم ميرفت -هللا  رام

 .القادم حزيران/يونيو مطلع من اعتبارا اإلسرائيليين الجنائيين بالمعتقلين الفلسطينيين



 
 
 
 

 

           14ص                                     3234 العدد:    1/4/5112 األربعاء التاريخ:

 الفلسطينيين لألسرى ةالقانوني المكانة تغيير أن الخف  فؤاد األسرى لدراسات أحرار مركز مدير ورأى
ظهار  انتقادات وجه الذي الدولي العام الرأي لخداع خطوة يكون قد اإلسرائيليين بالمعتقلين مساواتهم وا 
 .الفلسطينيين األسرى أوضاع تدهور بسبب إلسرائيل مؤخرا كثيرة
 يلإسرائ حاكمت فقد سابقة، يكون لن مدنية محاكم إلى فلسطينيين أسرى تقديم إن الخف  وقال

 أمام السيد عباس حماس حركة في والقيادي البرغوثي مروان الفتحاوي القيادي مثل فلسطينية قيادات
 كمعتقلين يعاملوا ولم محاكمتهم، بعد السجن داخل حقوقهم واقع في يغير لم هذا لكن مدنية، محاكم
 ستقبليم سياسي إسرائيلي مسعى ضمن الجديد التصنيف يكون أن الخف  يستبعد ولم .مدنيين

 ".واحدة دولة معتقلي" العتبارهم
31/3/5112الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 أسيرا   أربعين بحق إداري اعتقال األسير: أوامر نادي 
 أوامر ،(3|31) الثالثاء اليوم أصدرت االحتالل، قوات أن فلسطينية، حقوقية مصادر هللا: أفادت رام

" برس قدس" تلقت بيان في الفلسطيني" األسير دينا" وقال .فلسطينيا أسيراً  41 بحق إداري اعتقال
 اعتقال جدد بينما مرة، ألول إداري اعتقال أوامر بحقهم أصدر أسيراً  15 بينهم من أن عنه، نسخة
 أن إلى" األسير نادي" وأشار .سنوات اعتقاله على مر منهم والبعض والثالثة الثانية للمرة أسيراً  54
 .أسيراً  151 بلغ الجاري( مارس) آذار بداية منذ إداري اعتقال امرأو  بحقهم صدر الذين األسرى عدد

31/3/5112قدس برس،   
 
  الشعبية احتجاجاتنا أساليب تطوير يجب: زعبي 

 بعد المشتركة، القائمة في الديمقراطي الوطني التجمع عن زعبي، حنين النائبة بكري: قالت قاسم
 إنه' 44 عرب'لـ حنا، دير قرية في الخالد األرض ليوم 31الـ الذكرى ومهرجان مسيرة في مشاركتها

لى شعبنا إلى رسالة إنتاج نعيد فنحن الشعبية، احتجاجاتنا أساليب تطوير يجب'  الحكومة وا 
 فقط، األرض ليس مصادرة تحاول إسرائيل وأن تنتهي، وال ثابتة األرض مع عالقتنا بأن اإلسرائيلية

نما  كتابة إعادة بل شعب ولتطور فردي لتطور كحيز أو كملكية األرض مصادرة وليس الوطن، وا 
 '.والوطن باألرض عالقتنا سرقة هي والجغرافية، للتاريخ

 لملف جدا خطير تصفية بملف بدأت ،5111 عام منذ األخيرة، اآلونة في إسرائيل أن وأضافت
 نونالقا يناقض وهذا لالجئين، يعود ملك 411 من أكثر تصفية تم 5111حتى يعني الالجئين،
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 اتفاقية ضمن كانت وحتى 1141 عام منذ إسرائيل عليعا وقعت التفاقيات خطير وخرق الدولي
 .عليها الضوء تسليط أو التركيز يتم ال القضية وهذه أوسلو،
 أكثر، شبابية ربما بأساليب نفكر أن علينا يجب' إنه قالت الشعبية، احتجاجاتنا أساليب تطوير وحول

 سنة كل. والنساء الشباب من تخلو ومنصات خطابات مجرد وليس سيقية،ومو  وطنية كشافة فعاليات
نما كمي، تواجد مجرد وليس الشباب، من أكثر مشاركة نرى  ومحاربة الخوف حاجز كسر هو وا 

 والمناسبات الفعاليات بتنظيم تعنى لجنة تقام أن يجب. األسرلة ومناهضة وطننا، عن االغتراب
 .'اإلبداع من تخلو وال الوطنية

31/3/5112، 48عرب   
 

 بأرضه الفلسطيني الشعب تمسك يؤكد المستقلة" "التجمع الشخصيات 
 الذكرى أن امس أصدره بيان في المستقلة للشخصيات الوطني التجمع زكارنة: قال كمال - عمان

 بدأه ما نواصل وأن أرضنا في بحقنا نتمسك أن علينا تملي الخالد األرض ليوم والثالثين التاسعة
 في مهمة محطة وهو تواجده، أماكن بكافة الفلسطيني الشعب وحدة تؤكد الذكرى هذه وأن ولون،األ

 في االحتالل لسياسات رفضه عن الفلسطيني الكل عبر حين الفلسطيني، الوطني النضال تاريخ
 ءشهدا البيان وحيا. وأجدادهم ابائهم أرض في للفلسطينيين التاريخي الحق ومحو والتهويد، المصادرة
 والمخيمات والقرى المدن من وغيرها حنا، ودير وسخنين البطوف عرابة في األرض يوم انتفاضة

 .والعودة واالستقالل الحرية في الشرعية، لحقوقها طلبا التضحيات تقدم زالت ال التي الفلسطينية
 يتطلب اوهذ الفلسطيني، الكل واجب هو عنها والدفاع وحمايتها باالرض التمسك بأن البيان وأضاف
 المقاومة أهمية إلى البيان مشيرا احتالله، تكاليف االحتالل ُيحمل فاعل نضالي برنامل على االتفاق
 وتعزيز لالحتالل، والدولية المحلية المقاطعة حركات دعم ضرورة على مشددا السلمية، الشعبية
 منها الستثماراتا وسحب إسرائيل لمقاطعة العالمية الحملة رأسها وعلى الحمالت، هذه وتوسيع
 (.BDS) عليها العقوبات وفرض

1/4/5112الدستور، عمان،   
 
 2015 من الرابع الربع خالل فلسطين في المحلي الناتج تراجع الفلسطيني": "اإلحصاء 
 تراجع إلى الثابتة أشارت باألسعار األولية الفلسطيني أن التقديرات لإلحصاء المركزي قال الجهاز 

 الربع مع بالمقارنة %1.1 بنسبة 2014 عام من الرابع الربع خالل* لفلسطين الياإلجم المحلي الناتل
 سجل الذي الوقت في* الغربية الضفة في %4.9 بنسبة ارتفاعاً  فيه سجل ،2013 العام من الرابع
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 الربع مع مقارنة* لفلسطين %6.8 بنسبة ارتفاعاً  وسجل كما. غزة قطاع في %18.3 بنسبة تراجعاً 
 الناتل قيمة بلغت حيث. 2004 األساس سنة أن علماً  الثابتة، باألسعار 2014 العام من الثالث
 1,470.9* الغربية الضفة في الثابتة باألسعار 2014 العام من الرابع الربع خالل اإلجمالي المحلي
 .أمريكي دوالر مليون 407.7 غزة قطاع وفي أمريكي، دوالر مليون
 أمريكي دوالر 432.6 الثابتة باألسعار* فلسطين في اإلجمالي يالمحل الناتل من الفرد نصيب بلغ

 العام من الرابع الربع مع بالمقارنة %4.0 بنسبة تراجعاً  مسجالً  2014 العام من الرابع الربع خالل
 574.6 الثابتة باألسعار الغربية الضفة في اإلجمالي المحلي الناتل من الفرد نصيب بلغ حيث ،2013
 العام من الرابع الربع مع مقارنة %2.2 بنسبة مرتفعاً  ،2014 عام من الرابع الربع اللخ أمريكي دوالر
 أمريكي دوالر 228.7 اإلجمالي المحلي الناتل من الفرد نصيب بلغ فقد غزة قطاع في أما ،2013
 من الرابع الربع مع مقارنة %21.0 بنسبة تراجعاً  سجل حيث ، 2014 عام من الرابع الربع خالل
 .2013 امالع

31/3/5112الفلسطيني، رام هللا،  لإلحصاء المركزي الجهاز  
 
 2015 لسنة فلسطين في الثقافية العام شخصية.. مصاروة رياض 
 الثقافي هللا رام قصر احتضنه حفل في الفلسطينية، الثقافة وزارة الشايب: اختارت يوسف -هللا  رام

 بمناسبة وذلك الثقافية، العام شخصية وة،مصار  رياض الفلسطيني والمسرحي الكاتب أمس، مساء
 العام شخصية إعالن على األخيرة السنوات في الوزارة اعتادت الذي الفلسطينية، الوطنية الثقافة يوم

 .فيه الثقافية
 دراسته وأتم المحتل، الفلسطيني بالداخل المثلث في الطيبة قرية في 1144 عام مصاروة رياض ولد

 درس حيث الشرقية ألمانيا إلى يسافر أن قبل زراعية مدرسة في الثانويةو  قريته، في االبتدائية
 .المسرحي اإلخراج في الماجستير على وحصل المسرحية، الفنون معهد في المسرحي اإلخراج
 من الكثير وأخرج أّلف فيما الناصرة، مدينة في البلدي الثقافي للمركز مديرا تخرجه بعد عمل

 في ونشرها العربية إلى األلمانية من بريخت برتولد أعمال من راتمختا ترجم كما المسرحيات،
 .والجديد االتحاد مجلتي
 الروائي رواية عن عكا، في. 1111 عام" الشمس في رجال" مسرحية المسرحية إنتاجه أبرز ومن

 في تالها ،"الضائع الطفل" بمسرحية الناصرة من خرج 1145 عام وفي كنفاني، غسان الفلسطيني
 جيفارا" مسرحية. 1149 عام له كان فيما ،"بيروت اسمها محطة" مسرحية حيفا، ومن. 1143 عام
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 غجرية أغاني أنتل بينما براون، فولكر األلماني للكاتب مسرحية عن المترجمة" الشمس دولة أو
 .1143 عام ،"الحب أفعى" بعنوان األلمانية عن مترجمة
 أبدع   الذي المسرحي العمل ذلك" كوري راشيل" وهو أال أعماله أهم إنجاز في مصاروة نجح   ومؤخرا

 روائع من واحدة تقديم وفي العمل ترجمة في نجحا ومعا زريق، لنا المتميزة الممثلة جانب إلى فيه
 .الفلسطيني المسرح

1/4/5112الشرق األوسط، لندن،   
 
 اللبنانية راضياأل مجموعة "كوماندوس إسرائيلية"  دخولنفي يالجيش اللبناني  

نفــى الجــي  اللبنــاني تســلل مجموعــة كومانــدوس إســرائيلية عبــر البحــر مــن جهــة رأس : قنــا –بيــروت 
وقــال الجــي  فــي بيــان لــه مســاء يــوم الثالثــاء "يعمــد  النــاقورة، فــي اتجــاه منطقــة صــور جنــوب الــبالد.

ره بعض وسائل اإلعالم بين الحين واآلخر إلى نشر أو بث أخبار أمنية غير صـحيحة، ومنهـا مـا نشـ
، عــن تســلل مجموعــة كومانــدوس تابعــة للعــدو اإلســرائيلي عبــر المحليــة أخيــراً  اإللكترونيــةأحــد المواقــع 

 .البحر من جهة رأس الناقورة في اتجاه منطقة صور"
 1/4/5112 ،الشرق، الدوحة

 
 : إبداعات فنيةصيدا"يوم األرض" في  

ية لنحو مئتـي طالـب لبنـاني ذكرى "يوم األرض" في صيدا تحولت إلى نصوص مخطوطة ولوحات فن
، في مسابقة "جماليات الخـط العربـي"، التـي نظمتهـا للسـنة ورسماً  وفلسطيني وسوري، كتابة وتخطيطاً 

السادسة على التوالي "الشبكة المدرسية لصيدا والجوار" و"المركز الثقافي الفرنسي" في صيدا بالتعاون 
األرض" حــــدثًا محوريــــًا فــــي الصــــراع العربــــي مــــع جامعــــة الجنــــان فــــي المدينــــة، وذلــــك باعتبــــار "يــــوم 

 اإلسرائيلي، وما زالت مغتصبة وستبقى لمالكها األصلي الشعب الفلسطيني.
ومعاهـــد ومـــدارس  األونـــروا وكالـــة مدرســـة رســـمية وخاصـــة ومـــدارس 51الطـــالب المشـــاركون يمثلـــون 

الخـط أو الكتابـة  طالب سوريين من صيدا والجوار، توزعـوا علـى أقسـام ومراحـل المسـابقة بحسـب فئـة
الحروفية التي اختاروها، فتقاسم بعضهم تخطيط نصوص نثرية توثق تـاريخ وظـروف إعـالن الثالثـين 

/ مــــارس لــــألرض فــــي اســــتعادة لوقــــائع مصــــادرة ســــلطات العــــدو اإلســــرائيلي فــــي آذار مــــن آذار يومــــاً 
ان الفلسـطيني . أما آخرون فتشاركوا في تخطيط عبـارات وأبيـات شـعرية مـن وحـي تعلـق اإلنسـ1119

بأرضه مثل أبيات الشاعر خالـد نصـرة "أرض ُمزجـت صـفاتها بصـفاتي وتركـت فـوق أديمهـا بصـماتي 
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أرض إذا نأيــت يومــًا تســاءلت فــي قلبهــا الــذّرات عــن ذّراتــي"، ولوحــات حروفيــة مســتوحاة مــن قصــيدة 
 أخرى له. واستخدم الطالب خطوط.

 1/4/5112 ،السفير، بيروت
 
 ب بإنهاء االحتالل اإلسرائيليالجامعة العربية تطال 

حيــت الجامعــة العربيــة صــمود الشــعب الفلسـطيني ومــا يقدمــه مــن تضــحيات وشــهداء وجرحــى  القـاهرة:
صــراره علــى إقامــة دولتــه المســتقلة وعاصــمتها القــدس الشــريف، معربــة عــن  وأسـرى فــي ســبيل أرضــه وا 

الفلســــطينيين داخــــل الخــــط  اســــتنكارها السياســــات التــــي تمارســــها ســــلطات االحــــتالل اإلســــرائيلي ضــــد
قامـة  1191األخضر وتنفذها باستمرار فـي األراضـي المحتلـة عـام ، حيـث تقـوم بمصـادرة األراضـي وا 
 القدس.المستوطنات وهدم المنازل ومحاصرة قطاع غزة وتهويد 

ـــة أمـــس، بمناســـبة الـــذكرى  ـــوم  31وأكـــدت فـــي بيـــان لهـــا أصـــدره قطـــاع فلســـطين واألراضـــي المحتل لي
مع للشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى أهدافه النبيلة، مشددة على مطالبة المجت األرض، دعمها

الـــدولي، بخاصـــة مجلـــس األمـــن الـــدولي واللجنـــة الرباعيـــة والمنظمـــات الدوليـــة واإلنســـانية ذات الصـــلة 
بــــالتحرك الفعــــال والجــــّدي لممارســــة الضــــغط علــــى "إســــرائيل" إلنهــــاء احتاللهــــا لألراضــــي الفلســــطينية 

 والتوقف عن االعتداء على المقدسات الدينية لتحقيق مخططاتها الرامية لتهويد القدس.
ودعــت الجامعــة إلــى ضــرورة اإلســراع بوقــف االســتيطان والتوقــف عــن ممارســاتها الوحشــية التــي تــدمر 
الجهود السلمية من خالل فـرض سياسـة األمـر الواقـع علـى األرض والعمـل علـى طمـس معـالم الهويـة 

ني عامـًا دوليـًا للتضـامن مـع الشـعب الفلسـطي 5114الفلسطينية، مثمنة قرار األمم المتحدة جعـل عـام 
 عام إعالن الدولة الفلسطينية.5112وتتطلع ألن يكون عام 

 1/4/5112 ،الخليج، الشارقة
 
 يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته العربينائب رئيس البرلمان  

 ،نائـب رئـيس البرلمـان العربـي نيابـة عـن أحمـد بـن محمـد الجـروان ،ألقى المستشار عبد الـرحمن لبـدك
البرلمـــاني الــدولي بهـــانوي فيتنــام، تنـــاول  لالتحــادللجمعيـــة العموميــة  135لــدورة كلمــة البرلمــان أمـــام ا

. وأكـد المستشـار لبـدك الـذي تـرأس وفـد البرلمــان 5112خاللهـا خطـة التنميـة المسـتدامة لمـا بعـد ســنة 
 العربي أن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته الوطنية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

 1/4/5112 ،ج، الشارقةالخلي
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 القدس والمقدسيينشرقي أمين "التعاون اإلسالمي": زيارة القدس تطبيع مع المسجد األقصى و  
د.ب.أ: حث أمين عام منظمـة التعـاون اإلسـالمي إيـاد مـدني، المسـلمين علـى زيـارة مدينـة  -الرياض 

مـــــع شـــــرقي القـــــدس أن زيارتـــــه للقـــــدس تطبيـــــع مـــــع المســـــجد األقصـــــى و  القـــــدس ومقدســـــاتها، مؤكـــــداً 
فـــي كلمـــة لـــه فـــي افتتـــاح أعمـــال لجنـــة الشـــؤون اإلســـالمية واالقتصـــادية  ،واعتبـــر مـــدني والمقدســـيين.

لها "أن مثل هـذه الزيـارة التـي أقرهـا  والثقافية التابعة للمنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً 
 لثالثة، التي تشد إليها الرحال.مجمع الفقه اإلسالمي ورغب فيها، تكمل منظومة زيارة المساجد ا

 1/4/5112 ،األيام، رام هللا
 
 المرزوقي: حماس حركة مقاومة ووصمها باإلرهاب خطأ 

أكـــد أنـــور الغربـــي مستشـــار الـــرئيس التونســـي الســـابق للشـــؤون الدوليـــة، أن الـــرئيس المنصـــف  :تـــونس
الح رفـع الحصـار عـن المرزوقي يعتزم اإلبحـار إلـى غـزة الصـيف المقبـل فـي سـياق جهـد يقـوم بـه لصـ

وأوضح الغربي في تصريحات خاصة لـ"قدس برس"، أن قرار الرئيس المنصف المرزوقـي  قطاع غزة.
نمـا أيضـا فـي إطـار موقـف  زيارة قطاع غزة، ليس فقط لالحتجـاج علـى الحصـار والمطالبـة بإنهائـه، وا 

 ء االحتالل.راسخ للرئيس المرزوقي من القضية الفلسطينية ودعمه للمقاومة من أجل إنها
وفـدا مـن تحـالف  51/3 األحـد يـوموأضاف: "في هذا اإلطار استضاف الـرئيس المرزوقـي فـي مكتبـه 

إلــى غــزة والمواعيـــد المقترحــة لــذلك، وقـــد جــرى نقـــا   اإلبحـــارأســطول الحريــة، وبحـــث معــه خيــارات 
يـة، وقـد موسع شارك فيها نشطاء من الحملة األوروبية لكسر الحصار عن غزة وتحالف أسطول الحر 

إلــى غــزة، وأن زيارتـه إلــى قطـاع غــزة التــي  اإلبحـارأكـد الــرئيس المرزوقـي للحضــور أنــه سيشـارك فــي 
المصالحة الفلسطينية، ثم تعذرت بعد  إنجازكان قد أعلن عنها يوم كان رئيسا لتونس وأجلها أمال في 

ولي يهدف إلى وضـع التطورات السياسية واألمنية التي تعصف بالمنطقة، ستكون مناسبة في سياق د
قليمي واضح".  حد لمعاناة شعب يرزخ تحت االحتالل وبتآمر دولي وا 

وذكر الغربي، أنه تدخل خالل اللقاء وأشار إلى أن محاولة بعض األطراف اإلقليمية والدولية إلصـاق 
حة ال للقضـية الفلسـطينية وال لمصـل صفة اإلرهاب بحركة حمـاس ال تخـدم إال االحـتالل وال تقـدم شـيئاً 

عمــا  األنظــاراألمــن القــومي العربــي، وقــال: "لقــد أكــدت بوضــوح أن محاولــة بعــض األطــراف تحويــل 
غير مجدي  م حركة حماس باإلرهابايعانيه الفلسطينيون المحاصرون في قطاع غزة من ويالت باته

ه أن المنصف المرزوقي عن هذا المعنـى بتأكيـد .وأضاف: "وقد عبر الرئيس د وال يخدم إال إسرائيل".
 حماس حركة مقاومة وطنية ومن الخطأ وصمها باإلرهاب"، على حد تعبيره.

 31/3/5112قدس برس، 
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 مليون دوالر 60ـ ب الفلسطينية للسلطة حصتهاالسعودية تسدد  

قــال ســفير المملكــة الســعودية لــدى مصــر، المنــدوب الــدائم لــدى جامعــة الــدول العربيــة أحمــد  القــاهرة:
ينـاير، كانون الثـاني/ الصندوق السعودي للتنمية قام بتمويل أقساط أشهر  قطان، في بيان، أمس، إن

 مليون دوالر. 91بإجمالي ، 5112مارس لعام آذار/ فبراير، و شباط/ و 
 1/4/5112 ،الخليج، الشارقة

 
 اللجنة القطرية تشرع بترميم مدخل بوابة ميناء غزة 

العمـل بتوسـعة  ريـة إلعـادة إعمـار قطـاع غـزةباشـرت اللجنـة القط: األناضـول، وكالة ريما زنادة -غزة 
وقالـت إن إحـدى الشـركات التـي تعمـل ضـمن  وترميم مدخل حرم ميناء غزة البحري والبوابـة الرئيسـية.

عـادة تـرميم المـدخل الشـرقي لمينـاء غـزة البحـري، بمـا  مشروع اللجنة القطرية تقوم حاليًا علـى توسـيع وا 
متــــر فــــي  59 عمليـــة التــــرميم تبلــــيط المــــدخل بعــــرض يتناســـب مــــع شــــارع الرشــــيد الســــياحي. وتشــــمل

االتجــاهين، وتبلــيط الجزيــرة والرصــيف الخــاص بالمــدخل إضــافة لبنيــة تحتيــة لتصــريف ميــاه األمطــار 
 التي تتدفق إلى الميناء من أعلى الشارع.

 1/4/5112 ،الشرق، الدوحة
 
 بمشاركة المرزوقي لإلبحار لكسر حصار غزة يستعد" 2أسطول "الحرية  
" الــــدولي لكســــر الحصــــار البحــــري الــــذي تفرضــــه 5أشــــرف الهــــور: يســــتعد "أســــطول الحريــــة  -زة غــــ
المينـاء الـذي سـينطلق  أو، ولكـن لـم يحـدد موعـد لهـذا الحـدث على قطاع غـزة لإلبحـار قريبـاً  "إسرائيل"

ـــى  ـــه، عل ـــرئيس التونســـي الســـابق المنصـــف المرزوقـــي ســـيكون أبـــرز  أنمن المعـــروف اآلن هـــو أن ال
 ن في هذا األسطول.المشاركي

ـــة  ـــيس الحمل ـــيس المنتـــدى الفلســـطيني فـــي بريطانيـــا ونائـــب رئ ـــة عـــن رئ ـــه تقـــارير محلي وهـــذا أمـــر نقلت
وروبيـــة لكســــر الحصـــار عــــن غــــزة، زيـــاد العــــالول، وجـــاء فيهــــا قولــــه إن الـــرئيس التونســــي الســــابق ألا

 ." الذي سيتوجه إلى غزة قريباً 5المرزوقي سيشارك في "أسطول الحرية 
أن شخصيات سياسية وأخرى دينية واقتصادية وشخصيات عامة ستشارك في هـذا األسـطول وأوضح 

الــذي يــتم اإلعــداد لتحريكــه تجــاه غــزة خــالل فتــرة قصــيرة. وذكــرت تقــارير اهتمــت بالتغطيــة أن موافقــة 
المرزوقي تمت خالل استقباله وفدا من تحالف "أسطول الحريـة" الـذي يجـري اجتماعـات ولقـاءات فـي 
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تعدادا النطالق األسـطول الثالـث الصـيف المقبـل. وفـي هـذا السـياق عقـد التحـالف الـذي يعـد تونس اس
 سفن "أسطول الحرية" الجديد عدة لقاءات مع عدة شخصيات عالمية لحثها على المشاركة.

وفي تل أبيب ذكرت اإلذاعة العامة أن عدة منظمات دولية غير حكومية تستعد إلطالق رحلـة بحريـة 
حــو ثالثــة أشــهر وأن نشــطاء تونســيون يعملــون علــى اتخــاذ الترتيبــات الالزمــة. نة بعــد إلــى قطــاع غــز 

 وذكرت أنه لم يتضح بعد من أين تنطلق السفن في طريقها إلى القطاع.
 1/4/5112 ،القدس العربي، لندن

 
 في المحكمة الجنائية الدولية 123 العضواليوم فلسطين تصبح  

ميـــد صـــيام: أعلـــن فـــي األمـــم المتحـــدة أن عضـــوية فلســـطين فـــي عبـــد الح–نيويـــورك )األمـــم المتحـــدة( 
، لتصبح بذلك 5112أبريل  صباح األربعاء، األول من نيسان/ المحكمة الجنائية الدولية ستبدأ رسمياً 

والـذي أنشـئت بموجبـه المحكمـة  1114األساسـي لعـام  من الدول المنضمة لنظـام رومـاً  153العضو 
 الجنائية الدولية.
ال لــــ"القدس العربـــي" حـــول عـــدم إصـــدار بيــان رســـمي مـــن األمـــين العـــام للترحيـــب بهـــذه وردا علــى ســـؤ 

الخطوة والتي ستنصف ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضـد اإلنسـانية التـي ارتكبـت فـي حـرب الصـيف 
ــم يصــدر بيانــات فــي  الفائــت فــي غــزة، قــال نائــب المتحــدث الرســمي فرحــان الحــق إن األمــين العــام ل

 قبل فلسطين وال يوجد سوابق لمثل هذا اإلجراء من قبل. عضواً  155انضمام الـ 
وقــد رحــب الســيد ولــيم بــيس، منســق االئـــتالف الــدولي مــن أجــل الحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وأعلـــن أن 

سرائيل لرؤيـة و "تفعيل نظام روما في فلسطين سيعني أن هناك فرصة للضحايا من الطرفين فلسطين  ا 
 –اف "على المجتمع الدولي أن يقـف اآلن مـع ضـحايا الصـراع اإلسـرائيلي وأض ".تحقيق العدالة أخيراً 

الفلسطيني ويؤيد إجراءات المحكمة الجنائية الدوليـة وجهودهـا لإلعـالء مـن شـأن نظـام المسـاءلة علـى 
 المستوى الوطني".

 1/4/5112 ،القدس العربي، لندن
 
 بتهمة ارتكاب جريمة حرب حماسأمريكيون يقاضون  

أشرف أبو سعدى: بعد شهر من إدانة محكمة فـي الواليـات المتحـدة البنـك العربـي بمسـاعدة  -رام هللا 
تقــديم دعــوى إلــى وزارة القضـــاء األمريكيــة يتهمــون فيهــا حركـــة  أمريكيـــاً  مواطنــاً  59"اإلرهــاب"، ينــوي 

حمــاس ارتكبــت هــذه الجريمــة مــن خــالل إطــالق  أنويســتند هــؤالء إلــى  حمــاس بارتكــاب جــرائم حــرب.
آب/ أغســطس يوليــو و  /مــوزتاريخ علــى مطــار بــن غوريــون خــالل عــدوان "الجــرف الصــامد" فــي الصــو 
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. ووفقـــا لصـــحيفة "يـــديعوت احرونـــوت" فقـــد تصـــادف أن كـــان هـــؤالء المـــدعون فـــي مطـــار بـــن 5114
غوريــون يــوم ســقط صــاروخ فــي بلــدة يهــود القريبــة مــن المطــار ودمــر منــزال فيهــا. وحــدا هــذا بســلطات 

ليها. أبيبذلك إلى وقف رحالتها من تل  أعقابفي  األمريكيةالطيران   وا 
ويطالــب المــدعون بتقــديم قــادة حمــاس وأعضــاء خاليــا رشــق الصــواريخ إلــى المحاكمــة وهــم علــى وجــه 

هللا اللحلـوح وأحمـد غنـدور  زهـري وحذيفـة سـمير وعبـد أبـوالتحديد: خالد مشعل وحمدان عـواد وسـامي 
 لح عمر دلول.ورائد سعد ومروان عبد الكريم عيسى وصا

وقــد بـــادر إلـــى هـــذه الـــدعوى رئيســـا المنظمـــة اإلســـرائيلية اليمينيـــة شـــورات هـــدين نيتســـانا درشـــان اليتنـــر، 
اســتهدفت  أخـرىوروبـرت طولتسـين. وقالـت اليتنــر انـه "ال يمكـن إنكـار أن حمــاس وتنظيمـات فلسـطينية 

صابة شركات دولية بأقصى خسا  .ئر بشرية ومادية ممكنة"بشكل مركز المطار بهدف التسبب بالقتل وا 
 1/4/5112 ،العربي، لندن يالقدس

 
 ألف دوالر لمتضرري حرب غزة 667اليابان تتبرع بـ  

ألف دوالر لصالح المنازل المتضررة جراء الحرب األخيرة على غـزة،  991تبرعت اليابان بمبلغ  :غزة
ن الحكومة اليابانية قامت بتقديم أ ،في بيان لها األونروا،وقالت وكالة  وذلك من خالل األمم المتحدة.

 دوالر لصالح برنامجها للمعونة النقدية لدعم إصالح البيوت المتضررة. 991،111مبلغ 
عائلة متضررة في أنحاء قطاع غـزة.  111المبلغ متوفر اآلن وسيصل هذا األسبوع إلى  أنوأضافت 

 ريق البنوك المحلية.وستقوم هذه العائالت باستالم المبالغ المالية المخصصة لها عن ط
 31/3/5112قدس برس، 

 
 تأهيل منازله بإعادةللمرة األولى وتأمل  الحلوةكاغ تزور مخيم عين  

جالــــت المنســــق الخــــاص لألمــــم المتحــــدة فــــي لبنــــان ســــيغريد كــــاغ فــــي مخــــيم عــــين الحلــــوة لالجئــــين 
المؤقتة هيلي أوسيكيال.  ، ترافقها مديرة وكالة األونروا31/3 يوم الثالثاء في جنوب لبنان الفلسطينيين

وهذه الزيـارة هـي األولـى التـي تقـوم بهـا المنسـق الخـاص لمخـيم عـين الحلـوة، أكبـر مخيمـات الالجئـين 
 الفلسطينيين في لبنان.

واطلعــت كــاغ علــى الوضــع االجتمــاعي واالقتصــادي واألمنــي للمخــيم. كمــا زارت مركــزًا صــحيًا ومدرســة 
إبـراهيم  .نشطة النسائية.  والتقـت مـدير منطقـة صـيدا فـي الوكالـة دتديرهما األونروا إضافة إلى مركز األ

الخطيـــب، ومـــدير مخـــيم عـــين الحلـــوة فـــادي الصـــالح، حيـــث اســـتمعت إلـــى شـــرح عـــن أوضـــاع المخـــيم 
 السكانية واإلنسانية واالجتماعية واألمنية. إضافة إلى ظروف معيشة النازحين الفلسطينيين من سوريا.
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وأشــارت  لي، خــالل اجتمــاع موســع، أعضــاء اللجنــة األمنيــة العليــا للمخيمــات.والتقــت كــاغ والوفــد الــدو 
كــاغ اثــر اللقــاء إلــى أنهــا اطلعــت مــن الســكان والمســؤولين فــي المخــيم علــى التحــديات التــي يواجهونهــا 

وقالــــت: "ستســــتمر األمــــم المتحــــدة، مــــن خــــالل األونــــروا،  بســــبب الكثافــــة الســــكانية والبطالــــة والفقــــر.
ما يمكنها وبالسعي إلى تأمين الدعٍم الضروري للغاية من الجهات المانحـة.  ونأمـل أن بالمساعدة حيث

 يتم تقديم دعم إضافي اليوم في إطار مؤتمر المانحين الثالث في الكويت".
الجــر فلســطيني فــي مخــيم عــين الحلــوة، باإلضــافة إلــى أكثــر مــن  22،211وأعلنــت كــاغ أنــه يوجــد 

 .ةوريالجر فلسطيني نزحوا من س 9111
وتعليقًا على الكثافـة السـكانية الكبيـرة فـي المخـيم، أعربـت كـاغ عـن أملهـا فـي أن يـتم عمـل المزيـد مـن 

 أجل تأمين إعادة تأهيل المنازل داخل المخيم بشكل فع ال.
ورحبــت بالــدور الــذي تقــوم بــه القــوة األمنيــة المشــتركة فــي الحفــاظ علــى االســتقرار فــي المخــيم، ودعــت 

 عاون بين السلطات الفلسطينية واللبنانية من أجل مصلحة المجتمعين. إلى استمرار الت
 1/4/5112 ،السفير، بيروت

 

 عالميا   28الثالثة عربيا  و القوةالجيش السعودي..  
منذ بدء عملية عاصفة الحزم األسبوع الماضـي التـي تشـنها تحـالف عشـري بقيـادة : الجزيرة، الوكاالت

ــيمن، واألنظــار مشــدودة إلــى القــدرات العســكرية الســعودية ضــد جماعــة أنصــار هللا  )الحــوثيين( فــي ال
الســـعودية، خصوصـــا وأن الريـــاض تشـــكل العمـــود الفقـــري لهـــذا التحـــالف، إذ تســـهم بنصـــف الطـــائرات 

 العسكرية التي تشن ضربات جوية في اليمن.
كيـــــة ووفــــق آخــــر تقيـــــيم نشــــرته "غلوبــــال فـــــاير بــــاور" وهـــــي إحــــدى أبــــرز المؤسســـــات البحثيــــة األمير 

المتخصصــة فــي تقــديم قواعــد بيانــات تحليليــة عــن القــوى العســكرية بالعــالم، يعتبــر الجــي  الســعودي 
ضـمن قائمـة  54األقوى بمنطقة الخليل العربي، والثالث عربيا بعد مصـر والجزائـر، ويحـل بالمرتبـة الــ

ا بــالقوات ألفـ 12ألفـا وخمسـمائة جنـدي، مـنهم  533ويبلـغ تعـداد الجـي  الســعودي  دولـة. 159تضـم 
ألفا وخمسمائة بالقوات البحرية، وعشرون ألفـا بسـالح الجـو. ويقـدر تعـداد قـوات االحتيـاط  13البرية و

 ألف عنصر يشكلون الحرس الوطني. 111ألف شخص، إضافة إلى  52العاملة بنحو 
، عربـة مدرعـة مقاتلـة 2415دبابـات، و 1511وبالنسبة إلى أنظمة الدفاع األرضـية، تملـك السـعودية 

ويضــم  راجمــة صــواريخ متعــددة القــذائف. 355مــدفعا مجــرورا، و 435مــدفعا ذاتــي الحركــة، و 254و
 194طــائرة نقــل و 141طــائرة هجوميــة ثابتــة الجنــاح، و 539مقاتلــة اعتراضــية، و 122ســالح الجــو 

وتورنيـــدو  12مروحيـــة، ويتضـــمن أســـطول ســـالح الجـــو طـــائرات مـــن نـــوع إف  511طـــائرة تـــدريب، و
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قطعــة بحريــة، مــن بينهــا ســبع فرقاطـــات،  22وأمــا ســالح البحريــة، فيتكــون مـــن  تــايفون.ويوروفــايتر 
 وتسعى الرياض إلى شراء غواصات.
، فــإن االســتراتيجيةالصــادر عــن المعهــد الــدولي للدراســات  5112ووفــق تقريــر التــوازن العســكري للعــام 

وتقـدر  .االسـتراتيجيةالصـواريخ فرد مكلفـون ب 5211ألف فرد مكلفون بأنظمة الدفاع الجوي، و 19قرابة 
مليـار دوالر، وفـي العـام الماضـي قـدر مركـز سـتوكهولم ألبحـاث السـالم  29.15الموازنة الدفاعية بنحو 

نحـو  5113بأن السعودية أصبحت رابع أكبر دولة من حيث اإلنفاق العسكري، إذ أنفقـت الريـاض عـام 
 .5115مقارنة بعام  %14و 5114بعام مقارنة  %114مليار دوالر، مما يشكل زيادة بنسبة  91

 31/3/5112 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 يوم األرض ويوم الثوابت 

 أ.د. يوسف رزقة
يوم األرض، ويوم الثوابت، وجهان لشيء واحد ال يمكن الفصل بينهما، وال يستغني أحدهما عن 

نت الفصائل الفلسطينية اآلخر، ومن يحاول الفصل بينهما فهو بالتأكيد سيمزقهما معا، لذا أقول: أحس
في غزة حين جمعت بين يوم األرض، ويوم الثوابت، في احتفالية وطنية واحدة في الثالثين من 

 مارس في كل عام.
يوم أن ُطرد أجدادنا من أرضهم بقوة السالح، ويوم أن تأخر مشروع تحرير األرض المغتصبة حتى 

لة األرض، وصارت الثوابت ميدانا للفكر، يومنا هذا، تولدت مشكلة الثوابت الفلسطينية من مشك
والسياسة، وفي الوقت نفسه صارت معيارا على الوطنية، بحيث يمكن قياس وطنية الفصائل، 

 والقيادات، واألفراد، والمشاريع، والمفاوضات، بمدى تمسك القائمين عليها بالثوابت الفلسطينية.
وتقرير المصير، وحق العودة والتعويض، إن من أهم ثوابت القضية الفلسطينية، تحرير األرض، 

والحق في الدفاع، والكفاح، لحين تحقيق الثوابت الفلسطينية واقعا على األرض الفلسطينية المحررة، 
فال يجوز مثال التفريط  األساسية،والسيادة الكاملة، ثمة إجماع وطني شامل على الثوابت الوطنية 

 عب عميال وخائنا لألمانة.بحق العودة، ومن يفرط به يعد في نظر الش
قد يختلف الفلسطينيون في الوسائل واألدوات التي يمكن استخدامها للوصول لهدف ترسيم الثوابت 
واقعا على األرض وفي حياة الناس، وقد امتحن الشعب الفلسطيني المفاوضات المباشرة مع المحتل 

عشرين سنة من المفاوضات أنها  الغاصب للوصول من خاللها إلى ثوابته، وانتهى في التقييم بعد
وسيلة وأداة فاشلة، وأن العدو استفاد منها غطاء لالستيطان والتهويد، وقمع المقاومة، ووصفها 

 باإلرهاب، واستفاد منها في عملية تمزيق الشعب الفلسطيني، وضرب بعضه في بعض.
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نجاز ثوابته.  المفاوضات ليست من ثوابت الشعب، ولكنها أداة فشلت في إيصال الشعب إلى حقوقه وا 
والمقاومة بأشكالها المختلفة، ومنها المقاومة المسلحة، أداة أيضا، وليست من الثوابت، ولكنها أثبتت 
أنها أفضل من المفاوضات في حماية األرض والثوابت الفلسطينية، لذا فإن جل الشعب يتمسك 

السلطة الفلسطينية، التي ال تزيد  بالمقاومة، ويطالب بوقف المفاوضات، حتى لو أدى الوقف إلى حلّ 
 عن شكل، وعن غطاء ألعمال االحتالل.

في يوم األرض الثالثين من مارس في كل عام يجري الشعب الفلسطيني مراجعة سنوية على 
المستوى الشعبي لخطوات قياداته وفصائله خالل العام المنصرم، واألعوام السالفة، وهي مراجعة 

ميزان الثوابت الفلسطينية، التي تؤكد أن األرض هي الجوهر، وهي  معيارية ضرورية تقوم على
 األثقل دائما.

فمن ال يملك األرض ال يملك الوطن، ومن ال يملك األرض والوطن ال يملك حياة كريمة. األرض 
عند الفلسطيني ليست قطعة نزرعها، أو قطعة نبني عليها بيتا، األرض هي الحياة، وهي الكرامة، 

، هي أغلى ما يفقده المواطنون بعد فقدان الدين ال سمح هللا. يوم األرض يوم وطني وهي الحرية
بامتياز، ويجدر أن يحتفى به لتجديد الثقة بحقنا في استعادة أرضنا ووطننا، وهي استعادة محققة 

 بإذن هللا تعإلى، رغم العتمة وشدة السواد الذي يغلف الواقع من حولنا.
 31/3/5112، فلسطين أون الين

 
 حكومة نتنياهو الرابعة.. والالءات الثالثة 

 د. وحيد عبد المجيد
سينتهي بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة الرابعة في تاريخه السياسي بعد أيام. لكن المأزق 
اإلسرائيلي الذي أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة للكنيست العشرين لن ينتهي. فقد أسفرت نتائجها عن 

ية تعبر عن جوهر هذا المأزق، وُتعيد إنتاجه في آن معًا. وكان احتفاظ نتنياهو وقوى خريطة برلمان
 اليمين بموقع الصدارة هو ذروة هذا المأزق.

ورغم سوء أداء نتنياهو وفشل حكومته السابقة، وجد الناخب أن استمراره أفضل أو أقل سوءًا من 
ل مهما تكو  ن رداءته. والحال أن منافسي نتنياهو استبدال من يشبهه به. فاألصل عادة ُمفضَّ

األساسيين ليسوا إال نسخًا منه ال تختلف عنه إال في بعض التفاصيل. فهم يعزفون اللحن نفسه 
بتنويعات مختلفة. لكنه هو الذي يتقن هذا اللحن أكثر من غيره. لذلك بدت االنتخابات األخيرة مثل 

اكتشاف فروق صغيرة جدًا بين صور عدة للشخص  المسابقات التي تختبر قدرة المشاركين فيها على
نفسه. فالالءات الثالثة التي تغلق الطريق أمام أي حل سلمي تمثل قاسمًا مشتركًا بين معظم 
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األحزاب والقوائم الممثلة في الكنيست العشرين. وهي تتعلق برفض االنسحاب الكامل من الضفة 
التي يحتلها اآلن أكثر من ستمئة ألف إسرائيلي  الغربية، ورفض إخالء الكتل االستيطانية الكبرى

 «.عاصمة إسرائيل األبدية»لكي تظل « القدس الموحدة»يزدادون باطراد، ورفض تقسيم 
وفي ظل هذه الالءات، يتساوى وضع الفتة تحمل اسم الدولة الفلسطينية على خريطة المنطقة أو 

روة قلقه من استطالعات الرأي العام شطبها. لذلك كان سهال على نتنياهو أن يعلن، وهو في ذ
عشية االنتخابات، أنه قرر شطب فكرة الدولة الفلسطينية، ثم يعود للحديث عن هذه الدولة بعد فوزه. 

مارس في سياق تأجيجه لمشاعر ناخبي  19في « إن.آر.جي»فقد قال في تصريحات بثها موقع 
ضي التي يقطنونها إلقامة دولة فلسطينية كل من يخطط إلجالء اإلسرائيليين من األرا»اليمين، إن 

وهو يعرف أنه ليس هناك بين «. إنما يمنح اإلسالم المتطرف مواقع ليشن منها هجماته علينا
 منافسيه من يدعو إلى ذلك من قريب أو بعيد.

ة غير أنه ما أن أُعلنت النتائل النهائية غير الرسمية حتى قال في مقابلة مع اإلذاعة العامة األميركي
مارس، إنه لم يغير موقفه من إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح تعترف  51، في «إن.آي.أر»

بالدولة اليهودية، لكنه يرى أن الظروف يجب أن تتغير قبل إعالن مثل هذه الدولة. ولعل أهم ما 
تتخللها كتل يسعى إلى تغييره هو أن يجد مفاوضًا فلسطينيًا يقبل إعالن دولة غير متواصلة جغرافيًا 
دولة لكل »استيطانية، ويوافق على التنازل نهائيًا عن القدس، ويعترف بإسرائيل دولة يهودية وليست 

 «.مواطنيها
لذلك فحين نتأمل ما قاله في الحالتين، نجد أنه ال يناقض نفسه بل يتالعب بمشاعر قطاع من 

تحدث عن شطب الدولة الفلسطينية الناخبين الذين يحسمون االنتخابات لمصلحته في النهاية. فقد 
من منطلق تمسكه باالستيطان في الضفة. كما تحدث عن إقامة هذه الدولة، وهو يضمر القول إن 
هذا ليس ممكنًا إال عند وجود مفاوض فلسطيني يقبل االستسالم الكامل لشروط تمثل قاسمًا مشتركًا 

 بين معظم القوى اإلسرائيلية.
ات الثالثة يجعل الفرق بين نتنياهو ومنافسيه أقرب إلى تباين لفظي منه إلى فاالتفاق العام على الالء

خالف سياسي. وينحصر هذا الخالف في تفاصيل من نوع كيفية تعزيز الطابع اليهودي المتفق عليه 
للدولة العبرية، إذ يذهب نتنياهو إلى آخر مدى في هذا االتجاه دون أن يعبأ بالنتائل، بينما يرى 

، اسحاق هرتزوج وتسيبي ليفني، مراعاة أالَّ يؤدي ذلك إلى تقويض «التحاد الصهيونيا»زعيما 
قامة فصل عنصري. كما يختلف معه موشى كحلون زعيم حزب « النظام الديمقراطي» « كوالنا»وا 

األكثر علمانية بشأن بعض اإلجراءات المتعلقة بتعزيز الطابع اليهودي للدولة خوفًا من هيمنة الدين 
 «.دولة ثيوقراطية»وتحولها إلى  عليها
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وحتى على صعيد األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي تدهورت في ظل حكومة نتنياهو السابقة، 
، سوى سياسات خجولة مثل إعانة «يسار وسط»، والذي يوصف بأنه «االتحاد الصهيوني»لم يطرح 

 سين في الرعاية الصحية.غالء معيشة، وزيادة الدعم لتالميذ مدارس الروضة، وبعض التح
وحين يكون هذا هو كل الفرق، فمن المنطقي أن يظل نتنياهو رئيسًا للحكومة رغم فشله الواضح، 

 سدًا منيعًا أمام أي أمل في حل سلمي.« الالءات الثالثة»وأن تبقى 
 1/4/5112أبو ظبي،  االتحاد،

 
 مصر وغزة مجددا 

 زياد منى
القسام، ومن خلفها حركة حماس، تنظيما إرهابيا أمر يثير  اعتبار القضاء المصري مؤخرا كتائب

 الفزع في نفس كل وطني قومي عربي، وفي الوقت نفسه يبعث على االرتياح لدى إسرائيل وحماتها.
التي ال توجه  -فلسطينية كانت أو وطنية عربية-بداية نعيد تأكيد ما كتبناه سابقا: ضلت البندقية 

 نحو فلسطين ومغتصبيها.
نما بمبدأ أساس هو األ مر هنا ال يتعلق باالتفاق مع فكر حماس أو االختالف معه، جزئيا أو كليا، وا 

أن األمن اإلقليمي والقومي العربي تهدده إسرائيل، أوال وثانيا وثالثا وأخيرا، وأي حرف للسياسة 
 الوطنية عن هذا يعني اإلضرار بقضايانا الوطنية، التي هي أيضا قومية.

تقدم اإلدارة المصرية الجديدة، للنظام الجديد/القديم، الذي أسقطه شعب مصر العربية  ال مانع أن
، لكل التنظيمات الفلسطينية دليال مقنعا على تورط أي تنظيم 5111مدعوما بقواته المسلحة في عام 

فلسطيني في أي عمل عدائي تجاه مصر، عسكريا كان أو غير ذلك، وعندها يكون لكل حادث 
 حديث.

م سحب دعوى تصنيف حماس منظمة إرهابية، فإن اإلثباتات التي قدمت إلى اآلن بهذا الشأن ال رغ
تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه. فهي في شكلها وجوهرها ادعاءات غوغائية وأباطيل ال أكثر، 
خ وال قيمة لها في أي تحقيق يعتمد القانون مرجعا. فاألقوال من نمط ادعاء صحف مصرية أن الشي

عز الدين القسام، الذي استشهد خالل تصديه للغزو الصهيوني االستيطاني ولالحتالل البريطاني في 
ثالثينيات القرن الماضي، هو الذي يقود الهجمات في سيناء على القوات المسلحة المصرية، وما إلى 

عربي، ذلك، ليس فقط يشع جهال وتجهيال ولؤما، بل أيضا ينفث سموما في الجسد المصري وال
 ويعكس غوغائية تنافس أبواق وزير الدعاية النازي غبلز.
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بالمناسبة، انتظرنا تصدي اإلعالم المصري الوطني والقومي لهذه الغوغائيات غير المسبوقة 
والمطالبة بمعاقبته وفق القوانين المعمول بها ووفق الضوابط اإلعالمية ذات العالقة، وال نزال ننتظر 

طول في ظل التزام المؤسسات اإلعالمية المصرية العلني بعدم انتقاد النظام ذلك، ويبدو أن ذلك سي
 الذي يشجع بصمته مثل هذا التضليل القصدي.

تعاني الكثير، وواجبنا نحن العرب تقديم كل  -لكن ليس وحدها من كل الدول العربية-إن مصر
بما يمكنه من النهوض  أنماط الدعم لشعبها الشقيق كي يتغلب على كافة الصعاب التي تواجهه،

 ببلده لخيرنا جميعا. لكن دعم مصر وشعبها يعني في المقام األول تحديد مكمن المرض وتشخيصه.
لقد ثبت بالدليل القاطع أن سياسة الخضوع للمشروع الصهيوني واالستسالم لشروطه قد ألحقت 

ية وقضايانا القومية. فلم أضرارا هائلة بكل من مصر واألردن، إضافة إلى الحركة الوطنية الفلسطين
 واالقتصادي.تتمكن أي منها من استعادة السيادة على أراضيها، وال هي حققت االستقالل السياسي 

 الذي ادعته مسوغا لسياساتها.
كل ما حققته مصر تم وفق قول الشاعر المصري الراحل أحمد فؤاد نجم "رجعت سيناء وضاعت 

لمحتلة للعدو، فهو ضائع أصال منذ تأسيسه، كأحد أنظمة مصر". أما األردن، الذي أجر أراضيه ا
 سايكس بيكو الشرق أوسطية )مثل العديد من بلداننا وأوطاننا العربية(.

أمراض مصر الدولة، اقتصاديا وسياسيا وغيرهما، لم تسببها غزة، وال عالقة لها بها، األمراض التي 
االقتصادي وفق سياسة الباب المفتوح  تعانيها مصر أسبابها سياسية، وفي مقدمتها االنفتاح

االستعمارية/الساداتية، وتصفية القطاع العام المنتل، وتسليم البالد والعباد لحيتان رأس المال من 
القطط السمان كما عرفهم شعبنا في مصر هو السبب الرئيسي النهيارها. يضاف إلى ذلك الفساد 

 المريع المستشري فيها.
ليه تحديد المرض وأسبابه، ووضع دراسات علمية وتنفيذ مشاريع اقتصادية من يريد العافية لمصر ع

مناسبة، وليست استعراضية، وأيضا ليس باستخدام الغوغاء، السائدة منذ االرتداد عن سياسات ثورة 
 يوليو االقتصادية. 53

تضورا  المساعدات االستعراضية غير المبرمجة لن تنقذ مصر ألنها لن تشبعها فتنهض، ولن تميتها
فتوقظ القوم، فقط ستبقيها جسدا مشلوال يطفو على سطح بحار هائجة، ال يغرق وال يستطيع مقارعة 

 أمواجها العاتية.
إذا أرادت اإلدارة المصرية الحالية رسو البالد في مرفأ السلم االجتماعي والتطور فلها في االتجاه 

الشعب المصري التي نهبتها حيتان  شرقا طريق. كما عليها أوال وقبل كل شيء استعادة أموال
 الرأسمال المتوح  منذ اتباع سياسة الباب المفتوح منذ سبعينيات القرن الماضي.
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 هذه طرق إنقاذ مصر وليس عبر إعالن حماس تنظيما إرهابيا.
عند اندالع الحراكات الشعبية في بعض الدول العربية أوضحنا رأينا بكلمات ال لبس فيها أن السؤال 

ري هو االقتصاد، وأن التوجه في هذا المجال هو الذي سيحدد وجهة التطور. لقد أوضحت المحو 
التطورات الالحقة صحة رأينا، كما ثبت صحة الرأي القائل إن االتفاق والتوافق الوطني من دون 

 تدخل خارجي هو المفتاح، ولنا في ليبيا وتونس واليمن وسوريا أمثلة، بعضها مأساوي بالمطلق.
أمر آخر أساس وجب عدم نسيانه أال وهو الواجب األخالقي لمصر تجاه األراضي المحتلة في وثمة 

غربي فلسطين. لقد أدارت مصر "القطاع" مباشرة تحت حكم عسكري تابع للقاهرة، منذ حرب تقاسم 
فلسطين بين أنظمة سايكس بيكو الشرق أوسطية. لكن إدارتي أنور السادات والمخلوع حسني مبارك 

ا عنه على نحو مطلق في اتفاقيات كامب دفيد لصالح ارتهان مصر كلها للرأسمال األجنبي تخلت
والمحلي المتوح ، واستعادة سيناء منقوصة السيادة. ومن هذا المنظور تقع على الدولة المصرية 
تقديم كل أشكال الدعم ألهلنا المسجونين في بقعة جغرافية ضيقة، بما يمكنهم من الصمود والعي  

 كرامة والمساهمة في تحرير بالدنا.ب
 سنتوقف هنا كي ال نضيف مادة ملتهبة جديدة إلى صراع قائم هو أوال وأخيرا ضد العدو المغتصب.

المقاتل العربي الفلسطيني، كما رفيقه في الدرب في لبنان، أثبت مقدرات قتالية يحق لنا جميعا الفخر 
 في معاركنا اآلتية من أجل تحرير بالدنا وأراضينا.بها وتبنيها ومدها بكل أسباب الصمود والنصر 

في العدوان األخير على األراضي الفلسطينية المحررة، التي يحاصرها العدو والشقيق، قدم المناضل 
الفلسطيني مثاال نادرا في تاريخنا المعاصر على المقدرة القتالية، رغم ميل كافة عوامل النجاح ضده 

ل الفلسطيني إبان العدوان الصهيوني األخير من منع العدو من تحقيق ولصالح العدو، تمكن المقات
 أهدافه السياسية والعسكرية، رغم الثمن الهائل الذي دفعه أهلنا في األرض الفلسطينية المحاصرة.

للتذكير هنا، نجاحات المقاتل الفلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة تأتي في تناقض كامل مع 
نظمة. ولنتذكر، لم يخض أي جي  من جيو  تلك األنظمة أي حرب إال وخسرها. أداء جيو  األ

نحن ال ننتقص أبدا من أداء الجنود والضباط الوطنيين العرب وتفانيهم المطلق، لكننا نلفت االنتباه 
إلى أداء تلك القيادات، فنحن نردد مع شعوبنا الكلمات "العدو ما بيتغلب عاشعوبنا العربية، بيتغلب 

 الحروب عاحكام الشعوب". في
القومية، نكرر دعوتنا للنخب -لذا، وتجنبا للخسائر الفادحة التي ستلحق بكل قضايانا الوطنية

جبار األنظمة على تبني السياسات  العربية، بمعنى الصفوة، لوضع نظرية األمن العربي الموحد وا 
والفكرية والتربوية والتعليمية  المناسبة في كافة المجاالت ذات العالقة، السياسية واالقتصادية
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واإلعالمية وغيرها، من أجلنا جميعا، في عالم تتزايد فيه الصراعات وأيضا التحالفات اإلقليمية من 
 أجل ضمان البقاء.

 31/3/5112الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 القراءة اإلسرائيلية الخاطئة لسياسة أبو مازن 

 ماتي شتاينبرغ*
أن المفتاح للنهل الفلسطيني تجاه إسرائيل والنزاع معها يكمن في كتاب اجتهد يوسي كوبرفاسر، فوجد 

سنة، ويمكن أن نجده اليوم في  34، الذي نشر قبل «بداية ونهاية –الصهيونية »محمود عباس 
السالم الوهمي )»حسب مقاله « الرمز الجيني»موقع رئيس السلطة الفلسطينية الشخصي. وهذا هو 

 .1111(. لم يتغير شيء منذ العام 53/3، «هآرتس»، «لن ينجح
مازن( بالعربية، يبّين صورة مختلفة. فالموقع يعرض حياته  أبوغير أن االطالع على موقع عباس )

الشخصية والعامة، بما في ذلك التطورات في مواقفه منذ أن حدد موقفه السياسي. وهو ال يخفي 
 14لـ  الكرتونيةلسياق يطرح الموقع صيغة سنوات عمله. وفي هذا ا أثناءالتغييرات التي حدثت له 

من كتبه ومقاالته منذ السبعينيات. وهي بمثابة اعتراف بالتطورات في فكره السياسي. وبالفعل، في 
 «.الميثاق الوطني الفلسطيني»بداية الطرق تبنى عباس مواقف قاطعة تشبه 

الموقع، ويتجاهل أن نصف ولكن كوبرفاسر يقدم عرضا عابثا، وكأن هذا هو الكتاب الوحيد في 
تركز  545 األمنمبدأ الدولتين، وقرار مجلس « م.ت.ف»، حين تبنت 1144الكتب التي كتبت منذ 

مكرسة للخالف  األقل. وثالثة منها على إسرائيلتسوية مع  إلىعلى عدالة الطريق السياسي والسعي 
 «.حماس»المباشر والشديد مع معارضي النهل السياسي بقيادة 

في موقع ابو مازن. « الموقف السياسي»ما قيل تحت عنوان  أيضارو أن كوبرفاسر يتجاهل وال غ
فرصة مناسبة لحل الدولتين "، التي تعرض كـ"مبادرة السالم العربية" أساسويقوم هذا الموقف على 

نهاء ع إلقامة عالقات طبيعية ودبلوماسية م إلسرائيلفرصة ». كما كتب بأن المبادرة هي "النزاع وا 
سالميةدولة عربية  21 سيدفع »قبول حل الدولتين  إسرائيلأن رفض  إلىمازن  أبوويشير «. وا 

باتجاه حل الدولة الواحدة. ولكن هذا الحل ال يشكل خيارا من ناحية الفلسطينيين،  اإلسرائيليةالسياسة 
 «.لسنيننظام الفصل العنصري، وينطوي على استمرار النزاع الدموي لعشرات ا إلىألنه يقود 

العنف، خالفا للمقاومة الشعبية بالوسائل  إلىويشدد أبو مازن في كتاباته على أنه يرفض التوجه 
ان المبادرة العربية  إلىمازن في الموقع  أبوالسلمية. وبالنسبة لمسألة الالجئين الفلسطينيين، يشير 

لن تكون »حد قوله، أنه  لتحقيق حل عادل ومتفق عليه معناه، على« فرصة تاريخية» إسرائيلتعطي 
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المحادثات حتى اآلن »وبالنسبة لمسألة الالجئين يذكر ان «. حلول مفروضة على أي من الطرفين
 إلىُوجدت نية حقيقية للوصول  إذاأثبتت أنه توجد أفكار عملية لحل المشكلة  اإلسرائيليينبيننا وبين 

نهاءحل الدولتين   «.النزاع وا 
 إلىاالتفاق، بل يشير  إطارالتام في  بإخالئهاطنات، ولكنه ال يطالب تجميد المستو  إلىوهو يدعو 

انه يجب تسوية المشكلة بشكل ال يمس بسيادة الدولة الفلسطينية. وبالنسبة لمسألة التحريض: يعجب 
، اإلسرائيليةتشكيل اللجنة الثالثية )الفلسطينية،  إعادةترفض بثبات  إسرائيلمازن من ان  أبو

 لتي تعالل كبح جماح التحريض.األميركية(، ا
ان البديل الذي يقترحه كوبرفاسر في مقاله للتسوية مع الفلسطينيين، يعاني من تناقض جوهري. فهو 

والجهات البراغماتية في المنطقة، مما ال يلزم بالخضوع لمطالب  إسرائيلالتعامل بين » إلىيدعو 
، كالسعودية، مصر، «الجهات البراغماتية»ه كانت هذ إذاولكن ما العمل «. مبادرة السالم العربية

، هي التي تقود المبادرة العربية. فضال عن ذلك فإن هؤالء الذين ينالون على لسانه لقب واألردن
كدولة  بإسرائيلالذي طرحه، لم يعترفوا  األساسرغم انهم ال يستجيبون للشرط « البراغماتيين»

سطينيين بشدة بما ال يطلبه من الدول التي هو مستعد يهودية. ويطرح السؤال هنا لماذا يطالب الفل
 للتعاون معها؟

المبادرة »المصرية )والتي تعد  – اإلسرائيليةيمكن لكوبرفاسر أن يتعلم من سابقة معاهدة السالم 
السادات. فقد عبر  وأنورالساحة الفلسطينية(، التي وقعت بين مناحيم بيغن  إلىتوسيعا لها « العربية

القى  1122الخمسينيات عن مواقف السامية واضحة. اثنى على هتلر وفي العام  السادات في
 .األزهرخطابا مليئا بالالزمات المناهضة لليهود من القرآن في مسجد 

برئاسة مناحيم بيغن، الذي كان مخلصا لقواعد القانون الدولي، من  إسرائيلكل هذا لم يمنع حكومة 
كدولة يهودية. وكانت  بإسرائيلشرطا مسبقا لالعتراف  ان تقيم سالما مع مصر دون أن تطرح

تكفي إللقاء مواقفه في الماضي  إسرائيلهي أن استعداد السادات لمعاهدة سالم مع  األساسالفرضية 
 سلة مهمالت التاريخ. إلىالسحيق 

 .األمن جهاز لقادة ومستشار بروفيسور* 
 "هآرتس"                                                                   

 1/4/5112هللا،  رام األيام،
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 األميركية بحاجة إلى إعادة تقويم –العالقات اإلسرائيلية  

 أفرايم هليفي*
الحكم في القدس.  أروقةعلى نتائل االنتخابات في إسرائيل غضبا شديدا في  األبيضأثار رد البيت 

لشيء والتي شرف بها رئيس الواليات المتحدة رئيس فإلى جانب التهنئة األديبة والباردة بعض ا
 الوزراء على انتصاره، أوضح أوباما بأن فريقه سيفحص من جديد سياسته في السياق الفلسطيني.

الحقيقة البسيطة هي أن الرئيس شّخص حاجة حقيقية لتنفيذ فحص عميق ألن سياسته السابقة 
شلت. وبقيت واشنطن بال دولة وبال سياسة بعد أن لتحقيق قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ف

رئيس الوزراء ان دولة كهذه لن تقوم في السنوات األربع التالية، التي تتضمن السنتين  أوضح
 المتبقيتين لوالية أوباما.

إن الفحص المتجدد للسياسة األميركية تجاه إسرائيل مطلوب ليس فقط في المسألة الفلسطينية. 
وفي العالم العربي. قواتها  األوسطالشرق  أرجاءدة جملة من المصالح واألعمال في فللواليات المتح

، وهي تشارك في مساعدة قوات التحالف العربي الذي «داع »المتمثل في  اإلسالمي اإلرهابتقاتل 
على اليمن. ونجاح الغارات الجوية السعودية هو ثمرة استخبارات فائقة  اإليرانيةيقاتل ضد السيطرة 

التي زود فيها األميركيون  باأليامتزودها الواليات المتحدة لطياري المملكة، مذكرة  األهدافكشف ل
على  إيرانمعلومات فائقة لصدام حسين في الثمانينيات، ما رّكع نظام الخميني على ركبتيه وأجبر 

 استجداء وقف النار.
جة إلى تصميم استراتيجية ذات ، تعاظمت الحااإلطارمن اتفاق « النووي»كلما اقتربت محادثات 

في باقي الجبهات في المنطقة. يمكن االفتراض بأنه على طاوالت التقدير في  إيرانمصداقية ضد 
وثائق تعنى بالعالقات المتبادلة بين  أيضاوفي وزارة الخارجية في واشنطن ستوضع  األبيضالبيت 

 .الفلسطيني وباقي العناصر في المنطقة –النزاع اإلسرائيلي 
إلى السلوك اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين يكمن في قرار رئيس الوزراء تحرير أموال  األولالمؤشر 

لى جانب  األمرالضرائب التي جمدت قبل نحو أربعة أشهر. وكان  في بداية حملة االنتخابات، وا 
انقضت  الذين قرروها. وما أن ألولئكخدمت معاقبة الفلسطينيين احتياجات الدعاية  أخرىخطوات 

الحاجة السياسية الداخلية حتى لم تعد الخطوة ذات صلة. والمبررات للقرار وطريقة اتخاذه تدل على 
ووزير الدفاع هما اللذان أوصيا بالتغيير العتبارات « األمنجهاز »طبيعته. وكما سبق أن نشر فإن 

تجميد المال العائد  ، بسببأخرى أمورتدهور، ضمن  اإلنساني. وهذا تعليل غريب: فالوضع إنسانية
 للفلسطينيين، ولو لم تتخذ هذه الخطوة لما كانت ثمة حاجة إلى إصالح الجور.
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ولكن الذكر البارز للتعليل يستهدف التشديد على ان الخطوة اإلسرائيلية بريئة من كل معنى سياسي. 
به في جوهره تعليل وقد ُأبرز واقع غياب الجدوى السياسية في عالقات إسرائيل والفلسطينيين، وهو يش

هي التي تحفز  اإلنسانيةوفي الحالتين، فإن «(. حماس»على غزة )أي على  األغالقالتسهيالت في 
 وفي غزة.« المناطق»القيادة السياسية في إسرائيل في عالقاتها مع جيرانها في 

لى جانب  مطالبة بأن  اإلسرائيلية في الموضوع الفلسطيني، ستكون الواليات المتحدة« الالسياسة»وا 
ترى إسرائيل نفسها حرة في العمل علنا  5115. فمنذ األخيرةتبحث وان تفهم معنى نتائل االنتخابات 

وبتصميم في الملعب السياسي الداخلي األميركي. محاولتها هزم الرئيس األميركي القائم فشلت. وال 
رائيلي قائما. ولكنها لو مؤشرات علنية إلى أن الواليات المتحدة عملت كي تهزم رئيس وزراء إس

 للرئاسة األميركية. األخيرةتفعل ما فعلته إسرائيل في االنتخابات  باإلجمالتصرفت هكذا لكانت 
وهذا بارز على نحو خاص في ضوء زيارة رئيس مجلس النواب األميركي، جون باينر، إلى القدس، 

أي أن يبدل الهزيمة الماضية  –، والذي سيحث بالتأكيد الخطوة التي سبق أن حثها األسبوعهذا 
. واذا رأينا سفيرا أميركيا مستقبليا يطور عالقات ويبني ماال 5119بانتصار مستقبلي في العام 

، فهل هذا سيكون ثمنا مجديا مقابل تراكض «عرب إسرائيل«لـ« القائمة المشتركة» أوساطسياسيا في 
ذا ما انشغلنا باألثمان، فلنذكر النكتة اليهودية المحروقة  سفير إسرائيل بين أصدقائه الجمهوريين؟ وا 

 في أن حذار على إسرائيل أن تعلن الحرب على الواليات المتحدة خشية أن تهزم فيها.
ان هزال الفعل السياسي اإلسرائيلي حيال الفلسطينيين مقابل وفرة النشاط السياسي اإلسرائيلي في 

 الحكم في القدس. أروقةفي  واشنطن يعرضان عالمة استفهام مقلقة حيال ما يجري
 األسبق.« الموساد»* رئيس 

 أحرونوت" يديعوت"                                                                   
 1/4/5112هللا،  رام األيام،
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