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 .2الشرا األوسط :عباس يضع لمساتو األخيرة عمى "الرسالة" التي يحدد فييا الرؤية الفمسطينية السرتئنا
المفاوضات المباشرة
ذكػػرت الشررررا األوسرررط ،لنررردن ،1021/3/4 ،عػػف م ارسػػم ا عمػػي الحػػال  ،أن ػ وخالفػػا لمػػا ههناام ػ وسػػا ؿ
اإلعالـ فإف الرسالة المنهظرة مف الر يس الفمسطيني محمود عباس (أبو مازف) إلى ر ػيس الػوزراء اإلسػ ار يمي
بنياميف نهنياهو الهي يحدد في ا الرؤية الفمسػطينية السػه ناؼ مفاوضػات السػالـ المبابػرة بػيف الطػرفيف وان ػاء
التاريخ :االحد 1021/3/4

العدد1430 :

ص3

الحراع ،ليست جاهزة بعد .هذا ما اال محدر فمسطيني لػ"البرؽ األوسط" الذي أكػد أف هػذا الرسػالة سهسػمـ
ببكؿ مبابر إلى الجانب اإلس ار يمي رغـ القناعة السا دة فػي الجانػب الفمسػطيني بػتف نهنيػاهو وحكومهػ غيػر
معنييف بهحقيؽ السالـ .وحسب ما نقمه ححيفة "يديعوت أحرونوت" اإلس ار يمية عف محادر فمسطينية ،فػإف
القيػػادة الفمسػػطينية مقهنعػػة بػػتف الطريقػػة الوحيػػدة لمخػػروج مػػف المػػتزؽ الحػػالي ،هػػي فػػي إعػػادة النظػػر أو ربمػػا
هغيير اهفااات منظمة الهحرير الفمسطينية مع إس ار يؿ.
ونفى المحدر الفمسػطيني المطمػع أف يكػوف وزيػر الخارجيػة األردنػي ناحػر جػودة هػو الػذي سػيقوـ بنقػؿ هػذا
الرسالة ،كما ذكرت بعض وسا ؿ اإلعالـ.
واػػاؿ المح ػػدر الفمسػػطيني المطم ػػع ل ػػ"البرؽ األوس ػػط" إف الرسػػالة اله ػػي يحػػف ا ال ػػبعض ب ػػ"أـ الرس ػػا ؿ" ب ػػب
جػػاهزة .واسػػهطرد المحػػدر الػػذي طمػػب عػػدـ ذكػػر اسػػم اػػا ال" :إف المقدمػػة الهاريخيػػة لمرسػػالة جػػاهزة أمػػا بقيػػة
الهفاحيؿ ف ي بب جاهزة واف أبو مازف الذي عاد ابؿ أياـ اميمة إلى راـ اهلل بعد جولة بممت محػر واطػر،
يعمؿ عمى وضع الممسات األخيرة عمي ا".
وأضػافت ،الحياة الجديردة ،رام اهلل 1021/3/4 ،مػف راـ اهلل ،أف امػيف سػر المجنػة الهنفيذيػة لمنظمػة الهحريػر
ياسر عبد رب  :أكد اف الجانب الفمسطيني سيسمـ أي رسالة بطريقة مبابرة لمجانب االسػ ار يمي دوف اف يكػوف
دور ألي طرؼ في نقؿ هذا الرسالة .وااؿ عبد رب في حديث لحوت فمسطيف ان ال يوجد رسػالة بحػيغه ا
الن ا ية ولـ هسمـ مثؿ هذا الرسالة ألحد ،واف ما يهردد هو هقديرات وهواعات.
 .1عبد ربو :الشيء الوحيد المتحرك عمى األرض ىو النشاط االستيطاني المنيجي
راـ اهلل :أوض أف اميف سر المجنة الهنفيذية لمنظمة الهحرير ياسر عبد رب اف البيء الوحيد المهحرؾ عمى
األرض هػػو النبػػاط االسػػهيطاني المن جػػي واسػػع النطػػاؽ لهقػػاـ دولػػة لممسػػهوطنيف فػػي الضػػفة الغربيػػة والقػػدس
وليست دولة لمبعب الفمسطيني.
وهابع :اف اس ار يؿ هريد اعداد خارطة جديدة في األراضي الفمسطينية لفرض ا عمى البعب الفمسطيني والعالـ
في وات نسعى في الى حؿ هفاوضي يقوـ عمى أسس البرعية الدولية .وبدد عمػى انػ لػف هكػوف مفاوضػات
في األمد القريب مع االس ار يمييف ألف ال وة واسعة بيف الطرفيف.
وفي اطار ج ود المحالحة ااؿ عبػد ربػ  :اف اهفػاؽ الدوحػة هػو لليػة لهطبيػؽ األسػس الهػي هػـ االهفػاؽ عمي ػا
فػي القػاهرة .واكػػد اف طرفػا فػػي حركػة حمػػاس ال يريػد هنفيػػذ اهفػاؽ الدوحػػة وانػ يريػػد ابقػاء السػػيطرة عمػى غػزة،
بتي بكؿ حهى لو كاف الثمف الهضحية بالوحدة الوطنية.
وذكػػر عبػػد رب ػ ان ػ "جػػرت هفاهمػػات مػػع السػػيد خالػػد مبػػعؿ ر ػػيس المكهػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس عمػػى
خطػوات ببػػدء الهحضػػير لالنهخابػػات وهبػػكيؿ حكومػػة وحػػدة فػػي أسػػرع واػػت ممكػػف ،لكػػف الوااػػع داخػػؿ حركػػة
حماس يعطؿ الهقدـ في السير نحو االنهخابات وهبكيؿ الحكومة".
واضاؼ" :ال أحد يممؾ اطاع غزة أو الضفة الغربية وهذا ممػؾ لمبػعب الفمسػطيني والبػعب يقػرر محػيرا فػي
ان ػػاء االحػػهالؿ" .وخػػهـ عبػػد ربػ حديثػ بػػالقوؿ :اف اسػ ار يؿ ال هريػػد بػػدء عمميػػة سياسػػية جػػادة وانمػػا هريػػد اف
يكػػوف هنػػاؾ اهحػػاالت وعمميػػة بػػكمية ،وال هريػػد وحػػدة الكيػػاف فػػي الضػػفة وغ ػزة ،ول ػػذا ال مػػانع الس ػ ار يؿ اف
هبجع نزعات في اطاع غزة لهفحم عف الضفة الغربية ولدفع اطاع غزة ليكوف هحت مسؤولية محر وهحت
ادارة حركة حماس أو غيرها.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/3/4 ،
التاريخ :االحد 1021/3/4

العدد1430 :

ص4

 .3عباس يبحث القضية الفمسطينية في اتصال ىاتفي مع رئيس حزب العمال الميبرالي الكندي
راـ اهلل – وفػػا :همقػػى الػػر يس محمػػود عبػػاس ،مسػػاء امػػس ،اهحػػاال هاهفيػػا مػػف ر ػػيس حػػزب العمػػاؿ الميب ارلػػي
الكنػػدي بػػوب راي .وبحػػث الػػر يس مػػع راي لخػػر الهطػػورات السياسػػية ،وعمميػػة السػػالـ المهعث ػرة ج ػراء الهعنػػت
االس ار يمي ،كذلؾ لخر الهطورات في ضوء اجهمػاع لجنػة المهابعػة العربيػة ،والج ػود المبذولػة الن ػاء االنقسػاـ
وهعزيز الوحدة الوطنية ،واعالف الدوحة ،ولقاءات القاهرة ،وهوحيات مؤهمر الدوحة الدولي حوؿ القدس.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/3/4 ،
 .4وزارة االسرى بر"رام اهلل" :تصاعد حممة المداىمات واالعتداءات اإلسرائيمية عمى األسرى
راـ اهلل :أكػػدت و ازرة بػػؤوف األسػػرح والمحػػرريف فػي هقريػػر ل ػػا أمػػس "هحػػاعد حممػػة المػػداهمات واالعهػػداءات
عمى األسرح في سجوف االحهالؿ ،مف خالؿ اهباع سياسة عدوانية ممن جة".
وأفػػاد هقريػػر الػػو ازرة حسػػب رسػػالة وحػػمت ل ػػا مػػف األسػػرح فػػي السػػجوف أف "حممػػة مػػف القمػػع هجػػري ببػػكؿ
مػدروس ومبػرمت هبػن ا سػمطات االحػػهالؿ عمػى األسػرح مػف خػالؿ وحػػدات امػع خاحػة هػداهـ أاسػاـ وغػػرؼ
المعهقميف فػي منهحػؼ الميػؿ مدججػة ومسػمحة بكػؿ أدوات القمػع والػبطش بحجػة الهفهػيش والبحػث عػف أج ػزة
خموية ،وأف هذا االدعاء مجرد غطاء لعمميات سيطرة وردع وامع وخمؽ أجواء رعب في حفوؼ األسرح".
وأب ػػار الهقري ػػر إل ػػى "أف ه ػػذا ال جم ػػات عم ػػى األس ػػرح أح ػػبحت ب ػػب يومي ػػة ومكثف ػػة هق ػػوـ به ػػدمير وهحط ػػيـ
محهويػػات األسػػرح وأغ ارض ػ ـ البخحػػية وهحػػوؿ غػػرؼ األسػػرح الػػى ركػػاـ ودمػػار مػػف خػػالؿ خمػػع األب ػواب
والببابيؾ وحفر الحيطاف وهمزيؽ أغراض األسرح والعبث في ا".
وأضػػاؼ الهقريػػر أف "سياسػػة المػػداهمات لغػػرؼ األسػػرح ه ارفػػؽ االعهػػداء عمػػي ـ وهفهيب ػ ـ ببػػكؿ مػػذؿ وم ػػيف
واخ ػراج ـ الػػى السػػاحات أو أاسػػاـ أخػػرح لسػػاعات طويم ػػة ،دوف هقػػديـ الطعػػاـ ل ػػـ أو السػػماح ل ػػـ بقض ػػاء
الحاجػػة ،وأحيانػػا يػػهـ هػػرؾ األسػػرح فػػي سػػاحة السػػجف ألكثػػر مػػف  8سػػاعات فػػي البػػرد والع ػراء لحػػيف انه ػػاء
الهفهيش".
األيام ،رام اهلل1021/3/4 ،
 .5شعث يدعو قيادات حماس لضرورة حسم أمرىم والتوصل لقرار واضح ازاء "إعالن الدوحة"
القاهرة  -جي اف الحسيني :اعهبر عضو المجنة المركزية لحركة “فه ” ومفوض العالاات الدولية في ا ،أف
هناؾ مبكمة هكهيكية واسهراهيجية في وج المحالحة .واكد اف “حماس” طمبت خالؿ االجهماعات االخيرة
في القاهرة “ارجاء هنفيذ اهفاؽ الدوحة ألسبوعيف ،ونحف مف جانبنا وافقنا عمى هذا الم مة وسننهظر”.
وااؿ بعث ،في هحري الى “الحياة” ،إف الر يس محمود عباس (أبو مازف)“ :ال يريد لمبروع المحالحة أف
يهعطؿ بسبب خالفات داخؿ المكهب السياسي لحماس” ،مبي اًر إلى أف الر يس الفمسطيني عقد لقاءات مع
ايادات “حماس” في الداخؿ والخارج “مف أجؿ أف هسود العالاات االيجابية بيف الجميع” ،لكف “اسهمرار
االنقساـ يؤثر سمباً عمى مجمؿ ما نقوـ ب وما نبني مف حراؾ دولي وبعبي”.
وهساءؿ بعث عف كيفية هحقيؽ الدولة الفمسطينية مف دوف وحدة فمسطينية ،معرباً عف مخاوف “ألف كمما
هتخر ان اء االنقساـ كمما هعمقت جذورا وهرسخت ونهت عن ا محال ااهحادية وسياسية وأمنية مف الحعب
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ازاء اعالف

جداً ااهالع ا” .ودعا ايادات “حماس” الى “ضرورة حسـ امرهـ والهوحؿ الى ارار واض
الدوحة والبدء بهجسيد للياه ”.
وااؿ”:نحف ندرؾ أن ـ (حماس) في وضع اسهثنا ي ...هناؾ رؤح مخهمفة ،وهـ يريدوف أف يحققوا رؤية
موحدة ،خحوحاً في ظؿ خروج ايادات حماس مف دمبؽ والبحث عف مواع جديد”.
وعمى حعيد رهف هبكيؿ الحكومة بتف هكوف مدينة القدس مبمولة باالنهخابات ،ااؿ بعث“ :أنا ال ارح أف
هناؾ ابكالية اطالااً في هذا المستلة” ،مبي اًر الى “أف اس ار يؿ ابمت العاـ  ،2006وفي ظؿ حكومة يمينية،
بإجراء انهخابات في القدس ،وكذلؾ في ظؿ حكومة يسارية العاـ  .1996ومف الحعب اف هرفض اس ار يؿ
اليوـ اجراء انهخابات في القدس”.
ورأح بعث اف االبكالي الهي هواج انجاز ممؼ الحكومة وابراـ المحالحة هي في هوافر اإلرادة السياسية
إلجراء االنهخابات وليس اطالااً في ما اذا كانت القدس سهكوف مبمولة في االنهخابات أـ ال.
وعمى حعيد ما هطالب ب “حماس” لج ة الهزامف في اإلجراءات في الضفة وغزة وضماف الحريات ،ااؿ:
“مف المفهرض أف هقوؿ حماس نحف جاهزوف لالنهخابات في غزة ،وسهقوـ بواجب اإلعداد ل ا ،وفي الوات
نفس هطالب بهنفيذ ما هـ االهفاؽ عمي  ...كؿ طرؼ يجب أف يقوـ بالهزاماه وال ينهظر أو يعطؿ إذا ما
الطرؼ اآلخر لـ يهمكف مف هنفيذ بند ما لسبب او لخر”.
وأعرب بعث عف أمم بتف “هوافؽ حماس عمى هبكيؿ الحكومة ،ألف ذلؾ مف بتن المساعدة في معالجة
وحسـ ممفات كثيرة اساسية ،عمى رأس ا ممؼ منظمة الهحرير” ،داعياً الى ضرورة البدء اآلف في انجاز سا ر
الممفات .وااؿ “ :يجب االفراج عف المعهقميف والبدء في عمؿ لجنة االنهخابات والقياـ بإجراءات مف بان ا اف
همطؼ االجواء لهطبيع العالاات”.
وااؿ بعث“ :أنا أحدؽ هماماً أف (ر يس المكهب السياسي لحماس خالد) مبعؿ يريد أف ينفذ االهفااات الهي
واعه ا حماس ،لكف القمؽ مف ايادات الحركة في غزة” .واعهبر اف “لدي ـ اسباباً واعهبارات كثيرة .البعض
خا ؼ مف عدـ همكف عناحر حماس في الضفة مف خوض االنهخابات .والبعض لدي محالح الخاحة.
وهناؾ مطالب كثيرة ل ـ ،خحوحاً في ظؿ االاهحاد الذي هسيطر عمي  ،والنفوذ الكبير الذي هممك حماس
في غزة” ،داعياً الى “ضررة هقديـ هنازالت ،ألف الوحدة الوطنية محمحة لمجميع وهفوؽ أي محمحة ذاهية.
لذلؾ هجب العودة الى البعب ليقرر اراده مف خالؿ االنهخابات”.
الحياة ،لندن2012/3/4 ،
 .6محمود الزىار ينفي قطع العالقات مع سورية
غزة  -ا ؼ ب :اكد عضو المكهب السياسي لحركة “حماس” محمود الزهار امس اف حركه لـ هقطع
عالااه ا مع النظاـ السوري ،مهمنيا اف يسهعيد الوضع في سورية عافيه .
وفي ردا عمى سؤاؿ عما اذا اطعت “حماس” عالاه ا كميا مع النظاـ السوري بعد خروج ر يس المكهب
السياسي خالد مبعؿ من ا ،هساءؿ الزهار“ :مف الذي ااؿ اننا اطعنا العالاات؟ لماذا يحاوؿ هؤالء اف
يخرجونا عف دا رة الحياد الهي اهسمنا ب ا في كؿ القضايا ،هذا محاوالت لاليقاع بيننا وبيف سورية” .وااؿ:
“نحف نهمنى لسورية اف ه هعافى واف يتخذ بعب ا حق  ،واف يقوح النظاـ الذي يمثؿ البارع السوري الذي
يسهطيع اف يحرر ارض ويساعد في هحرير فمسطيف .بالهالي نحف لسنا طرفا لمدخوؿ في اي مف المحاور ال
القطرية وال المنطقة كم ا”.
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وكانت محادر عديدة ذكرت اف “حماس” غادرت سورية ونقمت مقر مكهب ا السياسي من ا ،لكف الزهار ااؿ:
“ كانت جمسات (المكهب السياسي لمحركة) هعقد في خارج سورية حهى في فهرة كانت االوضاع عادية في ا.
واخر لقاءات عقدت في سورية الف بعض البمداف كانت هغمؽ االبواب امامنا وعندما فهحت االبواب (مثؿ
محر واطر) مف حقنا اف نجري المقاءات في ا هذا ليس ل دالالت سياسية”.
عمى حعيد لخر ،هواع الزهار ايجاد حؿ خالؿ فهرة اريبة الزمة الك رباء الهي يعاني من ا اطاع غزة بسبب
عدـ هوفر الواود الحناعي لمحطة هوليد الك رباء منذ الب ر الماضي.
وااؿ“ :نحف اهفقنا مع محر عمى مجموعة مف الخطوات سهحهاج معظم ا الى سهة اب ر من ا الربط
الثماني بمعنى اف الك رباء الهي هحؿ لغزة سهكوف مرهبطة بسبع دوؿ اخرح ...وهذا االزمة في طريق ا الى
الحؿ اريبا”.
واوض الزهار اف المولدات االربعة في محطة هوليد الك رباء “معطمة بسبب العدواف االس ار يمي ويهـ
احالح ا ولكف هذا الحؿ بحاجة الى وات ...الننا محهاجوف لمحوالت وكمية بهروؿ ومساعدة مف الدوؿ
البهرولية”.
الحياة ،لندن2012/3/4 ،
 .7حماس وفتح تؤكدان عزميما تنفيذ "إعالن الدوحة"
غزة -جماؿ غيث :أكدت حركها "حماس" و"فه " أن ما عازمهاف عمى هنفيذ "إعالف الدوحة" رغـ العقبات الهي
هعهرض طريؽ الهنفيذ  ،وبددها عمى اسهعدادهما لهطبيؽ جميع الهفاهمات الهي هوحمت إلي ا لجاف
المحالحة  .وكاف ر يس هجمع البخحيات المسهقمة ياسر الوادية اد حذر ،الجمعة ،مف أف إعالف الدوحة
"محيرا الفبؿ" إذا لـ يهـ هطبيق عمى أرض الوااع  ،مبي اًر إلى أف ممؼ المحالحة يسير ببطء بديد.
وأكد القيادي في حركة "حماس" د .إسماعيؿ رضواف ،أف حركه أبدت مرونة كبيرة في اهفاؽ الدوحة ،وأكدت
عمى محداايه ا بتن ا ممهزمة وجاهزة لهبكيؿ الحكومة الجديدة حسب ما هـ االهفاؽ عمي بإعالف الدوحة
واهفاؽ القاهرة .وأبدح رضواف لػ"فمسطيف" اسهعداد حركه لهطبيؽ جميع الهفاهمات الهي هـ الهوحؿ إلي ا مف
ابؿ لجاف المحالحة المجهمعية الهي بكمت بداية العاـ الجاري لهنفيذ اهفاؽ القاهرة عمى األرض.
وينص إعالف الدوحة الذي واع ابؿ نحو ب ر في العاحمة القطرية مف ابؿ ر يس المكهب السياسي
لػ"حماس" خالد مبعؿ ور يس السمطة محمود عباس ،عمى هبكيؿ حكومة الهوافؽ الوطني الفمسطيني مف
كفاءات مسهقمة بر اسة عباس.
وااؿ رضواف :إف الواليات المهحدة األمريكية و(إس ار يؿ) هعمالف ببكؿ مسهمر عمى وضع العقبات في
دواليب المحالحة ،خوفًا مف هوحد البعب الفمسطيني ،مضيفًا" :الدليؿ عمى ذلؾ العدواف المهواحؿ عمى
المسجد األاحى المبارؾ والبعب الفمسطيني".
ودعا القيادي في "حماس" ر يس السمطة إلى العمؿ الجاد عمى هحريؾ ممؼ المحالحة ،وااؿ إف "المطموب
االلهزاـ المهبادؿ وهفعيؿ جميع الممفات".
بدورا ،ااؿ أميف سر المجمس الثوري لحركة "فه " أميف مقبوؿ" :إف إعالف الدوحة الذي واع بيف حركهي
مبددا عمى ضرورة هطبيؽ االهفاؽ
مكمال الهفاؽ المحالحة الذي هـ هوايع في القاهرة"،
"فه وحماس" يتهي
ً
ً
وان اء حالة االنقساـ السياسي بيف الحركهيف.
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وأضاؼ مقبوؿ لػ"فمسطيف"" :نحف في فه محروف عمى هطبيؽ اهفاؽ المحالحة وان اء االنقساـ ،ولف
نهواؼ عن ا سواء فبؿ أو نج االهفاؽ بؿ سنعمؿ ببكؿ مسهمر إلن اء االنقساـ واالحهالؿ".
وأبار إلى أف إن اء االنقساـ وهنفيذ المحالحة الفمسطينية عمى أرض الوااع "واجب وطني مثم مثؿ إاامة
الدولة وهحرير القدس البريؼ ،ومف ثـ العمؿ عمى إن اء االحهالؿ".
وأكد مقبوؿ وجود اهحاالت ومباورات مسهمرة بيف حركهي "حماس وفه " ،وايادات العمؿ الوطني إلنجاح
المحالحة وهقريب وج ات النظر بين ما ،وازالة العقبات الهي هعهرض طريق ا.
فمسطين اون الين2012/3/3 ،
 .8فتح وحماس تعاودان تبادل االتيامات عن المسؤولية في فشل تشكيل الحكومة
راـ اهلل :عادت حركها “فه ” و”حماس” الى الهرابؽ االعالمي مف جديد بعد فبؿ الجولة االخيرة مف الحوار
في إحراز هقدـ ممموس عمى طريؽ هبكيؿ حكومة مبهركة وان اء االنقساـ .وهبادؿ الناطقوف باسـ الحركهيف
اإله امات عف المسؤولية في عدـ حدوث هقدـ في الحوار الجاري الن اء االنقساـ.
وااؿ الناطؽ باسـ حركة “فه ” أحمد عساؼ إف عددا مف معهقمي “فه ” في “سجوف حماس” في غزة
يهعرضوف لهعذيب من جي ،وأف بعض ـ أحيب بمرض الجرب جراء عدـ نظافة أماكف إحهجازهـ.
وااؿ “ :حماس هسهمر في الهضميؿ لحرؼ الحقيقية عف ما جرح في القاهرة عندما انقمب اادة الحركة في
غزة عمى اهفاؽ الدوحة”.
وااؿ الناطؽ باسـ “حماس” إسماعيؿ رضواف إف حركة “فه هبوش عمى المحالحة وهقمب الحقا ؽ،
وأج زه ا هوحؿ مالحقة طمبة الجامعات في الضفة واعهقال ـ”.
الحياة ،لندن2012/3/4 ،
 .9حماس تدعو لمتضامن مع األسيرة ىناء الشمبي وتطالب مصر بوق انتياكات االحتالل
غزة :أعربت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عف إدانه ا ببدة لما يقوـ ب االحهالؿ الح يوني مف إعادة
اعهقاؿ األسرح المفرج عن ـ ضمف حفقة الهبادؿ هحت ذ ار ع واهية ،مؤكدة أف همؾ الممارسات ه دؼ لمنيؿ
مف عزيمة األسرح الذيف سطروا بحبرهـ مالحـ بطولية في مواج ة إرهاب وعنحرية االحهالؿ الح يوني
الغابـ.
جاء ذلؾ في بياف لمحركة هعقيباً عمى مواحمة األسيرة في سجوف االحهالؿ الح يوني هناء البمبي إضراب ا
عف الطعاـ احهجاجاً عمى اعهقال ا اإلداري منذ ثمانية عبر يوماً.
واالت الحركة في بيان اَّ :
"إننا في حركة حماس نؤكد واوفنا وهضامننا مع األسيرة البمبي في إضراب ا
المفهوح عف ال طعاـ ،ومع كافة األسرح في سجوف االحهالؿ الح يوني" ،داعية أبناء البعب الفمسطيني إلى
نحرة األسرح والواوؼ مع ـ حهى نيؿ الحرية.
كما دعت الحركة محر البقيقة الراعية لحفقة الهبادؿ ،والمنظمات الحقواية واإلنسانية إلى الهدخؿ العاجؿ
لمضغط عمى االحهالؿ مف أجؿ اإلفراج الفوري عف األسيرة البمبي والكؼ عف اعهداءاه ضد أسرانا
البواسؿ.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/3/3 ،
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 .10حماس :وق االعتقاالت السياسية بالضفة خطوة أساسية لنجاح المصالحة
الضفة الغربيةَّ :
أكدت حركة "حماس" َّ
أف واؼ االعهقاالت السياسية مف ابؿ األج زة األمنية في كافة مدف
الضفة المحهمة خطوة أساسية ور يسة لنجاح حوارات وهفاهمات القاهرة و َّ
الدوحة الخاحة بالمحالحة الداخمية،
عدو واحد هو االحهالؿ الح يوني الذي يمعف في اعهداءاه ضد بعبنا الفمسطيني وأرض
الهفرغ لمواج ة ٍّ
و ّ
ومقدساه .
واالت الحركة في هقرير حادر عف مكهب ا اإلعالمي ،يرحد انه اكات أج زة أمف السمطة في الضفة خالؿ
ب ر بباط (فبراير)" :لـ ههواؼ أج زة أمف عبَّاس في الضفة عف ممارسة االعهقاؿ واالخهطاؼ ،حيث
اعهقمت خالؿ ب ر بباط (فبراير)  43مواطناً فمسطينياً ،وهمارس ضدهـ أببع حور الهعذيب النفسي
والجسدي ،وهرفض اإلفراج عن ـ بعد حدور ا اررات اضا ية هقضي بذلؾ".
وبيف الهقرير َّ
أف أربعة مف هؤالء المعهقميف السياسييف مسهمروف في اإلضراب عف الطعاـ الذي أعمنوا منذ
ّ
مطمع ب ر فبراير الماضي.
كما أوض الهقرير َّ
المحرريف مف خالؿ اسهدعا ـ لمهحقيؽ أو اعهقال ـ،
اضحا لألسرح
أف هناؾ اسه دافًا و ً
ّ
عاما) والذي أفرج عن بالمرحمة األولى مف حفقة
كما حدث مع األسير
ّ
المحرر بادي زايد عودة (ً 30
هبادؿ األسرح "وفاء األحرار" بعد أف مكث عبرة أعواـ داخؿ سجوف االحهالؿ.
ورحد الهقرير حمالت االاهحاـ واالسهدعاء الهي هنفذها أج زة أمف عبَّاس في مدف وارح الضفة ،حيث
المحرريف والطمبة
عددا مف أنحار حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ،أغمب ـ مف األسرح
طالت
ً
ّ
الجامعييف.
وكبؼ عف مظاهر الهنسيؽ األمني الهي يهـ بيف أج زة أمف عبَّاس وجيش االحهالؿ الح يوني ،وكاف مف
اسهنادا إلى محاضر الهحقيؽ نفس ا بيف
أبرزها هبادؿ معمومات المعهقميف واألسرح ،حيث يهـ الهحقيؽ مع ـ
ً
عباس وجيش االحهالؿ.
أمف ّ
وضـ الهقرير أبرز الهحريحات والبيانات ،وممخحاً هنفيذياً وجدوالً إححا ياً بتسماء المعهقميف الذيف عرفت
َّ
أسماؤهـ.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/3/3 ،
 .11ماىر الطاىر :مطموب استعادة الوحدة الوطنية ووضع خطة شاممة لمواجية التحديات
غزة  -نفوذ البكري :اكد د .ماهر الطاهر عضو المكهب السياسي لمجب ة البعبية اهمية اسهعادة الوحدة
الوطنية وهوحيد طااات البعب في الوطف والبهات واجراء مراجعة باممة لمعممية السياسية ودعـ مقومات
الحمود والمقاومة مف خالؿ البراكة الوطنية ،جاء ذلؾ خالؿ المقاء الذي عقدا امس مع ممثمي وسا ؿ
االعالـ بغزة ،لبحث جممة مف القضايا في الساحة الفمسطينية.
وعف الخطة الهي يطالب ب ا في ظؿ وجود معاناة حقيقية في الجوانب الحياهية لممواطنيف في غزة ااؿ
الطاهر  :اف الخطة ال هقهحر عمى الجانب السياسي بؿ هي خطة باممة ههناوؿ كافة النواحي االاهحادية
واسهن اض كافة الطااات.
اما فيما يهعمؽ باعادة اعمار مخيـ ن ر البارد في لبناف فذكر الطاهر ان زار المخيـ وباهد حجـ المتساة
وهـ هبكيؿ لجنة العادة االعمار بهكميؼ مف منظمة الهحرير الفمسطينية وهـ بناء بعض الوحدات السكنية.
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وعف رأي فيما يجري في سوريا وهتثير ذلؾ عمى الجب ة البعبية بعد اف احبحت حركة حماس خارج سوريا
ااؿ الطاهر ان يهمنى معالجة االوضاع وفؽ محال سوريا كما ان سيعود الى مقر عمم في دمبؽ
بالبكؿ المعهاد.
وفي سؤاؿ عف االسباب الكامنة وراء عدـ هحقيؽ المحالحة اوض الطاهر ان في السابؽ كانت الجب ة
هخهمؼ مع فه وهنسحب مف المنظمة ولكف يهـ الهوافؽ والهفاهـ بعد ذلؾ ولكف الوضع الحالي يوجد حعوبة
بسبب وجود السمطة والمحال ما يهطمب ان اء االنقساـ وليس اداره مبي اًر الى ضرورة عدـ االسهمرار في
المراهنة عمى المفاوضات بعد رفض اس ار يؿ لحؽ العودة واالنسحاب مف القدس وااامة الدولة الفمسطينية.
اما فيما يخص امكانية اجراء انهخابات المجمس الوطني والخبية مف حعود الهيار االسالمي في ظؿ هراجع
اوح اليسار ،اكد الطاهر ان هـ االهفاؽ عمى اجراء االنهخابات في االماكف المسموح ب ا في الدوؿ المضيفة
بعد الموافقة عمى ذلؾ موضحا ان بالنسبة لحعود الهيار االسالمي ،فاف اوح اليسار هراجعت جراء اسباب
موضوعية وذاهية كما اف الجب ة البعبية هدعو لمديمقراطية واحهراـ نها ت حناديؽ االاهراع خاحة واف
الحراؾ جاء في ظؿ الوضع االاهحادي والسياسي المتزوـ ووجود الفساد والبطالة.
وفي سؤاؿ عف دور ايادات الجب ة في الداخؿ والخارج هجاا الهحضير لالنهخابات اكد الطاهر اف الجب ة
اجرت الهقييـ البامؿ بعد االنهخابات االخيرة كما ان ا هسهعد في الوات الحالي لعقد المؤهمر السابع ل ا وهـ
اجراء عممية مراجعة باممة السهن اض الطااات ومعالجة العديد مف القضايا ال امة.
الحياة ،الجديدة ،رام اهلل2012/3/4 ،
 .12ياسر الوادية :المصالحة الفمسطينية تسير ببطء ويجب بتنفيذ "إعالن الدوحة" فو ار
الخميؿ :حذر ياسر الوادية ،ر يس هجمع البخحيات المسهقمة ،حركهي "فه " و"حماس" مف مغبة فبؿ
مبير إلى أف المحالحة "هسير ببطء بديد".
ًا
"إعالف الدوحة" ،في حاؿ عدـ هنفيذ ما هـ االهفاؽ عمي ،
ودعا الوادية ،في بياف مكهوب همقت "ادس برس" نسخة عن الحركهيف إلى "الهوافؽ فيما بين ا واإلسراع في
هبكيؿ حكومة اإلنقاذ الوطني ،باعهبارها برط أساسي لهحقيؽ المحالحة المجهمعية لهغطية مهطمبات لجان ا
المهعددة اانونيا وماليا".
وبدد عمى أف حركها "فه " و"حماس" ،وكذلؾ الفحا ؿ ،مطالبة بهجاوز العديد مف العوا ؽ والقضايا المهعمقة
بهنفيذ اهفاؽ المحالحة ،فيما يهعمؽ بهبكؿ الحكومة االنهقالية الهي يهرأس ا الر يس محمود عباس وعمؿ لجنة
االنهخابات في اطاع غزة ،وكذلؾ العراايؿ الهي هعهرض طريق ميدانيا وهفعيؿ عمؿ لجاف المحالحة ألف
البعب الفمسطيني ال يحهمؿ المزيد مف الوعود وأحبحت معاناه جراء االنقساـ ال هطاؽ" ،كما ااؿ.
وأوض أف األياـ القادمة "سهب د لقاءات وج ود دؤوبة عبر عقد سمسم مف المقاءات بغزة والقاهرة ،لهحديد
مبير إلى أف "الهجمع
ًا
مرسوـ ر اسي إلجراء االنهخابات ابؿ أف يبدأ الر يس بإجراءات هبكيؿ الحكومة"،
بابر ج ودا الميدانية عبر لجان البرعية والعبا رية والعالاات العامة لهجسيد المحالحة المجهمعية وااعا
عمى األرض".
قدس برس2012/3/3 ،
 .23دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيمية 2669 :أل
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الناح ػرة -برهػػوـ جرايسػػي :اػػاؿ هقريػػر حػػادر عػػف دا ػرة اإلححػػاء المركزيػػة اإلس ػ ار يمية إف عػػدد الم ػػاجريف
الي ػػود إلػػى إس ػ ار يؿ فػػي العػػاـ الماضػػي  ،1022بمػػا ااػػؿ مػػف  26891بخحػػا ،وهػػذا خالفػػا لمػػا كانػػت و ازرة
ال جػرة اإلسػ ار يمية اػػد أعمنهػ مػػف ابػػؿ ،وهحػػدثت عػػف مػػا يقػػارب  10الفػػا ،ويهبػػيف مػػف المعطيػػات ،أف ال ج ػرة
عمى اساس أيديولوجي ههركز اساسا مف أول ؾ الم اجريف مف الواليات المهحدة.
وحسب المعطيات ،فإف  % 43مف الم اجريف جاؤوا مف دوؿ االهحاد السوفييهي السابؽ ،و %26مف أثيوبيا
وغالبيػػة ه ػؤالء ممػػف حهػػى اآلف ال هعهػػرؼ المؤسسػػة الدينيػػة بي ػوديه ـ ،كػػون ـ خمػػيط مػػف عػػا الت مسػػيحية
وي وديػة ،أو ممػػف هنحػػروا فػػي سػػنوات مضػػت وأرادوا العػػودة إلػى الي وديػػة كػػي ينضػػموا إلػػى عػػا الت وأاػػارب
ل ـ هاجروا مف ابؿ إلى إس ار يؿ ،و % 24مف الم اجريف مف الواليات المهحدة األميركية.
ويقػػوؿ الهقريػػر ،إف معػػدؿ اعمػػار الم ػػاجريف هػػو  1993عامػػا ،ويسػػهدؿ مػػف هفحػػيؿ األعمػػار أف  % 40مػػف
الم ػاجريف هػـ مػف أبنػاء  35عامػا ومػا فػػوؽ ،بمعنػى خػارج احهمػاالت الهكػاثر الطبيعػي ،خاحػػة وأف % 36
هـ مف ابناء جيؿ  45عاما وما فوؽ ،وهذا نسب هقريبا مسهقرة في السنوات االربع الماضية ،وهخهمؼ ببكؿ
ممحػوظ عػػف المعطيػػات الهػي كانػػت اا مػػة فػي سػػنوات الهسػػعيف ،حينمػا كػػاف معػػدؿ ال جػرة السػػنوي نحػػو 200
ألؼ م اجر سنويا.
ومػػف المعطيػػات الممفهػػة لمنظػػر ،أف  % 1296مػػف الم ػػاجريف انهقم ػوا لالسػػهيطاف فػػي القػػدس والضػػفة الغربيػػة
المحهمة ،ولكػف مػا يرفػع هػذا النسػبة ،هػـ الم ػاجروف مػف الواليػات المهحػدة األميركيػة ،الػذيف يبػكموف % 36
مف المسهوطنيف الم اجريف ،وهذا يعنػي أف  % 55مػف الم ػاجريف مػف الواليػات المهحػدة هػـ م ػاجروف عمػى
اساس أيديولوجي .يذكر في هذا المجاؿ أف الواليات المهحدة األميركية هعهبر الهجمع الثاني في العػالـ ألبنػاء
الديانػػة الي وديػػة ،إذ يبمػػا عػػدد الي ػػود في ػػا حػوالي  5917مميػػوف ،ونسػػبه ـ لعػػددهـ ،فإنػ يسػػجموف ادنػػى نسػػبة
هجرة إلى إس ار يؿ ،وهذا بفعؿ مسهوح المعيبي األعمى مف إس ار يؿ ،وههراوح أعداد ال جرة السنوية لمي ود مف
الواليات المهحدة إلى إس ار يؿ في السنوات األخيرة ما بيف  1100إلى  1600بخص ،ولكف في المقابؿ ،فإف
الغالبية السػاحقة مػف الػذيف ي ػاجروف مػف إسػ ار يؿ سػنويا يهوج ػوف إلػى الواليػات المهحػدة ،وحسػب الهقػديرات،
فإن سنويا ي اجر مف إس ار يؿ ما بيف  20لالؼ إلى  21ألؼ بخص.
عمان1021/3/4 ،
الغدّ ،
 .24مجمس التنظيم االعمى االسرائيمي يبطل مخطط ىيكمي القامة مستوطنة جديدة جنوب الخميل
ابؿ مجمس الهنظيـ االعمى الهابع لمحكـ العسكري االس ار يمي في الضفة الغربية هذا االسبوع االعهراض الذي
ادم المحامياف غياث وايس ناحر ضد المخطط ال يكمي الاامة المسهوطنة المسماا "سنسػانا" عمػى أ ارضػي
اريػػة الظاهريػػة جنػػوب الخميػػؿ ،فػػي ا ػرار يعػػد سػػابقة اضػػا ية هامػػة .هػػذا واػػد هػػدؼ المخطػػط ال ػى بنػػاء 270
وحدة اسهيطانية مع امكانية هوسيع البناء داخؿ المخطط ؿ  450وحدة سكنية.
موقع عرب1021/3/3 ،48
 .25قانون عنصري ضد العرب يطاول ييودا شرقيين
الناحرة  -برهوـ جرايسي :كبؼ النقاب في ن اية األسبوع ،عف معركة اضا ية هدور في األياـ األخيػرة بػيف
عا مة إس ار يمية مف الي ود البراييف ،وبيف ارية هعاونية حغيرة ،في أعقاب رفض القرية إسكاف العا مػة في ػا،
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اسػػهنادا إلػػى اػػانوف عنحػػري ،هػػـ إا ػ اررا ابػػؿ نحػػو عػػاـ فػػي الكنيسػػت ،السػػه داؼ فمسػػطينيي  48ومػػنع ـ مػػف
السكف في بمدات حغيرة ،أايمت أحال عمى أراض عربية محادرة.
ويجري الحديث عف اانوف احطم عمػى هسػميه اػانوف "لجػاف القبػوؿ" ،وهػو اػانوف "يجيػز" لكػؿ بمػدة حػغيرة
ُيعد سكان ا بالم ات ،هبكيؿ "لجاف ابوؿ" لمهحقيؽ مع كػؿ مػف يطمػب السػكف فػي القريػة ،كمػا "يجيػز" القػانوف
ل ػػذا المجػػاف بػرفض سػػكف كػػؿ مػػف ال يال ػػـ "الثقافػػة السػػا دة" فػػي القريػػة ،أو ال ينسػػجـ مػػع الطػػابع الحػ يوني
في ا.
وبعػػد إا ػ اررا فػػي الكنيسػػت ،هػػـ هقػػديـ الهماسػػيف إلػػى المحكمػػة العميػػا ضػػد القػػانوف ،ولكػػف أمػػس اهض ػ وجػػود
الهماس ثالث مف عا مة ي ودية براية ،مف عا مة "خميفػة" ،كانػت اػد طمبػت السػكف فػي اريػة حػغيرة هعاونيػة،
اريبػػة مػػف اطػػاع غ ػزة ،ولكػػف "لجنػػة القبػػوؿ" فػػي القريػػة رفضػػت اسػػكان ـ ،بذريعػػة أن ػػـ ال يال مػػوف األج ػواء
السا دة في القرية ،والحقا ادعت "المجنة" ،أف العا مة ال هقحد العيش في القرية وانما براء عقار جديد ل ا.
عمان1021/3/4 ،
الغدّ ،
 .26رئيس المجمس لألمن القومي اإلسرائيمي :نتنياىو يتيم مراقب الدولة بالسعي لتدميره
في مقابمة أجره ا مع ححيفة "يػديعوت أحرونػوت" هحػدث ر ػيس المجمػس لألمػف القػومي اإلسػ ار يمي ،عػوزي
أراد ،عػػف إدارة األمػػور فػػي مكهػػب ر ػػيس الحكومػػة ،كمػػا أبػػار إلػػى اعهقػػاد األخيػػر بػػتف م اراػػب الدولػػة يسػػعى
لهدميرا.
ونقؿ عن اول إف نهانيػاهو ينظػر إلػى م اراػب الدولػة "كمػف يهػممر لهػدميرا" ،وبنػاء عميػ فمػف المسػموح الكػذب
عمى الراابة ،وأف "مف يهعاوف مع مرااب الدولة يعرض عمى أن ححاف طروادة" .ولفت في هذا السػياؽ إلػى
أف سارة ،زوجة نهانياهو ،اه مه بالهعاوف مع مرااب الدولة.
موقع عرب1021/3/1 ،48
 .27يديعوت :قائد خطة اليجوم اإلسرائيمي عمى إيران يتسمم ميامو رسمياً
القػدس المحهمػة ػ حسػف مواسػي :كبػفت حػحيفة "يػديعوت احرونػوت" أف اا ػد خطػة ال جػوـ اإلسػ ار يمي عمػى
المنبػػمت النوويػػة اإليرانيػػة هسػػمـ م ػػاـ منحػػب الجمعػػة .وأبػػارت إلػػى أف العميػػد عميكػػيـ نػػوركيف هس ػمّـ م ػػاـ
منحػػب ر يسػػا لموحػػدة الر يسػػية فػػي سػػالح الجػػو ،وهػػي الوحػػدة المسػػؤولة عػػف العمميػػات الهنفيذيػػة والهػػدريبات
والعمميات الجارية في السالح ،خمفًا لحجاي هوفولنسكي الذي سيهولى ايادة مقر هي ة السالح ،وسط هك نػات
إف نػػوركيف هػػو مػػف سػػيقود بحػػورة فعميػػة هوجي ػ ض ػربة إلي ػراف فػػي حػػاؿ هنفيػػذها .وزعمػػت بػػتف نػػوركيف هػػو
البخص الذي يمكف أف يقود الخطة الفعمية لضرب إيراف في حاؿ خرجت إلى حيز الهنفيذ ،مسهندة الى كوف
نوركيف هو َمف خطط لم اجمة المفاعؿ النووي السوري في أيموؿ (سبهمبر) العاـ  ،1007وكاف واه ا يبغؿ
منحب ر يس اسـ العمميات في السالح.
المستقبل ،بيروت1021/3/4 ،
 .28وزير إسرائيمي سابا يص الدولة العبرية بأنيا "األكثر ال سامية في العالم"
الناحػرة :بػ ّػف وزيػػر الحػػحة اإلسػ ار يمي السػػابؽ ،بػػمومو بنيػػزري ،هجومػاً الذعػاً ضػػد سػػمطات القضػػاء وادارة
السجوف في الدولة العبرية ،معهب اًر "إس ار يؿ هي الدولة األكثر ال سامية في العالـ كمّ " ،عمى حد هعبيرا.
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واعهبػػر بنيػػزري ،فػػي خطػػاب احػػير أدلػػى ب ػ عقػػب إطػػالؽ سػػراح مػػف السػػجف أمػػس الجمع ػػة ( ،)3/1أف
أبد وأاسى مف ظروؼ أسر الجندي
لمدة عاميف ونحؼ العاـ كانت ّ
ظروؼ اعهقال في السجوف اإلس ار يمية ّ
لمدة سهة أعواـ ،وااؿ "معاناهي أبد مف معاناة
جمعاد باليط لدح فحا ؿ المقاومة الفمسطينية في اطاع غزة ّ
باليط في األسر".
المهعحػػب" ،إف حػػورة جمعػػاد بػػاليط كانػػت هراودنػػي ،لقػػد بػػعرت بتلم ػ ولكػػف
وأضػػاؼ عضػػو حػػزب "بػػاس"
ّ
ألمي كاف أكثر من بكثير" ،عمى حد اول .
وكػػاف اػػد هػ ّػـ اإلف ػراج عػػف وزيػػر الحػػحة السػػابؽ ،أمػػس ،بعػػد اضػػا عػػاميف ونحػػؼ العػػاـ مػػف أحػػؿ أربعػػة
أعواـ ،عمى خمفية اه ام بقضايا فساد مالي ،وذلؾ بموجب حفقة ادعػاء هض ّػمنت اعهػراؼ بنيػزري بارهكػاب
كافّة اله ـ المنسوبة إلي مع الهعبير عف ندم وأسف البديديف.
قدس برس1021/3/3 ،
 .29رابطة عمماء فمسطين ترفض دعوة العرب والمسممين لزيارة القدس
فمسطيف المحهمة :رفضت رابطة عمماء فمسطيف ،أمس ،دعوة الر يس محمود عباس لمعرب والمسمميف بزيارة
القدس المحهمة .ووحؼ نا ب ر يس الرابطة مرواف أبو راس ،دعوة عباس بتن ا دعوة “باطمة” ،الفهاً إلى أف
“أدله ال هن ض أبداً لالسهدالؿ ،وانما جيء ب ا لمزيد مف الخدمة المجانية أو باألجرة لالحهالؿ” .وااؿ في
بياف "إف الدعوة الهي أل عمي ا عباس ،والهي اسهند إلي ا بتدلة برعية عديدة ،هحمؿ في ثناياها مالحظات
مهعددة من ا ما يثير البب ة ،ومن ا ما يسهواؼ أولي األلباب ،ومن ا ما يدعو إلى العجب".
الخميج ،الشارقة1021/03/4 ،
 .10حياة األسيرة الشمبي في خطر بعد دخول إضرابيا يومو الر 27
فمسطيف المحهمة :ح ّذر مركز األسرح لمد ارسات ،مف أف معاناة األسيرة هناء البمبي ،المضربة عف الطعاـ
في معهقؿ "هباروف" االس ار يمي لميوـ السابع عبر عمى الهوالي ،ههضاعؼ عف أي أسير مضرب عف
الطعاـ في ظؿ المنخفض الجوي الذي يحهاج مف البخص العادي المزيد مف السعرات الح اررية.
إلى ذلؾ ،ااؿ الباحث في بؤوف األسرح رياض االبقر ،أمس ،إف اوات االحهالؿ اخهطفت خالؿ الب ر
الماضي  24فمسطينياً مف اطاع غزة بين ـ  5حياديف ،ومريض بالسرطاف ،ما يرفع عدد المخهطفيف إلى
 12منذ بداية العاـ الحالي.
الخميج ،الشارقة1021/03/4 ،
 .12نقل أسير محرر إلى المستشفى نتيجة إضرابو عن الطعام تضامناً مع االسيرة الشمبي
القدس المحهمة – جماؿ جماؿ :أفادت جمعية األسرح والمحرريف "حساـ" أن هـ نقؿ األسير المحرر س يؿ
أكرـ محمد المحري ( 16عاما) مف بمدة بيت حانوف إلى المسهبفى فور اإلفراج عن مف ابؿ سمطات
االحهالؿ مساء الخميس وذلؾ بعد أف سقط مغبيا عمي لحظة لقا بذوي  ،وبدت عمي مظاهر اإلعياء
وال زاؿ البديديف بسبب إضراب المهواحؿ عف الطعاـ منذ  23عبر يوما هضامنا مع األسيرة هناء البمبي.
عمان1021/03/4 ،
الدستورّ ،
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 .11أزمة كيرباء غزة تتفاقم إثر انقطاع التيار لفترات طويمة
عماف – نادية سعد الديف :هفاامت أزمة ك رباء اطاع غزة سياسياً وفنياً أمس إثر انقطاع الهيار لفهرات
طويمة .وااؿ مسهبار ر يس الحكومة المقالة في غزة يوسؼ رزاة إف "إمدادات الواود الحيوية الهي هغذي
محطة الك رباء الوحيدة في غزة هوافت ،منذ فهرة ،بعدما أوافت القاهرة هدفق ا بدعوح أن مدعوـ لممواطف
المحري" .وأضاؼ إف "محر أخطرت الحكومة بضرورة اسهيراد الواود مسهقبالً مف خالؿ القنوات القانونية
وبالطرؽ البرعية ،ما اد ف ـ من ا الهعامؿ بسعر السوؽ العالمي ونقم عبر معبر كرـ أبو سالـ الحدودي
الذي هسيطر عمي سمطات االحهالؿ ،وليس مف خالؿ معبر رف " .وبيف أف ذلؾ "سيحمؿ الحكومة هكاليؼ
ب رية إضافية هحؿ إلى  25مميوف دوالر ،وحهى لو لـ يهـ دفع ضريبة لالحهالؿ عند نقؿ اإلمدادات عبر
معبر كرـ أبو سالـ ،فإف المبما المقدر دفع يهجاوز  23مميوف دوالر ،بعدما كانت هدفع  3 – 1مميوف
دوالر" .داعياً "الجامعة العربية إلى حؿ مبكمة ك رباء غزة ،وعدـ هحميؿ محر وحدها المسؤولية في ظؿ
أوضاع ا الداخمية الراهنة" .ولفت إلى أف "دوؿ عربية ،مثؿ الج از ر والكويت ،إضافة إلى إيراف ،أبدت
اسهعدادها لهزويد غزة بالواود الالزـ ،بما يهطمب هس يالت محرية لذلؾ ومعاممة غزة بتفضمية خاحة".
عمان1021/03/4 ،
الغدّ ،
 .13غزة :خيمة اعتصام أمام السفارة المصرية لممطالبة بضخ الوقود وانياء أزمة الكيرباء
كهب محمد البابا :رفع العبرات مف البباب الفهات أماـ مقر السفارة المحرية بغزة ،مطالبيف في ا السمطات
المحرية بهزويد اطاع غزة بالواود ،وان اء أزمة الك رباء ،محمميف السمطات المحرية عوااب األزمة
اإلنسانية وحدوث أي كوارث في القطاع .وكاف عبرات المواطنيف نحبوا خيمة اعهحاـ ،أمس ،أماـ مقر
السفارة المحرية ،احهجاجاً عمى اسهمرار أزمة الك رباء.
مف ج ه ا ،دعت حركة األحرار الفمسطينية الحكومة المحرية إلى إخراج اضية الك رباء مف دا رة
المساومات السياسية ،والهواؼ عف إكماؿ دور النظاـ المخموع.
األيام ،رام اهلل1021/03/4 ،
 .14وفد من قطاع غزة يبحث في الدوحة إعادة اإلعمار
عماف – نادية سعد الديف :يهتهب وفد خبير مف اطاع غزة لزيارة العاحمة القطرية الدوحة برفقة دراسات
عف المباريع الممحة لمدعـ ،بعد وعود اطرية بنحو  150مميوف دوالر كمرحمة أولى مفهوحة إلعادة إعمار
القطاع ،الذي ادرت ج ات احهياجاه بزهاء المميار دوالر نهيجة لمعدواف االس ار يمي .وهحؿ وعود اإلعمار
وسط ضا قة مجهمعية حعبة أوحمت معدؿ البطالة في القطاع إلى  .% 60وأوض مسهبار ر يس
الحكومة المقالة في غزة يوسؼ رزاة أف "الهركيز بداية سينحب عمى السكاف المهضرريف ،الذيف يقيموف
حالياً في خيـ أو منازؿ بتجرة سنوية هساعد الحكومة في دفع ا" ،مقد اًر عدد الوحدات السكنية المهضررة الهي
ال هحم لمسكف بنحو  5لالؼ .بينما "ه الؾ جزء كبير مف البنية الهحهية ،ودمرت منبمت ومدارس ومحانع
وأبنية حكومية ومساجد ،حيث دمر االحهالؿ كمياً  41مسجداً وألحؽ األضرار الجز ية بنحو  200مسجد".
ولفت إلى "وجود  10 – 20ألؼ ساكف هجروا بفعؿ العدواف مف أماكف وجودهـ الحدودية إلى داخؿ مدف
غزة ،بما يهطمب هتميف مساكف ل ـ لعدـ إمكانية العودة ،بعدما دمر االحهالؿ بيوه ـ وعزز وجودا في
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المنطقة وجعم ا هحت مرمى النيراف" .وأردؼ "ليس برطاً أف هحؿ مبالا الدعـ إلى الحكومة مبابرة ،فقد
هبرؼ اطر عمي ا مف خالؿ مقهرح إيجاد محرؼ اطري محدود العمؿ في القطاع لإلبراؼ عمى األمواؿ
أو البحث عف إعادة هفعيؿ القنحمية القطرية".
عمان1021/03/4 ،
الغدّ ،
غزي واصابة اثنين في نفا
 .15مقتل عامل ّ
غزة :أعمنت المجنة العميا لإلسعاؼ والطوارئ في اطاع غزة ،أمس ،عف مقهؿ عامؿ فمسطيني واحابة
عامميف لخريف بجروح ،إثر سقوط ـ في نفؽ لمه ريب أسفؿ الحدود الفمسطينية المحرية في مدينة رف ،
جنوب اطاع غزة .ومما هجدر اإلبارة إلي  ،أف أكثر مف  100فمسطيني فقدوا حياه ـ ،وأحيب م ات
لخريف ،مف جراء حوادث مخهمفة أثناء عمم ـ في أنفاؽ اله ريب منذ هبديد الححار المضروب عمى اطاع
غزة في حزيراف /يونيو  1007بحسب هوثيؽ مراكز حقواية فمسطينية.
الخميج ،الشارقة1021/03/4 ،
 .16ندوة في بيروت حول حا العمل لالجئين الفمسطينيين في لبنان
بيروت – وفا :هركزت ندوة فكرية نظمه ا مؤسسات حقواية واانونية لبنانية وفمسطينية في بيروت ،حوؿ حؽ
العمؿ لالج يف الفمسطينييف ووااع الم نييف الفمسطينييف في لبناف .وهحدثت في الندوة ايماف خزعؿ ،ممثمة
وزير العمؿ المبناني سميـ جريحاهي ،عف دراسهيف إحداهما عف مساهمة الفمسطينييف في االاهحاد المبناني،
وأخرح عف امكانيات البباب الفمسطيني .وأبارت إلى أف الهعديالت االخيرة لقانوف العمؿ المبناني في
 1020ال هحقؽ الحد األدنى لحؽ أداء العمؿ لالج يف الفمسطينييف فى لبناف ،لذلؾ "حاف الوات لدؽ باب
النقابات وفه باب النقاش إللغاء حالة الهمييز القا مة" ،مؤكدة أف وجود هبريع عمالة الفمسطينييف في الم ف
الحرة يخدـ االاهحاد والمجهمعيف المبناني والفمسطيني ،ويحد مف اسهغالؿ الفمسطينييف في هذا الم ف .واد
أوحت طاولة الحوار بالغاء مبدأ المعاممة بالمثؿ فى كؿ المياديف ووجوب انباء اهحاد لمممرضات
والممرضيف الفمسطينييف ليمثم ـ ويدافع عف حقوا ـ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/03/4 ،
 .17خبير بيئي :الخزان الجوفي في قطاع غزة بحاجة إلنشاء مشروع حقن لتغذيتو بمياه االمطار
كهب فايز أبو عوف :أكد الخبير الما ي والبي ي ر يس مجموعة ال يدرولوجييف الفمسطينييف الم ندس رياض
الجيد مف ابؿ الو ازرات المخهحة والبمديات والمؤسسات ذات العالاة لمثؿ موسـ
جنين أف عدـ االسهعداد ّ
البهاء الحالي والذي يعهبر مف أغزر المواسـ هسااطاً لمياا األمطار بالطرؽ األمثؿ لهغذية الخزاف الجوفي
الذي كاف ومازاؿ يعاني مف نقص حاد في المخزوف الما ي منذ سنوات طويمة ،سيجعؿ أزمة الخزاف ههكرر
خالؿ الحيؼ المقبؿ وهراوح مكان ا .وااؿ ،كاف مف األجدر ب ذا المؤسسات البحث عف مؤسسات دولية
بريكة مع مؤسسات محمية إلنباء مبروع ضخـ السهغالؿ مياا األمطار السااطة والجارية والمجمعة في
برؾ إسمنهية لحقن ا أوالً بتوؿ في باطف األرض لهغذية الخزاف الجوفي .وأضاؼ :إف الكميات الغزيرة
السااطة مف مياا األمطار والهي وحؿ معدل ا السنوي هذا العاـ إلى نحو  %85مف المعدؿ الطبيعي ،لـ
يهـ االسهفادة من ا إال بما نسبه نحو  %15فقط لهغذية الخزاف الجوفي ،وأاؿ مف ذلؾ بكثير هـ هجميع ا مف
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ابؿ بعض المزارعيف والمؤسسات األهمية ذات العالاة في برؾ إسمنهية أنب ت خحيحاً ل ذا الغرض ،فيما
انسابت النسبة األكبر المهبقية في الودياف وانوات الحرؼ الححي إلى البحر .وأوض جنين  ،أف أعمى
معدالت هغذية لمخزاف في القطاع هي في بماؿ وغرب مدينة غزة .وبيَّف أف اطاع غزة يحهاج سنوياً إلى ما
نسبه  85مميوف مهر مكعب مف المياا لالسه الؾ الزراعي ،وما يهـ هجميع عبر مباريع حغيرة كميات
محدودة ال هبكؿ بي اً بالنسبة لكميات المياا السااطة .وأبار إلى أن نهيجة لذلؾ يبقى القطاع بحاجة
لمباريع بديمة كمباريع لهحمية مياا البحر.
األيام ،رام اهلل1021/03/4 ،
 .18دراسة 20 :حاالت انتحار و 363محاولة في غزة خالل عام
غزة :في غضوف ب ر واحد فقط وضع  3مف البباب الفمسطيني في اطاع غزة حدا لحياه ـ ،انهحارا ،لكف
محاوالت االن هحار هظؿ أكبر بكثير مف حاالت اإلاداـ الفعمي عمى االنهحار .وحسب معطيات البرطة فإن
هـ هسجيؿ  20حاالت وفاة باالنهحار خالؿ عاـ  1022و 363محاولة انه ت بالندـ ،عمما بتن رغـ أف
اإلناث يقمف بمعظـ حاالت االنهحار ،فإف الذكور هـ أكثر المنهحريف فعال .ويرح المخهحوف في المجاؿ
النفسي واالجهماعي أف فبؿ محاوالت االنهحار في بعض األحياف يعود لعدـ جدية المقدميف عمي ا ،وأن ـ
يحاولوف لفت األنظار فقط .وحسب المعطيات الهي هعكس ا الدراسات والمسوح البحثية ،فإف األسباب
الر يسية الكامنة وراء حاالت ومحاوالت االنهحار هكمف في األزمات االجهماعية الناجمة عف مباكؿ
بخحية ،في حيف يبقى العامؿ االاهحادي عامال ليس ر يسيا .مف ناحيه ااؿ محمود أبو خميفة المدير
الهنفيذي لجمعية "الوداد لمهتهيؿ المجهمعي" في غزة ،الهي أجرت مؤخ ار دراسة حوؿ االنهحار في القطاع ،إف
نها ت الدراسة هدلؿ ببكؿ واض وجمي أف االنهحار ليس ظاهرة في القطاع إنما مجرد مبكمة ظ رت مؤخرا.
وأكد أف نها ت الدراسة نسفت االنطباع السا د بتف هدهور األوضاع االاهحادية المرهبطة بالححار هو
السبب الر يسي لحاالت ومحاوالت االنهحار ،مبي ار إلى أف نها ت الدراسة هوض أف العامؿ االجهماعي
البخحي والعا مي هو السبب الر يسي.
الشرا األوسط ،لندن1021/03/4 ،
 .19ممك األردن :لن تعيد حماس فتح مكاتبيا في األردن ولقائي مع مشعل جاء لدعم السالم والمصالحة
عمػػاف :اػػاؿ الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني فػػي حػػديث أدلػػى بػ لمجمػػة «هػػي بػػي كيػػو» الهركيػػة ووزعػ الػػديواف الممكػػي
األردنػػي ،أمػػس .فػػي هعميػػؽ عمػػى الظػػروؼ المحيطػػة بج ػػود السػػالـ ،أف «عمميػػة السػػالـ سػػهظؿ بالنسػػبة إلينػػا
أولوي ػػة واض ػػية مركزي ػػة» ،مؤك ػػدا أف «هحقي ػػؽ الس ػػالـ ال ػػدا ـ ال ػػذي ي ػػؤدي إل ػػى اس ػػهعادة حق ػػوؽ الفمس ػػطينييف
المبروعة ليس هدفا سياسيا إاميميا فحسب ،بؿ أيضا محمحة وطنية بالنسبة لألردف» ،محذ ار مف أف فرحة
السػػالـ القا مػػة حاليػػا «ههالبػػى بسػػرعة ،والخيػػارات هنفػػد منػػا جميعػػا ،فمسػػطينييف واسػ ار يمييف ومجهمػػع دولػػي».
وأوض أف «هذا هو السبب الذي جعمنا نضاعؼ ج ودنا ،واسهطعنا في وات سابؽ مف هذا العاـ أف نجمػع
المفاوض ػػيف اإلسػ ػ ار يمييف والفمس ػػطينييف ف ػػي عم ػػاف ألوؿ مػ ػرة خ ػػالؿ  26بػ ػ ار» ،مؤك ػػدا أن ػػا كان ػػت مج ػػرد
مباحثات اسهكبافية ،معهب ار أن «ال يوجد حراع هـ الهوحؿ إلى حؿ ل مف دوف المفاوضات».
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وأضػػاؼ الممػػؾ إف سػػوريا أحػػبحت عالمػػة االسػػهف اـ الكبػػرح فػػي هػػذا المحظػػة ،ومػػف المسػػهحيؿ الهنبػػؤ بكيفيػػة
هطور الوضع في ا أو إجراء هقيػيـ واؼ وبػامؿ لنهػا ت هػذا الهطػورات عمػى إيػراف وحػزب اهلل وحمػاس والعػراؽ
وكؿ الالعبيف اآلخريف ودوؿ البرؽ األوسط.
وااؿ الممؾ عبد اهلل الثاني عف سبب إعادة األردف فه عالاات مع حماس في هذا المرحمة ،وعما إذا كانػت
سياسػػة األردف سهبػ د هغيػ ار نحػػو الجماعػػات اإلسػػالمية فػػي ضػػوء «الربيػػع العربػػي»« :كػػاف األردف دومػػا فػػي
مقدمة السػاعيف إلػى حػؿ الحػراع الفمسػطيني  -اإلسػ ار يمي ..وهػذا يبػهمؿ مػف ناحيهنػا عمػى الحػديث مػع كػؿ
الفحا ؿ الفمسطينية ..وحماس جزء مف النسيت السياسػي الفمسػطيني» .وأضػاؼ« :لقػد كػاف لػدينا مػع حمػاس
هحديدا اهحاالت منذ زمػف طويػؿ عمػى األرض مػف خػالؿ المسهبػفى الميػداني األردنػي فػي غػزة» ،مؤكػدا أف
حماس لف هعيد فه مكاهب ا في األردف وليس هناؾ هغيير في هذا السياسة.
وأبار العاهؿ األردني إلى أف لقاءا مع خالد مبػعؿ وولػي ع ػد اطػر فػي عمػاف ن ايػة ينػاير (كػانوف الثػاني)
الماضي جاء في إطار دعـ األردف لج ود السالـ والمحالحة الفمسطينية وج ود السمطة الوطنيػة الفمسػطينية
لهحقيؽ طموحات البعب الفمسطيني ،وااؿ «لقد أكدت مواؼ األردف مف أف المفاوضات ،بدعـ مف المجهمع
الػػدولي ،هػػي الوسػػيمة الوحيػػدة السػػهعادة حقػػوؽ البػػعب الفمسػػطيني ..ولػػذا فػػال هغييػػر فػػي هػػذا االسػػهراهيجية
أيضا».
وردا عمػى سػؤاؿ حػوؿ القمػػؽ حيػاؿ هػتثير إيػراف فػػي المنطقػة ال سػيما فػي العػراؽ ومػا إذا كػاف يمكػف أف هبػ د
المنطقة حراعا طا فيا أوسع ،ااؿ الممؾ عبد اهلل الثاني إف «إحياء عمميػة السػالـ عنحػر أساسػي لنػزع فهيػؿ
أي مواج ة مع إيراف» ،داعيا إلى إعادة الهركيز عمى حؿ الحراع الفمسطيني  -اإلسػ ار يمي الػذي يػوفر مػادة
دسمة ألي كياف يريد كسب الهتييد العاطفي مف مميار مسمـ.
وحػ ػػوؿ ه ارجػ ػػع العالاػ ػػات الهركيػ ػػة  -اإلس ػ ػ ار يمية وهػ ػػتثيرا عمػ ػػى فػ ػػرص الحػ ػػؿ السػ ػػممي لممسػ ػػتلة الفمسػ ػػطينية -
اإلس ار يمية ،ااؿ العاهؿ األردني« :ابؿ عدة سنوات ااؿ لي الػر يس (األميركػي بيػؿ) كمينهػوف إف اإلسػ ار يمييف
لف يفاوضوا إال مف مواؼ اوة ..واإلس ار يميوف اآلف ليسوا في مواؼ اوة ..ف ـ ،كما هذكر الهقارير ،مخهمفػوف
مػػع الواليػػات المهحػػدة حػػوؿ إي ػراف ،وأضػػروا بعالاػػاه ـ مػػع هركيػػا ،ويواج ػػوف مبػػاعر اسػػهياء بػػعبية مهناميػػة
وعزلػػة بػػيف جي ػران ـ العػػرب ،بمػػا في ػػا الػػدوؿ المعهدلػػة جػػدا» .وهػػابع« :لكػػف أمػػاـ الحكومػػة اإلس ػ ار يمية خيػػار،
فبإمكان ا أف هػرح فػي هػذا اإلامػيـ المهغيػر سػببا مقنعػا لالنخػراط فػي مفاوضػات سػالـ ذات معنػى لحػؿ جميػع
اضايا الوضع الن ا ي وهحقيؽ حؿ الدولهيف ،وبإمكان ا أف همزـ مواؼ العناد بناء عمى حجػة از فػةو وهػي أف
الهغي ػرات اإلاميميػػة هعيػػؽ المفاوضػػات السػػممية» ،منب ػػا إلػػى أف المواػػؼ األخيػػر يمكػػف أف ينطػػوي عمػػى لثػػار
خطيرة بالنسبة إلس ار يؿ ومكان ا المسهقبمي في المنطقة في أعقاب «الربيع العربي».
عمان1021/3/4 ،
الغدّ ،
" .30اإلخوان المسممين باألردن" :قرار فك االرتباط سيكون عمى طاولة مجمس الشورى الجديد
عماف  -حمزة العكايمة :أكد الناطؽ الرسمي باسـ جماعة اإلخواف المسمميف ،أمػيف سػرها جميػؿ أبػو بكػر أف
مواؼ الحركة مف اػرار فػؾ االرهبػاط بػيف الضػفهيف المهخػذ عػاـ  2988وغيػرا يعهبػر مػف المسػا ؿ المفحػمية،
مبي ار الى أف ذلؾ سيكوف ايد الدراسة عمى طاولة مجمس بورح الجماعة الجديد.
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مػػف ج ه ػ  ،أكػػد ر ػػيس الػػدا رة السياسػػية فػػي حػػزب جب ػػة العمػػؿ اإلسػػالمي ،عضػػو مجمػػس بػػورح جماعػػة
اإلخػواف المسػػمميف ،زكػػي بنػػي اربػػيد أف الحركػػة االسػػالمية مهمسػػكة برأي ػػا وارارهػػا المهمثػػؿ بػرفض ا ػرار فػػؾ
االرهباط بما في محمحة االردف وفمسطيف عمى السواء.
عمان1021/3/4 ،
الدستورّ ،
 .32األردن :تأخير افتتاح مخيم لالجئين خشية تدفا الفمسطينيين المقيمين في سورية
عمػػاف  -نبيػػؿ غيبػػاف :ال ه ػزاؿ الحكومػػة االردنيػػة هقػػؼ محهػػارة فػػي بػػتف إالعػػالف رسػػمياً عػػف إفههػػاح مخػػيـ
لالج ػػيف السػػورييف ،عمػػى حػػدودها البػػمالية فػػي منطقػػة “ربػػاع السػػرحاف” الهابعػػة لمحافظػػة المفػػرؽ .وبحسػػب
محدر مسؤوؿ ههخوؼ و ازرة الداخمية مف رفع مسهوح غضب الجارة البمالية (سورية).
لكػػف السػػبب األهػػـ لهػػتخر افههػػاح المخػػيـ فػػي منطقػػة المفػػرؽ الحدوديػػة ينححػػر فػػي القمػػؽ مػػف هك ػرار هجربػػة
النػػزوح الجمػػاعي مػػف الع ػراؽ فػػي هسػػعينات القػػرف الماضػػي الػػى اال ارضػػي االردنيػػة ،وههخػػوؼ و ازرة الداخميػػة
االردنية مف هدفؽ كبير لالج يف الفمسطينييف المقيميف في سػورية الهػي ال يبػدو اف السػمطات السػورية ههمسػؾ
ب ـ.
عمان1021/3/4 ،
الدستورّ ،
 .31مسيرة فمسطينية باتجاه الحدود في "يوم األرض"
حػػور :اعمػػف منسػػؽ "المجنػػة الوطنيػػة العالميػػة لمسػػيرة القػػدس" محمػػد بقػػاعي اف مسػػيرة سػػهنطمؽ فػػي  30مػػف
الب ػ ر الحػػالي لمناسػػبة "يػػوـ االرض" ،باهجػػاا الحػػدود الفمسػػطينية مػػع لبنػػاف وسيبػػارؾ في ػػا فمسػػطينيوف مػػف
البػػهات يحممػػوف جػوازات سػػفر اجنبيػػة اضػػافة الػػى عػػدد مػػف ابنػػاء البػػعب الفمسػػطيني فػػي لبنػػاف وذلػػؾ هتكيػػدا
عمى حؽ العودة ورفض الهوطيف.
جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ لقػػاء هبػػاوري داعػػـ لمقػػدس ومسػػهنكر لالنه اكػػات االسػ ار يمية المسػػهمرة لالمػػاكف المقدسػػة فػػي
فمسػػطيف ولػػيس اخرهػػا اعهػػداؤها عمػػى المحػػميف فػػي المسػػجد االاحػػى وانه اك ػػا لحرمهػ .وكػػاف حضػػر المقػػاء
الذي انعقد فػي منهػدح الفكػر واالدب النػواب :عمػي خػريس ،عبػد المجيػد حػال ونػواؼ الموسػوي ،وحبػد مػف
فاعميػػات منطقػػة حػػور وممثمػػوف لفحػػا ؿ منظمػػة الهحريػػر ،وهحػػدث خالل ػ كػػؿ مػػف الن ػواب الثالثػػة وعضػػو
المجنة الوطنية العالمية لمسيرة القدس فيدا وردة.
المستقبل ،بيروت1021/3/4 ،
 .33الجامعة العربية تطمب من اليند دعم المساعي بمجمس األمن بشأن فمسطين
القاهرة  -وفا  -طمبت جامعة الدوؿ العربية مف ال ند ،باعهبارها إحدح الدوؿ األعضاء في مجمس األمف،
دعـ الج ود العربية والدولية مف أجؿ المساعي العربية المبذولة إلعادة طرح القضية الفمسطينية مرة أخرح
عمى المجمس ،لمححوؿ عمى العضوية الكاممة في األمـ المهحدة.
وأباد نا ب األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية السفير أحمد بف حمي ،في هحريحات ححفية ،بالمواؼ
ال ندي الدا ـ لمقضايا العربية في المحافؿ الدولية ،خاحة القضية الفمسطينية ،موضحا أف هناؾ دعماً دولياً
لمقضية الفمسطينية ظ ر في اجهماعات الجمعية العامة ،حيث هناؾ ما يقرب مف  182دولة حوهت
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لحال القضية الفمسطينية في األمـ المهحدة في لخر ارار حدر عف الجمعية العامة ببتف هقرير محير
لمبعب الفمسطيني.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2012/3/4 ،
 .34وزير االقتصاد التركي :صادراتنا إلى فمسطين  49مميون دوالر العام الماضي
أنقرة  -عبد الرؤوؼ ارناؤوط :أكد ظفر جاجمياف ،وزير االاهحاد الهركي ،عمى اف وجود "دولة فمسطينية
اوي ة ااهحاديا هو أمر م ـ جدا " وااؿ" عالااهنا مع فمسطيف ل ا مغزح وهي هخهمؼ عف عالااهنا مع الدوؿ
األُخرح ،نعمـ اف االاهحاد الفمسطيني يواج حعوبات وسنسعى جاهديف مف اجؿ دعـ وهطوير االاهحاد
الفمسطيني وسنواحؿ ذلؾ في المسهقبؿ".
ولكن ابار ،في لقاء مع عدد مف اإلعالمييف الفمسطينييف في مقر و ازره في انقرة بحضور السفير
الفمسطيني في هركيا نبيؿ معروؼ ،الى اف "المعطيات االاهحادية ال هعكس حقيقة العالاات المميزة بيف
فمسطيف وهركيا ،ففي العاـ الماضي حدرنا بضا ع بقيمة  49مميوف دوالر الى فمسطيف وبالمقابؿ فاف
اسهيرادنا لـ يهعدح  271الؼ دوالر ،وبطبيعة الحاؿ اف الميزاف الهجاري ال يميؿ لحال فمسطيف ،واد
احدرت هوجي اهي لكبار المسؤوليف في الو ازرة لزيادة الهعاوف مع االاهحاد الفمسطيني".
وبدد عمى اف " اهفااية الهجارة بيف البمديف المواعة في العاـ  2005هحمؿ أهمية كبيرة " وااؿ "لقد عقد
اجهماع المجنة المبهركة ابؿ ب ريف وكاف اجهماعا مثم ار وهـ هدويف كؿ الطمبات الهي طرح ا الجانب
الفمسطيني في االجهماع وهـ هثبيه ا في محضر االجهماع".
واعمف وزير االاهحاد الهركي ان سيهـ في ب ر حزيراف المقبؿ هنفيذ معرض فمسطيني مهجوؿ في هركيا،
وااؿ "نريد جمع المسه مكيف االهراؾ والمحدريف الفمسطينييف مف خالؿ هذا المعرض الذي سيقاـ أساسا في
اسطنبوؿ وازمير وبورح عمى مدح  10أياـ ،وذلؾ بغرض هعريؼ المواطف الهركي أيضاً بالمنهجات
الفمسطينية".
مف ج ة ثانية ،بدد وزير االاهحاد الهركي عمى اف "عالااهنا مع اس ار يؿ مهوافة في الوات ال ارهف ،واعادة
هطبيع العالاات بيف البمديف لف يهـ اال بعد هنفيذ اس ار يؿ المطالب الهركية وهي مطالب واضحة ،وهي رفع
الححار عف غزة واالعهذار وهقديـ الهعويضات المالية لمضحايا (حادث ال جوـ عمى سفينة مرمرة)" وااؿ
"اذا لـ هنفذ هذا المطالب فاف عالااهنا لف هدخؿ مرحمة إعادة الهطبيع إطالااً" وأضاؼ "ليس هناؾ اهحاالت
سياسية حاليا بيف الو ازرات والحكومهيف".
ونوا إلى اف "حادراهنا الى إس ار يؿ هزداد وأعهقد اف اسماً مف هذا البضا ع يذهب الى فمسطيف" وااؿ "ولكف
بالطبع فاف هناؾ انخفاضا في االسهيراد مف إس ار يؿ ألف المسه مؾ الهركي لدي انطباع سمبي هجاا البضا ع
اإلس ار يمية".
األيام ،رام اهلل2012/3/4 ،
 .35مصر :جاىزون لنقل الوقود إلى القطاع "فو ارً" وننتظر رداً من الجانب الفمسطيني بغزة
القاهرة – وكاالت :أبدت جم ورية محر العربية اسهعدادها "الفوري" إلمداد اطاع غزة بالواود الالزـ لهبغيؿ
محطة هوليد الك رباء ،اا مة إن ا ههنظر رداً مف الجانب الفمسطيني بغزة.
وأكد الم ندس "عبد اهلل غراب" وزير البهروؿ والثروة المعدنية اسهعداد و ازره لهزويد القطاع بالواود.
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وااؿ النا ب "السيد نجيدة" ر يس لجنة الطااة بمجمس البعب المحري عحر امس ،الذي نقؿ عف الوزير
في هحريحات ححافية جاهزيه إلمداد ونقؿ الواود إلى غزة ،اال أن أبار الي أف الوزير ألقى بالكرة في
ممعب غزة ،معمقاً ذلؾ بكيفية إيحاؿ الواود لمقطاع ،ومدح هتميف وحول .
وكبفت محادر بو ازرة البهروؿ أف الجانب المحري سيبرع بهحدير الواود الي القطاع بسعري 1200
لممسهورد و 1000لممحري.
َ
األيام ،رام اهلل2012/3/4 ،
" .36إسرائيل" تخشى طوربيداً إيرانياً أسرع أربع مرات
طوره إيراف ألسطوؿ
ط راف :ذكرت محادر إيرانية أف “إس ار يؿ” باهت هخبى مف الطوربيد السريع الذي ّ
مهقدمة ،ونقؿ المحدر عف مواع “إس ار يؿ ديفنس” اول
غواحاه ا ولذلؾ هعمؿ عمى هطوير وسا ؿ مضادة ّ
اف لدح إيراف أسطوؿ غواحات ليس كبي اًر لكن ُح ّسف في السنوات األخيرة .واد أعمف اإليرانيوف ابؿ عدة
يهحرؾ في المياا باهجاا هدف بسرعة  100مهر في الثانية-
طوروا طوربيداً سريعاً ودايقاً جداً ّ
أب ر أن ـ ّ
أربعة أضعاؼ أسرع طوربيد عادي .واضاؼ المواع :اف هذا الطوربيد يرهكز ،وفؽ رأي محمّميف ،عمى
الطوربيد الروسي مف طراز .VA 111 -كما أعمف اإليرانيوف أن ـ يعهزموف بناء غواحات بتنفس ـ بغية
إطالة الذراع البحرية الهابعة ل ـ  .هذا جزء مف ج ودهـ لحماية منبمه ـ النووية إزاء هجمة مف البحر.
الخميج ،الشارقة2012/3/4 ،
 .37مطالب بتفعيل دور "اليونيسكو" في حماية اآلثار الفمسطينية
القاهرة :طالب الخبير اآلثاري ومدير عاـ اآلثار بسيناء د  .عبدالرحيـ ريحاف منظمة اليونيسكو بهفعيؿ
دورها الحقيقي في حماية اآلثار الفمسطينية ،وممارسة ضغوط عمى سمطة االحهالؿ لهنفيذ ا ارراه ا في ظؿ
اسهمرار هعرض اآلثار الفمسطينية ألعماؿ السراة والهدمير.
وااؿ ريحاف في هحريحات ححافية إف اإلححا يات هبير إلى أن هـ ن ب ما يزيد عمى  11ألؼ مواع
أثري فمسطيني بعد عاـ  1967،معظم ا يعود إلى العحور الرومانية والبيزنطية واإلسالمية ،وهـ بيع 100
ألؼ اطعة أثرية ،وجرح نقؿ لالؼ القطع مف المناطؽ الفمسطينية عف طريؽ سمطة االحهالؿ  .وأوض
ريحاف أف الكياف يقوـ حاليا بتعماؿ حفر ببكؿ غير عممي في منطقة مجمع عيف سمواف ،الهي هبما 57
ألؼ مهر مربع وهبعد  300مهر فقط عف الزاوية الجنوبية البراية لسور األاحى ،الفهاً إلى أف عمميات
الحفر أدت إلى هفريا لألهربة والحخور أسفؿ المسجد األاحى ما ي دد المسجد باالن يار.
الخميج ،الشارقة2012/3/4 ،
 .38مارادونا :أنا المشجع رقم واحد لمشعب الفمسطيني وليغضب من يغضب
أكد أسطورة كرة القدـ األرجنهيني ،دييجو مارادونا ،أن "أكبر مبجع ومؤيد لمبعب الفمسطيني والقضية
الفمسطينية" ،مضيفا" :هذا موافي الذي لف أهنازؿ عن وال ي مني غضب أحد" .وااؿ وفقا لوكالة األنباء
األلمانية " :أكف احهراما كبير جدا الفمسطينييف ،وأهعاطؼ مع ـ كثيرا ،وأرح أن ـ يحهاجوف إلى أف نقؼ
جميعا مع ـ" .وهابع اا الً" :وعدت أعضاء مف منهخب كرة القدـ الفمسطيني بزيارة فمسطيف ،وأنا أؤيد اضية
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هذا البعب ألني هربيت عمى الكفاح والهحدي لمظمـ ،وفمسطيف بمد مكاف " ،مهابعا" :أنا المبجع راـ واحد
لمبعب الفمسطيني وليغضب مف يغضب".
موقع عرب1021/3/4 ،48
 .39تقرير :حماس تغادر سورية إلى الدول "اإلخوانية" الجديدة
عماف  -هامر الحمادي :مػف عمػى منبػر األزهػر فػي القػاهرة ،كػاف ر ػيس حكومػة “حمػاس” المقالػة إسػماعيؿ
هنية ،يمقي بدعم لالنهفاضة السورية ،وجردت خطبه في بكؿ أو لخر النظاـ السوري مػف حػدا فػي دعػـ
المقاومة.
هنية اآلهػي مػف معقػؿ حمػاس فػي اطػاع غػزة ،بعػث رسػا ؿ مػؤازرة إلػى البػعب السػوري ،ووحػف بتنػ “ينبػد
الحرية والديمواراطية واإلحالح”.
واد ال يكوف هذا المواؼ مفاج اً ،لكن أهى ليؤكد أف الحركة اطعت اهحااله ا بالر يس ببار األسد ،وهو ما
كبف لػ “الحياة” في اهحاؿ هاهفي مف مكاف إاامه في غزة ،القيادي البارز في الحركة حالح البردويؿ.
المسافة بيف حماس ودمبؽ بدأت ههسع ابؿ أسابيع عدة في بكؿ أكثر وضوحاً ،إذ هخمت ايادة الحركػة عػف
ااعده ا السورية الهي اسهمرت ألكثر مف عقد ،فالبي ة هناؾ أحبحت أكثر عنفاً.
وعكست هحريحات هنية الهي اعهبرها البعض موافاً رسمياً لمحركة ،انقساماً يهعمؽ هدريجياً بيف األسػد واػادة
حماس.
ويبدو أف االنهفاضة في سورية ،دفعت الحركة إلى اعهماد ما وحف ا أحد اياديي ػا ب ػ “خطػة طػوارئ” ،أعػدت
سمفاً لمهعامؿ مع الممؼ السوري.
وهقضػػي الخطػػة بإيجػػاد بػػدا ؿ لعمػػؿ الحركػػة السياسػػي عػػف السػػاحة السػػورية ،بعػػد أف رفػػض األسػػد نحػػا
أسده ا ل حماس الهي همهعت لسنوات بدعم المطمؽ .وهعمقت النحػا بضػرورة االبهعػاد عػف الحػؿ األمنػي
في مواج ة االحهجاجات المهحاعدة في بمدا.
ايادي بارز في حماس فضؿ عدـ الكبؼ عػف هويهػ  ،اػاؿ ل ػ “الحيػاة” إف “ اػرار مغػادرة دمبػؽ جػاء ههويجػاً
لنقابات معمقة وطويمة عمى مدح أب ر عدة داخؿ أوسػاط ال ي ػات القياديػة ،أكػدت ضػرورة الخػروج الن ػا ي
في أسرع وات ممكف”.
وأاػر القيػادي بوجػود حالػة مػف االرهبػاؾ اإلعالمػي داخػؿ أطػر الحركػة ،الهػي سػارعت إلػى النفػي ،والهوضػي ،
واالسهدراؾ ،خالؿ الفهرة الماضية ،ووج ت انهقادات حريحة إلى نظاـ األسد.
هذا االرهباؾ ال يعكس اخهالفاً بيف اادة الحركة عمى المواؼ السياسي ،وانما عمى طبيعة الهعامػؿ اإلعالمػي
مع الممؼ السوري ،نقالً عف القيادي ذاه .
والمحادر الهي هحدثت أكدت أف كؿ المكاهب الهي هممك ا الحركة داخؿ دمبؽ أغمقػت بالكامػؿ ،فيمػا ألغيػت
كؿ العقود الخاحة بالمكاهب المسهتجرة.
وأبارت إلى أف مبعؿ الذي يحمؿ هحػاري همكنػ مػف اإلاامػة فػي اطػر ،إثػر إبعػادا عػف العاحػمة األردنيػة
عمػػاف عػػاـ  ،2999اػػرر المكػػوث فػػي الدوحػػة فػػي بػػكؿ دا ػػـ ،إضػػافة إلػػى القيػػادييف عػػزت الربػػؽ وسػػامي
خاطر.
المعمومػػات كبػػفت عػػف أف اط ػ ػػر وفػ ػػرت لهمػػؾ القيػػادات منػػازؿ ب ػػدؼ اإلاامػػة الطويمػػة ،إضػػافة إلػػى خػػدمات
لوجسهية ههعمؽ بحرية الهنقؿ داخؿ العاحمة القطرية ،وهوفير حراسات أمنية ل ا.
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وهكبؼ المحادر ،أف نا ب ر ػيس المكهػب السياسػي موسػى أبػو مػرزوؽ ،اػرر هػو اآلخػر أف يقػيـ فػي بػكؿ
دا ـ في العاحمة المحرية القاهرة ،بعد أف هممؾ منزالً في منطقة محر الجديدة.
إاامة أبو مرزوؽ الجديدة ،ارهبطت وفؽ المحادر برسا ؿ غير معمنة همقه ا ايادة الحركة مف حميفه ػا األبػرز
في محر جماعة اإلخواف المسمميف ،الهي طمبت إيفاد ممثؿ عف حماس إلى القاهرة ،فػي محاولػة مػف بػتن ا
الهتكيد أف محر خرجت عف خياراه ا السابقة حوؿ محدودية العالاة مع الحركة اإلسالمية.
وههضمف الرسا ؿ اإلخوانية هتكيداً لخر بػتف الجماعػة الهػي وحػمت إلػى السػمطة عبػر بوابػة البرلمػاف ،سػهعمؿ
خالؿ المرحمة القادمة  -أي بعد هسميـ الجيش لمسمطة  -لهوفير حواضف رسمية وبعبية لقيادة حماس.
كما أكدت المحادر أف هناؾ هواحالً مسهم اًر بيف اادة حماس ومدير المخابرات المحرية المواء مراد مػوافي،
وأف كثي اًر مف ايادات الحركة أبدوا ارهياحاً لطريقة هعامم مع ـ.
وهفيػد المعمومػات بػػتف القيػادييف محمػػد نػزاؿ ومحمػػد نحػر ،اػػر ار اإلاامػة الدا مػػة فػي العاحػػمة األردنيػة عمػػاف
مف دوف ايام ـ بتية نباطات ،فالعاهؿ األردني عبداهلل الثاني دعا ايادات الحركػة حػراحة إلػى اإلاامػة عمػى
األرض األردنية ،وهو ما كبفت عن محػادر رسػمية أردنيػة اطمعػت عمػى أجػواء الزيػارة األخيػرة الهػي أج ارهػا
مبعؿ ن اية العاـ الماضي إلى عماف والهقى خالل ػا العاهػؿ األردنػي ،برفقػة ولػي ع ػد اطػر البػين همػيـ بػف
حمد لؿ ثاني.
ونقمت المحادر عف الممؾ عبداهلل ،هرحيب بإاامة أي مف ايادات الحركة في األردف ،بمف فػي ـ مبػعؿ الػذي
يهمهع بالجنسية األردنية.
ومػػف المفهػػرض أف يهنقػػؿ القياديػػاف ن ػزاؿ ونحػػر المػػذاف يهمهعػػاف بالجنسػػية ذاه ػػا ،بػػيف اطػػر وهركيػػا ،إلنجػػاز
بعض الم مات.
وهب د العاحمة الهركية إسطنبوؿ اجهماعات مههالية بيف و ازرة الخارجيػة الهركيػة وايػادات فػي حمػاس ،لبحػث
عػػدد مػػف الممفػػات ،أبرزهػػا فػػه مكهػػب ارهبػػاط لمحركػػة فػػي إسػػطنبوؿ ،وهػػي الخطػػوة الهػػي لػػـ يسػػهبعدها الػػر يس
الهركي عبداهلل غؿ في وات سابؽ.
وبموازاة العرض الهركي الذي همقه الحركة ،نقمت المحادر ذاه ا عف أطراؼ في الحكومة الهونسية ،هرحيب ػا
بفه مكاهب همثؿ حماس خالؿ الفهرة القادمة في العاحمة الهونسية.
ويهنقػػؿ عػػدد مػػف ك ػوادر الحركػػة بػػيف القػػاهرة والدوحػػة وبيػػروت بعػػد مغػػادره ـ دمبػػؽ ،لممارسػػة أعمػػاؿ ههعمػػؽ
بالطابع اإلداري واإلعالمي.
ووفقاً لممحادر فإف محر واطر ،لـ هضعا أي ايود عمى أنبطة الحركة البعبية والهنظيمية.
وواض أف الساعات األخيرة الهي اضاها اادة حماس في العاحمة السورية دمبؽ ،كانت ممبدة بػالهوهر بػيف
النظاـ وايادة الحركة.
واسهمرت حدة الهوهر بيف السمطات السورية وحماس ،حهى ربػع السػاعة األخيػرة ،األمػر الػذي أكدهػ ه ديػدات
وحمت إلى حد القهؿ ،همقه ا ايادات حمساوية مف “مج وليف” ابؿ مغادره ا الساحة السورية.
اهسػػاع األزمػػة بػػيف الط ػرفيف ،جعػػؿ بعػػض نبػػطاء الحركػػة يخبػػوف مػػف فػػرض اإلاامػػة الجبريػػة عمػػى مبػػعؿ
ومنع مف مغادرة دمبؽ ،بعد وحول إلي ا لممرة األخيرة.
واد ب دت الفهرة الماضية حرحاً بديداً مف ابؿ اادة حمػاس عمػى عػدـ االحهكػاؾ المبابػر بالنظػاـ السػوري،
لكف هذا الحرص أخذ يهالبى هدريجياً ،وبدأت بعض القيادات هخرج عف النص المرسوـ.
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والالفت أف إعالـ حماس هو اآلخر بدأ يكسر اػ اررات داخميػة همنعػ مػف الهعػاطي مػع أخبػار الثػورة السػورية،
وباهػػت لراء المعارضػػة السػػورية ههسػػمؿ ب ػػدوء خػػالؿ األيػػاـ الماضػػية إلػػى بابػػة انػػاة األاحػػى الناطقػػة باسػػـ
الحركة.
وفي حيف نفػى ممثػؿ حمػاس فػي لبنػاف أسػامة حمػداف ،أف هكػوف الحركػة غػادرت دمبػؽ فػي بػكؿ دا ػـ .اػاؿ
في هحري إلى “الحياة” عبر ال اهؼ“ :نظ اًر لمظروؼ الهي هب دها سورية ،اررت القيادة الخروج بػيف الحػيف
واآلخر لمواحمة عمم ا”.
لكف القيادي في الحركة حالح البردويؿ ااؿ لػ “الحياة” إف “الحركة ال يمكن ا العمػؿ فػي سػورية وهػي هبػاهد
وج نا نحا عديدة لمنظاـ
حماـ الدـ وال هسهطيع فعؿ بيء” .وااؿ أيضاً“ :نبعر بغ ازرة الدماء الهي هسيؿّ .
ّ
السػػوري بضػػرورة واػػؼ الهعامػػؿ األمنػػي مػػع المهظػػاهريف” .وأضػػاؼ“ :ال يمكننػػا االسػػه هار بػػدماء السػػورييف،
وفطرهنا هوجب عمينا الهعاطؼ مع إخواننا هناؾ”.
وأكػػد البردويػػؿ أف جميػػع ايػػادات حمػػاس خرجػػت مػػف سػػورية ،لهعػػذر العمػػؿ فػػي ظػػؿ األجػواء األمنيػػة الراهنػػة،
واحهجاجاً عمى مواحمة القهؿ ،كما ااؿ.
لكن بدد عمى أف الحركة لـ ههخذ بعد مق اًر جديداً ل ا ،معمناً أف الهواحؿ مع النظاـ السوري“ :انقطع ووحؿ
إلى طريؽ مسدود”.
وعممت “الحياة” أف الهرهيبات بالنسبة لمج از العسكري اد اسهكممت بنقؿ غالبية القيادات العسكرية المهواجدة
فػي دمبػؽ إلػػى اطػاع غػزة ،وبػرفقه ـ عضػػو المكهػب السياسػػي لمحركػة عمػػاد العممػي .وأغمػػؽ معسػك ار حمػػاس
في دمبؽ في بكؿ ن ا ي.
واػػاؿ ر ػػيس مركػػز القػػدس عريػػب الرنهػػاوي ،إف حمػػاس لػػـ يكػػف ل ػػا أف هسػػهمر وسػػط المجػػازر والعنػػؼ ،ألف
العالاة مع دمبؽ هحولت إلى عبء عمى الحركة اإلسػالمية الفمسػطينية .واػاؿ إف “نظػاـ األسػد بػات معػزوالً
سياسياً” ،ولـ يعػد ممكنػاً لحمػاس أف هبقػى منفػردة عػف الحركػات اإلخوانيػة فػي العػالـ العربػي ،الهػي باهػت فػي
حداـ مع نظاـ األسد بسبب امع العنيؼ لمبعب السوري.
الحياة ،لندن1021/3/4 ،
 .40رام اهلل أقرب إلى القدس

حساـ كنفاني
ال بؾ أف المبادرة لعقد مؤهمر دولي خاص بالقدس المحهمة هي مبادرة جيػدة ،وال سػيما إذا كانػت الهوحػيات
الهي حدرت مماثمة لهمؾ الحادرة عف مؤهمر القدس الػذي انعقػد األسػبوع الماضػي فػي الدوحػة ،والػذي طمػب
مف مجمس األمف هبكيؿ لجنة هحقيؽ دولية خاحة باالنه اكات “اإلس ار يمية” في المدينة المقدسة.
غير أف البيانات ال هكفي ،وخحوحاً إذا لـ هرفؽ بإجراءات فعميػة عمػى أرض الوااػع .بعػد انفضػاض مػؤهمر
القدس لػـ نسػمع بػي اً عػف لليػة الهوجػ إلػى مجمػس األمػف لطمػب هبػكيؿ لجنػة الهحقيػؽ ،أو عػف إعػالف لجنػة
م مه ا الهواحؿ مع المنظمة الدولية في هػذا الخحػوص .انه ػى االجهمػاع بعػد الخطػب الرنانػة والمنابػدات،
وحػػدر اإلعػػالف الخهػػامي وكػػؿ مػػف المػػؤهمريف ذهػػب فػػي حػػاؿ سػػبيم وبقيػػت القػػدس عمػػى حال ػػا :انه اكػػات
يومية وعمميات ه ويد.
المؤهمر ،ورغـ منابده أو دعوه لهبكيؿ المجنة ،وضع حؿ اضية القدس المحهمة في إطار عممية الهسوية،
أي أف المدينة سهبقى مهروكة إلى مزاج ومساومات المهفاوضػيف ،مػع العمػـ أف عمميػة الهسػوية برمه ػا مهعثػرة
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ومهوافة عند أمور ال هوازي أهمية المدينة المحهمة ،الهي سبؽ أف أدت إلى مفاوضات كامب ديفيد الثانية في
العاـ .1000
عػػف أي هسػػوية ،خاحػػة عمػػى المدينػػة نهحػػدث؟ هػػؿ يهواػػع أحػػد أف يػػهـ هقػػديـ أفكػػار أهػػـ مػػف المقهرحػػات الهػػي
ادم ا الر يس األمريكي األسبؽ بيؿ كمينهوف في كامب ديفيد ،الهي رفضت في حين ا؟ ال أحد مف المسؤوليف
الفمسطينييف يبير إلى مثؿ هذا اإلمكانية ،إال إذا كانت دفة المفاوضات اد هغيرت وما رفض الػزعيـ ال ارحػؿ
عبػػاس .كثيػػر مػػف الهس ػريبات خػػالؿ العػػاميف
ياسػػر عرفػػات مػػف الممكػػف أف يقبم ػ الػػر يس الفمسػػطيني محمػػود ّ
الماضييف أبارت إلى مثؿ هذا اإلمكانية ،غير أف ال هتكيد خرج عمى لساف الفمسطينييف وال نفي أيضاً.
اآلف ،ومػػع جمػػود الهسػػوية ،مػػا هػػي حػػيغة إنقػػاذ القػػدس مػػف ال جمػػة اله ويديػػة؟ هػػذا إذا حػ أف المػػؤهمريف،
وفػػي مقػػدمه ـ الطػػرؼ الفمسػػطيني ،جػػادوف فػػي مسػػعى نجػػدة المدينػػة الهػػي هفقػػد يوم ػاً بعػػد لخػػر طابع ػػا .مػػف
المؤكػػد أف مجمػػس األمػػف سػػيغمؽ أبوابػ فػػي وجػ المجنػػة ،هػػذا إذا أرسػػمت وفػػداً لبحػػث هبػػكيؿ لجنػػة الهحقيػػؽ،
خحوحاً أف “الفيهو” األمريكي سيكوف جاه اًز ،وهو اسهخدـ في اضايا أاؿ مف هذا.
لمػػاذا ال هػػهـ هجربػػة خيػػار لخػػر .أليسػػت راـ اهلل أاػػرب إلػػى القػػدس مػػف الدوحػػة ،أال هسػػهحؽ المدينػػة المقدسػػة
الثػػورة أو االنهفػػاض مػػف أجم ػػا ،ولينضػػـ بػػذلؾ الفمسػػطينيوف إلػػى ركػػب الربيػػع العربػػي؟ أس ػ مة برسػػـ القيػػادة
الفمسطينية.
الخميج ،الشارقة1021/3/4 ،

 .42حماس واألزمة السورية

عالء الديف البطة
منذ هفجر األزمػة فػي سػوريا فػي مػارس 1022كانػت الفهػة حالػة االسػهقطاب الحػادة الهػي هعرضػت ل ػا حركػة
المقاومػػة اإلسػػالمية حمػػاس والهػػي وضػػعت الحركػػة فػػي مواػػؼ ال هحسػػد عمي ػ بػػؿ يكػػاد يكػػوف مػػف أحػػعب و
أاسى الموااؼ السياسية الهي هعرضت ل ا حركة حماس خالؿ السنوات الماضية.
فالنظاـ السوري كاف يرح أن هو أوؿ مف برع أبواب أماـ حركة حماس ووفر ل ا المكاف و المالذ في أواات
عحيبة كانت كؿ األبواب موحدة في وج ا و لـ هجد في ا الحركة مكانا أو نحي ار لخر.
البػػعب السػػوري -مػػف ج ه ػ  -كػػاف ج ػػة االسػػهقطاب األخػػرح والهػػي كانػػت هػػرح أف البػػعب السػػوري كػػاف
الحاضنة الحقيقية لمحركة وليس النظاـ معهب ار أف الحاضنة البػعبية والجماهيريػة هػي األاػوح واألاػدر واألدوـ
عدا عف أف البعب السوري لـ يبخؿ عف العطاء لمحركة واياداه ا وأبنا ا في يوـ مف األياـ.
ورغػػـ هػػذا الحالػػة العحػػيبة واألم ػواج المهالطمػػة والبػػد والجػػذب مػػف أط ػراؼ عديػػدة ومحاولػػة كػػؿ مػػف طرفػػي
األزمة الححوؿ عمى مواؼ مساند ل ا فضال عف الضغط المهواحؿ مف أطراؼ إاميمية هجاا طػرؼ مػا فػإف
الحركة اسهطاعت أف هغمر عباب البحر ب دوء وأماف.
ولعؿ الجميع يذكر البياف الب ير الذي أحدره الحركة في منهحؼ العاـ الماضي والػذي كػاف يبػدو واضػحا
 أو كما أباعت أوساط إعالمية  -أن جاء اسهجابة لضغط كبير مف الحكومة السورية عمى حركة حماسالتاريخ :االحد 1021/3/4
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لمححوؿ عمى مواؼ مساند ل ا ،فكاف الػرد ببيػاف مهػزف ومقهضػب ودبموماسػي يسػهطيع كػؿ طػرؼ أف يعهبػرا
لحالح األمر الذي أثار امهعاضا كبي ار لػدح النظػاـ السػوري الػذي اعهبػرا أاػؿ بكثيػر ممػا كػاف يتمػؿ .بػؿ إف
بعػض األطػراؼ المحسػػوبة عمػػى النظػػاـ السػػوري بػػنت هجومػػا الذعػػا عمػػي الحركػػة وبيان ػػا ومواف ػػا واعهبػػرت
ذلؾ عدـ وفاء مف حماس لما ادمه سوريا لمحركة .
وبالفعػػؿ اسػػهطاعت الحركػػة وبم ػػارة عاليػػة الثبػػات واالسػػهمرار فػػي مواف ػػا المعمػػف وهػػي أن ػػا ال ههػػدخؿ فػػي
الموااؼ الداخمية لمدوؿ المضيفة األمر الذي أضاؼ لمحركة رحيدا سياسيا جديدا.
إال أف األسبوع األخير مف ب ر فبراير -الحالي  -ب د ثالث مفاجمت مهالحقة:
األولي في يوـ الجمعة  14فبراير في الجامع األزهػر حينمػا هحػدث السػيد ر ػيس الػوزراء إسػماعيؿ هنيػة ومػف
عمى منبر الجامع األزهر في القاهرة اا ال "إذ أحييكـ وأحيي كؿ بعوب الربيع العربي بػؿ البػهاء اإلسػالمي،
فتنا أحيي بعب سوريا البطؿ الذي يسعى نحو الحرية والديمقراطية واإلحالح" حيث كانت هذا المرة األولػى
الهي يحدر في ا مواؼ عمني وحري يساند ثورة البعب السوري.
أما المفاجتة الثانية فقد كانت بعد أاؿ مف ساعة مف كممة السيد هنية وفي كممة لمدكهور حالح البردويؿ بعد
حالة الجمعة في مسيرة بغزة حيث جاءت كممه مؤيدة لثورة البعب السوري و في ذات السياؽ
وبعد يوميف فقط كانت المفاجتة الثالثة عبر الهحري المدوي لمدكهور موسي أبو مرزوؽ نا ب ر يس المكهب
السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية"حماس" الذي ااؿ في إن غادر سوريا مع بااي ايادات الحركة "احهجاجػا
عمى ما وحف بػ الحممة الوحبية الهي يبن ا نظاـ الػر يس ببػار األسػد ضػد معارضػي "مضػيفا " إف حمػاس
لـ يعد ل ا وجود مف الناحية العممية في سوريا وذلؾ رغـ اسهمرار مكاهب ا هناؾ".
وهذا يعهبر مف أكثر موااؼ الحركػة حػدة ووضػوحا واػوة ضػد النظػاـ السػوري منػذ انػدالع األزمػة (الثػورة) فػي
سوريا.
ولكف بعيدا عف ذلؾ اعهقد أننا يجب أف نهواؼ عند معطيات خطيرة وم مة وهي:
إف هذا الوضػوح فػي الهحػري يبػكؿ سػابقة فػي الهػارين السياسػي الحػديث لحركػة حمػاس الهػي يػنص ميثاا ػا
الداخمي عمى ( عدـ الهدخؿ في البػؤوف الداخميػة ألي دولػة) وبالهػالي يبػكؿ مخالفػة واضػحة لمػادة مػف مػواد
الميثاؽ.
إف هػػذا يبػػكؿ إح ارج ػا سياسػػيا لمحركػػة فػػي عػػدـ وضػػوح مواف ػػا مػػف الثػػورات العربيػػة السػػابقة وهحديػػدا الثػػورة
الميبية الهي اهؿ في ا ما يزيد عمى ثالثيف ألؼ ب يد.
واف ذلؾ يحمؿ مخاطر عديدة عمى الوااع والجالية الفمسطينية فػي المخيمػات السػورية الهػي يزيػد عػدد أفرادهػا
عمى  600,000فمسطيني مقيميف في سوريا ويهمهعوف بامهيازات كبيرة ال يهمهع ب ػا أي الجػف فمسػطيني فػي
دوؿ البهات بؿ وفي الدوؿ العربية.
كمػػا يبػػكؿ ذلػػؾ خطػػورة عمػػى وضػػع حركػػة حمػػاس فػػي سػػوريا وعمػػى أنحػػارها الكثػػر ومكهسػػاباه ا ومؤسسػػاه ا
الوطنية في
المخيمات السورية الهي هـ إنجازها عبر سنوات طواؿ وعمؿ مسهمر ودءوب.
وعميػ فػػإنني أدعػػو اإلخػػوة األفاضػػؿ فػػي المسػػهويات القياديػػة المخهمفػػة إلػػى الواػػوؼ عنػػد مػػا حػػدث جميػػا وعػػدـ
إطالؽ العناف
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لإلخػػوة النػػاطقيف اإلعالميػػيف مػػف جميػػع الفحػػا ؿ حهػػى نسػػهفيد فعػػال مػػف هجػػارب الهػػارين ونحػػافظ عمػػى أبنػػاء
بعبنا وعمى اضيهنا وال نكرر متساة الحراع بيف فه والنظاـ األردني في ثمانينات العقد الماضي والهػي راح
ضحيه ا اآلالؼ فضالً عف متساة فمسطينيي الكويت عاـ  2992والذيف ما زاؿ بعض ـ يعاني إلى اآلف.
موقع فمسطين أون الين1021/3/3 ،
 .41انقاذ القدس وتقسيم العمل

د .إبراهيـ البحراوي
أمامنا موافاف مهضارباف ببتف دعـ أهؿ القدس ،األوؿ همثؿ في دعػوة الػر يس الفمسػطيني لمعػرب والمسػمميف
إلى الهوج لزيارة القدس عمى أساس وج ة نظرا القا مة عمى أف زيارة المدينة المقدسػة ال هعنػي هطبيعػاً ،ألف
زيػػارة السػػجيف ليسػػت هطبيعػاً مػػع السػػجاف ،وألف النبػػي عميػ الحػػالة والسػػالـ أوحػػانا ببػػد الرحػػاؿ إلي ػػا والػػى
المس ػجد األاحػػى .وهػػذا فػػي هقػػديري ،مواػػؼ عممػػي يضػػع المحػػمحة أوالً ويسػػه دؼ هػػوفير حالػػة مػػف المػػدد
المعنوي والمالي ألهالي القدس مف خالؿ اإلنفاؽ الذي يقوـ ب الزوار العرب والمسمموف.
أما المواؼ الثاني النقيض ،ف و مواؼ الهزمه بخحياً والهزـ ب معظـ المثقفيف العرب ،وهو الذي يػرح فػي
الزي ػػارة نوعػ ػاً م ػػف الهطبي ػػع ،نظػ ػ اًر الض ػػطرار ال از ػػر لمحح ػػوؿ عم ػػى هتب ػػيرة دخ ػػوؿ م ػػف الس ػػمطات اإلسػ ػ ار يمية
المحهمة .لقد أحدر القرضاوي رداً عمى دعوة عباس األخيرة يحرـ في مف وج ة النظر الدينية ،زيارة المدينػة
لغير الفمسطينييف .المبكمة أف رفض زيارة القدس مع دالله اإليجابية مف الناحيهيف السياسية والدينية ينطوي
بالفعؿ عمى عزؿ أهؿ القدس نفسياً عف محيط ـ العربي واإلسالمي ،خحوحاً مع ضعؼ الج ود الهي نقوـ
ب ػػا لنجػػده ـ مػػف الخػػارج فػػي مواج ػػة الضػػغوط الممن جػػة الهػػي بػػدأه ا سػػمطات االحػػهالؿ وجماعػػات أنحػػار
ال يكؿ الي ودي منذ واعت القدس البراية هحت االحهالؿ عاـ .2967
لقد وج ت نداءات عديدة عمى العقود الثالثػة الماضػية فػي مقػاالهي هنػا وفػي محػر ،منب ػاً لضػراوة األنبػطة
الح يونية الهي هقودها منظمة "جوش أمونيـ" وغيرها لمضغط عمى أهؿ القدس واجبػارهـ عمػى الرحيػؿ بكافػة
األس ػػاليب ب ػػدءاً م ػػف بػ ػراء البي ػػوت وهحويم ػ ػا إل ػػى م ػػدارس ديني ػػة وأوك ػػار إرهابي ػػة إلزع ػػاج وهخوي ػػؼ الع ػػرب
ػاء بػػالق اررات الحػػادرة عػػف حكومػػة االحػػهالؿ بإبعػػادهـ عػػف المدينػػة وهػػدـ بيػػوه ـ .واذا كػػاف
والمسػػمميف ،وانه ػ ً
العا د لمنداءات ولممؤهمرات والق اررات الهػي ههخػذها عػف بعػد ،مػازاؿ ضػعيفاً ،مقارنػة بالححػيمة الضػخمة الهػي
هحقق ػػا إسػ ار يؿ منػػذ عػػاـ  ،2967الهػػي وحػػمت إلػػى إبعػػاد أربعػػة عبػػر ألفػاً مػػف العػػرب والمسػػمميف مػػف خػػالؿ
س ػػحب بطاا ػػات ال وي ػػة ،وال ػػى ه ػػدـ  330بيهػ ػاً ف ػػي المدين ػػة طبقػ ػاً لمهقري ػػر ال ػػذي أح ػػدره أخيػ ػ اًر دا ػ ػرة ب ػػؤوف
المفاوضات في منظمة الهحرير الفمسطينية ،فإف عمينػا الهفكيػر بطريقػة أكثػر اػدرة عمػى الهػتثير والحفػاظ عمػى
الموااؼ معاً.
أهؿ القػدس يمثمػوف خػط الػدفاع األوؿ الفعػاؿ بقػدره ـ عمػى الهنػادي والهجمػع واالحهبػاد داخػؿ سػاحة المسػجد
األاحى والحرـ القدسي البريؼ عند هعرض لمحاوالت االاهحاـ مف جانب جماعات أنحار ال يكػؿ والجنػود
اإلس ار يمييف ،وبالهالي فإف وضػع ـ االاهحػادي ال ػش نهيجػة لسياسػات الهجويػع اإلسػ ار يمية ،هػو مػا يجػب أف
نركز عمي جنباً إلى جنب مع هحريؾ مجمس األمف والقوح الدولية ،طبقاً لالاهراح المقدـ مف أمير اطر الػذي
يقضػػي بالهوج ػ إلػػى مجمػػس األمػػف السهحػػدار ا ػرار يقضػػي بهبػػكيؿ لجنػػة هحقيػػؽ دوليػػة لمهحقيػػؽ فػػي جميػػع
اإلجراءات ،الهي اهخذه ا إس ار يؿ منذ عاـ  2967في القدس بقحد طمس معالم ا اإلسالمية والعربية.
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السواؿ هنا هو :هؿ نسهطيع هوفير الدعـ االاهحادي والمالي عف بعد ألهؿ القدس ،أـ أف هذا األمػر محػاط
بهعقيدات وحعوبات هخمق ا سمطات االحهالؿ لمنع هذا الدعـ؟ اإلجابػة الهػي يممك ػا السياسػيوف العػرب ،هػي
الهػػي سػػهحدد مػػدح حاجػػة أهػػؿ القػػدس إلػػى هػػوفير الزيػػارات الجماعيػػة مػػف الػػدوؿ العربيػػة واإلسػػالمية ،كقنػػاة
لهعزيز ااهحادهـ وهجاره ـ ،وبالهالي هثبيه ـ في مواج ة الضغوط اإلس ار يمية.
أرجػػو أف يحػػارحنا السياسػػيوف العػػرب فػػي مػػؤهمر القمػػة العربيػػة المقبػػؿ خػػالؿ أسػػابيع باإلجابػػة ،فػػإذا هبػػيف أف
هناؾ عقبات هحوؿ دوف إيحاؿ الدعـ االاهحادي الرسمي العربي إلى أهؿ القدس المرابطيف ،فإن لف يكوف
أمامنا سوح طريؽ هقسيـ العمؿ بحيث ههولى جمعيات أهمية عربية هنبت إلنقاذ القدس خحيحاً مستلة هػوفير
الم ػػدد الم ػػالي ع ػػف طري ػػؽ ال ػػرحالت لمػ ػواطنيف م ػػدركيف لرس ػػالة ه ػػذا ال ػػرحالت ،ف ػػي ح ػػيف يه ػػولى المس ػػؤولوف
الرسميوف مسؤولية هحريؾ مجمس األمػف والمجهمػع الػدولي ،ويهػولى لخػروف هحفيػز ال مػـ نحػو هضػافر ج ػود
األمة العربية واإلسالمية.
أسهاذ الدراسات العبرية  -جامعة عيف بمس
االتحاد ،أبو ظبي1021/3/4 ،
 .43إتفاا الدوحة  ...ومدى مشروعيتو الدستورية

د .راضي العبدالالت
إف مبػػدأ المبػػروعية والػػذي هقػػوـ عمي ػ الدولػػة القانونيػػة والدولػػة الديمقراطيػػة يقضػػي أف هنبثػػؽ كػػؿ السػػمطات
والمؤسسػات فػي الدولػػة اسػهناداً إلػى أحكػػاـ الدسػهور والقػانوف .وأيضػاً أف يكػوف البػعب محػػدر كػؿ السػػمطات
وأف هحهرـ السمطات والمؤسسات واألفراد في عمم ا أحكاـ الدسهور والقانوف.
أف خػػروج أي سػػمطة عػػف أحكػػاـ الدسػػهور هجعػػؿ أعمال ػػا وا ارراه ػػا غيػػر بػػرعية ،أمػػا إذا خرجػػت السػػمطات أو
بعضػ ا عػػف أحكػػاـ الدسػػهور وببػػكؿ من جػػي وبحػػورة واسػػعة هجعػػؿ الدولػػة والحكومػػة بوليسػػية واػػد هكػػوف فػػي
حاالت وببروط محددة حكومة دكهاهورية أو ما يطمؽ عمي ا الحكومة الوااعية وببروط معينة.
بقػػى القػػانوف األساسػػي لدولػػة فمسػػطيف كمػػا أعمػػف عن ػ فػػي عػػاـ ( )1003واا ػ اررا غيػػر نافػػذ فػػي فه ػرات كثي ػرة،
ولكػػف جػػاء اهفػػاؽ الدوحػػة والػػذي نػػص عمػػى هبػػكيؿ الحكومػػة الفمسػػطينية بر اسػػة الػػر يس أبومػػازف إضػػافة إلػػى
احهفاظػ بمنحػػب كػػر يس لمسػػمطة والمناحػػب األخػػرح العديػدة ليبػػكؿ فراػاً واضػػحاً لممبػػروعية الدسػػهورية فػػي
فمسطيف.
طبيعة النظاـ السياسي الفمسطيني:
يعهبر النظاـ السياسي الفمسػطيني كمػا جػاء فػي القػانوف األساسػي بتنػ جم ػوري كمػا ورد فػي المػادة راػـ ()2
من ػ  ،ولكػػف جػػاءت المػػادة ( )8لهوض ػ بتن ػ نظػػاـ ديمق ارطػػي نيػػابي يقػػوـ عمػػى الهعدديػػة الحزبيػػة والسياسػػية.
وبالهػػالي يعهبػػر النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني أاػػرب إلػػى النظػػاـ الجم ػػوري النيػػابي منػ إلػػى النظػػاـ الجم ػػوري
الر اسػػي وهػػذا مػػا هؤكػػدا مػواد الدسػػهور الهػػي هحػػدد حػػالحيات كػػؿ مػػف ر ػػيس الدولػػة ور ػػيس الػػوزراء والسػػمطة
الهبػريعية .حيػػث وزعػػت الحػػالحيات وبقػدر أكبػػر لمسػػمطة الهبػريعية والسػمطة الهنفيذيػػة ممثمػػة بػػر يس الػػوزراء
والوزراء وبتاؿ لمسمطة الر اسية.
ال يوجد ما يمنع  ...وال يوجد ما يؤيد :
ال وجود نػص فػي القػانوف األساسػي يمنػع مػف الجمػع بػيف منحػبي الر اسػة والػو ازرة ،ولكػف ال يوجػد نػص فػي
القػػانوف األساسػػي يؤيػػد الجمػػع بػػيف منحػػبي الر اسػػة والحكومػػة .والقاعػػدة القانونيػػة أف األحػػؿ فػػي األبػػياء
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اإلباحة وهػي معمػوؿ ب ػا فػي القػانوف المػدني والج از ػي ولكػف ال ُيعمػؿ ب ػا إطالاػاً فػي القػانوف الدسػهوري ألف
القانوف الدسهوري ينظـ سمطات الدولة وأج زه ا ومؤسساه ا وحقوؽ المػواطنيف وغيرهػا وطبيعػة أنظمػة الحكػـ
وبػػكم وغيرهػػا الكثيػػر وال هسػػهطيع أي سػػمطة أف همػػارس أعمال ػػا واخهحاحػػاه ا إال بػػنص دسػػهوري وبالهقيػػد
بػ ػػالنص الدسػ ػػهوري وببػ ػػكؿ ححػ ػػري ومحػ ػػدد كمػ ػػا يػ ػػنص الدسػ ػػهور نفس ػ ػ  ،واف محاولػ ػػة أي سػ ػػمطة ممارسػ ػػة
اعهداء عمى مبدأ المبروعية .ولذلؾ فإف الجمع يحهاج إلػى نػص
اخهحاحاه ا خارج النص الدسهوري يعهبر
ً
دسػػهوري وهػػذا ممك ػػف إذا جػػرح هعػػديؿ مػ ػواد القػػانوف األساسػػي وال ػػذي يهطمػػب بموافقػػة ثمث ػػي إعفػػاء المجم ػػس
الهب ػريعي الفمسػػطيني مػػع اإلبػػارة إلػػى أف المجمػػس اػػد انه ػػى مػػدة واليه ػ حسػػب نػػص المػػادة ( )67حيػػث ال
يجوز همديد أعماؿ المجمس إال لحاالت الضرورة وبقانوف يحدر عف المجمس ،وهذا لـ يححؿ.
السمطة الهنفيذية ههوالها الحكومة:
أكػػدت المػواد ( )63و ( )64مػػف القػػانوف األساسػػي عمػػى أف البػػعب هػػو محػػدر السػػمطات وأنػ ال يحػػؽ ألي
سمطة أو فرد أو جماعة أف هدعي خالؼ ذلؾ أو أف هخالؼ أحكاـ الدسػهور وبالهػالي فحػمت وببػكؿ واضػ
ودايؽ بيف سمطة الر يس والسمطة الهنفيذية كما خول ا وححره ا وببكؿ ححري بالحكومة كما ورد في نص
المادة ( )241والهػي هػنص أف السػمطة الهنفيذيػة مناطػة بمجمػس الػوزراء .وخمػت مػف إعطػاء ر ػيس الدولػة أي
س ػػمطات بالحكوم ػػة وباله ػػالي ف ػػإف الوالي ػػة العام ػػة ه ػػي لمحكوم ػػة ولمجم ػػس ال ػػوزراء ف ػػي إدارة الب ػػؤوف الداخمي ػػة
والخارجية وهنا يجب الهتكيد عمى أف المفاوضات هي مف اخهحاص مجمس الوزراء أو مف يفوضػ بػالهوايع
عمػػى المعاهػػدات الدوليػػة هػػو مػػف اخهحػػاص مجمػػس الػػوزراء ويبقػػى المجمػػس الهب ػريعي والػػر يس الحػػؽ فػػي
المحاداة البكمية.
الحكومة هطمب الثقة  ...ومسؤولة أماـ البرلماف:
حسب المادة ( )231فإف ر ػيس الػوزراء أف يعػرض الهبػكيمة الحكوميػة ويطمػب الثقػة مػف المجمػس النيػابي...
ف ػػؿ يقبػػؿ الػػر يس ذلػػؾ؟ وحسػػب نػػص المػػادة ( )234فػػإف ر ػػيس الػػوزراء والػػوزراء مسػػؤوليف مسػػؤولية فرديػػة
وهضامنية أماـ المجمس النيابي عف أعماؿ الحكومة ...ف ؿ يقبؿ الر يس ذلؾ؟ وكيؼ يػؤدي الػر يس كػر يس
لمحكومػػة وأعضػػاء حكومه ػ اليمػػيف حسػػب نػػص المػػادة ( )236أمػػاـ ر ػػيس الدولػػة  ...أـ يػػؤدي اليمػػيف أمػػا
نفس ؟
اخهحاحات الر يس  ...واخهحاحات ر يس الحكومة:
لقػػد حػػددت المػػادة ( )244مػػف القػػانوف األساسػػي اخهحاحػػات مجمػػس الػػوزراء وهػػي كثيػرة ومػػف أهم ػػا إعػػداد
الموازنة وهنظيـ إدارة الدولػة ومؤسسػاه ا وأج زه ػا المهعمقػة ومهابعػة أعمال ػا ورسػـ السياسػات العامػة وغيرهػا.
وهػػي اخهحاحػػات مخهمفػػة عػػف اخهحاحػػات الػػر يس كمػػا حػػدرت فػػي نػػص المػػادة ( )211وهػػي الهػػي هعمػػؽ
بالمحاداة عمى القوانيف بعد إارارها في المجمػس النيػابي ،وأيضػاً المػادة ( )214فيمػا يهعمػؽ بإحػدار الم ارسػـ
في حالة الطوارئ والمادة ( )215بهعييف السفراء وعزل ـ.
مبػػروعية السػػمطات الفمسػػطينية واػػد انه ػػت مػػدة واليه ػػا وال يوجػػد فػػي القػػانوف األساسػػي ممػػا يهػػي الهمديػػد.
إض ػػافة إل ػػى م ػػا ورد ف ػػي اهف ػػاؽ الدوح ػػة بط ػػرح وبق ػػوة م ػػدح ب ػػرعية الحكوم ػػة القادم ػػة وم ػػدح ب ػػرعية نه ػػا ت
اإلنهخابات الر اسية والهبريعية في حكومة ال هممؾ برعية دسهورية.
وهؿ يهـ هعديؿ ( )24مادة في الدسهور الفمسطيني حهى يجمع الر يس بيف منحبي الر اسة والحكومة؟
وهذا ل أبعاد اانونية وسياسية وبعبية خطيرة وخاحة أف المجمس الهبريعي الفمسطيني اد انه ت واليه وهو
المخوؿ دسهورياً بهعديؿ الدسهور.
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إف اػ اررات الجامعػػة العربيػػة واسػػهقباؿ عواحػػـ عالميػػة لػػبعض المسػػؤوليف ال هعطػػي بػػرعية ألحػػد .فػػاإلعهراؼ
بالسػػمطة بػػيء وبػػرعيه ا المسػػهمدة مػػف انهخاب ػػا وهقيػػدها بتحكػػاـ الدسػػهور .والحػػديث عػػف بػػرعية حزبيػػة أو
برعية ثورية غير اا ـ وغير مهوافرة بروط ا في ظؿ وجود اانوف أساسي ابمت في هػذا الفحػا ؿ واألحػزاب
بالدسػػهور .إف اإلعهبػػارات السياسػػية الداخميػػة واإلاميميػػة والدوليػػة لمػػدوؿ يجػػب أف هؤسػػس عمػػى سػػمطات هبنػػى
عمى مبدأ المبروعية وهكوف أعمال ا برعية ودسهورية ومهوافقة مع القانوف الدولي.
خبير في السياسة الدولية والقانوف الدولي
القدس العربي ،لندن1021/3/4 ،

 .44كاريكاتير:

الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/3/4 ،
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