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 2لممفاوضات أو أوسمو  عريقات: نرفض تمديد المفاوضات وال نقبل باتفاق إطار جديد 1

القدس "أكد رئيس طاقـ المفاوضات الفمسطينية مع إسرائيؿ صائب عريقات لػ: وليد عوض  –راـ اهلل 
ستئنافيا بنياية تموز/يوليو أمس األحد أف جوالت المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية التي جرى ا "العربي

 –أمريكية، وأمريكية  –الماضي برعاية أمريكية متوقفة وأف ما يجري حاليا ىو مفاوضات فمسطينية 
إسرائيمية لموصوؿ التفاؽ سالـ نيائي، مشددا عمى أنو لف يتـ القبوؿ بأي اتفاؽ اطار جديد لممفاوضات، 

ياية نيساف/ابريؿ القادـ، ومؤكدا بأف ىناؾ رفضا فمسطينيا وأف القرار الفمسطيني ىو الوصوؿ التفاؽ سالـ بن
 بشكؿ مطمؽ إلمكانية تمديد فترة المفاوضات تحت أي ظرؼ.

والتفاوض  2وبشأف ما يتردد بأف ىناؾ توجيا فمسطينيا بإمكانية القبوؿ باتفاؽ اطار جديد أو اتفاؽ أوسمو 
عربي"، "ىذا كالـ فارغ وال أساس لو مف الصحة عمى تفاصيؿ ذلؾ اإلتفاؽ الحقا قاؿ عريقات لػ"القدس ال

عمى اإلطالؽ، وال يمكف قبولنا تمديد المفاوضات، وال يمكف قبولنا باتفاؽ انتقالي او مرحمي، نحف نسعى 
 29وتنتيي  2013تموز/يوليو عاـ  29أشير، بدأت في  9التفاؽ حوؿ كؿ قضايا الوضع النيائي خالؿ 

قيقة وأطمب مف الجميع الكؼ عف محاوالت إزاحة البوصمة عما تقوـ بو ، وىذه ىي الح2014نيساف/ابريؿ 
 اسرائيؿ مف جرائـ عمى االرض".
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بأي  2وتابع عريقات الذي يوصؼ بكبير المفاوضيف الفمسطينييف قائال "ال أعتقد أنو يمكف القبوؿ بأوسمو 
واآلف المطموب ىو اتفاؽ سالـ  شكؿ مف األشكاؿ ألف المراحؿ اإلنتقالية انتيت والمراحؿ المرحمية انتيت،

شامؿ حوؿ كؿ قضايا الوضع النيائي القدس والحدود والمستوطنات والالجئيف والمياه واألمف واإلفراج عف 
أشير، وال يمكف التمديد ليذا السقؼ تحت  9األسرى دوف استثناء، وذلؾ ضمف السقؼ الزمني الذي حدد بػ 

ات وجيت لعريقات كرئيس لطاقـ المفاوضات بامكانية قبولو أي حاؿ مف األحواؿ"، وذلؾ ردا عمى اتيام
 بتمديد فترة المفاوضات والوصوؿ التفاؽ إطار أو مرحمي.

وتابع قائال "وعمى أي حاؿ المسألة اآلف ال تتعمؽ بتسمية اإلتفاؽ، فاسرائيؿ بممارساتيا اإلستيطانية 
ض ىي تدمر الفرص المتاحة لتحقيؽ اتفاؽ واإلمالءات واإلقتحامات واإلغتياالت وفرض الحقائؽ عمى االر 

سالـ، وبالتالي نريد اف نوجو األمور لتوجيييا الصحيح، والتوجيو الصحيح اآلف ىو أف الحكومة اإلسرائيمية 
بممارساتيا اإلستيطانية واإلغتياالت والقتؿ بدـ بارد ومصادرة األراضي وىدـ البيوت واإلعتداء عمى غزة 

 مف يدمر احتماالت تحقيؽ السالـ". واإلعتداء عمى األقصى ىي
وردا عمى المخاوؼ الفمسطينية مف امكانية اف تُقدـ القيادة الفمسطينية وطاقميا التفاوضي عمى التوقيع عمى 
اتفاؽ اطار جديد بشأف قضايا الوضع النيائي والشروع الحقا في التفاوض عمى التفاصيؿ رد عريقات قائال 

يء مف ىذا القبيؿ. كاف اتفاقنا مع الجانب االمريكي ىو التوصؿ التفاؽ شامؿ لػ"القدس العربي"، "ال يوجد ش
حوؿ كؿ قضايا الوضع النيائي، القدس والحدود والمستوطنات والالجئيف والمياه واالمف واالفراج عف 
االسرى دوف استثناء، ومواقفنا واضحة ومحددة بكؿ ىذه المسائؿ ومواقؼ العرب محددة وواضحة في ىذه 

سائؿ"، مشددا عمى اف الجانب االمريكي لـ يقدـ أية افكار مكتوبة لجسر الفجوة ما بيف المواقؼ الم
 الفمسطينية واالسرائيمية لػاية االف.

وتابع "يقولوف أف الجانب االمريكي قدـ افكارا. انا حسب معموماتي الشخصية أعرؼ تماـ المعرفة أف 
اإلختبار وطرح أفكار ولـ يقدـ أي شيء خطي رسمي حتى ىذه الجانب االسرائيمي ال زاؿ في اطار بالونات 

المحظة، وحاؿ تقديـ شيء رسمي سيتـ عرضو عمى القيادة الفمسطينية وعمى األشقاء العرب التخاذ القرار 
المناسب والرئيس محمود عباس بعث برسالة لإلدارة األمريكية أكد فييا عمى الثوابت الفمسطينية، بالدولة 

 194والقدس الشرقية عاصمة ليا، وحؿ قضية الالجئيف وفؽ قرار  1967مى حدود عاـ الفمسطينية ع
واإلفراج عف األسرى، ورفض بقاء أي اسرائيمي" عمى أراضي الدولة الفمسطينية المنتظرة، مضيفا "أنا لمست 

اوؿ خالؿ األياـ الماضية حمالت ظالمة مف قبؿ بعض الشخصيات التي تريد تسجيؿ نقاط، وىناؾ مف يح
أف يمبسني بأنني أحاوؿ أف أصؿ التفاؽ إطار في المفاوضات مع اسرائيؿ وغير ذلؾ، فيذا كمو كالـ غير 
صحيح عمى اإلطالؽ، وانا أرجو مف الجميع اف يتـ تركيز البوصمة اآلف عمى اسرائيؿ والممارسات 

االؼ وحدة استيطانية  5فمسطينيا وطرحت عطاءات ألكثر مف  31االسرائيمية، فإسرائيؿ قتمت بدـ بارد 
وتيدـ البيوت وتقوـ باالعتداء عمى األقصى، ولذلؾ أقوؿ بأف البوصمة يجب أف تكوف مف قبؿ المتحدثيف 
عمى ىذه االمور ويجب تحميؿ الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف ىذه الجرائـ ويجب تحميؿ 

 فيذه ىي المسألة.إسرائيؿ المسؤولية الكاممة عما آلت إليو عممية السالـ، 
أما اف نشػؿ انفسنا بما طرحتو أمريكا وما لـ تطرحو ونعطي موقفا عمى ما لـ يطرح بعد، فيذا شيء غير 
معقوؿ"، مشيرا لما قالو وزراء الخارجية العرب في اجتماعيـ السبت بالقاىرة بمقر جامعة الدوؿ العربية 

 وضات مع اسرائيؿ.لإلستماع لمرئيس محمود عباس حوؿ ما وصمت اليو المفا
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ىؿ لديكـ شيء خطي رسمي عرض  -محمود عباس -وتابع عريقات "وزراء الخارجية العرب سألوا الرئيس
مف األمريكاف، فقاؿ الرئيس، ال، لـ يعرضوا بعد، وال زلنا في إطار مناقشة األفكار"، مشيرا الى اف "لدى 

كار وأمور، وىذا شأنيـ، ولكف في نياية االمريكييف سموؾ تفاوضي يقوـ عمى بالونات اختبار وعرض اف
 المطاؼ مواقفنا معروفة ومحددة وثابتة".

وبشأف األصوات الفمسطينية التي تطالب باإلنسحاب مف المفاوضات ردا عمى الجرائـ اإلسرائيمية التي 
ى ترتكب في ظؿ تواصؿ محادثات السالـ قاؿ عريقات "ال زالت استقالتي واستقالة االخ محمد اشتية عم

طاولة الرئيس، ولـ تجر مفاوضات منذ زمف، المقاءات التي تجري اآلف ىي بيف اإلدارة األمريكية وبيننا مف 
ناحية وبيف اسرائيؿ واالدارة االمريكية مف الناحية األخرى، والمطموب اآلف بناء اكبر جبية ممكنة لمتأكد أف 

ية والقانوف الدولي، والى ما جاء في قرار أي شيء تطرحو أمريكا مستقبال يجب اف يستند لمشرعية الدول
، وذلؾ في إشارة لإلعتراؼ بدولة فمسطيف عمى حدود "2012تشريف الثاني/نوفمبر  29الجمعية العامة في 

 كدولة غير عضو في األمـ المتحدة. 1967عاـ 
الزيارة قاؿ  وحوؿ الزيارة العاشرة المرتقبة لجوف كيري لممنطقة وما يتوقعو الجانب الفمسطيني مف تمؾ

"ليس لدينا أي مواعيد محددة، ولـ يبمػنا الجانب األمريكي بذلؾ، وكما قمنا نحف نريد مف الجانب  عريقات
نياء اإلحتالؿ  األمريكي أف يمتـز في كؿ تحركاتو بما نص عميو القانوف الدولي والشرعية الدولية وا 

قامة دولة فمس 1967اإلسرائيمي عف األراضي المحتمة عاـ  طيف المستقمة بعاصمتيا القدس الشرقية وحؿ وا 
 قضايا الوضع النيائي وعمى رأسيا قضية الالجئيف استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة".

وبشأف اذا ما لبي اجتماع وزراء الخارجية العرب السبت في القاىرة مطالب القيادة الفمسطينية في دعـ 
مجانب الفمسطيني في معركتو التفاوضية مع اسرائيؿ قاؿ عريقات "نعـ، مواقفيا بشأف المساندة العربية ل

الموقؼ العربي موقؼ متكامؿ وموقؼ داعـ حيث قرروا ارساؿ رسالة لالدارة االمريكية لمتأكيد عمى ثوابتنا 
دير والتأكيد عمى القانوف الدولي والشرعية الدولية، فكؿ الشكر والتقدير لالشقاء العرب، وكؿ الشكر والتق

 لالصدقاء في روسيا والصيف واالمـ المتحدة واالتحاد االوروبي الذيف يساندوف الموقؼ الفمسطيني".
وبخصوص الخطوة الفمسطينية القادمة حاؿ انتياء فترة المفاوضات المحددة بنياية نيساف القادـ دوف احراز 

وال اف نحقؽ مصالحتنا الوطنية تقدـ، قاؿ عريقات "الخطوة القادمة معروفة ومحددة، فنحف شعب عمينا ا
بأسرع وقت ممكف ألف التحديات القادمة عمينا ىي تحديات كبيرة ويجب اف نحقؽ مصالحتنا الوطنية بشكؿ 
سريع جدا بالعودة الرادة الشعب والعودة الى صندوؽ االقتراع وتعزيز جبيتنا الداخمية في الضفة والقطاع 

مرار ببناء مؤسسات دولتنا وتعزيز صمود ابناء شعبنا"، مضيفا والقدس والمناطؽ المحتمة، وعمينا االست
منظمة دولية بما فييا جنيؼ وفيينا ومحكمة الجنايات الدولية  63"ونحف االف لدينا الحؽ باالنضماـ لػ

وحضرنا كؿ االمور لذلؾ، والذي يخشى مف محكمة الجنايات الدولية عميو أف يكؼ عف ارتكاب جرائـ 
تعزيز جبيتنا العربية ألف القضية الفمسطينية ىي قضية عربية بامتياز، وتعزيز  الحرب، وىناؾ أيضا

الموقؼ العربي، باألمس كاف الموقؼ العربي مميز جدا، وبصوت واحد يتحدث العرب اآلف مع اإلدارة 
ا مع األمريكية في مساندة الموقؼ الفمسطيني، وذلؾ الى جانب تعزيز جبيتنا الدولية مف خالؿ تعزيز عالقتن

اإلتحاد األوروبي لتجفيؼ مستنقع اإلستيطاف مف خالؿ الموقؼ األوروبي القاضي بمقاطعة المستوطنات 
دولة في  165، وبناء جبية دولية لدعـ القضية" مشيرا الى تمؾ الجبية مف خالؿ تصويت 1/1/2014منذ 

صيره وسيطرتو عمى موارده الجمعية العامة قبؿ أياـ لصالح قرار يؤكد حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير م
 .1967الطبيعية في االراضي المحتمة عاـ 
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واشار عريقات الى اف الوضع الفمسطيني مختمؼ تمامًا اآلف بعد اف تـ االعتراؼ بفمسطيف عمى حدود عاـ 
كدولة غير عضو في األمـ المتحدة األمر الذي يعطييا الحؽ في اإلنضماـ لممنظمات الدولية  1967

الوضع الفمسطيني يختمؼ كثيرا  2012تشريف الثاني/نوفمبر  29تالؿ االسرائيمي، وقاؿ "بعد لمالحقة اإلح
 .2012تشريف الثاني/ نوفمبر  29عف قبؿ 

نحف اآلف دولة فمسطيف وعاصمتيا القدس الشرقية تحت االحتالؿ ولنا الحؽ في اإلنضماـ لممنظمات 
مر في كؿ محاولة ممكنة إلعادة فمسطيف الى خريطة الدولية، وأنجزنا الممؼ بالكامؿ، وأعتقد أننا سنست

 الجػرافيا بعاصمتيا القدس الشرقية". 
وبشأف المصالحة الفمسطينية واذا ما ىناؾ خطوات عممية قريبا إلنياء اإلنقساـ بعد ما وافقت حماس عمى 

مواجية التحديات تشكيؿ حكومة وحدة وطنية برئاسة عباس قاؿ عريقات " أنا باعتقادي أف نقطة االرتكاز ل
 القادمة ىي بإنياء االنقساـ وتحقيؽ وحدتنا الوطنية "، مشيرا الى انو ليس لديو عمـ بخطوات مرتقبة.

 23/12/2013القدس العربي، لندن، 
 
 : كيري لم يقدم أي ورقة رسمية تحدد موقف واشنطن من مفاوضات السالمرياض المالكي 2

الخارجية الفمسطيني رياض المالكي اف وزير الخارجية  صرح وزير :كامؿ إبراىيـ -القدس المحتمة 
االمريكي جوف كيري لـ يقدـ الى الجانب الفمسطيني او لػيره حتى االف اي ورقة رسمية تحدد الموقؼ 
االمريكي مف العممية التفاوضية وليذا السبب ال يستطيع الجانب الفمسطيني اف يقوؿ انو يرفض او يقبؿ 

 المقترح االمريكي.
ضح المالكي اف ما يجري االف ىو محاوالت الستكشاؼ المواقؼ الفمسطينية مف بعض االفكار وبالتالي واو 

بعث رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس برسالة الى الرئيس االمريكي باراؾ اوباما كخطوة استباقية حدد 
صوت فمسطيف امس اف  فييا ما يمكف قبولو وما ىو مرفوض فمسطينيا. واكد المالكي في حديث الذاعة

ىناؾ حديثا عف اف االدارة االمريكية والوزير كيري قد يتقدما بمثؿ ىذا المقترح في الشير المقبؿ او في 
 شير شباط القادـ.

واضاؼ اف اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاىرة استيدؼ التاكيد عمى تبني الموقؼ الفمسطيني وتوضيح 
وعربيا ليصؿ ىذا الموقؼ الى االدارة االمريكية التي تحضر لتقديـ  ما ىو مقبوؿ او مرفوض فمسطينيا

 مقترحاتيا في القريب العاجؿ.
ومف جانبو قاؿ وزير شؤوف االسرى الفمسطيني عيسى قراقع اف رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس 

باستمرار العمميات  االسرائيمية التي عرضت عمى القيادة الفمسطينية والتي تسمح -رفض الخطة االمريكية
 االمنية االسرائيمية في مناطؽ الضفة الػربية وبالتالي اجراء اعتقاالت في صفوؼ الفمسطينييف.

واضاؼ قراقع اف الجانب الفمسطيني يطالب بانسحاب كامؿ لمجيش االسرائيمي وعدـ ممارسة اي عمميات 
 عسكرية تجاه المواطنيف الفمسطينييف .

واف اوروبا ستحمؿ اسرائيؿ المسؤولية في  28ي وجو السرائيؿ بعد اجتماع الدوؿ اؿوعف البياف االوروبي الذ
اف سفراء الدوؿ الخمس )بريطانيا والمانيا وفرنسا »حاؿ فشؿ المفاوضات بسبب االستيطاف قاؿ المالكي: 

بف شتريت واجتمعوا وايطاليا واسبانيا( اجتمعوا في تؿ ابيب مع المدير العاـ لوزارة الخارجية االسرائيمية نسيـ 
 معنا بخصوص خطورة االستيطاف وانعكاساتو عمى حؿ الدولتيف ومسيرة السالـ.

 23/12/2013الرأي، عمان، 
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 تشويينابمتورط  بمصرالفمسطيني .. والسفير "القسام"معسكرات ب: لم ندرب اإلخوان بغزة وزير الثقافة 3

، االتياـ الموجو «حماس»الرياضة في حكومة منى مدكور: رفض محمد المدىوف، وزير الثقافة والشباب و 
 «.مرسى»عيد  فيمعسكرات قتالية بػزة  فيبتدريب شباب إخواف مصر « حماس»إلى حركة 

واإلخواف لتدريب « حماس»، إف اتفاقية تبادؿ الخبرات بيف «الوطف»لػ حصري، في حوار «المدىوف»وقاؿ 
في « فتح»روجتيا حركة « أكذوبة»القساـ التابع لكتائب « المحميات»في معسكر  مصريشاب  2000

 العامريبروتوكوالت تعاوف مع  أيلـ توقع  وزارتي»وأضاؼ: «. حماس»مع  السياسيإطار صراعيا 
بروتوكوؿ  أيفاروؽ، وزير الرياضة في عيد الرئيس المعزوؿ محمد مرسى، كما لـ توقع حكومة )حماس( 

 «.واحد مع أى وزارة مصرية رسمي
ومحمد يوسؼ، بسبب رفع إشارة  عبد الظاىرعقوبات الالعبْيف أحمد  المدىوف،ر فيما وصؼ الوزي

ىؿ ستكوف العقوبة  السيسيصورة الفريؽ  مصريإذا رفع العب »، وتساءؿ: «قاسية»، بأنيا «رابعة»
 «.بالمثؿ؟
الفتنة في ىـ رأس »والسفارة الفمسطينية في القاىرة، وقاؿ:  الفمسطينيىجومًا عمى السفير « المدىوف»وشف 

 .«كؿ ما ينشر ضد )حماس( مف اتيامات
 22/12/2013الوطن، مصر، 

 
 لتعديل وزاري "الحياة الجديدة": الحمد اهلل يجري مشاورات تمييداً  4

أكدت إحدى الشخصيات مف منطقة نابمس لػ"الحياة الجديدة" أف رئيس الوزراء أ.  :رومؿ السويطي -نابمس
 مع بعض الشخصيات تمييدا إلجراء تعديؿ وزاري عمى حكومتو. د. رامي الحمد اهلل، يجري اتصاالت

وقالت الشخصية التي تـ استدعاؤىا ليذا الػرض، وفّضمت عدـ ذكر اسميا، أف التعديؿ المرتقب والذي مف 
المتوقع أف يكوف خالؿ األسبوعيف المقبميف، جاء بناًء عمى تفاىمات مع الرئيس محمود عباس، وأعرب 

عتقاده بأف التعديؿ لف يشمؿ وزارات الخارجية والمالية والداخمية. وقاؿ انو لمس مف المصدر ذاتو عف ا
 رئيس الحكومة رغبتو في التعديؿ بيدؼ الرقي بواقع الخدمات لممواطنيف، وتجديد دماء الحكومة.

 23/12/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 لضفةإلى انمر حماد: لن نسمح بعودة الفمتان األمني  5
قاؿ المستشار السياسي لمرئيس نمر حماد، مساء اليوـ األحد، إف األجيزة األمنية الفمسطينية في : اهلل راـ

 الضفة الػربية "لف تسمح بالفمتاف األمني الذي يخدـ االحتالؿ اإلسرائيمي ومخططاتو".
سبب سياساتيا وقاؿ حماد في تصريحات صحفية، إف الحكومة اإلسرائيمية أماـ المأزؽ والعزلة الدولية ب

تحاوؿ أف تستفيد مف أي عامؿ توتير أو فوضى في المجتمع الفمسطيني، مف خالؿ بعض المجموعات 
  وبعض األفراد الذيف يقوموف بأعماؿ مشبوىة.

وأكد حماد أنو "لف ُيسمح بأف تمر المحاولة اآلثمة التي استيدفت وزير األوقاؼ، وال أي أعماؿ أخرى مف 
ف يحاولوف تشكيؿ عصابات لطالما عانى منيا الشعب الفمسطيني في مرحمة قبؿ بعض األشخاص الذي

 الفتاف األمني".
 22/12/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
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 عياد الميالدأرفضت دخول خمسة وزراء عرب لحضور  "سرائيل"إ: وزارة السياحة في رام اهلل 6

اف اسرائيؿ رفضت دخوؿ وزراء سياحة عرب الى كشفت وزيرة السياحة واالثار روال معايعة : راـ اهلل
 فمسطيف لحضور اعياد الميالد المجيدة.

ونقمت وكالة "معا" عف معايعة قوليا "اف اسرائيؿ رفضت اليـو )االحد( اصدار تصاريح لدخوؿ خمسة وزراء 
وليـ يـو سياحة عرب لحضور احتفاالت اعياد الميالد وقداس منتصؼ الميؿ الذيف كاف مف المتوقع بدء وص

 غد )االثنيف(".
وبينت معايعة اف اسرائيؿ تواصؿ ضرب اركاف المؤسسة الفمسطينية وخاصة قطاع السياحة الذي شيد 
تطورا ممحوظا خالؿ ىذا العاـ . وكاف يتوقع مف ىؤالء الوزراء اف ينقموا الوضع السياحي في فمسطيف الى 

 ة.دوليـ وحث شعوبيـ الى زيارة كافة االراضي الفمسطيني
وكانت الوزيرة معايعة قد وجيت الدعوة لموزراء العرب خالؿ مشاركتيا مؤخرا في اجتماعات مجمس وزراء 

 السياحة العرب في البحريف.
واكدت معايعة حضور الرئيس محمود عباس لقداس منتصؼ الميؿ، اضافة الى وزير خارجية االردف ناصر 

ارجية واألمنية باالتحاد األوروبي، ووزير خارجية رومانيا، جودة، وكاتريف آشتوف الممثؿ األعمي لمسياسة الخ
وعشرة نواب اردنييف مف لجنة السياحة في البرلماف االردني. وتوقعت اف تشيد اعياد الميالد ىذا العاـ 

 حضور اعداد كبيرة مف السياح االجانب وسياح الداخؿ اضافة الى المدف الفمسطينية.
 47ت لحـ محجوزة حتى منتصؼ الشير المقبؿ, حيث يوجد ىناؾ قرابة وقالت اف الػرؼ الفندقية في بي

 فندقا في مدف بيت لحـ وبيت ساحور وبيت جاال.
 23/12/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 وح لغزة والمصالحةفت   روحي ينتقد الربط بين تأخير دخول مرزوقأبو  5

وؽ، بشػدة محاولػة الػربط بػيف تػأخر السػماح انتقد عضو المكتب السياسػي لحركػة "حمػاس" د.موسػى أبػو مػرز 
لمقيادي في حركة "فتح" روحي فتػوح إلػى قطػاع غػزة وبػيف المصػالحة الفمسػطينية، ودعػا الجميػع إلػى "التحمػي 

 بمسؤولية الكممة ومصداقية المسؤوؿ".
، عمػػى صػػفحتو عبػػر موقػػع "فيسػػبوؾ" رفضػػو لتػػأخير دخػػوؿ أي  وأكػػد أبػػو مػػرزوؽ فػػي تصػػريحات لػػو، اليػػـو

طيني إلى غزة، لكنو قػاؿ: "أكثػر مػف تصػريح، حػوؿ التػأخر فػي عبػور األخ روحػي فتػوح لقطػاع غػزة، مػا فمس
بػػيف مسػػتنكر ورافػػض، ومػػديف، واتيػػاـ حمػػاس بالكػػذب والضػػالؿ، ورفضػػيا لممصػػالحة، والنيػػة األصػػيمة لػػدى 

 حماس إلبقاء غزة والية حصرية لجماعة اإلخواف المسمميف".
خ روحي فتوح دخؿ ويدخؿ قططاع غزة عشرات المرات، وبال أية مشكمة، وفي وأضاؼ "أريد أف أوضح أف األ

الزيػػارة األخيػػرة كػػاف سػػبب اإلشػػكاؿ سػػوء التواصػػؿ مػػع المسػػؤوليف الفمسػػطينييف عمػػى معبػػر بيػػت حػػانوف، ألف 
فتػرة تصػريحو )اإلسػػرائيمي( كانػت لسػاعات محػػدودة، ففاجػأ العػامميف فػػي المعبػر، فتػأخر أمػػر دخولػو أقػؿ مػػف 

دقيقة، فقرر العودة. نحف ومع رفضنا مف حيث المبدأ لتأخيره واعتذارنا عف ىذه الممارسة وتأكيدنا عمػى  30
حؽ كؿ فمسطيني دخوؿ قطاع غػزة فػي أي وقػت شػاء وبأنػو ال يحػؽ ألحػد منعػو مػف ذلػؾ، نقػوؿ إف الػريػب 

نيػػاء االنقسػػاـ والنيػػة بإمػػارة دخػػاؿ المصػػالحة وا  إخوانيػػة، أال يشػػعر ىػػؤالء  والمسػػتيجف ىػػي ىػػذه االتيامػػات وا 
 بمسؤولية الكممة ومصداقية المسئوؿ"".



 
 

 

 

 

           01ص                                    6156العدد:            34/03/3106االثنيف  التاريخ:

 33/03/3106، فمسطين أون الين
 

 : شرعنة الوزراء العرب لممفاوضات خطوة خطيرة ومرفوضةحماس 8
حركة حماس أكدت رفضيا القاطع ألي اتفاؽ يتـ التوصؿ ، أف غزةمف ، 33/03/3106قدس برس،  ذكرت

ة واالحػتالؿ اإلسػرائيمي، وانتقػدت بشػدة موقػؼ وزراء الخارجيػة العػرب بشػأف منحػو إليو بيف السمطة الفمسطيني
 غطاء لمحمود عباس لالستمرار في ىذه المفاوضات.

ورأى المتحدث باسـ حركة حماس سامي أبو زىري أف المفاوضػات الفمسػطينية ػ اإلسػرائيمية والموقػؼ العربػي 
قاؿ: "ىناؾ ضػوط أمريكية حقيقية تمارسيا واشػنطف عمػى منيا ىو "استجابة واضحة لمضػوط األمريكية"، و 

السمطة وعمػى بعػض األطػراؼ العربيػة لمتوصػؿ إلػى اتفػاؽ تسػوية ولػو مػف خػالؿ اتفػاؽ إطػار مبػادئ. ونحػف 
نؤكد رفض "حماس" وكؿ القوى الوطنية الفمسطينية لممفاوضات وكؿ ما يمكف أف يتمخض عنيا، ونؤكد أنػو 

يمػػارس ضػػػوطا عمػػى شػػعبنا لدفعػػو باتجػػاه المفاوضػػات. دور الحكومػػات  لػػيس مػػف حػػؽ أي طػػرؼ عربػػي أف
 العربية ىو تعزيز صمود الشعب الفمسطيني وليس دفعو لمتنازؿ والتفريط".

"حمػاس" اعتبػرت أف أف  ،ناديػة سػعد الػديف عػف مراسػمتياعمػاف مػف  ،36/03/3106، الغد، عم ان وأضافت
لمفاوضػػات مػػع االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي ميمػػة إضػػافية يعػػّد خطػػوة "مػػنح الػػرئيس عبػػاس ووزراء الخارجيػػة العػػرب ا

 غير موفقة وغير منسجمة مع حالة اإلجماع الفمسطيني الرافضة لممفاوضات".
وقالػػػت الحركػػػة أمػػػس، عمػػػى لسػػػاف النػػػاطؽ باسػػػميا فػػػوزي برىػػػوـ، إف "تمػػػؾ الخطػػػوة تػػػنـ عػػػف اسػػػتجابة فعميػػػة 

لفمسػػطيني، وسػػيتـ اسػػتػالليا مػػف قبػػؿ االحػػتالؿ لمضػػػوط األميركيػػة عمػػى حسػػاب حقػػوؽ ومصػػالح الشػػعب ا
 لتنفيذ مشاريعو االستيطانية والتيويدية والتجرؤ عمى الدـ الفمسطيني".

وأشػػارت إلػػى أنػػو "كػػاف مػػف المفتػػرض اتخػػاذ قػػرار فمسػػطيني عربػػي مسػػؤوؿ يحمػػي الشػػعب الفمسػػطيني وأرضػػو 
وتعزيػز صػمود الشػعب الفمسػطيني ومقاومتػو  ومقدساتو واتخاذ قرارات رادعة لالحتالؿ عمى جرائمو وانتياكاتو

 الباسمة".
وجػددت الحركػػة رفضػػيا "لممفاوضػػات الجاريػػة" والمطالبػػة بوقفيػا، مضػػيفة بػػأف "الشػػعب الفمسػػطيني لػػـ يفػػوض 

 أي أحد مطمقًا بالتفاوض نيابة عنو".
 

 قيادة جديدة في لبنان تنتخبحركة فتح  وجمال محيسن.. األحمدبحضور عزام  9
أبػػو عمػػي »أعمػػاؿ المػػؤتمر الثالػػث إلقمػػيـ لبنػػاف فػػي بيػػروت، الػػذي حمػػؿ اسػػـ « فػػتح»ت حركػػة افتتحػػ :بيػػروت

، بحضػور عضػػوي المجنػة المركزيػػة مشػرؼ السػػاحة المبنانيػة عػػزاـ األحمػد، ومفػػوض األقػاليـ الخارجيػػة « ايػاد
الػػدكتور  جمػػاؿ محيسػػف، سػػفير دولػػة فمسػػطيف لػػدى لبنػػاف أشػػرؼ دبػػور، ومسػػؤوؿ األقػػاليـ العربيػػة فػػي الحركػػة

سمير الرفاعي، أميف سر قيادة الساحة لمحركة في لبناف فتحي أبو العردات وعدد مف كوادر مفوضية التعبئة 
والتنظػػيـ، وأعضػػاء قيػػادة السػػاحة فػػي لبنػػاف، وممثمػػي فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية وحركتػػي "حمػػاس" 

 قوى واألحزاب المبنانية.و"الجياد االسالمي" و"تحالؼ القوى الفمسطينية" وممثميف عف ال
أعضػاء فقػط،  4عضػوا، وغيػاب  276وبعد انتياء جمسة االفتتاح تػـ تثبيػت العضػوية فػي المػؤتمر بحضػور 

قػػػرار جػػػدوؿ األعمػػػاؿ الػػػذي بػػػدأ أعضػػػاء المػػػؤتمر نقاشػػػو باالسػػػتماع ومناقشػػػة  وتػػػـ انتخػػػاب رئاسػػػة المػػػؤتمر وا 
 التقرير السياسي والتنظيمي لمجنة اإلقميـ .
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مرشػحًا، خاضػوا االنتخابػات  :4، لقيػادة إقمػيـ لبنػاف لحركػة "فػتح" مػف بػيف 26منت نتائج الفائزيف الػػ ولياًل أع
 وسط منافسة حماسية.

 239عضػػوًا مػػف الالئحػػة التػػي ترأسػػيا أمػػيف سػػر اإلقمػػيـ الحػػالي الحػػاج رفعػػت شػػناعة، الػػذي نػػاؿ ) 22ففػػاز 
(، الػػدكتور محمػػد داود 225منػػذر حمػػزة ) (،227صػػوتًا(، وضػػمت إليػػو مػػف الفػػائزيف: عػػاطؼ عبػػد العػػاؿ )

(، 90(، المينػػدس مػػنعـ عػػوض )92(، حسػػيف فيػػاض )2:(، غسػػاف عبػػد الػنػػي )::(، زىػػرة الربيػػع )202)
 (.:7( والدكتور سرحاف سرحاف )85(، عميا العبد اهلل )86طالب الصالح )
حمػد زيػداني "أبػو أحمػد"، الػذي مف أعضاء الالئحة التي ترأسيا عضو قيادة اإلقمػيـ الحػالي م 5فيما فاز مف 

( وأبػو :8(، آمػاؿ الخطيػب "أـ سػاري" )6:صوتًا(، وفاز منيا أيضًا: الدكتور رياض أبو العينػيف ) 84ناؿ )
 (.87إياد الشعالف )

 ىذا وستجتمع قيادة اإلقميـ النتخاب أميف سر ليا ونائب ألميف السر.
 36/03/3106، وكالة سما اإلخبارية

 
 ... والمصالحة مؤجمةقريباً  يائياً حماس: ال اتفاق ن 01

اسػػتبعد القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس أحمػػد يوسػػؼ التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ نيػػائي بػػيف : ناديػػة سػػعد الػػديف - عمػػاف
الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي خالؿ السقؼ الزمني المحدد لممفاوضات بتسعة أشير أو عند تمديده ألشير 

 بعده.
ة، إف "المعطيات الراىنة ال تشي بإمكانية خروج المفاوضات، الدائرة حاليػًا، وقاؿ، لػ"الػد" مف فمسطيف المحتم

 عف نتائج ممموسة، رغـ المحاوالت األميركية إلشاعة أجواء ايجابية ال تستند إلى أرضية مطمئنة لذلؾ".
مػػع وأضػػاؼ إف "كػػؿ مػػا ترشػػح حتػػى اآلف مػػف أنبػػاء حػػوؿ ممفػػات التفػػاوض "كػػارثي"، مبينػػًا أف "السػػمطة لػػـ تط

حركػػػة "حمػػػاس عمػػػى مسػػػار المفاوضػػػات، أسػػػوة بػيرىػػػا مػػػف المسػػػؤوليف الفمسػػػطينييف، بمػػػا يجعػػػؿ المشػػػروع 
األميركػػي يػػدور بػػيف وزيػػر الخارجيػػة جػػوف كيػػري ورئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو والػػرئيس محمػػود 

 عباس".
يد الػػداخمي المصػػري"، نافيػػًا ورأى أنػػو "ال توجػػد مؤشػػرات تػػدؿ عمػػى قػػرب المصػػالحة، السػػيما فػػي ظػػؿ المشػػ

صػػحة األنبػػاء التػػي تحػػدثت عػػف "رفػػض مصػػر لرعايػػة اجتمػػاع لممصػػالحة يتػػرأس عضػػو المكتػػب السياسػػي 
 لحماس موسى أبو مرزوؽ وفد الحركة في جمساتيا".

وقاؿ إف "أبو مرزوؽ مقيـ حاليًا في القاىرة ولـ يطمب أحد منو مػادرتيا"، مؤكدًا "حرص حماس عمى عالقة 
اتيجية ايجابية مع مصر وعمى اسػتتباب األمػف واالسػتقرار فييػا ألف مػا تعيشػو حاليػًا حالػة مقمقػة لمجميػع استر 

 وألف استقرارىا يعني استقرار وضع األمة".
 36/03/3106، الغد، عم ان

 
 : قرارات الجامعة العربية ىدفيا الضغط عمى الفمسطينيين لتقديم التنازالت"الشعبية" 00

نػػػة المركزيػػػة العامػػػة لمجبيػػػة الشػػػعبية جميػػػؿ مزىػػػر أف قػػػرارات مجمػػػس وزراء الخارجيػػػة قػػػاؿ عضػػػو المج: غػػػزة
العرب بخصوص القضية الفمسطينية ال جديد فييػا، وىػي تكػرار لمقمػـ العربيػة السػابقة، وتحمػؿ ذات البيانػات 

لفمسػطينييف والشعارات والمواقؼ، الفتًا أف دور الجامعة العربيػة فػي السػنوات األخيػرة تمخػص بالضػػط عمػى ا
 مف أجؿ تقديـ مزيد مف التنازالت.
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وأضػاؼ مزىػر فػػي تصػريح امػػس أف ىػذه القػرارات متكػػررة منػذ سػػنوات طويمػة وال فائػدة منيػػا وال تصػؿ لحجػػـ 
التضػحيات التػي يقػّدميا الشػعب الفمسػطيني فػي اطػػار مواجيتػو االحػتالؿ، الفتػًا أف ىػذا العجػز العربػي يشػػير 

 ي الصراع العربي "االسرائيمي".الى أف العرب ليسوا طرفًا ف
وقاؿ مزىر بأف المبادرة العربية لمسالـ ماتت منذ زمػف طويػؿ، وىػي أصػاًل ال تمبػي الحػد األدنػى مػف الحقػوؽ 
الوطنية لمشعب الفمسطيني، وتتجاىؿ حؽ العودة والعديد مف الحقوؽ األخرى. اضافة الى أف دولػة االحػتالؿ 

 يا، متساءاًل " عف سر تمسؾ العرب بيذه المبادرة"".رفضتيا منذ اليـو األوؿ ولـ تقبؿ ب
وطالػػب مزىػػر العػػرب وقمميػػـ أف يتخػػذوا قػػرارات اجرائيػػة وعمميػػة ترتقػػي لمسػػتوى المخػػاطر المحدقػػة بالقضػػية 
الفمسػػػطينية وتطمعػػػات الشػػػعوب العربيػػػة التػػػي تػػػرى فػػػي دولػػػة االحػػػتالؿ عػػػدو أساسػػػي ورئيسػػػي وتطمػػػع لمدولػػػة 

 تقالؿ والعودة.الفمسطينية والحرية واالس
 36/03/3106، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 حماس تدين مجزرة درعا وتدعو لتحييد المخيمات الفمسطينية 03

أدانت حركة حماس، المجزرة المّروعة بحؽ الالجئيف الفمسطينييف القاطنيف في مخيـ درعػا، وتواصػؿ قصػؼ 
 وحصار المخيمات الفمسطينية في سوريا.

صمت "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو، اليوـ، دعوتيا لتحييد المخيمات الفمسطينية وجددت حماس في بياف و 
وطالبػػت  أتػػوف الصػػراع الػػدائر فػػي سػػوريا، وحقػػف دمػػاء الفمسػػطينييف وتػػوفير أمػػاكف آمنػػة لمعػػائالت الميجػػرة.
العائالت حماس جامعة الدوؿ العربية، والمنظمات الحقوقية واإلنسانية بضرورة التدخؿ العاجؿ لحماية آالؼ 

 الفمسطينية مف القتؿ والحصار الخانؽ داخؿ سوريا، وتأميف الحياة الكريمة ليـ.
الجئيف في قصؼ جوي لقوات النظاـ السوري عمى مخيـ درعا لالجئيف الفمسطينييف، فيما  9واستشيد أمس، 

 آخروف في أنحاء متفرقة في سوريا. 5استشيد 
 33/03/3106، فمسطين أون الين

 
 عن سقوط صاروخ في المياه المصرية حماس تعتذر 06

قاؿ مصدر امني مصػري اف حركػة حمػاس اعتػذرت رسػميا لمسػمطات المصػرية اثػر سػقوط صػاروخ : العريش
 في المياه االقميمية المصرية.

وقػاؿ  وكاف مصدر أمني مصػري، اعمػف أف صػاروخا سػقط مسػاء اليػـو األحػد فػي الميػاه االقميميػة المصػرية.
وأضػػاؼ:"  الػػة األنبػػاء األلمانيػػة )د.ب.أ(:" تبػػيف أف الصػػاروخ تػػـ إطالقػػو مػػف غػػزة".المصػػدر فػػي تصػػريح لوك

 قدمت حكومة حماس اعتذارا رسميا لمسمطات المصرية".

 36/03/3106، القدس، القدس
 

 المقاومة تحبط عممية اعتقال ُمقاوم شمال غزة 04
يني في منطقة السودانية شػماؿ غػرب تمكنت المقاومة الفمسطينية مف إحباط عممية اعتقاؿ ُمقاوـ فمسط: غزة

 مدينة غزة.
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وأوضػػػح مراسػػػمنا نقػػػاًل عػػػف مصػػػادر مطمعػػػة وشػػػيود عيػػػاف، أف قػػػوة صػػػييونية خاصػػػة حاولػػػت عبػػػر الػػػزوارؽ 
البحرية الصييونية محاصرة مجموعة مف الصياديف في محاولة العتقاؿ أحد الُمقاوميف المطمػوبيف لالحػتالؿ 

 الصييوني.
المقاومة باغتت بشكؿ سريع الزوارؽ الصييونية بعدد مػف قػذائؼ اليػاوف، ممػا دفعيػا وأشار مراسمنا، إلى أف 

 لميرب، فيما نجا الصيادوف الثالثة مف محاولة االعتقاؿ مف قبؿ القوة الصييونية.
 33/03/3106، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 يحيى موسى: حماس حركة مقاومة فتية ال تقبل القسمة بين الداخل والخارج 06

أكػػػد عضػػػو المجمػػػس التشػػػريعي الفمسػػػطيني عػػػف حركػػػة حمػػػاس يحيػػػى موسػػػى، أف انتقػػػاده : غػػػزة )فمسػػػطيف(
لالتصػاؿ اليػاتفي بػيف مشػػعؿ وعبػاس مػؤخرا كػاف عمػػى خمفيػة تزامنػو مػع تسػػريبات تتحػدث عػف اتفػاؽ تسػػوية 

 يجري االعداد مف شأنو االخالؿ بالحقوؽ والثوابت الفمسطينية.
لػ "قدس برس" أف يكوف في التػريدة ما يشير إلى انقسامات داخػؿ حركػة  ونفى موسى في تصريحات خاصة

"حماس"، وقاؿ: "أوال أنا ليس ليس لي أي موقع في القيادة السياسية لحركة "حماس"، لذلؾ عنػدما أعبػر عػف 
رأيػػػي فأنػػػا إنمػػػا أكتػػػب رأيػػػي كمػػػواطف فمسػػػطيني، وبعيػػػدا عػػػف مػػػوقعي أيضػػػا كنائػػػب فػػػي المجمػػػس التشػػػريعي 

ي. أما حركة "حماس" في حركة كبيرة وموحدة، وليا قياداتيا التي تعبر عنيػا، وذات االتصػاؿ الػذي الفمسطين
أجراه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعؿ مع الرئيس عباس أجػراه أيضػا رئػيس الحكومػة فػي 

الؽ، والتػريػدة التػي غزة اسماعيؿ ىنية، ولذلؾ ال خالؼ بيف الداخؿ والخارج في قيادات "حماس" عمى اإلط
تحدثت فييا عف معارضتي لمتوصؿ مع عباس، كانت مبنية عمى أف ىذا االتصاؿ يأتي في وقت يجري فيو 
الحػػػديث عػػػف أف المفاوضػػػات الجاريػػػة بػػػيف السػػػمطة واالحػػػتالؿ ربمػػػا تفضػػػي إلػػػى اتفػػػاؽ إطػػػار عمػػػى حسػػػاب 

 الحقوؽ الفمسطينية".
 33/03/3106قدس برس، 

 
  لمرجوب بتنازل الرجمين عن حقوقيما وترك الحقوق التنظيمية لرب""أبو افتح تطوق صفعة  03

غػػزة وليػػد عػػوض واشػػرؼ اليػػور: مػػف المتوقػػع أف تعقػػد مصػػالحة فػػي األيػػاـ القريبػػة القادمػػة تنيػػي  –راـ اهلل 
الخالؼ القائـ بيف كؿ مف المواء جبريؿ الرجوب عضو المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح، وبػيف جمػاؿ أبػو الػرب، 

مجمس التشريعي والثوري عف فتح، بعد أف تنازؿ الرجالف عف حقوقيما الشخصية، عمى أثر مشاكؿ عضو ال
أعضػػاء المجنػػة المركزيػػة، ’ دارت بينيمػػا جػػرى فييػػا اسػػتخداـ األيػػدي، فػػي وقػػت ىػػاجـ فيػػو "الكػػادر الفتحػػاوي

 والحفاظ عمى وحدة التنظيـ.’ وطالبيـ بترؾ "التجاذبات
أف قيػادات فتحاويػة مػف المركزيػة والمجمػس الثػوري، ’ لفتح قاؿ لػ "القدس العربػيأحد أعضاء المجنة المركزية 

’ تػػدخمت بػػيف الػػرجميف إلنيػػاء الخػػالؼ الناشػػب بينيمػػا منػػذ المحظػػة األولػػى لوقوعػػو فػػي فنػػدؽ "الجرانػػد بػػارؾ
خيػر قبػؿ بمدينة راـ اهلل، بعػد اعتػداء أبػو الػرب ىنػاؾ عمػى الرجػوب، عمػى أثػر االعتػداء عميػو مػف مرافقػي األ

 نحو الشيريف.
جممػػة المباحثػػات واالتصػػاالت التػػي أجريػػت لتطويػػؽ الخػػالؼ الػػذي كػػاف مػػف شػػأنو أف يحػػدث "أزمػػة فتحاويػػة 

تػػـ فػػي نيايتيػػا التوافػػؽ مػػع ’ كمػػا قػػاؿ أحػػد الوسػػطاء مػػف أعضػػاء المجنػػة المركزيػػة لػػػ "القػػدس العربػػي’ داخميػػة
ما بإسقاط حقو الشخصي، كونيما في سدة اليػـر الرجميف )الرجوب وأبو الرب( عمى أف يقـو كؿ شخص مني
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، عمى أف يتـ عقػب ذلػؾ إجػراء مصػالحة، ويػرجح عقػد ’القيادي الفتحاوي، وليكونا بذلؾ "قدوة لمكادر الحركي
لقاء قريب بينيما ينيي الخالؼ إلى األبد، وتتجاوز قرار فصؿ أبػو الػرب مػف الحركػة، خاصػة وأف الرجػؿ لػـ 

 فؽ العرؼ التنظيمي، ولـ يتـ المصادقة عميو مف المجمس الثوري.يتسمـ ىذا القرار بيده و 
 36/03/3106، القدس العربي، لندن

 
 لوكربي في بأنيا وراء تفجير الطائرة األمريكية تنفي االتيامات الجديدة "القيادة العامة" 05

القناة التمفزيونيػة الرابعػة  نفت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف "القيادة العامة"، االتيامات الجديدة التي ساقتيا
البريطانيػػة ضػػدىا بأنيػػا وراء تفجيػػر الطػػائرة األمريكيػػة "بػػاف أميريكػػاف" فػػوؽ قريػػة )لػػوكريي( االسػػكتمندية عػػاـ 

وقػػاؿ النػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ الجبيػػة فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة حسػػاـ عرفػػات: "إف اتيامػػات  .2:99
 أي دليؿ وعار عف الصحة تماًما". ي ىو اتياـ سياسي وال يستند إلياإلعالـ البريطاني لمجبية بتفجير لوكرب

ورأى عرفػػػات فػػػي بيػػػاف صػػػحفي اليػػػـو األحػػػد، أف "توقيػػػت ىػػػذا االتيػػػاـ يػػػأتي كجػػػزء مػػػف الحممػػػة اإلعالميػػػة 
والسياسػػية والعسػػكرية التػػي يقػػـو بيػػا الػػػرب وأمريكػػا وأذنابيػػا فػػي المنطقػػة ضػػد محػػور الممانعػػة، المتمثػػؿ فػػي 

السوري اإليراني وحزب اهلل وفصػائؿ المقاومػة الفمسػطينية وفػي المقدمػة منيػا الجبيػة الشػعبية القيػادة التحالؼ 
 العامة".

 33/03/3106، فمسطين أون الين
 

 حافمة في تل أبيباستيدف تفجير حماس ترحب ب 08
 حافمػػة فػػي تػػؿاسػػتيدؼ تفجيػػر برحػػب المتحػػدث باسػػـ حركػػة حمػػاس فػػي غػػزة فػػوزي برىػػـو : )أ ؼ ب، أ ب(

 «.عماًل بطوليًا جريئًا كرد عمى جرائـ االحتالؿ»مشيرًا، في بياف، إلى أف حركتو تعتبرىا  ، أمس،أبيب
 36/03/3106، السفير، بيروت

 
 الجبية الديمقراطية تطالب "األونروا" بوقف سياسة التقميصات 09

لفػػوري لالسػػتجابة لنػػداء طالبػػت الجبيػػة الديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف الػػدوؿ المانحػػة بالعمػػؿ ا: غػػزة )فمسػػطيف(
وكالػػػة غػػػوث وتشػػػػيؿ الالجئػػػػيف الفمسػػػطينييف "األونػػػروا" فيمػػػا يتعمػػػػؽ بتوسػػػيع نطػػػاؽ التقػػػديمات االجتماعيػػػػة 

 واإلغاثية لالجئيف الفمسطينييف بقطاع غزة.
ودعػػػا عبػػػد الحميػػػد حمػػػد عضػػػو دائػػػرة شػػػؤوف الالجئػػػيف فػػػي منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية ومسػػػؤوؿ المكتػػػب 

ف في الجبية بقطاع غزة في تصػريح مكتػوب لػو الػدوؿ المانحػة والعربيػة بضػرورة العمػؿ مػف القطاعي لالجئي
أجؿ رفع سقؼ الدعـ المقدـ لألونروا فيمػا يتعمػؽ بتوسػيع البػرامج وعػدد المسػتفيديف فػي ظػؿ مػا يعانيػو قطػاع 

تفػاقـ األوضػاع غزة مف تفاقـ لألزمة اإلنسانية وتدىور مستوى الخدمات بعػد المػنخفض الجػوي الػذي تسػبب ب
عمػػى كػػؿ المسػػتويات وكشػػؼ مػػدى ىشاشػػة البنيػػة التحتيػػة لممخيمػػات، وحاجػػة الالجئػػيف المتزايػػدة لممسػػاعدات 

 اإلغاثية لمواجية الفقر والبطالة.
 33/03/3106قدس برس، 

 
 إلى قمب سيناء "قنابل القسام"جياد الحرازين: عناصر حماس أدخمت  31
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يػاد الحػرازيف عمػى اتيامػات القيػادى الحمسػاوى محمػود الزىػار لػو بأنػو بحركػة "فػتح" الفمسػطينية ج ديرد القيا
أدخؿ قنابؿ مختومة بختـ "حماس" إلى ميػداف رابعػة العدويػة بالقػاىرة، وقػاؿ "الحػرازيف"، فػى حػوار لػػ"الوطف": 
 "إف الوثيقػػة التػػى قػػاؿ )الزىػػار( إنػػو يمتمكيػػا ضػػده مجػػرد )فػػيمـ أكشػػف( ضػػمف مسمسػػؿ الوثػػائؽ الكاذبػػة الػػذى
تعرضو )حماس( عمى قناة الجزيرة القطرية". وكشؼ القيادى الفتحاوى عما وصفو بجرائـ حركة "حماس" فػى 

. ووصػػؼ الحركػػة بأنيػػا "جماعػػة 3008فمسػػطينى ينتمػػوف لحركػػة "فػػتح" عقػػب انقػػالب  800غػػزة، ومنيػػا قتػػؿ 
 إلخواف فى مصر"..تكفيرية تمارس القتؿ واإلرىاب، وألقت معارضييا مف فوؽ أسطح المنازؿ كما فعؿ ا

وردا عمى سؤاؿ: الزىار وصفؾ بأنؾ المسئوؿ األمني في مصر، ما صػحة ذلػؾ؟ قػاؿ الحػرازيف: ىػذه إحػدى 
الينات التي كشفنا عنيا في المؤتمر الصحافي الذي عقدناه وبيّنا فيو حجـ التزوير والتالعب الذي قامت بو 

مػػرة يقولػػوف إننػػي مسػػئوؿ فػػتح فػػي مصػػر، ومػػػرة حمػػاس، فمػػرة يقولػػوف إننػػي مسػػئوؿ االعػػالـ فػػي السػػػفارة، و 
مسئوؿ التعبئة الفكرية، واليوـ يخرج عمينا الزىار ويقوؿ انني المسئوؿ األمني، وىذه تسمية جديدة، وىذا يدؿ 
عمى مدى التخػبط الػذي يعيشػو قػادة حمػاس، فيػي تكػذب وتصػدؽ نفسػيا، وال توجػد أصػال وثػائؽ حتػى تقػوؿ 

ا كانت عبارة عف مجموعة مف نسج الخياؿ فبركتيا حمػاس، وأطمقػت عمييػا حماس انيا قامت بعرضيا، لكني
 وثائؽ.

وردا عمى سؤاؿ: ىؿ يتعرض أىمػؾ لمضػايقات فػي غػزة؟ أجػاب جيػاد: أىمػي يتعرضػوف لمضػايقات عمػى يػد 
 القساـ في غزة ويدفعوف فاتورة ما أقولو.

جيزة األمنية المصرية، وىػي التػي تقػرر وردا عمى سؤاؿ: مف الذي أدخؿ القنابؿ؟ قاؿ: ىذا يخضع لرؤية األ
مػػف المسػػئوؿ عػػف ذلػػؾ، ومػػف يسػػيطر عمػػى األنفػػاؽ ىػػو الػػذي يػػدخؿ السػػالح ويخرجػػو، وعنػػدما  يصػػرح لكػػـ 
سامي أبو زىري في لقاء مع جريدتكـ ويقوؿ: نحف مسيطروف سيطرة كاممة عمى األنفاؽ، إذف كػؿ مػا يػدخؿ 

 ويخرج ىو مسئولية حماس.
 33/03/3106، الوطن، مصر

 
 بوالرد باإلفراج عنونواب يطالبون  مريكياألتجسس النتنياىو يسعى لتيدئة الغضب بسبب  30

تحػػرؾ رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو امػػس لتفػػادي  :وكػػاالت –الحيػػاة الجديػػدة  -القػػدس المحتمػػة 
ا مطالػب فػي حكومتػو نقطة خالؼ مع الواليات المتحدة بشأف مزاعـ تجسسػيا عمػى زعمػاء اسػرائيمييف، رافضػ

واعتبػػر عػػدة أعضػػاء فػػي الحكومػة والكنيسػػت التقػػارير حػػوؿ التجسػػس  بالضػػط عمػػى واشػػنطف لتػػدارؾ األمػر.
 األميركي فرصة لمطالبة واشنطف باإلفراج عف العميؿ االسرائيمي السجيف جوناثاف بوالرد.

القيادات السياسية واألمنية في  وقاؿ وزير النقؿ إسرائيؿ كاتس "تتجسس الواليات المتحدة بشكؿ منيجي عمى
طالؽ سراح بوالرد عمػى الفػور. وردد نفػس المطمػب وزيػر  اسرائيؿ" مطالبا واشنطف بااللتزاـ بوقؼ التجسس وا 

 السياحة عوزي النداو الذي قاؿ لمصحفييف "لـ يكف ىناؾ أي توقيت أفضؿ مف اآلف إلعادة بوالرد".
في تصريحات عمنية في االجتمػاع األسػبوعي لمجمػس الػوزراء إف لكف في محاولة لتيدئة التذمر قاؿ نتنياىو 

 اسرائيؿ ليست في حاجة "ألي مناسبة خاصة" لمناقشة قضية بوالرد مع واشنطف.
وأضػػاؼ أنػػو أثػػار القضػػية باسػػتمرار فػػي البيػػت األبػػيض وأعػػرب عػػف أممػػو "فػػي أف تتػػوافر الظػػروؼ المالئمػػة 

ال يتوقػؼ عمػي وال يػرتبط باألحػداث فػي اآلونػة األخيػرة" دوف أف  التي تمكننا مف إعادة جوناثػاف". وقػاؿ "ىػذا
 يشير بشكؿ مباشر لموثائؽ المسربة .
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ووصؼ وزير الشؤوف االستراتيجية االسرائيمي يوفاؿ شتاينتس التجسس المزعـو بأنو "غير مقبوؿ " لكنو قػاؿ 
 .أيضا إف اسرائيؿ افترضت عمى الدواـ أنيا تتعرض لمتجسس حتى مف حمفائيا

ودعػػػا عضػػػو الكنيسػػػت نحمػػػاف شػػػاي والػػػذي شػػػػؿ منصػػػبا دبموماسػػػيا فػػػي سػػػفارة اسػػػرائيؿ فػػػي واشػػػنطف فػػػي 
ثمانينيات القرف الماضي امس الى اجػراء نقػاش فػي لجنػة األمػف والعالقػات الخارجيػة البرلمانيػة المػؤثرة حػوؿ 

نػا، بمػا فػي ذلػؾ مػف قبػؿ الموضوع. وقاؿ شاي لالذاعة العامة "نحف نعمػؿ مػع افتػراض انػو يػتـ االسػتماع الي
االميركييف ولكف ذلؾ ال يجعػؿ االمػر جػائزا )..( او اخالقيػا، وفػي نيايػة المطػاؼ عنػدما يػتـ اكتشػاؼ االمػر 

 فال يمكف تجاىمو".
وأكد النائب تساحي ىنػبي مف حزب الميكود الذي يتزعمو نتنياىو فػي حػديث الذاعػة الجػيش االسػرائيمي "اذا 

خطير لمػاية". واضاؼ "ىػذا تجسػس حقيقػي، وىػو )النشػاط نفسػو( الػذي يقضػي  كاف ىذا صحيحا، فانو امر
بسببو جوناثاف بوالرد ثالثيف عاما تقريبا في السجف". وبحسب ىنػبي فانو "لو اتضح باف االمر حقيقػي فانػو 

 يجب فتح باب زنزانة بوالرد ويجب السماح لو باف يعود الى منزلو قبؿ نياية اليوـ".
 36/03/3106، ، رام اهللالحياة الجديدة

 
 االنفجار الذي وقع في حافمة قرب تل أبيب "ىجوم إرىابي" الشرطة اإلسرائيمية: 33

الشػػػػرطة اإلسػػػػرائيمية أعمنػػػػت أف ، أف أ ؼ بو  آمػػػاؿ شػػػػحادة، عػػػػف 36/03/3106، الحياااااة، لناااادنذكػػػرت 
 إرىابي".االنفجار، الذي وقع في حافمة في منطقة بات ياـ، بالقرب مف تؿ أبيب، ىو "ىجـو 

وقػػاؿ المتحػػدث باسػػـ الشػػرطة ميكػػي روزنفيمػػد لوكالػػة فػػرانس بػػرس، إنػػو "بعػػد فحػػص المتفجػػرات الموجػػودة فػػي 
 الموقع، خمصنا إلى أنو كاف ىجومًا إرىابيًا".

وأعمف الجيش اإلسرائيمي إصابة أحد خبراء المتفجرات، الذيف حاولوا إبطاؿ وتفكيػؾ  حقيبػة المتفجػرات، التػي 
 ياـ، بالقرب مف تؿ أبيب. -حافمة في مدينة بات عثر عمييا في

ووفػػؽ إذاعػػة الجػػيش، فػػإف "سػػائؽ الحافمػػة ىػػو الػػذي عثػػر عمػػى حقيبػػة المتفجػػرات داخػػؿ الحافمػػة". وأكػػدت أف 
 "قرار السائؽ إخالء الحافمة منع وقوع كارثة".

وميػػة متطرفػػة". ولػػـ وذكػػرت الشػػرطة أف "التحقيػػؽ األولػػي يشػػير إلػػى أف اسػػتيداؼ الحافمػػة جػػاء عمػػى خمفيػػة ق
 تتيـ الشرطة أي جية، فيما أعمنت أنيا والجيش تواصؿ التحقيؽ في الموضوع.

وقالت المتحدثة باسـ الشػرطة اإلسػرائيمية لوبػا سػمري، فػي بيػاف إنػو "خػالؿ معالجػة قػوات مػف الشػرطة لجسػـ 
 مشبوه في إحدى الحافالت وقع انفجار مف دوف تسجيؿ إصابات بشرية".

نشػػطاء اف  تعتقػػدالشػػرطة االسػػرائيمية ، أف وكػػاالت، عػػف 36/03/3106، ة الجدياادة، رام اهللالحياااوأضػػافت 
وقاؿ عوفير جندلماف المتحدث باسـ رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو في حسابو عمى ا القنبمة. فمسطينييف زرعو 

وعمػػى المسػػتوى  ابي".تػػويتر "يبػػدو أف القنبمػػة التػػي انفجػػرت فػػي حافمػػة لمنقػػؿ العػػاـ قػػرب تػػؿ ابيػػب ىجػػـو إرىػػ
السياسي والرسمي في الحكومة اإلسرائيمية قػاؿ وزيػر األمػف الػداخمي يتسػحاؽ أىرنػوفيتش "الحػادث وقػع عمػى 

 خمفية قومية" داعيًا الجميور اإلسرائيمي إلى االنتباه الجيد واالتصاؿ بالشرطة لإلبالغ عف أي أمر مشبوه.
 

 الضفة إلىسرائيمية "تعايش" اليسارية اإل بمنع دخول نشطاء إسرائيميأمر عسكري ىآرتس:  36
ذكػرت صػػحيفة "ىػ"رتس" العبريػػة فػي عػػددىا الصػادر يػػوـ امػس، اف جنػػود  :الحيػاة الجديػػدة -القػدس المحتمػػة 

 االحتالؿ منعوا امس االوؿ نشطاء مف حركة "تعايش" اليسارية االسرائيمية مف الدخوؿ الى الضفة الػربية.



 
 

 

 

 

           05ص                                    6156العدد:            34/03/3106االثنيف  التاريخ:

جاء بأمر ممػف يسػمى "قائػد لػواء عصػيوف"، وأوضػحت اف اعضػاء "تعػايش"  وأشارت الصحيفة الى اف المنع
سنة، كؿ سبت عشرات الرعاة والمزارعيف في جنوب الضفة ممف تمنع تنكيالت المستوطنيف  24يرافقوف منذ 

 ووصوليـ الى اراضييـ الخاصة.
 36/03/3106، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 يعو تكنولوجيا تبريد صواريخ لمصينيعتذر لواشنطن عن ب سرائيميجيش اإلال 34

ذكػػػرت مصػػػادر إعالميػػػة إسػػػرائيمية اليػػػوـ، األحػػػد، أف مراقػػػب تصػػػدير األسػػػمحة فػػػي وزارة جػػػيش : ػػػػػرب59عػػػػػ
االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي مػػائير شػػاليط، اعتػػذر مػػف الواليػػات المتحػػدة عػػف بيػػع تػػؿ أبيػػب أجيػػزة تبريػػد لمصػػواري  

ع الماضػػي، بػػالتزامف عػػف اعتزامػػو اإلعػػالف عػػف إنيائػػو لميػػاـ وكػػاف شػػاليط غػػادر األسػػبو  المتقدمػػة لمصػػيف.
وأشػػارت صػػحيفة  منصػػبو، إلػػى الواليػػات المتحػػدة، فػػي أعقػػاب االحتجػػاج والػضػػب األمريكػػي بسػػبب الصػػفقة.

إلػػى أف إسػػرائيؿ حاولػػت تبريػػر الموقػػؼ بػػأف عمميػػة البيػػع كانػػت لشػػركة أوروبيػػة، إال أف وصػػوؿ ىػػذه معػػاريؼ 
يايػػػة األمػػػر تعتبػػره الواليػػػات المتحػػػدة خرقػػا لمتعيػػػدات اإلسػػػرائيمية، وذلػػؾ تحسػػػًبا مػػػف التجييػػزات لمصػػػيف فػػي ن

 وصوؿ التكنولوجيا اإلسرائيمية أليدي اإليرانييف، وفؽ االدعاءات األمريكية.
 33/03/3106، 48عرب 

 
 ؟3146 سنة "إسرائيل"مؤتمر في إيالت: كيف ستبدو  36

، المنعقػػد فػػي مدينػػة إيػػالت، جمسػػات يػػوـ كامػػؿ  لمناقشػػة خصػػص مػػؤتمر "مختمطػػوف" اإلسػػرائيمي: ػػػػرب59عػػػػ
؟ وقػد خمػص المشػاركوف إلػى أنػو 3054مستقبؿ "إسرائيؿ" واإلجابة عمى تساؤؿ: كيؼ سػتبدو "إسػرائيؿ" عػاـ 

 لف تحظى أي مجموعة مف سكاف دولة "إسرائيؿ"، ييود عممانييف، وييود متدينيف، وعرب، باألغمبية.
اإلسػػرائيمية دانػػا فػػايس، والتػػي أدارت الحػػوار: "ىػػؿ صػػحيح أف إسػػرائيؿ موجػػودة  بػػدورىا، تسػػاءلت اإلعالميػػة

 اآلف عمى مفترؽ طرؽ قبيؿ تبمور مجتمع جديد؟"
وعػف ىػػذا السػػؤاؿ أجػػاب نائػػب وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي زئيػؼ إلػػيكف، قػػاؿ: "دولػػة إسػػرائيؿ تتػيػػر يوميػػا مػػف 

 خالؿ كؿ حالة والدة تجري في المشافي".
زاف الديموغرافي بيف المجموعات السكانية في إسرائيؿ، قػاؿ إلكػيف: "بعػد عشػرات السػنوات سػيكوف وحوؿ المي

% متػػدينيف ييػػود قػػومييف، باإلضػػافة إلػػى 30% متػػدينيف ييػػود، و30%مػػف سػػكاف إسػػرائيؿ مػػف العػػرب، و40
 % ييود عممانييف، وبذلؾ ستكوف إسرائيؿ مثؿ القدس في ىذه األياـ".40

 33/03/3106، 48عرب 
 

 تعزز دفاعاتيا البحرية في أعقاب رسم حدودىا مع لبنان "إسرائيل" 33
أعمػػػف قائػػػد سػػػالح البحريػػػة االسػػػرئيمية السػػػابؽ أليعػػػزر مػػػاروـ، أف اسػػػرائيؿ : آمػػػاؿ شػػػحادة -القػػػدس المحتمػػػة 

عززت قدراتيا الدفاعية عنػد حػدودىا البحريػة، مسػتخدمة وسػائؿ متنوعػة ومتطػورة، مشػيرًا إلػى أف الجنػود فػي 
فرؽ التقنية يقوموف بتشػيؿ أجيزة بإمكانيا رصػد جيػات معاديػة عمػى حػدود إسػرائيؿ البحريػة، بمػا فػي ذلػؾ ال

 في عمؽ البحر، عمى حد قولو.
ويػػأتي حػػديث مػػارـو بعػػد يػػـو مػػف إعػػالف إسػػرائيؿ عػػف رسػػـ حػػدودىا البحريػػة، مػػف طػػرؼ واحػػد، فػػي محاولػػة 

 عي منيا ومنع لبناف مف حقيا في ذلؾ.لمسيطرة عمى أوسع منطقة يمكف استخراج الػاز الطبي
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 36/03/3106، الحياة، لندن
 

 كدولة ييودية يعني تبني الرواية الصييونية لمصراع  "إسرائيل"االعتراف باإسرائيميون:  محممون 35
اعتبػػرت النخػػب اإلسػػرائيمية أف مطالبػػة وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػري قيػػادة السػػمطة : صػػالح النعػػامي
االعتراؼ بػػػػػإسرائيؿ كدولػػػػة ييوديػػػػة يعنػػػػي نسػػػػؼ الروايػػػػة الفمسػػػػطينية لمصػػػػراع وتبنػػػػي الروايػػػػة الفمسػػػػطينية بػػػػ

 الصييونية، إلى جانب توفير الذرائع إلسرائيؿ لتحميؿ السمطة الفمسطينية المسؤولية عف فشؿ المفاوضات.
ميف نتنياىو عمى اعتػراؼ وقاؿ المعمؽ اإلسرائيمي البارز عكيفا إلدار إف إصرار رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيا

الفمسطينييف بييودية الدولة ىػو "مجػرد منػاورة تيػدؼ إلػى إحبػاط فػرص التسػوية السياسػية لمصػراع مػف خػالؿ 
 طرح شروط تعجيزية، وبعد ذلؾ تحميؿ الطرؼ الفمسطيني المسؤولية عف فشؿ الجيود األميركية".

لمقػػػربيف مػػػف نتنيػػػاىو يزعمػػػوف أف اعتػػػراؼ إلػػػى أف ا -فػػػي مقػػػاؿ نشػػػره موقػػػع "يسػػػرائيؿ بػػػالس"-ونبػػػو إلػػػدار 
الفمسػػػطينييف بييوديػػػة إسػػػرائيؿ سيسػػػيؿ عمػػػى الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية تمريػػػر تسػػػوية سياسػػػية لمصػػػراع تتضػػػمف 

 "تنازالت مؤلمة"، في حيف أف اليدؼ الحقيقي ىو دفع الفمسطينييف نحو تبني الرواية اإلسرائيمية لمصراع.
مػػدير مركػػز بػػيػف السػػادات لمدراسػػات اإلسػػتراتيجية التػػابع -رايـ عنبػػار وفػػي ذات السػػياؽ اعتبػػر البرفيسػػور إفػػ

أف االعتػػػػراؼ بإسػػػػرائيؿ كدولػػػػة ييوديػػػػة يعنػػػػي تسػػػػميـ الفمسػػػػطينييف بػػػػػ"شرعية المشػػػػروع  -لجامعػػػػة تػػػػؿ أبيػػػػب
 الصييوني".

مػى وفي ورقة صادرة عف المركػز شػدد عنبػار عمػى أف الطػابع الػديني والعرقػي لمصػراع القػائـ حاليػًا يفػرض ع
إسػػرائيؿ اشػػتراط اعتػػراؼ ممثمػػي الفمسػػطينييف بإسػػػرائيؿ كدولػػة ييوديػػة، زاعمػػًا أف التنػػازع عمػػى األرض لػػػيس 

 السبب الرئيس لمصراع.
مػػف ناحيتػػو اعتبػػر الكاتػػب اليمينػػي يػػوراـ أيػػدر أف االعتػػراؼ بييوديػػة الدولػػة يعنػػي اإلقػػرار بالسػػيادة الييوديػػة و 

 عمى األرض.
"إسػػػػرائيؿ اليػػػػوـ" أمػػػػس، حػػػػذر أيػػػػدر مػػػػف أف عػػػػدـ اإلصػػػػرار عمػػػػى اعتػػػػراؼ وفػػػػي مقػػػػاؿ نشػػػػره موقػػػػع صػػػػحيفة 

بػػػأف تكػػػوف إسػػػرائيؿ "دولػػػة لكػػػؿ  59الفمسػػػطينييف بييوديػػػة إسػػػرائيؿ يضػػػفي شػػػرعية عمػػػى مطالبػػػة فمسػػػطينيي 
وأشػػار إلػػى أف االعتػػراؼ بييوديػػة إسػػرائيؿ يعنػػي تنػػازؿ الفمسػػطينييف  مواطنييػػا ولػػيس دولػػة الشػػعب الييػػودي".

العػػودة لالجئػػيف، مشػػددًا عمػػى أف التراجػػع عػػف ىػػذا المطمػػب يعنػػي تكػػريس االنطبػػاع بػػأف  الضػػمني عػػف حػػؽ
 عاـ. 2500الييود يمكف أف يعودوا لمعيش تحت حكـ اإلسالـ كما كاف األمر ألكثر مف 

 ولفت الكاتب إلى أف االعتراؼ بالدولة الييودية يعني إقرار الفمسطينييف بحقػوؽ الييػود الدينيػة والتاريخيػة فػي
 المسجد األقصى، منبيًا إلى ضرورة إنياء "التحريض" الفمسطيني المستند إلى الدعاوى الدينية اإلسالمية.

 33/03/3106، الجزيرة نت، الدوحة
 

 وفتاوى ييودية "لمصعود إلى جبل الييكل" ..عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى 38
ألقصى عمى فترتيف أمس وتجولوا في أنحاء متفرقة مف مستوطنا المسجد ا 64"األياـ": اقتحـ نحو  -القدس 

 .اإلسرائيميالحـر القدسي، بحراسة مشددة مف قوات االحتالؿ 
مف جانبيا أكدت "مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث" وجود مسعى محمـو متواصؿ يستيدؼ المسػجد األقصػى 

فية إلػى محػور األذرع التنفيذيػة مف قبؿ أذرع االحتالؿ االسرائيمي، حيػث أخػذت تنضػـ مجموعػات دينيػة إضػا
الستيداؼ واقتحاـ وتدنيس المسجد األقصى، وأخذت تنشط أكثر فأكثر في محور العمػؿ عمػى بنػاء "الييكػؿ" 
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 –المزعػػػـو عمػػػى حسػػػػاب المسػػػجد األقصػػػػى، ومػػػف أبػػػػرز ىػػػؤالء مجموعػػػػة "الحريػػػديـ" وجػػػػزء مػػػف "الربػػػػانوت" 
 الحاخامية العميا في المؤسسة االسرائيمية.

المؤسسة أنو ومف خالؿ متابعاتيػا لتطػورات األحػداث ومجمػؿ التصػريحات فػي ىػذا الشػأف فقػد ظيػر وذكرت 
فػػي جماعػػات الحريػػديـ أصػػدرت أكثػػر مػػف "فتػػوى" دينيػػة  -المرجعيػػات الدينيػػة  –أف عػػددا مػػف "الحاخامػػات" 

حتاللػي الباطػؿ وىػو المسػمى اال –تدعو فييػا الػى اقتحػاـ المسػجد األقصػى والػػ "صػعود " إلػى "جبػؿ الييكػؿ" 
، والذي قاؿ لمؤيديف لو اجتمعوا معػو إنػو  -، مثؿ الراب الحريدي "حايـ فيسح روربيتس" -لممسجد األقصى 

يسمح "بالصعود الى جبؿ الييكؿ"، وذلؾ بعدما تـ نقاش وعرض الموضوع أمامو فػي اجتمػاع خػاص، حيػث 
قصػى فػإف ذلػؾ سيسػرع فػي عمميػة تقسػيمو أشار مؤيدوه في االجتماع الى انو فػي حالػة تكثيػؼ اقتحامػات اال

بيف المسمميف والييود، كما حدث في المسجد اإلبراىيمي في الخميؿ، فيما انضـ الى مثؿ ىذه الفتاوى "الػراب 
 شمومو محفود" و"الراب مائير ىايزلر".

36/03/3106األيام، رام اهلل،   

 
صابة فمسطينياً  63 استشياد"أوتشا":  39  3106منذ مطمع برصاص االحتالل  6366 وا 

كشػػػؼ تقريػػػر صػػػادر عػػػف مكتػػػب األمػػػـ المتحػػػدة لتنسػػػيؽ الشػػػؤوف اإلنسػػػانية فػػػي : محمػػػد عبػػػد اهلل -راـ اهلل 
، مؤخرًا، عف ارتفاع عػدد الفمسػطينييف الػذيف استشػيدوا خػالؿ العػاـ الجػاري إلػى )أوتشا( األراضي الفمسطينية

وحتػػى  3024 عػػاـ الماضػػي. منػػذ مطمػػع العػػاـشػػيداء خػػالؿ نفػػس الفتػػرة مػػف ال 7فمسػػطينيًا، مقارنػػة مػػع  36
 التاسع مف الشير الجاري.

فمسػػطينيًا، كػػاف  47إال أف وسػػائؿ إعػػالـ محميػػة، أشػػارت إلػػى أف عػػدد الشػػيداء ارتفػػع ىػػذا العػػاـ ليصػػؿ إلػػى 
فػي  آخرىـ استشياد شابيف نياية األسػبوع الماضػي، عمػى يػد قػوة إسػرائيمية متخفيػة فػي لبػاس فنيػي اتصػاالت

، منػػذ مطمػػع العػػاـ وحتػػى التاسػػع مػػف الشػػير الجػػاري أكثػػر مػػف فالفمسػػطينييوبمػػع عػػدد الجرحػػى  يف.مخػػيـ جنػػ
جريحػًا، مػا  733جريحًا خالؿ نفس الفترة مف العاـ الماضي، بارتفػاع بمػع  4042جريحًا، مقارنة مع  4764

 يعني تصعيدًا في االعتداءات اإلسرائيمية.
عتقػاؿ، التػي نفػذىا الجػيش اإلسػرائيمي منػذ مطمػع العػاـ الجػاري مف جية أخرى، بمع عدد عمميات البحث واال

عمميػػػة بحػػػث واعتقػػػاؿ تمػػػت خػػػالؿ الشػػػيور األحػػػد عشػػػر  4567عمميػػػة أسػػػبوعية بالمتوسػػػط، أي  88نحػػػو 
 الماضية واألسبوع األوؿ مف العاـ الجاري.

وادث التػي أدت إلػى وقػوع وأورد تقرير مكتػب األمػـ المتحػدة لتنسػيؽ الشػؤوف اإلنسػانية، أرقامػًا حػوؿ عػدد الحػ
 :46حادثػًا، مقابػؿ  490إصابات أو أضػرار بممتمكػات الفمسػطينييف، والتػي بمػػت خػالؿ العػاـ الجػاري نحػو 

 حادثًا في العاـ الماضي.
 9:منػػازؿ إلػػى عمميػػات ىػػدـ أو تيجيػػر خػػالؿ العػػاـ الجػػاري فػػي الضػػفة الػربيػػة، ونحػػو  607وتعػػرض نحػػو 

عمميػػة فػػي القػػػدس  75ة، و عمميػػة فػػي العػػاـ الماضػػػي بالضػػف 650نػػػة مػػع عمميػػة فػػي القػػدس الشػػرقية، مقار 
فمسػطينيا لعمميػة تيجيػر مػف منزلػو خػالؿ العػاـ الجػاري فػي الضػفة الػربيػة، و  826فيما واجو نحو  الشرقية.

فمسػػػطينيا ىجػػروا العػػػاـ الماضػػي فػػػي  926فمسػػطينيا تعرضػػوا لعمميػػػة فػػي القػػػدس الشػػرقية، مقارنػػػة مػػع  3:7
 فمسطينيا ىجروا في القدس الشرقية. 82الضفة، و 

36/03/3106القدس، القدس،   
 



 
 

 

 

 

           31ص                                    6156العدد:            34/03/3106االثنيف  التاريخ:

 دهتحذر من محاوالت تيوياألقصى مؤسسة .. و تحت ل سور القدس القديمة إسرائيميةأعالم  61
مػؤخرا  إسػرائيميةمف قيػاـ جيػات  33/23/3024 األحدفي بياف ليا  "مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث"حّذرت 

ى السػػور الجنػػوبي لمبمػػدة القديمػػة فػػي القػػدس، والمحػػاذي لمنطقػػة القصػػور األمويػػة عمػػ إسػػرائيميةبنصػػب أعػػالـ 
 المبارؾ وذلؾ خالؿ احتفاؿ تيويدي نظـ ىناؾ. األقصىالمالصقة لممسجد 

وأذرعو المختمفة تحاوؿ دائما فرض الطػابع الييػودي عمػى  اإلسرائيميوتقوؿ المؤسسة في بيانيا أف االحتالؿ 
 اإلسػػػالميالمبػػػارؾ، لتخفػػػي بػػػذلؾ الوجػػػو  األقصػػػىالتاريخيػػػة وعمػػػى رأسػػػيا المسػػػجد مدينػػػة القػػػدس ومعالميػػػا 

 ليذه المدينة المقدسة. األصيؿوالعربي 
33/03/3106مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   

 
 شمال سمفيت "ارئيل"مستوطنة  ستيطاني فياال نشاطالتصاعد  60

ف نشػػاطًا اسػتيطانيًا كبيػرًا يجػػري عمػى قػػدـ قػػاؿ شػيود مػف مدينػػة سػمفيت فػػي الضػفة الػربيػة ا: سػما –سػمفيت 
شماؿ المدينة. وأكدوا وجػود رافعػات ضػخمة تسػتخدـ فػي عمميػات بنػاء العمػارات  "آرئيؿ"وساؽ في مستوطنة 

 والبنايات الضخمة ذات الطبقات المتعددة.
سػمفيت، مشػيرًا وأفاد الباحث خالد معالي اف عمميات البنػاء تجػري فػي منطقػة واد عبػدالرحمف التػابع لمزارعػي 

 إلػىولفػت  المػزارعيف لجػودة تربتػو الحمػراء. الى اف الواد كاف في السابؽ مصدرًا زراعيًا يدر دخاًل كبيرًا عمػى
ألػؼ مسػتوطف، وتضػـ مػا  46مف  أكثريوجد فييا  إذيتزايد باضطراد كبير،  "آرئيؿ"عدد سكاف مستوطنة  أف

المسػػػتوطنة سػػػرقت آالؼ  أف إلػػػىألفػػػًا، الفتػػػًا  26ف مػػػ أكثػػػرالتػػػي يبمػػػع عػػػدد طالبيػػػا  "آرئيػػػؿ"يسػػػمى جامعػػػة 
 سمفيت واسكاكا وياسوؼ ومرده وحارس وكفؿ حارس وقيري وجماعيف. أراضيالدونمات مف 

36/03/3106الحياة، لندن،   

 
 يدعو الييئات الدولية إلعالن موقف واضح حيال االعتقال اإلدارينادي األسير  63

نػادي األسػير" قػدورة فػارس: إف األسػرى اإلداريػيف بصػدد اجػراء عمميػة راـ اهلل ػ سػائد أبػو فرحػة: قػاؿ رئػيس "
تقييـ قبؿ نيايػة الشػير الحػالي، تمييػدا التخػاذ قػرار مالئػـ فيمػا يتعمػؽ بأيػة خطػوات نضػالية جديػدة يمكػف أف 

ؼ جمػي موقيمجؤوا إلييا خالؿ الفترة المقبمة، مشيرا في الوقت ذاتو، إلى ضرورة قياـ الييئات الدولية بإعالف 
وكاف فارس، يتحػدث خػالؿ مػؤتمر صػحافي نظمػو "نػادي األسػير" فػي مركػز "وطػف  حياؿ االعتقاؿ اإلداري.

مػدير مؤسسػة اإلعالمي" براـ اهلل، وشارؾ فيو أيضا كؿ مف رئيس الوحدة القانونية في النػادي جػواد بػولس، و 
وقؼ عمػػػى نتيجػػػة الحػػػوار الػػػذي وأشػػػار إلػػػى أف القػػػرار الػػػذي سػػػيتخذه األسػػػرى، سػػػيت "الحػػػؽ" شػػػعواف جبػػػاريف.

يخوضو ممثموف عف األسرى اإلدارييف مع الجانب اإلسرائيمي، الفتا في الوقػت نفسػو،، إلػى أف ىنػاؾ تراجعػا 
 معتقال. 250في عدد األسرى اإلدارييف، ويبمع عددىـ حاليا نحو 

36/03/3106األيام، رام اهلل،   
 

 يوماً  061د إضرابو عن الطعام يجبر االحتالل عمى إطالق سراحو بع فمسطينيأسير  66
أيمػف  األسػيرأفرجت سمطات االحتالؿ في سػاعة متػأخرة مػف الميمػة الماضػية سػراح  :نجيب فراج -بيت لحـ 
شػيرا متتاليػة  27اسػتمر لمػدة  إداريعاما( مف سكاف قرية الشوارورة شرؽ بيت لحـ بعد اعتقاؿ  40حمداف )

اعتقالػػو  إلبطػػاؿيومػػا متتاليػػة،  240عػػف الطعػػاـ لمػػدة  حيػػث جػػدد لػػو لثالثػػة مػػرات، خػػاض خالليػػا اضػػراب



 
 

 

 

 

           30ص                                    6156العدد:            34/03/3106االثنيف  التاريخ:

 أفالسػجف تعمػدت التػأخير، معتبػرا  إدارةالمحرر حمداف لمراسؿ القدس دوت كوـ، إف  األسيروقاؿ  .اإلداري
 .اإلداريعمػػى عػػدـ تجديػػد اعتقالػػو  اإلسػػرائيميالػػذي خاضػػو عػػف الطعػػاـ ىػػو الػػذي اجبػػر الجانػػب  اإلضػػراب

 وج ولديو طفميف وىو طالب في جامعة بيت لحـ بكمية المحاسبة.يشار الى اف حمداف متز 
33/03/3106القدس، القدس،   

 
 حالة مرضية في سجن "ايشل" 63مناشدة إلنقاذ  64

( فػػػي سػػػجف "ايشػػػؿ"، إلػػػى أف الحػػػاالت 22أشػػػار األسػػػير أمجػػػد عػػػزات مصػػػطفى كبيػػػا ممثػػػؿ قسػػػـ ): راـ اهلل
 ( حالة صعبة.47المرضية في السجف وصمت إلى )

ء ذلؾ إثر زيػارة محػامي نػادي األسػير لسػجف "ايشػؿ"، حيػث أوضػح األسػير أمجػد مصػطفى بػأف الحػاالت جا
المرضػية تبػدأ خفيفػػة ثػـ تػػزداد صػعوبة بسػػبب عػدـ تقػديـ العػػالج بالوقػت المناسػػب، والتػأخير فػػي متابعػة تمػػؾ 

 الحاالت.
والسػرطاف وغيرىػا، وناشػد  وأضاؼ األسػير كبيػا بػأف الحػاالت تتمثػؿ فػي مرضػى الضػػط والسػكري واألمعػاء

األسير كبيا كافػة المؤسسػات المعنيػة بضػرورة التحػرؾ الفػوري مػف أجػؿ تحريػؾ الممػؼ الطبػي، والعمػؿ عمػى 
 الحاالت الصعبة التي تحتاج لتحرؾ فوري وسريع.

36/03/3106الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 

 عين الحموة إلى مخيم نييالفمسطين أماكن إيواء بداًل من الخيم لمنازحين تأمينلبنان:  66
عػػيف الحمػػوة مػػف  إلػػىبعػػد مػػا واجيتػػو عشػػرات العػػائالت الفمسػػطينية النازحػػة مػػف سػػوريا : صػػيدا ػ رأفػػت نعػػيـ

ظػروؼ مأسػوية فػي خػيـ اإليػواء التػػي تقطنيػا فػي مجمػع بػدر لمنػػازحيف داخػؿ المخػيـ ال سػيما ابػاف العاصػػفة 
شبابي في المخيـ بتػأميف امػاكف ايػواء بديمػة تػرد عػنيـ بػرد األخيرة، تكفمت بعض القوى الفمسطينية والحراؾ ال

وبوشػػر بنقػػؿ قسػػـ مػػف ىػػذه العػػائالت وعػػددىا نحػػو خمػػس وسػػبعيف  شػػتاء وامطػػاره وحػػر الصػػيؼ واخطػػاره.ال
عائمة موزعة عمى خمس وستيف خيمػة الػى بيػوت وغػرؼ تػـ اسػتئجارىا فيمػا يجػري العمػؿ حاليػا عمػى انجػاز 

جمعيػػػة بػػػدر بالتعػػػاوف مػػػع مؤسسػػػة المسػػػاعدات الشػػػعبية لإلغاثػػػة والتنميػػػة  مبنػػػى خػػػاص بالنػػػازحيف مػػػف قبػػػؿ
(partووكالػػػػة األونػػػػروا إليػػػػواء بػػػػ ).سػػػػر اتحػػػػاد المؤسسػػػػات  أمػػػػيفوقػػػػاؿ  اقي العػػػػائالت الموجػػػػودة فػػػػي الخػػػػيـ

"بنػػاء عمػػى القػػرار الػػذي اتخذتػػو القيػػادة السياسػػية فػػي مخػػيـ ، المقػػدح إبػػراىيـفػػي مخػػيـ عػػيف الحمػػوة  اإلسػػالمية
عائمػة تقطػف فػي  76ف الحموة والحراؾ الشبابي الذي جرى مف اجؿ اخالء الخػيـ، وعنػدنا فػي عػيف الحمػوة عي

الخيـ مف النازحيف الى مخيمنا، فتكفمت بعػض الفصػائؿ وبعػض المؤسسػات والحػراؾ الشػبابي، بتػأميف بيػوت 
 ليذه العائالت حتى يخرجوا مف الخيـ.

عائمػة  4300مخيمػي عػيف الحمػوة والميػة وميػة يبمػع نحػو  إلىسوريا عدد العائالت النازحة مف  أف إلى إشارة
 عائمة سورية والبقية فمسطينيوف. 486منيـ 

36/03/3106المستقبل، بيروت،   
 

 القدس وبيوتيم يلاالقدس لمتنمية" توجو نداء استغاثة إلنقاذ أى مؤسسة" 63
نميػة" نػداء اسػتػاثة إلنقػاذ أىػؿ القػدس، وجػو المحػامي خالػد زبارقػة "مػدير "مؤسسػة القػدس لمت: القدس المحتمة

بيػػوتيـ وأطفػػاليـ، مػػف الخطػػر المحػػدؽ بيػػـ، عمػػى خمفيػػة االنييػػارات التػػي حػػدثت فػػي األيػػاـ األخيػػرة، بسػػبب 
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، فػي عػدد مػف األحيػاء المقدسػية، خػالؿ المػنخفض الجػوي العميػؽ، وحّمػؿ زبارقػة اإلسرائيميإىماؿ االحتالؿ 
االحتالؿ االسرائيمي مسؤولية مػا حػدث، أو مػا قػد يترتػب عمػى ذلػؾ مػف أخطػار عمػى االىػؿ المقدسػييف، إثػر 

جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ جولػػة تفقديػػة لطػػاقـ "مؤسسػػة  دد مػػف البيػػوت والشػػوارع المقدسػػية.االنييػػارت الخطيػػرة فػػي عػػ
جنوب المسجد األقصى، حيث إنيػار جػزء مػف الشػارع الواقػع  -بمدة سمواف –لقدس لمتنمية" لحي عيف الموزة ا

بجانب البيوت في الحي، قريبًا مف مسجد القعقاع، األمر الذي أثر بشكؿ كبير عمى سالمة البيوت المجػاورة 
بػػة بيتػػو والمسػػاحة المجػػاروة والمالصػػقة، فػػي حػػيف قطػػع الطريػػؽ عمػػى الحػػي، واضػػطر أحػػد الجيػػراف، فػػتح بوا

 مؤقتا، لمرور أىؿ الحي وتسييؿ تنقالتيـ.
36/03/3106الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 صيادين من الموت بعد استيدافيم من البحرية اإلسرائيمية شمال غزة ثالثةنجاة  65

ؽ الحربيػػػة نجػػا ثالثػػػة صػػياديف فمسػػػطينييف مػػف المػػػوت بأعجوبػػة بعػػػد أف فتحػػت الػػػزوار : ػػػػ أشػػرؼ اليػػػور غػػزة
 اإلسرائيمية النار عمييـ خالؿ عمميـ في منطقة تقع قرب الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وقػػاؿ صػػيادوف أف زوارؽ مػػف البحريػػة اإلسػػرائيمية حاصػػرت صػػباح اليػػوـ ثالثػػة صػػياديف فػػي منطقػػة شػػماؿ 
 القطاع، وأطمقت نيرانيا الرشاشة باتجاه قارب الصيد الذي كانوا يستقمونو.

ياديف فػػإف زمالؤىػػـ الذوا بػػالفرار عمػػى الفػػور، خوفػػا مػػف المػػوت، وأنيػػـ نجػػوا بأعجوبػػة مػػف ذلػػؾ وبحسػػب الصػػ
 الحادث.

 
وكثيػػرا مػػا تشػػف قػػوات االحػػتالؿ ىجمػػات عمػػى الصػػياديف وعمػػى المنػػاطؽ الحدوديػػة الشػػرقية والشػػمالية لقطػػاع 

 غزة، عمى الرغـ مف حالة التيدئة القائمة منذ أكثر مف عاـ.
36/03/3106لندن، القدس العربي،   

 
 األمريكي لمحل   رفضاً  "الغضب"قوى رام اهلل والبيرة تدعو الستقبال كيري بمسيرات  68

حثػػػػت القػػػػوى الوطنيػػػػة واإلسػػػػالمية لمحافظػػػػة راـ اهلل والبيػػػػرة، أمػػػػس، جمػػػػاىير شػػػػعبنا عمػػػػى التظػػػػاىر : ـر اهلل
ميركي جوف كيري لحػؿ الصػراع احتجاجا عمى مقترحات وترتيبات مف المنتظر اف يحمميا وزير الخارجية األ

 الفمسطيني اإلسرائيمي.
لألراضػػي الفمسػػطينية يػػوـ غضػػب شػػعبي ومسػػيرات  األميركػػيودعػػت القػػوى الػػى اعتبػػار يػػـو زيػػارة المبعػػوث 

 االحتالؿ. أمد إلطالةتسعى  أنيالمتعبير رفض لمقترحات قالت 
مايػة القضػية الوطنيػػة ممػا وصػػفتو ودعػت القػوى فػػي بيػاف وزعتػػو عقػب اجتماعيػا الػػدوري لمخػروج لمشػػوارع لح

عمميػػة السػػالـ التػػي الواليػػات المتحػػدة مػػف خالليػػا فػػرض حػػؿ  إحيػػاءبخطػػر التصػػفية تحػػت مػػا يسػػمى جيػػود 
 الجانب عمى شعبنا أحادي

 إلى، ييدؼ إطارتمرير مشروع الدولة المؤقتة عبر فرض اتفاؽ  إلىواتيمت القوى اإلدارة األميركية بالسعي 
، الفمسػػػطينية األردنيػػػةالؿ بمسػػػميات جديػػػدة عبػػػر اسػػػتمرار السػػػيطرة عمػػػى الػػػػور والحػػػدود ىيكمػػػة االحػػػت إعػػػادة

خراج القدس الالجئيف خارج   تسوية ممكنة. أيواحتفاظ دولة االحتالؿ بما يسمى الكتؿ االستيطانية، وا 
36/03/3106الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
  3106خارجي لمموازنة الفمسطينية خالل مميار دوالر قيمة الدعم ال 0.03اهلل":  رام مالية" 69
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محمد خبيصة: كشفت البيانات المالية الشيرية الصادرة عف وزارة الماليػة الفمسػطينية يػـو سػبت أف  –راـ اهلل 
الحكومػػػػة الفمسػػػػطينية حصػػػػمت عمػػػػى دعػػػػـ لموازنتيػػػػا لمعػػػػاـ الجػػػػاري تجػػػػاوز التوقعػػػػات التػػػػي تنبػػػػأت بيػػػػا عنػػػػد 

 .نياية مارس/آذار الماضي"إعالنيا
قيمػػة الػػدعـ الػػذي حصػػمت عميػػو الحكومػػة، مػػف المػػانحيف العػػرب واألجانػػب، منػػذ مطمػػع العػػاـ الجػػاري "وبمػػػت

مميػػػػار دوالر(، بينمػػػػا كانػػػػت  2123مميػػػػار شػػػيكؿ ) 5126وحتػػػى نيايػػػػة نوفمبر/تشػػػػريف ثػػػاني الماضػػػػي، نحػػػػو 
 مميار دوالر(. 2120مميار شيكؿ ) 5108التوقعات تشير إلى 

 2120نية قد أعمنت عنػد إقػرار الموازنػة، أف العجػز سػيبمع خػالؿ العػاـ الجػاري قرابػة وكانت الحكومة الفمسطي
مميار دوالر، داعية الدوؿ المانحة العربيػة والػربيػة إلػى سػد العجػز، حتػى تػتمكف مػف اإليفػاء بالتزاماتيػا تجػاه 

 مؤسساتيا والمواطنيف.
امػس االوؿ أف موازنػة العػاـ الجػاري بحاجػة إال أف الناطؽ باسـ الحكومة الفمسػطينية، إييػاب بسيسػو، صػرح 

والتػػػي طالبنػػػا بيػػػا منػػػذ سػػػبتمبر/أيموؿ الماضػػػي، حػػػيف شػػػارؾ رئػػػيس "مميػػػوف دوالر إضػػػافية، 660إلػػػى مبمػػػع 
 ’الحكومة رامي الحمد اهلل في مؤتمر المانحيف المنعقد في نيويورؾ آنذاؾ.
متوقػع فػي الموازنػة، قػاؿ النػاطؽ باسػـ وفي سؤاؿ حوؿ سبب العجز المستمر رغـ توفير مبمػع يفػوؽ العجػز ال

الحكومة، إف ىنالؾ مصروفات طارئة استجدت في موازنة الحكومػة، منيػا تعػويض المتضػرريف الفمسػطينييف 
 بفعؿ الممارسات اإلسرائيمية، وتضييقيات المستوطنيف واعتداءاتيـ عمى األراضي والمنازؿ والسيارات.

 روبي مف أكثر الدوؿ الداعمة لمموازنة الفمسطينية خالؿ العاـ الجاري.واالتحاد األو "وتعتبر الواليات المتحدة
وبمقارنة أرقاـ دعـ الموازنة بيف العػاميف الجػاري والماضػي، فإنػو يالحػظ أف حجػـ الػدعـ لمموازنػة الفمسػطينية 

مػػف حاجػػة الحكومػػة الفعميػػة  %85مميػػوف دوالر( تشػػكؿ  893مميػػار شػػيكؿ ) 3927بمػػع  3023خػػالؿ العػػاـ 
 مميار دوالر(. 2107مميار شيكؿ ) 4922العجز البالع  لسد

36/03/3106القدس العربي، لندن،   
 

 و"الفجر" تطمقان كتاب "الجعبري عبقرية المقاوم والتحرير" واعدجمعية  41
أطمقػػت جمعيػػة واعػػد لألسػػرى والمحػػرريف بالتعػػاوف مػػع مؤسسػػة الفجػػر الجديػػد لمصػػحافة : جمػػاؿ غيػػث - غػػزة

يًدا حوؿ حياة نائب القائد العاـ لكتائػب القسػاـ الشػييد أحمػد سػعيد الجعبػري، تحػت عنػواف واإلعالـ، كتاًبا جد
 "الجعبري عبقرية المقاـو والتحرير".

وأوضح الكاتػب حمػادة حمػادة، خػالؿ احتفاليػة انطػالؽ كتابػو وتوزيعػو فػي فنػدؽ الكومػودور، أف كتابػو يجمػع 
حقيؽ والقصػة وغيرىمػا"، السػتعراض حيػاة الجعبػري وبطوالتػو، بيف دفتيو ألوانػا عػدة مػف أسػاليب الكتابػة كػػ"الت

مشيًرا إلى أف عممية البحث والتحري عف معمومات كتابو حفتيا العديػد مػف المخػاطر والتعقيػدات األمنيػة قبػؿ 
 وبعد استشياد الجعبري.

ذي اغتالتػػو ويسػػتعرض كتػػاب "الجعبػػري عبقريػػة المقػػاـو والتحريػػر" بػػيف دفتيػػو مناقػػب رئػػيس أركػػاف حمػػاس، الػػ
 ـ.3023تشريف ثاني/ نوفمبر  25قوات االحتالؿ اإلسرائيمي في الػ

ويحتوي الكتاب عمى ستة فصوؿ، أوليا يتحػدث عػف النشػأة، وثانييػا شخصػية الشػييد الدعويػة واإلصػالحية، 
بينمػػػا يتنػػػاوؿ الفصػػػؿ الثالػػػث سػػػنوات نضػػػالو، وخصػػػص الفصػػػؿ الرابػػػع لمحػػػديث عػػػف دوره فػػػي صػػػفقة تبػػػادؿ 

"جمعػػػاد شػػػاليط"، فػػػي حػػػيف يتنػػػاوؿ الفصػػػؿ الخػػػامس األسػػػرى المحػػػرريف وعالقػػػتيـ بالشػػػييد وبعػػػض األسػػػرى 
 المواقؼ، أما خاتمة الكتاب تتناوؿ رحمة الجعبري لمحج ثـ الشيادة.
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33/03/3106فمسطين أون الين،   
 

 ... رسام كاريكاتور ييزم الزنزانة بموحةسباعنةمحمد  40
ـ الكاريكػػػػاتور الفمسػػػػطيني الشػػػػاب محمػػػد سػػػػباعنة أف ييػػػػـز االحػػػػتالؿ اسػػػػتطاع رسػػػا: بديعػػػة زيػػػػداف –راـ اهلل 

"، 39وسػػّجانيو بموحاتػػو التػػي رسػػميا فػػي الزنزانػػة. وفػػي ظػػروؼ اسػػتثنائية، قػػدمت أخيػػرًا فػػي معػػرض "الزنزانػػة 
 قبؿ أف يحصؿ عمى الجائزة الثالثة في مسابقة الكاريكاتور العربي.

يف في زنزانتػو، عنػدما سػمع صػوتًا مػف زنزانػة مقابمػة ينػادي ويروي سباعنة كيؼ أتت فكرة المعرض وىو سج
مف ىناؾ؟ فرّدد سباعي اسمو. فصرخ مف ىو في الزنزانة المقابمة: "اهلل ينصرؾ أنت مف رسـ لألسرى سامر 
عيسػػاوي وغيػػره... لػػف ينسػػاؾ النػػاس خػػارج الزنزانػػة". ويقػػوؿ سػػباعنة: "كػػاف ذلػػؾ كاألمػػؿ فػػي ظػػؿ اسػػتفزازات 

الزنزانة... بعد ما يقارب الشيريف نقمت إلى سجف النقب الصحراوي، وكاف معي في حقيبتي  المحققيف وعتمة
دفتػػر لمرسػػـ وأقػػالـ حبػػر، فبػػدأت برسػػـ الموحػػات التػػي فكػػرت بيػػا داخػػؿ الزنزانػػة، بػػّددت وقتػػي بالرسػػـ، وكػػاف 

أحػػدىـ "قػػـو  األسػػرى يحيطػػوف بػػي ليشػاىدوا ىػػذا المخمػػوؽ الػذي جػػاء إلػػى السػجف كػػي يرسػػـ، وكػاف يمػػازحني
 ؟". انحبسمؾ شوي أنت جاي ترسـ

ويكشػؼ سػباعنة لػػ "الحيػاة"، أنػو ىػّرب الموحػات مػػع أسػرى انتيػت محكوميػاتيـ. مػع العمػـ أف معظػـ الموحػػات 
خرجػػت غيػػر مكتممػػة، "مػػف دوف تعميػػؽ أو نػػص وبعضػػيا نػػاقص بعػػض أجزائػػو، فاليػػدؼ كػػاف إخراجيػػا مػػف 

ر خػػرج سػػباعنة مػػف السػػجف، وكػػاف المشػػروع قػػد اكتمػػؿ، وافتػػتح السػػجف"، كمػػا ُيسػػّر. بعػػد انقضػػاء خمسػػة أشػػي
 " التي "ىزمُتيا بموحاتي المحّررة مف السجف لتخرج إلى الناس".39معرض "زنزانة 

واختتـ حديثو مع "الحياة": "لوحاتي مف داخؿ الزنزانة أراىا أداة ىزمت مف خالليا قػبح االحػتالؿ، وأثبتػت أف 
رغػػػـ كػػػؿ شػػػيء، وأنػػػو قػػػادر عمػػػى المقاومػػػة بشػػػتى األسػػػاليب فػػػي مواجيػػػة الفمسػػػطيني سػػػيظؿ جمػػػياًل، عمػػػى 

 االحتالؿ".
36/03/3106الحياة، لندن،   

 
 تدريب وتأىيل مدربين لسرد قصص الحكاية الشعبية الفمسطينيةل اتفاقيةتوقيع  43

فيػػذ مشػػروع تػػدريب وقعػػت المجنػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػوـ، ووزارة الثقافػػة مػػؤخرا اتفاقيػػة لتن
 وتأىيؿ مدربيف لسرد قصص الحكاية الشعبية الفمسطينية.

ووقػػع االتفاقيػػة وزيػػر الثقافػػة أنػػور أبػػو عيشػػة، وأمػػيف عػػاـ المجنػػة الوطنيػػة إسػػماعيؿ الػػتالوي، فػػي مقػػر وزارة 
 الثقافة في راـ اهلل.

، ضػمف القسػط األوؿ لممشػاريع "كسػوأل"ويأتي ىذا المشروع بدعـ مف المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو 
، لمتأىيػؿ والتػدريب لحمايػة الحكايػة الشػعبية الفمسػطينية مػف الضػياع 3025-3024المقرة فػي المػؤتمر العػاـ 

واالندثار نتيجة عوامؿ التطور التكنولوجي والمعرفي وتػير أنماط الحياة ودخوؿ وسائؿ اإلعالـ الحديثة التي 
التػػي كػػاف مػػف خالليػػا يػػتعمـ الطفػػؿ ثقافتػػو ويعػػرؼ كثيػػرًا عػػف أنمػػاط حياتػػو، أكمػػت مػػف دور الحكايػػة الشػػعبية 

 باإلضافة إلى منظومة القيـ والعادات واألخالؽ ألبناء الشعب الفمسطيني.
36/03/3106الدستور، عمان،   

 
 مصر تدعم عباس في عممية السالم وتعده ببذل جيدىا إلنجاز المصالحة"الحياة":  
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إف ممؼ المصالحة والمسار السياسي ": "الحياة"قاؿ مصدر مصري موثوؽ فيو لػ: نيجيياف الحسي -القاىرة 
أف الرئيس الفمسطيني أبمػنا بأف إنجاز "، مضيفًا: "تصدرا أجندة محادثات الرئيس محمود عباس في القاىرة

في أقرب  ، داعيًا إلى ضرورة تحريؾ ىذا الممؼ"المصالحة وتحقيؽ الوحدة الفمسطينية عمى رأس اىتماماتو
 وقت ممكف.

مصر "وشدد عمى أف مصر معنية تمامًا بتحقيؽ المصالحة واسترداد الشعب الفمسطيني وحدتو، وقاؿ: 
. واعتبر "الراعي الوحيد لممؼ المصالحة"باعتبارىا  "ستبذؿ ما في وسعيا مف أجؿ توحيد الصؼ الفمسطيني

نرى أف استمرار االنقساـ ىو "، وقاؿ: "زىاتحقيؽ الوحدة مصمحة فمسطينية عميا تحرص مصر عمى إنجا"أف 
الضرر األكبر لمقضية الفمسطينية ككؿ... وال يمكف أف تتحقؽ الدولة الفمسطينية طالما أف الفمسطينييف 

 ."منقسموف
مصر تدعـ الرئيس الفمسطيني، فيو رأس الشرعية الفمسطينية، وأنيا تقؼ وراءه وتسانده في المسار "وأكد أف 
ار إلى أف عباس تناوؿ خالؿ محادثاتو التي أجراىا في القاىرة الصعوبات التي تواجو . وأش"السياسي

إف المفاوضات التي تجرى بيف الفمسطينييف ". وقاؿ المصدر: "شاقة"المفاوض الفمسطيني، واصفًا إياىا بأنيا 
يونيو / مف حزيرافواإلسرائيمييف يجب أف تؤدي إلى إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى حدود الرابع 

 ، وعاصمتيا القدس الشرقية.
 //الحياة، لندن، 

 
 "التخابر واقتحام السجون"تحذر من تدمير أدلة ثبوت  "أجيزة سياديةاليوم": " المصري" 

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إف جيات سيادية خاطبت المستشار ىشاـ بركات، النائب العاـ، 
، "اقتحاـ السجوف والتخابر" قضيتي ممفيناؼ القاىرة، لتشديد اإلجراءات األمنية عمى رئيس محكمة استئ

تالؼ أدلة الثبوت  مف جماعة اإلخواف وعناصر  قياديتتضمف تسجيال صوتيا بيف  التيوحذرت مف حرؽ وا 
 يناير، يتضمف خطط اقتحاـ السجوف، موضحة أف الجيات السيادية طمبت مف حركة حماس، قبؿ ثورة 

 نس  جميع األدلة.
أف نيابة أمف الدولة العميا ستقدـ طمبا إلى النائب العاـ تطمب فيو استمرار حظر  "اليوـ "المصريوعممت 
تمت إحالتيا إلى محكمة الجنايات، والمتيـ فييا مرسى ومرشد اإلخواف، الدكتور  التيالقضية  فيالنشر 

مع منظمات أجنبية خارج البالد، الرتكاب أعماؿ  مف قيادات تنظيـ اإلخواف بالتخابر محمد بديع، و
 .القوميإرىابية داخؿ البالد، بسبب خطورة المعمومات والتحقيقات الموجودة بأوراؽ القضية وتعمقيا باألمف 

، لمقبض عمى الدولي، لمطالبة المكتب المصريوكشفت المصادر أف النائب العاـ خاطب مكتب اإلنتربوؿ 
يناير، وخطؼ أفراد شرطة واالعتداء عمييـ  قضية اقتحاـ السجوف، أثناء ثورة  فيالمتيميف الياربيف 

 غزة. فيواحتجازىـ 
 الدوليوأعضاء التنظيـ  يمقدمة المتيميف الياربيف الداعية يوسؼ القرضاو  فيوأضافت المصادر أف 

 .المبنانيلجماعة اإلخواف وعناصر مف كتائب عز الديف القساـ الفمسطينية وحزب اهلل 
 //المصري اليوم، القاىرة، 

 
 مساعد وزير الداخمية األسبق: حماس وحزب اهلل متورطان في اقتحام السجون وقتل الثوار 
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قاؿ المواء عاطؼ شريؼ، مساعد وزير الداخمية لقطاع السجوف األسبؽ، إنو عمى كامؿ اليقيف مف : الوطف
 يناير. ي إحراؽ األقساـ المصرية، أثناء ثورة تورط حركة حماس بالتنسيؽ مع حزب اهلل المبناني ف

وأضاؼ مساعد الوزير، خالؿ استضافتو في برنامج "العاشرة مساء"، مع اإلعالمي وائؿ اإلبراشي، "جميع 
األدلة تشير بقوة بأف قوى خارجية متمثمة في حماس وحزب اهلل متورطة في اقتحاـ السجوف، وحرؽ األقساـ، 

 ث الثورة".وقتؿ الثوار خالؿ أحدا
 //الوطن، مصر، 

 
 شل حركة حماسب اتخذت قرارًا استراتيجياً المصرية  الحكومة: "واال" 43

قػػاؿ تقريػػر لموقػػع "واال " اإلسػػرائيمي إف تكػػرار األحػػداث واالشػػتباكات بػػيف قػػوات إسػػرائيمية والفمسػػطينييف فػػي 
شػػػاب فمسػػػطيني، يثيػػػر القمػػػؽ عنػػػد  قطػػػاع غػػػزة فػػػي نيايػػػة األسػػػبوع الماضػػػي التػػػي بمػػػػت أوجيػػػا فػػػي استشػػػياد

األوساط العسكرية اإلسرائيمية، التي كانت تباىت في الفترة األخيرة بقدرة حركة حماس عمػى ضػبط األوضػاع 
 األمنية في القطاع، وعمى امتداد السياج الحدودي مع إسرائيؿ.

د فػػػي العمميػػػات وبحسػػػب التقريػػػر المػػػذكور، فػػػإف القمػػػؽ يسػػػاور الجانػػػب اإلسػػػرائيمي مػػػف خطػػػر حػػػدوث تصػػػعي
الفمسطينية عند السياج الحدود وخرؽ الوضع القائـ "الستاتوس كوو" الذي تـ التوصؿ إليو بعد عدواف "عامود 

 السحاب".
وقػػاؿ مصػػدر عسػػكري إف األزمػػة االقتصػػادية الخانقػػة فػػي القطػػاع، والعزلػػة التػػي تفرضػػيا مصػػر، يزيػػداف مػػف 

المنطقػػة الجنوبيػػة لجػػيش االحػػتالؿ إنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف حػػدة اليػػأس فػػي قطػػاع غػػزة. وأضػػاؼ قائػػد فػػي قيػػادة 
بيػػة سػػكاف القطػػاع خػػالؿ العاصػػفة األخيػػرة، إال أف الضػػػوط المصػػرية لتمكػػف حمػػاس مػػف تقػػديـ المسػػاعدة لػا

الثقيمة وتشديد المراقبة عمى الحدود مع قطاع غزة، جعمت الحركة تعاني مػف أزمػة ماليػة شػديدة. وقػد حاولػت 
الحكومػػػة المصػػػرية عبػػػػر أطػػػراؼ عربيػػػة لفػػػػتح الحػػػدود إال أف مصػػػر رفضػػػػت  حركػػػة حمػػػاس الضػػػػط عمػػػػى

االنصػػػياع ليػػػذه الضػػػػوط وظمػػػت عمػػػى موقفيػػػا. فقػػػد اتخػػػذ المصػػػريوف قػػػرارا اسػػػتراتيجيا بشػػػؿ حركػػػة حمػػػاس 
 كاستمرار لمضػوط التي يمارسونيا ضد حركة األخواف المسمميف.

 33/03/3106، 48عرب 
 

 و لحماية المقدسات في القدسيؤكد مواصمة القيام بواجب األردن 45

لمؤتمر  2: اجتماعات الػ أمسالعامة لجامعة الدوؿ العربية  األمانةبدأت في مقر  :بتراوكالة  - القاىرة
برئاسة المدير  أردنيالمشرفيف عمى شؤوف الالجئيف الفمسطينييف في الدوؿ العربية المضيفة بمشاركة وفد 

 مود العقرباوي.مح .العاـ لدائرة الشؤوف الفمسطينية ـ
المستمر عمى مواصمة القياـ بواجبو التاريخي والديني لحماية  األردفتأكيد  ،في كممتو ،العقرباوي أبرزو 

والمسيحية في القدس، والحفاظ عمى عروبتيا ومقدساتيا، ودعـ تثبيت سكانيا مف  اإلسالميةالمقدسات 
 الخطيرة والتعسفية في المدينة المقدسة.  اإلسرائيميةالمسمميف والمسيحييف، ووقؼ كافة االنتياكات 

 36/03/3106، الدستور، عم ان

 
 .. واستمرار تصدير الزيتون لا"إسرائيل"يغزو األسواق" جزر شاليط: "األردن 48
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ما يزاؿ جزر شاليط يػزو األسواؽ إثر استيراد كميات كبيرة منو خالؿ شير تشريف الثاني  :عصاـ مبيضيف
 الماضي.

حصائية الرسمية مف وزارة الزراعة أف الكمية المستوردة مف الجزر مف نوع "شاليط" وأظيرت الكشوؼ اإل
طنًا مف الزيتوف المحمي إلى "إسرائيؿ" وسط مخاوؼ  876طنًا، في المقابؿ تـ تصدير  333 إلىوصمت 

 يتـ عصرىا، ومف ثـ إعادة تصديرىا إلى مختمؼ دوؿ العالـ. أفمف 
 36/03/3106، السبيل، عم ان

 
 لبنانية قاووق: المقاومة ستحمي كل قطرة نفطيل نب 49

مسؤولية تشجيع  "آذار 25"حّمؿ نائب رئيس المجمس التنفيذي في الحزب الشي  نبيؿ قاووؽ  :عمي الصػير
عمى التصعيد تجاه لبناف، حيث تمثؿ ىذا التصعيد مؤخرًا بالسعي لترسيـ حدود منطقتيا  "إسرائيؿ"

 االقتصادية عمى حساب حؽ لبناف.
لفعاليات القرى المسيحية في  "حزب اهلل"أثناء رعايتو المأدبة التكريمية السنوية التي يقيميا  في ،وأكد قاووؽ

لبناف قادر عمى حماية ثرواتو النفطية باالرتكاز عمى معادلة الجيش "أف  ،قضاء بنت جبيؿ، لمناسبة األعياد
درات العسكرية لتحمي كؿ قطرة نفط مف حؽ لبناف، والشعب والمقاومة، وأف المقاومة تمتمؾ كؿ الوسائؿ والق

 ."3007وىي حاضرة في الجنوب في كؿ ساعة لتصنع نصرًا أكبر مف نصر تموز العاـ 
 36/03/3106، السفير، بيروت

  
 الفمسطينيةبتمركز جنود إسرائيميين عمى الحدود الشرقية لمدولة اً كييأمر  اً مقترحترفض  العربيةالجامعة  

رفضت الجامعة العربية مقترحات أميركية تسمح بتمركز جنود إسرائيمييف عمى الحدود : فاح زبوفك - راـ اهلل
الشرقية لمدولة الفمسطينية. وقاؿ األميف العاـ لمجامعة نبيؿ العربي إنو يجب أف ال يكوف ىناؾ جندي 

 إسرائيمي واحد عمى أرض فمسطيف في المستقبؿ.
رئ عقده وزراء الخارجية العرب في القاىرة، بناء عمى طمب عباس، كما حممت الجامعة في ختاـ اجتماع طا

 ."مسؤولية إعاقة السالـ مف خالؿ استمرار عمميات قتؿ الفمسطينييف والتمادي في االستيطاف"إسرائيؿ 
إف االقتراحات األمنية األميركية تحقؽ المطالب األمنية "وقاؿ القرار الذي تمي في ختاـ االجتماع: 

. ووصؼ التقرير ىذه "ة التوسعية وتضمف استمرار سيطرتيا عمى منطقة األغوار بحجة األمفاإلسرائيمي
 ."تراجع أميركي عف مواقؼ سابقة لمتوصؿ إلى حؿ نيائي وشامؿ دوف تجزئة"المقترحات بأنيا 

سرائيؿ تربطاف المحادثات الخاصة بالقضايا ا لسياسية وأفاد تقرير الجامعة العربية بأف الواليات المتحدة وا 
 . وأضاؼ أف ىذا ىو ما يرفضو الجانب الفمسطيني."بالحؿ األمني األميركي"بقبوؿ الفمسطينييف 

وطالب البياف الواليات المتحدة واألعضاء الدائميف في مجمس األمف الدولي واالتحاد األوروبي واألمـ 
ح عممية المفاوضات فرصة وصوال إلزاـ الحكومة اإلسرائيمية بوقؼ كؿ األنشطة االستيطانية ومن"المتحدة بػ

 لمقضية الفمسطينية. "إلى تحقيؽ التسوية النيائية
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 في المرحمة الحالية أىمية توفير الدعم المالي والسياسي لمشعب الفمسطيني ؤكديمحمد صبيح  

ف واألراضي العربية المحتمة أكد السفير محمد صبيح األميف العاـ المساعد رئيس قطاع فمسطي: )واـ(
بالجامعة العربية، خالؿ كممتو، في الجمسة االفتتاحية، ألعماؿ الدورة الحادية والتسعيف لمؤتمر المشرفيف 
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نياء  عمى شؤوف الفمسطينييف في الدوؿ العربية المضيفة، بمقر أمانة الجامعة، أف التضامف العربي وا 
ر ضروري الستعادة كؿ الحقوؽ الفمسطينية المشروعة وعمى رأسيا االنقساـ وتحقيؽ المصالحة الفمسطينية أم

قامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس وفؽ قرارات الشرعية  حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره وا 
 الدولية ذات العالقة.

وقاؿ صبيح إف توفير الدعـ العربي المالي والسياسي لمشعب الفمسطيني أمر ممح وضروري في ىذه 
لمرحمة، وأضاؼ أف العدواف "اإلسرائيمي" المتواصؿ يتصاعد عمى األراضي الفمسطينية المحتمة، وأف ىذه ا

 اإلجراءات العدوانية تشير إلى أف "إسرائيؿ" ال تريد السالـ بؿ تعمؿ عمى إفشالو. 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 بدل اإلسرائيمي في األغوار يكيد أمر وجو .. كيري يقدم اتفاق اإلطار خالل شيرين ":الشرق األوسط" 

إف وزير الخارجية األميركي جوف  "الشرؽ األوسط"قالت مصادر فمسطينية مطمعة لػ: كفاح زبوف - راـ اهلل
كيري سيقدـ الشير المقبؿ أو الذي يميو اتفاؽ إطار بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، يشمؿ الخطوط العريضة 

 مفات النيائية، في محاولة إلجبار الفمسطينييف واإلسرائيمييف عمى توقيعو.التفاؽ سالـ نيائي يعالج الم
وبحسب المصادر المطمعة عمى تفاصيؿ المفاوضات فإف كيري مقتنع أنو ال يمكف التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ 

األميركيوف ينتيجوف خطة الحموؿ المرحمية "مرة واحدة ويريد وضع الطرفيف عمى المحؾ. وقالت المصادر: 
. ويتجو كيري إلى "لكف دوف إعالف ذلؾ صراحة ألنيـ اكتشفوا أنو ال يمكف حؿ الخالفات دفعة واحدة

عرض خطة وسطية تكوف مرضية لمطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي بحيث ال تتطرؽ إلى القضايا الحساسة 
دية، وأمف ، وأخرى ييو بالتفصيؿ، لكنيا ستشير إلى أسس الحؿ مثؿ دولة فمسطينية عمى حدود 

 إسرائيؿ.
وبحسب المصادر فإف األميركييف سيػيروف الخطة األمنية المعروضة اآلف. وأوضحت أف الخطة األمنية 
الجديدة ستقترح وجودا أميركيا مكثفا عمى حدود الدولة الفمسطينية الشرقية مع األردف، وأف كيري ناقش ذلؾ 

 رض.مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس وأف األخير لـ يعت
وقالت المصادر إف األميركييف سيأخذوف عمى عاتقيـ مراقبة الحدود مع زرع أجيزة دفاعية وأخرى لإلنذار 
المبكر وتكوف تحت إشراؼ إسرائيمي، عمى أف يوجد األميركيوف كذلؾ عمى المعابر بصورة غير مرئية 

شعار الفمسطينييف بأف لمراقبة الحركة. ويعتقد األميركيوف أف ذلؾ مف شأنو طمأنة إسرائيؿ مف جي ة، وا 
 السيادة ليـ مف جية ثانية. لكف مف غير المعروؼ بعد ما إذا كانت إسرائيؿ ستوافؽ عمى ذلؾ أو ال.

. وقبؿ أف يعرض كيري اتفاؽ "كيري أخذ عمى عاتقو مسألة إقناع اإلسرائيمييف بذلؾ"وبينت المصادر أف 
ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو بعدما التقاىما اإلطار المرتقب سيمتقي مجددا بالرئيس الفمسطيني 

 مرارا في األشير القميمة الماضية.
ومف المتوقع أف يصؿ كيري منتصؼ الشير القادـ عمى رأس وفد أميركي كبير يضـ خبراء في مختمؼ 

ؽ الفاخرة بمدينة غرفة في أحد الفناد القضايا في محاولة لوضع االتفاؽ. واستأجرت الخارجية األميركية 
 القدس بدءا مف منتصؼ الشير المقبؿ.

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 "إسرائيل"كية إلى الصين عبر يأمر  تكنولوجيا ":معاريف" 
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في وزارة الدفاع  األمنيأمس عف استقالة مسؤوؿ الرقابة عمى التصدير  "معاريؼ"كشفت صحيفة األخبار: 
الصيف. وبالرغـ مف  إلىخمفية تحممو مسؤولية نقؿ وسائؿ تكنولوجية متطورة  ، مئير شاليط، عمىاإلسرائيمية

حقيقة  أف إال، أخرىعتدة أ، كجزء مف أوروبيةإسرائيؿ فسرت المسألة بأف ىذه المعدات بيعت لشركة  أف
قدمتو تؿ  أفالصيف، عّدتو الواليات المتحدة خرقا لتعيد صريح سبؽ  إلىالمطاؼ  إلىوصوليا في نياية 

 واشنطف في ىذا المجاؿ. إلى أبيب
 إلى التكنولوجياقبؿ نحو شير لالستيضاح عف كيفية وصوؿ ىذه  األميركيوف، توجو "معاريؼ"وبحسب 

 إلىشاليط بادر  أف، إال إيراف إلىتكوف قد تسربت  أفالصيف، التي يوجد تخوؼ معقوؿ في واشنطف مف 
مف الواليات المتحدة، حيث قدـ  األسبوععاد في نياية تحمؿ المسؤولية بنفسو، واستقاؿ مف منصبو، بعدما 

أف الحديث يدور عف منظومة  "معاريؼ"عمى موافقتو عمى ىذا التصدير. وأوضحت  األميركييفاعتذاره إلى 
 الصواري . ألجيزةبصري صػير/ وكذا  -ُتستخدـ لعتاد الكترو  "ريكور"شركة  إنتاجتبريد صػيرة مف 

، ال عالقة ليا بما ُكشؼ األولىىذه القضية، التي تكشؼ عنيا لممرة  أف إلىية، ولفتت الصحيفة اإلسرائيم
عف تنصت الواليات المتحدة عمى مسؤوليف إسرائيمييف رفيعي المستوى، بحسب وثائؽ  األسبوعفي نياية 

 السابؽ أف. أس. ايو. األميركيةسربيا رجؿ يعمؿ لدى وكالة التنصت 
 //األخبار، بيروت، 

 
 اإلسرائيميةالمستوطنات " ويدين نبذ العنفا"ليدعو حماس  في القدس بريطانيانصل ق 

دعا القنصؿ البريطاني العاـ في القدس، فينسنت فيف، حركة حماس إلى "نبذ العنؼ  :القدس –القدس 
مميوف دوالر  واتباع طريؽ السالـ"، وقاؿ إف "بريطانيا تموؿ قطاعي الصحة والتعميـ في غزة بنحو 

 سنويا".
)د.ب.أ( عمى نسخة منو قبؿ نشره أف "المستوطنات  األلمانية اإلنباءوذكر في تقرير حصمت وكالة 

 اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة غير شرعية".
الجاري أف  األسبوعوأضاؼ في مقابمة مقرر نشرىا عمى موقع "وزارة الخارجية البريطانية بالعربية" نياية 

"تؤيد تماما عممية المفاوضات بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف بقيادة وزير الخارجية األميركي جوف بريطانيا 
كيري، فيي أفضؿ فرصة لتحقيؽ سالـ عادؿ ودائـ في شرؽ أوسط مستقر ومزدىر تقع في قمبو دولة 

 ".فمسطينية ذات سيادة وقابمة لمحياة تعيش في سالـ جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيؿ آمنة
كؿ مف القيادتيف اإلسرائيمية والفمسطينية: أف ىذا ىو الطريؽ الصحيح، عمى الرغـ مف  إلىوتابع: "رسالتنا 

الرئيس الفمسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء بنياميف نتنياىو  ىغالالتحديات الكثيرة، ونحف ننظر 
 اتفاؽ لصالح الجميع". إلىإلظيار القيادة الشجاعة الالزمة لمتوصؿ 

كما شدد عمى أف "الجيود الدولية الحالية التي تقودىا الواليات المتحدة ىي أفضؿ فرصة لمسالـ، وباتت 
األبد إال عف طريؽ حؿ متفاوض عميو، لذلؾ  إلىالحاجة الى تحقيقو حقيقية وممحة، ولف يتـ حؿ الصراع 

 نحف نركز جميع جيودنا لدعـ المحادثات الحالية بكؿ ما في وسعنا".
لقنصؿ البريطاني العاـ في القدس: "المستوطنات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة غير وقاؿ ا

شرعية بموجب القانوف الدولي، وتقوض الثقة وتيدد قابمية حؿ الدولتيف"، مضيفا: "سوؼ نستمر في إثارة 
وجيات نظرنا عمنا إذا لـز  قمقنا تجاه المستوطنات في اجتماعاتنا الخاصة مع الحكومة اإلسرائيمية وتوضيح

 األمر، ويشاركنا المجتمع الدولي وجيات نظرنا ىذه".
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وفي سياؽ متصؿ، تحدث الدبموماسي البريطاني عف دعـ بالده لقطاع غزة، وقاؿ: "المممكة المتحدة، مف 
مع تمويؿ خالؿ وزارة التنمية الدولية، ىي واحدة مف أكبر الجيات المانحة في األراضي الفمسطينية، حيث يب

مميوف دوالر سنويا خاصة لقطاعي التعميـ والصحة، كما تموؿ برنامج  بريطانيا في قطاع غزة ما يقارب 
 شخص مف سكاف غزة، كما توفر قسائـ غذائية لػ  وكالة )األونروا( لخمؽ فرص العمؿ لػ 

حصوؿ عمى تعميـ الئؽ، فػزة طفؿ مف ال مدرسة جديدة تمكف  بناء  إلىأسرة فقيرة، باإلضافة 
وأضاؼ: "سياستنا بالنسبة لحماس واضحة: يجب عمى  ىي جزء ال يتجزأ مف الدولة الفمسطينية المستقبمية.

تباعحماس نبذ العنؼ   طريؽ السالـ". وا 
 //القدس، القدس، 

 
 ولآلخرين حق الدفاع : ارتكبت الكثير من الفتن.."داعش"اإلسالمية تميد لمواجية مع  الييئاتكبريات  

 "في العراؽ والشاـ اإلسالميةالدولة " اإلسالميةاتيمت مجموعة مف رجاؿ الديف والروابط : الحياة -لندف 
تبعات ما ُتمجئ "تتحمؿ  "داعش"الى المجتمع السوري، محذرة مف اف  "الكثير مف الفتف")داعش( بإدخاؿ 

. ودعت الفصائؿ المعارضة لنظاـ "األرواح والممتمكاتإليو الفصائؿ األخرى مف أعماؿ دفاعًا عف األنفس و 
االتحاد والتالحـ مع الكيانات األكبر، فإف ىذا أرىب لمنظاـ وأحفظ لريحكـ "الى  األسدالرئيس بشار 

 ."وجيادكـ
رابطة "و "ىيئة الشاـ اإلسالمية"في سورية بينيا:  الدينيةوكاف بيف الموقعيف عمى البياف أكبر الييئات 

 "الييئة الشرعية في محافظة حمب"و "الممتقى اإلسالمي السوري"و "رابطة عمماء الشاـ"و "السورييف العمماء
الييئة العامة "و "ىيئة العمماء األحرار في سورية"و "جمعية عمماء الكرد في سورية"و "رابطة خطباء الشاـ"و

 ."لمعمماء المسمميف
ي بالد الشاـ بالجياد في سبيمو ضد النظاـ الطاغوتي امتفَّ اهلل تعالى عمى عباده ف"وجاء في البياف: 

، وعمى الرغـ مما فيو مف آالـ  وتضحيات، ومف شراسة العدو وخذالف القريب والبعيد، إال أّف اهلل  المجـر
ثبتيـ، وأيدىـ بنصره وكتب مف الفتوح عمى عباده ما لـ يكف في حسبانيـ. وأعظـ ما تميَّز بو الجياد 

األولى: صفاؤه وخموصو هلل تعالى، مف دوف انحراؼ  في األىداؼ، أو الوسائؿ، رغـ الشامي منذ أيامو 
ما لبثت الفتنة أف أطمَّت برأسيا بظيور "انو  إلى، مشيرًا "تواضع اإلمكانات العسكرية والموارد المالية

، فأخرجنا حينيا جماعات تعطي الوالء والبيعة العامة لتنظيماتيا، وترىف جياد المسمميف في الشاـ بمشروعيا
بيانًا حوؿ الدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ وبيعة جبية النصرة آمميف فيو أف نئد الفتنة قبؿ أف تستفحؿ، 
وذكرنا فيو أخطار ىذه األعماؿ عمى الصؼ الداخمي وعمى الجياد، وأعظـ ذلؾ: الفتنة بيف صفوؼ 

والشعب السوري بعامة. لكف األمر ازداد شرًا  المجاىديف، واستعداء أطراؼ خارجية ضد المجاىديف بخاصة،
وفتنة، وبدأت بعض الفصائؿ بأخذ البيعات لنفسيا عمى أنيا الدولة، وبالبػي والّتحرُّش بالمجاىديف مف 
الكتائب األخرى، فأصدرنا البياف الثاني إلى الفصائؿ والكتائب المجاىدة في سورية، وكّنا إلى حينيا نقوؿ: 

 ."قًا بالجياد في سورية وخوفًا عمى المجاىديف مف التشتت والتنازع، رف"ما باؿ أقواـ"
لى تعظيـ حرمة "وتابع:  تنادى المشفقوف عمى األمة إلى الدعوة لمتركيز عمى العدو المشترؾ ونبذ الػمو وا 

الفتف والشرور، "أدخؿ عمى المجتمع السوري عددًا مف  "داعش"تنظيـ  إلىيشير  أف، قبؿ "الدـ المسمـ
مف غير وجود حقيقي ألي مف مكوناتيا الشرعية أو  "الدولة"ا: االفتئات عمى الشعب السوري بإعالف أىمي

الواقعية، أو مشورة ألىؿ الحؿ والعقد في البالد وادعاء احتكار صحة المنيج، وتسفيو رأي المخالفيف ليـ 
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لعمالة وخيانة الجياد، حتى والحط مف شأنيـ والػمو في إطالؽ أحكاـ التكفير )...( ورمي مف يخالفيـ با
ف كاف مف أىؿ الفضؿ وسابقة العمـ أو الجياد ورفض التحاكـ لممحاكـ الشرعية عند التنازع أو الخالؼ،  وا 

شػاؿ الكتائب المجاىدة بمواجيات تيدؼ إلى توسيع رقعة   "دولتيـ"إال ما كاف خاضعًا ليا وتابعًا لقراراتيا وا 
اىدة العدو المشترؾ، ومحاولة السيطرة عمى المفاصؿ االقتصادية وأخذ البيعة ليا، واالنشػاؿ عف مج

والعسكرية في المناطؽ المحررة بعد سمبيا مف المجاىديف وتعمُّد التحرش واالصطداـ بمختمؼ الفصائؿ، 
والتورط في سفؾ الدماء المعصومة، واالستيانة بذلؾ واعتقاؿ المجاىديف والدعاة واإلعالمييف والناشطيف، 

عاقة األعماؿ اإلغاثية والدعوية، بزعـ الشؾ في المنيج، أو االتياـ بالعمالة والخيانة والتحقي ؽ معيـ، وا 
 ."وافتعاؿ الخالفات ونقميا إلى جبيات القتاؿ، مما يتسبب في بث الفتنة وشؽ الصؼ

ذه تفيء إلى الحؽ، وتستمع إلى الناصحيف المخمصيف، وتصحح ى "أف إلى "داعش"ودعا الموقعوف قيادات 
، مع "المخالفات واألخطاء. وال يحؿ ألتباعيا وجنودىا البقاء في ىذا التنظيـ طالما بقيت ىذه األخطاء

مسؤولية االنتياكات والجرائـ نتيجة استمرارىا في بػييا وعدوانيا، كما نحمميا تبعات ما ُتمجئ إليو "تحميميـ 
واألرواح والممتمكات )...( وندعو داعمي  الفصائؿ األخرى مف أعماؿ دفعًا لمفصائؿ ودفاعًا عف األنفس

الجياد في سورية أف يتقوا اهلل ويتحّروا في توجيو أمواليـ وأمواؿ المسمميف؛ لئال تكوف سببًا في سفؾ دماء 
نحث الكتائب الصادقة المنفردة والتجمعات الصػيرة عمى ". وتابع: "المسمميف، والفتِّ في عضد المجاىديف

 ."الحـ مع الكيانات األكبر، فإف ىذا أرىب لمنظاـ وأحفظ لريحكـ وجيادكـمزيد مف االتحاد والت
 //الحياة، لندن، 

 
 الميت( والفوائد المرجوة؟ -دراسة: مشروع قناة البحرين ) األحمر 56

ديسػػػػػمبر/كانوف  22غػػػػزة / سػػػػػما: أصػػػػػدر مركػػػػػز بحػػػػػوث ودراسػػػػات األرض واإلنسػػػػػاف اليػػػػػـو األحػػػػػد الموافػػػػػؽ
دىا الخبيػػػر االقتصػػػادي محمػػػد فتحػػػي شػػػقورة وىػػػي بعنػػػواف: مشػػػروع قنػػػاة البحػػػريف ) ، دراسػػػة أعػػػ2013أوؿ

الميػػػت( والفوائػػػد المرجػػوة؟، حيػػػث ىػػػدفت الدراسػػة إلػػػى إلقػػػاء المزيػػد مػػػف الضػػػوء عمػػى مشػػػروع قنػػػاة  -األحمػػر
البمداف  الميت(، نظرًا ألىميتو الخاصة بالنسبة لمستقبؿ الدولة الفمسطينية التي تعتبر أحد –البحريف )األحمر

المشاطئة لمبحر الميت، ولتأثيراتو عمى حقوؽ الشعب الفمسطيني التي ما زالت تحت التفاوض، وبخاصة في 
مجاؿ المياه وتوزيع ثػروات البحػر الميػت. ومػف جيتيػا رصػدت الدراسػة األبعػاد المختمفػة لممشػروع مػف خػالؿ 

طػػروح وأىدافػػو ومسػػاراتو، وعالقػػة المشػػروع التعػرؼ عمػػى تػػاري  فكػػرة قنػػاة البحػػريف، ثػػـ التعريػؼ بالمشػػروع الم
بعممية السالـ في الشرؽ األوسط، باإلضػافة إلػى تػأثير قنػاة البحػريف عمػى األمػف القػومي العربػي، مػف خػالؿ 
عػػرض دوافػػع ووجيػػات نظػػر المشػػاركيف فػػي دراسػػة جػػدوى ىػػذا المشػػروع. كمػػا تطرقػػت الدراسػػة إلػػى اآلفػػاؽ 

وؿ الفوائد والمخػاطر، ووجيػات نظػر المعارضػيف لػو. وتناولػت الدراسػة المستقبمية ليذا المشروع مف خالؿ تنا
 أيضًا مذكرة التفاىـ التي تـ توقيعيا مؤخرًا لتنفيذ المرحمة األولى مف قناة البحريف.

(، بػيف 1994وبدورىا خمصت الدراسػة إلػى أف التػرويج لمشػروع قنػاة البحػريف بػدأ منػذ معاىػدة السػالـ لمعػاـ )
نقاذ البحر الميت مف الجفاؼ والزواؿ، إال أف  الجانبيف األردني واإلسرائيمي في سياؽ المحافظة عمى البيئة وا 

الدالئؿ تشير إلى أف اليدؼ البيئي ما ىػو إال غطػاء ييػدؼ إلػى التقميػؿ مػف حجػـ االنتقػادات التػي يمكػف أف 
عمؿ فػي مراحػؿ تنفيػذه، فػإف يواجييا المشروع عمى المستوييف اإلقميمي والدولي. ورغـ كؿ الجيود المبذولة لم

المشروع يحمؿ في طياتو عناصر ضعؼ داخمة تجعؿ تنفيػذه أمػرًا صػعبًا. وعمػى الػرغـ مػف أف مشػروع تنفيػذ 
قناة تربط بػيف البحػر الميػت وأحػد البحػار المفتوحػة قػد أخػذ زخمػًا كبيػرًا منػذ منتصػؼ السػبعينات، إال أف ىػذه 
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خمسػػػيف عامػػػًا وقامػػػت أكثػػػر مػػػف جيػػػة بدراسػػػتيا عمػػػى فتػػػرات الفكػػػرة طرحػػػت منػػػذ فتػػػرة طويمػػػة تتجػػػاوز مائػػػة و 
متباعػػدة وألغػػراض وأىػػداؼ مختمفػػة. كمػػا أف المشػػروع ىػػو دراسػػة جػػدوى اقتصػػادية تشػػمؿ التكػػاليؼ واآلثػػار 

( مميػػوف دوالر. وقػػد تػػـ تشػػكيؿ 20البيئيػػة والجيولوجيػػة والدراسػػة قػػد تسػػتػرؽ سػػنتيف أو أكثػػر بتكمفػػة مقػػدارىا )
سػرائيؿ 4الفرض مكونة مف ) لجنة توجييية ليذا ( أعضاء مف كؿ مف األردف والسمطة الوطنيػة الفمسػطينية وا 

إضافة إلى عضويف عف البنؾ الدولي. ومف جيتيا أيضًا خمصت الدراسة إلى أف الوضع البيئػي الحػالي فػي 
المترتبػة  البحر الميت والذي يمكف وصفو بالوضع المتردي، يحتاج إلى معالجة سػريعة، حتػى ال تمتػد اآلثػار

عميػػو لتشػػكؿ مخػػاطر كبيػػرة عمػػػى المنطقػػة المحيطػػة ومواردىػػا المختمفػػػة وبخاصػػة الميػػاه الجوفيػػة واألراضػػػي 
الزراعيػػة وصػػناعة اسػػتخراج البوتػػاس. كمػػا أػػػف المشػػروع بحاجػػة إلػػى مزيػػد مػػف الدراسػػات المعمقػػة، وبخاصػػة 

مشػػروع التػػي قػػد تمػػس بحقػػوؽ عمػػى الصػػعيد الفمسػػطيني الػػذي يمكػػف أف يصػػاب بػػأكبر حصػػيمة مػػف أضػػرار ال
الشعب الفمسطيني، وىو ما يدعو لتشجيع كافة مراكز البحث العممي والعمماء في فمسطيف إلجراء المزيػد مػف 

 البحوث ليذا المشروع. 
ومف الميـ أيضًا عدـ إغفاؿ األىداؼ الحقيقية التي تريد إسرائيؿ أف تحققيا مف المشروع، لذلؾ يحتاج األمر 

متابعػػة والرصػػػد والتحميػػؿ لمموقػػؼ اإلسػػػرائيمي مػػف المشػػػروع لكشػػؼ المزيػػد مػػػف أسػػرار، ىػػػذه إلػػى مزيػػد مػػػف ال
األىػػداؼ التػػي يمكػػف أف تشػػكؿ مانعػػًا قويػػًا أمػػاـ الموافقػػة الفمسػػطينية عمػػى المشػػروع وبخاصػػة إذا كانػػت النيػػة 

و بكػؿ دقػة بعيػدًا اإلسرائيمية تتجو نحو المس بحقوؽ الشعب الفمسطيني، فيجب دراسة المشروع ودراسػة نتائجػ
 عف التعجؿ وعف الضػوط الخارجية.

أمػػا بخصػػوص مػػذكرة التفػػاىـ التػػي تػػـ توقيعيػػا مػػؤخرًا لتنفيػػذ المرحمػػة األولػػى مػػف قنػػاة البحػػريف، فقػػد خمصػػت 
الدراسة إلى أف ذلؾ ينبػئ بالفعػؿ عػف قػرب اكتمػاؿ خػط األنابيػب الػذي طػاؿ انتظػاره مػف البحػر األحمػر إلػى 

مف عواقب توقيػع اتفػاؽ مشػروع قنػاة البحػريف ىػو التػطيػة عمػى مظػاىر نيػب االحػتالؿ البحر الميت، إذ أف 
لمياه البحر الميت المستمر منذ عشػرات السػنوات. ويبػدو أف األردف والسػمطة الفمسػطينية قػد واجيتػا ضػػوطًا 

وقيع عمػى ىػذه شديدة لمموافقة عمى ىذا المشروع. وكاف باإلمكاف أف يرفض الفمسػطينيوف أو أال يتسػرعوا بػالت
االتفاقية المرحمية، عمى األقؿ الستفادتيـ المحدودة مف المشروع ولتعثر المفاوضػات الحاليػة ورفػض إسػرائيؿ 
لمطمب فمسطيني بإنشاء منطقة سكنية قريبة مف البحر الميت، ولكػف الفمسػطينيوف وافقػوا ممػا جعػؿ المشػروع 

فمسطينية، يشػكؿ مصػير غػور األردف  -إسرائيمية  ممكنًا. كما يأتي ىذا المشروع أيضًا في خضـ مفاوضات
فييا أحد أىـ نقاط الخالؼ بػيف الطػرفيف، اذ تريػد إسػرائيؿ الحفػاظ عمػى تواجػد عسػكري طويػؿ األجػؿ فيػو أو 
حتى ضمو بموافقة فمسطينية، بينمػا تصػر السػمطة الفمسػطينية عمػى رفػض أي تواجػد عسػكري إسػرائيمي، وقػد 

لفعمي لقبوؿ تواجد إسرائيمي )ربما غير عسكري بالصػيػة المطمقػة( عمػى طػوؿ يكوف ىذا المشروع ىو الحؿ ا
 الحدود مع األردف وىو األمر الذي تسعى إسرائيؿ لتحقيقو مف خالؿ مشروع ىذه القناة.

وفػػي نيايتيػػا قػػدمت الدراسػػة توصػػيات ىامػػة قائمػػة عمػػى تبنػػي وجيػػة نظػػر حػػوؿ المشػػروع تػػتالءـ مػػع الواقػػع 
 وىي كما يمي:الفمسطيني والعربي، 

الػػػػدعوة إلػػػػى ضػػػػماف عػػػػدـ المسػػػػاس بػػػػالحقوؽ المائيػػػػة الفمسػػػػطينية فػػػػي حػػػػوض نيػػػػر األردف والميػػػػاه الجوفيػػػػة 
الفمسػػطينية. كمػػا أف ىنػػاؾ ضػػرورة لمتشػػاور والتنسػػيؽ مػػع الػػدوؿ العربيػػة المعنيػػة لمتوصػػؿ إلػػى موقػػؼ عربػػي 

ؽ الفمسػػػػطينية، وتضػػػػمف اإلدارة موحػػػػد فػػػػي ىػػػػذا الشأف.التمسػػػػؾ بقػػػػرار القػػػػانوف الػػػػدولي والتػػػػي تضػػػػمف الحقػػػػو 
 المشتركة لكامؿ الحوض مع األطراؼ األخرى عمى قدـ المساواة.
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الحػػػػرص عمػػػػى أال تشػػػػكؿ مشػػػػاريع تحميػػػػة الميػػػػاه المقامػػػػة فػػػػي إطػػػػار ىػػػػذا المشػػػػروع بػػػػدياًل لمحقػػػػوؽ المائيػػػػة 
 الفمسطينية.

القانونيػػػة والبيئيػػػة ضػػػرورة طػػػرح المشػػػروع لمنقػػػاش وعقػػػد ورشػػػات عمػػػؿ لدراسػػػة المشػػػروع مػػػف جميػػػع جوانبػػػو 
شػػراؾ كافػػة الجيػػات المعنيػػة  والجيولوجيػػة والمنػػافع االقتصػػادية التػػي سػػيجنييا الفمسػػطينيوف مػػف المشػػروع، وا 

 بالدراسة، وتشكيؿ مرجعية وطنية لمرجوع إلييا في حاؿ التوصؿ إلى اتفاؽ نيائي بشأف المشروع. 
 بالصيػة النيائية.العمؿ عمى عرض المشروع عمى المجمس التشريعي قبؿ توقيعو 

التأكيد عمى أىمية استعانة المفاوضيف بالخبراء والمتخصصيف، لمتابعة الخرائط والخطط التفاوضية الخاصة 
 بالمشروع.
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 جياد الخازف
نمػػا إعػػالف مؤسسػػة الدراسػػات األميركيػػة، وىػػي ىيئػػة  أجمػػؿ خبػػر فػػي األيػػاـ األخيػػرة لػػـ يكػػف عربيػػًا بالتأكيػػد، وا 

 أكاديمية كبرى، مقاطعة إسرائيؿ احتجاجًا عمى معاممتيا الفمسطينييف.
تضػامنًا مػع »المؤسسة تضـ حوالى خمسة آالؼ عضو مػف أبػرز األكػاديمييف والمثقفػيف، وقػد اتخػذت قرارىػا 

التعػػػػاوف الرسػػػػمي مػػػػع »قػػػػرار يمنػػػػع وال« األسػػػػاتذة الجػػػػامعييف والطػػػػالب المحػػػػروميف مػػػػف الحريػػػػة األكاديميػػػػة.
 «.مؤسسات أكاديمية إسرائيمية، أو أساتذة يعمموف في ىذه المؤسسات أو يمثمونيا

أرجػػػو أف ُيقػػػرأ مػػػا سػػػبؽ عمػػػى خمفيػػػة معمومػػػات عػػػف اجتمػػػاع ىػػػذا المسػػػؤوؿ العربػػػي أو ذاؾ، سػػػرًا أو عمنػػػًا، 
االجتماعػات حصػؿ، فػإنني أقػوؿ إف  بمسؤوليف إسرائيمييف، وفي حيف أنني ال أسػتطيع أف أجػـز أف مثػؿ ىػذه

 ال دخاف مف دوف نار.
خبػػر جميػػؿ آخػػر مػػف موقػػع ليكػػودي يؤيػػد إسػػرائيؿ، أي يؤيػػد الجريمػػة واالحػػتالؿ واإلبارتييػػد والفاشسػػتية، شػػكا 

نمػا رفػض لكػؿ مػا « ارتفاع مقمؽ لالسامّية»مف  فػي حػـر الجامعػات األميركيػة. ىػي قطعػًا ليسػت السػامّية، وا 
ف اعتػػداء عمػػى حريػػة اإلنسػػاف وحقوقػػو وكرامتػػو. الخبػػر زعػػـ أف الطػػالب الييػػود يتعرضػػوف تمثػػؿ إسػػرائيؿ مػػ

لتيديػػدات وأحيانػػًا اعتػػداءات إذا صػػرحوا بتأييػػد إسػػرائيؿ. إذا ترجمنػػا كػػذب ليكػػود أميركػػا إلػػى شػػيء أقػػرب إلػػى 
رات ومعاقبػة الحقيقة فيو أف كؿ جامعة أميركية اليـو أصبحت تضـ جمعيػة تؤيػد المقاطعػة وسػحب االسػتثما

( احتجاجػػًا عمػػى اسػػتمرار االحػػتالؿ وعمػػى معاممػػة الفمسػػطينييف، أصػػحاب األرض BDSإسػػرائيؿ )باإلنكميزيػػة 
 ، كمواطنيف مف الدرجة الثانية.1948كميا في إسرائيؿ التي قامت بعد 

الجػدد والػذيف أتوقؼ ىنػا ألذّكػر القػارئ العربػي بػأنني أديػف فقػط حكومػة إسػرائيؿ التػي أراىػا مػف نػوع النػازييف 
يؤيػػدونيا، فػػال أنسػػى أف أسػػجؿ نشػػاط جماعػػات السػػالـ اإلسػػرائيمية داخػػؿ إسػػرائيؿ وحػػوؿ العػػالـ. فػػي الواليػػات 
المتحػػػدة تحديػػػدًا ىنػػػاؾ أكػػػاديميوف ييػػػود مػػػف أعمػػػى مسػػػتوى يعارضػػػوف السياسػػػة اإلسػػػرائيمية، كمػػػا أف ىنػػػاؾ 

 ثر دفاعًا عف الفمسطينييف.تقـو بنشاط مؤ « أصوات ييودية مف أجؿ السالـ»جمعيات مف نوع 
إسرائيؿ عصابة جريمة، أو ىي عمػى األقػؿ ليسػت دولػة كسػائر الػدوؿ، فػالمواطف فػي بػالد العػالـ ُينس ػب إلػى 
دولتو، وىناؾ أميركي وكندي وصيني وروسي وبريطاني وفرنسي ولبناني وليبي وىكذا. في إسرائيؿ المحكمة 

، «أّمت ػْيف»نة الجنسػية، ألف اإلنسػاف ال يمكػف أف ينتمػي إلػى في خا« اسرائيمي»العميا منعت أف توضع كممة 
سرائيميًا في الوقت نفسو.  وبالتالي ال يستطيع أف يكوف ييوديًا وا 
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شخصيًا أرى أف إسرائيؿ عمى حافة الياوية وتسير نحػو مصػير كجنػوب أفريقيػا أيػاـ حكػـ البػيض واإلبارتييػد 
عػة البضػائع التػي تنتجيػا المسػتوطنات، وىػو حتمػًا لػيس مػف ضد السود. واالتحاد األوروبي نفسو أعمػف مقاط

 نوع طالب شاب، أو طالبة، تحفزه المثالية إلى مقاطعة إسرائيؿ.
ال نسػػتطيع تجاىػػػؿ أف »بػػدأت بأجمػػؿ خبػػر وأختػػتـ بأسػػوأ خبػػر، فػػػاألمير تشػػارلز، ولػػي عيػػد بريطانيػػا، قػػاؿ 

األميػػر كػػاف « ييف إسػػالمييف مسػػمحيف.المسػػيحييف فػػي الشػػرؽ األوسػػط يتعرضػػوف عمػػدًا لحمػػالت مػػف أصػػول
يخاطب رجاؿ ديف مسيحييف مف الشرؽ األوسط ومعيـ رئيس أسػاقفة كنيسػة إنكمتػرا فػي بيتػو فػي لنػدف. وىػو 

سػػنة لمتقريػػب بػػيف اإلسػػالـ والمسػػيحية. أنػػا شػػاىد عمػػى نشػػاطو مػػف لنػػدف إلػػى  20ذّكػػر الحاضػػريف بأنػػو عمػػؿ 
إلسػػالـ والػػػرب فػػي دافػػوس، وأنػػا عضػػو فيػػو، جػػائزة تقػػديرًا دافػػوس إلػػى كػػؿ مكػػاف، وقػػد منحػػو فريػػؽ حػػوار ا

ذا كاف األمير تشارلز أصبح يشكو، فيو يتحػدث عػف أشػياء صػحيحة ألنػو كػاف دائمػًا فػي  لنشاطو الطيب، وا 
ـ إسرائيؿ مف ممارسات تمكنيا مف تحويؿ األنظار عف جرائميا  صؼ المسمميف ويدافع عنيـ، فأرجو أف ُتحر 
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 عريب الرنتاوي
عمػػى الجػػانبيف الفمسػػطيني واإلسػػرائيمي،  "اتفػػاؽ إطػػار“يبػػدو أف الوسػػيط األميركػػي جػػوف كيػػري، يتجػػو لفػػرض 

كبيػػر “لمػػا صػػرح بػػو صػػائب عريقػػات  يميػػد لمتمديػػد لممفاوضػػات المباشػػرة سػػنة أخػػرى عمػػى أقػػؿ تقػػدير، وفقػػاً 
، وقػػػد تكػػػوف الجولػػػة العاشػػػرة لمػػػوزير األميركػػػي، نقطػػػة تحػػػّوؿ جديػػػدة فػػػي تػػػاري  الصػػػراع "المفاوضػػػيف األبػػػدي

 اإلسرائيمي. –الفمسطيني 
الجديػػد فػػي حػػاؿ تمريػػره، يخػػدـ بكػػؿ وضػػوح مصػػالح إسػػرائيؿ وحسػػاباتيا  "االتفػػاؽ“ومػػف الواضػػح تمامػػًا، أف 

، أما في خص حقوؽ شعب فمسػطيف الثابتػة، فػإف االتفػاؽ الػذي "المفبرؾ"الصحيح منيا و وىواجسيا األمنية،
عػادة التفسػير، فػي  سيسقط بعضيا، سػيتطرؽ لبعضػيا اآلخػر، بمػػة عموميػة، حّمالػة أوجػو، وقابمػة لمتفسػير وا 

 ضوء التطورات عمى األرض، كما عّبر عف ذلؾ، غير مسؤوؿ فمسطيني.
، لكػػف تمػػؾ آثارنػػا تػػدؿ عمينػػا، فػػانظروا مػػف بعػػدنا إلػػى اآلثػػار ... وآثػػار "قبػػؿ وقوعػػونسػػتبؽ الػػبالء “ال نريػػد أف 

ميمػػة كيػػري ترتسػػـ فػػي خطتػػو األمنيػػة، التػػي تكػػرس تأبيػػد االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي لمػػػور والمرتفعػػات والمعػػابر 
يػػر الػػذي والحػػدود، وتجعػػؿ مػػف أي دولػػة فمسػػطينية منتظػػرة، سػػجنًا كبيػػرًا، ال يختمػػؼ بحػػاؿ، عػػف السػػجف الكب

 ُيحتجز فيو سكاف الضفة الػربية وقطاع غزة منذ عاـ النكسة وحتى اليوـ.
، "ييوديػػة الدولػػة“وثمػػة مػػا يشػػير إلػػى إصػػرار كيػػري عمػػى تبنػػي وجيػػة نظػػر نتنيػػاىو واليمػػيف المتطػػرؼ، حػػوؿ 
رجػاء البحػػث النيػائي فػػي ممفػػي القػدس والالجئػػيف، كمػا تشػػير تسػػريبات عػدة؛  مػػا يعنػي أف   "طػػاراتفػػاؽ اإل“وا 

إسرائيؿ مف دوف انتقاص، وبكؿ ما تحتاجو مف لػة القطع والحـز والوضوح، إما فيما خػص  "حقوؽ“سيحفظ 
 "البنػاء“لػػة الػمػوض  "2أوسػمو “حقوؽ الفمسطينييف، فالمسػائؿ دائمػًا، غائمػة وعائمػة ومعومػة، وقػد يسػتعير 

 "1أوسمو “مف 
اخػؿ السػمطة تشػي بميػؿ واضػح لممسػاومة والتسػاوؽ مػف د "نبػرة“الصورة تبدو ضبابية بعض الشػيء ... ثمػة 

مع كيػري ومبادرتػو ... وىػي نبػرة تػػذييا ضػػوط بعػض العواصػـ العربيػة عمػى الجانػب الفمسػطيني ... لكننػا 
لتسػػويؽ االحػػتالؿ وتبريػػر  "محاولػػة"و "مخطػػط“نسػػمع مػػف بعػػض أوسػػاط السػػمطة، كالمػػًا مػػػايرًا، يتحػػدث عػػف 
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، ال "موقػػؼ ووقفػػة“فمسػػطيني فػػي السػػمطة وخارجيػػا، نأمػػؿ أف يتػػرجـ إلػػى  اسػػتدامتو، وىػػو أمػػر لػػف يقبمػػو أي
 لمتاري  فحسب، بؿ ولممستقبؿ كذلؾ.

، وأف التاسػع والعشػػريف مػػف الشػير الجػػاري لنػػاظره قريػب ... وسػػوؼ تتبػػدد "المػاء يكػػذب الػطػػاس“مػرة أخػػرى 
مػػػًا مػػػف مػبػػػة انجػػػراؼ الجانػػػب قريبػػػًا ثمػػػوج عاصػػػفة كيػػػري ليظيػػػر مػػػا تحتيػػػا، مػػػع أننػػػا بتنػػػا والحػػػؽ، نقمػػػؽ تما

الفمسػػطيني لمقبػػوؿ بمبػػادرة كيػػري واشػػتراطاتو الثقيمػػة، وثمػػة دواع  القمػػؽ، منيػػا مػػا نطػػؽ بػػو عريقػػات فػػي العمػػف 
 بشكؿ خاص، ومنيا ما يتردد في السر عمى ألسنة بعض المسؤوليف الفمسطينييف.

لجانػػب اإلسػػرائيمي، سػػوؼ يعػػرض يقػػوؿ الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس، أف أي اتفػػاؽ يتوصػػؿ إليػػو مػػع ا
 "المقترح“عمى الشعب الفمسطيني في استفتاء عاـ، يشمؿ أىؿ الضفة والقطاع والمياجر ... حتى اآلف يبدو 

ديمقراطيػػػًا وتشػػػاركيًا، وىػػػذا جيػػػد ... لكػػػف األصػػػؿ، أال يقبػػػؿ الػػػرئيس عبػػػاس ابتػػػداًء بػػػأي اتفػػػاؽ ينػػػتقص مػػػف 
أقرتيػا مجالسػو الوطنيػة وقراراتػو ىيئاتػو الوطنيػة ومقػررات إجماعػو  لحقوؽ شعبو الوطنية، كما "الحدود الدنيا“

 الوطني، وأىميا حؽ العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقمة وعاصمتيا القدس.
، فنعػود التفاقػات إطػار وحمػوؿ مؤقتػة وانتقاليػة، لكػأف "أوسػمو زائػد“الميـ، أال يكرر الجانب الفمسطيني تجربة 

ب المجػػػرب ال تكفػػػي لػػػتعمـ الػػػدرس القاسػػػي والمريػػػر ... يبػػػدو أف عطبػػػًا أصػػػاب صػػػالبة عامػػػًا مػػػف تجريػػػ 20
 "اتفػػػاؽ اإلطػػػار"المفػػاوض الفمسػػػطيني حػػوؿ ىػػػذه النقطػػػة بالػػذات، ولقػػػد رأينػػػا مػػف يػػػرّوج لتمديػػػد المفاوضػػات و

 بوصفو خيارًا قاباًل لألخذ بو فمسطينيًا.
لكثيػػر مػػف االنتقػػادات لممػػوقفيف األميركػػي واإلسػػرائيمي مقػػررات وزراء الخارجيػػة العػػرب، تػػدفع بيػػذا االتجػػاه، ا

جػػرى تػػداوليا فػػي القػػاىرة، بيػػد أنيػػا لػػـ تصػػدر فػػي البيػػاف الختػػامي الصػػادر عػػف االجتمػػاع ... وثمػػة قػػرارات 
ومطالب اعتاد الوزراء عمى اتخاذ ما يشبييا في اجتماعات سابقة، مف دوف أف تعني شيئًا، مف نوع: تكميؼ 

لوزير األميركػي، والتأكيػػد عمػػى مبػادرة السػػالـ العربيػػة ... والحقيقػة أف األىػػـ مػػف االجتمػػاع لجنػة لالجتمػػاع بػػا
مػػع كيػػري ىػػو مػػاذا سػػيقاؿ لػػو، ألػػـ يصػػادؽ الػػوزراء أنفسػػيـ عمػػى مبػػدأ تبػػادؿ األراضػػي فػػي لقػػائيـ مػػع كيػػري، 

يد فييػا عمػى مبػادرة مجانًا وكعربوف صداقة، لحفزه عمى امتطاء موجتيـ حياؿ سوريا؟ ... كـ مرة جرى التشد
، وىػػؿ أفمػػح ركػػاـ القػػرارات الوزاريػػة فػػي بػػث بعػػض الػػروح فػػي عػػروؽ 2002السػػالـ العربيػػة منػػذ إقرارىػػا فػػي 

 المبادرة المتيبسة؟
يبدو أف أسبوعًا واحدًا فقط، بات يفصمنا عف واحػد مػف أىػـ المفاصػؿ والمنحنيػات التػي تواجػو مسػيرة الشػعب 

 ية واالستقالؿ ... وحتى ذلؾ الحيف، سنبقي أيدينا عمى قموبنا.الفمسطيني في كفاحو مف أجؿ الحر 
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 حممي موسى
يعتقػػد كثيػػروف فػػي إسػػرائيؿ أف حكومػػة بنيػػاميف نتنيػػاىو باقيػػة ومسػػتقرة لػػيس بفضػػؿ حسػػف إدارتيػػا وال انسػػجاـ 

نما أساسا بسبب انعداـ البديؿ. فأي نظرة إلى الواقػع السياسػي اإلسػرائيمي تظيػر مػف دوف وتناغـ أعضا ئيا وا 
لػػبس أو غمػػوض أنػػو ال يبػػدو فػػي األفػػؽ أي منػػافس حقيقػػي لبنيػػاميف نتنيػػاىو ال فػػي صػػفوؼ اليمػػيف وال فػػي 

ة اليامشية في الوسط وبالتأكيد ليس في ضفوؼ اليسار. فحزب العمؿ ومف يقؼ عمى يساره يقتربوف مف حاف
السياسػػػة اإلسػػػرائيمية بحيػػػث ال يمكػػػف التعويػػػؿ، عمػػػى األقػػػؿ حاليػػػا، عمػػػى احتمػػػاؿ أف يظيػػػر فيػػػو مػػػف ينػػػافس 
نتنياىو. ولذلؾ فػإف المنافسػة بػيف اسػحؽ ىرتسػوغ وشػيمي يحيمػوفيتش، وفػوز األوؿ، لػـ يػيػرا مػف ىػذا الواقػع 
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اؿ تشػػكيؿ تيػػار أوسػػع يمثػػؿ بػػديال لحكػػـ فػػي شػػيء ال عمػػى صػػعيد الحػػزب ذاتػػو ومكانتػػو، وال حتػػى عمػػى احتمػػ
 اليميف.

وبدييي أف اليسار لـ يعد يشكؿ خطرا عمى الحكـ اليميني في إسرائيؿ وىو ما تجمى أكثػر مػف أي شػيء فػي 
اعتماد الحكومػة عمػى أصػوات الوسػط واليسػار فػي الكنيسػت ولػيس عمػى أصػوات أحػزاب االئػتالؼ األساسػية 

 80الييودي( لمواجية مشروع قانوف اشتراط المفاوضػات حػوؿ القػدس بموافقػة )الميكود، إسرائيؿ بيتنا والبيت 
عضػو كنيسػػت. وربمػػا أف ىػذا يػػدفع الػػبعض لالعتقػاد أف الوسػػط واليسػػار يمكنيمػا أف يحققػػا إنجػػازا، إذا ائتمفػػا 

شػط ضد اليميف. وىذا اعتقاد ال يستند إلى أساس ألف الوسػط أقػرب إلػى اليمػيف فػي كػؿ األحػواؿ إال عنػدما ي
ويػػذىب إلػػى خانػػات التطػػرؼ القصػػوى. وليػػذا السػػبب تشػػعر بعػػض الجيػػات الداخميػػة والخارجيػػة اإلسػػرائيمية 

 بالخيبة مف أداء الوسط عمى وجو الخصوص.
وخالؿ شيور قميمة أفمح في ارتكاب كؿ األخطاء التي تنفر ناخبيو منػو وعمػى أوسػع « ىناؾ مستقبؿ»فحزب 

ذا الحزب الذي كاف قوة صاعدة يأمؿ رئيسػيا، يػائير لبيػد فػي احػتالؿ نطاؽ. واستطالعات الرأي تظير أف ى
الحكـ ورئاسة الحكومة في االنتخابات المقبمة، بات ييبط بسرعة قياسية. ومف الجائز أف قبوؿ زعيمػو بتػولي 
وزارة المالية في ىػذه الظػروؼ الصػعبة عالميػا ومحميػا أسػيمت فػي ىػذا التػدىور. لكػف المسػألة بكػؿ المعػايير 
أكبر مف ذلؾ وتتعمؽ بػالنزوع السػاحؽ فػي إسػرائيؿ نحػو اليمػيف ممػا يجعػؿ أي موقػؼ وسػطي مقبػوؿ لمحظػة 

 وال يستطيع الصمود طويال.
وىػػذا يقػػود جوىريػػا إلػػى الوضػػع القػػائـ فػػي الحمبػػة السياسػػية اإلسػػرائيمية حيػػث الصػػراع فػػي جػػوىره لػػيس عمػػى 

نمػا عمػى صػورة اليمػيف. وىنػا يػدخؿ إطػ ار الصػورة بقػوة الميكػود، بوصػفو زعػيـ اليمػيف وقوتػو صورة إسرائيؿ وا 
األساسية. والميكود يعاني مف صراعات ال تعرؼ الحدود بيف المتطػرفيف واألشػد تطرفػا. وتجمػى األمػر مػؤخرا 

بزعامػػة « إسػػرائيؿ بيتنػػا»بمحاولػػة أغمػػب قيػػادات الميكػػود تمريػػر قػػرار فػػي مػػؤتمر الميكػػود بفػػض الشػػراكة مػػع 
ي الشػػراكة التػػي بػػدأت فػػي المعركػػة االنتخابيػػة األخيػػرة. وكػػاف جميػػا أف القػػرار سػػيتخذ فػػي أفيػػػدور ليبرمػػاف وىػػ

المؤتمر بسبب وجود أغمبية ساحقة تؤيده. لكف القرار لػـ يتخػذ ألف نتنيػاىو لجػأ إلػى خدعػة قانونيػة ال تسػمح 
 لممؤتمر بإخضاع األمر لمتصويت ىذه المرة.
سياسػػية قويػػة بػػيف الميكػػود وشػػريكو االئتالفػػي األساسػػي، إسػػرائيؿ وىكػػذا أفمػػح نتنيػػاىو فػػي تأجيػػؿ نشػػوب أزمػػة 

بيتنػػا. وبكممػػات أخػػرى أفمػػح فػػي تأكيػػد اسػػتقرار ائتالفػػو الحكػػومي، ولكػػف إلػػى حػػيف وبػػثمف بػػاىظ. إذ اف رفػػاؽ 
نتنيػػاىو فػػي الميكػػود ال يػفػػروف بسػػرعة. وكػػاف ردىػػـ األولػػى مقاطعػػة خطابػػو فػػي مػػؤتمر الميكػػود حيػػث ألقػػى 

 با أماـ قاعة فارغة.كممتو، تقري
وبػػدييي أف مشػػكمتو فػػي اليمػػيف ليسػػت فقػػط داخػػؿ الميكػػود. بػػؿ ىػػي أيضػػا مػػع إسػػرائيؿ بيتنػػا والبيػػت الييػػودي 
ضػػػمف االئػػػتالؼ الحكػػػومي وخصوصػػػا مػػػع مػػػف ال يتفيمػػػوف محاوالتػػػو تمريػػػر الوقػػػت مػػػع األميػػػركييف بشػػػأف 

ر مػع اليمػيف خػارج االئػتالؼ وخصوصػا مػع االستيطاف والتسوية مع السمطة الفمسطينية. كما أف مشكمتو أكب
الحريػػػديـ فػػػي ييػػػدوت ىتػػػوراه وحركػػػة شػػػاس. ومعػػػروؼ أف حكومػػػة نتنيػػػاىو خمػػػت تقريبػػػا ألوؿ مػػػرة فػػػي عيػػػد 

 الحكومات اليمينية مف حضور الحميؼ التقميدي لميميف القومي وىو الحريديـ.
فرصػة وبػيف ذلػؾ إحراجػو بشػأف القػدس ويبذؿ الحريديـ جيودا جبارة إلظيار عجز نتنياىو كمما أتيحت ليـ ال

التي كاف ىو عمى الدواـ بيف المطالبيف بتحصينيا دستوريا وقانونيا كعاصمة أبدية لمشعب الييودي. كمػا أف 
قوى يمينية بعضيا ضمف االئتالؼ وبعضيا خارجو تحاوؿ طواؿ الوقت تقييده في كؿ ما يتعمؽ باالستيطاف 

واألسرة الدولية بيػذا الشػأف. وبػدييي أف ىػذا يربػؾ نتنيػاىو أكثػر مػف أي  ودفعو لمتصادـ مع الواليات المتحدة
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شيء آخر خصوصا في ظؿ أوضاع دولية حساسة وجيد أميركي واضح لتمرير اتفاؽ إطار تظيػر فيػو ولػو 
 بشكؿ غامض مالمح تسوية تقـو عمى أساس تقاسـ إقميمي وتقسيـ لمقدس.

سابقة، ىيالري كمينتوف بأف الموقؼ اإلسرائيمي المتشػدد ضػد إيػراف ومثمما أشارت وزيرة الخارجية األميركية ال
يخػػػدـ الموقػػػؼ التفاوضػػػي األميركػػػي يمكػػػف اعتبػػػار أف التشػػػدد اليمينػػػي يػػػريح نتنيػػػاىو بعػػػض الشػػػيء. ولػػػيس 
مستبعدا أف ما يتبدى مف معالـ تفكؾ لالئتالؼ الحكػومي ليسػت أمػرا يرفضػو نتنيػاىو فػي ىػذا الوقػت بالػذات 

التفكؾ قػد يػوفر المػالذ الػذي يػؤمف ىػرب نتنيػاىو مػف اسػتحقاقات التسػوية السياسػية وىػو المػالذ  وبشدة. فيذا
سرائيؿ ببضعة شيور راحة مف الضػوط األميركية واألوروبية إذا ما توفرت النية عمى  الذي يسمح لنتنياىو وا 

نيػػاىو الحقػا وأف البػػديؿ فػرض صػيػة. وفػػي كػؿ األحػواؿ يعممػػوف فػي إسػرائيؿ أف البػػديؿ لنتنيػاىو اآلف ىػو نت
 لميميف ىو اليميف.

 23/12/2013السفير، بيروت، 
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 صالح النعامي
تبػػدي المحافػػؿ الصػػييونية اىتمامػػًا كبيػػرًا باالنتخابػػات التشػػريعية التػػي سػػتنظـ فػػي تركيػػا فػػي مػػارس المقبػػؿ، 

يػػب رجػػب أردوغػػاف، بشػػكؿ يػػؤدي إلػػى تػييػػر نسػػؽ العالقػػة ويحػػذوىا األمػػؿ أف تفضػػي إلػػى إضػػعاؼ مكانػػة ط
وعمى الرغـ مف أف النخب الصييونية، سيما البحثية واإلعالمية ال تستند إلى مؤشرات  القائمة بيف الجانبيف.

قويػػػة ترفػػػد بػػػو رىاناتيػػػا، إال أف ىػػػذا االىتمػػػاـ يعكػػػس فػػػي الواقػػػع حجػػػـ المػػػأزؽ الػػػذي مثمػػػو أردوغػػػاف لمكيػػػاف 
الػػػدوائر الصػػػييونية أف الػػػتخمص مػػػػف أردوغػػػاف يعنػػػي بالضػػػرورة "إضػػػافة نوعيػػػة" لعوائػػػػد  الصػػػييوني. وتػػػرى

االنقالب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في مصر، كما أنو يمكف مف تحقيؽ خارطة المصالح الصييونية 
ى تؿ في سوريا، حيث إف إسرائيؿ، بخالؼ أردوغاف، ترى في بقاء نظاـ األسد مصمحة إستراتيجية ليا.. وتر 

أبيػػب أنيػػا تمتقػػي مصػػالحيا مػػع الكثيػػر مػػف الػػدوؿ العربيػػة التػػي تناصػػب حكومػػة أردوغػػاف العػػداء، إمػػا بشػػكؿ 
 معمف أو بشكؿ غير معمف.

في الوقت ذاتو، فإف تؿ أبيػب ال تخشػى قػط اإلبقػاء عمػى حالػة التػدىور الحاليػة فػي العالقػات بػيف الجػانبيف، 
يػػي بمواجيػػة عسػػكرية حقيقيػػة بػػيف الجػػانبيف. ومػػف األىميػػة بػػؿ وصػػؿ األمػػر إلػػى حػػد الخػػوؼ مػػف تػػدىور ينت

بمكاف، التشديد ىنا عمى أف المخاوؼ اإلسرائيمية تسػتند إلػى وقػائع تبررىػا. فعمػى سػبيؿ المثػاؿ أعمػف الجػيش 
الصييوني مؤخرًا بشكؿ رسمي أف كاًل مف سالحي البحرية والجو التركي تحرشا بشكؿ خطير بسالحي الجو 

بشكؿ كاد أف يؤدي إلى كارثة كبيرة، أشعؿ الكثيػر مػف األضػواء  2013و 2012ني خالؿ والبحرية الصييو 
الحمراء في دوائػر صػنع القػرار فػي تػؿ أبيػب. وعمػى الػرغـ مػف أف الجػيش الصػييوني لػـ يقػدـ تفاصػيؿ كثيػرة 
حػػػوؿ طبيعػػػة مػػػا جػػػرى، إال أف وسػػػائؿ اإلعػػػالـ الصػػػييونية أشػػػارت إلػػػى أف طػػػائرات تركيػػػا اعترضػػػت مسػػػار 
الطائرات الحربية اإلسرائيمية التي تتدرب فوؽ البحػر األبػيض المتوسػط، وأجبرتيػا عمػى الفػرار. ويشػيروف فػي 
إسػػرائيؿ أيضػػًا إلػػى انػػو فػػي إحػػدى المػػرات كػػادت مروحيػػة عسػػكرية صػػييونية تقػػؿ جنػػودًا تيػػوي فػػي عػػرض 

البحريػػة التركيػػة أطمقػػت  البحػػر، بعػػد اعتراضػػيا مػػف قبػػؿ الطيػػراف التركػػي. ويؤكػػد إعالميػػوف صػػياينة أف سػػفف
النار عمى سفف سالح البحرية الصييوني التي تحركػت بػالقرب مػف السػواحؿ التركيػة، بشػكؿ أدى إلػى ابتعػاد 
السفف الحربية الصييونية لفترة طويمة عف المنطقة. ومما يزيد مف الحرج لدى دوائػر صػنع القػرار الصػييوني 

ؾ المنطقػة التػي تفصػؿ بػيف تركيػا واليونػاف وقبػرص تمثػؿ حقيقة أف حوض البحر األبيض المتوسط، سيما تم



 
 

 

 

 

           68ص                                    6156العدد:            34/03/3106االثنيف  التاريخ:

منطقػػػة تػػػدريب حيويػػػة لكػػػؿ مػػػف سػػػالحي الجػػػو والبحريػػػة الصػػػييوني. وال خػػػالؼ بػػػيف الخبػػػراء اإلسػػػتراتيجييف 
والمعمقػػيف فػػي إسػػرائيؿ عمػػى أف سػػموؾ الطيػػراف والبحريػػة التركيػػة جػػاء تنفيػػذًا لتوجييػػات مباشػػرة مػػف أردوغػػاف، 

اسات التركية الجديدة بشكؿ أساسي إلى رغبة أردوغاف في المس بقوة الردع اإلسرائيمي. حيث عزا ىؤالء السي
وحسػػب الجنػػراؿ روف تيػػرا، الباحػػث البػػارز فػػي "مركػػز أبحػػاث األمػػف القػػومي" اإلسػػرائيمي، فػػإف خطػػورة سػػموؾ 

ذال ليػػا والتعػػدي أردوغػػاف تتمثػػؿ فػػي أنػػو ييػػدؼ الػػى إثبػػات لػػدوؿ المنطقػػة أنػػو باإلمكػػاف التحػػرش بإسػػرائيؿ وا 
 عمييا، دوف أف يرتبط األمر بدفع ثمف كبير.

 
 تقميص قدرة إسرائيل عمى ضرب المقاومة الفمسطينية

لقػػد بػػات فػػي حكػػـ المؤكػػد أف إسػػرائيؿ تأخػػذ بعػػيف االعتبػػار الموقػػؼ التركػػي قبػػؿ التفكيػػر فػػي خػػوض مواجيػػة 
بػدفع ضػريبة كالميػة فقػط فػي انتقػاده ضد المقاومة الفمسطينية. ويدركوف في تؿ أبيػب أف أردوغػاف ال يكتفػي 

السموؾ الصييوني تجاه المقاومة الفمسطينييف وما يتعػرض لػو المػدنيوف الفمسػطينيوف فػي قطػاع غػزة تحديػدًا، 
بؿ لديو االستعداد لقطػع شػوط طويػؿ فػي معاقبتػو إسػرائيؿ بسػبب اعتػداءاتيا عمػى الشػعب الفمسػطيني. ويػرى 

االسػػػتخبارات العسػػػكرية الصػػػييونية أف السػػػقؼ العػػػالي لالعتػػػراض  عػػػاموس يػػػادليف، الػػػرئيس السػػػابؽ لشػػػعبة
التركػػي عمػػى اإلجػػراءات اإلسػػرائيمية العسػػكرية ضػػد قطػػاع غػػزة يمػػس بالبيئػػة اإلسػػتراتيجية لمكيػػاف الصػػييوني 
عمػػى اعتبػػار أف الموقػػؼ التركػػي يحػػرج دوؿ محػػور االعتػػداؿ العربػػي ويػػدفعيا التخػػاذ مواقػػؼ سياسػػية سػػمبية 

كػػس مػػا ترغػػب، ويقمػػص مػػف اسػػتعدادىا لمتعػػاوف مػػع تػػؿ أبيػػب فػػي مواجيػػة تحػػديات مشػػتركة. إلسػػرائيؿ، بع
ويروف في إسرائيؿ أف السموؾ التركي يعزز معنويات المقاومػة الفمسػطينية ويػدفع قيادتيػا لالعتقػاد بػأف ىنػاؾ 

حػث الصػييوني مف يمكف الرىاف عميو، وىو ما يمثؿ معضمة كبيرة لألمف الصييوني، كما يػرى الجنػراؿ والبا
 جابي سيبوني.

 
 إضعاف المكانة الدولية إلسرائيل

ويعدد الساسة والباحثوف الصياينة عشرات الدالئؿ عمى دور أردوغػاف فػي المػس بمكانػة إسػرائيؿ الدوليػة مػف 
خالؿ انتقاده المتواصؿ لمسياسة الصييونية. وكما يقوؿ الوزير الصييوني السابؽ يوسي بيميف، فإف أردوغاف 

قوة تركيا الناعمة وحاجة الكثير مف الدوؿ لمتعاوف معيا واالستفادة مف إمكانياتيا في التحريض عمػى يوظؼ 
إسػػرائيؿ، ودفعيػػا نحػػو انتقػػاد السياسػػة اإلسػػرائيمية. وفػػي الوقػػت ذاتػػو، ال يسػػتييف الصػػياينة بالػػدور الػػدعائي 

ة مػػػف خػػػالؿ خطاباتػػػو وظيػػػوره المباشػػػر الػػػذي يقػػػوـ بػػػو أردوغػػػاف شخصػػػيًا فػػػي المػػػس بمكانػػػة إسػػػرائيؿ الدوليػػػ
، عندما تػرؾ غاضػبًا ممتقػى 2009اإلعالمي، كما حدث بعيد الحرب الصييونية عمى قطاع غزة مطمع عاـ 

دافوس االقتصادي احتجاجًا عمى دفػاع الػرئيس الصػييوني شػمعوف بيػريس عػف الحػرب، فػي حػيف ظػؿ أمػيف 
 في الممتقى صامتًا. عاـ الجامعة العربية في ذلؾ الوقت عمرو موسى، الذي تواجد

كما تمت اإلشارة سابقًا، فإنػو قػد يتبػيف أف الرىانػات اإلسػرائيمية عمػى مرحمػة مػا بعػد أردوغػاف قػد تكػوف مبػالع 
فييا، وتعكس في الواقع التمنيات التي ال تستند بالضرورة إلى ما يدعميا عمى أرض الواقع، لكف بكؿ تأكيد، 

 سرائيؿ عمى مخرجات االنتخاباتب التركية القادمة.فإف ىذا يعكس حجـ الرىاف الذي تعمقو إ
 23/12/2013السبيل، عم ان، 
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 دوري غولد
في أعقاب اتفاؽ جنيػؼ نشػرت فػي وسػائؿ االعػالـ الدوليػة مقػاالت عديػدة قػّدرت بػأف ىػذا التطػور كفيػؿ بػأف 

والسػعودية. فػي نظػرة اولػى، فػي ضػوء الػدور التػاريخي لمسػعودية فػي يخمؽ أساسا لشراكة جديدة بيف اسػرائيؿ 
 النزاع العربي االسرائيمي، تبدو ىذه الفكرة غير معقولة.

السعودية، بقيادة الممؾ فيصؿ، ىي التي بادرت الػى مقاطعػة الػنفط عمػى الػػرب فػي اثنػاء حػرب يػوـ الػفػراف 
ة، كاف فييا ما يفرض عمى اسرائيؿ تنازالت سياسية. (، الخطوة التي منحت العالـ العربي قوة سياسي1973)

واضػػػافة الػػػى ذلػػػؾ، ففػػػي بدايػػػة سػػػنوات األلفػػػيف، فػػػي اثنػػػاء موجػػػة العمميػػػات االنتحاريػػػة فػػػي اسػػػرائيؿ، مولػػػت 
 بالمئة مف ميزانية حماس، ضمف امور اخرى مف خالؿ الجمعيات الخيرية. 70 50السعودية 

ختراقػػات سياسػػية فػػي الخمػػيج الفارسػػي، وجػػدت تعبيرىػػا فػػي فػػتح فػػي التسػػعينيات نجحػػت اسػػرائيؿ فػػي تحقيػػؽ ا
مكاتػب اقتصػػادية فػػي قطػػر وفػػي ُعمػػاف، ولكػػف لػػـ تكػػف أي خطػػوة مشػػابية مػػع السػػعودية. صػػحيح أف السػػفير 

، 1991السػػػعودي فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة، األميػػػر بنػػػدر بػػػف سػػػمطاف، شػػػارؾ كمراقػػػب فػػػي مػػػؤتمر مدريػػػد فػػػي 
ت متعػػددة األطػػراؼ التػػي افتتحػػت فػػي موسػػكو، ولكػػف لػػـ تكػػف أي عالقػػات وشػػارؾ السػػعوديوف فػػي المفاوضػػا

عمنيػػػػة بػػػػيف اسػػػػرائيؿ والسػػػػعودية، والوفػػػػود االسػػػػرائيمية لػػػػـ تُػػػػدع أبػػػػدا الػػػػى مناسػػػػبات دبموماسػػػػية عمػػػػى االرض 
 السعودية.

ولكػػػف فػػػي الماضػػػي درجػػػت السػػػعودية عمػػػى تبنػػػي خػػػط براغمػػػاتي، حػػػيف كػػػاف فػػػي ذلػػػؾ مػػػا يخػػػدـ مصػػػالحيا 
 الحيوية.

يضع ىذا الواقع احيانا اسرائيؿ والسعودية في ذات الجانػب مػف المتػراس، حػيف تضػطر كمتاىمػا الػى مواجيػة 
دوؿ ذات تطمعػػػػات لمييمنػػػػة فػػػػي الشػػػػرؽ االوسػػػػط. بػػػػروس رايػػػػدؿ، أحػػػػد الخبػػػػراء األوائػػػػؿ فػػػػي ماضػػػػي وكالػػػػة 

وقت غير بعيد كيؼ االستخبارات المركزية االمريكية في شؤوف الشرؽ االوسط، وصؼ في مقالة نشرىا منذ 
 وجدت اسرائيؿ والسعودية نفسييما في ذات الجانب في مواجية سياسة التوسع لمصر الناصرية.

 
 حرية المناورة الدبموماسية

نشػػأ مجػػاؿ لمصػػالح مشػػتركة، فمصػػر بقيػػادة جمػػاؿ عبػػد الناصػػر أيػػدت  1962وىكػػذا، فػػي حػػرب الػػيمف فػػي 
ابات ضػد النظػاـ يف أدارت القػوى المواليػة لػو حػرب عصػاالنقالب العسكري ضد حكومة االماـ في اليمف، ح

 الجديد في اليمف.
وأيد السعوديوف االماـ وزودوا قواتو بمكاف آمف عمى االراضي السعودية. أما ناصر فبعث بقوة ميامة ضمت 

ألؼ جندي وأغارت طائرات سالح الجو المصري عمى أىداؼ في المدف السعودية قرب حػدود  60أكثر مف 
، ُأقيمػػت حركػػة فػػي االردف بػػدعـ مصػػري دعػػت الػػى االطاحػػة بالممػػؾ 1963وبعػػد ذلػػؾ، فػػي حزيػػراف الػػيمف. 

 حسيف، وأرادت مصر تػيير االنظمة الممكية العربية بجميوريات عربية بقيادة ضباط جيش سابقيف.
االمػاـ فػي ويشير رايدؿ في مقالو الى أف السعودية توجيت لتمقي مساعدة مػف اسػرائيؿ لتقػديـ المعونػة لقػوات 

الػػػيمف. وُأديػػػرت الحممػػػة تحػػػت اشػػػراؼ رئػػػيس المخػػػابرات السػػػعودية كمػػػاؿ أدىػػػـ، وفػػػي اطارىػػػا نقمػػػت طػػػائرات 
 .1966 1964اسرائيمية مساعدة الى قوات االماـ بيف أعواـ 

، بعػػد نحػػو ثػػالث سػػنوات مػػف ىزيمػػة الجػػيش المصػػري فػػي حػػرب االيػػاـ السػػتة، انسػػحبت القػػوات 1970فػػي 
السػعودية عمػى النفػور االيػديولوجي مػف ’ الواقعية السياسية"وفي ىذه الفترة تػمبت سياسة المصرية مف اليمف.
 .إسرائيؿمجرد وجود دولة 
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في التسعينيات كانت تيارات دينية في السعودية أثرت عمى نيجيػا تجػاه اسػرائيؿ. فقػد نشػر اسػحؽ رايتػر مػف 
يػؼ واجػو الشػيوخ المسػمموف مسػألة السػالـ مػػع معيػد القػدس لمبحػوث االسػرائيمية قبػؿ سػنتيف كتابػا حمػػؿ فيػو ك

اسرائيؿ في العقديف االخيريف. واقتبس رايتر فتاوى الشػي  عبػد العزيػز بػف بػاز، المفتػي الػرئيس فػي السػعودية 
الفمسػػطينييف، ولكػػف فػػي فتػػوى الحقػػة فػػي ’ لمجيػػادييف"الػػى تقػػديـ المسػػاعدة 1989الػػذي دعػػا المسػػمميف فػػي 

حة مع اسرائيؿ بما في ذلؾ تبادؿ السػفراء، اذا كػاف االمػر يخػدـ المصػمحة سمح باتخاذ سياسة مصال 1994
القومية لمزعيـ المسػمـ. ومػع أف بػف بػاز كتػب عػف ىدنػة مػع الدولػة الييوديػة يمكػف الػاؤىػا مػع تػييػر مػوازيف 

 .القوى االقميمية، إال أف الفتوى كانت خطوة اولى في تفكير جديد في المممكة
ارض مع موقؼ الشي  يوسؼ القرضاوي، الػزعيـ الروحػي لالخػواف المسػمميف، ومػنح وكاف موقؼ بف باز يتع

لقيػػػادة زعمػػػاء السػػػعودية المسػػػتقبمييف حريػػػة المنػػػاورة لتشػػػجيع مبػػػادرات دبموماسػػػية مػػػع اسػػػرائيؿ، عنػػػدما تقػػػرر ا
 السعودية مثؿ ىذه الخطوة.

د اهلل حػيف نشػر مبػادرة السػالـ ومف الصعب أف نقرر ما ىو مدى تػأثير فتػوى الشػي  بػف بػاز عمػى الممػؾ عبػ
 .2002السعودية في 
مواطنا سعوديا، طرأت في السػعودية تػييػرات ايديولوجيػة ىامػة.  15ايموؿ، التي شارؾ فييا  11وبعد ىجمة 

 ظيت بدعميا منذ بداية الستينيات.فقد بدأت السعودية ُتدير ظيرىا لحركة االخواف المسمميف، التي ح
لمسػػمموف الػػى مؤسسػػات التعمػػيـ والػػى الجمعيػػات الخيريػػة العالميػػة السػػعودية، ومػػف فػػي حينػػو تسػػمؿ االخػػواف ا

ىاجـ األمير نايؼ، الذي كاف يتولى في حينو منصب  2002ىناؾ نشروا االيديولوجيا الدينية الكفاحية. في 
 .مكافحة التطرؼ االيديولوجي"وزير الداخمية، االخواف المسمميف عمنا وتحدث عف أىمية

لسػػعوديوف حظػػرا عمػػى نشػػر كتػػب سػػيد قطػػب، أحػػد االيػػديولوجييف األىػػـ لالخػػواف المسػػمميف. فػػي كمػػا فػػرض ا
تمؾ الفترة تقمصت المساعدة السعودية لحماس، وفي اثناء حرب لبناف الثانيػة ىػاجـ زعمػاء دينيػوف سػعوديوف 

دولػة التػػي تتطمػػع حػزب اهلل، بينمػػا أيػػد االخػواف المسػػمموف فػػي مصػر والقرضػػاوي المنظمػػة. اليػـو ايػػراف ىػػي ال
الى الييمنػة االقميميػة وتيػدد االسػتقرار فػي الشػرؽ االوسػط. وتسػعى ايػراف الػى محاصػرة السػعودية مػف خػالؿ 
دعميا لتمرد الشيعة الزيدييف في اليمف، انتفاضة الشيعة في البحريف، الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي 

سوريا بواسػطة قػوات الحػرس الثػوري االيرانػي ومقػاتمي حػزب الشيعي والتدخؿ المباشر في الحرب األىمية في 
 اهلل.

واضافة الى ذلؾ تسممت ايراف الى السكاف الشيعة في المواء الشرقي فػي السػعودية وأقامػت ىنػاؾ فرعػا لحػزب 
اهلل، وحػػاوؿ االيرانيػػوف تطبيػػؽ سياسػػة حصػػار مشػػابية ضػػد اسػػرائيؿ مػػف خػػالؿ دعػػـ حمػػاس فػػي قطػػاع غػػزة 

 ناف.وحزب اهلل في لب
رغػـ الخالفػػات، وجػػدت اسػػرائيؿ والسػعودية نفسػػييما فػػي ذات الجانػػب مػػف المتػراس فػػي االزمػػات الكبػػرى التػػي 
ألمت بالشرؽ االوسط مف عيد ناصر وحتى صداـ حسيف. والوضع اليـو مشابو في ضػوء التيديػد االيرانػي. 

 مب عمى الخالفات بينيا وتجدويفيد التاري  بأف الدوؿ التي تعرضت لتيديد ممموس مشترؾ، عرفت كيؼ تتػ
 السبيؿ لمتعاوف.

ىكػذا بالضػػبط تصػػرفت فرنسػا وغػػرب المانيػػا فػي ضػػوء التيديػػد السػوفييتي بعػػد الحػػرب العالميػة الثانيػػة. ولكػػف 
 مف السابؽ ألوانو القوؿ اذا كانت خطوة مماثمة ستقع في الشرؽ االوسط ايضا.

 22/12/2013اسرائيل اليوم 
 23/12/2013القدس العربي، لندن، 
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