
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

  
 
 
 
 
 

 قضوا جوًعا ثالثةبينيم  ةسوريبثمانية فمسطينيين بمخيم اليرموك ىيئة حقوقية: استشياد 
 أبو مرزوق يحّذر من توقيع "اتفاقية اإلطار" بين السمطة و"إسرائيل"

 من الوقائي السابق في غزة رشيد أبو شباك بتيم فسادعاما لرئيس جياز األ 15رام اهلل: السجن 
 " وكل قيادة حماس في قطاع غزةةجنرال إسرائيمي يطالب نتنياىو باغتيال "ىني

 "لدينا في غزة أعداء فقط" اإلسرائيميلنظيره  يقول مصري جنرال :التمفزيون اإلسرائيمي

تقريررررررر أعّدتررررررو  :"سرررررررائيل ىررررررايومإ"
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           1ص                                    0381ال دد:            03/21/1320ثنيف اإل التاريخ:

  السمطة:
طالعو عمى تطورات المفاوضاتعباس   2  5 يؤكد ا لتزام بالتنسيق مع األردن وا 

سرائيميين دون أن يقدم الخ ي قدإندك   3  5 "اتفاق اإلطار"طوط لرلقاءات بين مسؤولين فمسطينيين وا 

 6 "رأي اليوم": قناة مفاوضات سرية وافقت عمى "اتفاق اإلطار" دف ت ب ريقات واشتية لالستقالة  4

 7 عريقات: ال ام المقبل سيكون "عام عودة فمسطين إلى الخارطة السياسية والجغرافية"  5

 7 "م اريف": عباس سيرفض التوقيع عمى "اتفاقية اإلطار" التي سيقدميا كيري  6

 8  قراقع: نقل األسرى المنوي اإلفراج عنيم إلى م تقل "عوفر"  7

 8 أبو يوسف:   جديد في ج بة كيري بانحيازه لالحتالل  8

 8 "وقف المفاوضات فوراً"صالح رأفت يدعو إلى   9

 9 من الوقائي السابق في غزة رشيد أبو شباك بتيم فسادعاما لرئيس جياز األ 15رام اهلل: السجن   01

 9  لبنان تندد بال دوان اإلسرائيمي عمىفي غزة  الحكومة  00

  
  المقاومة:

 9 أبو مرزوق يحّذر من توقيع "اتفاقية اإلطار" بين السمطة و"إسرائيل"  02

قامة الدولة الفمسطينية حقّ تؤكد عمى مركزية فتح   03  01 ال ودة وتقرير المصير وا 

 00 عن اإلخوان ويصفيم بر"اليبل" لالنفصالمن دعوات فصائل المنظمة يسخر  البردويل  04

 00 فّك ال القة مع الفكر الماركسي واليساري الذي سقط في بالدهحماس: عمى فصائل اليسار   05

 02 ل بأيدلوجيتيافيمي ب دم التدخ نبيل تقدر تصريحات أبو زىري: حماس  06

 02 .. الضفة مقبمة عمى انتفاضة ش بيةالسمطة لن تصمد في مواجية الجماىير :حماس  07

 03  برىوم: المقاومة لن تبقى صامتة أمام تشديد الحصار عمى غزة  08

 04 غوثي نائبًا ل باسفتح تنفي اختيار البر   09

 04 قيادي في فتح ينتقد الحكم عمى أبو شباك ويتيم السمطة بر"الفساد"  21

 05 المبناني مخابرات الجيش إلى األردنيفتح سممت طالل   20

 05 في مخيم البداوي عرض عسكري لر"فتح ا نتفاضة"لبنان:   22

 06 شطحلموزير  عين الحموة تنفي تفخيخ السيارة المستيدفة مخيم قياداتلبنان:   23

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 06 "إسرائيلر"ر لاغو األلضم منطقة  قانوناً  لجنة وزارية إسرائيمية تقرّ   24

 07 ومؤيد لمفمسطينيين "إسرائيلر"كيري عدو ل :عضو كنيست عن "البيت الييودي"  25

 07 ينفمسطيني ىوحدة سكنية بالتزامن مع اإلفراج عن أسر  2433ت من عن  نتنياىوحكومة   26

 07  أسيرًا فمسطينياً  16عن ىرة احتجاجًا عمى قرار اإلفراج تنظم مظامنظمة "الماغور"   27

 08 ت في الضفةسرائيمي: سنضطر إلخالء ربع المستوطنااإلوزير ال موم   28

 08 "إسرائيل" ستضطر لم الجة التيديد الذي تمثمو حماس في غزة بشكل جذري :موفاز  29

 08 " وكل قيادة حماس في قطاع غزةةجنرال إسرائيمي يطالب نتنياىو باغتيال "ىني  31

 09 المحتمة عقب سقوط صواريخ عمى شمال فمسطين لبنان تل أبيب تيّدد  30
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 21 1320 خالل "إسرائيل"ود إلى اليي القادمينارتفاع عدد   32

 21 آ ف األفارقة يحتجون في تل أبيب لمنحيم حق المجوء  33

 21 ت يد فتح م بر غزة التجاري "إسرائيل"  34

  
  األرض، الش ب:

 20 قضوا جوًعا ثالثةبينيم  ةسوريبة فمسطينيين بمخيم اليرموك ثمانيىيئة حقوقية: استشياد   35

 20 لحم قرب بيتمستوطنون يياجمون فمسطينيين و ألقصى لممسجد ايقود عممية تدنيس  حاخام  36

 22 ا حتالل يوزع أوامر ىدم لمسجد ومنازل سكنية في سموان  37

 22 ص د إجراءاتو لتسريع تيويد عكا القديمة وتيجير سكانيايا حتالل  ":عكا لمثقافة"مؤسسة   38

 23 1320خالل سنة شجرة زيتون  8333أكثر من  المستوطنون دمروا ":التضامن"  39

 23 غزةقطاع تس ى لتأليب مصر ضد  نظمة التحريرمسياسيان: فصائل  محمالن  41

 24 جنين لميوم التاسعجنوب ي بد  بمدة واصل الحصار عمىا حتالل ي  40

 24 في عممّية إعادة بناء منظمة التحرير الفمسطينية تأكيد أىمّية دور الجاليات :"مسارات"  42

 25  1320 سنةجوائز دولية في  ثالثتحصل عمى  في غزة الجام ة اإلسالمية  43

 25 تظاىرة في غزة تضامنًا مع الالجئين الفمسطينيين في سورية  44

  

  : اقتصاد

 25 1324القدرة عمى إعداد موازنة دقيقة ل ام  من بغزةحكومة ال يمنعغياب التمويل  :محممون  45

 26 1324لسنة  رض عمى المجمس التشري ي خطة الموازنة ال امة ت وزارة الماليةرام اهلل:   46

 27 1324 سنة ثالثة سيناريوىات لالقتصاد المحمي في :سمطة النقد الفمسطينية  47

  

  : ثقافة

 28 وتقسيم فمسطين "إسرائيل"( عارضت قيام CIAالر )": "ل بة أميركا الكبرىكتاب   48

  

  : مصر

 28 : سموك حماس يحدد مصيرىالدى السمطة الفمسطينية السفير المصري  49

 29 "لدينا في غزة أعداء فقط" اإلسرائيميلنظيره  يقول مصري جنرال :يميالتمفزيون اإلسرائ  51

 29 السيسي انقالب  يمكنيا أن تتحمل وحدىا تب ات فشل  "إسرائيلتقدير استراتيجي إسرائيمي: "  50

 31 ب د إعالن اإلخوان تنظيمًا "إرىابّياً" حماس حركة "إرىابّية"  عتباراألمن المصري يرّوج   52

 30 سياسيون وخبراء يطالبون بإعالن حماس منظمة إرىابية"األىرام":   53

 30 دين مواز  وسيذىبون لمثل الييود  المسممين" اإلخوان"عمي جم ة: مفتي مصر السابق   54

  

  األردن: 

 32 قرار بتطبيع ال القات مع حماس برلماني أردني يقول إن بالده لن تتخذ أيّ   55
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  لبنان: 

 32 أمنية مشددة حول مداخل مخيم عين الحموة تإجراءا يفرضالجيش المبناني   56

  

  عربي، إسالمي:

 33 ييودية "إسرائيلر"لن ن ترف بالدول ال ربية: جام ة   57

 33 الفمسطينيين تنتيكان حقّ الفمسطينية والسمطة  "إسرائيل"المنظمة ال ربية لحقوق اإلنسان:   58

  

  دولي:

 33 انون الثاني/ ينايراألول من كالخارجية األمريكية: كيري يمتقي نتنياىو وعباس في   59

 34 :   عالقة بين إطالق سراح األسرى والجاسوس بو رد"إسرائيل"سفير واشنطن في   61

 34 كيوني.. دف يا األمر "إسرائيل"تريميون دو ر تكمفة بقاء  : باحث أسترالي ييودي  60

 35 خطة صييونية لجمب عشرات اآل ف من الييود من فرنسا إلى "إسرائيل"   62

 35 أشيرغزة كان نتيجة تخطيط مسبق ل دة  ي  بروفيسور بريطاني: التخطيط ل دوان  63

  
  حوارات ومقا ت:

 35 د. عدناف أبو عامر... ري اإلسرائيميذكرى الحرب عمى غزة تكشف الجيد ا ستخبا  64

 37 عبد الباري عطواف... الرئيس عباس وادمان المفاوضات السرية  65

 38 حممي موسى... اتفاقية اإلطار األميركية بانتظار الرفض  66

 41 عاموس ىرئيؿ"... إسرائيلر "يديد المستقبمي لالمنظمات "الجيادية" الت  67

  
 43 :كاريكاتير

*** 
 
 ينحذر من اند ع انتفاضة ثالثة ةفمسطينيالتقرير أعّدتو األجيزة األمنّية التاب ة لمسمطة  :"سرائيل ىايوم"إ 1

ة، في عددىا الصادر أمس األحد، النقاب سرائيؿ ىايوـ( العبريّ إزىير أندراوس: كشفت صحيفة ) -الناصرة
عف وجود تقرير أعّدتو األجيزة األمنّية التابعة لمسمطة الوطنية ُيحّذر مف تزايد احتماؿ اندالع انتفاضة في 

 الضفة الغربية بشكؿ كبير ويوصي بالعمؿ عمى بمورة خطة عمؿ لمواجية حراؾ الشارع الفمسطيني.
ـّ تسريب التقرير إلييا وأوضحت الصحيفة، المقرّبة جًدا م ف رئيس الوزراء اإلسرائيمّي، بنياميف نتنياىو، أّنو ت

نياية األسبوع الماضي، الفتًة إلى أّنو صدر عف أحد األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية، وُيحّذر مف 
 . 2014أف ىناؾ احتماال كبيرا يشير إلى إمكانية اندالع انتفاضة ثالثة في العاـ القادـ 

وبحسب الصحيفة العبرّية أوصى التقرير قيادة السمطة بالعمؿ عمى بمورة خطة تحسًبا مف اندالع مظاىرات 
وموجة غضب عارمة واإلنجرار وراء حراؾ الشارع الفمسطيني كما حصؿ في اإلنتفاضة الثانية. ووفًقا 

واجييا أجيزة السمطة األمنية في لمصحيفة اإلسرائيمّية، فإّف معّدي التقرير أشاروا إلى الصعوبات التي ت
حباطيا، عمى حّد تعبيرىا.  التصدي لميجمات الفمسطينية الفردية األخيرة الموجية ضّد أىداؼ إسرائيمية وا 
عالوة عمى ذلؾ، نقمت الصحيفة عف محفؿ أمنّي وصفتو بأّنو رفيع المستوى في السمطة الفمسطينّية قولو إّف 
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في أعقاب الصعوبات التي تواجو عممية السالـ، ومواصمة بناء وتوسيع ىناؾ غضب عاـر لدى الفمسطينييف 
 المستوطنات، مشيًرا إلى أّنو ليس مف المستبعد أف تندلع انتفاضة جديدة في الضفة الغربّية المحتّمة.

وعمى الرغـ مف ذلؾ أشارت الصحيفة إلى أف مصادر في الجيش اإلسرائيمّي واألجيزة األمنية ترى في تزايد 
يجمات الفردية الفمسطينية في الفترة األخيرة ليست مؤشرا عمى اندالع انتفاضة ثالثة، ويّدعوف أف الحديث ال

 يدور عف موجة )إرىاب( بدوف بنية تحتية، عمى حد قوؿ المصدر اإلسرائيمّي. 
 30/12/2013القدس ال ربي، لندن، 

 
طالعو عمى تطورات عباس 2  المفاوضات يؤكد ا لتزام بالتنسيق مع األردن وا 

اعرب الرئيس الفمسطيني محمود عباس عف تقديره الكبير لجاللة الممؾ عبداهلل الثاني ولمدعـ  - عماف
األردني الذي يعزز الموقؼ الفمسطيني وموقؼ المفاوض الفمسطيني في المفاوضات الجارية، مؤكدا حرص 

 .ى تطورات ومستجدات المفاوضاتوالتزاـ الجانب الفمسطيني باستمرار التنسيؽ مع االردف واطالعو عم
جاء ذلؾ خالؿ لقائو وزير السياحة واالثار الدكتور نضاؿ القطاميف أخيرا في بيت لحـ بمناسبة اعياد 

 .الميالد المجيدة
وأكد عباس ضرورة استثمار مقومات وعناصر السياحة بانواعيا بيف البمديف مف خالؿ التعاوف والمشاركة 

بو، وتفعيؿ دور المسارات السياحية وخاصة الدينية منيا وجذب السياح مف  في تطوير المنتج والتعريؼ
مختمؼ انحاء العالـ وخاصة االسيوية منيا في عمؿ مشترؾ بيف وزارتي السياحة بالبمديف مرورا مف االردف 

 .نحو فمسطيف
 30/12/2013الدستور، عمان، 

 
سرائيميين دو ي قدإندك  3  "اتفاق اإلطار"ن أن يقدم الخطوط لرلقاءات بين مسؤولين فمسطينيين وا 

أشرؼ اليور: يؤكد مسؤولوف فمسطينيوف أف خطة وزير الخارجية األمريكي جوف كيري إلبراـ "اتفاؽ  -غزة
إطار"، كمخرج يمنع فشؿ المفاوضات الجارية ال تزاؿ "ضبابية"، إذ لـ يقدـ منسؽ المفاوضات مارتف إندؾ 

أحد وقاؿ  ية مع مسؤوليف في راـ اهلل وتؿ أبيب "أشياء عينية"، خالؿ لقاءات أجراىا في األياـ الماض
إف مارتف إندؾ المساعد األوؿ لموزير األمريكي، عقد  "القدس العربي"عدـ ذكر اسمو لػ مفضالً المسؤوليف 

سرائيمييف، وكاف يتحرؾ بشكؿ نشط بيف راـ اهلل وتؿ أبيب، خالؿ  سمسمة لقاءات بيف مسؤوليف فمسطينييف وا 
 اـ الماضية، دوف أف يقدـ لمطرفيف الخطوط العريضة لػ"اتفاؽ اإلطار".األي

ويشير المسؤوؿ الفمسطيني إلى أف إندؾ كاف خالؿ المقاءات يستمع لوجيات النظر الفمسطينية حوؿ حموؿ 
الدولة المنشودة، وتحديدا السيطرة عمى الحدود مع األردف، ورحيؿ المستوطنات، وأنو كاف يتدخؿ في كثير 

األوقات ويطرح تساؤالت عمى الجانب الفمسطيني، لمعرفة آرائيـ حوؿ بعض المواقؼ، ومنيا مثال  مف
الحدود، والتواجد في األغوار، وفؽ ترتيب معيف، دوف أف يشير في ذات الوقت عمى أف ما يطرحو ىو ما 

لمثؿ الشعبي بأنو كاف ترنوا إليو الخطة األمريكية المقترحة، حيث فسر المسؤوؿ الفمسطيني سموؾ إندؾ في ا
 .""يشتري وال يبيع

الدوائر الضيقة في السمطة الفمسطينية التي التقت بإندؾ، استشفت أف الخطة ربما تطرح وجودا إسرائيميا 
بترتيب معيف مع الواليات المتحدة في األغوار وعمى المعابر، لكي تحظى بالحد األدنى مف قبوؿ الطرفيف 

 زيادة بسيطة في مساحة األراضي القابمة لمتبادؿ ضمف الحؿ النيائي.الفمسطيني واإلسرائيمي، مع 
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لكف المسؤوؿ الفمسطيني قاؿ لػ "القدس العربي" أف كؿ ما جرى كاف استنباطا، وأف الجميع ينتظر قدـو 
كيري الستالـ بنود الخطة األمريكية لمحؿ اإلنتقالي المسمى بػ"اتفاؽ اإلطار"، مشيرا إلى وعد أمريكي سابؽ 

 .1667بأف يكوف ىناؾ نص صريح عمى إقامة دولة فمسطينية قابمة لمحياة عمى حدود العاـ 
وبحسب ما وصؿ "القدس العربي" مف معمومات فإف أعضاء مف فريؽ إندؾ عقدوا جمسات أخرى مع 
مسؤوليف أمنييف وعسكرييف مف الطرفيف، ركزت في مجمميا عمى بحث الترتيبات األمنية خالؿ تطبيؽ 

 اإلطار". "اتفاؽ
 30/12/2013القدس ال ربي، لندن، 

 
 دف ت ب ريقات واشتية لالستقالة "اتفاق اإلطار""رأي اليوم": قناة مفاوضات سرية وافقت عمى  4

سرائيؿ برعاية  "رأي اليوـ": -األراضي الفمسطينية في خفايا المفاوضات الجارية بيف السمطة الفمسطينية وا 
ي ىذه األياـ وضع بنود "اتفاؽ إطار"، تشير تسريبات مصدرىا بعض أركاف اإلدارة األمريكية التي تحاوؿ ف

القيادة الفمسطينية في مجالس خاصة أف ىذا االتفاؽ، كاف أحد األسباب التي دفعت فريؽ التفاوض )صائب 
عريقات ومحمد اشتيو( لتقديـ استقالتيـ، بعد اكتشافيـ بوجود قناة تفاوض "سرية" توصمت مع األمريكاف 

إلسرائيمييف لوضع ىذا االتفاؽ المؤقت، دوف عمميـ، وليس بسبب عدـ توصميـ مع نظرائيـ في تؿ أبيب وا
 لتحقيؽ أي نتائج.

فالرجالف )عريقات واشتية( دخال العممية التفاوضية وكانا يفضياف لمقربيف، وأحيانا تحدثوا عمى المأل خاصة 
أي نتائج في نياية التسع شيور التي وضعت عريقات بأنو ال يتوقعوف أف تثمر ىذه المفاوضات عف 

لمعممية التفاوضية وفؽ خطة اإلدارة األمريكية، وأف السمطة ضغط عمييا كثير لمدخوؿ في العممية، حتى ال 
 يقاؿ أنيا سببا في انييار عممية السالـ.

ثالث شيور،  لكف ما كاف مفاجئا ىو قدوـ الرجالف عمى تقديـ استقالتيما قبؿ انقضاء الميمة بأكثر مف
فمغاية المحظة يتمسؾ إشتيو باالستقالة، فيما ال زاؿ عريقات يتابع عممو رغـ إعالنو مؤخرا تمسكو ىو اآلخر 
بموقفو، لحيف البت في األمر مف قيؿ الرئيس محمود عباس، حيث ضغط عميو لمبقاء حتى ال يؤدي خروج 

ظمة التحرير والمجنة التنفيذية، التي تتابع الرجالف الزمة في األوساط السياسية، وباألخص في قيادة من
المفاوضات فقط مف قناة عريقات اشتيو، وال عمـ ليا بتمؾ القناة السرية التي أعطت موافقة عمى القبوؿ بػ 

 "اتفاؽ اإلطار".
والمعمومات المتوفرة تشير إلى أف ىذه القناة ىي خالؼ تمؾ التي كشفت عنيا إحدى الصحؼ اإلسرائيمية 

التي كاف يقوـ بيا قبؿ انطالؽ المفاوضات الجارية كؿ مف مستشار رئيس الوزراء اإلسرائيمي اسحؽ مؤخرا و 
مولخو ورجؿ األعماؿ الفمسطيني وعضو المجمس الوطني باسؿ عقؿ المقرب جدا مف الرئيس الفمسطيني 

 والمستشار المقرب منو والذي يرافقو في الكثير مف زياراتو الرسمية الخارجية.
الجديدة ىذه ىي التي جرى مف خالليا تدخؿ الواليات المتحدة عبر وزير الخارجية كيري وفريقو لوضع  القناة

"اتفاؽ اإلطار" المتوقع عرضو خالؿ أياـ، حيث لـ تمانع ىذه القناة التي يمثميا عف الجانب الفمسطيني أحد 
 مستشاري أبو مازف، مثؿ  ىذا االتفاؽ، لكف وفؽ فترة زمنية محددة.

ف ذلؾ سببا الستقالة عريقات الذي تفاجأ ىو واشتيو حيف عرض عمييـ المبعوث األمريكي فكرة "اتفاؽ فكا
 اإلطار" ووجودا أنفسيـ خارج دائرة الحدث، وأنيـ كانا يقوداف مفاوضات وىمية.

 30/12/2013، لندن، رأي اليوم
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 ة والجغرافية"عريقات: ال ام المقبل سيكون "عام عودة فمسطين إلى الخارطة السياسي 5

أعمف صائب عريقات أف العاـ المقبؿ سيكوف عاـ الدولة الفمسطينية، في الوقت الذي  أشرؼ اليور: - غزة
 كثرت فيو التحذيرات مف انفجار الوضع حاؿ أقرت إسرائيؿ مشروعات بناء جديدة في المستوطنات.

عاـ "وضات إف العاـ المقبؿ سيكوف وقاؿ الدكتور صائب عريقات عضو المجنة التنفيذية ورئيس طاقـ المفا
 ."عودة فمسطيف إلى الخارطة السياسية والجغرافية

لف يكوف بأي ثمف، ولف "وأكد في تصريحات إلذاعة موطني أف السالـ الذي تسعى إليو القيادة الفمسطينية 
طالؽ حرية  يتحقؽ إال بدولة فمسطينية، وعاصمتيا القدس الشرقية، وبحؿ قضية الالجئيف مف كؿ جوانبيا، وا 

 ."األسرى
مميوف فمسطيني ال تفرقنا ىوية وال بقعة جغرافية،  11نتوجو إلى شعبنا بالشتات ونقوؿ ليـ نحف "وأضاؼ 

 ."ولـ يولد أي منا إال لتحرير فمسطيف
 30/12/2013القدس ال ربي، لندن، 

 
 "م اريف": عباس سيرفض التوقيع عمى "اتفاقية اإلطار" التي سيقدميا كيري 6

اإلسرائيمية األحد تقديرات وزراء المجمس الوزاري  "نشر موقع صحيفة "معاريؼ: وليد عوض –اهلل  راـ
اإلسرائيمي المصغر "الكابينت"، والتي تؤكد بأف عباس سوؼ يرفض التوقيع عمى اتفاقية اإلطار التي 

ة أفغيدور ليبرماف سيقدميا وزير الخارجية األميركي جوف كيري ، ومف بيف ىؤالء الوزراء وزير الخارجي
ووزيرة القضاء رئيسة طاقـ المفاوضات اإلسرائيمي تسيفي ليفني ووزير الدفاع االسرائيمي موشيو يعالوف، 
حيث أكدت ليفني بأف عباس سيرفض اإلعتراؼ بإسرائيؿ كدولة ييودية، وسيرفض الترتيبات األمنية التي 

 سيطرحيا كيري فيما يخص غور األردف.
خطة كيري أوضحت مصادر إسرائيمية بأف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو سيوافؽ  وفيما سيرفض عباس

، إال أنو يأمؿ مف موافقتو الحصوؿ عمى موافقة  1667عمييا رغـ أنيا تحمؿ إشارة واضحة لحدود عاـ 
 أمريكية وفمسطينية لتمديد المفاوضات لعاـ آخر.

يقة إعالف المبادئ التي مف المتوقع أف يطرحيا وذكرت مصادر إسرائيمية وصفت بالمسؤولة األحد أف وث
وفكرة تبادؿ األراضي في اطار التسوية  67كيري عمى الجانبيف ستتضمف اشارة مباشرة الى خطوط عاـ 

الدائمة، مشيرة الى أف نتنياىو سيوافؽ كما يبدو عمى ىذه الوثيقة لكي ال تتَيـ إسرائيؿ بإفشاؿ المفاوضات 
 فقة الجانبيف الفمسطيني واألمريكي عمى تمديد محادثات السالـ بفترة عاـ آخر.ومف أجؿ الحصوؿ عمى موا

وأشارت المصادر، حسب اإلذاعة اإلسرائيمية األحد، إلى أف نتنياىو كشؼ خالؿ مداوالت مغمقة عف أف 
لف الوزير المتطرؼ في حكومتو والذي يمثؿ المستوطنيف نفتالي بينت رئيس حزب البيت الييودي ألمح بأنو 

 ينسحب مف الحكومة حتى إذا تبنت الحكومة الوثيقة األمريكية.
ورجحت المصادر المسؤولة أف تضيؼ إسرائيؿ مالحظات عمى وثيقة كيري مما سيسمح لحزب البيت 

 الييودي بالبقاء في صفوؼ االئتالؼ الحكومي اإلسرائيمي.
 30/12/2013القدس ال ربي، لندن، 

 
 فراج عنيم إلى م تقل "عوفر"قراقع: نقل األسرى المنوي اإل 7
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راـ اهلل: أعمف وزير شؤوف األسرى والمحّرريف في الحكومة الفمسطينية براـ اهلل، عيسى قراقع، أف إدارة 
المنوي اإلفراج عنيـ ضمف الدفعة الثالثة مف الصفقة المبرمة بيف  26السجوف اإلسرائيمية نقمت األسرى الػ 
معتقؿ "عوفر" غرب مدينة راـ اهلل وسط الضفة الغربية، تمييدًا إلطالؽ االحتالؿ والسمطة الفمسطينية، إلى 

 سراحيـ.
(، إنو مف المقّرر أف يتـ 12|26وقاؿ قراقع في تصريح صحفي تمّقت "قدس برس" نسخة عنو، اليوـ األحد )

بؿ، وسيتـ إطالؽ سراح الدفعة الثالثة مف األسرى القدامى عند الساعة الواحدة مف صباح يوـ الثالثاء المق
 تنظيـ حفؿ استقباؿ رسمي وشعبي ليـ في مقر المقاطعة الفمسطينية براـ اهلل.

 29/12/2013قدس برس، 
 
 أبو يوسف:   جديد في ج بة كيري بانحيازه لالحتالل 8

قاؿ عضو منظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ إف زيارة وزير الخارجية : نادية سعد الديف –عماف 
ف كيري المقررة بعد غد األربعاء إلى فمسطيف المحتمة "لف تقدـ جديدًا في ظؿ انسجاـ طرحو األميركي جو 

 مع مواقؼ االحتالؿ اإلسرائيمي".
وأضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف كيري يسعى، مف خالؿ المحادثات التي سيجرييا مع الرئيس 

ؽ اإلطار المرحمي الذي طرحو في زيارتو األخيرة محمود عباس والمسؤوليف اإلسرائيمييف، إلى "تثبيت اتفا
 وتـ رفضو فمسطينيًا".

وأوضح بأنو "مف غير الوارد، حتى اآلف، أف يقدـ كيري طرحًا معداًل لمسابؽ يأخذ فيو الموقؼ الفمسطيني"، 
 الفتًا إلى أف "أفكار كيري تتحدد بتوقيع اتفاؽ إطار في غضوف السقؼ الزمني المحدد لمسار التفاوض،

 ليصار بعدىا إلى بحث قضايا الوضع النيائي المؤجمة إلى وقت آخر".
وأكد عمى "الموقؼ الفمسطيني الثابت مف عدـ قبوؿ االعتراؼ بييودية الدولة، ورفض الحموؿ االنتقالية 

 والجزئية وتمديد المفاوضات، باإلضافة إلى رفض تأجيؿ بحث قضايا الوضع النيائي".
 30/12/2013الغد، عمان، 

 
 "وقف المفاوضات فوراً"صالح رأفت يدعو إلى  9

دعا عضو المجنة التنفيذية لممنظمة صالح رأفت إلى "وقؼ المفاوضات فورًا"، : نادية سعد الديف –عماف 
 مشيرًا إلى أنيا "باتت مستغمة إسرائيميًا لمتغطية عمى مواصمة األنشطة االستيطانية".

سيعقد لمجنة التنفيذية لممنظمة لـ يحدد بعد، عمى ضوء  وقاؿ، في تصريح أمس، إف "اجتماعًا قريباً 
 اإلجراءات اإلسرائيمية المزمع أف يعمف عنيا )رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف( نتنياىو".

وشدد عمى ضرورة "التوجو كدولة فمسطينية لالنضماـ لكؿ االتفاقيات والمعاىدات الدولية والمنظمات 
حدة، والتوجو الى دوؿ مجمس االمف لعقد مؤتمر دولي لتسوية الصراع العربي المتخصصة التابعة لالمـ المت

 االسرائيمي بوضع آليات ممزمة لسمطات االحتالؿ لالنسحاب مف األراضي الفمسطينية المحتمة". -
وقاؿ إف "واشنطف منحازة بشكؿ أعمى لمموقؼ االسرائيمي، مف خالؿ الخطة التي حمميا كيري والتي 

 االحتالؿ وتمحؽ ضررًا كبيرًا بالجانب الفمسطيني". تستجيب لموقؼ
 30/12/2013الغد، عمان، 
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 بتيم فساد شباك بوأعاما لرئيس جياز ا من الوقائي السابق في غزة رشيد  15السجن  :رام اهلل 10
 15وليد عوض: حكمت محكمة جرائـ الفساد الفمسطينية االحد بالسجف مع االشغاؿ الشاقة لمدة " -راـ اهلل

 اما عمى رئيس جياز االمف الوقائي السابؽ في قطاع غزة رشيد ابو شباؾ بتيـ فساد واختالس مالي.ع
دوالرا أمريكيا وىي قيمة المبالغ المختمسة، وذلؾ بعد  630466وجاء الحكـ مترافقا مع غرامة مالية قدرىا 

 إدانتو بجـر الفساد المتمثؿ باالختالس الجنائي، والكسب غير المشروع.
ؿ المركز اإلعالمي القضائي، إف حكـ المحكمة صدر غيابيا بحؽ المتيـ أبو شباؾ المقيـ حاليا في وقا

جميورية مصر العربية، القاىرة الجديدة، والذي كاف يعمؿ مديرا عاما لألمف الداخمي في غزة حتى تاريخ 
 .2006وحتى العاـ  2002، ورئيسا لجياز األمف الوقائي في غزة مف العاـ 2007إقالتو في حزيراف عاـ 

 يذكر أف الحكـ صدر غيابيا وقابؿ لالستئناؼ.
 30/12/2013القدس ال ربي، لندن، 

 
 تندد بال دوان اإلسرائيمي عمى لبنانفي غزة  الحكومة 11

نددت الحكومة الفمسطينية بالعدواف اإلسرائيمي الجديد عمى لبناف، معتبرة أف الدولة العبرية تحاوؿ أف تفرض 
 المنطقة سواء بعدوانيا عمى غزة او لبناف.نفسيا شرطي 

وقاؿ الدكتور يوسؼ رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة تعقيبا عمى قصؼ قوات االحتالؿ جنوب 
 لبناف بعشريف قذيفة مدفعية، اليوـ: "العدواف عمى لبناف يماثؿ إلى حد كبير العدواف عمى غزة قبؿ اياـ".

تمتمؾ اكبر قوة عسكرية في المنطقة وتحاوؿ اف تمارس دور الدولة وأضاؼ: ")إسرائيؿ( كدولة محتمة 
العظمى في اإلقميـ وتنفذ سياسة العدواف والقتؿ ضد المحيط الذي يحيط بيا وىي تقرر متى توتر المنطقة 

 ومتى تتجو بيا نحو االستقرار".
 30/12/2013، فمسطين أون  ين

 
 بين السمطة و"إسرائيل"يحّذر من توقيع "اتفاقية اإلطار"  مرزوقأبو  21

حذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوؽ مف أوسمو ثانيػة : وليد عوض –راـ اهلل 
سرائيؿ.  في ظؿ محاولة كيري توقيع "اتفاقية اإلطار" بيف السمطة وا 

توافػػؽ عمييػػا وقػػاؿ أبػػو مػػرزوؽ فػػي تصػػريح عبػػر صػػفحتو "فيسػػبوؾ" ليمػػة األحػػد إف اتفاقيػػة اإلطػػار إذا تػػـ ال
سيوقعيا رئيس حكومة اإلحتالؿ بنياميف نتنياىو ويذىب بيا إلى الكنيسػت اإلسػرائيمي، فػي حػيف تسػاءؿ "أمػا 
لى أيف سيأخذىا"، مشيرا إلى أف القضايا المطروحة باإلتفاقيػة، تمػس الكػؿ  الجانب الفمسطيني مف سيوقعيا وا 

 الفمسطيني.
بعػد نػوـ عميػؽ، باعتبػار أف منظمػة التحريػر الفمسػطينية ىػي وتساءؿ "ىؿ سػيتـ اسػتدعاء المجمػس الػوطني و 

 مف يفاوض، في ظؿ أف المفاوضات تمت بدوف موافقة المجنة التنفيذية". عمى حد تعبيره.
ونوه أبو مرزوؽ إلى أنو قد تـ تشكيؿ لجنة مف أجؿ تفعيؿ المنظمة، ومشاركة الجميع بيا، "ولـ تفعؿ المجنة 

يفا "أما الشرعيات األخرى: فمـ تجر انتخابات لمرئاسة أو المجمس التشػريعي وال شيئًا عمى ىذا الصعيد"، مض
نيػػػاء اإلنقسػػػاـ"، مسػػػتدركا "لكػػػف إذا كػػػاف األمػػػر العػػػودة الػػػى الشػػػعب  حتػػػى تػػػـ التوافػػػؽ الػػػوطني لممصػػػالحة وا 

 واستفتائو كما تردد في اآلونة األخيرة، فكيؼ سيتـ ذلؾ ؟ وماذا فعمنا بيذا الخصوص؟".
 03/21/1320،  ربي، لندنالقدس ال
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قامة الدولة الفمسطينية حقّ تؤكد عمى مركزية فتح  20  ال ودة وتقرير المصير وا 

عقدت المجنة المركزية لحركة 'فتح' اجتماعا برئاسة رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، مساء  :وفا -راـ اهلل 
ألربعيف النطالقة الثػورة الفمسػطينية المجيػدة اليوـ األحد، بمقر الرئاسة في راـ اهلل، لمناسبة الذكرى التاسعة وا

 انطالقة حركة فتح.
وقاؿ الناطؽ الرسمي باسـ حركة 'فتح'، عضو لجنتيا المركزية نبيؿ أبو ردينة، إف المجنة استمعت إلى شػرح 

 مفصؿ حوؿ آخر التطورات السياسية مف الرئيس محمود عباس، مؤكدة ما يمي:
حركػػة 'فػػتح' بػػالحقوؽ الوطنيػػة المشػػروعة لمشػػعب الفمسػػطيني التػػي أقرتيػػا  أوال: تؤكػػد المجنػػة المركزيػػة تمسػػؾ

قامػة الدولػػة الفمسػطينية المسػتقمة عمػى حػػدود  الشػرعية الدوليػة، وفػي مقػدمتيا حقػػو بػالعودة وتقريػر المصػير، وا 
 ، وعاصمتيا القدس الشريؼ.2691الرابع مف حزيراف 

ة ال تمبػي طموحػات شػعبنا وحقػو بالحريػة واالسػتقالؿ، وفي ىذا السياؽ تؤكػد 'فػتح' رفضػيا ألي حمػوؿ سياسػي
ورفضيا ألية حموؿ جزئيػة أو انتقاليػة أو مؤقتػة مػف شػأنيا إطالػة عمػر االحػتالؿ اإلسػرائيمي، وحرمػاف شػعبنا 

 مف ممارسة حقو في تقرير المصير.
ء آالؼ الوحػػػػػدات ثانيػػػػا: تؤكػػػػػد المجنػػػػػة المركزيػػػػػة إدانتيػػػػا ورفضػػػػػيا لقػػػػػرار الحكومػػػػػة اإلسػػػػرائيمية األخيػػػػػر ببنػػػػػا

االسػػتيطانية، وتعمػػف أف ىػػذه القػػرارات وكػػؿ أشػػكاؿ االسػػتيطاف والتيويػػد باطمػػة وغيػػر قانونيػػة، وتمثػػؿ عػػدوانا 
مباشرا عمى شػعبنا، كمػا أدانػت وبشػدة مصػادقة المجنػة الوزاريػة اإلسػرائيمية الخاصػة بالشػؤوف التشػريعية عمػى 

ال والغيػػا، وجريمػػة ضػػد اإلنسػػانية، وييػػدؼ إلفشػػاؿ كػػؿ قػػانوف لضػػـ منطقػػة األغػػوار، معتبػػرة ىػػذا القػػرار بػػاط
 الجيود األميركية والدولية المبذولة لتحقيؽ تسوية عادلة وشاممة ودائمة في المنطقة.

ثالثػػا: إف المجنػػة المركزيػػة، وىػػي تعػػرب عػػف فرحتيػػا وفرحػػة شػػعبنا بتحريػػر أسػػرانا القػػدامى، فإنيػػا وفػػي الوقػػت 
ائيمية بتأجيؿ قرار إطالؽ سراح الدفعة الثالثة حتى يـو غد االثنيف، وتؤكػد نفسو، تستنكر قرار الحكومة اإلسر 

فػػي ىػػذا السػػياؽ أف حركػػة 'فػػتح' وعمػػى رأسػػيا األخ الػػرئيس أبػػو مػػازف ستواصػػؿ النضػػاؿ وبػػذؿ كافػػة الجيػػود 
اؽ السياسية والدبموماسية، مف أجؿ إطالؽ حرية كافة أسرانا األبطػاؿ فػي معػتقالت االحػتالؿ. وفػي ىػذا السػي

فإننػػا نػػدعو جمػػاىير شػػعبنا السػػتقباؿ الدفعػػة الثالثػػة مػػف األسػػرى المحػػرريف القػػدامى يػػوـ غػػد االثنػػيف فػػي مقػػر 
 الرئاسة وفي محافظات الوطف كافة بما يميؽ بيـ.

رابعا: إف المجنة المركزية وانطالقا مف المسؤولية الوطنية، وحرصيا عمى تحقيؽ الوحدة الوطنية، فإنيا تدعو 
' إلػػػى مراجعػػػة مواقفيػػػا، والمبػػػادرة إلػػػى إنيػػاء االنقسػػػاـ فػػػورا، مؤكػػػدة أف اسػػػتمرار الوضػػػع القػػػائـ حركػػة 'حمػػػاس

واسػػتمرار االنقسػػاـ المػػدمر، سػػيمحؽ أفػػدح األضػػرار بشػػعبنا وقضػػيتنا الوطنيػػة، كمػػا تػػدعو 'حمػػاس' لوقػػؼ كػػؿ 
ة مصػر، والتػي كانػت أشكاؿ التدخؿ فػي الشػؤوف الداخميػة لمػدوؿ العربيػة، وخاصػة فػي الشػأف الػداخمي لمشػقيق

عمػػى الػػدواـ سػػندا لشػػعبنا وقضػػيتنا الوطنيػػة العادلػػة، وتػػدعوىا لاللتحػػاؽ بصػػفوؼ الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية 
 والشرعية الفمسطينية.

خامسػػا: تػػدعو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة 'فػػتح' جمػػاىير شػػعبنا فػػي الػػوطف والشػػتات إلػػى المشػػاركة فػػي فعاليػػات 
نطالقػػة الثػػورة الفمسػػطينية انطالقػػة حركػػة 'فػػتح'، حيػػث أف إيقػػاد شػػعمة االنطالقػػة الػػذكرى التاسػػعة واألربعػػيف ال

سػػتتزامف مػػع اسػػتقباؿ الػػرئيس وأعضػػاء القيػػادة الفمسػػطينية وأبنػػاء شػػعبنا المناضػػؿ لمكوكبػػة الثالثػػة مػػف أسػػرانا 
 األبطاؿ القدامى، الذيف ستشرؽ عمييـ شمس الحرية يـو غد وسط احتفاؿ رسمي وشعبي.
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تتقدـ المجنة المركزية لحركة 'فتح' بالتينئة ألبناء شعبنا لمناسبة العاـ الجديد، وكما نينئ أبناء شعبنا سادسا: 
المسيحييف لمناسبة أعياد الميالد المجيدة، متمنيف مف العمي القدير أف يكوف العاـ الجديد عػاـ تجسػيد الدولػة 

 الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ.
 ت المجنة المركزية عددا مف القضايا التنظيمية الداخمية واتخذت عدة قرارات بيذا الشأف.سابعا: ناقش

 19/21/1320، وكالة األنباء والم مومات الفمسطينية )وفا(
 

 عن اإلخوان ويصفيم بر"اليبل" لالنفصالمن دعوات فصائل المنظمة يسخر  البردويل 24
ويػؿ القيػادي فػي حركػة حمػاس مجػددا مػف فصػائؿ منظمػة غزة ػ "القدس العربػي": سػخر الػدكتور صػالح البرد

التحرير، عمى خمفية مطالبتيـ باإلنفصاؿ عف جماعة اإلخواف المسمميف، ووصؼ دعوتيا بػ"اليبؿ"، وأكد أف 
 حركتو ىي "حركة اإلخواف بشحميا ولحميا".

اف لسػنا مقػربيف "فػيس بػوؾ" تحػت عنػواف "إخػو  االجتماعيوسخر البردويؿ عمى صفحتو عمى موقع التواصؿ 
مػػنيـ فقػػط"، مػػف فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر التػػي طالبػػت حمػػاس بفػػؾ ارتباطيػػا بػػاإلخواف المسػػمميف، بعػػد وضػػع 

 الجماعة عمى قائمة "المنظمات اإلرىابية" مف قبؿ الحكومة المصرية.
اس( عبػ وكتب يقوؿ بشكؿ ساخر "بحموؿ أوؿ الشير وانتظار الرشاوى الشيرية المقدمػة مػف )الػرئيس محمػود

تيػػور بعػػض المرتزقػػة مػػف ببغػػاوات التسػػوية و أصػػدروا تصػػريحات أو بيانػػات تطالػػب حمػػاس بفػػؾ ارتباطيػػا 
 باإلخواف في مصر حفاظا عمى رأسيا مف طوفاف االنقالب".

نمػػا ىػػي حركػػة اإلخػػواف  ومضػػى يقػػوؿ "نسػػي ىػػؤالء اليبػػؿ أف حمػػاس ليسػػت مرتبطػػة بػػاإلخواف فػػي مصػػر، وا 
إلػى  االنتمػاءسطيف فيي تتشرؼ بيذا االنتماء واإلخواف في كؿ مكاف يتمنػوف بشحميا ولحميا، و لكف في فم

تنظيـ فمسطيف"، متسائال "فكيؼ الفكاؾ يا بقايا الشيوعية التابعة لمصييونية"، وكاف يقصد في حديثو فصائؿ 
 اليسار الفمسطينية التي دعت حماس إلى فؾ ارتباطيا.

 03/21/1320، القدس ال ربي، لندن
 

 فّك ال القة مع الفكر الماركسي واليساري الذي سقط في بالدهمى فصائل اليسار حماس: ع 25
اسػػتنكر القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس خالػػد الحػػاج دعػػوات فصػػائؿ )منظػػة التحريػػر الفمسػػطينية( لحركتػػو : جنػػيف

 ، داعيا إلى االبتعاد عف المواقؼ االنتيازية.اإلسالميةلمتخمي عف مرجعيتيا 
"حمػػػاس" بمحافظػػػة جنػػػيف فػػػي تصػػػريح صػػػحفي وصػػػؿ مراسػػػؿ "المركػػػز الفمسػػػطيني وقػػػاؿ القيػػػادي فػػػي حركػػػة 

لإلعالـ": "إّف الفصائؿ الفمسطينية اليسارية منيا والقومية عمى حد سواء، والتي طالبت "حماس" بالتخمي عف 
مرجعيتيػػػػا اإلسػػػػالمية، مطالبػػػػة ىػػػػي أواًل بػػػػالتحمي بالمسػػػػؤولية الوطنيػػػػة الصػػػػادقة، وأف تبتعػػػػد عػػػػف المواقػػػػؼ 

 النتيازية، وأف ال تعمؿ في التجارة الكاسدة في ساحة القضية الفمسطينية".ا
وأضػػاؼ "عمػػى فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر، أف تتػػرؾ البيػػع والشػػراء فػػي المواقػػؼ السياسػػية، وأف ال تعمػػؿ وفػػؽ 

ات، نظػاـ األجيػزة الخمويػة متعػػددة الشػرائح، وأف تبػرىف أنيػا مػػع فمسػطيف األرض والتػاريخ والجغرافيػا والمقدسػػ
 وأنيا مع المقاومة والكفاح قواًل وفعاًل، مف أجؿ انتزاع الحقوؽ الفمسطينية الكاممة مف الغاصب المحتؿ".

وأضػاؼ الحػاج: "إف ىػذه الفصػائؿ الفسػطينية مطالبػة اآلف بفػّؾ العالقػة مػع الفكػر الماركسػي واليسػاري الػػذي 
القػومي والػذي  نػاداة بتطبيقػو، وعػف الفكػرسقط في بالده وتخمى عنو أصحابو وأف تكػؼ عػف الػدعوة إليػو والم
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كاف سببًا في اليػزائـ المتكػررة لألمػة العربيػة وضػياع فمسػطيف، وتسػميميا لالحػتالؿ عمػى طبػؽ مػف ذىػب فػي 
 (، قبؿ أف تطمب مف اآلخريف التخمي عف مرجعيتيـ اإلسالمية".2691(، و)2690عامي )

بيعوا األوىاـ لمناس، وأف يكفوا عف المناكفػة والمزايػدة، وأكد "عمى إعالميي حركة فتح وىذه الفصائؿ، أف ال ي
فحركػػػة حمػػػاس شػػػامخة فكػػػرًا ومقاومػػػة كنخيػػػؿ بيسػػػاف، والمقػػػاوموف والمجاىػػػدوف مػػػف كػػػؿ الفصػػػائؿ بسػػػالحيـ 
ومواقػػع تػػدريبيـ وحصػػانتيـ، ورعايػػة حكومػػة األسػػتاذ إسػػماعيؿ ىنيػػة ليػػـ، ليػػي أوسػػمة عمػػى صػػدر حمػػاس، 

 ر قولو تعالى: )قؿ موتوا بغظكـ...(".  ونردد خمؼ القائد جماؿ منصو 
 19/21/1320، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 فيمي ب دم التدخل بأيدلوجيتيا نبيل تقدر تصريحات أبو زىري: حماس 26

سامي أبو زىري الناطؽ باسـ حركة حماس؛ عف تقدير حركتو لتصريحات وزير الخارجية  عبر الدكتور: غزة
 خالليا رفضو التدخؿ في أيدلوجيات اآلخريف". المصري نبيؿ فيمي "التي أكد

وقػػاؿ أبػػو زىػػري فػػي تصػػريح صػػحفي اليػػـو إف "حمػػاس" تأمػػؿ "أف تعػػزز ىػػذه التصػػريحات بقػػرار جػػاد يوقػػؼ 
 الحممة اإلعالمية الظالمة التي تتعرض ليا المقاومة والشعب الفمسطيني". 

 اس، خػػالؿ مقابمػػة عمػػى "سػػكاى نيػػوزوكػػاف فيمػػي قػػد قػػاؿ فػػي رد عمػػى سػػؤاؿ عػػف عالقػػة القػػاىرة بحركػػة حمػػ
أيػديولوجيات  فػيعربي" السبت، إف أجواء العالقة مع حركة حمػاس "ضػبابية"، موضػًحا أف مصػر ال تتػدخؿ 

لممصػالحة  فػياآلخريف طالما أف ىذه األيديولوجيات ال تمارس ضد مصر، معرًبػا عػف اسػتعداد مصػر لمبػدء 
 الفمسطينية.

 19/21/1320، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 .. الضفة مقبمة عمى انتفاضة ش بيةالسمطة لن تصمد في مواجية الجماىير :حماس 27

القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس حسػػاـ بػػدراف، انػػدالع انتفاضػػة فمسػػطينية ثالثػػة فػػي  توقػػع: محمػػود ىنيػػة -الرسػػالة
طة تسػعى الضفة الغربية المحتمػة بفعػؿ تصػاعد جػرائـ االحػتالؿ ضػد الشػعب الفمسػطينيم محػذرا مػف أف السػم

 مف خالؿ التنسيؽ األمنية لمقضاء عمى المقاومة.
وقػػاؿ بػػدراف فػػي حػػديث خػػاص بػػػ"الرسالة نػػت"، إف الظػػروؼ فػػي الضػػفة أصػػبحت مييػػأة أكثػػر مػػف أي وقػػت 
مضى لحدوث انتفاضة، فػالمواطنوف بػات لػدييـ جػرأة لمواجيػة المحتػؿ )اإلسػرائيمي( عمػى الػرغـ مػف القبضػة 

 ف السمطة واالحتالؿ عمى فصائؿ المقاومة".الحديدية التي يفرضيا كؿ م
وأضػػاؼ "األوضػػاع ىنػػاؾ تشػػبو الظػػروؼ التػػي سػػبقت انػػدالع االنتفاضػػتيف األولػػى والثانيػػة، وىػػو مػػا يعػػزز 

 فرضية المواجية بشتى أنواعيا في المرحمة المقبمة".
مسػػػؤولية مػػػا  إياىػػػا ونػػػوه بػػػدراف إلػػػى خطػػػورة الػػػدور الػػػذي تمعبػػػو سػػػمطة راـ اهلل  فػػػي الضػػػفة المحتمػػػة، محمػػػاًل 

مف ارتقاء شيداء واعتقاؿ مجاىديف. وقاؿ "كؿ مف يشارؾ فػي اراقػة دـ  األمنييتمخض عف سياسة التنسيؽ 
 المقاوميف سيتحمؿ المسؤولية األخالقية والقانونية".

 المقاومة الشعبية والمسمحة مف نفوس الفمسطينييف". اقتالع جذوةوأوضح أف السمطة تسعى إلى 
دي فػػػي حمػػػاس التنسػػػيؽ األمنػػػي بسياسػػػة "التبعيػػػة األمنيػػػة"، منوىػػػا الػػػى اف السػػػمطة تحقػػػؽ كػػػؿ ووصػػػؼ القيػػػا

 رغبات االحتالؿ االمنية.
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ولفت الى اف "راـ اهلل" ال تستطيع الصمود في مواجية إرادة الجماىير الجامحة المطالبة بالحرية واالستقالؿ، 
 وفؽ تعبيره.

ونػة األخيػرة، بمنزلػػة دليػؿ عمػى ضػػعؼ وفشػؿ القبضػة األمنيػػة ورأى أف مػا شػيدتو الضػػفة مػف تصػعيد فػػي اآل
 لدى المحتؿ والسمطة في مواجية ومحاصرة المقاومة.

وقاؿ إف "األوضاع تغيرت تماًما ىناؾ ولـ يعد مف السػيؿ عمػى االحػتالؿ أف ينفػذ اعتقاالتػو كمػا كػاف يريػد"، 
 اؿ نجؿ القائد جماؿ أبو الييجا.مستشيًدا بما حدث في مخيـ جنيف مؤخًرا وفشؿ االحتالؿ في اعتق

 03/21/1320، الرسالة، فمسطين
 

 برىوم: المقاومة لن تبقى صامتة أمام تشديد الحصار عمى غزة  28
حذر الناطؽ الرسمي باسـ حركة "حماس" فوزي برىػـو مػف اسػتمرار تشػديد الحصػار : أسماء صرصور -غزة

" إزاء ذلػػؾ، مشػػددًا فػػي سػػياؽ آخػػر عمػػى عػػدـ عمػػى قطػػاع غػػزة، مؤكػػدًا أف قػػوى المقاومػػة "لػػف تبقػػى صػػامتة
تفػػػويض الشػػػعب الفمسػػػطيني لػػػرئيس السػػػمطة محمػػػود عبػػػاس، أو غيػػػره؛ لمتفػػػاوض نيابػػػة عنػػػو، مجػػػددًا موقػػػؼ 

 حركتو الرافض لكؿ أشكاؿ المفاوضات بيف السمطة واالحتالؿ.
ومضػػى يقػػوؿ:  وعمػػؿ برىػػـو فػػي حػػوار خػػاص لػػػ"فمسطيف" رفػػض حمػػاس لممفاوضػػات لكػػوف "نتائجيػػا كارثيػػة"،

المفاوضػػػات ذات نتػػػائج مػػػدمرة عمػػػى الوحػػػدة، وحقػػػوؽ وثوابػػػت الشػػػعب الفمسػػػطيني، فضػػػاًل عػػػف أنيػػػا تعطػػػي 
الشػػػرعية لالحػػػتالؿ والفرصػػػة السػػػتكماؿ مشػػػاريعو االسػػػتيطانية"، منتقػػػدًا مػػػنح قيػػػادة السػػػمطة ووزراء الخارجيػػػة 

لمواصػمة المفاوضػات، معتبػرًا ذلػؾ  العرب في اجتماعيـ األخيػر فرصػة جديػدة لالحػتالؿ مػدتيا خمسػة أشػير
 "فرصة لتصفية القضية الفمسطينية".

وبػػػػيّف أف المفاوضػػػػات تمثػػػػؿ فرصػػػػة لالحػػػػتالؿ ليواصػػػػؿ التخطػػػػيط لتصػػػػفية مػػػػا تبقػػػػى مػػػػف حقػػػػوؽ الشػػػػػعب 
الفمسػطيني، مشػددًا عمػى تعػارض مضػي السػمطة فػي التفػاوض مػع مجمػؿ مواقػؼ القػوى الفمسػطينية الرافضػػة 

 لممفاوضات.
الفصائؿ ومكونات الشعب ترفض المفاوضات بيف السمطة واالحتالؿ، وكؿٌّ عّبر عػف ذلػؾ بصػورة  وزاد: "كؿ

واضػحة"، وتسػاءؿ: "مػف الػػذي يفػاوض؟"، مجيبػًا ذاتػػو: "الػرئيس عبػاس، وفريػؽ المفاوضػػات الػذي سػرؽ قػػرار 
 الشعب الفمسطيني وفرض سمطتو عمى شعبنا بالقوة )...( فالقرار الفمسطيني مغتصب".

عمى أنو يجب المضي في المصالحة بكؿ قوة، وعزؿ الطػرؼ المعطػؿ ليػا ال العمػؿ عمػى انتظػاره إلػى وشدد 
حيف بيعػو بقيػة فمسػطيف، منوًىػا إلػى ضػرورة إيجػاد حالػة فمسػطينية جديػدة تعمػؿ عمػى إيقػاؼ مػف يسػعى إلػى 

ذ خيػار المقػاوـ، تصفية القضية الفمسطينية، وتسريع خطػوات المصػالحة وفػؽ إسػتراتيجية وطنيػة موحػدة، تتخػ
 وتقؼ في وجو مف يفاوض نيابة عف الشعب الفمسطيني بالقوة، وفي وجو مف يبيع فمسطيف.

وباالنتقػػاؿ إلػػى مػػف يطالػػب بعػػّد حمػػاس حركػػة إرىابيػػة عمػػى غػػرار عػػد جماعػػة "اإلخػػواف المسػػمموف" جماعػػة 
لفكريػة لجماعػة اإلخػواف إرىابية في مصر، أكد برىـو أف حماس ال تنسمخ عف جمدىا؛ فيي تنتمي لممدرسػة ا

المسمميف، وال يعيبيا ىذا االنتماء، مستدركًا بقولو: "ولكف حماس حركة وطنية فمسطينية إسالمية مقاومة فػي 
 فمسطيف، ال تتدخؿ في أي شأف خارجي عربي أو مصري، وصراعيا مع االحتالؿ في فمسطيف".

 .وجدد اتياـ السمطة الفمسطينية بالمشاركة في حصار قطاع غزة
وتحدث عف إغالؽ االحتالؿ معابر القطاع المرتبطة بو، مبيًنا أف ما يقوـ بو مف إغػالؽ ىػو لفػرض معادلػة 

 متكررة، وىي "لتر الوقود مف البنزيف والسوالر مقابؿ أمنو".
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وأكػػد النػػاطؽ باسػػـ حركػػة حمػػاس أف قػػوى المقاومػػة "لػػف تسػػتطيع أف تصػػمت أمػػاـ اسػػتمرار الحصػػار المشػػدد 
ضييؽ عمييا برًّا وبحػًرا وجػوًّا ومػف كػؿ الجيػات"، وتػابع: "فػي حػاؿ اسػتمرار الحصػار يجػب أف عمى غزة، والت

نضػػػع الجميػػػع عنػػػد مسػػػؤولياتو، سػػػواء كػػػاف االحػػػتالؿ المحاصػػػر أو السػػػمطة الفمسػػػطينية أو الػػػدوؿ العربيػػػة، 
اس لػيس بعيػًدا وقػاؿ: "إف الػرئيس عبػ فاستمراره يعني حدوث انفجػار، والمقاومػة تعػرؼ كيػؼ تػدير معركتيػا".

 عف األطراؼ المحاصرة لقطاع غزة".
 03/21/1320، فمسطين أون  ين

 
 فتح تنفي اختيار البرغوثي نائبًا ل باس 29

نفػػى جمػػاؿ محيسػػف، عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح بشػػكؿ قػػاطع، موافقػػة الحركػػة عمػػى تعيػػيف األسػػير 
 الفمسطيني محمود عباس.والقيادي في الحركة مرواف البرغوثي، في منصب نائب لمرئيس 

وقاؿ محيسف في تصريحات صحافية أمس األحد إف "ما ينشر عبر وسائؿ اإلعالـ عف قبوؿ البرغوثي نائبًا 
لعباس، غير صحيحة بػالمطمؽ". أضػاؼ محيسػف: "حتػى المحظػة منصػب نائػب عبػاس لػـ يػتـ طرحػو بشػكؿ 

 رسمي، واألسير البرغوثي لـ يطرح لتولي ىذا المنصب".
"اسػػػػتحداث منصػػػػب نائػػػػب عبػػػػاس، يحتػػػػاج الػػػػى مرسػػػػـو رئاسػػػػي رسػػػػمي، أو قػػػػرار مػػػػف المجمػػػػس  وأوضػػػػح أف
 التشريعي".

 03/21/1320، المستقبل، بيروت

 
 فتح ينتقد الحكم عمى أبو شباك ويتيم السمطة بر"الفساد" فيقيادي  13

كمػػة "جػػرائـ انتقػػد حسػػاـ خضػػر القيػػادي البػػارز فػػي حركػػة فػػتح، الحكػػـ الػػذي أصػػدرتو مح: راـ اهلل )فمسػػطيف(
الفسػػاد" بػػراـ اهلل عمػػى أحػػد القػػادة األمنيػػيف سػػابقًا فػػي السػػمطة الفمسػػطينية، رشػػيد أبػػو شػػباؾ، معتبػػرًا الحكػػـ أنػػو 

 "حكمًا سياسيًا وليس جنائيًا".
وأضاؼ حساـ خضر، وىو عضو مجمس تشريعي سابقًا عف حركة فتح، "مع احترامي لييئة القضاة الموقرة، 

ذا كاف أبػو شػباؾ قػد  حكػـ بمثػؿ ىػذا الحكػـ عمػى فسػاده، فكػـ يجػب أف تصػدر أحكاًمػا بجػرائـ فسػاد حقيقيػة وا 
بحؽ الغالبيػة العظمػى مػف القػائميف عمػى أمػور السػمطة اآلف؟، الػذيف نيبوىػا واسػتثمروىا منػذ المحظػة األولػى 

 وحتى اآلف؟".
الشػخص ال يظيػر  وتابع خضر في تصػريح صػحفي نشػره عمػى "فيسػبوؾ"، تعقيبػًا عمػى الحكػـ، "المشػكمة أف

 أف فاسد إال عندما يختمؼ مع أحد متنفذي سمطة أوسمو الفساد".
ولفػػت النظػػر إلػػى أف السػػمطة وأجيزتيػػا األمنيػػة تحتػػوي عمػػى "عصػػابات ومافيػػات تمػػارس الفسػػاد والجػػرائـ"، 

ونمػػػى متابعػػًا، فػػي خطابػػو لقػػادة السػػمطة بػػراـ اهلل، "وجمػػيعكـ يعمػػػـ أف الفسػػاد ىػػو الشػػيء الوحيػػد الػػذي كبػػر 
 وتطور وتأصؿ وتقدـ في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية وسمطة أوسمو".

وقاؿ خضر: "أتمنى أف يقوـ كػؿ مسػؤوؿ فػي ىػذه العصػابة الفاسػدة بشػتـ األوالد واألحفػاد حتػى نعػرؼ حجػـ 
يػر واحػد فساده وقائمة جرائمو بحؽ الوطف والمواطف والقضػية؟". متسػائاًل: "أيػف مػف كػاف ينكػر أف ىنػاؾ مظ

 مف مظاىر الفساد".
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وأشػػار خضػػر إلػػى أف كػػؿ مػػف يقػػع فػػي خػػالؼ مػػع رئػػيس السػػمطة بالضػػفة وحركػػة "فػػتح"، محمػػود عبػػاس، أو 
ينتقد أبناءه سيكوف مصيره كػمحمد دحالف ومف معو، الفتًا إلى أف الخالؼ بيف دحالف وعبػاس سػببو حػديث 

 األوؿ عف أبناء عباس واستثماراتيـ الخارجية.
 03/21/1320 قدس برس،

 
 المبناني مخابرات الجيش إلى األردنيطالل  سممتفتح  12

مخػابرات الجػيش التػػي طمبتػو رسػػميًا  إلػػى األردنػيسػممت حركػة "فػػتح" قائػد كتيبػة شػػيداء شػاتيال العقيػػد طػالؿ 
 إفادتػو إلػىوزارة الػدفاع لالسػتماع  إلػىعػرب، ونقػؿ  أبوالوطني في لبناف المواء صبحي  األمفمف قائد قوات 

محمػد شػػطح،  الػوزير السػػابؽومواجيتػو بػالموقوفيف عمػػى خمفيػة السػػيارة المسػروقة التػػي اسػتخدمت فػي تفجيػػر 
  عيف الحموة. إلىكانت دخمت  إذاوما 

 03/21/1320، النيار، بيروت
 

 في مخيم البداوي عرض عسكري لر"فتح ا نتفاضة"لبنان:  11
النطالقتيػػا،  96منطقػػة الشػػماؿ، أمػػس، بالػػذكرى الػػػاحتفمػػت "حركػػة فػػتح ػ االنتفاضػػة"، قيػػادة إبػػراىيـ: عمػػر 

فقػػدمت عرضػػًا عسػػكريًا، بػػدا عمػػى انػػو فػػي الشػػكؿ صػػورة مستنسػػخة عػػف احتفاليػػات سػػابقة، لكنػػو حمػػؿ فػػي 
المضموف مؤشرات بالغة األىمية، كونو جػاء فػي ظػروؼ سياسػية وأمنيػة مغػايرة لمػا كانػت عميػو األمػور قبػؿ 

 السورية. وكذلؾ قبؿ بدء األزمة 1332العاـ 
وجريا عمى عادتيا في نفس ىذا اليوـ مف كؿ عاـ، نظمت الحركة مسيرة في مخيـ البداوي، اتسمت بالتنظيـ 
واالنضػػباط مػػف قبػػؿ المجموعػػات العسػػكرية التػػي ارتػػدى أفرادىػػا الػػزي العسػػكري الموحػػد فػػي بعػػض األحيػػاف 

ف مشػػاركة الفػػرؽ الكشػػفية التابعػػة لػػبعض مػػدججيف بأسػػمحتيـ الحربيػػة الخفيفػػة والمتوسػػطة والثقيمػػة. وبػػالرغـ مػػ
 التنظيمات المتناغمة سياسيا مع "فتح االنتفاضة"، لكف ىذه المشاركة اقتصرت عمى العمؿ الكشفي فقط.

ووصػػمت المسػػيرة إلػػى باحػػة مكتػػب الحركػػة وسػػط المخػػيـ، حيػػث أضػػيئت شػػعمة االنطالقػػة، وتحػػدث مسػػؤوؿ 
"اف ىػذه المناسػبة ىػي لتجديػد العيػد عمػى التمسػؾ بالبندقيػة الحركة فػي الشػماؿ خميػؿ ديػب )ابػو ياسػر( فأكػد 

قامػػة الدولة الفمسطينية".  حتى تحرير كامؿ األرض المحػػتمة وا 

 03/21/1320، السفير، بيروت

 
 شطح لموزير  عين الحموة تنفي تفخيخ السيارة المستيدفة مخيم قياداتلبنان:  10

اغتيػػاؿ مستشػػار الػػرئيس سػػعد الحريػػري الػػوزير السػػابؽ  اسػػتمرت التحقيقػػات فػػي عمميػػة: ػػػ سػػعد اليػػاس بيػػروت
محمد شػطح فػي ظػؿ معطيػات تػوافرت لمتحقيػؽ مػف كػاميرات المراقبػة فػي مكػاف التفجيػر والشػوارع المحيطػة. 
وقد عمؿ المحققوف عمى جمع اشرطة كاميرات المراقبة المنتشرة فػي المنطقػة، ورفػع عناصػر فػرع المعمومػات 

 ت في مسرح الجريمة ودققوا في حطاـ السيارات. والشرطة القضائية البصما
 0أما فيما يتصؿ بالسيارة المفخخة التي انفجرت وترّدد انو تػـ اعػدادىا فػي مخػيـ عػيف الحمػوة بحسػب إعػالـ 

آذار أف تسػػريب معمومػػات مجتػػزأة عػػف سػػرقة السػػيارة المفخخػػة قبػػؿ سػػنة  29آذار، فقػػد اعتبػػرت مصػػادر فػػي 
وف ىدفو تضميؿ التحقيؽ. ونفى قائد األمف الوطني الفمسطيني المواء صبحي ابو الى مخيـ عيف الحموة قد يك

عػػرب ىػػذه المعمومػػات. وقػػاؿ انػػو "تػػـ االتصػػاؿ بقيػػادة األمػػف المبنػػاني والتأكيػػد اف ال صػػحة ليػػذه المعمومػػات 
 المندرجة في اطار زج المخيـ في الفتنة مع الجوار المبناني ال أكثر".
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ات اف التحقيقػات مػا زالػت مسػػتمرة لمعرفػة مػا إذا كانػت السػػيارة المفخخػة قػد بقيػػت فػي المقابػؿ، ذكػرت معمومػػ
اـ انيػػا بيعػػت لجيػػة معينػػة، عممػػًا اف معطيػػات التحقيػػؽ  1321فػػي مخػػيـ عػػيف الحمػػوة منػػذ سػػرقتيا فػػي العػػاـ 

ماع الػى األولي أكدت أف السيارة قد بيعت لجية خارج المخيـ، وأفادت اف ال موقوفيف فػي القضػية وتػـ االسػت
 شاىدًا كانوا في مكاف االنفجار. 20نحو 

وبعد تسريب أسماء لعدد مف المشتبو بيـ في سرقة السيارة مف نوع ىوندا التي تـ تفجيرىػا فػي محمػة سػتاركو 
بوسط بيروت ، توّجو ممثموف عف وسػائؿ االعػالـ الػى مخػيـ عػيف الحمػوة العػداد تقػارير حػوؿ مػا حكػي عػف 

 مشتبو بيـ.
العاـ لكتائب شيداء األقصى المواء منير المقػدح فقػد أكػد أنػو "كممػا ُطِمػب شػخص مػف المخػيـ نحػف أما القائد 

نأخذه لمتحقيؽ كي يأخذ التحقيؽ مجراه ". وعف سؤالو عما إذا كاف يعرؼ مػف ىػو محمػد، قػاؿ المقػدح "نسػّمـ 
 مف تطمبو األجيزة منا".

عػػيف الحمػػػوة ىػػػو تقريػػػر قػػديـ يعػػػود لنحػػػو سػػػنة وأوضػػح المقػػػدح أف التقريػػػر الػػذي أورد أسػػػماء ألشػػػخاص مػػػف 
 ونصؼ السنة تقريبًا.

وفػػي السػػياؽ، أوضػػح العقيػػد فػػي حركػػة فػػتح طػػالؿ األردنػػي أنػػو ىػػو مػػف "سػػّمـ موسػػى موسػػى منػػذ عػػاـ إلػػى 
استخبارات الجيش وليس موسى موسى مف سّممو شيئا". وأوضح أنو لـ يطمب إلػى التحقيػؽ، وقػاؿ "طبعػًا اذا 

 مـ نفسي واالخوة المبنانيوف يعمموف اننا تحت سقؼ القانوف المبناني".طمبت لمتحقيؽ سأس
وفػػػي رد عمػػػا أشػػػيع عػػػف إنتمائػػػو إلػػػى تنظػػػيـ فػػػتح اإلسػػػالـ، قػػػاؿ األردنػػػي "نحػػػف ضػػػد الػػػنيج التكفيػػػري وضػػػد 

 العصابات اإلرىابية وضد كؿ شيء يصيب ىذا البمد".
 03/21/1320، القدس ال ربي، لندن

 
 "إسرائيلر"ر لاغو األلضم منطقة  تقر قانوناً لجنة وزارية إسرائيمية  14

أقرت المجنة الوزارية لشؤوف التشريعات في حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي، بعد  :برىوـ جرايسي -الناصرة 
ظير أمس مشروع قانوف يدعو إلى ضـ منطقة غور األردف في الضفة الغربية المحتمة، إلى ما يسمى 

 تراض وزراء، قد يؤخر طرح القانوف عمى الكنيست."السيادة اإلسرائيمية"، إال أف اع
وبحثت المجنة الوزارية في مشروع قانوف النائبة مف حزب الميكود، ورئيسة لجنة الداخمية البرلمانية ميري 
ريغيؼ، لفرض القانوف اإلسرائيمي، أي "السيادة" عمى منطقة غور األردف، وىو واحد مف مشروعي قانوف 

لقانونيف الغالبية الساحقة مف نواب حزبي "الميكود" ويسرائيؿ بيتينو"، إضافة إلى مشابية، حيث وقع عمى ا
أعضاء كنيست مف كتمتي المعارضة مف المتدينيف المتزمتيف "الحريديـ"، وأعضاء كنيست مف كتمة 

وصوتت وزيرة القضاء، رئيس حزب "الحركة" تسيبي ليفني، ووزراء حزب  المستوطنيف "البيت الييودي".
 جد مستقبؿ" في المجنة الوزارية، ضد مشروع القانوف."يو 

وبموجب األنظمة القائمة، فإف مشروع القانوف يجب أف يطرح عمى الييئة العامة لمحكومة، بقرار وتوقيت 
مف رئيس الوزراء. ومجرد تأييد المجنة الوزارية لشؤوف التشريعات لمشروع القانوف ىذا، فإنو يؤكد أف التأييد 

 دة اإلسرائيمية" عمى غور األردف.لفرض "السيا
 03/21/1320، الغد، عّمان

 
 ومؤيد لمفمسطينيين "إسرائيلر"كيري عدو ل :عضو كنيست عن "البيت الييودي" 15
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موتي يوغيؼ  "البيت الييودي"قاؿ عضو الكنيست عف حزب  :محمد أبوخضير وزكي أبوالحالوة -القدس 
لمتمفزيوف اإلسرائيمي أف  وأكد. "سرائيؿ ومؤيد لمفمسطينييفعدو إل"ف وزير الخارجية األمريكي جوف كيري إ
كيري يسعى لإلفراج عف األسرى الفمسطينييف وال يسعى لإلفراج عف الجاسوس اإلسرائيمي في أمريكا "

الضعيؼ "الرئيس باراؾ اوباما بػ ، واصفاً "عمى واشنطف اإلفراج عف بوالرد فورا"ف أ، موضحا "جوناثاف بوالرد
 ."عار عمى اإلدارة األمريكية لعدـ اتخاذ قرار اإلفراج عف الجاسوس اإلسرائيمي وأنيا وصمة

 03/21/1320، الراي، الكويت
 

 ينفمسطيني ىوحدة سكنية بالتزامن مع اإلفراج عن أسر  2433ت من عن  نتنياىو حكومة 16
إلسرائيمية ستعمف ف الحكومة اأالجيش اإلسرائيمي الجمعة  إذاعةذكرت  :)أ ؼ ب(، أسعد تمحمي –الناصرة 
 19 عف اإلفراجشرقي القدس بالتزامف مع و وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية  2933عف بناء 

مف ىذه الوحدات السكنية ستبنى في حي رامات شمومو  933ف إ اإلذاعةوقالت  .أسير فمسطيني
قنا وعمانوئيؿ وادـ وافرات في مستوطنات ال األخرىاالستيطاني في شرقي القدس بينما ستبنى الوحدات 

 والفي منشي.

 03/21/1320، الحياة، لندن
 

 أسيرًا فمسطينياً  16عن تنظم مظاىرة احتجاجًا عمى قرار اإلفراج "الماغور"  منظمة 17

أسيرًا فمسطينيًا يقبعوف في  19مساء اليوـ عف  "إسرائيؿ"مف المتوقع أف تفرج  :أسعد تمحمي –الناصرة 
، وذلؾ في حاؿ رفضت المحكمة العميا أوسموعامًا، قبؿ التوقيع عمى اتفاقات  13سجونيا منذ أكثر مف 

ضد اإلفراج عف أربعة  "ضحايا اإلرىاب"اإلسرائيمية التي تمثؿ عائالت  "الماغور"الطعف الذي قدمتو منظمة 
ي ضمتيا كونيـ مف شرقي القدس المحتمة الت "إسرائيميوف"مف األسرى المشموليف في القائمة بداعي أنيـ 

 إلى نفوذىا بقانوف خاص. "إسرائيؿ"
يتعارض وقرار سابؽ لمحكومة والتزاـ  "إطالؽ سراح أسرى مف سكاف إسرائيؿ"أف  "الماغور"تدعي منظمة و 

األخيرة بو أماـ المحكمة العميا بأف اإلفراج عف أسرى فمسطينييف مف عرب الداخؿ يستوجب قرارًا خاصًا مف 
 الحكومة.
وقامت بمسيرة نحو القنصمية  "قتمة"تظاىرة احتجاجية أمس عمى اإلفراج عف أسرى  "الماغور"ونظمت 

 األمريكية في القدس المحتمة.
 03/21/1320، الحياة، لندن

 
 ت في الضفةسرائيمي: سنضطر إلخالء ربع المستوطنااإلوزير ال موم  18

إلسرائيمي يعقوب بيري قاؿ إف إسرائيؿ ف وزير العموـ والتكنولوجيا اأ " اإلخبارية الفمسطينيةسما"ذكرت وكالة 
مف  %12و 22ستضطر لدفع ثمف التسوية المزمع عقدىا مع الفمسطينييف وذلؾ بضرورة إخالئيا بيف "

 ."المستوطنات القائمة في الضفة الغربية
واعتبرت صحيفة معاريؼ، التي أوردت الخبر في عددىا الصادر األحد، أف ىذا األمر بمثابة توسيع لميوة 

 ."البيت الييودي")حزب الوزير بيري( و "يش عتيد"يف حزبي ب
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يجب أف يتـ فقط داخؿ التجمعات االستيطانية التي "وأضاؼ بيري أف اإلعالف عف البناء في المستوطنات 
 ."سيتجمع فييا المستوطنوف في أعقاب التوقيع عمى االتفاؽ الدائـ مع الفمسطينييف

الربط بيف عممية إطالؽ سراح األسرى الفمسطينييف وعممية اإلعالف عف  ووجو بيري انتقادًا شديدًا لمحاولة
بماذا يساعد البناء في المستوطنات العائالت "البناء في المستوطنات، واصفًا ذلؾ باألمر الخاطئ؛ متسائاًل: 

 ."الثكمى؟
 03/21/1320، الحياة، لندن

 
 في غزة بشكل جذري "إسرائيل" ستضطر لم الجة التيديد الذي تمثمو حماس :موفاز 19

ستضطر لمعالجة "التيديد  "إسرائيؿ"قاؿ وزير الحرب اإلسرائيمي األسبؽ شاؤوؿ موفاز إف  :القدس المحتمة
 ."الذي تمثمو حماس في غزة بشكؿ جذري، متوقعًا المزيد مف المواجيات في المستقبؿ

بحاؿ مف األحواؿ ببقاء قطاع غزة  وفي مقابمة أجرتيا معو اإلذاعة العبرية، قاؿ موفاز: "ال يمكف التسميـ
قاعدة لمعمؿ ضد إسرائيؿ، ىذا الواقع يجب أف ينتيي". وحذر موفاز مف أنو في حاؿ لـ يتحرؾ الجيش 
اإلسرائيمي فإف حماس "ستمأل الفراغ"، مدعيًا أف الحركة تواصؿ حفر األنفاؽ وتصنيع الصواريخ مف أجؿ 

ة أكبر. واستدرؾ موفاز مشددًا عمى ضرورة أف تتجنب أف تكوف خسائر إسرائيؿ في المواجية القادم
ستراتيجيًا". "إسرائيؿ"  إعادة احتالؿ القطاع، واصفًا ىذا السيناريو بأنو "وصفة لتوريط إسرائيؿ سياسيًا وأمنيًا وا 

 19/21/1320، وكالة سما اإلخبارية

 
 غزة " وكل قيادة حماس في قطاعةجنرال إسرائيمي يطالب نتنياىو باغتيال "ىني 03

دعا جنراؿ إسرائيمي حكومة بنياميف نتنياىو الستخالص العبر مف الحرب التي تخوضيا  :القدس المحتمة
 الحكومة في مصر ضد الحركات اإلسالمية وتطبيقيا في الحرب ضد حركة حماس.

سرائيمي سموؾ وانتقد الجنراؿ تسفيكا فوجؿ، القائد السابؽ لييئة قيادة المنطقة الجنوبية في قوات االحتالؿ اإل
صحيفة  16/21األحد  الحكومة اإلسرائيمية تجاه قطاع غزة، متيمًا إييا بالتردد. وفي مقاؿ نشرتو يوـ

"إسرائيؿ اليوـ"، قاؿ فوجؿ إنو كاف يتوجب قصؼ منزؿ رئيس حكومة غزة إسماعيؿ ىنية وزمالئو في قيادة 
واعتبر أف  الماضي عف مقتؿ عامؿ إسرائيمي.حركة حماس فورًا بعد عممية القنص التي أسفرت يوـ الثالثاء 

 مف أجؿ اإلظيار لػ"العدو أننا عازموف عمى الدفاع عف أنفسنا بكؿ السبؿ". ىذا التصرؼ ضرورياً 
واعتبر فوجؿ أف عممية مف ىذا النوع بإمكانيا أف تفضي إلى حسـ المواجية مع حركة حماس بشكؿ نيائي، 

ا "إلنياء الوجود الفمسطيني في القطاع". وأردؼ قائاًل: "كاف يتوجب مف خالؿ استغالؿ الرد الفمسطيني عميي
 عمينا أف نتعمـ مف المصرييف كيفية مواجية حركة حماس مف أجؿ إنياء الواقع الحالي".

 19/21/1320، وكالة سما اإلخبارية

 
 المحتمة عقب سقوط صواريخ عمى شمال فمسطين لبنان تيّدد أبيبتل  02

الجيش  ، أف، آماؿ شحادة، ونقاًل عف مراسمتيا في القدسبيروت، مف 03/21/1320، الحياة، لندننشرت 
، 16/21 ، صباح يوـ األحدالمبنانية قذيفة عمى أطراؼ الخريبة في منطقة العرقوب 19اإلسرائيمي أطمؽ 

 بعد سقوط صاروخيف ُأطمقا مف لبناف باتجاه منطقة كريات شمونة.
نياميف نتنياىو، أف الرد اإلسرائيمي السريع والقوي، كما وصفو، عمى واعتبر رئيس الحكومة اإلسرائيمية ب

أنيا لف تقبؿ باستمرار إطالؽ الصواريخ  "إسرائيؿ"لبناف يشكؿ رسالة واضحة إلى جميع األطراؼ، تؤكد فييا 
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وشف نتنياىو حممة تحريض عمى حزب  بيف حيف وآخر ولف تتردد في أي نوع رد، كما تقتضي الضرورة.
يراف، في مستيؿ جمسة حكومتو، وحّمؿ الحكومة المبنانية "مسؤولية إطالؽ صاروخي كاتيوشا باتجاه اهلل وا  
وقاؿ: "وضعت  ئيؿ، ومسؤولية جميع حوادث إطالؽ النار، التي تتعرض ليا إسرائيؿ مف جية لبناف".اإسر 

ف مف جرائـ حرب، منظمة حزب اهلل آالؼ الصواريخ داخؿ منازؿ سكنية في لبناف، وىي ترتكب بذلؾ نوعي
 أحدىما إطالؽ النار عمى إسرائيؿ، والثاني استخداـ مدنييف دروعًا بشرية".

 واعتبر نتنياىو مجددًا أف "منع إيراف مف التحوؿ إلى دولة نووية، ىدفًا مركزيًا بالنسبة إلى إسرائيؿ". 

ؽ صواريخ باتجاه األراضي وحّمؿ وزير الدفاع اإلسرائيمي موشيو يعموف، الحكومة المبنانية مسؤولية إطال
لف نمر مرور الكراـ عمى " ، وقاؿ:اإلسرائيمية، وىدد برد عسكري شديد في حاؿ إطالؽ صواريخ أخرى

حوادث كالتي حدثت اليوـ، والجيش اإلسرائيمي سيعمؿ إذا اقتضت الحاجة بقوة أشد مف الرد المكثؼ ىذا 
 الصباح".

التنظيمات المسمحة الصغيرة في لبناف، مف يقؼ خمؼ إطالؽ وقد رّجح الجيش اإلسرائيمي، أف يكوف "أحد 
 الصواريخ"، واستبعد أف يكوف لحزب اهلل ضمع في ذلؾ".

موقع صحيفة يديعوت  ، أفكارمف جوخدارنقاًل عف مراسمتيا ، 03/21/1320، السفير، بيروتوأضافت 
واريخ مف لبناف باتجاه األراضي بمسؤولية إطالؽ ص "مجموعة صغيرة"أحرونوت اإلسرائيمية اتيـ ما أسماىا 

في جنوب لبناف. وربط المعّمؽ العسكري  "حزب اهلل"الفمسطينية المحتّمة صباح أمس بيدؼ تشتيت مقاتمي 
في الصحيفة روف بف يشاي إطالؽ الصواريخ بالحرب السورية، مشددًا عمى أف طريقة إطالؽ الصواريخ 

 تثبت أف المرتكبيف ليسوا مف المحترفيف.
انخرطوا أيضًا في المعبة، عبر دعميـ لممسّمحيف في سورية، فيما "بف يشاي إلى أف الفمسطينييف  وأشار

بعضيـ مرتبط ببعض التنظيمات الجيادية في لبناف التي تشمؿ كتائب عبدهلل عزاـ، المسؤولة عف إطالؽ 
غتياؿ العضو البارز الصواريخ عمى مستوطنة نياريا )في آب الماضي( والتي أعمنت مسؤوليتيا أيضًا عف ا

 «.في حزب اهلل حساف المقيس
 

 1320 خالل "إسرائيل"الييود إلى  القادمين عددارتفاع  01

 أصدرتولبياف  زيادة عف العاـ السابؽ وفقاً  1320عاـ  "إسرائيؿ" إلىسجؿ عدد الييود الذيف ىاجروا  :القدس
عاـ  "إسرائيؿ" إلىدي اختاروا اليجرة ييو  133م26ف نحو إوزارة اليجرة. وحسب البياف ف 16/21األحد يوـ 

 .1321عاـ  693م20مقابؿ  1320
 أفالمزيد مف الييود في العالـ يدركوف  أفوزيرة اليجرة صوفا الندفير بيذه الزيادة التي "تثبت  وأشادت

"الوزارة ستواصؿ بذؿ كؿ الجيود الممكنة لتسييؿ وصوؿ اكبر  أفالوزيرة  وأضافتإسرائيؿ ىي وطنيـ". 
 إسرائيؿ". إلىمف الييود  عدد

% عف العاـ السابؽ، 90واكبر زيادة في عدد المياجريف الجدد ىي لمقادميف مف فرنسا مع زيادة بنسبة 
وىاجر  .1321عاـ  2629مقابؿ  1320عاـ  "إسرائيؿ"في  لإلقامةييودي فرنسي  آالؼحيث انتقؿ ثالثة 

مف  آالؼوثالثة  1320عاـ  "إسرائيؿ" إلى شخص مف دوؿ االتحاد السوفياتي السابقة 1233مف  أكثر
 الالتينية. أمريكامف  2193و أثيوبيامف  2093الشمالية و أمريكا

 03/21/1320، القدس، القدس
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 يحتجون في تل أبيب لمنحيم حق المجوء األفارقةآ ف  00
سرائيميوف تظاىر اآلالؼ مف المياجريف األفارقة وناشطوف إ :محمد أبوخضير وزكي أبوالحالوة -القدس 

 ."إسرائيؿ"، في تؿ أبيب، مطالبيف بمنحيـ الوضع القانوني لطالبي المجوء في أمسمف  أوؿيدعمونيـ، ليؿ 
ونظـ المتظاىروف مسيرة مف أحد األحياء في جنوب تؿ أبيب حيث يقيـ ويعمؿ الكثير منيـ بصورة غير 

ر األبيض المتوسط، حامميف شموع شرعية وصوال إلى ميداف رابيف في وسط المدينة التي تطؿ عمى البح
 ."نعـ لمحرية"ومردديف 

 03/21/1320، الراي، الكويت

 
 ت يد فتح م بر غزة التجاري "إسرائيل" 04

فتح معبر كـر أبو سالـ التجاري إلدخاؿ مواد تموينية وسمع لقطاع  "إسرائيؿ"أشرؼ اليور: أعادت  -غزة 
ري الوحيد في قطاع غزة، وسمحت بمرور مئات الشاحنات غزة بعد إغالؽ داـ أربعة أياـ، وىو المعبر التجا

 المحممة بالمواد الغذائية والمساعدات والسمع والوقود.
شاحنة، لغزة،  033وقاؿ رائد فتوح مسؤوؿ لجنة تنسيؽ إدخاؿ البضائع لغزة أنو سيتـ مرور أكثر مف 
كيرباء، وكميات غاز إضافة إلى ضخ كميات مف السوالر الصناعي المخصص لتشغيؿ محطة توليد ال

 الطيي.
 03/21/1320، القدس ال ربي، لندن

 
 
 
 

 قضوا جوًعا ثالثةبينيم  ةسوريبثمانية فمسطينيين بمخيم اليرموك : استشياد حقوقيةىيئة  05
استشػػػػيد ثمانيػػػػة الجئػػػػيف فمسػػػػطينييف فػػػػي مخػػػػيـ اليرمػػػػوؾ جػػػػراء القصػػػػؼ المتواصػػػػؿ عمػػػػى : صػػػػفا – دمشػػػػؽ

 .ةالمخيمات الفمسطينية بسوري
عامػػػػًا( قضػػػػى  93إف الشػػػػييد عػػػػدناف أحمػػػػد النػػػػاظر ) ةالػػػػت مجموعػػػػة العمػػػػؿ مػػػػف أجػػػػؿ فمسػػػػطينيي سػػػػوريوق

برصػػاص قنػػاص أثنػػاء محاولتػػو الخػػروج مػػف حػػاجز بػػردى أخػػر الحجػػر األسػػود، والشػػييد إبػػراىيـ خميػػؿ بيبػػي 
 عامًا( قضى متأثرًا بجراح أصيب بيا سابقًا نتيجة القصؼ عمى المخيـ. 93)

محمد أحمد أبو ناصر قضى متػأثرًا بجػراح أصػيب بيػا سػابقًا نتيجػة القصػؼ، والشػييدة  وأوضحت أف الشييد
 ربيعة سعود الماضي وبشار عجاف قضيا جوعًا جراء الحصار.

عامػػػًا( وعبػػػدو محمػػػد عبػػػد اهلل قضػػػيا برصػػػاص قنػػػاص أثنػػػاء  29وذكػػػرت أف الشػػػييد قاسػػػـ محمػػػد خيػػػرات )
سػػػود، فيمػػا قضػػػت مسػػرة توفيػػػؽ قنبرجػػي نتيجػػػة فقػػػداف محاولتيمػػا الخػػػروج مػػف حػػػاجز بػػردى أخػػػر الحجػػر األ

 الطعاـ والجفاؼ حيث وجدت في منزليا يـو أمس بحالة يرثى ليا.
مػا أدى إلػى وقػوع عػدد  22وأكدت المجموعػة أف المخػيـ شػيد سػقوط قػذيفتيف مقابػؿ مركػز األمػاف فػي شػارع 

 مف االصابات بيف المدنييف.
عمػى التػوالي ارتفػع إلػى  299جوًعا جراء استمرار الحصػار لميػوـ الػػونوىت إلى أف عدد الشيداء الذيف قضوا 

 شييًدا في أقؿ مف أسبوعيف. 22
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03/21/1320وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   
 

 لحم قرب بيتمستوطنون يياجمون فمسطينيين و ألقصى لممسجد ايقود عممية تدنيس  حاخام 06
المسجد األقصى المبارؾ مف باب المغاربػة بحراسػات   اقتحمت مجموعات مف المستوطنيف المتطرفيف، أمس،

 معززة ومشددة مف عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالؿ.
وقػػػاد الحاخػػػاـ المتطػػػرؼ "ييػػػودا غميػػػؾ" إحػػػدى ىػػػذه المجموعػػػات وتػػػوّلى تقػػػديـ روايػػػة تمموديػػػة حػػػوؿ أسػػػطورة 

، خػػػالؿ جولػػػة فػػػي باحػػػات ومرافػػػؽ المسػػػجد األقصػػػى ا لمبػػػارؾ، خاصػػػة فػػػي المنطقػػػة وخرافػػػة الييكػػػؿ المزعػػػـو
 المعروفة باسـ الُحرش بيف المصمى المرواني وباب األسباط.

في غضوف ذلؾ، ىاجمت مجموعة مف المستوطنيف المتطرفيف ناشػطيف مػف المجنػة الوطنيػة لمقاومػة الجػدار 
بيػت لحػـ واالستيطاف وفمسطينييف آخريف أثناء وجػودىـ فػي أراضػي الباديػة الشػرقية، وقػاؿ منسػؽ المجنػة فػي 

حسف بريجية: إف عددًا مف الناشطيف فػي مجػاؿ االسػتيطاف وأفػرادًا مػف عائمػة الزواىػرة تفاجػأوا أثنػاء تجػواليـ 
في أراضي منطقة البادية الشرقية بمياجمػة المسػتوطنيف ليػـ بواسػطة الكػالب واعتػراض طػريقيـ فػي محاولػة 

 لمنعيـ مف مواصمة رحمتيـ التفقدية لألرض.
يـ لـ يستسمموا لألمر وتحدوا المستوطنيف وواصموا جولتيـ، مناشدا أصحاب األراضي فػي وأضاؼ بريجية أن

 منطقة البادية الوصوؿ إلييا والقياـ بفالحتيا "لممحافظة عمييا وتفويت الفرصة عمى المحتؿ لسمبيا ونيبيا".
03/21/1320الخميج، الشارقة،   

 
 موانأوامر ىدم لمسجد ومنازل سكنية في س يوزعا حتالل  07

خمسػة أوامػر ىػدـ، فػي حيػي بئػر أيػوب وعػيف  أمػسوزعت طواقـ بمدية االحتالؿ : وكاالت – القدس المحتمة
المػػػوزة، ببمػػػدة سػػػمواف، جنػػػوب المسػػػجد األقصػػػى، بحجػػػة البنػػػاء دوف تػػػرخيص. وشػػػممت أوامػػػر اليػػػدـ مسػػػجدا، 

" الػػػذي يميػػػؿ 121قػػػانوف ومنػػػازؿ سػػػكنية، وأخػػػرى قيػػػد االنشػػػاء، ومواقػػػؼ لمسػػػيارات، واسػػػتندت األوامػػػر الػػػى "
 يوما فقط لالعتراض، أو سيتـ تنفيذ اليدـ. 03أصحابيا 

سمواف أف طواقـ البمدية عمقت أمر ىدـ عمى مسجد  فيوأفاد مجدي العباسي مف مركز معمومات وادي حموة 
حتو "القعقػػاع" الكػػائف فػػي حػػوش أبػػو تايػػو بعػػيف المػػوزة، موضػػحا انػػو قػػائـ منػػذ حػػوالي سػػبعة أشػػير، وتبمػػغ مسػػا

 مترا مربعا. 293االجمالية 
سػنوات، وعمػػى  0أنفػار وقائمػػة منػذ  23وأضػاؼ اف الطػواقـ عمقػػت أوامػر ىػدـ عمػػى شػقة سػكنية يعػػيش فييػا 

متػرا مربعػا  03مواقؼ لمسيارات مساحتيـ االجمالية حوالي  0آخرى قيد االنشاء، كما عمقت اوامر ىدـ عمى 
 ومبنية مف الزينكو.

اقـ بمدية االحتالؿ أمر ىػدـ لممػواطف وليػد عبػد الػرزاؽ، لشػقتو السػكنية فػي حػي وفي سياؽ متصؿ سممت طو 
 .عاـ 133بئر أيوب. وأوضح المواطف وليد أف منزلو قائـ منذ 

03/21/1320، رام اهلل، الحياة الجديدة  
 

 ص د إجراءاتو لتسريع تيويد عكا القديمة وتيجير سكانيايا حتالل  ":عكا لمثقافة"مؤسسة  08



 
 

 

 

 

           11ص                                    0381ال دد:            03/21/1320ثنيف اإل التاريخ:

تواصػؿ السػمطات اإلسػرائيمية، وضػمف مسػاعييا الػى خمػؽ أغمبيػة ييوديػة فػي : لمحتمة ػ حسف مواسيالقدس ا
مدينػػة عكػػا الفمسػػطينية، تنفيػػذ مخططيػػا التيويػػدي لعكػػا بتفويضػػيا لمؤسسػػات ومحػػاكـ وأشػػخاص إسػػرائيمييف 

 .وييود بدأ منذ سنوات طويمة تحت عنواف "تيجير عرب عكا"
والتطوير محمد ماضي اف "السمطات اإلسرائيمية تريػد لمعػرب أف ينسػوا تػاريخ  رئيس مؤسسة عكا لمثقافة وأكد

مدينػػة عكػػا الفمسػػطيني والعربػػي اإلسػػالمي، إذ أنيػػا اليػػـو وفػػي ظػػؿ تواصػػؿ عمميػػات التيويػػد المبػػرمج تحولػػت 
 الى مدينة ذات أغمبية ييودية بعد أف كانت ذات أغمبية عربية".

إحصائية الجياز المركزي اإلسرائيمي تبيف أف عدد سكاف عكػا حتػى عػاـ  إلىوأشار ماضي الى أنو واستنادًا 
ألؼ نسمة، بمعنى أف  29نسمة، ويشكؿ العرب مف مسمميف ومسيحييف مف ىذا العدد  996921بمغ  1323

 % فقط.02% مف السكاف فيما العرب نحو  9172الييود يشكموف ما نسبتو 
ممنيجة ومبرمجة لالنقضاض عمى المعالـ والمقدسات في  "تخطط السمطات اإلسرائيمية وبصورة أف وأضاؼ

المدينػػة جميعيػػا، وعمػػى رأسػػيا دائػػرة األوقػػاؼ اإلسػػالمية التػػي يتخػػذ االحػػتالؿ القػػانوف عنواًنػػا فػػي مصػػادرتيا 
واسػػتمرار اسػػتيالئو عمييػػا، وتسػػتغؿ السػػمطات اإلسػػرائيمية قانونػػًا عثمانيػػًا وىػػو قػػانوف كػػاف إيجابًيػػا زمػػف الدولػػة 

عامػػػًا خاصػػػة  66انيػػػة، حيػػػث كانػػػت الدولػػػة بموجػػػب ىػػػذا القػػػانوف تقػػػـو بتػػػأجير المواقػػػع التاريخيػػػة لمػػػدة العثم
األراضػػي، وذلػػؾ لعػػدـ قػػدرتيا عمػػى استصػػالحيا نظػػًرا الػػى كبرىػػا، حيػػث كانػػت الدولػػة العثمانيػػة تػػؤّجر ىػػذه 

لكف ليس لمحتميف وأجانب الموقع لمستأجريف بشرط أف يقوموا باستصالحيا وبنائيا مف أجؿ االستفادة منيا، 
الػػى اف "السػػمطات اإلسػػرائيمية تقػػوـ بتطبيػػؽ ىػػذا القػػانوف حالًيػػا ومنػػذ مػػدة  وأشػػار كمػػا يفعػػؿ االحػػتالؿ حالًيػػا".

عبر تأجير األماكف التاريخية والمقدسات لشركات ييودية وأجنبية  2690طويمة وبعد احتالؿ األراضي العاـ 
 ىيئات وأراض وغيرىا".وليس لعرب، مف بيوت ودكاكيف وخانات و 

03/21/1320المستقبل، بيروت،   

 
 1320خالل سنة شجرة زيتون  8333أكثر من  المستوطنون دمروا ":التضامن" 09

شػػػجرة  0333قالػػػت مؤسسػػة التضػػامف لحقػػػوؽ اإلنسػػاف إف المسػػتوطنيف دمػػػروا أكثػػر مػػف : السػػبيؿ - نػػابمس
 .1320زيتوف في محافظات الضفة الغربية المحتمة خالؿ العاـ 

وأضػػافت المؤسسػػة فػػي بيػػاف ليػػا أمػػس األحػػد، أف اعتػػداءات المسػػتوطنيف تنوعػػت بػػيف اقػػتالع وحػػرؽ وتقطيػػع 
 ؽ األشجار بالمياه العادمة.وتكسير ألشجار الزيتوف، كما شمؿ ذلؾ إغرا

وبينت أف الحوادث التي وثقتيا أشارت إلى ارتفاع في وتيرة االعتػداءات واسػتخداـ المسػتوطنيف لوسػائؿ أكثػر 
تدميًرا، حيث لجأوا الستخداـ مواد كيماويػة مشػتعمة. ورجحػت المؤسسػة اسػتنادا لمقػاءات أجرتيػا مػع عػدد مػف 

مجاؿ االستيطاف ومزارعيف وشيود عياف، استخداـ المستوطنيف مواد رؤساء المجالس القروية والناشطيف في 
كيماويػػة سػػريعة االشػػتعاؿ، لضػػماف القضػػاء عمػػى أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف األشػػجار قبػػؿ وصػػوؿ طػػواقـ الػػدفاع 

وأشػػار رؤسػػاء المجػػالس فػػي قػػرى وبمػػدات جنػػوب نػػابمس إلػػى أف مسػػتوطني  المػػدني واألىػػالي إلخمػػاد النيػػراف.
شػػجرة( زيتػػوف فػػي مطمػػع  2233" اسػػتخدموا مػػواد كيماويػػة فػػي عػػدة حػوادث، أشػػيرىا حػػرؽ )"يتسػيار" و"براخػػا

دونـ( زراعي تعود ممكيتيا ألىالي بوريف وعصيرة القبمية، وبمغت  133حزيراف، وأتت النيراف عمى أكثر مف )
 الخسائر أكثر مف مميوف دوالر.

03/21/1320السبيل، عمان،   
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 غزةقطاع تس ى لتأليب مصر ضد  التحريرمنظمة : فصائل سياسيان محمالن 43
اعتبػر محمػالف سياسػياف دعػوة فصػائؿ مػف منظمػة التحريػر الفمسػطينية حركػة حمػػاس : أحمػد المبابيػدي -غػزة

لالنفصاؿ عف جماعػة اإلخػواف المسػمميف باعتبارىػا جماعػة إرىابيػة، محاولػة لتأليػب النظػاـ المصػري الحػاكـ 
 ني.حالًيا ضد قطاع غزة وحكومتو بشكؿ عم

ورأى المحمػػالف فػػي حػػديثيف منفصػػميف لػػػ"فمسطيف" أف التوقيػػت الزمنػػي لػػدعوة فصػػائؿ المنظمػػة "مشػػبوه" ويثيػػر 
العديػد مػف عالمػػات االسػتفياـ حػػوؿ األىػداؼ الحقيقيػػة التػي تقػػؼ خمػؼ الػػدعوة، وخاصػة فػػي ظػؿ اضػػطراب 

 العالقة بيف مصر و"حماس" عمى خمفية عالقة األخيرة بالجماعة الدولية.
ؿ أسػػتاذ العمػػـو السياسػػية فػػي جامعػػة النجػػاح عثمػاف عثمػػاف، إف دعػػوة حمػػاس لالنفصػػاؿ عػػف اإلخػػواف ال وقػا

تعدو عف كونيا محاولة يائسة مف قبؿ السمطة وحمفائيا لجر النظاـ المصري نحو معركة لػيس فييػا منتصػر 
اوؿ الحصػوؿ عمػى مع حماس عمى اعتبارىا جنػاح اإلخػواف فػي فمسػطيف، مشػيًرا إلػى أف فصػائؿ السػمطة تحػ

ورأى عثمػػاف لػػػ"فمسطيف" أنػػو  مكاسػب سياسػػية مػػف النظػػاـ المصػػري الحػػاكـ عمػى حسػػاب "حمػػاس" وحكومتيػػا.
 .كاف األجدر بفصائؿ المنظمة دعوة السمطات المصرية إلى تخفيؼ إجراءاتيا التي تتبعيا مع قطاع غزة

منظمػػػة فػػػي ىػػػذه الف" أف المطمػػػوب مػػػف بػػػدوره، رأى الكاتػػػب والمحمػػػؿ السياسػػػي رائػػػد نعيػػػرات حديثػػػو لػػػػ"فمسطي
الظروؼ التعاضد مع حماس والعمؿ عمى تبرئتيا مف االتيامات التي تمفؽ ليا لياًل ونياًرا مف قبػؿ السػمطات 
المصػػرية، ال أف تسػػاىـ فػػي تحشػػيد الػػرأي العػػاـ المصػػري ضػػدىا مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ مكاسػػب سياسػػية ضػػيقة ال 

ة التحريػر وفصػائميا ليػا دور بػارز فػي اسػتمرار االنقسػاـ السياسػي تخدـ القضية الفمسطينية، مؤكًدا أف منظم
 بيف الضفة وغزة النحيازىا األعمى لصالح حركة "فتح" عمى حساب حركة "حماس".

03/21/1320، فمسطين أون  ين  
 

 جنين لميوم التاسعجنوب ي بد  بمدة الحصار عمى واصليا حتالل  42
ت قػوات االحػتالؿ الصػييوني لميػـو التاسػع عمػى التػوالي حصػارىا واصم: المركز الفمسطيني لإلعالـ –جنيف 

لييػا مػف خػالؿ الطػرؽ الرئيسػية  لبمدة يعبد جنوب جنيف مف خالؿ إغػالؽ كافػة مػداخميا ومنػع الحركػة منيػا وا 
 حيث يضطر المواطنوف لسموؾ طرؽ وعرة.

ؿ منػزؿ المػواطف صػبحي أبػو وأشارت مصادر محمية إلى أف قوات االحتالؿ تواصؿ كذلؾ لميـو الرابع احػتال
بكػػر داخػػؿ البمػػدة وتحويمػػو لثكنػػة عسػػكرية ومنعػػو مػػف دخولػػو بذريعػػة مراقبػػة شػػباف البمػػدة وىػػو مػػا يخمػػؽ تػػوترا 

 ومواجيات مستمرة داخؿ البمدة.
وأكد رئيس بمدية يعبد سامر أبو بكر لمراسمنا صباح اليـو اإلثنيف أف قوات االحتالؿ تمارس سياسػية العقػاب 

 بحؽ أىالي البمدة، وأف المواطنيف يتـ التنكيؿ بيـ عمى الحواجز المحيطة لمبمدة.الجماعي 
وأردؼ: نحػػف فػػي بعبػػد نػػدفع ثمػػف وجػػود مسػػتوطنة مػػابو دوتػػاف عمػػى أراضػػينا ، فيػػـ يخمقػػوف بػػؤر التػػوتر ثػػـ 

 يموموف الشباف عمى ردات األفعاؿ.
03/21/1320، المركز الفمسطيني لإلعالم  

 
 في عممّية إعادة بناء منظمة التحرير الفمسطينية ّية دور الجالياتتأكيد أىم :"مسارات" 41

راـ اهلل ػ "األيػػػػاـ": أكػػػدت مجموعػػػة مػػػف الشخصػػػّيات الفمسػػػطينّية المقيمػػػة فػػػي أوروبػػػا والخمػػػيج، أىمّيػػػة دور 
الجاليػػات الفمسػػطينّية فػػي إعػػادة بنػػاء مؤسسػػات منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينّية، وذلػػؾ لمػػا تشػػكمو المنظمػػة مػػف 
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رورة وطنّية إلعادة االعتبار لممشروع الػوطني ولمقضػّية الفمسػطينّية، ومػا يعنيػو ذلػؾ مػف التمسػؾ بػالحقوؽ ض
 واألىداؼ الفمسطينّية.

وبينػػت أىمّيػػة العمػػؿ عمػػى تػػوفير مصػػادر تمويػػؿ لمنظمػػة التحريػػر مػػف أجػػؿ إعػػادة بنػػاء مؤسسػػاتيا وتحقيػػؽ 
أواًل وأساًسا، وعربّيػة ثانًيػا، وبعػد ذلػؾ مػف مصػادر أخػرى، االستقاللّية، مثؿ االعتماد عمى مصادر فمسطينّية 

ومػػف ذلػػػؾ اقتطػػاع جػػػزء مػػف رواتػػػب المػػوظفيف فػػػي داخػػؿ فمسػػػطيف وخارجيػػا لممسػػػاىمة فػػي تمويػػػؿ المنظمػػػة 
 وتغطية مصاريفيا، كما كاف األمر في السابؽ.

ر تمثيمػي فمسػطيني واحػد يمثػؿ وأولى المشاركوف أىمّية لمسألة توحيد الجاليات الفمسطينّية في أوروبا في إطا
فمسػػػطينيي أوروبػػػا، فػػػي سػػػياؽ إعػػػادة بنػػػاء التمثيػػػؿ الفمسػػػطيني، والعمػػػؿ إذا لػػػـز األمػػػر عمػػػى إجػػػراء انتخابػػػات 
الختيػػػار ممثمػػػيف عػػػف فمسػػػطينيي أوروبػػػا تمييػػػًدا إلجػػػراء انتخابػػػات المجمػػػس الػػػوطني واختيػػػار ممثمػػػي الشػػػعب 

عمػػى عقػػد المػػؤتمرات والنػػدوات التػػي مػػف شػػأنيا الطعػػف فػػي وطػػالبوا بالعمػػؿ  الفمسػػطيني فػػي أمػػاكف تواجػػده.
ديمقراطّية إسرائيؿ، مف خالؿ إطالع األوروبييف عمى سياسة اليميف اإلسرائيمي المتطرؼ وقوانينو وممارساتو 
العنصػػرّية بحػػؽ الفمسػػطينييف، والسػػعي لزيػػادة التضػػامف األوروبػػي مػػع القضػػّية الفمسػػطينّية ونضػػالو مػػف أجػػؿ 

 حقوقو باالستناد إلى قرارات األمـ المتحدة والقانوف الدولي.الحصوؿ عمى 
جاء ذلؾ خالؿ ثالث ندوات نّظميا المركز الفمسػطيني ألبحػاث السياسػات والدراسػات اإلسػتراتيجّية "مسػارات" 
لنقاش وثيقة "إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينّية"، عقدت األولى في جامعة "ساواس" في لنػدف، 

انية في فندؽ "اإلنتركونتيننتاؿ" في برليف، فيما عقدت الندوة الثالثة في فنػدؽ "روتانػا بيػتش" فػي العاصػمة والث
 اإلماراتّية أبو ظبي.

03/21/1320األيام، رام اهلل،   
 

 1320 سنةجوائز دولية في  ثالثتحصل عمى  في غزة الجام ة اإلسالمية 40
، خػػالؿ (E B A)مػػف مؤسسػػة  1320دوليػػة عػػاـ  حصػػمت الجامعػػة اإلسػػالمية بغػػزة عمػػى ثػػالث جػػوائز

 اجتماعيا السنوي تحت عنواف: "العمـ والتعميـ" في )أكسفورد( ببريطانيا.
، إذ منحػت لػرئيس 1320وحصمت اإلسالمية عمى جػائزة أفضػؿ جامعػة فمسػطينية، وجػائزة أفضػؿ إدارة لعػاـ 

، وجػػػائزة ثالثػػػة ألفضػػػؿ مشػػػروع مجمػػػس األمنػػػاء النائػػػب جمػػػاؿ الخضػػػري، ورئػػػيس الجامعػػػة د.كمػػػاليف شػػػعث
 فمسطيني "مشروع إرادة" الذي أطمقتو الجامعة اإلسالمية منذ نحو عاميف لمتأىيؿ الميني لذوي اإلعاقة.

وتسمـ الخضري وشعث الجوائز الثالث خالؿ حفػؿ خػاص عقػد فػي بريطانيػا األسػبوع الماضػي؛ تقػديًرا لتميػز 
 ورفع العمـ الفمسطيني إلى جانب أعالـ الدوؿ الفائزة.الجامعة األكاديمي، واإلداري، وأفضؿ مشروع، 

( أكسػػفورد" أف فػػوز الجامعػػة اإلسػػالمية بػػالجوائز الػػثالث جػػاء عػػف جػػدارة E B Aورأى رئػػيس مؤسسػػة ")
 واستحقاؽ، مشيًرا إلى أف تكريـ الجامعة ىو تكريـ لكؿ الشعب الفمسطيني والمؤسسات الفمسطينية الفاعمة.

03/21/1320، فمسطين أون  ين  
 

 تظاىرة في غزة تضامنًا مع الالجئين الفمسطينيين في سورية 44
شارؾ ناشػطوف وحقوقيػوف والجئػوف فمسػطينيوف فػي تظػاىرة بغػزة، تضػامنًا مػع معانػاة : يو بي أي -فمسطيف 

 الالجئيف الفمسطينييف في مخيـ اليرموؾ في سورية.
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تكػػػػب بحػػػػؽ الالجئػػػػيف" و"تجويػػػػع الالجئػػػػيف ورفػػػػع المشػػػػاركوف الفتػػػػات تنػػػػدد بمػػػػا وصػػػػؼ بػػػػػ"المجازر التػػػػي تر 
وحصػػارىـ"، وأضػػاؤوا الشػػموع لمتعبيػػر عػػف معانػػاة الجئػػي المخػػيـ الػػذي يتعػػّرض لمحصػػار منػػذ عػػدة أشػػير، 

 ويعاني قاطنوه مف نقص حاد في المواد الغذائية، وفؽ منظمي الوقفة.
ر، "إننػا كأىػالي قطػاع غػزة وقاؿ مسػؤوؿ المبػادرة الشػبابية لػدعـ الالجئػيف التػي نظمػت الوقفػة، مصػطفى مطػ

نقوؿ ألىمنا الالجئيف في سورية نحف معكـ ونصطؼ بجانبكـ ونشد مف أزركـ ولػف نتػوانى بكػؿ مػا نممػؾ أف 
 نساعدكـ".

مػػػف جانبػػػو، اسػػػتنكر مػػػدير مركػػػز المرصػػػد األورومتوسػػػطي لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، رامػػػي أبػػػو عبػػػدو، مػػػا وصػػػفو 
 و الالجئيف في مخيـ اليرموؾ في سورية".بػ"الصمت العربي وسط الموت والجوع الذي يعاني

03/21/1320الحياة، لندن،   
 

 1324القدرة عمى إعداد موازنة دقيقة ل ام  من بغزةحكومة ال يمنعغياب التمويل  :محممون 45
عال عطااهلل: استبعد محممػوف اقتصػاديوف فمسػطينيوف اف تػتمكف الحكومػة الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة،  –غزة 

، فػػي ظػػؿ الضػػائقة الماليػػة الخانقػػة التػػي تعيشػػيا وغيػػاب 1329ماليػػة دقيقػػة لمعػػاـ المقبػػؿ مػػف إعػػداد موازنػػة 
 مصادر التمويؿ.

ويقوؿ مازف العجمة، خبير االقتصاد الفمسطيني، إف الوضع المتردي القتصاد غزة، وما خّمفو إغالؽ األنفػاؽ 
حكومػة، ويعػزو تػأخر صػدور ملالتي كانت تربط القطاع مع مصر، ساىـ فػي التشػويش عمػى المشػيد المػالي 

 الموازنة لعدـ وضوح الرؤية لدى أصحاب القرار.
المعضػػمة ليسػػت فػػي تقػػدير الموازنػػة، إنمػػا التحػػدي ىػػو تقػػديـ كشػػؼ موازنػػة دقيقػػة وشػػفافة، ‘وأضػػاؼ العجمػػة 

وتوضػػػػيح مصػػػػادر اإليػػػػرادات والنفقػػػػات، وعػػػػدـ االكتفػػػػاء بإصػػػػدار موازنػػػػات إعالميػػػػة تفتقػػػػد لمخبػػػػرة المينيػػػػة 
 ’.خطيط الماليوالت

لكف سمير أبو مدلمػة، الخبيػر االقتصػادي، يػرى أنػو مػف الطبيعػي تػأخر اإلعػالف عػف الموازنػة فػي ظػؿ أزمػة 
 المالية، والتغييرات في الوضع اإلقميمي. الحكومة

وقػػاؿ أبػػو مدلمػػة، فػػي تصػػريحات خاصػػة لألناضػػوؿ، إف حركػػة حمػػاس التػػي تتػػولى إدارة الحكػػـ فػػي القطػػاع 
ماليػػة خانقػػة بسػػبب إغػػالؽ األنفػػاؽ مػػع مصػػر، والتػػي كانػػت مػػورد ماليػػا رئيسػػيا لمحكومػػة. تعػػاني مػػف أزمػػة 

 ’.% مف الموازنة سنويا93األنفاؽ كانت تغطي أكثر مف ‘وأضاؼ 
حكومػة التػي تعػاني الينفؽ عمى دفع رواتب وأجور الموظفيف في ‘% مف الموازنة 23وبحسب أبو مدلمة فإف 

ب لموظفييا منذ أكثر مف أربعة أشير، وىذا ما يضعيا في تحد  أكبر مف مف صعوبات شديدة في دفع الروات
 ’.إصدار األرقاـ

حكومػػة، فػػإف فػػاتورة الرواتػػب الشػػيرية لمػػوظفي حكومػػة حمػػاس فػػي غػػزة الوبحسػػب بيانػػات لػػوزارة الماليػػة فػػي 
 مميوف دوالر شيريا. 01ألؼ موظؼ تبمغ حوالي  91البالغ عددىـ 

قتصػاد بجامعػة األزىػر بغػزة، أف التحػدي الكبيػر أمػاـ حكومػة حمػاس ىػو تقػديـ ويؤكػد معػيف رجػب، أسػتاذ اال
حكومة خمؽ واقعػا اقتصػاديا قاسػيا وصػعبا لػـ تشػيده مموازنة واقعية شفافة. ويقوؿ إف تجفيؼ المنابع المالية ل

تقػػػدير  الحكومػػة طيمػػػة السػػػنوات الماضػػية، األمػػػر الػػػذي يػػػدفعيا نحػػو تقػػػديـ موازنػػػة اسػػػتثنائية يػػتـ مػػػف خالليػػػا
مػػػف غيػػػر المنطقػػػي تقػػػديـ موازنػػػة سػػػنوية فػػػي ظػػػؿ غيػػػاب اإليػػػرادات، ‘النفقػػػات، وفػػػؽ مػػػا ىػػػو متػػػاح. ويتػػػابع 

 ’.ومصادر التمويؿ
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03/21/1320القدس ال ربي، لندن،   

 
 1324لسنة  رض عمى المجمس التشري ي خطة الموازنة ال امة ت وزارة الماليةرام اهلل:  46

فػػػي مقػػػر  91ف المجمػػػس التشػػػريعي، أمػػػس، اجتمػػػاعيـ الػػػدوري العػػػاـ الػػػػ"األيػػػاـ": عقػػػد أعضػػػاء مػػػ –راـ اهلل 
المجمس بػراـ اهلل برئاسػة عػزاـ األحمػد رئػيس كتمػة "فػتح" البرلمانيػة، وبحضػور وزيػر الماليػة د. شػكري بشػارة، 

 ووزير االقتصاد الوطني د. جواد ناجي.
، واسػػتراتيجية منظومػػة 1329ة لمعػػاـ وعػػرض بشػػارة "خطػػة إعػػداد الموازنػػة العامػػة لمسػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطيني

 " التي وضعتيا الوزارة.1329-1320اإليرادات لمسنوات 
، إف 1329 – 1329وقاؿ بشارة في معػرض شػرحو لتفاصػيؿ وبنػود اسػتراتيجية منظومػة اإليػرادات لمسػنوات 

لحاليػة تمكنػت الحكومة الحالية تسعى لجسػر الفجػوة التمويميػة بخفػض قيمػة الػديوف، مشػيرا إلػى أف الحكومػة ا
 مميار. 979مميار دوالر إلى  970مف تخفيض المديونية العامة مف 

وأشػػار الػػى ضػػرورة تعػػديؿ اتفاقيػػة بػػاريس االقتصػػادية التػػي أصػػبحت بحاجػػة الػػى تعػػديؿ جػػذري حتػػى تػػتمكف 
ف السمطة الفمسطينية مف التخمص مف تبعية االقتصاد الفمسطيني لظروؼ االقتصػاد اإلسػرائيمي، منوىػا الػى أ

% مػػػػف 09مميػػػػار دوالر، كمػػػػا أف  070% مػػػػف إجمػػػػالي الػػػػواردات بواقػػػػع 12الػػػػواردات مػػػػف إسػػػػرائيؿ تشػػػػكؿ 
 مميوف دوالر. 906الصادرات الفمسطينية تذىب الى إسرائيؿ بواقع 

الى  -بحسب بشارة  -وأكد اف سياسة إسرائيؿ انتقائية وغير متوازنة في تطبيؽ االتفاقيات، األمر الذي أدى 
الماليػيف مػف الػدوالرات عمػى شػكؿ تيػرب ضػريبي وجمركػي لألنشػطة فػي المنػاطؽ )ج(، إضػافة  فقداف مئات

الػػػى تسػػػرب ضػػػريبي مػػػف رسػػػوـ جمركيػػػة وضػػػريبية ناتجػػػة عػػػف االسػػػتيراد غيػػػر المباشػػػر لمسػػػمع مػػػف إسػػػرائيؿ، 
حجػػػاـ إسػػػرائيؿ عػػػف تحويػػػؿ ىػػػذا النػػػوع مػػػف الضػػػرائب لخزينػػػة السػػػمطة، إضػػػافة الػػػى تسػػػرب نػػػاتج عػػػف آليػػػة  وا 

لتقػػاص" فػػي ضػػريبة القيمػػة المضػػافة، وعػػدـ تحويػػؿ إسػػرائيؿ مسػػتحقات الضػػرائب عػػف الشػػركات اإلسػػرائيمية "ا
العاممػػػة فػػػي المنػػػاطؽ )ج( وعػػػدـ تحويػػػؿ إسػػػرائيؿ لشػػػتى الرسػػػوـ التػػػي تجبييػػػا عمػػػى المعبػػػر ورسػػػـو تسػػػجيؿ 

 األراضي في المناطؽ )ج(.
03/21/1320األيام، رام اهلل،   

 
 1324 سنة ثالثة سيناريوىات لالقتصاد المحمي في :سمطة النقد الفمسطينية 47

الضػفة الغربيػة  فػيوضعت سػمطة النقػد الفمسػطينية تصػوراتيا لالقتصػاد المحمػى  :القدس دوت كوـ -راـ اهلل 
مػػف الممكػػف أف يطبػػؽ إحػػداىا، وفقػػًا لمحالػػة  والتػػيوقطػاع غػػزة، خػػالؿ العػػاـ القػػادـ، وفقػػا لثالثػػة سػػيناريوىات، 

 تعانى ارتباكًا فى الفترة الحالية. التيية اإلسرائيمية السياسية الفمسطين
وتتكػػػػوف السػػػػيناريوىات الثالثػػػػة وفقػػػػًا لسػػػػمطة النقػػػػد الفمسػػػػطينية، مػػػػف سػػػػيناريو األسػػػػاس، والسػػػػيناريو المتفائػػػػؿ 

 والسيناريو المتشائـ.
ى المفاوضػات ويستند سيناريو األساس، وفقًا لمدراسة التى أعدتيا سمطة النقد، عمى عدـ حدوث أية تحسف فػ

يقػػود إلػػى اسػػتمرار فػػرض قيػػود عمػػى حركػػة التجػػارة الداخميػػة والخارجيػػة، وتواصػػؿ  والػػذيالسياسػػية الجاريػػة، 
 إغالؽ معابر غزة.
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ماليًا، فإف السيناريو األساس يتوقع أف تواصؿ الحكومة الفمسطينية سياسة التقشؼ، مف خالؿ تقنػيف النفقػات 
ات الحكومػػة الماليػػة، مػػف خػػالؿ تحسػػف فػػى جبايػػة الضػػرائب، وزيػػادة الجاريػػة، يرافقػػو تحسػػف طفيػػؼ فػػى إيػػراد

 اإليرادات غير الضريبية )رسـو المعامالت الحكومية(.
وعمػػى مسػػتوى المػػنح والمسػػاعدات الخارجيػػة، فػػإف سػػمطة النقػػد الفمسػػطينية تتوقػػع فػػى "سػػيناريو األسػػاس"، أف 

 لرقـ الذى تـ تقديمو خالؿ العاـ الجارى.تقدـ الدوؿ الداعمة نحو مميار دوالر، وىو"تقريبًا" نفس ا
وباالنتقػػاؿ إلػػى السػػيناريو المتفائػػؿ، فإنػػو يتوقػػع حػػدوث تغييػػرات إيجابيػػة عمػػى بعػػض المتغيػػرات االقتصػػادية 

المفاوضات، وتنفيذ بعض المشاريع، وفتح بعض المعػابر  في، وتحسف كبير سياسيالرئيسية، نتيجة النفراج 
 لداخمية والخارجية.التى تسيؿ مف حركة التجارة ا

ويػػرى السػػيناريو المتفائػػؿ، تحسػػنًا فػػى أوضػػاع العػػامميف، مػػف خػػالؿ زيػػادة دخػػوليـ إلػػى إسػػرائيؿ بشػػكؿ يػػومى 
لمعمػؿ ىنػاؾ، يرافقػػو انخفػاض عػدد أيػػاـ إغػالؽ معػابر القطػػاع، وزيػادة وتيػرة تػػدفقات أمػواؿ المػانحيف، بيػػدؼ 

 دعـ الموازنة والمشاريع التطويرية.
، مػف خػالؿ افتػراض حػدوث 1329و المتشائـ، التوقعات األسوأ لالقتصاد والنمو خالؿ العػاـ ووضع السيناري

 صدمة سمبية عمى بعض المتغيرات االقتصادية، بسبب تدىور المفاوضات السياسة الجارية.
شػػدد ونتيجػػة ليػػذا االنييػػار السياسػػى، فػػإف تراجعػػًا كبيػػرًا فػػى أعػػداد العمػػاؿ المتػػوجييف إلػػى إسػػرائيؿ سػػيطرأ، وت

القيود عمى حركة البضػائع والتجػارة، وزيػادة عػدد أيػاـ إغػالؽ المعػابر مػع غػزة، وزيػادة العراقيػؿ فػى االسػتيراد 
مميػوف دوالر، وانخفػاض  203والتصدير، وامتناع إسرائيؿ عف تحويؿ عائدات الضرائب المقدرة شػيريًا بنحػو 

 حجـ المنح المالية الخارجية.
% خػالؿ العػاـ القػادـ، ليبمػغ 372بنسػبة  اإلجمػاليالنػاتج المحمػى  فيض النمو ونتيجة ليذا السيناريو، سينخف

 دوالرا. 2913مميارات دوالر، لينعكس عمى نصيب الفرد مف الناتج المحمى ليصؿ إلى  1قرابة 
19/21/1320القدس، القدس،   

 
 وتقسيم فمسطين "إسرائيل"( عارضت قيام CIAالر )": "ل بة أميركا الكبرىكتاب  48

بعثػة لوكالػة المخػابرات المركزيػة األميركيػة )سػي  أوؿ" أفكشػؼ كتػاب أميركػي جديػد : د عماد المرزوقيإعدا
، واف ضػابط إسػرائيؿالدوؿ العربية كانػت تسػاند مشػروع تجنػب انقسػاـ فمسػطيف وعػدـ قيػاـ دولػة  إلىاي اي( 

لمػزعيـ الراحػؿ جمػاؿ عبػد  كاف صديقا شخصيا 2620في عاـ  إيرافالمخابرات األميركية وقائد االنقالب في 
 الناصر".

الكبرى: العمالء المستعربيف السرييف لػدى وكالػة المخػابرات المركزيػة  أميركاواظير الكتاب الذي يدعى "لعبة 
األميركية في عيد الرئيس دوايت  اإلدارةوتشكيؿ الشرؽ األوسط الحديث" لمكاتب األميركي ىيوغ ويمفورد أف "

أ كبيرا بمعاداة القومييف العرب ومحاولة االطاحة بيـ لعدـ وصوليـ الى الحكـ مػا ديفيد أيزنياور ارتكبت خط
 جعؿ رموزا قومية مثؿ عبد الناصر تتحالؼ مع السوفيات اباف الحرب الباردة".

وبيف الكتاب حقائؽ رويت عف ميمة طالئع عمالء "سي اي اي" في الشػرؽ األوسػط التػي ذكػر الكتػاب انيػا 
ما جعؿ منطقة الشرؽ األوسط منطقػة خصػبة  إسرائيؿاختارت اميركا مساندة قياـ دولة  "باءت بالفشؿ عندما

 ".أميركاالنتشار االشتراكية ومعاداة الميبرالية التي كانت تنادي بيا 
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كتػػػاب "لعبػػػة أميركػػػا الكبػػػرى" يحكػػػي اسػػػتنادا إلػػػى مجموعػػػة واسػػػعة مػػػف السػػػجالت السػػػرية الحكوميػػػة، وأوراؽ 
قصػػػة مرحػػػة عػػػف فرقػػػة ضػػػباط وكالػػػة المخػػػابرات المركزيػػػة التػػػي "غّيػػػرت لعبػػػة  خاصػػػة، ومقػػػابالت شخصػػػية،

 التجسس التي قاـ بيا عناصرىا السياسة الخارجية األميركية إلى األبد".
19/21/1320الراي، الكويت،   

 
 : سموك حماس يحدد مصيرىالدى السمطة الفمسطينية المصريالسفير  

الفمسطينية ياسر عثماف إف سموؾ حركة حماس ىو الذي  قاؿ سفير مصر لدى السمطة :معا - بيت لحـ
 .إرىابيةالمسمميف في مصر منظمة  اإلخوافجماعة  اعتباريحدد مصيرىا لدى القيادة المصرية خاصة بعد 

 ةمنظم اإلخوافوأضاؼ عثماف في تصريح خاص لوكالة معا أف قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة 
سموؾ حماس وتدخميا في الشأف  أف إالخؿ والخارج وال يتعمؽ بحركة حماس، بالدا اإلخوافيشمؿ  إرىابية

 المصري ىو الذي يحدد مصيرىا في المستقبؿ.
طرؼ ىو سموكو اتجاه مصر ومدى تدخمو في الشأف الداخمي  أيوقاؿ عثماف "مقياس تطبيؽ القانوف عمى 

صاالت سياسية بيف حماس عف وجود اتصاالت بيف مصر وحماس، نفى السفير وجود اتو  المصري".
والقيادة المصرية، مؤكدا وجود اتصاالت بيف القاىرة وكافة الفصائؿ والقيادة الفمسطينية باستثناء حركة 

 حماس.
أف الظرؼ الحالي الذي تمر بو مصر  إالدور مصر في المصالحة ثابت  إفوحوؿ المصالحة، قاؿ السفير 

 خطوات قادمة. أليغير مناسب 
المتبعة بفتح المعبر عمى  اآلليةالسفير عثماف استمرار مصر بالعمؿ وفؽ  أكدعبر رفح، وفيما يتعمؽ بم

التي تدخؿ  اإلنسانيةمصر تتعامؿ مع المساعدات  أففترات وفؽ احتياجات الشعب الفمسطيني، موضحا 
 س.غزة وفتح معبر رفع كسياسة ثابتة مرتبطة بالشعب الفمسطيني وال تتأثر بعالقة مصر مع حركة حما

 أعينياوحث السفير المصري الجميع بعدـ التدخؿ في الشأف الداخمي المصري، واف تضع الفصائؿ نصب 
وعف الوقود القطري  المصمحة الوطنية الفمسطينية العميا بعيدا عف االنتماءات التنظيمية والجيوية الضيقة.

غزة في  إلىالوقود  اؿإدخخطوات  إفغزة، قاؿ عثماف  إلىالموجود في مصر والذي تبرعت بو قطر 
 التنفيذ. إلىطريقيا 

 //وكالة م ا اإلخبارية، 
 
 "لدينا في غزة أعداء فقط" اإلسرائيميلنظيره  يقول مصري نرالج :التمفزيون اإلسرائيمي 

كشؼ محمؿ الشؤوف العسكرّية في القناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمّي، روني : زىير أندراوس -الناصرة 
نئيؿ، الذي ُيعتبر مف أصحاب الباع الطويؿ في المنظومة األمنّية والمؤسسة العسكرّية في الدولة العبرّية، دا

ـّ بيف الجنراؿ اإلسرائيمّي، إيتاف دانجوظ، ُمنّسؽ أعماؿ الحكومة اإلسرائيمّية في  كشؼ النقاب عف حوار  ت
صرّي، عمى ىامش اجتماع عقد بينيما قبؿ المناطؽ المحتّمة، ومسؤوؿ عسكري رفيع المستوى في الجيش الم

أياـ في القاىرة، حيث قاؿ دانجوط: في غزة لنا أعداء ولنا جيراف، فرّد عميو المسؤوؿ المصري: بالنسبة لنا 
 في غزة يوجد أعداء فقط. 

 //القدس ال ربي، لندن، 
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 السيسي انقالب ات فشل   يمكنيا أن تتحمل وحدىا تب "إسرائيلتقدير استراتيجي إسرائيمي: " 51
ستشؼ مف تقييمات محافؿ التقدير اإلستراتيجي في إسرائيؿ، أف احتفاءىا يُ  :زىير أندراوس -الناصرة 

لـ   ]باالنقالب عمى الرئيس محمد مرسي[، ،السيسيالواضح والجمي بقياـ وزير الدفاع المصرّي، عبد الفتاح 
ف القمؽ الصييوني في االعتقاد الجاـز بأف الخسائر يقمص مستوى القمؽ مما يجري في مصر، ويتمثؿ مكم

التي ستتكبدىا إسرائيؿ في حاؿ فشؿ الخطوة التي قاـ بيا السيسي أكبر بكثير مف المزايا التي تحصؿ عمييا 
في حاؿ استقرت األمور لو، مف ىنا لـ يكف مف المستيجف أف يكتب المستشرؽ، ورجؿ االستخبارات 

ف بركو، مقااًل في صحيفة )يسرائيؿ ىايوـ( العبرّية يدعو فيو الرئيس األمريكّي باراؾ اإلسرائيمّي السابؽ، رؤفي
أوباما بقوة لتقديـ دعـ عمني وقوي لحكومة السيسي، ُمحّذًرا في الوقت نفسو مف أّف إسرائيؿ ال يمكنيا أف 

كالقوة التي  تتحمؿ وحدىا تبعات فشؿ خطوة السيسي، ألنو سيتـ النظر إلييا مف قبؿ الشعب المصري
دعمت ودافعت عف االنقالب، عمى حّد تعبيره. ستكوف أحد أكثر األطراؼ خسارة في حاؿ سقط حكـ 

العسكرية )أماف(، إّنو رغـ دور انقالب السيسي في  االستخباراتالعسكر. وتابع باركو، الذي خدـ في شعبة 
يعني  االنقالبحركة حماس، فإّف فشؿ  تحقيؽ الكثير مف المصالح اإلسرائيمّية، ال سيما تعاظـ الضغط عمى

 االنطباعبسبب  االنقالبأف إسرائيؿ سُتواَجو بردة فعؿ قوية مف الحكومة التي ستتولى الحكـ بعد سقوط 
 السائد حوؿ تأييد تؿ أبيب لمسيسي. 

سيسي ودعا باركو الرئيس أوباما لتأييد السيسي ودعمو بشكؿ معمف بدوف أية مواربة، محذًرا مف أف سقوط ال
 يعني إسداؿ الستار عمى الحقبة األمريكية في المنطقة.

عمى صمة بما سمؼ، رأى المفكر الصييونّي األمريكّي، وأحد منظري تيار المحافظيف الجدد، دانياؿ بايبس 
أف إقداـ الجيش المصري عمى عزؿ الرئيس محمد مرسي تطور يبعث عمى السعادة. وفي مقاؿ نشره موقع 

ايوـ( قاؿ بايبس، الذي يرأس )منتدى الشرؽ األوسط( في واشنطف: إّنو مف السيؿ تفسير صحيفة )يسرائيؿ ى
 السبب الذي يدفع المرء لمسعادة عندما يتـ اجتثاث اإلسالمييف المتعجرفيف مف جذورىـ في مصر. 

وأضاؼ بايبس، الذي يعتبر مف غالة )المحافظيف الجدد( في الواليات المتحدة، ومف مناصري اليميف 
المتطرؼ في إسرائيؿ أف ما يبعث عمى السعادة العارمة ىو أف االنقالب وضع حًدا لمحركة الوحيدة في 
العالـ التي تتشبث بالمثاليات، مشيرا إلى أّف االنقالب شّكؿ ضربة غير مسبوقة لجماعة )اإلخواف 

 المسمميف(. 
قالب(، قائاًل إّف ما يبعث عمى القمؽ واستدرؾ بايبس، الذي جاء مقالو بعنواف )سعادة وقمؽ في أعقاب االن

ىو التدىور االقتصادي الكبير الذي لحؽ بمصر بعد االنقالب، والذي يمكف أف يسيـ مف جديد في استعادة 
جماعة اإلخواف المسمميف لشعبيتيا الكبيرة. ونوه بايبس إلى استفحاؿ المظاىر التي تدلؿ عمى قرب انييار 

ؼ عجمة اإلنتاج وانييار السياحة، منوىا إلى أف ىناؾ شكوًكا في أف يكوف مصر اقتصادًيا، مشيًرا إلى توق
بوسع حكومة االنقالب شراء الدقيؽ الالـز إلطعاـ عشرات المالييف مف البشر. وتوقع بايبس أف تسود 

أّنو المجاعة في مصر، في حاؿ لـ يتـ تدفؽ مميارات الدوالرات مف الخارج سنوًيا إلى خزانة الدولة، مستدرًكا 
ال يوجد أساس لالعتقاد بأف ىناؾ إمكانية ألف تحافظ الدوؿ المعنية بنجاح االنقالب عمى دفع ىذه المبالغ 
الطائمة بشكؿ سنوي. وأضاؼ أف عائمة مف كؿ سبع عائالت مصرية قمصت مف استيالكيا مف الغذاء 

بح جحيًما ال يطاؽ في بفعؿ الضائقة االقتصادية. وأوضح أف حياة المصرييف تحت حكـ االنقالب ستص
حاؿ أكممت أثيوبيا بناء سدىا عمى )النيؿ األزرؽ(، الذي سيقمص بشكؿ كبير مف كمية المياه التي تحصؿ 

 عمييا مصر، مّما يفاقـ مف تدىور الحياة ىناؾ، ويعجؿ بانييار حكـ العسكر.
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ب في حاؿ تبيف لممواطف وحّذر بايبس مجددا مف خطورة أف يستفيد )اإلخواف المسمموف( مف تبعات االنقال
المصري أف حكـ تحالؼ العسكر والميبرالييف لـ يسيـ فقط إال في حدوث مزيد مف التدىور في أوضاعيـ 
المعيشية. واستنتج بايبس أف المصرييف الذيف تظاىروا ضد جماعة اإلخواف المسمميف قد يتظاىروف في 

 المستقبؿ مف أجؿ عودتيا إلى سدة الحكـ.
 //لندن،  القدس ال ربي،

 حماس حركة "إرىابّية" ب د إعالن اإلخوان تنظيمًا "إرىابّياً"  عتباريرّوج  المصرياألمن  
دارة األزمات بكمية الشرطة المصرية "حافظ الرىواف" أّف حركة  زعـ أستاذ مكافحة اإلرىاب والكوارث وا 

ستخدميا تنظيـ "القاعدة" لتنفيذ حماس ُتعد أخطر ضمع في مثمث "اإلرىاب" الذي يمارس ضد مصر وي
مخططاتيـ، ُمشددًا عمى أّف وزارة الداخمية تبذؿ مجيودات مضنية في مواجية أعماؿ العنؼ. في سياؽ  
متصؿ، قاؿ مصدر أمني مصري مسؤوؿ إف إعالف الحكومة جماعة اإلخواف المسمميف جماعة "إرىابية" 

إما اإلنفصاؿ عف جماعة اإلخواف المسمميف أو يعني عدة أمور أىميا دفع حركة حماس إلى خياريف: 
اعتبارىا ىي أيضًا "منظمة إرىابية" بما أّنيا تابعة لمجماعة تنظيمّيًا، ُمعتبرًا أّنو كما أف قرار الحكومة يوجب 
مالحقة أعضاء التنظيـ في الداخؿ، وتعّقب مصادر التمويؿ وتجفيفيا، ومالحقة أعضاء التنظيـ الياربيف 

 لؾ اعتبار المنظمات والجمعيات المنبثقة عف التنظيـ "إرىابية".دولّيًا، وكذ
 صحيفة دنيا نيوز، األردن + موقع أمد، فمسطين

//، مركز دراسات وتحميل الم مومات الصحفية، التقرير الم موماتي   

 
 وخبراء يطالبون بإعالن حماس منظمة إرىابية سياسيون"األىرام":  

خبراء وسياسيوف بتطبيؽ نفس المعيار  طالب إرىابيةمصر جماعة اإلخواف منظمة  إعالفب  : حاـز أبو دومة
العاؿ رئيس حزب التجمع إنو بعد قرار الحكومة المصرية األخير بإعالف  وقاؿ سيد عبد عمي حماس.

 ىابيةاإلر جميع المنظمات  بأسماءجماعة اإلخواف المحظورة جماعة إرىابية يجب عمي الدولة أف تقدـ الئحة 
 وأكد عبد التي مف المؤكد أف تضـ حركة حماس التي أعمنت مسبقا أنيا جزء مف جماعة اإلخواف المسمميف.

ىذه القائمة لممنظمات اإلرىابية قد نجد تنظيمات غير معروفة مرتبطة ارتباطا وثيقا  إعالفالعاؿ أنو بعد 
 .اإلرىاببعمميات 

الؼ الشعبي االشتراكي أف حركة حماس أصبحت بالتبعية الغفار شكر رئيس حزب التح ومف جيتو أكد عبد
 منظمة إرىابية بعد قرار الحكومة المصرية بتصنيؼ جماعة اإلخواف كمنظمة إرىابية.

مف جانبو أوضح الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي أف حركة حماس 
سبب اعتداءاتيا عمي أمف إسرائيؿ، مشيرا إلي أف مصر ليست معمنة مف قبؿ منظمة إرىابية في العالـ كمو ب

بالفعؿ أعمنت مف قبؿ تأييدىا ودعميا الجماعة المحظورة في  ألنيا إرىابيةفي حاجة إلعالنيا منظمة 
بحقيقة ىذه الجماعة اإلرىابية واالعتراؼ  واألمريكيالعالـ األوروبي  إقناعالغار بضرورة  مصر. وطالب أبو

 ا منظمة إرىابية تسعي لمتخريب والدمار في المجتمعات.الدولي بأني
وقاؿ المواء سامح سيؼ اليزؿ الخبير األمني واالستراتيجي، إف المجتمع الدولي اعترؼ بإف حركة حماس 
منظمة إرىابية وىذا معمف مف قبؿ، مؤكدا أف اعتراؼ الحكومة المصرية بأف حماس منظمة إرىابية ىو 

ارسات التي قامت بيا ىذه الحركة ومازالت تقـو بيا عمي األراضي المصرية وىذا ما بواقع نتيجة لممم إقرار
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الذيف تـ القبض  األشخاصأسفرت عنو التحقيقات في الجرائـ التي ارتكبت في حؽ الشعب المصري وكذلؾ 
 عمييـ والمسجونوف والذيف سيحاكموف جنائيا في الفترة المقبمة.

تطالب الحكومة  أفالقوي الشعبية والسياسية والوطنية تستطيع  إفالدستوري  وقاؿ الدكتور شوقي السيد الفقيو
التي  اإلرىابيةدور حماس المشبوه واعتبارىا وراء غالبية الحوادث  بإعالفوبغير حرج وتضغط عمييا 

 شيدتيا مصر في الفترة الماضية فيي منظمة إرىابية بالفعؿ.
 //األىرام، القاىرة، 

 
 دين مواز  وسيذىبون لمثل الييود  المسممين" اإلخوان"عمي جم ة:  لسابقامفتي مصر  
: رأي -لقاىرة ا تابع مفتي مصر السابؽ، الشيخ عمي جمعة، ىجومو عمى جماعة اإلخواف المسمميف  اليـو

كما اعتبر إلى أف كياف  "شعب اهلل المختار"بحجة أنيـ يروف أنفسيـ  "الييود"في مصر، واصفا إياىـ بػ
 ".سيذىب بيا إلى ديف مواز"اعة الجم

ونقؿ موقع التمفزيوف المصري عف جمعة، في حواره مع اإلعالمي عماد الديف أديب، وصفو لإلخواف 
مضيفا أف الجماعة  ، ألنيـ يروف أنفسيـ أفضؿ مف الجميع."أنيـ شعب اهلل المختار"بعد قوليـ  "الييود"بػ

كياف الجماعة سيذىب بيـ إلى ديف "وتابع:  ."مف المسمميفجماعة "وليس  "جماعة المسمميف“مقتنعة بأنيا 
 ."مواز وىذه ىي المشكمة، ألنيـ يروف أف المسمميف مغفميف ألنيـ لـ ينضموا لمتنظيـ

 //رأي اليوم، 
 

 قرار بتطبيع ال القات مع حماس يقول إن بالده لن تتخذ أيّ  أردنيبرلماني  55
ة الشػػؤوف الخارجيػػة فػػي مجمػػس النػػواب األردنػػي حػػاـز قشػػوع، مسػػاء قػػاؿ رئػػيس لجنػػ :عّمػػاف ػ  )يػػو بػػي أي(

وقػػاؿ قشػػوع، ليونايتػػد بػػرس  األحػػد، إف بػػالده لػػف تتخػػذ أي قػػرار سياسػػي بتطبيػػع العالقػػات مػػع حركػػة حمػػاس.
رئػيس “، الفتػًا الػى أف "لف يتخذ أي قرار سياسي بتطبيع العالقات مع حركػة حمػاس“إنترناشوناؿ، إف األردف 

لـ يطمب القياـ بأيػة زيػارة “وأوضح أف مشعؿ  ”.ياسي لمحركة خالد مشعؿ، مرّحب بو في المممكةالمكتب الس
ذا طمب فسيكوف مرّحبًا بو  ”.إلى العاصمة عّماف، وا 

لػػـ ولػػف يتعػػاطى مػػع خالػػد مشػػعؿ بمعػػزؿ عػػف حركػػة اإلخػػواف المسػػمميف بشػػكؿ عػػاـ، “ولفػػت إلػػى أف األردف 
فتو الشخصػػية باعتبػػاره مواطنػػًا أردنيػػًا، ولكػػف عنػػدما أعمػػف بأنػػو يمثػػؿ وبالتػػالي نحػػف كنػػا قػػد تعاممنػػا معػػو بصػػ

جميػع الزيػارات “وأضػاؼ قشػوع أف  ."تنظيمًا فمسطينيًا فإننا نتعاطى معػو بإعتبػاره يمثػؿ زعيمػًا لتنظػيـ حمػاس
 ”.التي قاـ بيا مشعؿ إلى عّماف كانت عمى الصعيد الشخصي، ولـ تكف عمى الصعيد الرسمي

 03/21/1320، دنرأي اليوم، لن
 

 ءات أمنية مشددة حول مداخل مخيم عين الحموةاإجر  يفرضالجيش المبناني  56
فػرض الجػيش المبنػاني فػي السػاعات الماضػية إجػرءات أمنيػة مشػددة حػوؿ مػداخؿ مخػيـ عػيف : محمد صػالح

 الحمػػوة ومخارجػػػو فػػػي ضػػػوء مػػػا تػػرّدد فػػػي وسػػػائؿ اإلعػػػالـ نقػػػال عػػػف مصػػادر التحقيػػػؽ بشػػػأف إقػػػداـ عػػػدد مػػػف
الزيتيػػة الػػى المخػػيـ، قبػػؿ أف تسػػتخدـ « اليونػػدا سػػي آر فػػي»األشػػخاص فػػي وقػػت سػػابؽ عمػػى إدخػػاؿ سػػيارة 

الحقػػا فػػي جريمػػة اغتيػػاؿ الػػوزير السػػابؽ محمػػد شػػطح. فػػي المقابػػؿ، أكػػدت مصػػادر فمسػػطينية أف إجػػراءات 
 الجيش ليس ليا عالقة بالمسألة بؿ ىي مرتبطة باألعياد المجيدة.
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العقيػد ط. « كتيبػة شػيداء شػاتيال»قائػد « فػتح»جيش المبناني بعػد ظيػر امػس مػف حركػة وتسممت مخابرات ال
فػي لبنػاف المػواء صػبحي أبػو عػرب، حيػث نقػؿ « األمف الوطني»االردني بعد اف طمبتو رسميا مف قائد قوات 

سػػروقة التػػي الػػى وزارة الػػدفاع فػػي اليػػرزة لالسػػتماع الػػى إفادتػػو ومواجيتػػو بػػالموقوفيف عمػػى خمفيػػة السػػيارة الم
 استخدمت في جريمة اغتياؿ شطح وما اذا كانت قد دخمت الى عيف الحموة اـ ال.

وأكدت مصادر أمنيػة أف الموقػوؼ الجديػد فػي ىػذه القضػية ىػو ز. ا. ص. الػذي اعتػرؼ، امػس االوؿ، بػأف 
بالتنسػيؽ مػع الزيتيػة التػي أدخمػت الػى عػيف الحمػوة بعػد سػرقتيا « اليوندا سػي آر فػي»لو عالقة بسرقة سيارة 

 ـ. ـ. الموقوؼ في سجف رومية في قضية مخدرات.
 03/21/1320، السفير، بيروت

 
 
 
 ييودية "إسرائيلر"لن ن ترف بال ربية:  الدولجام ة  

أبو مازف والجامعة  محمود عباس كشؼ مساعد األميف العاـ لمجامعة العربية، محمد صبيح، النقاب عف أف
في  إسرائيميبينيا رفض االعتراؼ بإسرائيؿ كدولة ييودية أو أي وجود  العربية اتفقا عمى مبادئ مشتركة

الغور بعد إبراـ االتفاؽ. وىـ يوافقوف عمى قبوؿ وجود لقوات دولية في المنطقة. كما كشؼ صائب عريقات 
توقفت قبؿ بضعة أسابيع، وعمميا تجري مباحثات بيف  اإلسرائيمييفالنقاب عف أف المحادثات مع 

 ، كؿ عمى حدة. واألميركييف إسرائيؿ، وبيف واألميركييفف الفمسطينيي
، وذلؾ خالفا لما األميركيوفىناؾ اتفاؽ إطار مكتوبًا سيعرضو  أفونفى عريقات التقارير التي جاء فييا 

لقاءات بيف محافؿ أميركية وفمسطينية  األخيرةغربية تتحدث عف أنو جرت في األياـ  دبموماسيةقالتو محافؿ 
 التي سيعرضيا كيري عمى أبو مازف.  األمنيةقشة الخطة لغرض منا

 // ،م اريف
 //السفير، بيروت، 

 
 الفمسطينيين تنتيكان حقّ الفمسطينية والسمطة  "إسرائيل"لحقوق اإلنسان:  ال ربيةالمنظمة  

ة "االنتياكات دعت منظمة حقوقية بارزة إلى توفير الحماية لمشعب الفمسطيني في مواجي: يو بي آي
اإلسرائيمية وأجيزة أمف السمطة الفمسطينية" التي قالت إنيا شريكة لالحتالؿ اإلسرائيمي في انتياؾ حقوؽ 

 الفمسطينييف.
رسـ صورة مكررة لمسنوات السابقة مف  وقالت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا إف عاـ 

 وات االحتالؿ وأجيزة أمف السمطة الفمسطينية بحؽ الفمسطينييف.حيث االنتياكات الجسيمة التي ترتكبيا ق
وبحسب المنظمة فإف السمطة الفمسطينية "انتيجت سياسية أمنية خطيرة قواميا التنسيؽ الدائـ" مع قوات 

 االحتالؿ رغـ المخاطر التي يشكميا ىذا التنسيؽ عمى أمف المواطنيف وسالمتيـ.
طت ستة أجيزة أمنية عمى المواطنيف تتناوب فيما بينيا مع االحتالؿ وأضافت أف السمطة الفمسطينية سم

العتقاؿ المواطنيف الفمسطينييف، مشيرة إلى أف معدؿ االعتقاؿ الشيري مف طرؼ االحتالؿ والسمطة بمغ 
 نحو ستمائة حالة اعتقاؿ. خالؿ عاـ 
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ؾ االعتقاالت واالستدعاءات كاف وأشارت المنظمة إلى أف "نصيب" أجيزة أمف السمطة الفمسطينية مف تم
كؿ شير شممت األطفاؿ وكبار السف والطالب والصحفييف وغيرىـ وتعرض العديد منيـ لمتعذيب.  

وفؽ المنظمة محاكمات غيابية في محاكـ السمطة الفمسطينية ألسرى فمسطينييف  كما شيد عاـ 
سطيني محمود عباس المسؤولية الكاممة عف وحّممت المنظمة الرئيس الفم معتقميف في سجوف االحتالؿ.

استمرار االعتقاالت السياسية، واعتبرت أف ىذه االعتقاالت وما يرافقيا مف انتياكات تشكؿ انتياكًا خطيرًا 
 التفاقيات جنيؼ.

 //الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 يناير األول من كانون الثاني/: كيري يمتقي نتنياىو وعباس في األمريكيةالخارجية  

وزير الخارجية  أفوفمسطينية  أميركيةمصادر رسمية  : أعمنتالحالوة خضير وزكي أبو محمد أبو -القدس 
 في ميمة سالـ جديدة في المنطقة. األوسطالشرؽ  إلىالمقبؿ  األسبوعجوف كيري سيتوجو  األميركي

ر، سيتوجو وزير الخارجية جوف مف يناي األوؿفي "جنيفر بساكي:  األميركيةوقالت الناطقة باسـ الخارجية 
القدس لمقاء رئيس الوزراء )االسرائيمي بنياميف( نتنياىو والى راـ اهلل لمقاء الرئيس )الفمسطيني  إلىكيري 

 ."محمود( عباس
 //الراي، الكويت، 

 
 :   عالقة بين إطالق سراح األسرى والجاسوس بو رد"إسرائيل"في  واشنطنسفير  

نفى سفير الواليات المتحدة في تؿ أبيب داف شبيرا، أف  :ترجمة خاصة - دس دوت كوـالق - تؿ أبيب
تكوف ىناؾ أي عالقة بيف إطالؽ سراح األسرى الفمسطينييف الذيف اعتقموا قبؿ "أوسمو" والجاسوس 

 اإلسرائيمي جوف بوالرد.
ج مف إمكانية إطالؽ سراح بوالرد وقاؿ شبيرا في مقابمة مع إذاعة الجيش اإلسرائيمي اليوـ األحد، إف ما يرو 

مقابؿ أسرى فمسطينييف غير صحيح، الف قضية بوالرد ىي قضية داخمية أمريكية وقضائية، بينما إطالؽ 
 سراح األسرى الفمسطينييف كاف عمى أساس المفاوضات.

رى وكاف البيت األبيض قد أعمف أنو لـ يقدـ اقتراحا إلطالؽ سراح بوالرد مقابؿ إطالؽ سراح األس
 .اإلسرائيمية، الذيف يحمموف الجنسية  وأراضيالفمسطينييف مف القدس 

 //القدس، القدس، 
 
 كيوني.. دف يا األمر "إسرائيل"تريميون دو ر تكمفة بقاء  : ييودي أستراليباحث  

ة عمى دعـ اآلف بأشكاؿ مختمف إلىمبالغ أسطورية صرفتيا الواليات المتحدة األميركية : عماد المرزوقي
اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا وعمى مستويات أخرى بيدؼ البقاء عمى الكياف الصييوني...  إسرائيؿاستقرار 

تريميوف دوالر، تمؾ  حيث أنفقت بالد العـ ساـ أمواال بقيـ جنونية قدرىا باحث استرالي ييودي بنحو 
 .إسرائيؿالتريميونات ىي في الحقيقة تكمفة بقاء دولة 

يطالع ويتمحص في ىذا المبمغ يكتشؼ أنو يوازي تقريبا جؿ ميزانيات دوؿ العالـ حاليا، كمفة ألـز بيا ومف 
 إسرائيؿالقرار السياسي واالقتصادي في واشنطف لتحمؿ فاتورة بقاء  أصحاب أميركاالموبي الصييوني في 

يا الباحث الجامعي االسترالي الدراسة التي قاـ ب إليووتأمينيا مف تيديد العرب. ىذا االستنتاج توصمت 
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 ""نشرت عمى موقع  "استراليا تيدد األكاديمييف الييود"الييودي جدعوف بوليا حممت عنواف 
 األسترالي.

التي  إسرائيؿويعتبر الكاتب بوليا بحسب توصيفو لنفسو مف المعارضيف النتشار الصييونية، وغطرسة دولة 
 واإلبادةوضع حد لمصييونية  أنصارفي العالـ إلى ذلؾ فيو مف ممارساتيا حسب رأيو بالييود  أضرت

 الجماعية. اإلسرائيميةالعسكرية 
في الخارج  إلسرائيؿأصبحت الواليات المتحدة أسيرة  لألسؼ، منذ "يذكر الكاتب بوليا في دراستو 
اآلف  إلىلبقاء إسرائيؿ  في الداخؿ، ووصمت التكمفة المالية الرىيبة "الخونة"وأنصار الصييونية العنصرية 

تريميوف دوالر تحمميا األميركيوف وحدىـ، لكف التكمفة البشرية التي تحمميا األميركيوف مقابؿ بقاء  
وقير الكثير منيـ وتعرضيـ ألشكاؿ القتؿ  أميركييف. حيث انطوت التكمفة عمى موت "كانت اكبر إسرائيؿ

ي تسبب بيا تحريؼ النظاـ المالي وزيادة الضرائب التي كاف الجماعي بؿ قد تمثؿ في المحرقة األميركية الت
 إلىيتجنبيا المالييف مف األميركييف لكف دفع الخونة مف المحافظيف الجدد والصياينة االمبريالييف  أفيمكف 

تطيير عرقي  أعماؿتريميونات دوالر صرفت في   إلى بيف  تراوحتمف األميركييف  أمواؿزيادة تجميع 
عي لممسمميف في الخارج ألجؿ دعـ إسرائيؿ بدال مف الحفاظ عمى األميركييف عمى قيد الحياة في وقتؿ جما

 ."الداخؿ
( لدعـ  -تريميونات دوالر بيف )  دفع الموبي الصييوني بدعـ أميركي نحو "وأضاؼ 
ؾ بمغت قيمة حياة مقابؿ ذل وأفغانستافتريميونات دوالر لدعـ الترويج لحربي العراؽ  ونحو  إسرائيؿ

  إلىجندي مخضـر  ألؼ وعددىـ  منذ سبتمبر  إحصائياتاألميركييف الذيف انتحروا وفؽ 
 ."مميار دوالر

 //الراي، الكويت، 
 
 خطة صييونية لجمب عشرات اآل ف من الييود من فرنسا إلى "إسرائيل"  

في "ترانسفير" جديد لجمب عشرات آالؼ مف ييود فرنسا قالت الوكالة الييودية لميجرة إنيا تعتـز الشروع 
 لػ"إسرائيؿ"، الفتًة إلى أّنيا بدأت العمؿ عمى الخطة منذ عدة شيور، نتيجة لممعطيات التي أكدت ىجرة 

، وعشرات اآلالؼ نحو بريطانيا وكندا والواليات المتحدة. وأوضح آالؼ ييودي فرنسي إلييا عاـ 
الصييونّية المختصة باشرت بتطبيؽ الخطة بتعميمات "نتنياىو"، مشيرًة إلى أّف الخطة  الوكالة أّف الوزارت

ستستمر لثالث سنوات وتيدؼ لمضاعفة عدد الييود الراغبيف باليجرة مف فرنسا، وتوجيييـ لػ"إسرائيؿ"، التي 
ميـ وجودتو. بحثت وضع حوافز ليـ تتمثؿ بػ: تحسيف ظروؼ العمؿ، واختيار مكاف مناسب لمسكف، والتع

آالؼ ييودي  وأضافت أّنو مف المتوقع أف يصؿ عدد المياجريف الييود العاـ القادـ لػ"إسرائيؿ" نحو 
 ألفًا. لػ ألفًا، وعاـ  لػ فرنسي، وقد يصؿ عاـ 

)عف العبرّية، ترجمة المركز( واالستيعابموقع وزارة اليجرة   
//وتحميل الم مومات الصحفية،  ، مركز دراساتالتقرير الم موماتي 

 
 أشيرغزة كان نتيجة تخطيط مسبق ل دة  ي  : التخطيط ل دوانبريطانيبروفيسور  

البروفيسور الفخري في عمـو الجراحة، في  أعدهتقريرا  األميركينشر موقع "كاونتر بنش"  :القدس - واشنطف
جؿ أمف  أطباء"كسر حاجز الصمت" و" أمثاؿمف  إسرائيميةمصادر  إفالكمية الجامعية بمندف، قاؿ فيو 
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 أشيرجرى التخطيط ليما لعدة  وعاـ  العدواف االسرائيمي عاـ  أف" كشفت عف اإلنسافحقوؽ 
ال  أناسمسبقا، ما يثير تساؤالت حوؿ الدوافع الحقيقية لسبع سنوات مف الحصار واليجمات الشنيعة ضد 

 .حوؿ ليـ وال قوة
 //القدس، القدس، 

 
 غزة تكشف الجيد ا ستخباري اإلسرائيمي عمىذكرى الحرب  64

 د. عدناف أبو عامر
فػػي مثػػؿ ىػػذه األيػػاـ قبػػؿ خمػػس سػػنوات، أيقنػػت القيادتػػاف السياسػػية والعسػػكرية لالحػػتالؿ أف نجػػاح أو فشػػؿ  

جمعيػػػا جيػػػاز المعػػػارؾ الميدانيػػػة الػػػدائرة فػػػي غػػػزة يعػػػود باألسػػػاس إلػػػى دقػػػة المعمومػػػات االسػػػتخبارية التػػػي ي
)الشاباؾ( شعبة االستخبارات العسكرية "أماف"؛ ألف الحرب عمػى غػزة حػرب معمومػات واسػتخبارات أكثػر مػف 
أي شيء آخر، واستخداميا ضروري خالؿ العممية العسكرية، إلنقاذ حياة الجنود الذيف قد يكونوف فػي خطػر 

ف العمػػػػالء؛ لنقػػػػؿ معمومػػػػاتيـ ـ جيػػػودًا مكثفػػػػة مػػػػ1336-1330وشػػػػيدت الحػػػػرب عمػػػػى غػػػػزة آنػػػػذاؾ  حقيقػػػي.
االستخبارية عف تحركػات رجػاؿ المقاومػة ومخططػاتيـ إلػى غرفػة قيػادة العمميػات فػي القيػادة الجنوبيػة لجػيش 
االحػػتالؿ، ومػػف ىنػػاؾ تنتقػػؿ المعمومػػات إلػػى الضػػباط فػػي الميػػداف، إذ تتػػرجـ بإحػػدى الطػػرؽ التاليػػة: إمػػا عػػف 

قػػع معينػػة، أو الػػدفع بإسػػناد لوحػػدات مػػا، أو إحكػػاـ الطػػوؽ طريػػؽ اسػػتدعاء القصػػؼ الجػػوي أو المػػدفعي لموا
 عمى المقاوميف الفمسطينييف.

لكػػف ثمػػة إحبػػاط فػػي صػػفوؼ جيػػازي )الشػػاباؾ( و"أمػػاف"؛ بسػػبب عػػدـ حفػػاظ المسػػتوى التنفيػػذي عمػػى سػػالمة 
د العمػػالء الفمسػػطينييف؛ ألف القػػوات اسػػتخدمت المعمومػػات بشػػكؿ كشػػؼ مصػػدرىا، مػػا أدى إلػػى تصػػفية العديػػ

مف العمالء عمى يد فصائؿ المقاومة، بمسػوغ أف الجػيش فػي حػرب، وال وقػت لمحػذر، ويػدافعوف عػف مػوقفيـ 
 بالقوؿ: "إنو يجب القياـ بكؿ شيء لمحفاظ عمى حياة الجنود في الميداف، فسالمتيـ تسبؽ سالمة العميؿ".

ألقػػػى مناشػػػير فػػػوؽ منػػػاطؽ مأىولػػػة  واتبػػػع االحػػػتالؿ فػػػي تمػػػؾ الحػػػرب عمػػػى غػػػزة أسػػػموًبا اسػػػتخباريًّا نفسػػػيًّا، إذ
باكتظاظ في القطاع، والتيديد بأنو سيصعد النشاط العسكري؛ لمنيؿ مف عزيمة الفمسطينييف، بجانب القصػؼ 

 المتواصؿ الذي يتسبب بارتقاء شيداء ووقوع جرحى والدمار اليائؿ.
مػػؿ رسػػائؿ التيديػػد والوعيػػد، إضػػافة إلػػى سػػيؿ مػػف المكالمػػات الياتفيػػة تنيػػاؿ عمػػى المػػواطنيف فػػي منػػازليـ، تح

لكػػػؿ مػػػف يحػػػوي فػػػي منزلػػػو أسػػػمحة أو عتػػػاًدا عسػػػكريًّا، وتطالػػػب سػػػكاف المنػػػاطؽ القريبػػػة مػػػف حػػػدود القطػػػاع 
بمغادرتيا، والتوجو إلى مراكز المدف، وأخرى تحمؿ التيديد والوعيد لسكانيا، وكؿ ذلؾ لفصػؿ جسػـ المقاومػة 

 عف جماىيرىا، واالستفراد بيا.
ب العسكرية التي شنيا الجيش عمى غزة، ظيرت أصوات مف داخؿ المؤسسة اإلعالميػة عامػة، وبموازاة الحر 

 والمراسميف العسكرييف خاصة، أبدت امتعاضيا مف التقييدات واألوامر التي يصدرىا الناطؽ العسكري.
المفػروض  وىو ما يعني أف المجتمع اإلسرائيمي ال يرى صورة الحرب في غزة؛ جراء التعتيـ الرسمي الصػاـر

عمييػا، وتعػػاوف الصػحافة العبريػػة مػع المؤسسػػة الحاكمػة، ومنػػع اإلسػرائيمييف مػػف االطػالع عمػػى صػور قاسػػية 
وغير محتممة فور رفع الستار اإلعالمي الحالي بعد انتيػاء الحػرب، وىػو مػا يعنػي التجنػد الطػوعي لمصػمحة 

ارئ اإلسػػػرائيمي ال يسػػػمع أو يجػػػد سػػػوى الروايػػػة الرسػػػمية، وتغييػػػب الحقػػػائؽ عػػػف اإلسػػػرائيمييف، بحيػػػث إف القػػػ
 صوت واحد، المؤيد لمحرب.
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وعمدت سػمطات االحػتالؿ إلػى مصػادرة اليواتػؼ المحمولػة مػف الجنػود فػي ميػداف القتػاؿ؛ لمػنعيـ مػف إرسػاؿ 
رسائؿ نصية قصيرة عف خسائر المعركة، أو توزيع صور عف القوات التػي تقاتػؿ المقػاوميف، ويكشػر الرقبػاء 

 ذيف يتحاشوف عادة التدخؿ فػي التغطيػة اإلخباريػة الروتينيػة عػف أنيػابيـ، اسػتيجانًا ليػذا األمػر.العسكريوف ال
وكػػػؿ ذلػػػؾ يعنػػػي أف الجػػػيش حػػػوؿ نفسػػػو إلػػػى خنػػػدؽ لإلعػػػالـ، ويشػػػتبو بعػػػض الصػػػحفييف فػػػي أف سػػػمطات 

صػؼ الصػواريخ ( الحدوديػة القريبػة، التػي تعػاني ق90االحتالؿ تتعمد تحويؿ االىتماـ العػالمي إلػى بمػدات الػػ)
ودعػػػت أوسػػػاط أمنيػػػة واسػػػتخبارية السػػػمطات المختصػػػة لمنػػػع التقػػػاط بػػػث قنػػػوات فضػػػائية عربيػػػة  الفمسػػػطينية.

كػػالجزيرة، اتيمتيػػا بتحػػريض العػػرب ضػػد الكيػػاف العبػػري، وطمػػب مػػف رئػػيس مجمػػس البػػث التمفزيػػوني بالكوابػػؿ 
حػد قػوليـ  "ال يمكػف السػماح بالتقػاط واألقمار الصناعية العمؿ عمػى منػع التقػاط قنػوات عربيػة؛ ألنػو  عمػى 

بث لمعدو في أثناء الحػرب، خاصػة قنػوات تبػث أكاذيػب وأقػوااًل تحريضػية؛ بيػدؼ تحطػيـ معنويػات المػدنييف 
وفرضت السمطات مقدًما رقابػة عمػى بػث التقػارير المتعمقػة بالعمميػات العسػكرية، ومنعػت  والجنود في الدولة".

وجػػػرت العػػػادة أف يجنػػػد  مػػػف دخػػػوؿ قطػػػاع غػػػزة لتغطيػػػة العمميػػػات ىنػػػاؾ.الصػػػحفييف اإلسػػػرائيمييف واألجانػػػب 
االحػػتالؿ لحروبػػو عمػػى غػػزة طاقمػػًا إعالمّيػػًا كبيػػرًا، يسػػتغرؽ تدريبػػو أشػػيًرا؛ ليكػػوف جػػاىًزا لممارسػػة التضػػميؿ 
اإلعالمػػػػػي، ويػػػػػتعمـ مػػػػػف تجاربػػػػػو السػػػػػابقة باسػػػػػتخداـ العالقػػػػػات العامػػػػػة ووسػػػػػائؿ االتصػػػػػاالت لمتوجػػػػػو إلػػػػػى 

 ييف؛ لتعريؼ العالـ أسباب الحرب وتفاصيميا.الدبموماس
وقد بدأ االحتالؿ في األياـ التي سبقت الحػرب حممتػو اإلعالميػة بتأكيػده لمسػفراء األجانػب أف صػبره بػدأ ينفػد 
مف ىجمات الفمسطينييف، مستخدًما أفضؿ المتحدثيف باسمو لممعركة في وسائؿ التضميؿ اإلعالمي، يرافقوف 

 ف سفراء ودبموماسييف في جولة عمى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.ممثمي عشرات الدوؿ م
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 عبد الباري عطواف
الرئيس الفمسطيني محمود عباس مدمف لممفاوضات وقنواتيا السرية، مع االسرائيمييف ولذلؾ لـ يكف غريبا اف 

لقػػاءات تعقػػد فػػي لنػػدف بػػيف السػػيد باسػػؿ عقػػؿ احػػد ابػػرز مستشػػاريو واسػػحؽ مولخػػو الػػذراع يػػتـ الكشػػؼ عػػف 
 االيمف لبنياميف نتنياىو رئيس الوزراء االسرائيمي.

السمطة الفمسطينية وعمػى لسػاف نبيػؿ ابػو ردينػة المتحػدث باسػميا نفػى حػدوث ىػذه المفاوضػات، وفعػؿ السػيد 
مجمػػس الػػوطني الشػػيء نفسػػو، لكػػف التقػػارير االسػػرائيمية مػػف باسػػؿ عقػػؿ رجػػؿ االعمػػاؿ الفمسػػطيني وعضػػو ال

ناحيػػة، واسػػتقالة الوفػػد الفمسػػطيني المفػػاوض احتجاجػػا مػػف ناحيػػة اخػػرى تجعػػالف مػػف ىػػذا النفػػي غيػػر مقنػػع، 
خاصػػػة انػػػو كػػػاف نفيػػػا ضػػػعيفا ومقتضػػػبا، واكػػػدت الصػػػحؼ االسػػػرائيمية عػػػدـ صػػػحتو، وكشػػػفت عػػػف جػػػوالت 

 ىا بنفسو في لندف لمغرض نفسو.ولقاءات اجراىا افرايـ سنية اكد
ال يمكػػف اف نفيػػـ او نقبػػؿ ىػػذا المسػػمؾ لمػػرئيس عبػػاس، اي فػػتح قنػػاة تفػػاوض سػػرية موازيػػة، فػػي الوقػػت الػػذي 
يتفاوض اقرب المقربيف اليو مثؿ الدكتور صائب عريقات وزميمو الدكتور محمد اشتية عمنػا مػع مولخػو نفسػو 

عنػػدما  2661الفمسػػطينية االمػػر الػػذي يػػذكرنا بمػػا فعػػؿ عػػاـ وتسػػيبي ليفنػػي وبعػػد التنػػازؿ عػػف كػػؿ الشػػروط 
انخرط في مفاوضػات سػرية فػي دىػاليز اوسػمو فػي الوقػت الػذي كػاف الوفػد الفمسػطيني برئاسػة الػدكتور حيػدر 
 عبد الشافي، رحمو اهلل، يتفاوض مع االسرائيمييف في اطار مؤتمر جنيؼ لمسالـ مع الدوؿ العربية االخرى.

*** 
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ريقات واشتية في المجنة التنفيذية لحركة "فتح" وموضع ثقة الرئيس عباس، فمماذا يتجاوزىما بيذه الدكتوراف ع
الطريقة الميينة، ويظيرىما بمظير الزوج المخدوع، فاذا كػاف ال يثػؽ بيمػا فػاالحرى بػو اف ال يكمفيمػا بميمػة 

 التفاوض ىذه في االساس.
را، ويػتـ التوصػؿ الػى اتفػاؽ اطػار فػي الوقػت الػذي يؤكػد ثـ لماذا يرسؿ عبػاس متشػاره الػى لنػدف لمتفػاوض سػ

فيو مفاوضوه اف المفاوضات العمنيػة وصػمت الػى طريػؽ مسػدود، وانػو ال فائػدة مػف االسػتمرار فييػا، فالرجػؿ، 
اي عبػػاس، عمػػى بعػػد بضػػعة كيمػػومترات مػػف القػػدس المحتمػػة وتػػؿ ابيػػب، ويخضػػع لالحػػتالؿ االسػػرائيمي، وال 

غ االمػػػف الػػػداخمي االسػػػرائيمي والحصػػػوؿ عمػػػى اذف منػػػو، ولمػػػاذا تحميػػػؿ الخزينػػػة يسػػػتطيع التحػػػرؾ دوف ابػػػال
 الفمسطينية المفمسة المزيد مف الديوف؟

عشػػػػػروف عامػػػػػا والػػػػػرئيس الفمسػػػػػطيني يتفػػػػػاوض دوف الوصػػػػػوؿ الػػػػػى اي نتيجػػػػػة بػػػػػؿ المزيػػػػػد مػػػػػف االىانػػػػػات 
ؿ، ألػـ يحػف الوقػت لمعػالج ومػف ثػـ والمستوطنات والشػروط االسػرائيمية التعجيزيػة، ألػـ ييػأس، ألػـ يشػعر بالممػ

 الشفاء مف ىذا المرض الذي اسمو ادماف المفاوضات السرية؟
*** 

كنا نعتقد اف الدكتور عريقات الذي قاؿ عبارتو الشييره "باف الحياة مفاوضات" ىو الشخص الوحيػد المػريض 
 بيذا االدماف ولكف يبدو انو تمميذ صغير في اكاديمية الرئيس عباس ىذه.

مكة فػػي رأينػػا ال تكمػػف فػػي الػػرئيس عبػػاس وال الفريػػؽ المفػػاوض فقػػط، وانمػػا فػػي الشػػعب الفمسػػطيني الػػذي المشػػ
 قبؿ باستمرار ىذه الميزلة وىو مفتوح االعيف، والحركات والفصائؿ الفمسطينية منو عمى وجو الخصوص.
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 وسىحممي م

التػػػي يشػػػاع أف وزيػػػر « اتفاقيػػػة اإلطػػػار»يػػػدور جػػػداؿ صػػػاخب فػػػي الحمبتػػػيف اإلسػػػرائيمية والفمسػػػطينية حػػػوؿ 
الخارجية األميركية جوف كيػري سيعرضػيا عمػى الجػانبيف رسػميا بعػد أف كػاف قػد جػس نبضػيما حوليػا بشػكؿ 

مثػؿ لػدى أي منيمػا قاعػدة غير رسمي. ومف ردود الفعؿ األولية لدى الجانبيف حوليا يظير بوضوح أنيا ال ت
 يمكف االنطالؽ منيا ألنيا تحوي ابتداًء مواقؼ تتناقض مع مواقؼ مبدئية لكؿ منيما.

فعمػػى الصػػعيد الفمسػػطيني، ووفػػؽ مػػا أشػػيع، تنطػػوي االتفاقيػػة عمػػى تغييػػب لكػػؿ منطمقػػات السياسػػة التفاوضػػية 
جػػود إسػػرائيمي مباشػػر عمػػى طػػوؿ نيػػر الفمسػػطينية. فاتفاقيػػة اإلطػػار تتحػػدث عػػف ترتيبػػات أمنيػػة تسػػتند إلػػى و 

األردف، كما أنيا تغفؿ واقع تجريب الفمسطينييف التفاقيػات اإلطػار التػي تتحػوؿ عمميػًا إلػى اتفاقػات أمػر واقػع 
طويمة األجؿ. وفضال عف ذلؾ فإف اتفاقية اإلطػار الجديػدة ال تتنػاوؿ القضػايا الجوىريػة التػي أعطػت اتفاقيػة 

سػػمو( قبػؿ عشػريف عامػًا خمػػس سػنوات لحميػا. وبػدال مػػف أف تعػالج اتفاقيػة اإلطػػار اإلطػار القديمػة )اتفاقيػة أو 
األمر مف جذوره وبناء عمى منطؽ رفض سياسة األمر الواقع التي تنتيجيا إسػرائيؿ، تتجػاوب االتفاقيػة حتػى 

ني فػػي مػػع السػػموؾ اإلسػػرائيمي الػػراىف الػػذي يػػربط حتػػى بػػيف اإلفػػراج عػػف المعتقمػػيف وتوسػػيع البنػػاء االسػػتيطا
األرض المحتمة. ولتجنب الصداـ مع حكومة نتنياىو تخفي االتفاقية تحت ستار كثيؼ مف الغموض الموقؼ 

 مف القدس الشرقية وقضية الالجئيف.
أما عمى الصعيد اإلسرائيمي، فإف غطرسة القوة ال تسمح كثيرًا لحكومة نتنياىو بأف تتقبػؿ صػياغات عموميػة 

ال تتقبؿ أصال فكرة الوجود المؤقت والمشػروط لمجػيش اإلسػرائيمي عمػى طػوؿ بشأف القدس وحؽ العودة مثمما 
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نير األردف. ومف الضجة اليائمة التي تدور في الكنيست، خصوصًا فػي أوسػاط اليمػيف، يتضػح حتػى مقػدار 
الخػػوؼ مػػف ىػػذا الحػػؿ األميركػػي الميػػاؿ لمصػػمحة إسػػرائيؿ ومواقفيػػا. وربمػػا ليػػذا السػػبب تتسػػارع الخطػػى فػػي 

ت، حتػػى فػػي أوسػػاط الميكػػود، لتقييػػد ىػػامش منػػاورة زعػػيـ اليمػػيف، بنيػػاميف نتنيػػاىو، عبػػر إقػػرار قػػوانيف الكنيسػػ
بينيػػػا فػػػرض السػػػيادة اإلسػػػرائيمية عمػػػى غػػػور األردف. وقػػػد رأينػػػا كيػػػؼ أف حكومػػػة نتنيػػػاىو اسػػػتعانت بأعضػػػاء 

عضػػو  03أييػػد المعارضػػة لمنػػع سػػف قػػانوف آخػػر يشػػترط بػػدء التفػػاوض عمػػى القػػدس بحصػػوؿ الخطػػوة عمػػى ت
 كنيست.

وبدييي أف ىناؾ في الجانبيف اإلسرائيمي والفمسػطيني مػف يشػعر أف الخطػوة المطموبػة اآلف ىػي دفػع الطػرؼ 
اآلخػػػر لػػػرفض المقتػػػرح األميركػػػي بقصػػػد تحميمػػػو المسػػػؤولية وتجنػػػب عواقػػػب الػػػرفض. ومعػػػروؼ أف جيػػػات 

موحيػة أف ىػذه العقوبػات سػتوجو غالبػا أميركية وأوروبية ىددت بفػرض عقوبػات إذا مػا انيػارت المفاوضػات، 
نحو الجيػة التػي تتحمػؿ مسػؤولية ىػذا االنييػار. ولكػف كثيػريف يعتقػدوف أف التيديػد موجػو فػي جػوىره لمطػرؼ 
األضعؼ، وىػو الطػرؼ الفمسػطيني، الػذي عميػو أف يتحمػؿ أعبػاء إضػافية عقابيػة. وربمػا ليػذا السػبب نشػرت 

ف يرفضوف عمنًا االقتػراح األميركػي، يػروف التريػث ألف الفمسػطينييف أف وزراء إسرائيمييف، بينيـ م« معاريؼ»
ىـ مف سيرفضوف الشرط األساسي وىو االعتراؼ بإسرائيؿ دولة ييودية والقبوؿ بالوجود العسكري اإلسرائيمي 

 في غور األردف.
عػػدـ ومػػف شػػبو المؤكػػد أف ىنػػاؾ أيضػػا فػػي الطػػرؼ الفمسػػطيني مػػف يػػدعوف الػػرئيس محمػػود عبػػاس لمتػػأني و 

إعالف الرفض أو تقديـ رد بانتظار أف يأتي الرفض مف إسرائيؿ. وينطمؽ ىؤالء أساسا مػف حقيقػة أنيػـ كػانوا 
يعممػػوف أف المفاوضػػات، منػػذ انطالقتيػػا، لػػف تقػػود إلػػى الحػػؿ النيػػائي وأنيػػا ليسػػت سػػوى جػػزء مػػف لعبػػة إدارة 

ال يرغبػػوف اآلف فػػي اإلعػػالف عػػػف الصػػراع وبقصػػد تحقيػػؽ نقػػاط فػػػي المعركػػة السياسػػية. وبػػدييي أف ىػػػؤالء 
 موقؼ يقود إلى تحميؿ الفمسطينييف مسؤولية الفشؿ.

وىكذا، ليس مستبعدًا أف يكوف توجو الطػرفيف اإلسػرائيمي والفمسػطيني إلػى المماطمػة وربمػا القبػوؿ بتمديػد فتػرة 
ليػوـ أكثػر مػف التفاوض لمنع انييار المفاوضات حتػى فػي ظػؿ القناعػة بأنيػا غيػر مجديػة. فمػا ىػو مطػروح ا

أي وقػػػت مضػػػى ىػػػو مطمػػػب إسػػػرائيؿ بػػػاالعتراؼ بيػػػا دولػػػة ييوديػػػة ومطمػػػب الفمسػػػطينييف بػػػاالعتراؼ بحػػػدود 
مع تعديالت طفيفة حػدودًا لمدولػة الفمسػطينية. وبػدييي، عمػى األقػؿ ممػا ىػو قػائـ اليػوـ، يصػعب جػدًا  2691

راؼ الفمسػطيني بإسػرائيؿ كدولػة ييوديػة دفع الطرفيف لقبوؿ شرط اآلخر. بػؿ يمكػف المجازفػة بػالقوؿ إف االعتػ
حػػػدودا لمدولػػػة الفمسػػػطينية والتخمػػػي عػػػف السػػػيادة فػػػي  91ال يضػػػمف قبػػػوؿ حكومػػػة اليمػػػيف بػػػاالعتراؼ بحػػػدود 

 القدس الشرقية.
ولػػيس مسػػتبعدًا والحػػاؿ ىػػذه أف يتفكػػؾ أحػػد أىػػـ مقومػػات المفاوضػػات الجاريػػة وىػػو مبػػدأ السػػرية، مثممػػا لػػيس 

سػػمطة الفمسػػطينية التنصػؿ مػػف التػػزاـ عػػدـ التوجػػو لممحافػؿ الدوليػػة وتبػػدأ بضػػع خطػػوات مسػتبعدًا أف تحػػاوؿ ال
عمى ىذا الصعيد مقابؿ استمرار التوسػع االسػتيطاني. وفػي كػؿ األحػواؿ مػف الجمػي أف حكومػة نتنيػاىو التػي 

فسػػح تنصػػمت مػػف التػػزاـ بعػػدـ اإلعػػالف عػػف عطػػاءات اسػػتيطانية جديػػدة بػػالتزامف مػػع اإلفػػراج عػػف األسػػرى ت
 المجاؿ لمسمطة الفمسطينية لمتنصؿ مف التزامات مشابية.

في كؿ حاؿ ثمة حرب أعصاب سياسػية تػدور ىػذه األيػاـ أساسػيا عػدـ قناعػة الحكومػة اإلسػرائيمية، أو عمػى 
األقؿ القسـ المتنفذ فييا، بالمفاوضات. ىذا يتبػيف مػف مشػاريع القػوانيف التػي تبحػث مػف ناحيػة ومػف المواقػؼ 

لتي تعمف مف ناحية أخرى. وليس صدفة أف وزير الدفاع، موشي يعمػوف، وىػو الرجػؿ القػادر بحكػـ السياسية ا
سيطرتو عمى الجيش، أف يدفع الوضع نحو التيدئة أو التصعيد، وبالتػالي نحػو خمػؽ ظػروؼ أفضػؿ أو أسػوأ 
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مغ ذلؾ رجاؿ أعماؿ لممفاوضات، يعمنيا جيارًا أنو ليس إلسرائيؿ شريؾ لمسالـ في الجانب الفمسطيني. فقد أب
 إسرائيمييف مشاركيف في مبادرة لتحقيؽ السالـ بيف شعبيف وليس لجميرة نشطاء حزبييف.

 03/21/1320، السفير، بيروت
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عػػاء. فقػػد بػػّيف االرتفػػاع الحػػاد خفتػت النػػار التػػي اشػػتعمت فػػي بدايػة األسػػبوع عمػػى حػػدود قطػػاع غػػزة حتػى األرب
لمطرفيف أف الوضع قػد يخػرج  –قتيؿ فمسطيني ثـ قتيؿ إسرائيمي ثـ صغيرة فمسطينية قتيمة  –بنسبة الخسائر 

وىي اىدأ سنة مرت عمى إسرائيؿ و"حماس" في القطػاع منػذ  1320عف السيطرة. كاف يمكف أف تنتيي سنة 
 أكثر مف عشر سنوات، إلى تدىور عاـ.

خمت القاىرة إلى الصورة. فقد نقؿ المصريوف، كما كانػت الحػاؿ فػي حػاالت سػابقة زاد فييػا التػوتر فػي وىنا د
السنة الماضية منذ كانت عممية "عمود السحاب"، رسائؿ ال لبس فييػا إلػى قيػادة "حمػاس" فػي غػزة أف عمييػا 

جػػؿ مػػف "حمػػاس"، وىػػو أف توقػػؼ النػػار. بػػؿ إف الجػػيش المصػػري نشػػر بالغػػا ُزعػػـ فيػػو أنػػو أحػػبط عمميػػة لر 
فمسػػطيني مػػف القطػػاع كػػاف ينػػوي أف يفجػػر سػػيارة مفخخػػة بػػالقرب مػػف مقػػر قيػػادة قػػوات األمػػف المصػػرية فػػي 

 شماؿ سيناء.
ويبدو أف "حماس" فيمت الرسالة: إذا لـ يكف يكفػي أف تتيميػا مصػر بػنقض التيدئػة مػع إسػرائيؿ فإنيػا تػزعـ 

التػػي تقػػـو بيػػا المنظمػػات اإلسػػالمية فػػي سػػيناء عمييػػا. وقػػد أيضػػا أف المنظمػػة تشػػارؾ فػػي الحممػػة اإلرىابيػػة 
كبحػػت المنظمػػة، بسػػبب اإلمػػالء المصػػري، عمػػؿ الفصػػائؿ الفمسػػطينية، المسػػؤولة أحػػداىا عػػف عمميػػة إطػػالؽ 
النػػار التػػي قتػػؿ بيػػا قنػػاص المػػواطف اإلسػػرائيمي، صػػالح أبػػو لطيػػؼ، عمػػى حػػدود القطػػاع، الثالثػػاء الماضػػي. 

الخشية مف مواجية عسكرية مع الجيش اإلسرائيمي والخوؼ مػف  –غط المقصيف وتراجعت "حماس" تحت ض
 الجنراالت في القاىرة الذيف أضر استقرار رأييـ عمى إغالؽ األنفاؽ في رفح باقتصاد القطاع إضرارا بالغا.

ئيمية. ُقبيػػؿ عمميػػة "عمػػود السػػحاب" أخطػػأت قيػػادة المنظمػػة فػػي قػػراءة النوايػػا اإلسػػرا 1321فػػي تشػػريف الثػػاني 
كاف االفتػراض أف رئػيس الػوزراء، بنيػاميف نتنيػاىو، ضػعيؼ وخػائؼ جػدا وليػذا يمكػف أف ُيممػى عمػى الجػيش 
اإلسرائيمي قواعد لعػب جديػدة عمػى حػدود القطػاع بوسػاطة نشػاط ىجػومي عمػى طػوؿ الجػدار األمنػي. وردت 

الجعبػػػري. لػػػـ تنتػػػو "عمػػػود إسػػػرائيؿ بيجػػػوـ جػػػوي داـ أسػػػبوعا ُقتػػػؿ فػػػي بدايتػػػو رئػػػيس أركػػػاف "حمػػػاس"، احمػػػد 
السحاب" إلى حسـ عسكري، لكف يبدو أنيا فرضت منذ ذلؾ الحيف الحػذر عمػى قيػادة غػزة. وفػي األيػاـ التػي 
سػػبقت المواجيػػة األخيػػرة الحػػظ الجػػيش اإلسػػرائيمي ضػػعفا فػػي فػػرض "حمػػاس" لمنظػػاـ فػػي المنطقػػة الحدوديػػة؛ 

 ألسبوع.وُأعيد الوضع الراىف الى ما كاف عميو ُقبيؿ نياية ا
ف يكػػف ذلػػؾ فػػوؽ نػػار ىادئػػة نسػػبيا. وقػػد اختُػػرؽ فػػي ىػػذا  وبػػيف يػػدي ذلػػؾ مػػا زالػػت الضػػفة الغربيػػة تشػػتعؿ، وا 
األسبوع حاجز آخر حينما ُكشؼ عف شحنة ناسفة وضعت في باص في "بات ياـ". وُتسػجؿ فػي كػؿ بضػعة 

الجػػيش اإلسػػرائيمي عمميػػة  أيػػاـ حادثػػة إطػػالؽ نػػار عمػػى سػػيارات إسػػرائيمية فػػي شػػوارع الضػػفة أو وقػػت تنفيػػذ
اعتقاؿ في واحد مػف مخيمػات الالجئػيف. ويالحػظ فػي المعطيػات التػي نشػرىا "الشػاباؾ"، ىػذا األسػبوع، زيػادة 
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عػػدد حػػاالت الرشػػؽ بالزجاجػػات الحارقػػة وبالحجػػارة فػػي الضػػفة وفػػي شػػرؽ القػػدس، وىػػذه أيضػػا ظػػاىرة يحسػػف 
 عدـ االستخفاؼ بيا.

ذيف سػػتفرج عػنيـ حكومػػة نتنيػػاىو فػي األسػػبوع القػػادـ باعتبػار ذلػػؾ جػػزءا مػػف يوجػد بػػيف السػػجناء األمنيػيف، الػػ
المسػيرة السياسػية مػع السػمطة، منفػذو عمميػات ُنقشػػت فػي الػوعي اإلسػرائيمي بػرغـ أف السػالح الػذي اسػػتعمموه 

، 2601كػػاف بسػػيطا نسػػبيا وىػػو زجاجػػة حارقػػة: قتمػػة عػػوفرا وطػػاؿ مػػوزيس بػػالقرب مػػف قريػػة الحبمػػة فػػي العػػاـ 
قتمة راحيؿ فايس وأبنائيا الثالثػة، والجنػدي دافيػد داليػروزا بعػد سػنة فػي بػاص بػالقرب مػف أريحػا. واسػُتعممت و 

 في الواقعة الثانية ىذه زجاجات حارقة أثرت أيضا في نتائج المعركة االنتخابية في إسرائيؿ.
فاوض مع الفمسػطينييف الػذي حاوؿ وزير الدفاع، موشيو يعموف، أف يربط بيف زيادة عدد الحوادث وتعجيؿ الت

ليس يعموف مف أنصاره. ونشؾ في أف يكوف ىذا ىػو السػبب الوحيػد. ُينبػو رجػاؿ االسػتخبارات وبحػؽ إلػى أف 
الصدامات لـ تصبح ليا إلى اآلف صبغة شعبية واسعة لحوادث ومظاىرات كبيرة تجري فػي الوقػت نفسػو فػي 

ولػى والثانيػة. إف اليبػة التاليػة ال يجػب أف تكػوف نسػخة عدد كبير مف المػدف والقػرى كمػا فػي االنتفاضػتيف األ
 دقيقة عف سابقتييا، فالتاريخ كما كتب مارؾ تويف ال يكرر نفسو لكنو ُيقفي نفسو أحيانا.

لـ تكف المعضمة الغزية، التي وضعت عمى باب القيادة اإلسرائيمية فػي ىػذا األسػبوع، شػاذة أو معقػدة بصػورة 
عموف مسبقا أنو سيكفي التأليؼ بيف ضغط مصري وقصؼ إسرائيمي واستعماؿ لغة مميزة، فقد قدر نتنياىو وي

صارمة إلعادة اليدوء. وقد يصبح ىػذا نمػوذج المواجيػة اإلسػرائيمية فػي السػنوات القريبػة، أعنػي إطفػاًء دوريػًا 
مػػف لحرائػػؽ صػػغيرة فػػي عػػدد كبيػػر مػػف الجبيػػات ال حربػػا واحػػدة كبيػػرة. لكػػف مواجيػػة خاطئػػة لحريػػؽ محمػػي يك

 فييا احتماؿ اشتعاؿ واسع.
أصػبحت ىيئػة القيػػادة العامػة لمجػػيش اإلسػرائيمي تصػرؼ فػػي السػنوات األخيػػرة زمنػا أكبػر لمتباحػػث فػي عػػالج 
"حزب اهلل" و"حمػاس" عمػى حسػاب االشػتغاؿ بالتيديػد العسػكري السػوري الػذي كػاف يغمػب عمػى التباحػث قبػؿ 

نظمات المؤسساتية )"حماس" في غزة ىػي بمثابػة شػبو دولػة( عقد أو أكثر. وال يشغموف أنفسيـ اآلف فقط بالم
 بؿ بعشرات فصائؿ الجياد المتطرفة التي تعمؿ بوحي مف "القاعدة" بؿ بصمة وثيقة بيا أحيانا.

حينمػػا نسػػػأؿ رجػػػاؿ االسػػتخبارات فػػػي إسػػػرائيؿ مػػا الػػػذي يقػػػض مضػػاجعيـ فػػػي السػػػنة األخيػػرة يكػػػوف الجػػػواب 
ات الجيادية. اعتاد رئيس "أماف" السابؽ، المواء )احتياط( عػاموس يػادليف، المفاجئ في المكاف األوؿ المنظم

أف يتحػػدث عػػف "الخمسػػة العميػػا"، وىػػي األخطػػار الخمسػػة المركزيػػة التػػي كانػػت تقمقػػو، وفػػي رأسػػيا المشػػروع 
نانيػة النووي اإليراني و"حماس"، والقائمة اليوـ أطوؿ وىي في أكثر مف جبية، مف بينيا الحػدود السػورية والمب

والمصرية. وىذا تيديد جديد أخذت تتعمـ إسرائيؿ كيؼ تواجيو. وقد بدأ فقط جمع المعمومات عف المنظمػات 
 –معسػػكرات منظمػػة أو منػػاطؽ سػػيطرة  –وتحميػؿ بواعثيػػا وطػػرؽ عمميػػا، وألنػػو لػػيس ليػذه الفصػػائؿ "عنػػواف" 

العربػي، الػذي قػد يكػوف لػو تػأثير  فمف الصعب ردعيا أيضا. وىذا األمر مشتؽ مف عدـ االستقرار في العػالـ
 في وضع إسرائيؿ االستراتيجي في العقد القريب.

عرضت االستخبارات في الشير الماضي عمى المجمس الوزاري المصغر تقديرىا لمسنة القريبة. وقد ُعرضػت 
أماف" مرحمة وصفت " 1321التقديرات السنوية عمى الوزراء ثالث مرات منذ بدأ "الربيع العربي". فُقبيؿ بداية 

انتقاليػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط وفتػػرة عػػدـ اسػػتقرار وعػػدـ يقػػيف. وكػػاف التقػػدير األوؿ الػػذي ُعػػرض عمػػى المجمػػس 
أكثػػػػر تحديػػػػدا ورأى أف المنطقػػػػة فػػػػي وضػػػػع قابػػػػؿ لالنفجػػػػار، وأف قػػػػوة  1320الػػػػوزاري المصػػػػغر ُقبيػػػػؿ بدايػػػػة 

، وقػػد تتسػرب األحػداث إلييػػا بػؿ قػد توجػػب األحػداث ونطاقيػا قػد ُيخرجػػاف إسػرائيؿ مػف مقػػاـ المراقبػة المتنحيػة
عمييػا العمػؿ فػي أوقػػات مػا )إذا صػدقنا األنبػاء المتسػػربة مػف واشػنطف التػي تحػػدثت عػف سػت ىجمػات جويػػة 
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إسرائيمية عمى األقؿ عمى سورية في السنة الماضية فيبدو أف ىذه النبوءة قد تحققت(. وتحدثت "أماف" آنػذاؾ 
النووي اإليراني والحرب األىمية في سػورية وصػورة مصػر والنضػاؿ عػف  عف أربعة صراعات كبيرة: المشروع

صورة الشرؽ األوسط كمو. وكاف ليا جميعا تأثير ما في إسرائيؿ، لكف النشاط اإلسرائيمي بقي ضئيال ما عدا 
 اليجمات عمى السالح في سورية.

يػع األحػداث فػي المنطقػة. صعب عمى الوزراء في ىذه السنة أف يحصموا مف "أماف" عمػى تعريػؼ شػامؿ لجم
سُيعمـ بعالمة "حػراؾ تسػوية": فثمػة جيػود لحػؿ أو ضػبط األزمػات عمػى  1329ويبدو أف النصؼ األوؿ مف 

األقؿ فيما يتعمؽ بالمشروع النووي اإليراني )اتفاؽ جنيؼ(، والحرب في سورية )المػؤتمر الػدولي الػذي سػيعقد 
الفمسطيني )مبادرة كيري التي دخؿ الطرفػاف عمػى اثرىػا  -ي في سويسرا في الشير القادـ( والصراع اإلسرائيم

تسعة اشير تفاوض في التسوية الدائمة(. وقد تتضح الصورة ُقبيؿ الربيع القػادـ. وال تبػدو احتمػاالت التسػوية 
في القنوات الثالث كبيػرة. تُقػدر "أمػاف" فػي الحالػة اإليرانيػة أف احتمػاالت إحػراز اتفػاؽ دائػـ فػي غضػوف سػتة 

 ر ضعيفة. ويمكف أف توجد سمسمة تمديدات لمتسوية المرحمية بغرض منع الصداـ.اشي
حينما نجح  1320إف الموجة الخضراء، اإلسالمية، التي ميزت عدـ االستقرار العربي منذ نشب، ُصدت في 

ب نظاـ األسد في إنعاش نفسو ومنع سػقوطو عمػى أيػدي المتمػرديف، وحينمػا قػاـ الجنػراالت المصػريوف بػانقال
عسػكري فػي القػاىرة، وقػد ُأتػػيح إلسػرائيؿ اآلف فػرص أكبػر لتنسػػيؽ المواقػؼ االسػتراتيجية مػع مصػػر واألردف، 

مارات الخميج.  ومع القناة التي ال يتطرؽ إلييا المتحدثوف اإلسرائيميوف عمنا أيضا، وىي السعودية وا 
عمػى تطػورات إيجابيػة، سػورية  اشػتمؿ أيضػا 1329إف االستخبارات مختصة بعرض التيديدات لكف التنبؤ لػ 

في مقدمتيا. فقد ُنقضت مخازف السالح الكيميائي ىناؾ تماما تقريبا برغـ أنيػـ فػي إسػرائيؿ يظنػوف أف نظػاـ 
األسد يحتاؿ عمى المجتمع الدولي ويبقي عنده احتياطيا كيميائيا صغيرا. وضعفت أيضا قدرة الجيش السوري 

و إصػػابة شػػديدة فػػي المعػػارؾ مػػع المتمػػرديف، واسػػتعمؿ الجػػيش نحػػو التقميديػػة، فقػػد أصػػيبت وحػػدات كثيػػرة منػػ
 نصؼ ترسانتو مف الصواريخ والقذائؼ الصاروخية التي بنيت أصال لتستعمؿ ضد إسرائيؿ.

إف سػػورية مػػا زالػػت تنػػتقض عراىػػا فػػي وقػػت تسػػيطر فيػػو قػػوات معارضػػي النظػػاـ عمػػى نصػػؼ مسػػاحة الدولػػة 
ألسد ما زاؿ يتمسؾ بالمدف التي تيمػو ويحػافظ عمػى ممػر واسػع نسػبيا تقريبا في الشماؿ والشرؽ. لكف نظاـ ا

يشػػمؿ المػػدف العمويػػة فػػي شػػماؿ غربػػي الدولػػة: حمػػب وحمػػص والعاصػػمة دمشػػؽ ومدينػػة درعػػا الجنوبيػػة. بػػدا 
يػراف و"حػزب اهلل".  األسد في آذار عمى شفا انييار، لكنو نجح في إنعاش نفسػو بمسػاعدة كثيفػة مػف روسػيا وا 

الذي رتبو محاربو "حزب اهلل" لألسد في بمدة القصػير عمػى الحػدود المبنانيػة فػي حزيػراف، أصػبح  ومنذ النصر
 القتاؿ ساكنا بال زخـ وبال حسـ لصالح أحد الطرفيف.

تبػػدو المعارضػػة اآلف أضػػعؼ وأكثػػر انقسػػاما مػػف اف تسػػتطيع إسػػقاط النظػػاـ فػػي الػػزمف القريػػب. وتُبػػيف كػػؿ 
أيضػػػا. إف األزمػػػة االقتصػػػادية  1329العػػػالـ العربػػػي سيسػػػتمر فػػػي العػػػاـ العالمػػػات أف عػػػدـ االسػػػتقرار فػػػي 

الشػديدة التػػي زادت فييػػا الصػراعات العنيفػػة سػػتدفع الشػػباب كمػا يبػػدو الػػى أحضػاف المنظمػػات الجياديػػة التػػي 
 ستكوف ليا صدامات متزايدة مع إسرائيؿ في حواشي نشاطيا أيضا.

ا حقيقيػا عمػى صػورة الدولػة فػي المسػتقبؿ بػيف الػزعيـ الروحػي وفيما يتعمؽ بػإيراف تالحػظ االسػتخبارات صػراع
عمي خامنئي والمحافظيف وبيف مجموعة أكثر اعتداال برئاسة الرئيس الجديد، حسف روحاني، وبحسب تحميؿ 
المختصػػيف، لػػـ يكػػف انتخػػاب روحػػاني حيمػػة مػػف خػػامنئي ترمػػي فقػػط إلػػى تضػػميؿ الغػػرب بػػؿ انتخػػب زعيمػػا 

وة مستقال. ولـ ُيحسـ الصراع الداخمي بيف الكتمتيف إلى اآلف، لكف روحاني يتمتع أصيال يجمع حولو مركز ق
 بتأييد عاـ واسع برغـ قوة حرس الثورة وكبار قادة الجيش المواليف لمزعيـ الروحي.



 
 

 

 

 

           41ص                                    0381ال دد:            03/21/1320ثنيف اإل التاريخ:

ورد في صحيفة "ىآرتس" أنو في أيموؿ ُقبيػؿ شػخوص نتنيػاىو ليخطػب فػي الجمعيػة العموميػة لألمػـ المتحػدة 
"أماف"، المواء افيؼ كوخافي، تقديرا يقوؿ إنو يحدث في إيراف تغيير استراتيجي عميػؽ عبػر عنػو سممو رئيس 

فوز روحاني في انتخابات الرئاسة في حزيػراف. ويبػدو أف كوخػافي بقػي ثابتػا عمػى رأيػو. فػي منتصػؼ كػانوف 
ت إسػرائيؿ فػازت األوؿ منح رئيس "أماف" الجوائز عمى تفكير خالؽ لضباط القسـ. وحسب نبأ نشر في صػو 

 مجموعة ضباط مف لواء البحث )الحظت التغيير في إيراف( بشيادة تقدير خاصة.
مػػف جيػػة رسػػمية يقمػػؿ مسػػؤولوف كبػػار إسػػرائيميوف مثػػؿ نتنيػػاىو ويعمػػوف ووزيػػر الخارجيػػة ليبرمػػاف مػػف أىميػػة 

ؼ عبء العقوبات التغيير في طيراف، ويعرضوف ىجوـ ابتسامات روحاني عمى أنو قناع يمبسو النظاـ لتخفي
الدولية فقط. ويبدو أف االستخبارات تعتقد خالؼ ذلؾ، دوف تقميؿ لمحظة واحدة مف الخطر النووي واإلرىػاب 

 اإليرانييف.
 19/21/1320، "ىآرتس"
 03/21/1320، األيام، رام اهلل
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