
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

   
 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 

 غير مؤهل لقيادة مفاوضات المصالحة األحمد :الدويك
 شهيدًا فمسطينيا في سورية منذ بداية الثورة 1024مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية: 

 فصائل الفمسطينية: الخيارات مفتوحة في حال موت أحد المضربين عن الطعام في سجون االحتاللال
 يؤكد حق فمسطين في المشاركة في المؤتمرات الدولية وتمثيل نفسها كدولةكي مون بان 

 العمالء في غزةحممة جديدة لمقضاء عمى فتحي حماد يكشف عن 

هنية: المصالحة تتحقق عند 
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 التدخالت الخارجيةعند التحرر من  تتحققهنية: المصالحة  .1
أكد رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية أف "تحقيؽ المصالحة يتـ عندما تتحّرر اإلرادة والقرارات مف 

 التدخالت الخارجية"، مؤكدًا "وجود تدخالت خارجية تعيؽ المصالحة".
نا نرى تسماًل وفي خطبة الجمعة التي ألقاىا بمسجد السالـ في خاف يونس جنوب قطاع غزة، أضاؼ "بدأ

خارجيًا مجددًا إلى مربعات اإلرادة والقرار الفمسطيني لكي يوقؼ عجمة المصالحة"، رافضًا "ما يتردد عمى 
رفض حركتو إجراء االنتخابات"، قائاًل "نحف ال نخشى االنتخابات وال نعطميا وىذا كاف منطمؽ القرار 

تالزمة المتزامنة مع باقي الممفات واالنتخابات بالسماح إلنجاز السجؿ االنتخابي، ولكف االنتخابات الم
 المتالزمة الرئاسية والتشريعية والمجمس الوطني".

كما جّدد "تمّسؾ حركة حماس بالثوابت"، قائاًل: "ال تنازؿ عف القدس والمسجد األقصى وكؿ المقدسات في 
 عف الطعاـ".أرض فمسطيف"، داعيًا األمة إلى "تحّمؿ مسؤولياتيا تجاه األسرى المضربيف 

 22/2/2113فمسطين أون الين، 
 
 غير مؤهل لقيادة مفاوضات المصالحة األحمد :الدويك .2

 مسؤوؿ ممؼ المصالحة األحمد،عزاـ  إف ،رئيس المجمس التشريعي ،قاؿ الدكتور عزيز الدويؾ :بيت لحـ
الرجؿ غير "" الدويؾ لوكالة "معا وأضاؼ غير مؤىؿ لقيادة تمؾ المفاوضات لممصالحة. في حركة فتح،
النفسية التي تؤىمو لقيادة  إلىال يصمح الف يقود ويفتقد  قيادة مفاوضات المصالحة... أىميةمؤىؿ وفاقد 

 مفاوضات المصالحة.
 23/2/2113وكالة معا اإلخبارية، 

 
 بحر يدعو لمحاكمة شعبية لألحمد بعد إساءته لمدويك .3

مجمس التشريعي، إلى عقد محاكمة شعبية، لرئيس كتمة دعا الدكتور أحمد بحر، النائب األوؿ لرئيس ال: غزة
 فتح البرلمانية، عزاـ األحمد، "إثر اإلساءة البالغة والحماقة التي وجييا لرمز الشرعية الدكتور عزيز دويؾ".

( تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو: "إف النيج 22/2وقاؿ بحر، في بياف لو مساء الجمعة )
يجترحو األحمد ينبغي أف يواجو بموقؼ حاسـ مف قبؿ السيد محمود عباس، وقيادة حركة  التوتيري الذي

 ،فتح، حرصًا عمى تنقية األجواء والمناخات الوطنية مف المحاوالت المتشنجة, والتصرفات الطائشة
عادة جيود ومساعي المصالحة إلى ا ،والسموكيات الرعناء  لوراء".التي تستيدؼ اإلضرار بقضيتنا الوطنية وا 

وشدد عمى أف "األحمد يتالعب بنبض الجماىير الفمسطينية التواقة لمحرية واالستقالؿ، ويتساوؽ مع 
المخططات الصييونية واألمريكية حوؿ استيداؼ الحريات وضرب ومالحقة المقاومة المشروعة التي 

المقاومة وعدـ وقؼ  تستيدؼ تحرير األرض وطرد االحتالؿ, كما استيجف بحر إصرار األحمد عمى مالحقة
 االعتقاؿ السياسي وعدـ فتح المؤسسات المغمقة لحركة حماس في الضفة".

 23/2/2113المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 
 
 " تطالب األحمد باعتذار فوري لمدويكواإلصالح"التغيير كتمة  .4
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عزاـ األحمد  يني،الفمسط طالبت كتمة التغيير واإلصالح، ممثمة حركة حماس، في المجمس التشريعي: غزة
باالعتذار الفوري لمدكتور دويؾ ولمشعب الفمسطيني الذي يمثمو رأس الشرعية الفمسطينية، بعد التطاوؿ عميو 

وقالت الكتمة في بياٍف ليا تمقى "المركز الفمسطيني  خالؿ ندوة سياسية األربعاء الماضي في راـ اهلل.
نطالب كتمة فتح البرلمانية بعزلو عف رئاسة كتمة فتح لإلعالـ" نسخًة عنو: إنو "في حالة عدـ اعتذاره 

 ونطالب الرئيس بتنحيتو عف مسؤولية الحوار الوطني باعتباره عامؿ تخريب ليذا الحوار".
ودعت كتمة التغيير حركة حماس "لوقؼ التعامؿ مع عزاـ األحمد لما يمثمو مف إفساد وتوتير لمعالقات 

 ية بإدانة ما تفوه بو عزاـ األحمد مف كالـ يتنافى مع الوطنية واألدب.الوطنية"، مطالبة الفصائؿ الفمسطين
وشددت عمى أف ما تفوه بو عزاـ األحمد بحؽ رأس الشرعية، الدكتور عزيز دويؾ إنما "يعكس حالة ال 
أخالقية تعدت الخصومة السياسية إلى وضع يستقوي بو األحمد باالحتالؿ ويحتمي في ظاللو ضد الدكتور 

 الجميؿ الذي قضى سنوات عديدة في اإلبعاد واألسر والمعاناة ثمنًا لمواقفو ضد االحتالؿ". المجاىد
 23/2/2113المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 عريقات ينهي سمسمة اجتماعات "ايجابية" في واشنطن .5

يس أنيى الدكتور صائب عريقات، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئ :سعيد عريقات -واشنطف 
العاصمة  إلىدائرة شؤوف المفاوضات، مساء الجمعة، سمسمة االجتماعات التي انغمر بيا منذ وصولو 

بحث جممة مف القضايا والممفات في مقدمتيا ممؼ استمرار االستيطاف  إلىاألميركية في زيارة رسمية ىدفت 
قابعيف في السجوف اإلسرائيمية، اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة، وممؼ األسرى الفمسطينييف ال

خصوصا المضربيف عف الطعاـ، وسبؿ إعادة الحياة لعممية السالـ، وشروط العودة إلى طاولة المفاوضات، 
 وتعزيز الدعـ المالي والسياسي األميركي لمسمطة الفمسطينية. 

أكثر مف تسعيف  وكاف عريقات التقى وزير الخارجية األميركي جوف كيري ومساعديو في اجتماع استغرؽ
، عضو المجنة المركزية لحركة "فتح"، وسفير منظمة التحرير في ةدقيقة، وذلؾ بحضور الدكتور محمد اشتي

واشنطف معف عريقات، حيث قدـ عريقات شرحا وافيا عف الظروؼ السياسية التي تمر بيا السمطة 
استعراض معاناة المواطنيف  إلى إضافةالفمسطينية في إطار التطورات التي تمر بيا المنطقة ككؿ، 

الفمسطينييف تحت االحتالؿ بسبب االستيطاف وجدار الفصؿ العنصري وانتشار الحواجز في أنحاء الضفة 
الغربية المحتمة واالعتداءات التي ال تحصى التي ينفذىا المستوطنوف ضد الشعب الفمسطيني. وعممت 

 بػ"اإليجابية والود". القدس أف أجواء المقاء الذي جمع عريقات وكيري اتسمت
 23/2/2113القدس، القدس، 

 
 االنقسام إنهاء: االنتخابات هي جوهر عبد الرحيم الطيب .6

أي محاولة لتيميش منظمة التحرير "قاؿ أميف عاـ الرئاسة الطيب عبد الرحيـ، إف  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
مجيوؿ عمى أحسف افتراض، أو توطئة كما الفمسطينية أو تغيير ثوابتيا، ىي محاولة عبثية وقفزة في ال

مارة  يتشكؾ الكثيروف لتمرير مشاريع االحتالؿ بإقامة الدولة ذات الحدود المؤقتة أو دولة كانتوف ىنا وا 
وأضاؼ عبد الرحيـ في كممتو التي ألقاىا نيابة عف الرئيس محمود عباس في االحتفاؿ بالذكرى  ."ىناؾ

ية الديمقراطية، أنو ال بد مف التأكيد عمى التمسؾ بأّف )ـ.ت.ؼ( ىي الممثؿ الرابعة واألربعيف النطالقة الجب
 الشرعي والوحيد لشعبنا.
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الرئيس أكد  أف وأضاؼوقاؿ إف االنتخابات ىي جوىر إنياء االنقساـ، لنعود إلى الشعب صاحب القرار. 
د، مرسـو بموعد االنتخابات مرسوميف في آف واح إصدارفي لقاءاتو المنفردة والجماعية في القاىرة ضرورة 

 وآخر بتشكيؿ الحكومة عمى أف ال تتجاوز مدتيا ثالثة أشير.
 23/2/2113الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 يحذر من تعرض القدس لخطر حقيقي بغزةوزير األوقاف في الحكومة  .7

اف لخطر حقيقي أكد وزير األوقاؼ بحكومة غزة، أف مدينة القدس والمسجد األقصى يتعرض :االتحاد - غزة
وقاؿ إسماعيؿ رضواف خالؿ استقبالو وفد العمماء المصرييف الذي وصؿ قطاع  مف االحتالؿ اإلسرائيمي.

غزة أمس، إف زيارة الوفد تمثؿ كسرًا لمحصار السياسي واالقتصادي واالجتماعي المفروض عمى القطاع منذ 
ة تمر بيا أولى القبمتيف، وفي ظؿ الزيارة تأتي في مرحمة عصيب"وأضاؼ رضواف أف  سنوات. 6نحو 

وأكد أف زيارة الوفد تبعث  ."نحو تيويد مدينة القدس المحتمة اإلسرائيميخطوات متقدمة يخطوىا االحتالؿ 
 برسالة إلى االحتالؿ أف القدس ليست بمفردىا.

 23/2/2113االتحاد، أبو ظبي، 
 
 حممة جديدة لمقضاء عمى العمالء في غزةفتحي حماد يكشف عن  .8

كشؼ فتحي حماد وزير الداخمية بحكومة غزة، عف بدء حممة جديدة مطمع األسبوع المقبؿ  :االتحاد - غزة
الوزارة ستفتح باب التوبة "تيدؼ لمقضاء عمى ظاىرة التخابر مع االحتالؿ اإلسرائيمي. وصرح حماد بأف 

داخمية أتعيد بالتستر التاـ ميما جربونا ميما فعمتـ وميما كانت جريمتكـ، بصفتي وزير ال"، مضيفًا "لمعمالء
. ووجو نداء لمعمالء بضرورة تسميـ أنفسيـ لمداخمية، مطالبًا عائالتيـ بالتعاوف مع الوزارة؛ "كانت قضاياكـ

 لتجنب أي فضيحة تعمؿ عمى اإلضرار بسمعة العائالت إذا تـ القبض عمى العمالء مستقباًل. 
مالء المتخابريف لصالح إسرائيؿ، إذا استمروا في خيانتيـ كؿ الع "يد مف حديد"وتوّعد حماد بالضرب بػ

وتعامميـ معيا، ووقعوا في قبضة رجاؿ أجيزة األمف الداخمي بغزة. عمى صعيد آخر، أوضح حماد أف 
سيفرج "معتقاًل بتيـ جنائية، قائاًل إنو  22الداخمية أطمقت سراح جميع المعتقميف السياسييف ولـ يبَؽ سوى 

 ."لمصالحة المجتمعيةعنيـ إذا تمت ا
 23/2/2113االتحاد، أبو ظبي، 

 
 هاني عابدين: اإلمارات ال تزال سندًا قويًا لمشعب الفمسطيني .9

أكد معالي الدكتور ىاني عابديف وزير الصحة الفمسطيني، أىمية الجيود اإلنسانية التي  :واـ -ظبي  أبو
 جو ظروفًا إنسانية صعبة.تضطمع بيا دولة اإلمارات عمى الساحة الفمسطينية التي توا

ظبي، إف مبادرات دولة اإلمارات تسيـ  وقاؿ خالؿ زيارة قاـ بيا مؤخرًا لمقر ىيئة اليالؿ األحمر في أبو
بقوة في تخفيؼ المعاناة وصوف الكرامة اإلنسانية وتحسيف حياة الفمسطينييف، مشددًا عمى أف اإلمارات قيادة 

 اعمًا أساسيًا لمشعب الفمسطيني.وشعبًا كانت وال تزاؿ سندًا قويًا ود
وأعرب عابديف عف تقديره لمدور الذي تقوـ بو ىيئة اليالؿ األحمر في توفير الخدمات الضرورية 
لمفمسطينييف، خاصة في المجاؿ الصحي، مشيرًا إلى أف الييئة قدمت نموذجًا فريدًا في البذؿ والعطاء مف 

 لفمسطيني.خالؿ وقفتيا المشرفة مع جميع قطاعات الشعب ا
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 23/2/2113االتحاد، أبو ظبي، 
 

 يستقبل رئيس نادي برشمونة عباس .11
استقبؿ الرئيس محمود عباس، أمس، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، رئيس نادي برشمونة  :وفا -راـ اهلل 

 االسباني ساندرو روسيؿ والوفد المرافؽ لو.
د الفمسطيني لكرة القدـ المواء جبريؿ الرجوب في مؤتمر وقاؿ رئيس المجنة األولمبية الفمسطينية رئيس االتحا

مباراة مشتركة بيف نادي برشمونة وفريؽ  إقامةطرح روسيؿ فكرة "صحفي مشترؾ مع روسيؿ عقب المقاء: 
إسرائيمي مشترؾ، ونحف سنناقشيا بكؿ نوايا حسنة، والفكرة جيدة، لكنيا مرتبطة بالوضع السياسي  -فمسطيني

 ."ضعيا إسرائيؿ لتحرؾ الرياضييف الفمسطينييفوالمعيقات التي ت
 23/2/2113الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 : نعاهدكم أسرانا لن نقيل ولن نستقيل ولن يهدأ لنا بال حتى يتم اإلفراج عنكم جميعاً الزهار .11

ة، وجو القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزىار عّدة رسائؿ ذات مضاميف مختمف: محمد عيد - غزة
أوليا لألسرى القابعيف في سجوف االحتالؿ قائاًل: "نعاىدكـ أسرانا لف نقيؿ ولف نستقيؿ، ولف ييدأ لنا باؿ 

وربط الزىار خالؿ مؤتمر صحفي عقب انتياء صالة الجمعة أماـ مكتب  حتى يتـ اإلفراج عنكـ جميعًا".
جميع األسرى مف كافة الفصائؿ  المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف بمدينة غزة، ىدوء حركة حماس؛ بإطالؽ

واألعمار، والمناطؽ الجغرافية في أرجاء الوطف، وكذلؾ مف األسرى العرب الذيف ساندوا قضية فمسطيف 
 بالكممة والبندقية.

وأثنى عمى صمود األسرى، وخاصة المضربيف عف الطعاـ، مضيفًا: "عيدنا معكـ أف يتـ إطالؽ سراحكـ، 
ـ مف العزؿ، بؿ خروجكـ مف السجوف، لتعودوا أحراًرا وتواصموا النضاؿ كما ليس بفؾ اإلضراب، أو إخراجك

 زمالؤكـ المحرريف".
ووجو رسالتو لالحتالؿ اإلسرائيمي بالقوؿ: "لقد عرفتمونا في كؿ المجاالت، نحف الذيف نستطيع أف نحقؽ ما 

وأردؼ حديثو  لمقاومة".نريد حرفيًا، سواء في صفقة وفاء األحرار، أو في التيدئة المشروطة بشروط ا
لالحتالؿ: "أقرؤوا التاريخ جيدًا حتى تدركوا أننا أشد عزمًا وتضحيًة عمى تحرير كامؿ فمسطيف، وعميكـ أف 

وقاؿ: "إف الذي ألقى خطبة الجمعة ىو عالـ مصري، يعبر عف أكثر مف  تقرؤوا الجغرافية السياسية مجددًا".
 واإلسالمي نحو قضية فمسطيف. مميوف مصري"، في إشارة لمتحوؿ العربي 90

وأضاؼ: "أطمقوا سراح المعتقميف بأيديكـ قبؿ أف نطمقيـ بأيدينا"، مثنيًا في الوقت نفسو، عمى صمود 
األسرى، وخصوًصا المضربيف عف الطعاـ، واصًفا إياىـ بػ"األبطاؿ" الذيف يمارس االحتالؿ غطرستو 

 ضدىـ.
دعـ الفمسطينييف بالماؿ والسالح "الذي نتقوى بو عمى  ودعا جميع الشعوب العربية واإلسالمية، إلى

 األعداء"، مبديًا ثقتو بالنصر القريب، والصالة في المسجد األقصى.
ووجو القيادي في حماس رسالتو لمسمطة الفمسطينية، مطالًبا بوقؼ التنسيؽ األمني مع االحتالؿ، والعمؿ 

 جماىيرية في وجو االحتالؿ.عمى رفع يدىا عف المقاومة، وعدـ تصدييا لميبات ال
ونصح السمطة بعدـ تعميؽ آماليا عمى زيارة الرؤساء األمريكييف، واعتبرىا محاوالت خارجية لعودة 

 المفاوضات الثنائية بيف السمطة و)إسرائيؿ( وتعطيؿ المصالحة الوطنية مف جية أخرى.
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تكـ، وال تجعموا الجبناء والخونة يقفوف وخاطب الزىار أبناء الضفة الغربية، قائاًل: "استأنفوا نشاطكـ وقو 
 أمامكـ، ونحف عمى ثقة بكـ وبقوتكـ".

 22/2/2013فمسطين أون الين، 
 

 عمى عزيز دويك "أسموب وضيعـ"تستنكر تهجم عزام األحمد ب حماس .12
أف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشؽ عبر عف  22/2/2013قدس برس،  ذكرت وكالة

فد فتح لحوارات المصالحة عزاـ األحمد عمى رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني أسفو لتيجـ رئيس و 
طالقو لتصريحات "مف شأنيا توتير أجواء المصالحة".  الدكتور عزيز الدويؾ، وا 

في موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ"  وقاؿ الرشؽ في تصريح مقتضب نشره عمى صفحتو الشخصية
جدًا ما حدث أمس في ندوة راـ اهلل وخطاب السيد عزاـ األحمد  (:" إنو لمؤسؼ2|21مساء الخميس )

ساءتو لمقائد الوطني الكبير األخ الدكتور عزيز دويؾ رئيس المجمس  التوتيري وتعكير أجواء المصالحة وا 
 التشريعي الفمسطيني"، عمى حد تعبيره.

بو زىري، الناطؽ باسـ الدكتور سامي أ، أف غزةمف  23/2/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم وأضاؼ
حركة حماس استنكر تيجـ عزاـ األحمد، عضو المجنة المركزية في حركة فتح، ورئيس وفدىا لمحوار، عمى 

 رمز الشرعية، رئيس المجمس التشريعي الدكتور عزيز دويؾ.
د وقاؿ أبو زىري في تصريٍح خاٍص لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ": "إف حركة حماس تستنكر تيجـ األحم

 بأسموب وضيع، عمى دويؾ خالؿ ندوة سياسية في راـ اهلل بالضفة الغربية".
 

 الفمسطينية: الخيارات مفتوحة في حال موت أحد المضربين عن الطعام في سجون االحتالل الفصائل .13
أكدت فصائؿ فمسطينية، عمى أف كافة الخيارات لدييا ستكوف مفتوحة بشكؿ واسع لمرد : محمد عيد - غزة

 حتالؿ اإلسرائيمي، في حاؿ استشياد أحد األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ.عمى اال
ويواصؿ أربعة أسرى فمسطينييف إضرابا مفتوحا عف الطعاـ؛ احتجاجًا عمى رفض االحتالؿ اإلفراج عنيـ، 

 .رغـ اعتقاليـ التعسفي، وىـ سامر العيساوي وأيمف الشراونة وطارؽ قعداف وجعفر عز الديف
وأشارت الفصائؿ إلى استخداـ كافة الوسائؿ الدبموماسية والجماىيرية، في الوقت الحالي لنصرة األسرى 
المضربيف، إال أنيـ حذروا مف أف تمادي االحتالؿ لتجاىؿ مطالب المضربيف، قد يؤدي إلى المجوء إلى الرد 

 العسكري لمضغط عمى االحتالؿ لتحقيؽ مطالب األسرى.
أف قضية األسرى تعتبر "اليـ األكبر" لدييا، وأف عممية تحريرىـ عمى رأس أولوياتيا  وأكدت حركة حماس

 في عمميا الدبموماسي والعسكري.
وأوضح القيادي في الحركة د. صالح البردويؿ، أف حركتو نفذت عشرات العمميات لخطؼ الجنود 

أسيرا وأسيرة مقابؿ  1048ليا مبادلة اإلسرائيمييف، مشيرًا في الوقت نفسو إلى نجاح آخرىا، والتي تمت خال
 الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط.

وذكر البردويؿ خالؿ حديثو لػ"فمسطيف" أف حركتو ىي األكثر تفاعاًل مع قضية األسرى، مف خالؿ سعييا 
 الدائـ لتوحيد الجيود الفمسطينية نحو قضيتيـ، إلى جانب فضح ممارسات االحتالؿ إعالميًا ودوليًا.

إلى جيود حركتو الدبموماسية في التواصؿ مع الراعي المصري، مف أجؿ إلزاـ االحتالؿ ببنود صفقة  وأشار
 التبادؿ، والتي عرفت باسـ صفقة "وفاء األحرار"، وكذلؾ إلزامو ببنود اتفاؽ "إضراب الكرامة".
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مع قضية األسرى،  ورأى البردويؿ أف المرحمة الحالية تستوجب بذؿ المزيد مف البعد الشعبي، والقانوني،
وخاصة المضربيف عف الطعاـ، محذرًا مف لجوء حركتو لخيارات مفتوحة مع االحتالؿ إلنياء قضية األسرى 

 المضربيف.
أما حركة الجياد اإلسالمي، فقد اعتبرت مماطمة االحتالؿ في تمبية مطالب وحقوؽ األسرى المضربيف، 

 لسياسية والوطنية الفمسطينية.بمثابة ورقة ضغط يستخدميا االحتالؿ عمى القوى ا
ورأى القيادي في الجياد خضر حبيب خالؿ حديثو لػ"فمسطيف"، أف سياسة اإلىماؿ الطبي، وتجاىؿ 
المطالب المشروعة لألسرى، تعبر عف مدى اإلجراـ اإلسرائيمي بحؽ اإلنسانية، موضحًا أف قضية األسرى 

ًا في الوقت نفسو، بضرورة وضع خطة استراتيجية تعد محؿ إجماع لدى جميع األطراؼ الفمسطينية، مطالب
 داعمة لقضية األسرى.

كما أكد أف غياب الخطة اإلستراتيجية الموحدة مف قبؿ الفمسطينييف، أدت إلى ضعؼ الموقؼ الوطني تجاه 
 قضية األسرى، منوىًا إلى أف حركتو تقوـ حاليًا بالفعاليات الجماىيرية والشعبية التضامنية مع األسرى في

 سجوف االحتالؿ عامة، والمضربيف عف الطعاـ خاصة، في إشارة لمدى مساندة حركتو لقضيتيـ.
وحذر حبيب االحتالؿ مف أي محاولة تودي بحياة األسرى األبطاؿ، وأضاؼ: "إف تمؾ المحظة ستؤدي إلى 

 التصعيد العسكري بشكؿ فوري وعاجؿ".
ؽ األسرى المضربيف، بمثابة تجاىؿ حقوؽ أبناء مف جيتيا، اعتبرت لجاف المقاومة الشعبية تجاىؿ حقو 

 الشعب الفمسطيني، معبرًة عف استيائيا مف دور المؤسسات الحقوقية تجاه قضية المضربيف.
وأوضح الناطؽ باسـ المجاف أبو الحسف، أف الفعاليات الجماىيرية والشعبية بيف الحيف واآلخر، والتي 

 لخيارات التي تتبعيا في الفترة الحالية.تنظميا المجاف في أرجاء الوطف، ىي إحدى ا
ودعا جميع الشعوب العربية واإلسالمية لضرورة تنظيـ ىبات جماىيرية وحقوقية في مختمؼ دوؿ العالـ، 

 لنصرة األسرى الفمسطينييف، مشيرًا إلى أف تحريرىـ وفؾ خالصيـ مف قيد األعداء واجب شرعي.
"سيفرض عمى ألوية الناصر صالح الديف، استخداـ الوسائؿ ورأى أف تعرض أي أسير إلى الموت الحقيقي، 

 العسكرية، والدخوؿ لمرحمة جديدة، ردًا عمى جرائـ االحتالؿ الممحوظة بحؽ األسرى المضربيف".
 23/2/2013فمسطين أون الين، 

 
 
 

 تدعو مصر إلعادة سفيرها إلى تل أبيب إسرائيميةقيادات  .25
، أمس، السمطات المصرية إلعادة "إسرائيؿ"ر سياسية كبيرة في دعت مصاد: وليد عبد الرحمف - القاىرة

تشريف  25في  وكاف الرئيس محمد مرسي قد أصدر قراراً  .السفير المصري عاطؼ سالـ إلى تؿ أبيب
قطاع غزة.  العدوافإلى القاىرة في أعقاب  "إسرائيؿ"نوفمبر الماضي باستدعاء السفير المصري لدى  /الثاني

المصادر اإلسرائيمية قالت في تصريحات لراديو "ء الشرؽ األوسط الرسمية في مصر، فإف وحسب وكالة أنبا
ف اليدوء يسود الميداف وذلؾ بفضؿ "أمس إف  "صوت إسرائيؿ" فترة طويمة مضت منذ انتياء ىذه العممية، وا 

ة العسكرية في الدور البناء واإليجابي لمصر في إطار التفاىمات التي تـ التوصؿ إلييا في أعقاب العممي
 ."غزة



 
 
 

 

 

           20ص                                    :388العدد:                34/3/3024السبت  التاريخ:

وتابعت الوكالة الرسمية أف المصادر اإلسرائيمية أعربت عف أسفيا لعدـ وجود قناة اتصاؿ مباشرة بيف 
الرئيس مرسي وأي مف المسؤوليف اإلسرائيمييف الكبار، إال أنيا أشارت إلى أنو بخالؼ ذلؾ ىناؾ عالقات 

الجانبيف، وقد اتضح ذلؾ في زيارة الوفود العسكرية  وتعاوف وثيؽ عمى المستويات السياسية والعسكرية بيف
 .اإلسرائيمية والمصرية لكال الجانبيف مؤخراً 

 34/3/3024الشرق األوسط، لندن، 
 

 : ليفني أمامها طريق صعب لدفع مساعي السالم مع الفمسطينيينرويترز .26
سرائيمي اليميني بنياميف رويترز: يكشؼ االئتالؼ الذي أبرمتو تسيبي ليفني مع رئيس الوزراء اإل وكالة

نتنياىو عف الكثير مف العقبات التي تنتظر ليفني في ميمتيا الجديدة لمسعي لتحقيؽ السالـ مع 
باراؾ أوباما زيارة  األمريكيوظيرت توقعات عف مبادرة جديدة لمسالـ بسبب اعتزاـ الرئيس  الفمسطينييف.

 الشير المقبؿ. واألردفوالضفة الغربية  "إسرائيؿ"
لتبييض  )نتنياىو لميفني(سيستغميا" :يقوؿ األربعاءيوـ  ،رتسآالمعمؽ السياسي بجريدة ى ،كتب يوسي فيرترو 

الذيف  واألوروبييفاألمريكييف  إلىسيرسميا كثيرا "وأضاؼ  ."وجيو.. كمسؤولة عالقات عامة في الخارج
 ."ؿ مع الفمسطينييفيحبونيا حتى تشرح مدى صعوبة سير األوضاع داخؿ االئتالؼ وصعوبة التعام

كاف سيصبح ورقة "ديما( اوفي مواجية ىذا التشكؾ قالت ليفني لنواب حزب الحركة إف حزبيا السابؽ )ك
 لو كاف حذا حذو فصائؿ أخرى وانضـ لحكومة نتنياىو التي شكميا منذ أربع سنوات. "توت لسياسة قائمة

مف جمس عمى طاولة  أوؿحزب الحركة كاف  تزاؿ جارية وأف وأضافت أف جيود تشكيؿ االئتالؼ الحالي ال
 مجمس الوزراء واف اتفاقو مع نتنياىو والتزامو بالسالـ ىما خطوط استرشادية لتحديد سياسة الحكومة.

يكوف تعييف ليفني مجرد خطوة  أالإنو يتمنى  ةوقاؿ عبد اهلل عبد اهلل المسؤوؿ الكبير بحركة فتح الفمسطيني
وقاؿ عبد اهلل إف ليفني لدييا خبرة في مفاوضات السالـ لكف  ييدا لزيارة أوباما.تكتيكية مف جانب نتنياىو تم

 ىو القرار السياسي الذي ستنفذه وىذا يتوقؼ عمى سياسة حكومة نتنياىو. األىـ
 34/3/3024، لندن، القدس العربي

 
 
 

 أداء نتنياهو في عممية تشكيل الحكومة وننتقدي "الميكود"في  نومسؤول .27
نتنياىو في عممية بنياميف ميكود انتقادىـ ألداء النقمت جريدة معاريؼ عف مسؤوليف في حزب  (.)يو.بي.آي

 تشكيؿ الحكومة الجديدة وتخوفيـ مف فشمو وأف يؤدي ذلؾ إلى انييار شعبية الحزب. وقالوا إف 
 ."أداء نتنياىو في المفاوضات االئتالفية قد يؤدي إلى تدمير الحزب

 34/3/3024الخميج، الشارقة، 
 

 وتراجع قوة قائمة "الميكود بيتنا" تتوقع تعثر تشكيل حكومة نتنياهو استطالعات .28
استطالع لمرأي نشر في جريدة ، أف الفرنسيةالوكالة نقاًل عف  33/3/3024الجزيرة.نت، نشر موقع 

حكومي، معاريؼ اإلسرائيمية خمص إلى أف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو يواجو صعوبة في تشكيؿ ائتالؼ 
وأفاد االستطالع بأنو في  ما دفع الصحؼ إلى تكينات بشأف سيناريو غير مرجح بإجراء انتخابات جديدة.
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إسرائيؿ بيتنا )يميف ويميف قومي( التي -حاؿ تنظيـ انتخابات جديدة اليوـ سيتفاقـ ضعؼ الئحة الميكود
مما  مقعداً  22 ر الماضي، أي أقؿ بػيناي /مقعدا في انتخابات كانوف الثاني 43يترأسيا نتنياىو وأحرزت 

 .نائباً  39كاف لدى الحزبيف في البرلماف المنتيية واليتو، ولف تحصؿ عمى أكثر مف 
وحسب االستطالع فإف حزب "ىناؾ مستقبؿ" )يش عتيد( برئاسة يائير لبيد سيحرز المزيد مف التقدـ ويناؿ 

 .إضافياً  " نائباً ، في حيف سيكسب الحزب القومي "البيت الييوديمقعداً  35
فإف "ىناؾ مستقبؿ" قد يتصدر أحزاب  ،وحسب استطالع آخر عبر اإلنترنت ونشره موقع يديعوت أحرونوت

 .نائباً  33إسرائيؿ بيتنا الذي سيتراجع إلى -، متقدما عمى الميكودالكنيست عبر ثالثيف نائباً 
ىو المحتمميف بالتحالؼ وىما "ىناؾ ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمية عف محمميف سياسييف أف شريكي نتنيا

تفاىما عمى انتزاع أكبر قدر ممكف مف  ،مقعدا( 23مستقبؿ" )يش عتيد( والحزب القومي "البيت الييودي" )
 التنازالت مقابؿ انضماميما لمحكومة.

نشرتو جريدة الذي ستطالع ، أف اال(.)يو.بي.آينقاًل عف وكالة  34/3/3024الخميج، الشارقة، وأضافت 
لكف قوة حزب العمؿ ستنخفض مف  ،23مقعدًا إلى  22قوة حزب شاس ستزداد مف أف  عمى دؿ عاريؼم

وجاء في االستطالع أف قوة حزب ميرتس  مقعدًا. 22مقعدًا حصؿ عمييا في االنتخابات األخيرة إلى  26
قوة حزب بينما ستنخفض  ،8ػ مقاعد وسيحافظ حزب ييدوت ىتوراة عمى مقاعده ال 8إلى  7سترتفع مف 

 مقاعد. 6إلى  7مف  ،برئاسة تسيبي ليفني ،الحركة
مقاعد، بينما توقع  5مقعدًا، وسيحصؿ كؿ حزب عمى  23إلى  22وسترتفع قوة األحزاب العربية الثالثة مف 

 ديما نسبة الحسـ.ااالستطالع أال يتجاوز حزب ك
 

 يثير استياء حكومة نتنياهو مرشح لألوسكار فيمم إسرائيمي .29
بعدـ ارتياح مف جانب حكومة  ،ينافس عمى جوائز األوسكار ،قوبؿ فيمـ وثائقي إسرائيمي: يترزرو وكالة 

 رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو التي كانت محور انتقادات الفيمـ لمسياسة اإلسرائيمية تجاه الفمسطينييف.
ابقيف لجياز األمف الداخمي باالعترافات المقمقة مع ستة رؤساء س أشبومقابالت  "حراس البوابة"ويعرض فيمـ 

عامًا والتعصب القومي الييودي  57اإلسرائيمي )شيف بيت( ويصور احتالؿ الضفة الغربية المستمر منذ 
 ."إسرائيؿ"خطر عمى بقاء  أنيماعمى 

تينئة اإلسرائيمييف الذيف يحققوف نجاحات في الخارج الصمت عف  إلىوالتـز نتنياىو الذي عادة ما يسارع 
 لذي قاؿ احد مساعديو انو لـ يشاىده. وجاء رد الفعؿ الصادر مف مسؤوليف آخريف فاترًا.الفيمـ ا

القدامى التي يتحدثوف  "شيف بيت"المقابالت مع رجاؿ  إفوقاؿ نائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي موشي يعالوف 
افمة، ومؤامرة مف غزة اعتقال بتيمة خطؼ ح أبناءمثؿ قتؿ بتوجيو مف الجياز الثنيف مف  أحداثفييا عف 

وأضاؼ  ."لخدمة الرواية الفمسطينية"كبيرة في القدس، صيغت  إسالميةجانب متطرفيف ييود لتفجير مقبرة 
ما عرض فيو عرض بأسموب مف جانب واحد تمامًا، ولذا "ف أالجيش اإلسرائيمي  إلذاعةفي تصريح  ،يعالوف

 ."فإف الفيمـ منحاز
 34/3/3024الحياة، لندن، 

 
 وتركيا "إسرائيل"محادثات مصالحة سرية بين  أنباء عن .:2
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عف مصادر إسرائيمية، إنو تجري محادثات مصالحة  ذكرت جريدة راديكاؿ التركية، نقالً  :القدس المحتمة
لزيارة  وتركيا، يقودىا مستشار األمف القومي اإلسرائيمي يعكوؼ عميدرور، تمييداً  "إسرائيؿ"سرية تجري بيف 

 ."إسرائيؿػ"أوباما ل الرئيس األمريكي باراؾ
تركيا عمى استعداد "أف  ،اإلسرائيمية عمى موقعيا االلكتروني اإلذاعةحسب ما ذكرت  ،الجريدة وأضافت

لمتنازؿ عف مطمبيا برفع الحصار عف قطاع غزة، في حيف تدفع إسرائيؿ تعويضات لذوي القتمى الذيف 
 ."وقوع الضحايا ، وتعبر عف أسفيا عف3020سقطوا في أسطوؿ الحرية في أيار 

وقالت اإلذاعة إف التقديرات في تركيا تشير إلى أنو لف يتـ التوصؿ إلى أي اتفاؽ قبؿ تشكيؿ الحكومة 
 ."إسرائيؿ"الجديدة في 

إف عدـ وجود وزير الخارجية اإلسرائيمية السابؽ "ونقمت الجريدة التركية عف مصادر دبموماسية قوليا 
وأشارت الجريدة إلى أف  ."تيح تصويب العالقات بيف إسرائيؿ وتركيادور ليبرماف في الحكومة قد يجأفي
لتركيا بإدخاؿ مواد لبناء مستشفى في غزة، كما استكممت صفقة لتزويد طائرات  سمحت مؤخراً  "إسرائيؿ"

 ."والتجسس في الجيش التركي بأنظمة دفاعية الكترونية إسرائيمية اإلنذار
 التعقيب عمى النبأ. ورفض مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي

 34/3/3024الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 واالتفاق عمى إقامة مزارع إسرائيمّية في اإلقميم "إسرائيل"وفد من كردستان العراق يزور  .30
النقاب عف أّف وفدًا كرديًا رفيع  ،أمس ،زىير أندراوس: كشفت جريدة يديعوت أحرونوت العبرّية -الناصرة 
بزيارة رسمية إلى تؿ أبيب، لمبحث في سبؿ التعاوف  قاـ مؤخراً  ،ة إقميـ كردستاف العراؽيمثؿ حكوم ،المستوى

بيف الجانبيف، كما لفتت الجريدة إلى أف الزيارة لـ تعمف بشكؿ رسمي، وجرت قبؿ أياـ تحت ستار مف السرية 
 الكاممة.

ف الخبراء االقتصادييف والزراعييف. وذكرت الجريدة أف الوفد ضـ نائب رئيس اإلقميـ ووزير الزراعة، وعددًا م
ورغـ أف الجريدة لـ تذكر اسمي المسؤوليف الرسمييف، فإف مف المعروؼ أف نائب رئيس اإلقميـ ىو كوسرت 
رسوؿ ووزير الزراعة ىو جميؿ سميماف حيدر، وقامت بنشر صورة ألعضاء الوفد وىـ يزوروف القرية 

 ي الضفة الغربّية.التعاونّية )أفيكيـ( في منطقة غور األردف ف
باإلضافة إلى ذلؾ، زادت الجريدة العبرّية قائمًة إف اليدؼ الرئيسي مف وراء الزيارة ىو البحث في سبؿ 
نتاج الحميب ومشتقاتو.  التعاوف واالطالع عمى الخبرات اإلسرائيمية في مجاؿ الزراعة وتربية الدواجف وا 

كيـ، وقاـ بمعاينة مزرعة إسرائيمّية نموذجّية، وذلؾ تمييًدا وبحسب الجريدة، فإف الوفد الكردي زار كيبوتس افي
 إلقامة مزرعة إسرائيمية شبيية بيا في منطقة إقميـ كردستاف.

وتابعت الجريدة قائمًة إّف نائب رئيس إقميـ كردستاف حؿ ضيًفا عمى مكاتب شركة )افيميمكا( اإلسرائيمية، 
ورة، باإلضافة إلى االستفادة مف خبرات الشركة إلقامة وأبدى اىتمامًا خاًصا بشراء معدات زراعية متط

مزرعة نموذجية في كردستاف العراؽ، وفقًا لمنموذج اإلسرائيمي. وقالت المصادر اإلسرائيمّية، إّف المزرعة 
النموذجية المنوي إقامتيا في إقميـ كردستاف العراؽ، ستكوف األكبر واألكثر تطورًا وحداثة في العراؽ، وقد 

مف الجانبيف، اإلسرائيمي والكردي، الخطط الالزمة لكي يجري تسويؽ إنتاج المزرعة اإلسرائيمية  أعد كؿ
عمى كامؿ مساحة األراضي العراقية، وعدـ االكتفاء فقط بسكاف اإلقميـ الكردي، مشيرة إلى أف وفدًا إسرائيميًا 
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يبدأ  أفإقميـ كردستاف، ومف المتوقع  يضـ ميندسيف زراعييف وخبراء، سيتوجو في الفترة القريبة المقبمة إلى
 تنفيذ ما جرى االتفاؽ عميو بيف الجانبيف.

 34/3/3024، لندن، القدس العربي
 

 شهيدًا فمسطينيا في سورية منذ بداية الثورة 2035مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية:  .32
( مف 1994عبود" مواليد )دمشؽ: قالت مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية: إف الشاب "حسف سمير 

سكاف مخيـ اليرموؾ فمسطيني الجنسية, استشيد إثر قصؼ الطيراف الحربي لمنظاـ لمنطقة دوار فمسطيف 
( 1024بالصواريخ منذ عدة أياـ، ليرتفع بذلؾ عدد الشيداء مف الالجئيف الفمسطينييف في سورية إلى  )

 شييدًا.
الفجر األولى لقصؼ بقذائؼ الياوف في مناطؽ متفرقة  وأكدت المجموعة تعرض مخيـ اليرموؾ في ساعات

منو دوف أف تسفر عف إصابات، كما ُسجؿ سقوط قذيفة عمى شارع العروبة جادات بئر السبع خمفت أضرار 
مادية في المكاف. مف جانب آخر خرج أىالي مخيـ اليرموؾ بمظاىرة عقب صالة الجمعة مف أماـ جامع 

ىتؼ المتظاىروف لفمسطيف وطالبوا بفؾ الحصار عف المخيـ، كما أدانوا فمسطيف، جابت شوارع المخيـ و 
القصؼ الصاروخي عمى مخيـ اليرموؾ الذي أوقع عدًدا مف الشيداء وأسقط عشرات الجرحى، وما زاؿ 
الجيش النظامي يفرض حصاًرا اقتصاديًا عمى األىالي داخؿ المخيـ حيث يمنع دخوؿ المواد الطبية 

 مع استمرار عمميات القصؼ العشوائي وقنص المدنيف.والمحروقات إليو, 
وشيد مخيـ النيرب ىدوًءا نسبيا وحركة طبيعية بعد تواتر األحداث فيو، والتي سببت حالة مف القمؽ واليمع 
بيف سكاف المخيـ عمى خمفية التوتر األمني الحاصؿ فيو، وأضاؼ المراسؿ أف سكاف مخيـ النيرب يعانوف 

لمعيشية خاصة في ظؿ شح المواد الغذائية والتدفئة واستمرار انقطاع التيار الكيربائي مف تدىور األوضاع ا
 وشبكة االتصاالت عنو.

 23/2/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

صابات واعتقاالت .33  التظاهرات تعم أنحاء الضفة الغربية ومواجهات مع االحتالل وا 
والعديد مف المدف في الضفة مواجيات مع قوات االحتالؿ، كتب مندوبو "األياـ"، "وفا": شيدت مدينة القدس 

أعقبت مسيرات نظمت امس، بعد صالة الجمعة، تضامنًا مع األسرى المضربيف عف الطعاـ، ورفضًا 
جراءات االحتالؿ، أصيب خالليا العشرات باالختناؽ جراء قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع الني  لممارسات وا 

 افة عمى جموع المشاركيف، فيما تـ اعتقاؿ آخريف.أطمقتيا قوات االحتالؿ بكث
ففي القدس، اقتحمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ظير أمس المسجد األقصى المبارؾ ما أدى إلى إصابة 

 فمسطينييف فيما اعتقمت عددًا مف المصميف اآلخريف. 10
ناحية باب المغاربة وباب  وقد اقتحمت قوات كبيرة مف الجيش والوحدات الخاصة والشرطة اإلسرائيمية مف

السمسمة مع انتياء صالة الجمعة المسجد األقصى بداعي قياـ عدد مف المصميف برشؽ ىذه القوات بالحجارة 
 خالؿ مسيرة تضامنية مع األسرى الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية وخاصة المضربيف عف الطعاـ منيـ.

فمفؿ عمى عدد مف الفمسطينييف الذيف لجأوا إلى داخؿ وقاؿ شيود عياف إف قوات االحتالؿ رشت غاز ال
المسجد فيما اعتمى عدد مف القناصة المتحؼ اإلسالمي في المسجد قبؿ إجبار المصميف عمى الخروج مف 

 المسجد وساحاتو.
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 ووقعت مواجيات في حارة باب حطة المالصقة لممسجد بيف الشباف وقوات االحتالؿ.
فمسطينييف في بمدة العيساوية خالؿ مواجيات بيف  5طة اإلسرائيمية اعتقاؿ مف جية ثانية فقد أعمنت الشر 

 قوات االحتالؿ والشباف الفمسطينييف الغاضبيف في البمدة.
وقالت الناطقة بمساف الشرطة اإلسرائيمية لوبا السمري انو" في حي العيساوية في القدس تـ اعتقاؿ خمسة 

رشقيـ الحجارة تجاه قوات الشرطة ىناؾ دوف تسجيؿ أضرار  قاصر( محمييف بعد 1بالغيف و 4مشتبييف )
 بشرية تذكر".

 30-12مقدسييف تتراوح أعمارىـ بيف  5وذكر مركز معمومات وادي حموة أف القوات المستعربة اعتقمت 
 عامًا وىـ: وديع عبيد، ومحمد درباس، ومحمد عسولي، وخمدوف داري، ومحمد حاليقة.

إلسرائيمية ىدمت خيمة االعتصاـ التضامنية مع األسير سامر العيساوي المقامة وَأضاؼ السكاف أف القوات ا
 وسط البمدة، وسارع الشباف عمى إعادة بنائيا فور انسحاب القوات مف القرية.

وفي الخميؿ، أصيب، أمس، عدد مف المواطنيف، بينيـ واحد عمى األقؿ أصيب بعيار معدني وتـ نقمو إلى 
ء اعتداء قوات االحتالؿ عمى تظاىرة لممطالبة بإعادة فتح شارع الشيداء وسط المستشفى الحكومي، جرا

 الخميؿ، 
كما أصيب، امس، ثالثة شباف بالرصاص، خالؿ مواجيات مع قوات االحتالؿ، عند المدخؿ الرئيس لبمدة 

 بيت أمر شماؿ الخميؿ.
يدة" القريب مف المدخؿ، وقالت مصادر محمية، إف المواجيات التي تجددت، أمس، وتركزت في "حي عص

 جاءت تضامنًا مع األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ.
وفي بمدة يطا جنوب الخميؿ، أمس، نظـ األىالي اعتصامًا تضامنيًا مع األسرى، خاصة المضربيف عف 

 الطعاـ، بمشاركة فعاليات رسمية وأىمية، ولجنة مقاومة الجدار واالستيطاف في البمدة.
قرية بمعيف، غرب راـ اهلل أصيب، أمس، عشرات المواطنيف والمتضامنيف األجانب واإلسرائيمييف وفي 

باالختناؽ ، جراء إطالؽ قوات االحتالؿ الغاز المسيؿ لمدموع لقمع المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعية 
 السممية المناىضة لجدار الفصؿ العنصري واالستيطاف ومصادرة األراضي.

المسيرة التي شارؾ فييا عشرات المواطنيف والمتضامنيف األجانب واإلسرائيمييف، مف وسط قرية  وانطمقت
بمعيف، بعد صالة الجمعة، باتجاه األراضي المحررة "محمية أبو ليموف"، التي تمكف أىالي القرية مف 

وصوليا لممنطقة استعادة جزء منيا بعد مصادرتيا لصالح الجدار، إال أف قوات االحتالؿ ىاجمتيا فور 
المقاـ عمييا الجدار، بالغاز المسيؿ لمدموع وقنابؿ الصوت، ما أدى إلى إصابة عشرات المتظاىريف 

 باالختناؽ.
عامًا( واقتادتو الى  13وفي قرية النبي صالح، احتجزت قوات االحتالؿ، أمس، الطفؿ وسيـ محمد سرحاف )

مواطنيف آخريف بأعيرة معدنية والعشرات باالختناؽ، خالؿ البرج العسكري القريب مف القرية بعد أف أصابتو و 
 قمعيا مسيرة القرية األسبوعية المناوئة لمجدار واالستيطاف.

وفي نابمس، أصيب، أمس، عدد مف المتظاىريف، باالختناؽ خالؿ مواجيات بيف عشرات الشباف وجنود 
 االحتالؿ، عمى المدخؿ الجنوبي لمدينة نابمس.

راـ اهلل،  -المواطنيف انطمقوا في مسيرة نحو حاجز حوارة العسكري عمى طريؽ نابمس وكاف العشرات مف 
عقب صالة الجمعة التي أقيمت وسط مدينة نابمس تضامنًا مع األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف 

 االحتالؿ.
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نًا مع يذكر أف المئات مف المواطنيف شاركوا في صالة الجمعة التي أقيمت وسط مدينة نابمس تضام
 األسرى.

عامًا(، بعد االعتداء عميو بالضرب،  14وفي جنيف، اعتقمت قوات االحتالؿ الطفؿ أمير ماجد عرقاوي )
 وأصابت العشرات بحاالت اختناؽ، خالؿ مواجيات اندلعت، أمس، بالقرب مف حاجز الجممة العسكري.

أمس، صالة الجمعة، في مدرسة  وفي بمدة عرابة جنوب جنيف، أقاـ أىالي األسرى المضربيف عف الطعاـ
 الشييد أبو عمي مصطفى، أعقبيا ميرجاف خطابي حاشد ووقفة تضامف مع األسرى المضربيف.

، شرؽ قمقيمية، أصيب، أمس، النائب العربي في الكنيست اإلسرائيمي محمد بركة، بحالة  وفي قرية كفر قدـو
راء استنشاقيـ الغاز المسيؿ لمدموع، الذي اختناؽ، إضافة الى العشرات مف المواطنيف والمتضامنيف، ج

أطمقتو قوات االحتالؿ لقمع المشاركيف في مسيرة القرية األسبوعية السممية المناىضة لالستيطاف، والمطالبة 
 بفتح المدخؿ الرئيسي لمقرية المغمؽ منذ أكثر مف عشر 

 23/2/2013األيام، رام اهلل، 
 

 تضامنين مع األسرى واالحتالل"أوتشا" ترصد تصاعد المواجهات بين الم .34
القدس المحتمة: سجؿ تقرير أممي ارتفاًعا ممموًسا في عدد االشتباكات العنيفة بيف المتظاىريف الفمسطينييف 

 وقوات االحتالؿ اإلسرائيمية األسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنيف الفمسطينييف.
ع لألمـ المتحدة "أوتشا"، في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة وقاؿ مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية التاب

(: "إف ىذه االشتباكات وقعت خالؿ احتجاجات متعددة ُنظمت تضامًنا مع األسرى 2|23عنو اليـو السبت )
 الفمسطينييف المحتجزيف في السجوف اإلسرائيمية الذيف ينفذوف إضرابا عف الطعاـ حالًيا".

مف مائة وعشريف مواطًنا فمسطينًيا مف بينيـ تسعة عشر طفاًل أصيبوا خالؿ ىذه وأوضح التقرير أف أكثر 
المواجيات، مشيًرا إلى أف "ما يزيد عف نصؼ الفمسطينييف أصيبوا بأعيرة معدنية مغمفة بالمطاط وجرح 

جراء  آخروف جراء إصابتيـ بقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع أو اعتداء الجنود اإلسرائيمييف عمييـ الضرب أو
 استنشاقيـ الغاز المسيؿ لمدموع".

كما سجؿ مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية خالؿ ىذا األسبوع وقوع ستة حوادث متصمة بالمستوطنيف أسفرت 
لحاؽ أضرار بممتمكاتيـ.   عف وقوع إصابة في صفوؼ الفمسطينييف وا 

حي بيت حنينا في القدس الشرقية ورصد التقرير قياـ بمدية القدس االحتاللية ىدـ منزؿ مف طابؽ واحد في 
بحجة عد الترخيص، مما أدى إلى تيجير عائمتيف مكونتيف مف تسعة أفراد مف بينيـ خمسة أطفاؿ، وىو 

مقارنة بأربعة وعشريف مبنى ىدمت في  2013المبنى الثامف الذي ييدـ في القدس الشرقية منذ بداية عاـ 
 . 2012عاـ 

دونما مف األراضي في قرية نحاليف  25يش اإلسرائيمي أوامر طرد ضد وخالؿ ىذا األسبوع أيضا أصدر الج
 دونما في قرية حوساف )وكالىما في بيت لحـ( بحجة أف األرض أعمف عنيا "أراضي دولة". 30و

 23/2/2013قدس برس، 
 

 المستشفى إلىالفمسطينيين المضربين عن الطعام نقموا  األسرىثالثة من  .35
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حدثة باسـ ادارة مصمحة السجوف االسرائيمية الجمعة اف ثالثة مف االسرى القدس ػ ا ؼ ب: اعمنت المت
االربعة المضربيف عف الطعاـ نقموا الى المستشفى الجراء فحوصات طبية لمتاكد مف اف وضعيـ عمى ما 

 يراـ.
وقالت سيفاف وايزماف لوكالة فرانس برس اف 'االسير ايمف شراونة نقؿ الى مستشفى سوروكا واالسيريف 
طارؽ قعداف وجعفر عز الديف نقال الى مستشفى اساؼ ىاروفيو في تؿ ابيب'، بدوف اف تذكر اي تفاصيؿ 

 عف االسير الرابع سامر العيساوي.
 واضافت انو 'مف المتوقع اف يمضي ثالثتيـ نياية االسبوع في المستشفى'.

 23/2/2013القدس العربي، لندن، 
 

 ةإضافية من فمسطينيي سوري أعداده عمى تحمل تضاؤل قدرات عمنلبنان: مخيم الجميل ي .36
أطمقت المجاف الشعبية في مخيـ الجميؿ في بعمبؾ صرخة عالية، بعد تضاؤؿ قدراتيا عمى تحمؿ أعداد 
إضافية مف الفمسطينييف النازحيف مف سورية، وقد بات عددىـ يساوي ثالثة أضعاؼ عدد أبناء المخيـ 

شخص، تـّ  8000عائمة ما يساوي  1052لعائالت النازحة األصمييف. وحتى مساء أمس، وصؿ عدد ا
إسكاف ستمئة عائمة داخؿ المخيـ، ووّزع الباقوف عمى أحياء المدينة في شقؽ ال يتحمؿ النازح دفع بدالت 

نصب النازحوف الفمسطينيوف خيمة أماـ مكاتب « األونروا»إيجارىا. ومع تراجع وتضاؤؿ حجـ مساعدات 
 ، ميدديف بتصعيد االحتجاج.«األونروا»وا فييا احتجاجًا عمى سياسة األمـ المتحدة واعتصم

 في لبناف آنا ديسمور.« األونروا»ووجيت المجاف الشػػعبية مذكرة المدير العاـ لػ
 23/2/2013السفير، بيروت، 

 
 ثر اعتصامهم في ساحة القسمإ " في سجن نفحة4عزل أسرى قسم " .26

اثر اعتصاميـ في ساحة القسـ ورفضيـ الدخوؿ الى  4سرى في قسـ راـ اهلل: عزلت ادارة سجف "نفحة " اال
غرفيـ، احتجاجا عمى قياـ سمطات االحتالؿ امس باعتقاؿ المواطنة سياـ عمي عيسى البطاط اثناء زيارتيا 

 البنيا األسير ىيثـ إسماعيؿ عبد الفتاح البطاط في نفس السجف.
ؿ احتجزت والدة االسير وعزلتيا واخضعتيا لمتفتيش ثـ وافاد اىالي االسرى لػالقدس، اف قوات االحتال
 اقتادتيا لداخؿ السجف ورفضت اطالؽ سراحيا.

 23/2/2013القدس، القدس، 
 

 اتحاد الكرة الفمسطيني يشترط اعتراف "إسرائيل" بالكيان الرياضي الفمسطيني إلقامة مباراة مشتركة .38
الجمعة باقتراح نادي برشمونة االسباني إلقامة مباراة  )د ب أ(: رحب اتحاد كرة القدـ الفمسطيني -راـ اهلل

 ودية مع فريؽ فمسطيني إسرائيمي مشترؾ ، لكنو اشترط اعتراؼ إسرائيؿ بالكياف الرياضي الفمسطيني.
وقاؿ رئيس االتحاد المواء جبريؿ الرجوب في مؤتمر صحفي مع رئيس نادي برشمونة ساندرو روسيؿ في راـ 

مسطيني سيبحث اقتراح نادي برشمونة بشأف المباراة بنوايا حسنة ، لكنو استبعد إقامتيا اهلل ، إف الجانب الف
 "كونيا مرتبطة بالوضع السياسي والمعيقات التي تضعيا اسرائيؿ لتحرؾ الرياضييف الفمسطينييف".
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والكرة اآلف واعتبر الرجوب أف الفكرة ستحدث زلزاال في المنطقة في حاؿ تنفيذىا "لكف الفكرة لـ تنضج بعد 
في الممعب اإلسرائيمي ، فإذا انتيى االحتالؿ وأزيمت المستوطنات واقتنع االسرائيميوف بأف لنا كياننا المستقؿ 

 ويعترفوف بوجودنا مف الممكف أف يتحوؿ الحمـ إلى حقيقة".
يا وأوضح الرجوب إف عمى الطرؼ اآلخر )إسرائيؿ( التقدـ بشجاعة وجرأة ويقوؿ إف ىناؾ كيانا رياض

فمسطينيا حقيقيا يعاني ويعاقب لمجرد أنيـ فمسطينيوف وىذا ما ال يجب أف تعرفو كرة القدـ ففكرة كرة القدـ 
 رسالتيا السالـ والتعميـ واألخالؽ القيمة".

 23/2/2013القدس العربي، لندن، 
 

 الفمسطينيين تضامنًا مع األسرى الصميب األحمر الدولير مق أمام اعتصاماألردن:  .39
اعتصػػـ عشػػرات الناشػػطيف األردنيػػيف أمػػاـ  الصػميب األحمػػر الػػدولي فػػي عّمػػاف ليػػؿ الخميس/الجمعػػة  :عّمػاف

 وطمبًا مف الجيات المعنية التدخؿ حياؿ تفاقـ الوضع. "اإلسرائيمي"تضامنًا مع األسرى في سجوف االحتالؿ 
دوؿ عربيػػة  "صػػمت"، واسػػتنكر المشػػاركوف فػػي االعتصػػاـ، الػػذي دعػػا إليػػو حػػزب الوحػػدة الشػػعبية المعػػارض

وعػػدـ أخػػذ جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة مواقػػؼ حازمػػة لمضػػغط دوليػػًا فػػي ىػػذا اإلطػػار، رافعػػيف الفتػػات تسػػػتعرض 
يومػػًا، سػػامر العيسػػاوي ورفاقػػو وكفػػاحيـ ضػػد أبشػػع أسػػاليب  325صػػمود األسػػير المضػػرب عػػف الطعػػاـ منػػذ 

 التعذيب والتنكيؿ وسوء المعاممة والعزؿ االنفرادي.
اسػػتيجنت بشػػدة  "الصػػميب األحمػػر"مػػذكرة إلػػى بعثػػة  "الوحػػدة الشػػعبية"المكتػػب السياسػػي فػػي وسػػمـ أعضػػاء 

سػػػكوت وصػػػمت وتجاىػػػؿ المجتمػػػع الػػػدولي حيػػػاؿ ضػػػرب الكيػػػاف الصػػػييوني كافػػػة األطػػػر القانونيػػػة عػػػرض 
الحػػائط، وحّممػػت المنظمػػات الحقوقيػػة الدوليػػة المسػػؤولية الكاممػػة عػػف حيػػاة األسػػرى وضػػرورة التحػػرؾ الفػػوري 

 .إلنياء الممارسات الخطرة ضدىـ
 34/3/3024الخميج، الشارقة، 

 
 

 بدي تضامنه مع األسرىوي "الوحدة الفمسطينية"شدد عمى ي الحصلبنان: سميم  .:3
اسػػتقبؿ الػػرئيس سػػميـ الحػػص وفػػدا مػػف جبيػػة التحريػػر الفمسػػطينية، برئاسػػة عضػػو القيػػادة عبػػاس "المسػػتقبؿ": 

 .33/3/3024 الجمعة
"جانػب الشػعب الفمسػطيني"، مشػددا عمػى تعزيػز الوحػدة الفمسػطينية، مبػديا تضػامنو  إلػىوأعمف الحص وقوفػو 

 والمعتقميف في سجوف االحتالؿ". األسرىمع 
 34/3/3024لمستقبل، بيروت، ا

 
 متوقف نهائياً  "إسرائيل"مصري: التعاون الزراعي مع ال الزراعة وزير .40

التعػاوف المصػري  أف، األراضػيواستصػالح  راعػةالز كشؼ الدكتور صالح عبد المؤمف، وزير : عصاـ بدوي
، مثممػا كػاف إشػكالوبجميػع  المشػتركةلممشػاريع  لمعػودة نيػةتوقؼ نيائًيا، وانو ال  الزراعةفي مجاؿ  اإلسرائيمي

 في الماضي.
تحػػدث فييػػا خبػػراء زراعيػػيف عػػف اسػػتمرار  إعالميػػو" حػػوؿ تقػػارير األىػػراـ ةجػػاء ذلػػؾ رًدا عمػػي تسػػاؤالت "بوابػػ

وقتنػػا الحػػالي، والتػػي شػػكمت منػػذ عػػاـ  إلػػي المشػػتركة اإلسػػرائيمية المصػػرية الزراعيػػة المجنػػةاجتماعػػات انعقػػاد 
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واالبتعػػاد عػػػف  المربحػػة أالقتصػػاديوبزراعػػو الحاصػػالت  أوصػػػتضػػمف معاىػػده كامػػب ديفيػػد، والتػػي  2:92
 .بمصر المربحةغير  أالستراتيجيوزراعو الحاصالت 

 32/3/3024األهرام، القاهرة، 
 

 فمسطين صحفييإيقاف االعتداءات اإلسرائيمية عمى باد الصحفيين العرب يطالب اتح .42
العالميػة المدافعػة عػف حريػة الػرأي والتعبيػر طالب اتحاد الصحفييف العرب جميع المنظمات : المنامة ،القاىرة

بضػػرورة التػػدخؿ إليقػػاؼ الممارسػػات اإلسػػرائيمية السػػافرة والمسػػتمرة بػػال رادع مػػف ضػػمير أو مراعػػاة لإلنسػػانية 
نقمػػو مصػػدر رسػػمي  ،33/3/3024وشػػدد االتحػػاد فػػي بيػػاف لػػو اليػػـو الجمعػػة  بحػػؽ الصػػحفييف الفمسػػطينييف.

ت االحتالؿ اإلسرائيمي عمى جرائميا ضد ىؤالء الصحفييف بوصفيا جػرائـ بحريني، عمى ضرورة محاسبة قوا
 ضد اإلنسانية ال تسقط بالتقادـ.

وأضػػاؼ البيػػاف: "إف السػػجؿ األسػػود لالحػػتالؿ ضػػد الصػػحفييف واإلعالميػػيف الفمسػػطينييف يتطمػػب قيػػاـ جميػػع 
مػػػى السػػػمطات اإلسػػػرائيمية الصػػػحفييف واإلعالميػػػيف العػػػرب بالكتابػػػة لجميػػػع زمالئيػػػـ حػػػوؿ العػػػالـ لمضػػػغط ع

 إلطالؽ سراح الصحفييف المحتجزيف بشكؿ فوري ودوف قيد أو شرط".
ونبػػو إلػػى أف السػػمطات اإلسػػرائيمية ممثمػػة فػػي جػػيش االحػػتالؿ وىيئاتيػػا األمنيػػة المتعػػددة تواصػػؿ اعتػػداءاتيا 

نو ومػػا سػػيالقونو المتكػػررة عمػػى الصػػحفييف واإلعالميػػيف الفمسػػطينييف بصػػورة تشػػير إلػػى خطػػورة مػػا سػػيواجيو 
 مستقبال مع تفاقـ األوضاع في األراضي الفمسطينية المحتمة.

 33/3/3024القدس برس، 
 

 "جرم تطبيعًي" لتصوير فيمم إسرائيميالمغربية: الترخيص مجموعة العمل الوطنية  .43
أرض الجمعة ترخيص بالدىـ لتصػوير فػيمـ إسػرائيمي عمػى  أمسحقوقيوف مغاربة  : استنكررويترز –الرباط 

قالػػت "مجموعػػػة العمػػػؿ الوطنيػػػة مػػػف أجػػؿ فمسػػػطيف" فػػػي بيػػػاف ليػػػا و  ذلػػػؾ "جرمػػػا تطبيعيػػػا". واعتبػػػرواالمغػػرب 
حصمت وكالة رويترز عمى نسػخة منػو إف المجموعػة "إذ تسػتنكر وتشػجب بشػدة ىػذا العمػؿ الشػنيع الضػارب 

وني وفػػي محاولػػة فػػي األعمػػاؽ لمشػػاعر الشػػعب المغربػػي والضػػالع إلػػى النخػػاع فػػي خدمػػة المشػػروع الصػػيي
تجميؿ الوجو البشع لمصياينة"، فإنيا تطالب الحكومة المغربية "بتحمؿ مسؤولياتيا الكاممػة فػي ىػذا المجػاؿ". 

ترخيص المركز السينمائي المغربي لتصوير الفيمـ "جرما تطبيعيا.. يدخؿ ضمف سمسمة مػف الجػرائـ  واعتبروا
 مدخال لمتطبيع والتي تشكؿ خيانة وطنية".المماثمة التي تحاوؿ أف تجعؿ مف الفف والسينما 

مف جيتو قاؿ أحمد ويحماف الناشط الحقوقي رئيس "المرصد المغربي لمناىضة التطبيع" الػذي تأسػس مػؤخرا 
ورفضػػػت السػػػمطات التػػػرخيص لػػػو "ىػػػذه مفارقػػػة كبيػػػرة فػػػي الوقػػػت الػػػذي يػػػتـ فيػػػو منػػػع التػػػرخيص لممرصػػػد تػػػـ 

 رض المغرب".الترخيص لمفيمـ اإلسرائيمي ليصور عمى أ
مف جيتو برر نور الديف الصايؿ رئيس المركز السػينمائي المغربػي فػي بيػاف لوسػائؿ اإلعػالـ المحميػة موقفػو 

شػػػركة  اعتػػػادتمػػػف التػػػرخيص قػػػائال أف "تصػػػوير لقطػػػات مػػػف الفػػػيمـ بػػػالمغرب يػػػدخؿ ضػػػمف الخػػػدمات التػػػي 
غرب لتصػوير أفالميػا". وجػاء فػي البيػاف أف اإلنتاج المغربية تقديميا لفائدة الشركات األجنبية التي تختار الم

 مخرجة الفيمـ "أورانج بيبؿ" ييودية مغربية تدعى حنا أزوالي حصفاري.
 34/3/3024الحياة، لندن، 
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 يؤكد حق فمسطين في المشاركة في المؤتمرات الدولية وتمثيل نفسها كدولة كي مون بان .44
فػي المشػاركة  "دولػة فمسػطيف"تحػدة بػاف كػي مػوف حػؽ حسػـ األمػيف العػاـ لألمػـ الم: راغدة درغاـ -نيويورؾ 

في المؤتمرات الدولية وتمثيؿ نفسيا كدولة فييا، في ترجمة لقرار الجمعية العامة الذي اعترؼ بفمسطيف دولة 
 تشريف الثاني الماضي. :3غير عضو في األمـ المتحدة في 

دولػة فمسػطيف فػي المشػاركة الكاممػة وعمػى "وأكد باف في تقريره األوؿ حوؿ تطبيػؽ قػرار الجمعيػة العامػة حػؽ 
أو تمؾ  "قدـ المساواة مع سواىا مف الدوؿ في المؤتمرات المفتوحة لمدوؿ األعضاء في الوكاالت المتخصصة

 التي تنظميا األمـ المتحدة. "كؿ الدوؿ"المفتوحة لػ 
 2:4مػػـ المتحػػدة الػػػعمػػى نسػػخة مػػف التقريػػر المقػػرر توزيعػػو عمػػى كػػؿ الػػدوؿ األعضػػاء األ "الحيػػاة"وحصػػمت 

والذي بت فيػو األمػيف العػاـ مسػألة تمثيػؿ فمسػطيف فػي المػؤتمرات بعػدما كانػت مشػاركتيا تقتصػر عمػى صػفة 
 مراقب قبؿ صدور قرار الجمعية العامة، مما سيمكنيا مف متابعة قضاياىا بنفسيا لممرة األولى في تاريخيا.

ىيئػػات  إلػػىيػػد التحػػرؾ عمػػى السػػاحة الدوليػػة )االنضػػماـ تجمإلػػى "لكػػف األمػػيف العػػاـ دعػػا القيػػادة الفمسػػطينية 
إدراؾ النتػػائج  إلػػى "إسػرائيؿ"فػػي موقػؼ ربطػػو بػػدعوة  "إسػػرائيؿ"مػع  "األمػـ المتحػػدة( أثنػاء إطػػالؽ المفاوضػػات

إظيار الطرفيف الجدية الكاممػة فػي التػزاـ "السمبية لمواصمة االستيطاف عمى حؿ الدولتيف مشددًا عمى ضرورة 
 ."فحؿ الدولتي

التصػػويت فػػػي الجمعيػػة العامػػة )عمػػى قػػػرار االعتػػراؼ بفمسػػطيف دولػػة غيػػػر عضػػو فػػي األمػػػـ "وقػػاؿ بػػاف إف 
حػػاف الوقػػت مػػف زمػػف طويػػؿ إلنيػػاء النػػزاع "مؤكػػدًا أنػػو  "المتحػػدة( عكػػس نفػػاد الصػػبر الػػدولي مػػف االحػػتالؿ

 "لنسػبة الػى عمميػة السػالـيجػب أف يكػوف فاصػاًل با" 3024. واعتبر أف عاـ "واالحتالؿ لتطبيؽ حؿ الدولتيف
خمس أولويات في ىذا اإلطار: تجديد االنخراط الدولي في عممية السالـ، واستئناؼ مفاوضات "مشددًا عمى 

ذات معنػػى، وحفػػظ االسػػتقرار فػػي غػػزة، والتقػػدـ فػػي المصػػالحة الفمسػػطينية، وتجنػػب االنييػػار المػػالي لمسػػمطة 
 "حػػػواليأف  إلػػػىدوف إعػػػادة إطػػػالؽ المفاوضػػػات مشػػػيرًا  . وحػػػذر بػػػاف مػػػف تضػػػييع العػػػاـ الحػػػالي"الفمسػػػطينية

منزؿ في المستوطنات إشػيدت أو أجيػز إنشػاؤىا منػذ صػدور قػرار الجمعيػة العامػة بػاالعتراؼ بدولػة  22600
آالؼ فػي القػدس الشػرقية  6و E1فػي منطقػة  4600، بما فييا حوالى 3023تشريف الثاني  :3فمسطيف في 

 ."ةوباقي مستوطنات الضفة الغربي
تشػػػريف الثػػػاني  :3الصػػػادر فػػػي  :78/2وأعػػػد األمػػػيف العػػػاـ تقريػػػره األوؿ ىػػػذا عمػػػاًل بقػػػرار الجمعيػػػة العامػػػة 

اتخػػاذ اإلجػػراءات "الماضػػي الػػذي كػػاف اعتػػرؼ بدولػػة فمسػػطيف عضػػوًا مراقبػػًا فػػي األمػػـ المتحػػدة، وطمػػب منػػو 
 ."أشير 4الكفيمة بتطبيؽ القرار وتقديـ تقرير عنيا خالؿ 

منػزؿ  22600 "حػواليأف  إلػى، مشػيرًا "ف تضييع العاـ الحالي قبؿ إعػادة تحريػؾ عمميػة السػالـم"وحذر باف 
في المستوطنات إشيدت أو أجيز إنشاؤىا منذ صدور قرار الجمعية العامة باالعتراؼ بدولة فمسطيف، بما في 

 ."ربيةآالؼ في القدس الشرقية وباقي مستوطنات الضفة الغ 6و E1في منطقة  4600ذلؾ حوالى 
خمػػس أولويػػات فػػي ىػػذا "، مشػػددًا عمػػى "فاصػػمة بالنسػػبة الػػى عمميػػة السػػالـ"سػػتكوف  3024واعتبػػر أف سػػنة 

اإلطػػار: تجديػػد االنخػػراط الػػدولي فػػي عمميػػة السػػالـ، واسػػتئناؼ مفاوضػػات ذات معنػػى، وحفػػظ االسػػتقرار فػػي 
 ."لفمسطينيةغزة، والتقدـ في المصالحة الفمسطينية، وتجنب االنييار المالي لمسمطة ا

وسيشػػػكؿ صػػػدور التقريػػػر بصػػػيغتو الحاليػػػة دعمػػػًا لحػػػؽ فمسػػػطيف فػػػي المشػػػاركة فػػػي المػػػؤتمرات الدوليػػػة التػػػي 
لممشاركة األولى بصفة دولػة فػي  دبموماسيةتنظميا األمـ المتحدة في وقت تخوض القيادة الفمسطينية معركة 
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آذار  29األمػػـ المتحػػدة فػػي نيويػػورؾ فػػي المقػػرر عقػػده فػػي  "مػػؤتمر معاىػػدة تجػػارة األسػػمحة"محفػػؿ دولػػي ىػػو 
 المقبؿ.

 34/3/3024الحياة، لندن، 

 
 أوباما يرد عمى فمسطيني طالبه بإنقاذ حياة األسرى .45

، ردًا عبػػر البريػػد اإللكترونػػي مػػف الػػرئيس الجمعػػة تمقػػى شػػاب فمسػػطيني مػػف غػػزة ومقػػيـ بػػراـ اهلل، أمػػس": واـ"
لو قبػؿ ثالثػة أيػاـ تحػدث فييػا عػف معانػاة األسػرى فػي سػجوف  األمريكي باراؾ أوباما عمى رسالة كاف أرسميا

االحتالؿ اإلسرائيمي، وطالبو بإنقاذ حياتيـ وفؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة التي تخص شؤوف األسرى الذيف دافعوا 
 عف قضيتيـ ودولتيـ .

ي يعمػػؿ يوميػػًا عامػػًا( أف المجتمػع الػػدول 35وجػاء فػػي رد رسػػالة أوبامػا عمػػى الشػػاب عبػػد الػرحمف أبػػو جػػامع )
لتحقيػػػؽ العػػػدؿ وحػػػؿ قضػػػايا المسػػػاواة . شػػػكرًا إلرادتػػػؾ يػػػا صػػػديقي، وأنػػػا أعمػػػـ أنيػػػا وصػػػمت لمػػػرئيس أوبامػػػا 
شخصػػيًا، وسػػوؼ نتعامػػؿ معيػػا بشػػكؿ جػػدي، ونأمػػؿ أف نكػػوف أصػػدقاء ونكػػوف عمػػى تواصػػؿ عبػػر الفيسػػبوؾ 

 سعيدة . واإليميؿ، أعدؾ أني سأقابمؾ قريبًا وشكرًا جزياًل لؾ، أتمنى لؾ حياة
وكػػاف االتحػػاد الصػػحافي الػػدولي كشػػؼ عػػف الرسػػالة التػػي وصػػمت مػػف أبػػو جػػامع ألوبامػػا يطالبػػو فييػػا بحػػؿ 

 قضية األسرى المضربيف عف الطعاـ واألسرى كافة .
وأكػػد االتحػػاد فػػي بيػػاف أف مػػدير مكتػػب أوبامػػا ومػػدير شػػؤوف البيػػت األبػػيض جيكػػوؼ لػػو تسػػمـ رسػػالة الشػػاب 

 مـو ومعاناة األسرى المضربيف عف الطعاـ .الفمسطيني التي تحمؿ ى
أدىشػػنا كثيػػرًا وكػػاف لنػػا حالػػة مػػف االسػػتغراب بيػػذه الرسػػالة، كيػػؼ وصػػمت إلػػى ىػػذا المسػػتوى، "وقػػاؿ جيكػػوؼ 

 ".الرسالة تـ نقميا إلى الجيات ذات االختصاص والبعض أراد إخفاءىا
 34/3/3024الخميج، الشارقة، 

 
 تشاك هاغل ير الدفاع األميركيكادت تطيح تعيين وز  "أصدقاء حماس" .46

لمسػػماح بعقػػػد جمسػػة عامػػػة  إليػػػوحصػػػؿ تشػػاؾ ىاغػػػؿ عمػػى الصػػػوت الجميػػوري الػػػذي يحتػػاج : جػػو معكػػروف
لمجمػػس الشػػيوخ تصػػّوت عمػػى ترشػػيحو لمنصػػب وزيػػر الػػدفاع األميركػػي، بعػػد تأجيػػؿ متعمػػد مػػف الجميػػورييف 

 ."هلل في فرنسااتحاد شباب حزب ا"وتشكيؾ بوطنيتو وحتى إشاعات حوؿ عالقتو بػ
 السيناتور ريتشارد شمبي أعمف أنو سيصّوت القتراح ينيي النقاش والتأخير في التصديؽ عمى ترشيح ىاغؿ.

رمى ثقمو ىذا األسبوع وراء دعـ ىاغؿ، بعد صمت حوؿ ىذا الممؼ. حتى المتحدث قد البيت األبيض  وكاف
دارة لػف تتراجػع عػف ىػذا الترشػيح بعػد طمػب باسـ البيت األبيض جػاي كػارني أّكػد فػي مػؤتمر صػحافي أف اإل

أي اقتػػػراح خػػػالؼ ذلػػػؾ قػػػد يػػػتـ العثػػػور عميػػػو فػػػي محاضػػػر اجتماعػػػات )أصػػػدقاء "الجميػػػورييف ذلػػػؾ، قػػػائال 
داف فريدماف تحػت عنػواف  "دايمي نيوز". كاف ىذا التصريح تعميقًا ساخرًا عمى مقاؿ لمراسؿ صحيفة "حماس(

انو بعد بػروز إشػاعات أف ىاغػؿ حصػؿ عمػى أمػواؿ إللقػاء خطابػات  . يقوؿ فريدماف"دوري في والدة إشاعة"
في منظمات توجد إشكالية حػوؿ دورىػا، اتصػؿ بمصػدره الجميػوري فػي مجمػس الشػيوخ وسػألو ممازحػا إذا مػا 

؟ عمػى اعتبػار أف الػتيـ "أصػدقاء حمػاس"أو أمػاـ  "اتحاد شػباب حػزب اهلل فػي فرنسػا"ىاغؿ ألقى خطابا أماـ 
ي ىػػذا االتجػػاه. المصػػدر وعػػػده بمتابعػػة الموضػػوع، وبعػػد سػػاعات وجػػو فريػػدماف رسػػػالة ضػػد ىاغػػؿ تػػدور فػػ
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ألػؼ دوالر فػي مقابػؿ خطػاب  36الكترونية إلى المصدر يسألو مرة أخرى ما إذا كاف ىاغػؿ قػد حصػؿ عمػى 
 ، مف دوف أف يحصؿ عمى جواب.«أصدقاء حماس»أماـ 

اللكترونػػػي المحػػػافظ، وتحولػػػت اإلشػػػاعة إلػػػى خبػػػر ا "برايتبػػػارت"لكػػػف بعػػػد أيػػػاـ تسػػػرب الموضػػػوع إلػػػى موقػػػع 
ىاغؿ رفض تسميـ الكػونغرس ممفػا عػف خطاباتػو فػي  أفصحافي بناء عمى مصادر في مجمس الشيوخ تقوؿ 

عمى الئحة ىذه المنظمات. وقاؿ الكاتب بيف شابيرو اف البيت األبيض أنيى  "أصدقاء حماس"الماضي ألف 
. بعد انتشار الخبر، بدأت أخيرا بعض وسائؿ "أصدقاء حماس"غؿ بػاالتصاؿ معو عندما سأؿ عف ارتباط ىا

 منظمة موجودة في واشنطف بالفعؿ. "أصدقاء حماس"اإلعالـ األميركية تشكؾ إذا كانت 
يأتي ذلؾ أيضًا بعد كالـ السيناتور الديموقراطي الييودي األميركي تشػاؾ شػومر الػذي ذكػر، خػالؿ كممػة لػو 

ىاغػؿ عنػدما شػرح لػو  "كادت تسقط الػدموع فػي عينػي"ة في مدينة نيويورؾ، كيؼ أماـ منظمة ييودية أميركي
المعػايير المزدوجػة التػي عاناىػا الشػعب الييػودي "التػي اسػتخدميا تػأتي فػي سػياؽ  "الموبي الييودي"أف عبارة 

كف لمجميػع يمكف لمجميع أف يكوف مزارعًا باستثناء الشعب الييودي. يم". وتابع شومر قائال "عمى مّر القروف
أف يعيش في موسكو باستثناء الشعب الييودي. قمت لو الجميع يمكنو أف يكوف في مجموعػات الضػغط لكػف 

. شػومر قػاؿ انػػو "يعتبػر األمػر سػمبيا، ىػذا معيػار مػزدوج "إسرائيؿػ"عنػدما يضػغط مػف منػا فػي المػوبي المؤيػد لػ
جتمػاع بػو قبػؿ حسػـ الموقػؼ، وىػذا مػػا كػاف لديػو شػكوؾ تجػاه ىاغػؿ لكػف الػرئيس بػاراؾ أوبامػػا طمػب منػو اال

حصؿ فعال في لقاء عمى مدى ساعة ونصؼ الساعة. أعطى فػي النيايػة التحػوؿ فػي موقػؼ شػومر الغطػاء 
. يػأتي "أعتقػد سػيكوف جيػدا"لمتصويت عمى ترشيح ىاغؿ. شومر ختـ قػائال عػف ىاغػؿ  الديمقراطييفلزمالئو 

 مسػػئوليف أفلػػدى واشػػنطف مايكػػؿ أوريػػف الػػذي قػػاؿ فيػػو ىػػذا التطػػور أيضػػا بعػػد تصػػريح لمسػػفير اإلسػػرائيمي 
 الواليات المتحدة.  "شريكة"إسرائيمييف اجتمعوا بياغؿ الذي أكد ليـ أنو يعتبر إسرائيؿ 

 
 وذكر أوريف أف العالقة اإلسرائيمية مع البنتاغوف ستبقى كما كانت سابقا مع روبرت غيتس وليوف بانيتا.

 34/3/3024السفير، بيروت، 
 

 محتجون يجبرون دبموماسيًا إسرائيميًا عمى مغادرة جامعة بريطانية: يش كرونيكل""جو  .47
كػاف يتحػدث فػي "، إف سػنير الجمعػة الصػادرة مػف لنػدف، أمػس "جػويش كرونيكػؿ"قالت صحيفة ": يو.بي.آي"

. وأضػافت  "طالبًا بعرقمة محاضػرتو عػف الشػرؽ األوسػط 50جامعة إسيكس بمدينة كموتشستر حيف قاـ نحو 
ف حػػراس األمػػف فػػي الجامعػػة نقمػػوه إلػػى غرفػػة أخػػرى إلكمػػاؿ محاضػػرتو أمػػاـ الطػػالب غيػػر المشػػاركيف فػػي أ

 االحتجاجات، بعد فشؿ محاوالت تيدئة الوضع .
وأشػػارت إلػػى أف االحتجاجػػات اسػػتمرت فػػي قاعػػة المحاضػػرات الرئيسػػة بالجامعػػة مػػا دفػػع حػػراس األمػػف إلػػى 

ونسػػبت إلػػى متحػػدث باسػػـ  طػػة القطػػارات فػػي مدنيػػة كموتشسػػتر.إخػػالء سػػنير مػػف الجامعػػة ومرافقتػػو إلػػى مح
اتخذنا قرارًا عمى محمؿ السرعة بإخراج نائب السفير اإلسرائيمي مف مبنى الجامعة عمػى ضػوء "الجامعة قولو 

 ".تفاقـ االحتجاجات، مع أننا ال نعتقد أنيا شّكمت أي تيديد بالعنؼ ضده
 34/3/3024الخميج، الشارقة، 

 
 ضد فريق من إسرائيميين وفمسطينيين "مباراة من أجل السالم"نة يرغب في برشمو نادي  .48
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إف ناديػػػو متصػػػدر دوري ، 32/3/3024الخمػػػيس  ،قػػػاؿ سػػػاندرو روسػػػيؿ رئػػػيس برشػػػمونة: رويتػػػرز –القػػػدس 
الدرجة األولى االسباني لكرة القدـ يخطط لخوض مباراة ودية ضد فريؽ يضـ العبيف إسرائيمييف وفمسطينييف 

 بيب في نياية يوليو تموز أماًل في الترويج لمسالـ في الشرؽ األوسط.في تؿ أ
يتمنػػػى برشػػػمونة المسػػػاىمة فػػػي مػػػد جسػػػور السػػػالـ والحػػػوار بػػػيف المجتمعػػػيف االسػػػرائيمي "وأضػػػاؼ روسػػػيؿ: 

 ."والفمسطينييف. أفضؿ طريقة يمكننا بيا تحقيؽ ذلؾ ىي الكرة
يػػـو  أثنػػاء زيارتػػو إلػػى تػػؿ أبيػػب زائيمي شػػمعوف بيريػػوأصػػدر روسػػيؿ اإلعػػالف خػػالؿ لقائػػو مػػع الػػرئيس اإلسػػر 

 .32/3/3024الخميس 
وقاؿ افي لوزوف رئػيس االتحػاد اإلسػرائيمي لكػرة القػدـ إف المبػاراة المقترحػة فػي اإلسػتاد الػوطني فػي تػؿ أبيػب 

ف يوليػػو تمػػوز سػػتكوف بػػيف برشػػمونة وتشػػػكيمة تضػػـ العبػػيف بالتسػػاوي مػػف اإلسػػرائيمييف والفمسػػػطينيي 42يػػـو 
وأضػاؼ أف األمػر اآلف فػي يػد الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس لمموافقػة  يقودىا مدربا المنتخباف الوطنياف.

 عمى االقتراح. 
 .3006وكاف برشمونة استضاؼ مباراة مماثمة مف أجؿ السالـ في ممعبو عاـ 

 34/3/3024الحياة، لندن، 

 
 كممة أجنبية 9769ستة ماليين تغريدة عربية تستعير  .49

 267مالييف تغريدة يوميًا. ويقترض ىؤالء  6ـ بدر الديف: "ينتج المميونا عربي المشتركوف في تويتر عاص
كممة مف المغات األجنبية، ُتكتب باألحرؼ العربية، وىي تحديدًا تمؾ الكممات التي تشير إلى الوسيط 

ب بمغتيا األصمية. وىي مفردة أجنبية تكت 8658التواصمي نفسو. مثؿ روتويت وبموؾ. ويستعمموف أيضًا 
الكممات التي تعبر عف الجانب االجتماعي وعالقات التواصؿ". ىذا ما الحظو الدكتور خالد الغمري، مف 
مصر، في اليوـ الدولي لمغة األـ، أمس، في ندوة عف "لغة الشباب، شباب المغة" في اإلدارة المركزية 

 جامعة و"المجنة الوطنية المبنانية لميونسكو".لػ"الجامعة المبنانية" في المتحؼ، وىي مف تنظيـ ال
كانت الندوة مناسبة لتذّكر مأزؽ المغة العربية وأىميا. استكممت ىذه الندوة تراث نقاش طويؿ في الموضوع 
نفسو. عّبر عف ىذا عميد كمية اآلداب السابؽ الدكتور رياض قاسـ، الذي لـ يجد حرجًا في االعتراؼ بأف 

ذ أربعيف سنة. لكف أحدًا ال يطبقيا". واعتبر أف المسألة، في آخرىا، ترجع إلى غياب "التوصيات نرفعيا من
 إذ إف تناقض دستورية المغة بقوانيف أخرى يجيز التعميـ والعمؿ بمغات أخرى".»القرار السياسي 

ماذا  طوؿ السيرة ال يفيد. ىذه المحاضرة ال تزيد شيئًا عف غيرىا. يمكف لمف حضر نماذج سابقة أف يعرؼ
قيؿ. لكف، واستنادًا إلى المتكمميف فييا، ابتعدت عف "المقاربة المؤامرتية"، والدينية بعض الشيء، ألحواؿ 

 المغة. وىذا أمر جيد.
حضرت الدكتورة نجوى الحوسني مف "جامعة االمارات العربية". قدمت في ورقتيا عرضًا ألحواؿ العربية في 

شخصًا مف كمية التربية، حاولت فيـ سبب  35قابمة مع عينة مؤلفة مف البيئة الجامعية. ىكذا، بناًء عمى م
ابتعاد الناس عف لغتيـ األـ. لكف اإلمارات الدولة التي يغمب غرباؤىا أىَميا في العدد صارت المغة العربية 

روف بإتقاف فييا ثالثًة بعد األوردية واإلنكميزية. "صار الناس ال يممكوف غير المغة األجنبية لمتواصؿ. ويفتخ
أوالدىـ ليا". ىكذا، ولدت لغة ىجينة في البيئة الجامعية. تمزج العربية باإلنكميزية. يبرر الطالب "لغتيـ" 

 ىذه بأنيا أكثر سرعة وعصرية "وال تعقيدات لغوية فييا".
 23/2/2013السفير، بيروت، 
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 المرجعية الدينية والتاريخية لمفكر العسكري الصهيوني  .:4

برز ما يميز الفكر العسكري لمييود، القديـ والمعاصر، ىو ذلؾ الربط الوثيؽ بيف "حروب أ :خاص -المجد
دولة الكياف" وبيف "رب الجنود". فالحرب عمؿ مقدس، في ذلؾ الفكر، ألف قائدىا ىو اهلل، "ييوه" إلو ييود. 

ذلؾ فكؿ حروب وىو في الوقت نفسو رب الجيوش، محارب شديد، يقود شعبو بعنؼ وغمظة"، وترتيبا عمى 
ييود، قديميا وحديثيا، إنما ىي حروب مقدسة، وفي ىذا المعنى يقوؿ "موشى جوريف" حاخاـ جيش الدفاع 

، 2:59: "إف حروب الكياف الثالث مع العرب في سنوات 2:78الصييوني، إباف الجولة الثالثة في يونيو 
الكياف"، وقامت الثانية "لتثبيت أركاف إنما ىي حروب مقدسة، إذ دارت أوالىا "لتحرير دولة  2:78، 2:67

دولة الكياف"، أما الثالثة فقد كانت "لتحقيؽ كممات أنبياء ييود". "ومف أجؿ تحرير وتثبيت وتحقيؽ أمف دولة 
 الكياف نؤمر بالقتاؿ".

 العناصر األساسية لمفكر العسكري الصهيوني. 3
قيدة الييودية، كؿ ىذه القدسية، وتمؾ الوشائج برب أ. في كتاب العيد القديـ إذا كاف لمحرب، في موازيف الع 

الجنود، فيكوف منطقيا أف ينظر إلى كؿ ما يترتب عمييا مف عواقب ومجازر، كنتائج طبيعية تتطمبيا 
ضرورة إطاعة "األوامر اإلليية"، التي تأمر باالستيالء عمى أرض الميعاد وتفريغيا مف السكاف األصمييف. 

شعبو المختار في التوراة، كذلؾ حوؿ ىرتزؿ ىذا الوعد الديني إلى "مخطط صييوني ىكذا كاف "وعد اهلل" ل
سياسي". وال تكتفي الصييونية بذلؾ، بؿ تستبيح دوف قيود، أو حدود، أية أرض تطؤىا أقداـ جنود صياينة، 

ماـ فتمؾ وصية الرب ووعده اإلليي لشعبو المختار. وفي المعنى نفسو، قاؿ بف جوريوف في خطاب لو أ
الكنيست: إف ما حدده الرب مف حدود ىو أفضؿ ضماف لدولة الكياف، أما الضمانات التي أعطتيا لنا الدوؿ 

نجمترا وفرنسا عاـ  لضبط  2:60الثالث الكبرى )البياف الثالثي الذي أصدرتو الواليات المتحدة األمريكية وا 
 ؿ ىذا الوضوح أو تمؾ الثقة ".التسمح في الشرؽ األوسط وضماف حدود دولة الكياف( فميس ليا مث

ب. في كتاب التممود ورد في التممود أف: "األرض المقدسة، ىي أعمى مف كؿ األراضي"[، كما جاء فيو 
الدعوة إلى تفضيؿ السكف في أرض الميعاد، في مدينة أكثر سكانيا مف غير الييود، عمى السكف خارج 

د، كما ورد فيو أف ىواء فمسطيف ىو األفضؿ في الكوف، األرض المقدسة في مدينة، أكثرية سكانيا مف الييو 
 وىو يكفي لجعؿ اإلنساف حكيمًا.

ج. فكرة الخالص، والعودة إلى أرض الميعاد جوىر ىذه الفكرة، مف وجية النظر الييودية، ينطوي عمى 
يجة ىذه إعادة بعث الشعب الييودي، وعودتو إلى األرض التي وعدىـ بيا اهلل )في فمسطيف(. وكاف مف نت

الفمسفة انطباع أمؿ العودة إلى فمسطيف لدى الييود، بوصفو الخالص مف عيد العبودية والتشتت. إال أف 
قادة الصييونية حاولوا جعؿ فكرة الخالص عقيدة سياسية، أكثر منيا دينية. فيـ يرددوف أف أرض الميعاد، 

 عمى عدة نصوص وردت بالتوراة.ىي األرض التي يقوؿ الييود إف اهلل قد وعدىـ بيا، وذلؾ بناء 
د. فكرة السيادة العالمية لمييود تتبع ىذه الفكرة مف عقيدة التفوؽ والتميز، نتيجة لكوف شعب بنى ييود شعب 
اهلل المختار، لذلؾ فرسالتيـ القياـ بدور القيادة العالمية، عمى أف تكوف القاعدة التي ينطمقوف منيا، ىي 

لميعاد. ونتيجة لمفمسفة الييودية، تميزت تصرفاتيـ االجتماعية والسياسية العودة واالستيالء عمى أرض ا
في  Ghettoواالقتصادية بالعنصرية الشديدة، واالنعزاؿ، وعدـ االندماج مع سائر بني البشر )تكويف جيتو 

عدوف أي بمد يقطنونو( واستغالؿ غير الييود، باإلضافة لعدـ الوالء الكامؿ لمدولة التي يقيموف بيا، وي
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مواطنيف فييا. وكاف رد الفعؿ لتصرفات وسموؾ الييود، السياسي واالجتماعي واالقتصادي، أف تعرضوا 
 لموجات مف االضطياد، عمى مدار الفترات المختمفة، وأدى ذلؾ إلى ظيور المصطمح السياسي "الالسامية".

الييود، أي النشاط واألعماؿ  يقصد بالالسامية عداء السامية أو مناىضة Anti-Semitismىػ. الالسامية:
المعادية ليـ. وىكذا كانت الالسامية، مف أىـ البواعث عمى ظيور الصييونية السياسية، حيث استغمت 
الزعامة الصييونية، عقدة الالسامية، كدافع لجذب األنصار، كما استغمت الصييونية ظواىر الالسامية، 

ولو "إف الصييونية ىي وليدة الضغط واالضطياد، وأنو لدفع عجمة الصييونية، حيث عبر ىرتزؿ عف ذلؾ بق
إف لـ يكف ىناؾ ضغط واضطياد ضد الييود، فيجب أف نخمقيما لكي تقوى الصييونية، ونجعؿ الييود 

 يتحدوف ويتحركوف لتحقيؽ أىداؼ الصييونية".
 )اليهودي(: المرجعية التاريخية لمفكر العسكري الصهيوني. 4 

ؿ المؤرخوف العسكريوف الييود، غاية جيدىـ إلخراج ما أسموه "بالتاريخ العسكري ترسيخًا ليذا الفكر، بذ
الييودي". وربطوا بيف معارؾ العبرانييف في التاريخ القديـ، وحروب دولة الكياف في التاريخ الحديث، ليقنعوا 

د. كاف تعبئة أنفسيـ، قبؿ غيرىـ، أنيـ أصحاب "ميمة إليية" تخصيـ بشرؼ إتماـ رسالة اآلباء واألجدا
جيش الكياف ضخـ، عمى أساس ىذا الفكر، يتطمب تحويؿ مجتمع ييود برمتو إلى "شعب مسمح"، لذلؾ، 
أصبح لزامًا أف تحاط الحرب بيالة مف القدسية، حتى يصير شػرؼ االنخراط في سمؾ الجندية أماًل يتمناه 

ؤسسة العسكرية الصييونية الجيود، لترسيخ كافة الييود، وامتيازًا ينفرد بو الصفوة. ولتحقيؽ ذلؾ، تبذؿ الم
تعاليـ الديانة الييودية، التي تحض عمى القتاؿ، وتحث عمى تعبئة الموارد واإلعداد لمحرب، كما تعمؿ بال 
ممؿ عمى نشر الوصايا الدينية العسكرية لتصبح جزءًا مف حياة الجنود، وقد استمـز تثبيت ىذه المفاىيـ في 

 ط تاريخي متيف، بيف ماضي العبرانييف القديـ، وحاضر الصييونييف المعاصر. وجداف الييود، خمؽ ربا
 30/03/3024، المجد االمني

 
 األحمد في بيروت بمهمتين لبنانية وفمسطينية م خطط التوتير في المخيمات! اكتشاف .50

كة فتح أف في جعبة عضو المجنة المركزية لحر  "المػواءػ "أكدت مصادر موثوؽ بيا ل كتب ىيثـ زعيتر:
والمشرؼ عمى الساحة المبنانية لمحركة عزاـ األحمد، الذي وصؿ مساء أمس )الجمعة( إلى لبناف، ممفيف 

 عمى الصعيديف المبناني والفمسطيني:
 لبنانيًا: عمى جدوؿ أعمالو لقاءات مع عدد مف المسؤوليف المبنانييف، لوضعيـ في أجواء: 
عضو مراقب،  - "األمـ المتحدة"ولة فمسطيف ودخوليا إلى الخطوات التي أعقبت االعتراؼ الدولي بد -

والضغوطات اإلسرائيمية المتواصمة ضد الفمسطينييف مف تيويد في القدس، ومواصمة سياسة االستيطاف 
عادة اعتقاؿ مف  وحجب مستحقات السمطة الفمسطينية، فضاًل عف االعتقاالت والتضييؽ عمى األسرى، وا 

 دؿ األسرى سابقًا.ُأطمؽ سراحو في صفقات تبا
كي باراؾ أوباما القياـ بيا إلى المنطقة، والتي تشمؿ دولة فمسطيف، خالؿ يالزيارة التي ينوي الرئيس األمر  -

 النصؼ الثاني مف شير آذار المقبؿ، وُتعتبر األولى بعد االعتراؼ الدولي بدولة فمسطيف.
ر بتنفيذ العديد مف النقاط التي كاف قد تـ المصالحة الفمسطينية، والخطوات التي قطعتيا، بعدما بوش -

 التوافؽ عمييا في اتفاؽ المصالحة الفمسطينية، الذي وقع بيف مختمؼ األطراؼ الفمسطينية.
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أف المخيمات الفمسطينية والفمسطينيوف في لبناف، يحترموف خصوصية لبناف، ولف يكونوا طرفًا في  -
نييف، بؿ أف ميمتيـ ودورىـ ىو المساىمة في تقريب وجيات السجاالت التي تجري عمى بيف األفرقاء المبنا

 النظر، إذا طمب واحتاجت األمور إلى ذلؾ، وىو ما جرى وأثبتت األياـ صحتو.
إبالغ مف ىو معني باألمر، أف المخيمات الفمسطينية لف تكوف جزرًا أمنية، وأنيا تخضع إلى السمطة  -
 القوى و"تحالؼ الفمسطينية" التحرير "منظمة في الفمسطينية القوى مختمؼ عميو تجمع ما وىو المبنانية، 

 .اإلسالمية" و"القوى الفمسطينية"
التنسيؽ بشأف النازحيف الفمسطينييف مف سوريا، وبحث سبؿ التعاوف لحسف استضافتيـ إلى حيف تأميف  -

 عودتيـ إلى المخيمات في سوريا أو انتياء األحداث ىناؾ.
وف خصوصية أي مف البمداف العربية، ولف يكونوا طرفًا في أي اقتتاؿ أو اختالؼ أف الفمسطينييف يحترم - 

 في أي بمد عربي، ألف القضية الفمسطينية تحتاج إلى الجميع.
 فمسطينيًا، فإف في برنامج األحمد: 
ومع القوى الفمسطينية لوضعيا في  "منظمة التحرير الفمسطينية"عقد سمسمة لقاءات في إطار فصائؿ  -
واء التطورات التي تشيدىا القضية الفمسطينية، والضغوطات التي تتـ ضد الرئيس الفمسطيني محمود أج

 عباس، خصوصًا مف قبؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، والمراحؿ التي قطعتيا المصالحة الفمسطينية.
، وتقييـ "تحف"سيكوف المحور الرئيسي في الزيارة عقد سمسمة مف المقاءات مع المسؤوليف في حركة  -

سنوات، وأىمية التشديد  4لممرحمة السابقة التي كمؼ بيا األحمد باإلشراؼ عمى الساحة المبنانية قبؿ حوالي 
أو  "تكتالت"عمى أف يكوف الشخص المناسب في المكاف المناسب، وأنو مف غير المسموح أف تكوف ىناؾ 

ى خارج إطار الحركة، التي تمتـز ، أو حسابات يجري تسديدىا إلى أشخاص أو جيات أخر "بموكات"
 بالقرارات التي تتخذىا قيادتيا المركزية.

أف األحمد مفوض بكامؿ "ووفؽ ما كاف قد أكده لنا الرئيس محمود عباس خالؿ المقاءات التي أجريناىا معو 
 ."يوالصالحيات عمى الساحة الفمسطينية في لبناف، وأف ما يقولو األخ عزاـ األحمد أسير بو وأوافؽ عم

، خصوصًا "فقاقيع صابوف"وىذا يؤكد أف كؿ اإلشاعات واألقاويؿ، وما جرى ترديده في الفترة السابقة، يبقى 
أف األمور باتت مكشوفة وواضحة المعالـ، بعد اتضاح واكتشاؼ خيوط ُمخطط لتوتير الوضع األمني في 

كريًا عمى الساحة، وأف بعض سياسيًا وعس "فتح"المخيمات، ولجية مف يسعى إلى اإليحاء بضعؼ حركة 
أي اإليحاء بأف دور حركة  -التفجيرات والقنابؿ التي ألقيت في مخيـ عيف الحموة تصب في ىذا اإلطار 

قد تالشى، أو الستدراج بعض القوى اإلسالمية إلى اشتباؾ، وىو ما جرى في األياـ الماضية، حيث  "فتح"
نت مقررة قبؿ أياـ )وحينيا كاف في مصر(، وكذلؾ تعرض بإذف البعض، أف زيارة األحمد كا "ىمس"كاف قد 

 نار أمس. إلطالؽبالؿ بدر، 
وفي ضوء زيارة األحمد، قد تكوف ىناؾ سمسمة مف اإلجراءات والقرارات التنظيمية التي تـ االعتياد باتخاذ 

كة أكبر مف أي يعمموف أف الحر  "فتح"مثميا بيف فترٍة وأخرى ولحمحمة بعض العقد، خصوصًا أف جميع أبناء 
 !"يتعرى"شخص، ومف يتـ استبدالو أو عزلو مف مسؤوليتو، أو ُيرفع عنو الغطاء داخؿ الحركة 
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ريؾ نتنياىو في ش -مؤخرا، وفي سياؽ الجدؿ حوؿ تشكيؿ حكومة نتنياىو الجديدة، تحدث أفيغدور ليبرماف 
عف رأيو في التسوية مع الفمسطينييف فقاؿ "مف  -التحالؼ االنتخابي )الميكود بيتنا(، ووزير الخارجية السابؽ

غير الممكف حؿ الصراع ىنا. مف الممكف إدارة الصراع، ومف الميـ إدارتو والتفاوض لمتوصؿ إلى اتفاؽ 
" قاؿ يوسي 22/3بتاريخ ) انتقالي طويؿ األجؿ". بعده بيوميف، وفي مقاؿ نشره ( في صحيفة "إسرائيؿ اليـو

بيميف، السياسي المعروؼ، والقيادي السابؽ في حركة "ميريتس" اليسارية، وأحد أقطاب المفاوضات في 
: "مف الواضح أنو )يعني أوباما( لف يجمب معو خطة سالـ جديدة، لكنو 3000د صيؼ العاـ يكامب ديف

ت، وتحديد ىدؼ جديد ىو دولة فمسطينية في حدود مؤقتة بدؿ تسوية دائمة سيجمب تجديدا فوريا لممفاوضا
شراؾ الجامعة العربية في ىذه المسيرة يمكف أف يجعؿ الزيارة )زيارة أوباما( عالمة طريؽ ميمة جدا  اآلف، وا 

(، إلى لممسيرة السياسية في منطقتنا". ىكذا يتبدى المشيد السياسي اإلسرائيمي مف أقصى اليميف )ليبرماف
أقصى اليسار )يوسي بيميف(، إذ يمتقياف عند نقطة الدولة المؤقتة، أو الحؿ االنتقالي بعيد المدى )بحسب 
مصطمح شاروف(، وبينيما يؤكد كؿ مف نتنياىو وباراؾ )العمؿ( عمى ذات الحؿ الذي يكاد يحظى بإجماع 

تي قد تتحفظ عميو في معرض المزايدة، الساحة السياسية اإلسرائيمية باستثناء بعض قوى اليميف الديني ال
بينما تؤيده في الواقع العممي. وال تختمؼ تسيبي ليفني التي أعمنيا نتنياىو كبيرة مفاوضي الصياينة عف 
اآلخريف في تبنييا ليذا الحؿ مف حيث الجوىر. لقد بات واضحا لكؿ ذي عينيف بعيدا عف تسويؽ األوىاـ 

أو االنتقالي بعيد المدى( يتجاوز لعبة االقتراحات إلى التطبيؽ العممي عمى أف ىذا الحؿ )حؿ الدولة المؤقتة 
األرض، والذي بدأ بعد اغتياؿ ياسر عرفات وترتيب الوضع لمقيادة الفمسطينية الجديدة بدعـ مف حسني 
مبارؾ وأنظمة عربية أخرى، وىي قيادة "واقعية جدا" ترفض الكفاح المسمح، وتصر عمى التفاوض والحفاظ 
عمى السمطة واستعادة ما ُسمب منيا بعد اجتياح مناطؽ الضفة الغربية فيما عرؼ بعممية "السور الواقي" 

، والتي رد عمييا العرب في بيروت بما عرؼ بالمبادرة العربية التي استعادت روحية 3003ربيع العاـ 
العممي، إلى "حؿ متفؽ عميو".  القرارات الدولية، مع تنازؿ ميـ يتعمؽ بحؽ العودة الذي تراجع مف التجسيد

حؿ لف يتجاوز حؽ التعويض في أحسف األحواؿ، في ظؿ إجماع إسرائيمي أكثر وضوحا عمى رفضو إلى 
)قالت تسيبي ليفني لعريقات وأحمد قريع كما كشفت وثائؽ التفاوض الشييرة إف  59األراضي المحتمة عاـ 

ىو صفر، بعد أف وافؽ شريكيا أولمرت عمى عودة  -إسرائيؿ بحسب تعبيرىا- 59رقـ العائديف إلى مناطؽ 
عشرة آالؼ عمى عشر سنوات فيما يعرؼ بمـ شمؿ العائالت، معتبرة أف ذلؾ مجرد رأي شخصي لو(. منذ 

كي دايتوف، صاحب مصطمح ياستالميا لمقاليد السمطة، وبعد ترتيب أجيزتيا األمنية بإشراؼ الجنراؿ األمر 
محمود عباس تبدي وفاًء منقطع النظير لمبرنامج المشار إليو )الدولة المؤقتة(، "الفمسطيني الجديد"، وقيادة 

رغـ أنيا تصر عمى رفضو في التصريحات العمنية. وسنقوؿ ىنا وأجرنا عمى اهلل إف الحصوؿ عمى 
االعتراؼ األممي بدولة )بصفة مراقب( في األمـ المتحدة ال يبدو خارج ىذا السياؽ أبدا، بؿ ىو جزء ال 

جزأ منو )بإدراؾ كامؿ مف القيادة ذاتيا(. أما معارضة الصياينة لالعتراؼ األممي بالدولة، فمـ تكف سوى يت
تسويؽ لو عمى الشعب الفمسطيني. بؿ إنني لف أستغرب إذا ما استمر تمرير ىذا البرنامج وفؽ المخطط 

جعؿ نزاعيا مع جارتيا الذي نتابعو أف تحصؿ الدولة العتيدة عمى اعتراؼ بعضوية كاممة تفضي إلى 
العبرية مجرد نزاع حدودي، وبالطبع بعد أف يتمدد الكياف الفمسطيني إلى حدود الجدار األمني الذي يعني 
إبقاء نصؼ الضفة الغربية بما فييا القدس تحت االحتالؿ. والحاؿ إنو ليس لدى قيادة السمطة غير ىذا 

. 3000د ياىو ما رفض باراؾ منحيا إياه في كامب ديفنينت البرنامج، وال سيما أنيا تدرؾ استحالة أف يمنحيا
ذا ما تـ تبني ىذا البرنامج أمر  كيا بشكؿ واضح )ىذا ما تمناه يوسي بيميف مف أوباما، أي إطالؽ يوا 
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مفاوضات تفضي إلى ىذا الحؿ(، فقد يتحوؿ إلى واقع فعمي في غضوف وقت قد ال يطوؿ، مع أف اعتراؼ 
كوف ميما ما دامت تعترؼ بو مف ناحية واقعية بتعاطييا مع نفسيا بوصفيا دولة السمطة بو )صراحة( لف ي

حقيقية ذات نزاع حدودي مع جارتيا. ىذا المسار )الدولة المؤقتة( يعني بكؿ بساطة شطبا لمقضية 
الفمسطينية، وتحويال ليا مف صراع وجودي بيف محتميف وشعب يقاوميـ، يسانده شتات يريد العودة لوطنو، 

% مف أرض 23ى مجرد نزاع حدودي بيف دولتيف، حتى لو لـ تسيطر إحداىما سوى عمى أقؿ مف إل
فمسطيف التاريخية، دوف سيادة كاممة أيضا )قد يتغير وضع القطاع عندىا إذا ما تمت المصالحة الموعودة، 

لقاىرة إلنجاز وُيمنح السيطرة عمى أجوائو وجزء مف مياىو اإلقميمية(. الذيف تفاوضوا ويتفاوضوف في ا
المصالحة يدركوف ذلؾ كمو، لكنيـ يصروف عمى مصالحة تحت سقفو. بعضيـ يريده فعال )قيادة السمطة( 
ألنو يراه حدود الممكف مع أنو ليس كذلؾ، بينما يعوؿ البعض اآلخر )حماس تحديدا( عمى تطورات داخمية 

قميمية تمّكف الشعب مف االنقالب عميو في وقت مف األ وقات، مع سعي مف طرفيا الستعادة وحدة وعربية وا 
الشعب، يصاحبو أمؿ بإحياء الوضع في الضفة بعيدا عف سطوة االستيداؼ مف طرؼ السمطة. مف 
الصعب القوؿ إف المصالحة تبدو قريبة، فالشيطاف الذي يختبئ في التفاصيؿ يصّعب إمكانية التوصؿ 

ع في قطاع غزة إلى ما كاف عميو قبؿ الحسـ إلييا، ليس فقط ألف مف الصعب عمى حماس أف تعيد الوض
، ولكف أيضا ألف الطرؼ اآلخر ال يريد ترتيب الوضع بما يسمح بنشوء 3008العسكري منتصؼ العاـ 

أجواء انتفاضة جديدة. وفي سياؽ االنتخابات ال يمكف القوؿ إف وضع حماس في الضفة يسمح بمشاركة 
ف مقاعد المجمس التشريعي لمدوائر االنتخابية، لكأنيا ال % م36فييا، وىنا أستغرب مطمب الحركة بجعؿ 

تعي ما طرأ عمى وضع الحركة ىناؾ مف بؤس خالؿ األعواـ الستة، حيث استبيحت مف قبؿ االحتالؿ، 
واألىـ مف قبؿ أجيزة السمطة عمى نحو يصعب وصفو. وعموما يعتقد عباس )جازما( أف تحالؼ فتح والقوى 

النتخابات عمى األغمبية، وىو اعتقاد يبدو صحيحا، ألف حماس ىي مف أحيا المؤيدة ليا، سيحصؿ في ا
، فيما أصاب الحركة )أعني حماس( ما 3007حركة فتح بعد أف كانت في أسوأ حاالتيا قبؿ انتخابات 

أصابيا مف تشويو بسبب الحسـ العسكري وما تخممو مف إشكاالت، وبسبب بعض األخطاء في حكميا 
فتح في القطاع أكدت قوتيا، ونتائج جامعات الضفة أيضا، رغـ أف حماس في الضفة ربما لمقطاع )احتفالية 

تكوف في وضع أفضؿ بسبب فساد السمطة ىناؾ، أعني مف الناحية الشعبية رغـ ما تعانيو مف وضع بالغ 
الصعوبة عمى الصعيد التنظيمي(. ىكذا تمضي حماس، ربما دوف أف تدرؾ، وربما استنادا إلى طموح 

فجير انتفاضة جديدة تييؿ التراب عمى البؤس الراىف، وربما أمال في إعادة تشكيؿ منظمة التحرير ت
كمرجعية لمشعب تتجاوز السمطة، ىكذا تمضي نحو تسييؿ حؿ )الدولة المؤقتة( الذي يريده نتنياىو، وال 

رات غير يرفضو عباس. إذا أرادت حماس أف تحقؽ مصالح الشعب الفمسطيني بالفعؿ، ودوف مغام
مضمونة، فعمييا أف ترفض ىذا المسار قوال وفعال، وليس بالقوؿ فقط، وتطرح مشروعا بديال لمقضية برمتيا 
)تطرحو عمى الشعب(، وخالصتو مشروع قيادة لمشعب الفمسطيني في الداخؿ والشتات باالنتخاب الحر 

توافؽ في الضفة والقطاع، بوصفيا )إعادة تشكيؿ منظمة التحرير(، مقابؿ قيادة لمسمطة يتـ اختيارىا بال
سمطة إدارية وليست دولة تحت االحتالؿ ليس ليا مع جارتيا غير التفاوض، مع نضاؿ سممي بسيط ال 
ال فيما شريكتاف في  يزعج الجيراف كثيرا. عمى حماس والجياد أف تتقدما لمشعب الفمسطيني بيذا المشروع، وا 

المصالحة، أـ لـ تتـ، وسواء تـ انتخاب قيادة لمسمطة/الدولة أـ  جـر تكريس مسار الدولة المؤقتة، سواء تمت
لـ يتـ، بؿ إف انتخاب قيادة لمنظمة التحرير إلى جانب السمطة لف يغير كثيرا في المعبة، ألف فتح وحمفاءىا 
سيحصموف غالبا عمى أكثر مف النصؼ في الضفة وغزة وسيطالبوف بترجمتيا في الخارج تحت ذريعة عدـ 



 
 
 

 

 

           39ص                                    :388العدد:                34/3/3024السبت  التاريخ:

رص االنتخاب في األردف ولبناف وسوريا والخميج وما تبقى مف الشتات الذي يصوت لحماس أكثر توفر ف
مف فتح. وحتى لو أصبح لمؤيدي طرح المقاومة نصؼ المجمس الوطني )مرجعية المنظمة(، فمف يكوف مف 

تيمش منظمة الصعب تيميشو أماـ دولة )كاممة العضوية( قد ُيعترؼ بيا الحقا، وتمغي تبعا لذلؾ، وأقمو 
التحرير، كما ىّمشيا أوسمو مف قبؿ ذلؾ. إنو مسار عبثي لف يوقفو غير قيادة لمشعب الفمسطيني في 
دارة لمسمطة في الضفة والقطاع يتـ اختيارىا بالتوافؽ، مع إطالؽ  الداخؿ والخارج يتـ اختيارىا باالنتخاب، وا 

ر وليس قبمو تأتي الدولة. يبقى القوؿ إف األمؿ مقاومة شاممة لتحرير األرض دوف قيد أو شرط، وبعد التحري
لدى المخمصيف يبقى معقودا عمى قياـ الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية بتفجير انتفاضة جديدة ضد 
االستيطاف والتيويد تشمؿ كؿ األرض الفمسطينية، وتفرض عمى السمطة وسائر القوى االنخراط فييا، كما 

، وىي االنتفاضة التي يعمؿ 3000أيموؿ عاـ  قصى نياية سبتمبر/انخرطت مف قبؿ في انتفاضة األ
كا والغرب عمى منعيا بكؿ وسيمو ممكنة، وال سيما بعد اآلفاؽ التي وفرىا ينتنياىو وعباس ومف ورائيـ أمر 

كيا وغربيا( أيضا عف تحقيؽ مصالح الدولة العبرية في يربيع العرب، ذلؾ الذي ال يخرج استيدافو )أمر 
 األوؿ.المقاـ 

 33/03/3024، الجزيرة نت، الدوحة
 

 محتمة ال متنازع عميها!  78راضي أ .53
 سركيس نعـو

كييف الساعيف الى إقناع الرئيس باراؾ اوباما بإزالة ييكاد اإلحباط يسيطر عمى عدد مف الناشطيف االمر 
ماف جنبًا الى جنب مع أ العقبات مف أماـ تنفيذ حؿ الدولتيف اي إقامة دولة فمسطينية قابمة لمحياة وتعيش في

، وخصوصًا "سرائيؿ"إ. وأحد ىؤالء باحث ييودي اميركي معتدؿ اكتشؼ مبكرًا مسؤولية "سرائيؿ"إدولة 
، عف العراقيؿ التي حالت دوف البدء بتنفيذ الحؿ المشار اليو. وىو "سرائيؿ"إبنياميف نتنياىو رئيس وزراء 

التي شغؿ بعضيا مراكز قيادية في االدارات  كية الميمةييعمؿ مع مجموعة مف الشخصيات االمر 
كية. وما يمفت في تحّركيـ الدفاع بالحجج الدامغة عف حؽ الفمسطينييف في دولة عمى اراضييـ التي ياالمر 

، والنقد الموضوعي والكاشؼ لمحقائؽ لمواقؼ رئيس وزرائيا، عممًا اف ذلؾ 2:78عاـ  "سرائيؿ"إاحتمتيا 
باألماف آمنة دائما. ولف يكوف  "سرائيؿ"إعؿ البيئة الجغرافية التي تعيش فييا ينطمؽ اساسًا مف حرص عمى ج

 "سرائيؿ"إذلؾ ممكنًا في ظؿ استمرار قضية شعب فمسطيف مف دوف حؿ، وفي ظؿ استمرار اعتبار قادة 
ي عداء، إذ اف أحدًا ال يستطيع اف يبقى منتصرًا الى األبد. ما ىأنيـ يديروف قمعة عسكرية محاطة باأل

كي يساسي وميـ، يجيب الباحث االمر أسباب تعّنت نتنياىو وسمبيتو المشار الييما اعاله؟ ىناؾ سبب أ
يريد االحتفاظ بالضفة  ألنوالييودي، ىو رفضو دولة فمسطيف واستعداده لمقياـ بكؿ ما يستطيع لمنع قياميا 

تفوقة عمى القوة الفمسطينية والقوات الم "سرائيؿػ"إالغربية كميا، وىو مقتنع بأف القوة العسكرية الضخمة ل
العقبة ال تستطيع اي مبادرة اقميمية أو  –العربية مجتمعة تسمح ليا بموقؼ مف ىذا النوع. وىذا الموقؼ 

ف تضمنت اقتراحات ممموسة لموصوؿ الى حؿ الدولتيف بالتدريج. وكؿ مف ال  دولية او مشتركة اف تتجاوزه وا 
اف يقدـ اي شيء مف اجؿ السالـ الشرؽ االوسطي القائـ عمى دولتيف يعترؼ بيذه الحقيقة ال يستطيع 

العقبة  –وفمسطيف. ىؿ يستطيع نتنياىو وحكومتو االستمرار في التمسؾ بالموقؼ  "سرائيؿ"إمتجاورتيف 
كا بذلؾ؟ طبعًا يبقى االسرائيميوف معنيوف بالمحافظة عمى الدعـ المالي يالمذكور اعاله؟ وىؿ تسمح ليما امر 

كي لبالدىـ، ويشعروف احيانًا بالخوؼ مف خسارتو جراء اختالؼ نتنياىو يعسكري والديبموماسي االمر وال



 
 
 

 

 

           :3ص                                    :388العدد:                34/3/3024السبت  التاريخ:

دارة اوباما. لكف نتنياىو ىذا ال يشارؾ ىؤالء خوفيـ، بؿ يعتبر اف ىذا االمر ليس مشكمة مطروحة. ذلؾ  وا 
يمارسو رئيسيا. ويبدو اف  كا أكبر مف الضبط الذي يستطيع افيانو يؤمف بأنو يمارس ضبطًا لكونغرس امر 

ثمة سببًا معقواًل إليماف رئيس الوزراء االسرائيمي، عكسو في اعالف انتخابي في كانوف الثاني الماضي ظير 
فيو يخطب في جمسة مشتركة لمجمسي النواب والشيوخ ويحصد وقوفًا وتصفيقًا مستمريف. وفي خطابو اعتبر 

ارض محتمة كما ىي الحقيقة والواقع. وأراد مف ذلؾ التثبيت في اف الضفة الغربية "ارض متنازع" عمييا ال 
في "الضفة" حقًا مماثاًل لحؽ الفمسطينييف. وىذا مطمب  "إسرائيؿػ"كييف اف ليعقوؿ النواب والشيوخ االمر 

يرفضو العالـ طبعًا باستثناء المتربعيف عمى مقاعد النيابة و"المشيخة" في مباني الكابيتوؿ في واشنطف. إال 
كي اياه، بؿ ىناؾ سبب آخر، ىو ياف ذلؾ ليس السبب الوحيد لسمبية نتنياىو، يمفت الباحث الييودي االمر 

. وفيو الـَ الفمسطينييف عمى نحو غير 3022فكرة عامة أطمقيا اوباما في خطابو اماـ االمـ المتحدة عاـ 
ف التفاوض ىو الطريؽ الوحيدة لموصوؿ ، وحذَّرىـ بقولو ا"سرائيؿ"إمباشر لعدـ اقامتيـ دولتيـ بالتفاوض مع 

الييا. وبذلؾ ازاح تسوية قضية فمسطيف وحؿ الدولتيف مف عالـ الشرعية القانونية الدولية، ووضعيما بيف 
يدي نتنياىو اي الرجؿ الذي يعرؼ ىو )اي اوباما( أكثر مف غيره وجراء خبرتو بو انو لف يسمح ابدًا 

كي كاف غير صحيح. فحؽ تقرير المصير لغالبية شعب كاف ييس االمر بالتسوية والدولتيف. وما قالو الرئ
برز األىداؼ التي أتحت االنتداب ىو رسميًا قاعدة قطعية في القانوف الدولي. وتطبيؽ ىذا الحؽ يشّكؿ أحد 

تأسست األمـ المتحدة مف اجؿ تحقيقيا. وقد ثّبتت المحاكـ الدولية ىذا الحؽ وأعطتو أولوية عمى اتفاقات 
عاىدات. إال اف السبب الوحيد الذي جعؿ مجمس االمف يفشؿ في تطبيقو حؽ تقرير المصير لمفمسطينييف وم

نتنياىو  "سرائيؿ"إكاف، وربما ال يزاؿ، تيديد اوباما باستعماؿ حؽ النقض )اي الفيتو( فيو. ىؿ تستطيع 
 ؟االستمرار في منع حؿ الدولتيف؟ وكيؼ يمكف إجبارىا عمى ذلؾ او اقناعيا بو

 34/03/3024، النهار، بيروت
 

 وكيف؟ حقائق مذهمة "إسرائيل"من يحكم  .54
 سمرحممي األ

نستكمؿ اليـو ما بدأناه يـو الخميس، حوؿ ما يكشفو الداد يانيؼ، المحامي الذي عمؿ مساعدا في مكتب 
قبؿ بضعة  رئاسة الحكومة اإلسرائيمية لسنوات منذ أييود باراؾ نياية تسعينات القرف الماضي حتى إلى ما

أشير، حيث عايش وعاصر كؿ رؤساء الحكومات آخرىا حكومة نتنياىو، يانيؼ صعؽ مف حجـ الفساد 
الذي حدث في عيد نتنياىو وكيؼ أغمقت ممفات فساد وقضايا شرطة وكيؼ تـ تعييف كبار  "الميوؿ"

واألصابع الخفية التي  فعميًا؟ "إسرائيؿ"رجاالت الدولة في صفقات فساد وكيؼ تـ ابتزاز الكثير ومف يحكـ 
، حيث ينتقؿ لفضيحة مدوية لعوفر عيني رئيس اليستدروت "إسرائيؿ"تحرؾ قيادتيا وكيؼ تدار السياسة في 

ويفؾ لغز عدـ مشاركة اليستدروت في تظاىرات الخياـ التي خاؼ نتنياىو أف تسقط حكومتو فيقوؿ أف 
ذرة وىكذا أجيضت الثورة عمى نتنياىو، ثـ عوفر عيني قبض ثمف عدـ مشاركة اتحاد العماؿ في صفقة ق

مدمف عمى   يمقي الضوء عمى شخصية عيني قائال: لعوفر عيني حياٌة مضطربة فيو مدمف... إنو مقامر..
القمار ىو جزء مف العالـ السفمي، يقامر في شقة في بئر السبع وكؿ ليمة يقامر ويخسر ويخسر، وال أحد 

ما يقوؿ يسأؿ أي مسؤوؿ إسرائيمي مف أيف الماؿ، عوفر عيني أقوى مف يسألو مف أيف الماؿ ألنو ال أحد ك
نتنياىو نفسو يمارس سمطة في حزب العمؿ وفي الميكود وفي الصحؼ، ألف العماؿ الذيف يقودىـ موجودوف 

 ! "سرائيؿ"إلدى الجميع، ما يتـ خسارتو في ليمة واحدة ىناؾ يساوي بنؾ 
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تيا ليبرماف، يانيؼ يبدأ الحديث عنو قائال لمحاوره: وزير الدفاع ليس األبرز في وزير خارجي "إسرائيؿ"قصة 
 3004ليبرماف .. إنو مارتف شالؼ ) وىو مميونير ييودي نمساوي ( ارتبط اسمو بعمميات فساد منذ عاـ 

أوصت وحدة التحقيقات القطرية في الجرائـ الدولية بتقديمو لممحاكمة بتيمة الرشوة عندما  3020وفي عاـ 
تشفت أنو قاـ بتحويؿ مالييف الدوالرات لشاروف وأولمرت ودرعي وليبرماف وتقديـ الممؼ لمنيابة لوضع اك

 لوائح اتياـ بناء عمى األدلة لممسؤوليف! 
حيف وضع مميوف  "إسرائيؿ بيتنا"ويعتبر شالؼ األب الروحي الذي يحرؾ ليبرماف وىو الذي أقاـ حزب 

لكنو ندـ بعد ذلؾ ألف  ::امة الحزب وكاف قد موؿ حممة باراؾ عاـ إلق "بنؾ إسرائيؿ"في  ::دوالر عاـ 
 باراؾ تسبب باندالع االنتفاضة التي مست بمصالح شالؼ االقتصادية. 

يقوؿ يانيؼ: باراؾ ىو األصغر في عصابة مارتف شالؼ، ال تندىش كؿ واحد مف السياسييف لديو رجؿ 
اىو( لديو شيمدوف أدلسوف الذي يحركو وىو رجؿ أعماؿ ماؿ يحركو، ليبرماف لديو شالؼ، وبيبي )أي نتني

 انتشاراً  "إسرائيؿ"التي أصبحت أكثر صحؼ  "إسرائيؿ اليوـ"كي مقيـ في لوس أنجموس يمتمؾ صحيفة يأمر 
الذيف يعتبرونيا اختراقا لمرأي العاـ  "إسرائيؿ"وىي توزع بالمجاف، وقد أثارت سخط الصحافييف في  وتوزيعاً 

مسّخرة لخدمة نتنياىو. يقوؿ يانيؼ: ليبرماف وشالؼ ويشير بيديو في حركة توحدىما شيء  اإلسرائيمي وىي
واحد بينيـ أشياء كثيرة ليس فقط السياسة بؿ أيضا نساء، وحيف يستغرب محاوره مف ذلؾ يقوؿ نعـ إنيما 

ؼ : راقب ليبرماف يذىباف إلى بيت دعارة في فيينا، ىناؾ يمارسوف الدعارة وعندما يندىش المحاور يرد ياني
يسافر لمعالـ أفريقيا أميركا أوروبا .. وفي كؿ سفرة يعرج عمى فينا لماذا .. افحص كـ مرة كاف في السنوات 

 األربع في فيينا؟ 
وحيف كانت تتقشر األصوات مف حولو  3002لمحكومة في انتخابات  كنت مع باراؾ حيف كاف رئيساً 

أس مرواف البرغوثي؟ كـ مقعدا؟. نصحو مستشاره موشيو )استعمؿ مصطمح تتقشر( سأؿ: كـ يساوي ر 
جاؤوف: قد تشتعؿ المنطقة ونخسر أكثر، فقاؿ باراؾ: اتركوه إذف. مف اغتاؿ الجعبري؟ يسأؿ المحاور، 

، لماذا؟ يجيب: ألف عميو "رئيس الطاقـ االنتخابي لنتنياىو"يجيب يانيؼ: الذي اغتالو آرثر فمكنشتايف 
ف البيت الييودي، لماذا لـ ينصحو أحد ؟ يرد: ألف ليس لديو موشي جاؤوف، فعند استعادة عشرة مقاعد م

تتسمـ اقتراح تيدئة مف الجعبري ىكذا قاؿ يانيؼ .. غرشوف باسكيف الذي تسمـ  "إسرائيؿ"االغتياؿ كانت 
 في صفقة تبادؿ األسرى قبؿ أكثر مف عاـ! مبادرة الجعبري وباسكيف ىذا الذي كاف وسيطاً 

التي تسوؽ نفسيا واحدة لمديمقراطية، وىي ليست إال مستنقعا مف الفساد، يحكمو الماؿ  "إسرائيؿ"كـ ىكذا تح
 األسود، وال قيمة فيو لقيـ أو اخالؽ!

 34/3/3024، الدستور، عّمان
 

 خوان المسممين وحماسالفرق بين اإل .55
 ناصر المحاـ د.

سر المعبد " الذي كتبو ثروت الخرباوي ،  عارمة بصدور كتاب " لإلخوافكانت فرحة الخصوـ السياسييف 
والرجؿ كاف وصؿ اعمى المراتب في تنظيـ جماعة االخواف في مصر قبؿ اف يتركيـ، ويكشؼ كتاب اسرار 
معبدىـ بكؿ ادب وتحميؿ دوف تطاوؿ او تسويؼ، ويتحدث عف الصراع المحتدـ داخؿ الجماعة بيف تيار 

مرات  7البنا الميبرالي المعتدؿ .. ولغاية االف صدر الكتاب  سيد قطب التكفيري المتعصب وبيف تيار حسف
و يزاؿ يحقؽ نسبة مبيعات عالية. واف كاف كؿ مف يقرأ الكتاب يصؿ الى نتيجة اف تيار سيد قطب اقوى 
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واكثر نفوذ وفاعمية اال اف االمر لـ ينتو بعد. صحيح اف القومييف يسّرىـ كثيرا اف يقرأوا ىذا الكتاب وربما 
وف بمذة االنتقاـ مف ىذا التيار "المكابر المتجيـ الذي اتيـ القومييف بكؿ انواع الخزي واالنحراؼ وجعؿ يشعر 

مف نفسو ىو الصالح الوحيد نافيا اية امكانية لمشفاعة لالخريف ميما فعموا وميما قّدموا لموطف"، اال اف 
كثر اىمية... فالسجاؿ بيف االخواف االمر يجب اف يخرج مف اطار ىذه الدائرة ليصؿ الى مستوى اعمؽ وا

المسمميف وبيف التيارات القومية لـ يعد صراعا عمى مقعد مجمس طمبة او نقابة موظفيف او حتى برلماف 
وحكومة وانما وصؿ الى حد تيديد خطر الحضور العربي عمى الساحة الدولية كميا. كما اف فشؿ تجربة 

مى صعيدنا كعرب اماـ العالـ وسيؤدي الى تعزيز نظرة االزدراء االخواف المسمميف في الحكـ سيكوف كارثيا ع
مف الغرب الى المنطقة وتكالب االطماع االستعمارية. واف فشؿ االخواف السريع في الحكـ سيكوف مصيبة 
مف مصائب القدر التي ستحؿ عمى رؤوسنا جميعا مف الناحية االقتصادية والسياسية والحضارية، فال 

وانا  . الخسارة ستكوف كارثية عمى الجميع ألفلقومييف سقوط تجربة االخواف بيذه الطريقة يتعجّمف احد مف ا
ارى، او ربما أنا اتمنى. وارجو اف يكوف ىناؾ فرؽ بيف االخواف المسمميف وحركة حماس، بؿ انني كمما 

ب الدموي الذي امعنت النظر في تجربة حماس ارى انيا تجربة حميدة وجديرة بكؿ االحتراـ ولوال االنقال
خذؿ كؿ فمسطيني، أسواء كاف سبب االنقالب تمؾ المجموعات العنيفة الجاىمة التي احتضنيا ورعاىا بعض 
بارونات االمف الفمسطيني، او كاف سبب االنقالب واالنقساـ تيار متعصب وتكفيري داخؿ حماس. فاف 

في كؿ بيت وعمى حساب وحدة الجغرافيا نتيجة االنقالب ال تزاؿ راىنة وال نزاؿ ندفع ثمنيا حتى اليوـ و 
ووحدة السكاف. واتجرأ واقوؿ اليوـ الحمد هلل أننا خمصنا مف الفمتاف االمني ومف بارونات االمف الذيف كانوا 
يعتقدوف اف الوطف مزرعة لعائالتيـ ، كما اقوؿ الحمد هلل اف حماس تمقنت الدرس وعرفت االف انيا ال 

ية دولية او اقميمية او حتى عربية لوحدىا مف دوف منظمة التحرير ومف تستطيع اف تحصؿ عمى اية شرع
دوف اخوتيـ في النضاؿ مف كؿ الفصائؿ االخرى. واذا ال يكوف ىناؾ فرؽ بيف االخواف المسمميف وبيف 
حركة حماس. عمينا نحف القومييف اف نبحث عف ىذا الفرؽ، الف حركة حماس حركة تحرر وطني تقاـو 

صؿ التخندؽ في معركة المصير واالستقالؿ، اما جماعة االخواف فيي حركة فكرية ايديولوجية االحتالؿ وتوا
خمؽ منياج حكـ اخر مختمؼ عف المنياج القومي او الماركسي او الكنوقراط ولـ تشارؾ في  لىتسعى ا

كة معركة فمسطيف سوى بالدعاء او بعض الماؿ والمشورة. بؿ اف اي حاكـ عربي ميترئ شارؾ في معر 
فمسطيف وقّدـ لفمسطيف اكثر مف جماعة االخواف. واف التاريخ يعطينا كفمسطينييف حؽ االختيار، ويمنحنا 
فرصة التريث وتأجيؿ دخوؿ معركة السمطة واشكاليا. واستنادا الى ما يكتبو فالسفة الغرب وعمى رأسيـ 

االمبريالية االمريكية، او عمى  تشومسكي وفيميب تشيمتر فاف الربيع العربي ىو ربيع تحت اشراؼ المزرعة
االقؿ مف الناحية االقتصادية، وفيما فشؿ االخواف في حكـ ليبيا، ويترنحوف في تونس، فانيـ ورغـ فوزىـ 

تقوـ بأكبر عممية تركيع  األمريكية اإلدارةالكاسح في البرلماف المصري يواجيوف خطر الموت جوعا، الف 
المسمميف  اإلخوافة مف قبؿ. اف ربط تجربة حركة حماس بتجربة اقتصادي لمصر وبشكؿ لـ تشيده المنطق

الماركسية الفمسطينية معركتيا باالتحاد  األحزابربط  أفقيادة حماس التاريخية كما  أخطاءستكوف مف اكبر 
السوفييتي السابؽ كاف اكبر خطأ تاريخي ارتكبتو، وكما ندـ اليسار عمى ذلؾ ستندـ حماس ندما شديدا اف 

، واف ما يفعمو خالد مشعؿ يعتبر ذكاء سياسيا مذىال، واف قرار قيادة اإلخوافصيرىا بمصير ربطت م
حماس التوجو الى منظمة التحرير مف اجؿ الشراكة النضالية والسياسية سيكوف اكبر شبكة اماف لمحركة مف 

 التعويـ او التذويب او التعريب او التدويؿ. 
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