
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

  حراس المسجد األقصى والمصمون يمنعون نائبًا إسرائيميًا متطرفًا من اقتحام قبة الصخرة
 ة وغزةحديث عن دولة فمسطينية دون التواصل الجغرافي بين الضف أيترفض السمطة الفمسطينية 

 السالم يجب أن يكون محميا بواقع أمنينتنياهو: 
 الحتمية اإلستراتيجيةمع " إسرائيل" ال عمى  التكتيكات: نختمف عمى "أيباك"خالل مؤتمر جو بايدن 

 السمطة الفمسطينية تعتقل العشرات وتمارس التعذيبالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان: 

يضرررع  أوبامرررا :"الشررررق األوسرررط"
دولررة فمسررطينية فرري  إلقامررةخطررة 

 4102 فيالضفة الغربية 
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 4102 في في الضفة الغربية دولة فمسطينية إلقامةيضع خطة أوباما  :"الشرق األوسط" 0
أشػار مصػدر  ػي الجارجيػة اكميركيػة  إلػى اجتمػاع 5 نظيػر مجمػي - واشنطف5 محمد عمي الصالح تػؿ أبيػب

الشرؽ "ركية مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس  ي الرياض أمس  وقاؿ لػجوف كيري  وزير الجارجية اكمي
  إف كيػػري لػػف يتػػدـ تلعػػدات للبػػاس بتجميػػد المسػػتوطنات  لكنػػر سػػيتوؿ لػػر إف الػػرئيس أوبامػػا يػػر  "اكوسػػط

ف كيري لػف يتلعػد  أيضػا  بطمػب جػدوؿ زمنػي مػف "إسرائيؿػ"الموضوع عمى رأس أجندة زيارتر ل  "إسػرائيؿ"  وا 
ف كيػري  "كف هذا الموضوع ملتد  ويمتد مف الجارجية والبيت اكبيض إلى الكونغرس"سحاب  وذلؾ لالن   وا 

السػػػػػيناتور السػػػػػابؽ  لػػػػػف يتػػػػػدـ تلعػػػػػدات قبػػػػػؿ اسطػػػػػالع عمػػػػػى  راء زمالئػػػػػر السػػػػػابتيف  سػػػػػواء ديمتػػػػػراطييف أو 
 جمعورييف.
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عنػػػدما طمػػػب مػػػف إسػػػرائيؿ  ػػػي موضػػػوع المسػػػتوطنات   "لػػػدغ"وأشػػػار المصػػػدر إلػػػى أف الػػػرئيس أوبامػػػا كػػػاف 
حػػيف ألتػػى جطابػػا  ػػي التػػاهرة وجعػػر إلػػى اللػػالـ اتسػػالمي  ثػػـ   ػػي وقػػت سحػػؽ   1009تجميػػدها  ػػي عػػاـ 

  ي الكونغرس  غير رأير. "إسرائيؿ"وتحت ضغوط أصدقاء 
نػر يريػد أف يمػـز نتنيػاهو هػذر المػرة. "يمػدغ مػرة أجػر "وقاؿ المصػدر إف أوبامػا  طبيليػا  س يريػد أف  وقػاؿ   وا 
نر   ي هػذر الحالػة  س بػد أف يلتمػد  "إسرائيؿ"المصدر أيضا  إف أوباما يلرؼ قوة أصدقاء   ي الكونغرس  وا 

 عمى اتصاست الوزير كيري مع زمالئر السابتيف.
  أصػػػدرتر  يكتوريػػا نوسنػػػد  المتحدثػػة باسػػػـ 3/3/1023اكحػػد  وأشػػار المصػػدر إلػػػى تصػػريح  أوؿ مػػػف أمػػس

نتنيػػاهو  وقػػاؿ إنػػر يلتتػػد أف كيػػري  إلػػى أف كيػػري اتصػػؿ تمفونيػػا مػػع كػػؿ مػػف عبػػاس والجارجيػػة اكميركيػػة  
يحػػاوؿ  حتيتػػة  حسػػـ موضػػوع تجميػػد المسػػتوطنات كجطػػوة نحػػو اسػػتئناؼ مفاوضػػات السػػالـ  وجاصػػة كف 

 عباس كرر أنر لف يلود إلى المفاوضات مع استمرار بناء المستوطنات.
  ملمومػػات تفيػػد بػػاف أوبامػػا طمػػب مػػف رئػػيس الحكومػػة اتسػػرائيمية  "ؿإسػػرائي"وتػػرددت  ػػي الوسيػػات المتحػػدة و

بنياميف نتنياهو  إعداد جدوؿ زمني لالنسحاب مف الضفة الغربية  ي إطار تسوية شاممة لمصراع اتسرائيمي 
 الفمسطيني. -

لػب بػاف يػر  أف الػرئيس اكميركػي  أوبامػا  يطا "وورلد تريبيوف"وكانت مصادر إسرائيمية ذكرت أماـ صحيفة 
 ػي اللشػريف مػف الشػعر الحػالي.  "إسػرائيؿ"جدوس زمنيا سنسحاب  وري مف الضفة الغربيػة  مػع وصػولر إلػى 

وبحسب تمػؾ المصػادر   ػأف أوبامػا طمػب مػف نتنيػاهو أف يلػرض أمامػر جطػة مفصػمة لالنسػحاب كجػزء مػف 
. وأضػػا ت المصػػادر أف أوبامػػا 1024مبػػادرة أميركيػػة تقامػػة دولػػة  مسػػطينية  ػػي الضػػفة الغربيػػة جػػالؿ عػػاـ 

أوضح بشػكؿ مفصػؿ لنتنيػاهو أف زيارتػر لممنطتػة س تػاتي بعػدؼ التتػاط الصػور والمصػا حات  وأف الوسيػات 
 المتحدة تريد أف يكوف لمزيارة مضموف جيد ومجد.

 5/3/4103الشرق األوسط، لندن، 
 

 ستئناف عممية السالم أميركية جديدة ال اً عباس بحث مع كيري في اجتماع في الرياض أفكار  4
اجتمع الرئيس محمود عباس أمس  ي الرياض مع وزير الجارجية اكميركي جوف كيري  5 الحياة –راـ اهلل 

وبحثا  ي  رص عودة الطر يف الفمسطيني واتسرائيمي إلى طاولة المفاوضات. وقالت مصادر مطملة 
أجيرًا أ كارًا لملودة إلى المفاوضات  منعا تجميد  إف الجانب اكميركي طرح عمى الجانب الفمسطيني "الحياة"لػ

طالؽ أسر   مسطينييف مف السجوف اتسرائيمية.  جزئي لالستيطاف  وا 
وقالت المصادر إف الجانب اكميركي يتترح حاًل وسطًا بيف الطر يف يتوـ عمى تجميد اسستيطاف  ي قمب 

وأكد كيري اسجتماع  طار تبادؿ أراض مستتبمي.الضفة  وبتائر  ي الكتؿ المتوقع ضمعا إلى إسرائيؿ  ي إ
بالمتاء. وس تشمؿ جولة كيري  "عمى عمـ"مع عباس  مشيرًا إلى أف رئيس الوزراء اتسرائيمي بنياميف نتانياهو 

  ي المنطتة التوقؼ  ي إسرائيؿ واكراضي الفمسطينية.
ض مع كيري موقؼ اتدارة وأعمف السفير الفمسطيني لد  الرياض جماؿ الشوبكي أف عباس سيستلر 

 اكميركية الجديدة مف التضية الفمسطينية قبؿ زيارة الرئيس باراؾ أوباما المنطتة.
المطالب والثوابت الفمسطينية ومد  التجاوزات اتسرائيمية  ي "وأضاؼ لإلذاعة الفمسطينية أف عباس سيؤكد 

يلانوف مف دوف أف نر  رد  لؿ أميركيًا  التدس واسستيطاف وقضية الملتتميف المضربيف عف الطلاـ الذيف
ترتيب المتاء  ي الرياض بلد إلغاء لتاء كاف متررًا  ي المنطتة ". وأكد "أو تدجاًل بمستو  الجريمة اتسرائيمية
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عباس يريد مف المتاء أف تطرح اتدارة اكميركية ". وقاؿ إف "بسبب عدـ تشكيؿ الحكومة اتسرائيمية الجديدة
رية الشلب الفمسطيني  ي الحرية واسستتالؿ وينعي اسحتالؿ اتسرائيمي كما تدعـ اتدارة موقفًا يدعـ ح

 ."اكميركية حرية الشلوب  ي المنطتة
 //الحياة، لندن، 

 
 هنية يدعو لحماية القدس من ُمخططات االحتالل 

لجعود مع الدوؿ اللربية دعا رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ هنية دولة ماليزيا إلى بذؿ مزيد مف ا
واتسالمية والمجتمع الدولي؛ لحماية المدينة المتدسة والمسجد اكقصى مف مجططات اسحتالؿ  وتو ير 

وأكد هنية  ي  الدعـ لمفمسطينييف؛ كي يصمدوا عمى اكرض المتدسة  ويحا ظوا عمى تراث وهوية  مسطيف.
ـ اسثنيف  تمسؾ الفمسطينييف بحتوقعـ الثابتة رسالة سممعا و د حكومي لرئيس وزراء ماليزيا  اليو 

 والمشروعة  مضيفًا5 "سنواصؿ طريتنا معما كمؼ الثمف للودة أرض  مسطيف إلى أهمعا".
وكاف و د مف الحكومة ضـ كالا مف5 عبد السالـ صياـ اكميف اللاـ لمجمس الوزراء  ود.غازي حمد وكيؿ 

 زيا داتو محمد نجيب رسالة مف هنية.وزارة الجارجية؛ قد سمَّـ رئيس وزراء مالي
نساني تتوـ بدور معـ ومشعود  ي جدمة قضايا اتسالـ  وأضاؼ5 "إف ماليزيا بما لعا مف ثتؿ سياسي وا 

وتابع5 "نتطمع  والمسمميف  ولعا باع طويؿ  ي تلزيز أسس الحضارة والرقي اتنساني  ي مجتمؼ المجاست".
اندة الشلب الفمسطيني  ي مواجعة اسحتالؿ وعدوانر؛ حتى يناؿ إلى أف تلزيز دوركـ ومساهماتكـ  ي مس

  حريتر وحتوقر المشروعة  ويبني دولتر المستتمة وعاصمتعا التدس الشريؼ".
ونبَّر إلى المجاطر التي تلرض لعا مدينة التدس والمسجد اكقصى  ومنعا تعجير المواطنيف الفمسطينييف  

   وتغيير الملالـ اتسالمية لممدينة المتدسة  و رض وقائع احتاللية.وهدـ منازلعـ  وسحب بطاقات هوياتعـ
وأكد هنية أف العدؼ مف ذلؾ "تحريؼ وقائع التاريخ التي تثبت باف هذر المدينة هي أرض إسالمية 
محضة"  مشيرًا إلى ما يلرض لر المسجد اكقصى المبارؾ مف مجاطر العدـ والتتويض  وانتعاكات الجنود 

 ف.والمستوطني
 //فمسطين أون الين، 

 
 حديث عن دولة فمسطينية دون التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة أيترفض السمطة الفمسطينية  

 يما يسلى   أنر و راـ اهلل وليد عوضنتال عف مراسمعا مف  //القدس العربي، لندن، نشرت 
دولة  مسطينية محصورة  ي الضفة الغربية بليدا  ةبأقاموسيتر الثانية  إنعاء أوباماباراؾ  اكمريكيالرئيس 

عمى قطاع غزة  لتتديـ ذلؾ كانجاز تاريجي لمشلب الفمسطيني عبرت السمطة الفمسطينية عف ر ضعا بشكؿ 
  اكمريكي.مطمؽ لذلؾ التوجر 

يات الموقؼ الفمسطيني نتؿ لموس"  اسثنيف "التدس اللربي"قاؿ نمر حماد المستشار السياسي للباس لػو 
تكرار هذا الموقؼ  ي المتاء مع  وأعيدالماضي   اكسبوعشتية أالمتحدة  ي زيارة الدكتور صائب ومحمد 

 ."جوف كيري
دولة  مسطينية  ي الضفة الغربية  استغالس سستمرار اسنتساـ الداجمي  تقامة اكمريكيوبشاف الطرح 

دارة وسيطرة حماس عمى غزة حكومة وقيادة  غض النظر سيطرة حماس مف عدمر  عندما ب"قاؿ حماد  وا 
وعاصمتعا التدس الشرقية. هذا يكوف واضحا تماما   المحتمة عاـ  اكراضينتوؿ باف الدولة عمى 
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تمؾ  إلى  مشيرا "باف هذر الدولة تشمؿ قطاع غزة والضفة الغربية بليدا عف سيطرة حماس عمى التطاع
حديث عف دولة  مسطينية دوف التواصؿ الجغرا ي بيف  أير ض مر وضة واف التيادة الفمسطينية ت اك كار

جانب  إلىالدولة التي يطالب بعا الشلب الفمسطيني هي الدولة التي تتوـ  أف إلىالضفة وغزة  مشيرا 
 بما  يعا قطاع غزة والضفة الغربية والتدس الشرقية عاصمة لعا. عمى حدود عاـ  إسرائيؿ
عضو المجنة التنفيذية نتال عف وكالة ا ؼ ب مف التدس  أف   //السياسة، الكويت، وذكرت 

لمنظمة "التحرير الفمسطينية" حناف عشراوي, أكدت أمس, أف أي إعالف إسرائيمي أحادي الجانب جالؿ زيارة 
 الرئيس اكميركي باراؾ أوباما عف عودة المحادثات مع السمطة الفمسطينية لف ينجح.

"السياسة" إف مفتاح السالـ بيد الفمسطينييف واللرب, مضيفة أف "أي  إلىجاص  وقالت عشراوي  ي تصريح
 إسرائيؿوأشارت إلى أف   ي ظؿ تعويد التدس والمستوطنات وممؼ اكسر  قرار مجحؼ".  إسرائيميةدعوة 

ووقؼ  تسلى لمتحايؿ عمى استحتاقات السالـ والتي تنص عمى دولة  مسطينية مستتمة حدودها 
قديمة عمى صليد التحايؿ عمى الرأي اللاـ مف جالؿ موا تتعا  إسرائيميةوحذرت مف مجططات  طاف. اسستي

 قتة أو انسحابات وهمية. ؤ عمى إقامة دولة  مسطينية م
الوزير  ي السمطة الفمسطينية حسيف الشيخ   أف وكاستنتال عف  //، عربوجاء  ي موقع 

 أحاديةباتجاذ  ما وصفعا  بجطوات  التي لوح  يعا باراؾ أيعود رائيمياتسعتب عمى تصريحات وزير اكمف 
ظرؼ  أييتبؿ الفمسطينيوف تحت  أفبتولر  انر س يمكف    الجانب لمنع "جطر" تشكؿ دولة ثنائية التومية

لمحؿ مع الفمسطينييف التي تندرج  ي  إسرائيميةالجانب ومحاوست  رض رؤية  أحاديمف الظروؼ الحؿ 
المطموب هو الحؿ باستفاؽ بيف الطر يف ليكوف  أفوشدد الشيخ عمى  لدولة ذات الحدود المؤقتة.ا إطار

 قياـ دولة  مسطينية. إلىقائما عمى قرارات الشرعية الدولية ويؤدي بالنعاية 
واصؿ أبو يوسؼ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مف راـ اهلل  أف  //قدس برس، وأوردت 
إف "الموقؼ الفمسطيني   يما يتلمؽ بممؼ المفاوضات مع الجانب اتسرائيمي   قاؿ لػ"قدس برس" ينيةالفمسط

 اكجيرةمف استئناؼ المفاوضات ثابت ومتفؽ عمير  وهناؾ شروط أكد عميعا الو د الفمسطيني جالؿ زيارتر 
كد بانر س يمكف  تح مسار لواشنطف ولتاء وزير الجارجية جوف كيري"  مشيرا إلى أف "الو د الفمسطيني أ

استئناؼ المفاوضات بدوف الموا تة عمى اسشتراطات الفمسطينية  وهي وقؼ  أوسياسي مع اتسرائيمييف 
كامؿ لالستيطاف عمى كامؿ أراضي الدولة الفمسطينية بما  يعا التدس  واسعتراؼ بالترارات الدولية والمتلتمة 

 سراح اكسر  والملتتميف جاصة التدامى منعـ".منعا بالدولة الفمسطينية  وكذلؾ إطالؽ 
 
 " قبل التوقيع عمى معاهدة روماالدولية المالكي يستبعد المجوء لر"الجنائيةرياض  

قاؿ وزير الجارجية الفمسطيني رياض المالكي إف  مسطيف س تستطيع التوجر لمحكمة الجنايات 5 )د ب أ(
 "ملاً "يع عمى ملاهدة روما. وأضاؼ  ي حديث لوكالة قبؿ التوق "إسرائيؿ"الدولية وتتديـ شكاو  ضد 

  مشيرًا إلى أف "س نستطيع التتدـ باي شكو  لممحكمة الجنائية الدولية قبؿ التوقيع عمى استفاقية“الفمسطينية 
 .    "انضمامنا منوط بترار التيادة الفمسطينية" مسطيف ليست طر ًا  ي هذر المحكمة و

 //الخميج، الشارقة، 
 
 
 ؟العربي من معاناة أسرانا وتضحياتهم الربيعأين ثورات إسماعيل رضوان:  
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دعت الحكومة  ي غزة إلى هبة شلبية عربية نصرًة لتضية اكسر  وجاصة المضربيف عف  الجميج5 -غزة 
وتساءؿ وزير اكوقاؼ   إلى اسنتفاض نصرة لألسر  "الربيع اللربي"الطلاـ. وحثت شلوب دوؿ ما يسمى 

 أيف ثورات الربيع اللربي مف ملاناة أسرانا وتضحياتعـ؟."لشؤوف الدينية  ي غزة إسماعيؿ رضواف وا
التحركات اللربية ليست كا ية  ونطالب بمزيد مف التضامف والوقفات والحراؾ الشلبي كجؿ قضيتعـ.. أيف 

كمة الجنايات الدولية مف المؤسسات الحتوقية واتنسانية مف قتؿ )اكسير الشعيد عر ات( جرادات؟ أيف مح
 ."ارتكاب اسحتالؿ جرائـ ضد اتنسانية؟

ودعا رضواف   ي مؤتمر تضامني مع اكسر   ي غزة  جاملة الدوؿ اللربية ومنظمة التلاوف اتسالمي 
والمؤسسات الحتوقية واتنسانية الدولية إلى تحمؿ مسؤولياتعا تجار قضية اكسر  ور ع لوائح اتعاـ ضد قادة 

قادة الفصائؿ إلى توحيد الجعود تطالؽ "تالؿ عمى ما ارتكبور مف جرائـ حرب ضد اكسر . كما دعا اسح
 ."سراح أسرانا مف جمؼ التضباف  واستلادة الوحدة الوطنية  ي أقرب وقت ممكف لتحتيؽ ذلؾ

 //الخميج، الشارقة، 
 
 قصى" المتكررة القتحام "األ لممحاوالت"التشريعي" يدعو إلى التصدي  

حذر المجمس التشريلي الفمسطيني مف جطورة المحاوست اتسرائيمية المتكررة سقتحاـ باحات المسجد 5 غزة
(  عندما حاوؿ عضو الكنيست /اكقصى  واستفزاز مشاعر المسمميف  والتي كاف  جرها اسثنيف )

 اتسرائيمي موشي  يجميف اقتحاـ قبة الصجرة المشر ة.
جتماع الدوري لػ"لجنة وحدات التدس واكقصى  ي الوزارات الحكومية بغزة" التي شكؿ جاء ذلؾ جالؿ اس

وقاؿ النجار5 "إف جريمة  المجمس التشريلي  والذي عتد اسثنيف برئاسة النائب جميس النجار رئيس المجنة.
المسجد اقتحاـ عضو الكنيست مسجد قبة الصجرة تؤكد عمى النوايا الصعيونية الجبيثة تجار التدس و 

اكقصى المبارؾ". ودعا إلى "ضرورة التصدي وبتوة لمجرائـ واسنتعاكات الصعيونية  ي التدس والتي تتزايد 
 يوما بلد يوما". 

 //قدس برس، 
 
 واألحمد والعودة لممصالحة  الدويك"قدس برس": وساطة لحل الخالف بين  

حالًيا لحؿ الجالؼ بيف رئيس المجمس  كشؼ مصدر  مسطيني مطمع النتاب عف وساطة تجري5 الجميؿ
التشريلي الفمسطيني عزيز الدويؾ ورئيس كتمة  تح البرلمانية عزاـ اكحمد  والتي تاجمت عمى إثرها جمسات 

  المصالحة بيف حركتي حماس و تح  والتي كانت متررة نعاية الشعر الماضي.
جصيات  مسطينية مستتمة تنعاء وأكد المصدر  ي تصريحات جاصة لػ"قدس برس" وجود وساطة مف ش

الجالؼ بيف عزيز الدويؾ وعزاـ اكحمد  والسلي لملودة إلى اجتماعات المصالحة التي توقفت بلد مالسنة 
 بيف دويؾ واكحمد جالؿ ندوة عتدت براـ اهلل قبؿ أياـ.

فاوض مع رئيس وأشار إلى أف "اتصاست تجري لتعدئة الموقؼ بلد اتعاـ عزاـ اكحمد لمدكتور دويؾ بالت
الوزراء اتسرائيمي اكسبؽ إسحاؽ رابيف ور ضر لممصالحة"   قائمة "إف الموضوع  ي طريتة لالنتعاء رغـ 

ونتؿ المصدر عف عزاـ اكحمد قولر أف "س جالؼ مع دويؾ  الكبيرة للزيز دويؾ كشجصية وطنية". اتساءة
 لملودة لجمسات المصالحة باي وقت". وحركة حماس وأف ما حدث كاف  ي "لحظة عصبية"  وأنر مستلد

 //قدس برس، 
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  التسوية  عممية ليمى شهيد تدعو إلى دور دولي في 

دعت السفيرة الفمسطينية  ي استحاد اكوروبي ليمى شعيد  أمس  المجتمع الدولي لزيادة جعودر 5 )أ ؼ ب(
الوقت الذي تستلد واشنطف لمحاولة  لممساعدة عمى كسر الجمود  ي عممية التسوية  ي الشرؽ اكوسط   ي

س توجد الكثير مف "إنلاش هذر اللممية. وصرحت شعيد لمصحا ييف  ي متر اكمـ المتحدة  ي جنيؼ 
 . "النزاعات بمثؿ هذر اكهمية  ي اللالـ والتي نريد جميلنا لعا حالً 

جميلنا نلمـ أف الحؿ " وأضا ت أثناء تواجدها  ي جنيؼ لحضور معرجاف أ الـ يركز عمى حتوؽ اتنساف
 ."هو الحؿ التائـ عمى دولتيف ولكننا س نريد أف نطبؽ هذا الحؿ

 //الخميج، الشارقة، 
 

  الرهان عميه ليس إال تصريفا لموهمو  "إسرائيل"بالكامل لصالح  منحازالدور األمريكي البردويل:  10
مى زيارة وزير الجارجية اكمريكي الجديد غزة5 قمؿ التيادي  ي حركة "حماس" صالح البردويؿ مف الرهاف ع

وعمى الزيارة المرتتبة لمرئيس اكمريكي باراؾ أوباما إلى المنطتة  وأكد أف الدور اكمريكي منحاز  جوف كيري
 بالكامؿ لصالح إسرائيؿ  وأف "الرهاف عمير ليس إس تصريفا لموهـ".
ف زيارة وزير الجارجية اكمريكي ثـ الرئيس وحذر البردويؿ  ي تصريحات جاصة لػ "قدس برس" مف أف تكو 

ضاعة حتوقعـ"  وقاؿ5 "التفاؤؿ مع اكمريكييف  اكمريكي "مدجال لممعاة جديدة تزيد مف ملاناة الفمسطينييف وا 
صلب وغير وارد  كف تجاربنا أكدت أف اللالقة اسستراتيجية بيف الوسيات المتحدة واسحتالؿ اتسرائيمي 

كؿ المبادئ. ولـ يحدث  ي التاريخ أف ضغطت أمريكا عمى إسرائيؿ لصالح الشلب  تجلؿ واشنطف تبيع
الفمسطيني  ولذلؾ قد نسمع بلض اللبارات الفضفاضة مثؿ تحديد الجدوؿ الزمني لالنسحاب مف مناطؽ 

 مف الضفة الغربية  لكف س جدو  مف وراء أي دور أمريكي".
أف يدغدغ اكمريكيوف عواطؼ السمطة باف يلطي إشارات  وأضاؼ5 "ما يمكف أف يحدث  ي هذر الزيارة هو

بانر قد يمارس ضغوطا عمى إسرائيؿ  تلود السمطة إلى المفاوضات مف دوف شروط مسبتة بينما التعويد 
مستمر واسستيطاف لـ يتوقؼ. ومف هنا نحف نلتتد أف الرهاف عمى الدور اكمريكي رهاف جاسر  مف جالؿ 

 شناها مع اكمريكييف".تجربتنا المريرة التي ع
عمى صليد  جر؛ انتتد البردويؿ بشدة موقؼ السمطة الفمسطينية مف المصالحة  وقاؿ5 "الواقع الذي نرار أف 
عباس يبيع المصالحة متابؿ ابتسامة أمريكية  وعزاـ اكحمد الذي يتعمر البلض مف قيادات " تح" بانر 

ومة متكاممة س عالقة لعا بمصالح الشلب الفمسطيني  يمارس مزاجر الجاص  هو  ي الحتيتة يلبر عف منظ
إذ كوؿ مرة ليس  ي التاريخ الفمسطيني  تط  بؿ و ي تاريخ حركات التحرر الوطني أف سمطة تتوـ ضمف 
هذر الحركات لحماية أمف اسحتالؿ  والسمطة  ي الحتيتة هي أسوأ مف النائحة المستاجرة لجدمة مصالح 

 ثعا عف المصالحة ليس إس لالستعالؾ اتعالمي س غير".اسحتالؿ وحمفائر  وحدي
 4/3/2013قدس برس، 

 بقيادة فتح في غزة األغا وتكميفيحيى رباح: قبول استقالة شعث  11
نبيؿ  أف المجنة المركزية لمحركة قبمت استتالة كشؼ التيادي  ي حركة " تح" يحيى رباح النتاب عف5 غزة

والتنظيـ لمحركة  ي قطاع غزة  وقررت تشكيؿ هيكمة قيادية جديدة  شلث مف منصب رئاسة مفوضية التلبئة
 المجنة المركزية لمحركة. عضو  ي عاًما(  وهو 22برئاسة زكريا اكغا )
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وقاؿ رباح وهو النائب السابؽ لممفوض اللاـ لمتلبئة والتنظيـ بالحركة  ي تصريح جاص لػ "قدس برس"  إنر 
 مركزية تلييف قيادة جديدة لفتح بغزة  برئاسة "اكغا".تترر  ي اسجتماع اكجير لمجنة ال

وأكد التيادي الفتحاوي  أف المجنة التيادية الجديدة ستحرص جالؿ الفترة المتبمة عمى "تفليؿ التنظيـ  ي 
قطاع غزة"  وتحتيؽ المصالحة الفتحاوية الداجمية  واللمؿ عمى انجراط أكبر عدد ممكف مف أبناء التنظيـ 

 ت التيادية لر. ي اتطارا
وأوضح رباح أف "أعضاء المجنة الجديدة وعددهـ سبلة عشر عضوًا يتمتلوف بتجربة كبيرة  ي اللمؿ 

 التنظيمي لمحركة".
 4/3/2013قدس برس، 

 
 شعث: أَعْدُت ممف التعبئة والتنظيم إلى مركزية فتح التخاذ القرار المناسب 12

وكالة ملا أنر أعاد ممؼ التلبئة والتنظيـ  ي أكد الدكتور نبيؿ شلث  ي تصريح صحفي ل 5بيت لحـ
المحا ظات الجنوبية الى مركزية حركة  تح لمبحث واتجاذ الترار بشاف هذا الممؼ العاـ والمفصمي  ي اللمؿ 

 الحركي والوظيفي.
 4/3/2013وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 لر"القدس": ال مصالحة بين عباس ودحالن من حركة فتحقيادي  13

نفى قيادي  ي حركة " تح"  اسنباء عف مصالحة بيف الرئيس محمود عباس   5عبد الرحمفمنير  5عماف
والتيادي المفصوؿ مف حركة  تح محمد دحالف. وقاؿ التيادي الفتحاوي الذي  ضؿ عدـ ذكر اسمر  لمراسؿ 

عف  التدس دوت كـو   ي اللاصمة اكردنية عماف  إف اكنباء التي تحدثت عف هذر المصالحة "عارية
 الصحة".

دوت كوـ الى أف موقؼ المجنة المركزية  والمجمس  وأشار المسؤوؿ الفتحاوي الذي تحدثت ملر التدس
وبدورر  استلبد رئيس المجنة السياسية  ي المجمس  الثوري  ي الحركة  لـ يتغيرا تجار قرار  صؿ دحالف.

5 لمتدس قاؿ  ي حديث الوطني الفمسطيني  جالد مسمار  حدوث مصالحة بيف عباس ودحالف  و  دوت كـو
"المسالة ليست شجصية بيف الرئيس عباس ودحالف  وقرار الفصؿ اتجذ مف قبؿ مركزية  تح  وصادؽ عمير 
الرئيس عباس  بصفتر رئيسا لحركة  تح". وتابع5" مف غير الممكف اف يلرض الرئيس عباس نفسر لفتداف 

 دحالف".  المصداقية  بلد مصادقتر عمى قرار مركزية  تح بفصؿ
 5/3/2013القدس، القدس، 

 
 
 
 

 استمرار تهجير الجئي مخيم اليرموكيحذر من أمين سر تحالف قوى الفصائل الفمسطينية  14
قاؿ أميف سر تحالؼ قو  الفصائؿ الفمسطينية جالد عبدالمجيد إنر "لـ يتبؽ  ي 5 نادية سلدالديف -عماف

ضع مجيمات الالجئيف الفمسطينييف  ي سورية % مف سكانر"  بلدما "ارتبط و  20مجيـ اليرموؾ سو  
 بمصير اكحداث الدائرة و ؽ قرار جارجي".
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وأضاؼ  لػ"الغد" مف دمشؽ  إف "وضع الالجئيف الفمسطينييف  ي سورية ماساوي لمغاية"  حيث "يوجد منعـ 
ألؼ  120ألفا  مف إجمالي سكانر المتدريف بزهاء  32%  أي نحو  22 - 20حاليًا  ي مجيـ اليرموؾ 

  مسطيني".
بينما "ما يزاؿ النازحوف منعـ  ي مراكز اتيواء التي أعدتعا الفصائؿ الفمسطينية  وتمؾ التابلة لوكالة اكمـ 

 المتحدة تغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )اكونروا( لد  سورية".
لنصرة والجيش الحّر  مسمح مف جبعة ا 1200وأوضح أف "المجموعات المسمحة  التي يتدر عديدها بنحو 

تر ض الجروج مف مجيـ اليرموؾ  برغـ استصاست التي أجرتعا المجنة اكهمية بالمجيـ والفصائؿ 
 الفمسطينية".

وأشار إلى أف "استصاست جارية مع طر ي الصراع  مف النظاـ والملارضة  لملالجة الوضع الراهف  ي 
 .المجيـ  والذي لف يتـ إس بجروج المسمحيف منر"

 5/3/2013الغد، عمان، 
 

 "القيادة العامة" تنفي مهاجمة مشعل بسبب سوريا 15
التيادة اللامة"  اكنباء التي تناقمتعا وسائؿ اتعالـ عف هجوـ شنر  -نفت "الجبعة الشلبية لتحرير  مسطيف

مف  أمينعا اللاـ أحمد جبريؿ عمى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" جالد مشلؿ  عمى جمفية موقفر
 اكزمة السورية.

وقالت الجبعة  ي بياف صادر عف مكتبعا اتعالمي  اليوـ اسثنيف5 "إف ما تناقمتر بلض وكاست اكنباء 
اكستاذ جالد مشلؿ وعمى حركة حماس نفسعا عمى  ووسائؿ اتعالـ مف )هجـو عنيؼ( شنر أحمد جبريؿ

 غير دقيؽ  وس أساس لر مف الصحة".
يدؿ باي أحاديث صحفية  ي الفترة اكجيرة تناوؿ  يعا اسنتتاد لألستاذ جالد مشلؿ  وأضا ت5 "إف جبريؿ لـ

أو حركة حماس التي تربطنا بعا عالقة تحالؼ عمى أساس وحدة الموقؼ السياسي  ي مواجعة اسحتالؿ"  
 كما قالت.

 4/3/2013فمسطين أون الين، 
 

 بالخميل "املقسر"االحتالل يعمن كشف بنى تحتية عسكرية ل :الشاباك 16
أعمف جيش اسحتالؿ اتسرائيمي وجعاز اكمف اللاـ )الشاباؾ( اسثنيف عف اكتشا عما  ي اآلونة 5 الجميؿ

اكجيرة بنى تحتية عسكرية لكتائب الشعيد عز الديف التساـ الجناح اللسكري لحركة )حماس(  ي مدينة 
 الجميؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة.

محررا أبلدر إلى قطاع غزة ضمف صفتة تبادؿ اكسر  مع حركة حماس متابؿ واتعـ اسحتالؿ أسيرا 
بتشغيؿ جمية كانت تجطط لتنفيذ سمسمة هجمات بما  ي ذلؾ زرع  -لـ يذكر اسمر -الجندي جملاد شاليط 

 عبوة ناسفة واطالؽ نار عمى موقع عسكري قرب الجميؿ.
عضاء الجمية نشطاء  ي جاليا محمية تابلة لحماس وبحسب اتذاعة اللبرية التي أوردت النبا  أف "ملظـ أ

  ي الجميؿ"  مضيفة أنر تـ جالؿ اعتتاؿ أ راد الجمية ضبط عبوة ناسفة أنبوبية.
 4/3/2013وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
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 2013فبراير شباط/ الضفة خالل بتضاعف الهجمات عمى أهداف االحتالل  :الشاباك 17
لاـ اتسرائيمي "الشاباؾ" تضاعؼ عدد العجمات عمى أهداؼ اسحتالؿ والمنطمتة أعمف جعاز اكمف ال5 غزة

عنعا  ي شعر يناير الذي سبتر   ي ظؿ الحديث عف اندسع  2013مف الضفة الغربية جالؿ شعر  براير 
 انتفاضة  مسطينية ثالثة.

 134ف إف الضفة الغربية شعدت وقاؿ الشاباؾ و ؽ التترير الذي نشرتر التناة السابلة اللبرية مساء اسثني
  ي يناير. 33هجمة  ي  براير متابؿ 

 وأضاؼ أف ملظـ هذر العجمات تتمثؿ  ي رمي قنابؿ المولوتوؼ "الحارقة"  ي الضفة والتدس المحتمة.
منعا  32 ي يناير  وأف  22هجوًما متارنة ب 33وبيف تترير الشاباؾ أف التدس المحتمة شعدت  ي  براير 

 لوتوؼ.كانت بالمو 
 4/3/2013وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 يجب أن يكون محميا بواقع أمني  السالمنتنياهو:  08

لمػػح رئػػيس الػػوزراء اتسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاهو إلػػى تاييػػدر لفكػػرة الحػػؿ المؤقػػت  5 وكػػاست –التػػدس المحتمػػة 
 قائال5 "يجب عمينا إيجاد ممر نحو السالـ".

ة عبػػػر التمػػػر الصػػػناعي مػػػف اسػػػرائيؿ أمػػػاـ المػػػؤتمر السػػػنوي لمػػػوبي اسسػػػرائيمي واضػػػاؼ نتنيػػػاهو  ػػػي مداجمػػػ
الرئيسػػي "ايبػػاؾ"  ػػي واشػػنطف "اف السػػالـ يجػػب أف يكػػوف محميػػا بواقػػع أمنػػي جاصػػة اف إسػػرائيؿ سػػبؽ واف 

 انسحبت مف لبناف وغزة وتمتت متابؿ انسحابعا اترهاب"  مؤكدا عدـ تساهمر  يما يتلمؽ باكمف.
اهو انػػر سػػينتعي مػػف تشػػكيؿ حكومتػػر اسئتال يػػة الجديػػدة  ػػي اكيػػاـ التميمػػة التادمػػة وذلػػؾ بلػػد سػػتة واعمػػف نتنيػػ

 اسابيع مف اسنتجابات التشريلية  محذرا مف جعة اجر  ايراف مف تجاوز "الجط اسحمر" النووي.
مػػػة وأوؿ شػػػيء وقػػػاؿ نتنيػػػاهو "رغػػػـ الصػػػلوبات أنػػػوي تشػػػكيؿ حكومػػػة قويػػػة ومسػػػتترة  ػػػي اسيػػػاـ التميمػػػة التاد

 ستتشرؼ حكومتي الجديدة بر هو استتباؿ الرئيس اوباما بحرارة  ي اسرائيؿ".
وقػػاؿ نتنيػػاهو مازحػػا "صػػدقوني  مػػف اسسػػعؿ جػػدا ايجػػاد ارضػػية تفػػاهـ مشػػتركة بػػيف حػػزبيف منػػر بػػيف عشػػرة 

اضاؼ "اذا كاف احزاب"  ي الوقت الذي يتواجر  ير الجمعوريوف والديمتراطيوف بشاف الميزانية  ي واشنطف. و 
 لي اف أقدـ لكـ نصيحة مجانية  عي5 س تتبلوا النظاـ اسسرائيمي  ي الحكـ".

وذكػػرت وسػػائؿ اعػػالـ اسػػرائيمية  ػػي وقػػت سػػابؽ امػػس اف هػػذا اسئػػتالؼ الحكػػومي سيشػػكؿ مػػع حػػزب الوسػػط 
 ية المتشددة.يش عتيد )هناؾ مستتبؿ( والحزب التومي الديني  البيت اليعودي  مع استبلاد اسحزاب الدين

مػف جعػػة اجػػر   اعتبػر نتنيػػاهو  ػػي المداجمػة نفسػػعا اف طعػػراف لػػـ تصػؿ بلػػد الػػى "الجػط اسحمػػر"  ػػي انتػػاج 
السالح النووي لكنعا "تتجذ وضلا يسمح لعا بتجاوزر بسرعة كبيرة اذا مػا قػررت التيػاـ بػذلؾ". وقػاؿ اف "ايػراف 

نصب اجعزة طرد مركزي" وتسلى الى "كسب الوقػت"  تجصب المزيد والمزيد مف اليورانيـو وتزداد اسراعا  ي
 ػػي المفاوضػػات الدبموماسػػية  ملتبػػرا اف "الدبموماسػػية اجفتػػت حتػػى اسف" مػػع طعػػراف المسػػتمرة  ػػي برنامجعػػا 

 النووي رغـ اللتوبات اسقتصادية.
تجمػى  قع تشكيمعا  نتمت صحيفة "هآرتس" عف مصادر سياسية اف رئيس الحكومةو وعف حكومة نتنياهو المت

عػف تشػكيؿ ائػػتالؼ مػع اسحػػزاب الدينيػة المتشػػددة  حمفػاؤر التتميػديوف  كنػػر لػـ يػػنجح  ػي كسػػر التحػالؼ بػػيف 
 يش عتيد الذي يتودر الصحفي السابؽ يائير سبيد وحزب البيت اليعودي بزعامة نفتالي بينيت.
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الميكػود حػزب رئػيس الػوزراء والتتى نتنياهو وبينيت ككثر مف ساعتيف واجريا محادثات وصفتعا مصػادر  ػي 
والبيػػػت اليعػػػودي "باسيجابيػػػة". وقػػػاؿ رئػػػيس  ريػػػؽ البيػػػت اليعػػػودي لمتفػػػاوض اوري اريئيػػػؿ "انػػػر لتػػػاء ايجػػػابي 
وعممي"  موضحا اف نتنياهو وبينيت "قررا مواصمة اللمؿ بسرعة حوؿ شػروط مشػاركة )البيػت اليعػودي(  ػي 

   مؤكدا انر "يبتى مستلدا لمفاجآت".التحالؼ". اس اف اريئيؿ حرص عمى التزاـ الحذر
واكد نائب رئيس الػوزراء سػيمفاف شػالوـ سذاعػة الجػيش اسسػرائيمي "اعتتػد انػر سػيكوف لػدينا حكومػة مطمػع او 
منتصػػؼ اسسػػبوع التػػادـ". وتػػابع "س يػػزاؿ لػػدي التميػػؿ مػػف اكمػػؿ حتػػى لػػو كػػاف صػػغيرا جػػدا اليػػوـ بػػاف يكػػوف 

 ذلؾ اسحزاب الدينية المتشددة(. سنواصؿ جعودنا  ي هذا استجار". بامكاننا توسيع الحكومة )بما  ي
وقاؿ النائب عف الميكود تساجي هنيغبػي التريػب مػف نتنيػاهو سذاعػة الجػيش اسسػرائيمي "اشػلر باسسػؼ كف 
البيت اليعودي وهناؾ مستتبؿ س يحاوسف اشراؾ اسحػزاب الدينيػة. نسػير باتجػار حكومػة اقػؿ اسػتترارا واصػغر 

 كاف يمكف اف تشمؿ اسحزاب الدينية المتشددة".
( 21متلدا( وحزب البيت اليعودي ) 29و ي حاؿ تمكف نتنياهو مف تشكيؿ ائتالؼ مع حزب هناؾ مستتبؿ )

متلػػدا  ػػي  70متاعػػد(  انػػر سػػيتمكف مػػف الحصػػوؿ عمػػى اغمبيػػة تتػػالؼ مػػف  6باسضػػا ة الػػى حػػزب الحركػػة )
 الكنيست.

 5/3/4103، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 سرائيميةحافالت الفصل العنصري اإل تنتقدان بشدة"ميرتس" و"بتسيمم"  09
انتتػػدت زعيمػػة حػػزب ميػػرتس اسسػػرائيمي زها ػػا غمئػػوف امػػس   5وكػػاست –الحيػػاة الجديػػدة  -التػػدس المحتمػػة 

ي بشدة اجراء الفصؿ اللنصري التاضي بتجصيص حا الت لنتػؿ اللمػاؿ الفمسػطينييف  ومػنلعـ مػف السػفر  ػ
 الحا الت التي تتؿ المستوطنيف  والذي بدئ اللمؿ بر امس اسثنيف  ي الضفة الغربية.

وطالبػت غمئػػوف  ػػي رسػػالة بلثتعػػا الػػى وزيػػر المواصػالت يسػػرائيؿ كػػاتس بالغػػاء قػػرارر اسجيػػر  وأوضػػحت  ػػي 
او  تتّدـ بعا طمبعا "انر حسب ما جاء  ي وسائؿ اسعالـ  أف الترار بفصؿ الفمسطينييف  جاء  ي اعتاب شك

المسػػتوطنوف اليعػػود  الػػذيف اشػػتكوا مػػف تواجػػد اغمبيػػة  مسػػطينية  ػػي الحػػا الت التػػي تتمعػػـ  ولػػـ يػػات التػػرار 
 بغرض إدجاؿ التحسينات عمى نتؿ اللماؿ الفمسطينييف كما تحاوؿ بلض اسوساط تصوير ذلؾ".

ف ُيسػػػتجدـ  ػػػي الماضػػػي  ػػػي "اف الفصػػػؿ  ػػػي الحػػػا الت عمػػػى جمفيػػػة عرقيػػػة كػػػا وقالػػػت غمئػػػوف  ػػػي رسػػػالتعا5
 اسنظمة اللنصرية  وانر يجب اس يكوف متبوًس  ي دولة  تتوؿ عف نفسعا انعا ديمتراطية".

وكانػػت صػػحيفة "يػػديلوت احرونػػوت" قػػد نتمػػت عمػػى موقلعػػا اكلكترونػػي امػػس  صػػورة مظممػػة لممشػػعد عمػػى 
جػراء اللنصػري الجديػد. وقالػت الصػحيفة حاجز "اياؿ" المتػاـ بػالترب مػف قمتيميػة   ػي اليػـو اسوؿ لتطبيػؽ اس

"انر بسبب عدـ إرساؿ عدد كاؼ مػف الحػا الت لنتػؿ اللمػاؿ   ػي اليػـو اسوؿ لتطبيػؽ هػذا النظػاـ   تػد شػعد 
المكاف تدا ع كبير  حيث عجزت الحا الت المجصصة لنتؿ اللماؿ الفمسطينييف عف استيلاب جميع اللمػاؿ 

 الذيف احتشدوا  ي المكاف.
صحيفة الى أف اللماؿ منلوا مف استجداـ اي وسائؿ نتؿ أجر   غيػر الحػا الت المجصصػة لعػـ  واشارت ال

كما ُمنلوا حتى مف السير عمى اسقداـ حسب التلميمات الجديدة. وحاوؿ الكثيػر مػف هػؤسء اللمػاؿ  الػذيف لػـ 
انعـ ُردوا عمى اعتابعـ   يفمحوا  ي الصلود الى الحا الت  الوصوؿ الى اماكف عممعـ سيرًا عمى اسقداـ  اس

 مف قبؿ ا راد الشرطة وجيش اسحتالؿ  المتواجديف  ي المكاف وعمى الحواجز.
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وقالػػػت جيسػػػيكا مونتػػػؿ مػػػديرة جماعػػػة بتسػػػيمـ الحتوقيػػػة سذاعػػػة الجػػػيش اتسػػػرائيمي "تسػػػيير جطػػػوط حػػػا الت 
س يمكػػف تبريػػر مثػػؿ هػػذر منفصػػمة لإلسػػرائيمييف اليعػػود والفمسػػطينييف جطػػة كريعػػة.. هػػذر ببسػػاطة عنصػػرية. 

 الجطة بمزاعـ اسحتياجات اكمنية أو التكدس".
وزعمت وزارة النتؿ اسسرائيمية أف الجطيف "سيحسناف جػدمات النتػؿ اللػاـ لملمػاؿ الفمسػطينييف الػذيف يػدجموف 

ؿ أي إسػػرائيؿ" ويكونػػاف بػػديال عػػف حػػا الت تفػػرض عمػػيعـ أجػػرة "باهظػػة". وقالػػت الػػوزارة "لػػـ تصػػدر وزارة النتػػ
تلميمات أو حظر يمنع اللماؿ الفمسطينييف مف التنتؿ بوسائؿ النتؿ اللاـ  ي إسرائيؿ وس  ي يعودا والسػامرة" 
 ػػي إشػػارة إلػػى الضػػفة الغربيػػة. وأضػػا ت "عػػالوة عمػػى ذلػػؾ  ػػأف وزارة النتػػؿ س يحػػؽ لعػػا منػػع أي راكػػب مػػف 

 استجداـ جدمات النتؿ اللاـ".
سػػـ الشػػرطة اتسػػرائيمية إف كػػؿ الفمسػػطينييف اللائػػديف إلػػى الضػػفة الغربيػػػة وقػػاؿ ميكػػي روزنفيمػػد المتحػػدث با

سيجضلوف لمتفتيش عف مسروقات واصفا هذا بانر إجراء احترازي إسرائيمي روتيني. وأضاؼ أنر س يلمػـ إف 
 كاف هذا قد يؤثر عمى تنتؿ الفمسطينييف  ي الحا الت اللادية.

 5/3/4103، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 سرى القدامىماهر يونس المضرب عن الطعام باسم األ األسير حالقة يزورز  41
زار النائب جماؿ زحالتة  رئيس كتمػة التجمػع البرلمانيػة  اكسػير مػاهر يػونس المضػرب عػف الطلػاـ. وجػالؿ 
الزيارة قاؿ يونس باف العدؼ اكوؿ لإلضراب  الذي يتػـو بػر  هػو إيصػاؿ رسػالة اكسػر  التػدامى  الملتتمػيف 

  والعدؼ الثاني هػو إثػارة موضػوع التمييػز  ػي الحتػوؽ وظػروؼ ومػدة 206قبؿ اتفاقية اوسمو والبالغ عددهـ 
اسعتتػػاؿ بػػيف السػػجناء اليعػػود واللػػرب. واكػػد يػػونس بػػاف إضػػرابر لػػيس شجصػػيًا بػػؿ هػػو باسػػـ كا ػػة اكسػػر  

لػر كػريـ يػونس  ألملتتػؿ )وم10/2/2983 التدامى  وقد قاـ بر بصفتر اقدـ سجيف سياسي  وهو ملتتؿ منذ 
 (.2983./5/2  منذ

 2/3/4103، 28عرب 
 

 فمسطيني من سكان يافا بتهمة االعتداء عمى  سرائيميينإربعة أاعتقال  40
اسػػرائيمييف  قػػاموا باسعتػػداء  4أ ػػادت "التنػػاة اللاشػػرة" اسسػػرائيمية  اف الشػػرطة اعتتمػػت صػػباح اليػػـو اكثنػػيف  

فمسػطيني حسػف اصػرؼ مػف سػكاف مدينػة يا ػا  جػالؿ  تػرة عممػر  ػي مدينػة ليمة عيد المساجر "بوريـ" عمػى ال
وأضػػا ت التنػػاة اف اسربلػػة هػػـ مػػف سػػكاف طبريػػا  وتػػـ تحػػويمعـ لمتحتيػػؽ ملعػػـ وصػػودرت اجعػػزة  تػػؿ ابيػػب.

 .الحاسوب الجاصة بعـ
 2/3/4103، 28عرب 

 
 يةتقميص ميزانية دفاعها بعد تخفيض الموازنة األمريك عن"إسرائيل" تتراجع  44

ذكرت صحيفة "ملاريؼ" اتسرائيمية  أف تؿ أبيب تفكر جديًا بالتراجع عف إجػراءات التتمػيص 5 محمود محيى
التى أقرتعا سابتًا  ى ميزانية وزارة الد اع  وذلؾ عتب التتميص الذ  أجرتػر الوسيػات المتحػدة اكمريكيػة عمػى 

 سكرية اكمريكية الممنوحة تسرائيؿ.موازنتعا اللامة  وما سيترتب عمير مف تتميص لممساعدات الل
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وأوضػػحت ملػػاريؼ  أف ذلػػؾ نػػتج مػػف جػػالؿ نتاشػػات داجميػػة جػػرت  ػػى وزارة الماليػػة اتسػػرائيمية عتػػب قػػرار 
التتميص اكمريكى  حيث تناولت جطة التتميص لميزانية وزارة الد اع  والتػى تػنص عمػى اقتطػاع مبمػغ يتػراوح 

 مميارات شيكؿ. 5إلى  4ما بيف 
المالية اتسرائيمية  أنر  ى ظؿ التتميص اكمريكى س يمكف تتميص سو  مميار واحد مف ميزانية الد اع ورأت 
  تط.

و ى السياؽ نفسر  نتمت صحيفة "يديلوت أحرونوت" عف جػاؿ هرشػكو ينش رئػيس قسػـ الميزانيػات  ػى وزارة 
نيػػػة التادمػػػة وبنسػػػبة واحػػػدة  ػػػى جميػػػع الماليػػػة اتسػػػرائيمية قولػػػر أنػػػر س توجػػػد نيػػػة تجػػػراء تتميصػػػات  ػػػى الميزا

 المكاتب الحكومية.
مميػػار شػػيكؿ  ػػى الميزانيػػة لملػػاميف  11وأضػػاؼ هرشػػكو ينش5 "اآلف واضػػح أنػػر يتطمػػب إجػػراء تتمػػيص بتيمػػة 

مميػػار شػػيكؿ  مػػف أجػػؿ وقػػؼ اللجػػز المػػالى المسػػتمر والػػذ  سيصػػؿ هػػذا  22التػػادميف  ور ػػع الضػػرائب الػػى 
 % مف قيمة الناتج التومى".1775ـ % واللاـ التاد3اللاـ الى 

 2/3/4103، اليوم السابع، مصر
 

 ةمكتوفي األيدي من أزمة سوري نظل"إسرائيل": لن  43
)رويترز(5 حذرت اسرائيؿ مجمس اكمف التابع لألمـ المتحدة يػـو اسثنػيف قائمػة إنعػا س يمكػف  -اكمـ المتحدة

ي سػػوريا تمتػػد إلػػى جػػارج حػػدودها واتعمػػت روسػػيا أف تظػػؿ "مكتو ػػة اكيػػدي"  ػػي حػػيف اف الحػػرب اكهميػػة  ػػ
 جماعات مسمحة بتتويض اكمف بيف الدوؿ بتتالعـ  ي منطتة منزوعة السالح.

وكتب السفير اتسرائيمي لد  اكمـ المتحدة روف بروسور إلى مجمس اسمف يشكو مف سػتوط قػذائؼ مد ليػة 
 قادمة مف سوريا  ي داجؿ إسرائيؿ.

"ينبغػػي أس ينتظػػر مػػف إسػػرائيؿ أف تتػػؼ مكتو ػػة اكيػػدي وأرواح مواطنيعػػا تتلػػرض  وقػػاؿ بروسػػور  ػػي رسػػالتر
لمجطػػر مػػف جػػراء اك لػػاؿ الطائشػػة لمحكومػػة السػػورية. لتػػد تحمػػت إسػػرائيؿ حتػػى اآلف باقصػػى درجػػات ضػػبط 

 النفس".
 5/3/4103القدس العربي، لندن، 

 
 ا أكثر فتكادخل سالحا جديدتجيش اإلسرائيمي قوات البرية في الاليديعوت:  42

تػػػؿ أبيػػػب5 كشػػػؼ النتػػػاب  ػػػي التػػػوات البريػػػة  ػػػي الجػػػيش اتسػػػرائيمي عػػػف تزويػػػد قػػػوات اسحتيػػػاط بمسدسػػػات 
ورشاشات تطمؽ رصاصا أكثر  تكا وقتال. وقالت صحيفة "يديلوت أحرونػوت" التػي أوردت النبػا  إف الجػيش 

ممميمتر  5756ات التي تطمتعا بتطر " لتوات اسحتياط  كف الرصاص26 -اتسرائيمي تجمى عف البندقية "إـ 
متػر  تػط  وأدجمػت مكانعػا بندقيػة "سػاعرط" ومسػدس "طػابور"  300س تضمف التتؿ  إذ إف مداها يصػؿ إلػى 

ممميمتر اككثر  تكا وضمانة لتحتيؽ التتػؿ  ػي  7761وكالهما مف صنع إسرائيمي  ويحمالف رصاصة بتطر 
 مترا. 450ا وربم 400صفوؼ اللدو  والتي يصؿ مداها إلى 

 5/3/4103، الشرق األوسط، لندن
 

  بوالرد  الجاسوس اليهودي نتنياهو سيطمب من أوباما إطالق 45
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تلعػػد رئػػيس الػػوزراء "اتسػػرائيمي" بنيػػاميف نتنيػػاهو  أمػػس  بانػػر سػػيطمب مػػف الػػرئيس اكمريكػػي 5 )أ .ؼ .ب(
ذ نحػػو ثالثػػة عتػػود  عنػػد زيػػارة بػػاراؾ أوبامػػا إطػػالؽ سػػراح الجاسػػوس اليعػػودي جوناثػػاف بػػوسرد المسػػجوف منػػ

الػػرئيس اسمريكػػي المرتتبػػة هػػذا الشػػعر. ونتػػؿ بيػػاف صػػادر عػػف مكتػػب نتنيػػاهو قولػػر لزوجػػة بػػوسرد "سػػتطرح 
التضػية جػػالؿ زيػػارة الػرئيس أوبامػػا". وقػػاؿ نتنيػػاهو سسػتير بػػوسرد "لتػػد حػػاف الوقػت تطػػالؽ سػػراح جوناثػػاف". 

جص وقلػػوا عريضػػػة عمػػى اتنترنػػت تطالػػػب أوبامػػا بػػػأطالؽ ألػػػؼ شػػ 95ويتػػوؿ داعمػػو بػػػوسرد إف أكثػػر مػػف 
 سراحر. 

 5/3/4103، الخميج، الشارقة
 

 بعض أسراب الجراد تصل النقب المحتل قادمة من مصر 46
ذكرت اتذاعػة اتسػرائيمية اللامػة مسػاء اسثنػيف أف أسػراب مػف الجػراد بػدأت تغطػي المنػاطؽ 5 التدس المحتمة

 لا" اتسرائيمية عمى الحدود بيف "إسرائيؿ" ومصر.الجضراء  ي منتطة "كاديش بارني
وأوضػػحت اتذاعػػػة أف مػػػزارعيف مػػف هػػػذر المنطتػػػة أ ػػادوا بػػػاف أسػػػراًبا ليسػػت بكبيػػػرة مػػػف الجػػراد بػػػدأت تغطػػػي 

 المناطؽ الجضراء  ملربيف عف جشيتعـ مف أف ينتشر الجراد إلى حتولعـ الزراعية.
 2/3/4103، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 كفرقاسم لمشركة التي سيرت خطوط "الفصل العنصري" فيحراق حافمتين إ 47

أحرقت الميمة الماضية  ي قرية كفر قاسـ  الواقلة داجػؿ الجػط اكجضػر حا متاف تتبلػاف لمشػركة اسسػرائيمية  
التي بدأت أمس اسثنيف  بتسيير جطوط مواصالت جاصة باللماؿ الفمسطينييف مف الضفة الغربية  ي إطار 

 عرؼ بجطة " صؿ عنصري" بيف الفمسطينييف واليعود المستوطنيف  ي الضفة الغربية المحتمة. ما
ويسػػاور الشػػرطة اسسػػرائيمية اسعتتػػاد بػػاف حػػرؽ الحػػا الت جػػاء عمػػى جمفيػػة مسػػاهمة الشػػركة  ػػي تنفيػػذ هػػذا 

 المجطط اللنصري.
 5/3/4103، 28عرب 

 
  ة لن تندلع ألن القيادة الفمسطينية ترفضها: االنتفاضة الثالثاإلسرائيميمركز األمن القومي  48

الناصػػرة ػ زهيػػر أنػػدراوس5 قالػػت دراسػػة صػػادرة عػػف مركػػز أبحػػاث اكمػػف التػػومي اتسػػرائيمي  أعػػدها الباحػػث 
شػمومو بػػروـ  إف الجمػود  ػػي مػا أسػػمار باللمميػة السػػممية بػيف الدولػػة اللبريػة والفمسػػطينييف يؤكػد لكػػؿ مػف  ػػي 

لف يؤدي  ػي نعايػة المطػاؼ تقامػة دولػة  مسػطينية  ومػف غيػر الملتػوؿ أف ُيوا ػؽ  رأسر عينا أف هذا المسار
الفمسطينيوف عمى مواصمة الليش تحت اسحتالؿ اتسػرائيمي بػدوف تحديػد  تػرة زمنيػة تنعائػر  وبالتػالي   أنػر 

نتفاضػة مف المفترض   ي ظؿ هذر اكوضاع أْف تندلع انتفاضة  مسطينية كؿ عػدة سػنوات  كمػا كػاف  ػي اس
 اكولى والثانية.

ولفػػت الباحػػػث إلػػى أف السػػػمطة الفمسػػػطينية تلػػيش أزمػػػة جانتػػػة وعميتػػة  وهػػػي السػػػمطة التػػي يترأسػػػعا محمػػػود 
عباس مف  تح وسالـ  ياض  إذ أنعما ُيواجعاف مشكمة عويصة  ي قضية شرعيتعما  النابلػة لػيس مػف عػدـ 

جنػدة السياسػية   منػذ بدايػة عمميػة أوسػمو كػاف استفػاؽ إجراء اسنتجابات  ي موعدها  إنما بسبب  تػدانعما لأل
يرتكز عمى إقامة دولة  مسػطينية بلػد مفاوضػات مػع إسػرائيؿ  ولكػف عػدـ وجػود عمميػة سػممية بػيف الطػر يف  
ُيبتي عباس و ياض بػدوف سػمـ أولويػات سياسػي  عػالوة عمػى إظعػار ضػلفعـ الشػديد متارنػة بجصػومعـ مػف 
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بػػػدياًل ثانًيػػػا يػػػتمجص بلػػػدـ اسعتػػػراؼ بأسػػػرائيؿ والمجػػػوء إلػػػى جيػػػار المتاومػػػة حركػػػة حمػػػاس  الػػػذيف يطرحػػػوف 
المسػػمحة  كمػػا أف حركػػة حمػػاس ُيمكنعػػا التػػوؿ إف المجػػوء إلػػى الجيػػار اللسػػكري يؤكػػد عمػػى أنػػر ُيمكػػف تحتيػػؽ 
إنجازات عمى اكرض  مثؿ  تح قطاع غزة  والحصوؿ عمػى شػرعية سياسػية منػذ أحػداث أسػطوؿ الحريػة  ػي 

  صفتة التبادؿ مع إسرائيؿ  وعممية )عامود السحاب( اكجيػرة  التػي شػنعا اسحػتالؿ اتسػرائيمي 1020 اللاـ
ضد قطاع غػزة  باتضػا ة إلػى ذلػؾ  أضػاؼ الباحػث اتسػرائيمي   ػأف أحػداث مػا ُيطمػؽ عميػر الربيػع اللربػي 

حمػػػاس السياسػػية و ػػػي  وسػػيطرة قػػو  إسػػػالمية عمػػى متاليػػػد الحكػػـ  ػػي عػػػد دوؿ عربيػػة  زادت كثيػػػرا مػػف قػػوة
 الشارع الفمسطيني أيضا  عمى حد تلبيرر.

أمػػا بالنسػػبة للبػػاس   تػػد أكػػدت الدراسػػة عمػػى أف توجعػػر لألمػػـ المتحػػدة والحصػػوؿ عمػػى اعتػػراؼ بفمسػػطيني 
كدولة غير عضو  ي المنظمة أكممية أثبت اآلف أنر كاف بمثابة جطوة تُثير الشفتة  ذلؾ كنػر بػات واضػًحا 

مسطيني باف اسعتراؼ لـ ُيغير أي شيء عمى أرض الواقع  بؿ بػاللكس   ػأف الوضػع بػات أسػوأ لمجمعور الف
مما كاف عمير قيؿ تشريف الثػاني )نػو مبر( مػف اللػاـ الماضػي. باتضػا ة إلػى ذلػؾ  أشػار الباحػث بػرـو إلػى 

وروبيػة  كمػا أف أف السمطة الفمسطينية ُتلاني مػف أزمػة اقتصػادية صػلبة جػًدا  بسػبب انجفػاض الملونػات اك
التحسف  ي اسقتصاد الفمسطيني الذي بػدأ مػع انتعػاء اسنتفاضػة الثانيػة انتعػى  كمػا أف قػرار إسػرائيؿ بتجميػد 
اكمػواؿ الفمسػػطينية  بعػدؼ ملاقبػػة السػػمطة عمػى توجععػػا لألمػـ المتحػػدة  زادت مػػف حػدة اكزمػػة اسقتصػػادية  

د المػػوظفيف كثيػػرا عػػف دعػػـ السػػمطة وُيتمػػؿ كثيػػرا انتمػػاء أ ػػراد  الرواتػػب س تُػػد ع  ػػي موعػػدها  اكمػػر الػػذي ُيبلػػ
اكجعػػػزة اكمنيػػػة الفمسػػػطينية لمسػػػمطة  ػػػي راـ اهلل  ذلػػػؾ أنػػػر مػػػف الطبيلػػػي أْف تتراجػػػى اكجعػػػزة اكمنيػػػة عػػػف 
وظيفتعا  وتتوـ بالتنسيؽ مع اكجعزة اكمنية اتسػرائيمية  ػي ظػؿ عػدـ وجػود أمػؿ  ػي المسػتو  السياسػي  أْو 

لصليد الشجصي بسبب تػاجر الرواتػب  وتابلػت الدراسػة قائمػًة إنػر مػف غيػر المسػتبلد بػالمرة أْف يػؤدي عمى ا
حادث عيني )حادث طرؽ  ي اسنتفاضة اكولى( و)اقتحاـ شاروف لممسجد اكقصى  ػي اسنتفاضػة الثانيػة(  

ديػػد السػػبب الػػذي سػػيؤدي إلػػى انػػدسع اسنتفاضػػة الثالثػػة واسػػلة النطػػاؽ  عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ التػػدرة عمػػى تح
 تطالؽ شرارتعا.

ولكػػف الدراسػػة اسػػتدركت قائمػػًة إنػػر عمػػى الػػرغـ مػػف اللوامػػؿ أنفػػة الػػذكر  س نػػر   ػػي اك ػػؽ التريػػب احتمػػاًس 
سنػػدسع انتفاضػػة ثالثػػة  وذلػػؾ لألسػػباب التاليػػة5 عبػػاس ينبػػذ اللنػػؼ  وهػػو يتلعػػد مػػراًرا وتكػػراًرا بلػػدـ السػػماح 

التزامػػر بعػػذا المبػػدأ سػػيتو  كثيػػًرا بلػػد زيػػارة الػػرئيس اكمريكػػي إلػػى المنطتػػة  كمػػا أنػػر  سنتفاضػػة ثالثػػة  كمػػا أف
عمى عمـ باف الركوب عمى نمر اسمر غضب الجماهير لف يوصػمر إلػى أي مكػاف  وقػد ذوت ذلػؾ  ػي بدايػة 

  أضػا ت اسنتفاضة الثانية  عندما حذر وبذؿ جميع الجعود مف أجؿ إقناع عر ات بوقفعا  مف هػذا المنطمػؽ
الدراسة  تمتت اكجعزة اكمنية الفمسطينية هػذا اكسػبوع أوامػر صػارمة لمنػع أي تصػليد  كمػا أف نشػطاء  ػتح 
ُيشػػاركوف  ػػي المظػػاهرات سحتوائعػػا مػػف ناحيػػة  ومػػف الناحيػػة اكجػػر  توجيػػر رسػػالة لبػػاراؾ أوبامػػا وللػػدد مػػف 

 ة.الالعبيف باف الجمود  ي اللممية السممية بات جطيًرا لمغاي
ـْ أنعػػا سػػتفتد السػػيطرة  وبػػرأي الدراسػػة   ػػأف السػػؤاؿ المفصػػمي هػػؿ سػػتتمكف السػػمطة مػػف احتػػواء المظػػاهرات أ
عميعػػػػا وعمػػػػى حجمعػػػػا  ػػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة  واكحػػػػػداث حتػػػػى اآلف أثبتػػػػت أف السػػػػػمطة قػػػػادرة عمػػػػى احتػػػػػواء 

لمئػػات  وس تمػػوح  ػػي المظػػاهرات   حجػػـ المظػػاهرات مػػا زاؿ قمػػياًل  وعػػدد المشػػاركيف لػػيس أكثػػر مػػف بضػػع ا
اك ػػػؽ نيػػػة لمتصػػػليد  ذلػػػؾ أف السػػػبب الرئيسػػػي  ػػػي هػػػذا التصػػػرؼ  مػػػردر بحسػػػب الدراسػػػة  هػػػو عػػػدـ انجػػػرار 
الفمسطينييف إلى الفوضى التي عمت الضفة جالؿ وبلد اسنتفاضة الثانية  ذلؾ أنر  تط  ي السنوات اكجيرة 

وبالتػػػالي  ػػػأنعـ س يريػػػدوف اللػػػودة إلػػػى إشػػػكالية شػػػعد الفمسػػػطينيوف  ػػػي الضػػػفة نوًعػػػا مػػػف النمػػػو اسقتصػػػادي  
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سػتاطات  كمػا أنػر عمػى الػرغـ مػف اكوضػاع اسقتصػادية السػيئة  اسنتفاضة وما يترتب عميعػا مػف تػداعيات وا 
 ػػأف اكجعػػزة اكمنيػػة مػػا زالػػت ُتسػػيطر عمػػى الشػػارع  ػػي الضػػفة الغربيػػة.وقاؿ الباحػػث أيًضػػا إنػػر مػػف التحميػػؿ 

دراسػة ُيمكػػف اسػػتجالص ثػالث نتػػائج معمػػة5 اكولػى والرئيسػػية تتمثػػؿ  ػي أنػػر مػػف الػذي تػػـ عرضػر  ػػي هػػذر ال
الضػػرورة بمكػػاف اسػػتغالؿ زيػػارة بػػاراؾ أوبامػػا وتشػػكيؿ حكومػػة جديػػدة  ػػي إسػػرائيؿ مػػف أجػػؿ تحريػػؾ اللمميػػة 

ئج السػػممية  كمػػا أنػػر مػػف اكهميػػة بمكػػاف أْف يكػػوف واضػػًحا بػػاف اللمميػػة السياسػػية هػػي حتيتيػػة وتكػػوف لعػػا نتػػا
عمى أرض الواقع  ذلؾ أف الفمسػطينييف واتسػرائيمييف سػئموا مػف اكقػواؿ وهػـ يبحثػوف عػف اكعمػاؿ  كمػا أف 
الفمسطينييف سير ضوف الدجوؿ  ي اللممية السممية مف أجؿ اللممية  تط. الثانية  أْف تكوف اللممية السياسػية 

ديفيػػد  كف الفشػػؿ  ػػي هػػذر المسػػيرة مرنػػة  وعػػدـ وضػػع البػػيض  ػػي سػػمة واحػػدة كمػػا  لػػؿ بػػاراؾ  ػػي كامػػب 
سػػػتكوف نتائجػػػر ماسػػػاوية  كمػػػا أنػػػر يجػػػب بنػػػاء تحػػػالؼ إقميمػػػي لتتػػػديـ المسػػػيرة  و ػػػي متدمػػػة ذلػػػؾ مػػػع اكردف 

سرائيؿ  ي الطريؽ إلى الحؿ النعائي.  ومصر  والتوصؿ إلى اتفاقيات جانبية بيف السمطة وا 
ائيؿ قامػػت  ػػي السػػنوات اكجيػػرة بأضػػلاؼ رئػػيس السػػمطة أمػػا النتيجػػة الثالثػػة واكجيػػرة  قالػػت الدراسػػة  إف إسػػر 

محمػػود عبػػاس عػػف طريػػؽ تصػػريحات لمسػػؤوليف كبػػار  ػػي تػػؿ أبيػػب  مثػػؿ وزيػػر الجارجيػػة السػػابؽ  أ يغػػدور 
ليبرماف  وبالتالي س ُيسمح تسرائيؿ بالبكاء عمى الوضع الذي  لت إليػر السػمطة الفمسػطينية وزعمائعػا  كنعػا 

   أْي إسرائيؿ  عمى حد تلبير الباحث بروـ.ساهمت كثيًرا  ي ذلؾ

 5/3/4103القدس العربي، لندن، 

 
 4103 سنة إسرائيميا عمى قائمة أغنياء مميارديرا 07 فوربس األمريكية: 49

" اليػػـو اسثنػػيف  قائمػػة مميػػارديرات اللػػالـ للػػاـ Forbesنشػػرت اكسػػبوعية اسقتصػػادية اكمريكيػػة "  5 بيػػت لحػػـ
 أغنياء اللالـ. والتي ضمت أغنى 1023

مميػار  6:5ممياردير إسرائيمي وقؼ عمى رأسعـ الممياردير "عيدوف عو ر" بثروة تتدر بػ  27وتضمنت التائمة 
 288عمى قائمة اكسبوعية اكمريكية  يما جاء اتسرائيمي " ايؿ عو ر"  ي المرتبة  281دوسر ليحتؿ الموقع 

 مميار دوسر. 6بثروة تبمغ 
مميػار دوسر  يمػا احتػؿ  73مياردير المكسيكي " كارلوس سميـ " المرتبة اكولى بثروة تتدر بػ وعالميا احتؿ الم

 مؤسس شركة مايكروسو ت "بيؿ غيتس" المرتبة الثانية .
 5/3/4103، وكالة معًا اإلخبارية

 
 عمى المناطق السورية المتاخمة لمجوالن  لمسيطرةسيناريوهات  مركز الناطور: ثالثة 31

ر عسػكرية واسػتجبارية صػعيونية أف المنطتػة الممتػدة مػف الجػوسف السػوري وعمػى امتػداد هضػبة أ ادت مصاد
الجوسف ومنطتة حوراف ونعر اليرموؾ الذي يفصؿ بيف سوريا واكردف  جالية مف أيػة قػوات عسػكرية نظاميػة 

لػػػيس لتػػػوات  أنػػػر-2سػػػورية  مشػػػيرًة إلػػػى أف هنػػػاؾ سػػػببيف للػػػدـ انتشػػػار قػػػوات الملارضػػػة  ػػػي هػػػذر المنطتػػػة5 
أف الػدروز المحصػنيف  ػي جبػؿ  -1الملارضة أي قوات بحجـ يسمح باسستيالء عمى هذر المنػاطؽ الكبيػرة. 

احتماست أماـ  3الدروز يحاولوف منع قوات أجر  مف الدجوؿ إلى مناطتعـ. ولفتت المصادر إلى أف هناؾ 
عيوني إلػػى هػػذر المنػػاطؽ ويسػػتولي أف يػػدجؿ الجػػيش الصػػ -2"إسػػرائيؿ" لمسػػيطرة عمػػى تمػػؾ المنطتػػة  وهػػي5

أف ينشػا تلػاوف  -3مساعدة الدروز السورييف بالوسائؿ والػدعـ اللسػكري لمسػيطرة عمػى المنطتػة.  -1عميعا. 
 عسكري صعيوني أردني لإلشراؼ عمى ما يحدث  ي هذر المناطؽ.
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 مركز الناطور لمدراسات، األردن )بتصرف(

 2/3/4103، 4729 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 يةفي سور  فمسطينيين ثالثةاستشهاد  
 مسطينييف  اليوـ اسثنيف  جراء هجمات واشتباكات  ي مجيمات الالجئيف الفمسطينييف  ي  استشعد  5غزة

وقالت مصادر جاصة لػالتدس دوت كـو  باف الشاب منير الجطيب  استشعد مساء اليوـ اسثنيف   سوريا.
اكات وقلت بيف مسمحيف مف الجيش السوري  والجيش الحر  ي بلد أف أصيب بلدة رصاصات جالؿ اشتب

مجيـ اليرموؾ  لالجئيف الفمسطينييف  جنوب اللاصمة السورية دمشؽ. وأضا ت المصادر أف المسنة عائشة 
أبو الشكر  استشعدت جراء إصابتعا بالرصاص  جالؿ اشتباكات وقلت عند أطراؼ المجيـ  أثناء محاولتعا 

ى اف المجيـ تلرض للمميات قصؼ وشعد اشتباكات مكثفة ما اسفر عف اصابة عدد مغادرتر  مشيرة ال
 جر مف سكانر. و ي مجيـ "الرمؿ" بمحا ظة الالذقية استشعد الشاب أمجد أبو حامد  جراء عمميات قصؼ 

استعد ت منطتة ربيلة بالمجيـ.
 //، القدس، القدس

 
 أسيرسجن النقب عقب عزل  يسودتوتر نادي األسير:  

إف حالة مف التوتر تسود  5محامي نادي اكسير لؤي عكر قاؿ  أف //، القدس، القدسذكرت 
وأ اد نادي اكسير  ي بياف  مساء  (  ي السجف.بيف أسر  سجف النتب  بلد اقتحاـ قوات اسحتالؿ لتسـ )

حمت قوات التمع  ي السجف  اليوـ اسثنيف  نتال عف المحامي عكة أنر "عند منتصؼ الميمة الماضية  اقت
  وقاموا بتفتيش همجي  وتجريب لكؿ ما تحتوير الغر ة مف متتنيات  اكمر   وتحديدا غر ة رقـ  قسـ 

الذي أثار استفزاز اكسر ".وأوضح البياف أف قوات اسحتالؿ اعتدت عمى اكسير سامي عسمير  مف نابمس 
نر ضرب ضابطيف وسجاف وأصابعـ.وقاؿ المحامي عكة  ( بحجة أبالضرب المبرح  وعزلتر  وأغمتت قسـ)

نتال عف اكسر 5"رغـ أف أقساـ السجف متباعدة  إس أف اكسر  استطاعوا سماع صراخ اكسير عسمير أثناء 
ضربر".

عف وزارة شؤوف اكسر  والمحرريف أ اد  اصادر  اتترير   أف //، الحياة الجديدة، رام اهللوأضا ت 
 ي سجف النتب واعتدت عمى اكسر   وأجرت تفتيشات  ة مف شرطة اسحتالؿ اقتحمت قسـ أف قوات كبير 

 استفزازية لمتسـ وعبثت بمحتويات اكسر   مما د ع اكسر  إلى الصراخ والتكبير.
وقاؿ اسسير جميؿ أبو حاشية اف حالة استنفار واسلة اتجذت مف قبؿ شرطة السجف ووحدات جاصة  و ي 

 أسيرًا. والتي يتواجد  يعا  قرار مدير السجف إغالؽ أبواب الكرا انات  ي قسـ  ظؿ ر ض اكسر 
وأوضح أبو حاشية أف قرار إغالؽ الكرا انات يلني جنؽ اكسر   حيث تتحوؿ الكرا انات إذا أغمتت أبوابعا 

الليش  يعا  وهددوا  وقاؿ إف اكسر  حمموا أمتلتعـ ور ضوا إلى جحيـ س يطاؽ وس يمكف تحمؿ الحياة  يعا.
 بأحراقعا إذا نفذ قرار إغالؽ أبوابعا.

 
  سنةأنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقالن  األسيرفقدان جثمان  
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المحكمػة اتسػرائيمية اللميػا أبمغػت أمػس    أف و ػا عػف وكالػة ، //، الحياة الجديدة، رام اهلل ذكػرت
تنساف عف  تداف جثماف الشعيد أنيس محمػود دولػة  الػذي استشػعد مركز التدس لممساعدة التانونية وحتوؽ ا

 .بسجف عستالف  ي  ب عاـ 
وأوضح محامي المركز هيثـ الجطيب أف المحكمة اللميا قررت شطب اسلتماس المتدـ مف قبؿ المركز 

ة جدا عمى كنر بلد  ترة طويم»سسترداد جثماف الشعيد دولة مف متابر اكرقاـ  وحسب قرار المحكمة 
عاما( وعمى ضوء نتائج البحث لد  السمطات المجتمفة منعا  استشعاد الشعيد أنيس دولة )أكثر مف 

دارة مصمحة السجوف  ومؤسسة  جعاز اكمف اللاـ اتسرائيمي الشاباؾ  وقيادة جيش اسحتالؿ  والشرطة  وا 
«.مة لصالح عائمة الشعيدالتاميف الوطني   أنر لف تكوف هناؾ  ائدة مف إصدار أمر مف المحك

رئػػيس نػػادي اكسػػير قػػدورة  ػػارس اعتبػػر  قػػرار المحكمػػة اللميػػا  أف، //، القرردس، القرردسوأضػػا ت 
  هػو لالحتالؿ  ػي قضػية  تػداف جثمػاف اكسػير انػس دولػة والػذي استشػعد  ػي سػجف "عسػتالف" عػاـ 

 "جريمة مركبة".
جثماف لشعيد  وأف اسحتالؿ لـ يكتفي  تط بجريمتر وهي عاما تنفي وجود  وقاؿ  "اف إسرائيؿ وبلد 

التتؿ بؿ أجفت جثمانر ولـ تسمح حتى بد نر و ؽ شرائع اكدياف"  ولـ يستبلد  ارس اف تكوف اسرائيؿ  "قد 
 قامت ببيع أعضاء الشعيد".

مؤسسات  وطالب  ارس بتشكيؿ لجنة دولية لتحتيؽ  ي سمسمة مف الجرائـ ارتكبت بحؽ اكسر  وأف تتحمؿ
حتوؽ اسنساف والمنظمات الدولية مسؤوليتعا التانونية واكجالقية تجار الجريمة اسسرائيمية البشلة  ومالحتة 
ومحاسبة قادة اسرائيؿ المذيف ارتبكوا جرائـ مبرمجة بحؽ الحركة اسسيرة والتي كاف أجرها استشعاد اسسير 

 عر ات جرادات.
 
 لشتى أنواع التعذيب والتنكيل خالل اعتقالهم واستجوابهمرضون يتعاألسرى األشبال وزرة األسرى:  

"اكياـ"5 كشفت محامية وزارة اكسر  هبة مصالحة جالؿ زياراتعا لألسر  اكشباؿ  ي سجني  -راـ اهلل 
مجدو والشاروف عف شعادات جديدة أدلى بعا اكطفاؿ اكسر  تشير إلى تلرضعـ لشتى أنواع التلذيب 

 عتتالعـ واستجوابعـ.والتنكيؿ جالؿ ا
وقالت المحامية مصالحة   ي تترير لشؤوف اكسر  أمس  إف سمطات اسحتالؿ بجنودها ومحتتيعا ما زالوا 
يمارسوف الضرب والتعديد والتلذيب بحؽ التاصريف الملتتميف رغـ كؿ اسنتتادات الدولية الموجعة تسرائيؿ 

 حوؿ تلاممعا مع اكطفاؿ اكسر .
 //، هللاأليام، رام ا

 
 
 ضعهم في أسوأ زنزانة في سجن نفحة تازدواجية و ب الر أسرىعامل ": "إسرائيل" تاألوروبيةالشبكة " 

أ ادت الشبكة اكوروبية لمد اع عف حتوؽ اكسر  والملتتميف الفمسطينييف  أف 5 زهير أندراوس - الناصرة
سجوف اسحتالؿ منذ أكثر مف ثالثيف عاما   اكسير الفمسطيني ماهر عبد المطيؼ يونس  والذي يتبع  ي

دجؿ  ي إضراب مفتوح عف الطلاـ تحتيتا كبسط حتوقر اتنسانية كاسير والتي حرمتر منعا السمطات 
اتسرائيمية  حيث يتبع  ي زنزانة تفتتر إلى المتاييس التي حددتعا استفاقيات الدولية بعذا الجصوص  كما 
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حاجز زجاجي منذ ثالثيف عاما  ولـ تمنحر إسرائيؿ أيا مف اسمتيازات التي  أنر لـ يتمكف مف لتاء أمر دوف
 .تمنحعا لنظرائر مف السجناء اتسرائيمييف  منذ أف ُسجف عاـ 

 يتراوح بيف  وأوضحت الشبكة اكوروبية  ي بيانعا  أّف عدد اكسر  الفمسطينييف مف  مسطيف 
 .قضى أكثر مف عشريف عاما داجؿ زنازيف اسحتالؿأسيرًا منعـ  أسير  وأف  إلى 

وأكدت الشبكة اكوروبية   ي بيانعا عمى اسزدواجية  ي تلامؿ سمطات اسحتالؿ اتسرائيمي مع أسر  
   بينما تر ض الموا تة عمى إدراجعـ  ي صفتات تبادؿ اكسر  بحجة أنعـ مواطنوف  مسطيف 

 ي ذات الوقت بحرمانعـ مف الحتوؽ التي يتمتع بعا السجيف اليعودي يحمموف الجنسية اتسرائيمية  تتوـ 
 حامؿ الجنسية اتسرائيمية. 

يتبلوف  ي قسـ  ونوهت الشبكة اكوروبية  إلى أف أغمب اكسر  الفمسطينييف مف أراضي  مسطيف 
انة س أسر  داجؿ زنز  بسجف نفحة الصحراوي  وهو التسـ اكسوأ  ي السجف  حيث يوضع كؿ  

 . متر مربع تتجاوز مساحتعا 
ولجصت الشبكة  ي بيانعا أهـ اسنتعاكات المجالفة لمتوانيف الدولية  التي يتلرض لعا أسر  الداجؿ بشكؿ 
جبار  جاص واكسر  الفمسطينييف عمى وجر اللموـ كالتالي5 اتقتحامات الميمية المتكررة لغرؼ السجف  وا 

و  رض غرامات مالية باهظة ومنلعـ مف الجروج مف الزنزانة والتواجد  اكسر  عمى التلري بشكؿ كامؿ 
 ي ساحة السجف وحرمانعـ مف الزيارات كسباب مجحفة  كاف يتاجر اكسير دقيتة واحد أو اقؿ عف حضور 
طابور اللد الصباحي. إضا ة إلى اتهماؿ الطبي  اتهماؿ  ي نظاـ التغذية الصحي  حرماف اكسر  مف 

وليس أجيرا استجداـ اللنؼ المفرط واسعتداء الجسدي عميعـ.  لائرهـ الدينية وحتعـ  ي التلميـ ممارسة ش
وأكدت الشبكة اكوروبية أف هذر اسنتعاكات  تتضمف مجالفات صريحة لالتفاقيات الدولية الجاصة بحتوؽ 

ؿ ولـ تمتـز بعا. وأّكد محمد اكسر  والسجناء  وعمى رأسعا اتفاقية جنيؼ الرابلة  والتي وقلت عميعا إسرائي
حمداف  رئيس الشبكة اكوروبية عمى ضرورة أف يتحرؾ المجتمع الدولي نحو الضغط عمى إسرائيؿ مف أجؿ 

تفليؿ المواثيؽ الدولية التي تضمف حتوؽ اكسر  الفمسطينييف  ي سجوف اسحتالؿ.
 //، القدس العربي، لندن

 
 عون نائبًا إسرائيميًا متطرفًا من اقتحام قبة الصخرة حراس المسجد األقصى والمصمون يمن 

تصد  حراس المسجد اكقصى المبارؾ ومصموف صباح أمس لمحاولة قاـ بعا النائب اليميني 5 راـ اهلل
رجؿ شرطة   موشي  ايغميف لدجوؿ مسجد قبة الصجرة يرا تر نحو « ليكود»المتطرؼ  ي حزب 
 ومنلوهـ مف الدجوؿ.

قاؼ اتسالمية  ي التدس عزاـ الجطيب إف  ايغميف دجؿ باحات المسجد اكقصى مف باب وقاؿ مدير اكو 
المغاربة  وحاوؿ اقتحاـ مسجد قبة الصجرة بر تة عشرات مف رجاؿ الشرطة. وأضاؼ إف الحراس والمصميف 

لى وطالب مصاطب اللمـ  ي المسجد تصدوا لر وأجبرور عمى الجروج  موضحًا أف رجاؿ الشرطة سارعوا إ
الشرطة اتسرائيمية تتحمؿ المسؤولية عف دجوؿ  ايغميف إلى باحات »إجراجر مف باب السمسمة. وقاؿ إف 

 «.المسجد ومحاولتر تدنيس قبة الصجرة المشر ة
 //، الحياة، لندن

 خطيب المسجد األقصى يحذر من تصاعد اعتداءات المتطرفين اليهود عمى األماكن المقدسة 
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ندد جطيب المسجد اكقصى المبارؾ الشيخ عكرمة صبري بانتعاكات اسحتالؿ 5 الديف لدنادية س -عماف 
 اتسرائيمي المستمرة بحؽ اكقصى  مطالبًا بتحرؾ عربي إسالمي لمتصدي لعا.

وقاؿ  لػ"الغد" مف التدس المحتمة  إف "وتيرة تمؾ اسعتداءات قد زادت  ي الفترة اكجيرة  بما يجلؿ اكقصى 
متلددة تحدؽ بر وتستعد ر"  س تًا إلى محاولة عضو البرلماف اتسرائيمي "الكنيست" مف حزب   ي أجطار

الميكود المتطرؼ موشير  يغميف أمس اقتحاـ المسجد  واعتداء ضابط اسحتالؿ أوؿ مف أمس عمى مصاطب 
 اللمـ لمنساء داجؿ باحاتر وركمر التر ف الكريـ بتدمر.

ة "تدجؿ  ي نطاؽ سمسمة اسنتعاكات المستمرة بحؽ المسجد اكقصى مف قبؿ واعتبر أف اسعتداءات اكجير 
 اليعود المتطر يف وبدعـ مف الحكومة اليمينية اتسرائيمية".

واعتبر أف "هذا اسعتداء  كما غيرر مف اسنتعاكات المستمرة  ينـ عف درجة الغمو والتطرؼ عند اسحتالؿ  
ى  بعدؼ السيطرة عمير لعدمر وبناء العيكؿ المزعوـ مكانر  والتي وعف أطماعر التائمة  ي المسجد اكقص

 س يمكف السكوت عنعا كف  ي ذلؾ ضياعا لألقصى".
 //، الغد، عم ان

 
    ناجح بكيرات لر"قدس برس": االحتالل يسابق الزمن لالستفراد بالمقدسات 

ر  الشيخ ناجح بكيرات  أف اسحتالؿ التدس المحتمة5 أكد مدير المسجد اكقصى  ومدير المجطوطات  ي
اتسرائيمي صّلد مف اعتداءاتر وحمالتر ضد المتدسات اتسالمية  ي مدينة التدس المحتمة  ي اآلونة 

 اكجيرة  وبالذات المسجد اكقصى المبارؾ وقبة الصجرة المشر ة.
يريدوف مف جاللر إشغاؿ  إف "لد  اسحتالؿ وحكومتر برنامجاً   لػ "قدس برس" وقاؿ بكيرات   ي تصريحات

 الساحة المتدسية واللالمية باسعتداءات اليومية ومف ثـ جمؽ واقع جديد  ي اكقصى".
 //قدس برس  

 
 عدوان "عامود السحاب" منزاًل متضررًا جراء ستينبترميم  أتلإلغاثة بدغزة: جمعية الرحمة  

منزًس تضررت جزئيًا بفلؿ  فيذ مشروع ترميـ أعمنت جملية الرحمة لإلغاثة والتنمية  أنعا بدأت بتن
وأوضحت "الرحمة"  ي بياف  اللدواف اكجير عمى قطاع غزة  بتمويؿ مف الجملية الكويتية لإلغاثة.

 ألؼ دوسر. صحفي  اليـو اسثنيف  أف تكمفة المشروع بمغت 
 

لرحمة باعاوف مع وزارة اكشغاؿ وقاؿ د. أحمد شرؼ مدير جملية الرحمة   رع غزة5 "إف طواقـ ومعندسي ا
 لتاللامة واتسكاف قامت بحصر البيوت المتضررة وباشروا  ي ترميمعا".

 //، فمسطين أون الين
 
 فمسطينيًا  االحتالل يدهم مدن الضفة ويعتقل  

بلد   مسطينيًا  ي مدف الضفة الغربية اعتتمت قوات اسحتالؿ أمس 5 احمد رمضاف ووكاست  -راـ اهلل
 حممة دهـ نفذتعا التوات اتسرائيمية منذ ساعات الصباح.

//، المستقبل، بيروت
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 تطمق مؤتمرًا دوليًّا بعنوان "آفاق العمل اإلسالمي المعاصر وضوابطه"غزة: الجامعة اإلسالمية  
ا الدولي5 "  اؽ أطمتت كمية الشريلة والتانوف  ي الجاملة اتسالمية بمدينة غزة  اليوـ اسثنيف  مؤتمره

سالمية  مف  ( باحثًا عربياا مف اللمؿ اتسالمي الملاصر وضوابطر"  بمشاركة ) دولة عربية وا 
 بينعا5 مصر  وتونس  والسوداف  وليبيا  والجزائر  والسلودية.

ًدا ويرمي المؤتمر _بحسب ما بيف التائموف عمير_ إلى توجير اللمؿ اتسالمي الملاصر؛ ليكوف عماًل راش
زالة اللتبات التي تحوؿ دوف  واعًيا محتًتا لمتطمبات اكمة و مالعا  والوقوؼ عند إشكاستر وملالجتعا  وا 

 امتدادر  وبياف دور اسجتعاد  ي توسيع   اقر  ثـ تحتيؽ أهدا ر  وغيرها.
 //، فمسطين أون الين

 
 أسيرًا بر"رامون" يتوجهون لزيارة  في غزة من أهالي األسرى الصميب األحمر:  

توجعت د لة جديدة مف أهالي اكسر  الفمسطينييف  ي قطاع غزة  اليـو اتثنيف  5 نادر الصفدي -غزة
 لزيارة أبنائعـ اكسر   ي سجوف اسحتالؿ اتسرائيمي.

وقالت المتحدثة باسـ المجنة الدولية لمصميب اكحمر بتطاع غزة أرو  معنا  ي تصريح جاص بػ" مسطيف 
سيف"  اتثنيف5" إف سمطات اسحتالؿ سمحت لد لة جديدة مف أهالي اكسر  بزيارة أبنائعـ الملتتميف  أوف

مف أهالي اكسر  غادروا قطاع غزة باتجار سجف راموف  وأوضحت أور   أف  داجؿ سجف راموف".
أسيرًا  مشيرًة إلى أف ممؼ الزيارات يسير بشكؿ أسبوعي وبنفس الطريتة.  لزيارة 

 //، فمسطين أون الين
 
 والكنائس تقرع أجراسها لألسرى بغزة والضفة تضامن مسيرات 

نظمت أمس  مسيرات ووقفات تضامنية مع اكسر  الفمسطينييف  ي سجوف 5 عبد اهلل التركماني -غزة
حتجاجًا عمى اسحتالؿ   ي قطاع غزة والضفة الغربية  استمرارًا لموقفة الجماهيرية الشلبية مع اكسر   وا

 استمرار اسنتعاكات اتسرائيمية بحتعـ.
حيث نظمت حركة المبادرة الوطنية الفمسطينية  ي شماؿ قطاع غزة "مسيرة شموع الو اء" تضامنًا ودعما 

 لألسر   ي سجوف اسحتالؿ.
جيـ وانطمؽ المشاركوف مف أماـ مركز د.حيدر عبد الشا ي المجتملي باتجار ساحة شعداء الفاجوري  ي م

 جباليا وهـ يعتفوف لحرية اسسر  دعمًا لصمودهـ.
و ي الجميؿ  نظمت صباح أمس  بمدية دورا مسيرة جماهيرية حاشدة دعمًا لألسر  المضربيف عف الطلاـ 
واستنكارًا سغتياؿ اكسير الشعيد عر ات جرادات  وذلؾ بالتلاوف مع حركة  تح  ي إقميـ الجنوب  ومديرية 

 الجميؿ ولجنة اكسر  والمحرريف. تربية وتلميـ جنوب
المضربيف  اكسر و ي راـ اهلل  تضامنت كتمة الوحدة الطالبية  ي الكمية اللصرية الجاملية براـ اهلل مع 

 المتحدة. اكمـعف الطلاـ  ي جيمة اسعتصاـ المتامة أماـ متر 
مضربيف وجاصة اكسير ويتواجد  ي الجيمة مجموعة مف المضربيف عف الطلاـ تضامنًا مع اكسر  ال

دارةالبطؿ سامر الليساوي الذي حطـ كؿ التوقلات  ي تحدير لممحتؿ  السجوف رغـ كؿ المحاوست  وا 
انر مستمر حتى الحرية أو  أعمفإس أنر  إضرابروالضغوطات التي مورست عمير وعمى أسرتر لمرجوع عف 

  اسستشعاد.
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الدراسي وبالتلاوف مع  نديامركز  -لة التدس المفتوحةو ي سمفيت  أقامت لجنة الشبيبة الطالبية  ي جام
بمدية بديا معرجانا جطابيا واعتصاما تضامنيا مع اسسر  المضربيف عف الطلاـ والشعيد جرادات وذلؾ 

 بحضور عدد مف المؤسسات عمى رأسعا بمدية بديا وذلؾ اماـ متر البمدية.
وبمدتي الزبابدة وبرقيف أمس  تضامنا مع اكسر  مف ناحية أجر   قرعت أجراس الكنائس  ي مدينة جنيف 

 المضربيف عف الطلاـ  ي إطار الفلاليات المستمرة بالمدينة لمتضامف مع اكسر .
كما واصمت الو ود الشلبية والرسمية التتاطر إلى جيمة اسعتصاـ المركزية  ي المدينة  مطالبة بحؿ مشرؼ 

 .لتضية اكسر  وتفاعؿ محمي ودولي واسع ملعا
 //، فمسطين أون الين

 
   موجة اعتداءات صهيونية عمى فمسطينيي الر  

مف دوف ” إسرائيمييف“تتواصؿ موجة اسعتداءات اللنيفة عمى الفمسطينييف عمى يد  الجميج5 -التدس المحتمة 
تؿ “محاسبة أحد مف الملتديف حتى اآلف. وكشؼ  أمس  عف تلرض عامؿ  مسطيني  ي أحد مطاعـ 

  عمى أيدي صعاينة مف رواد المطلـ. وعمـ أف شرطة اسحتالؿ لـ تلتتؿ أيًا مف الملتديف بادعاء ”بأبي
أنعا لـ تتمكف مف سماع شعادة الضحية الفمسطيني بسبب إصابتر. وجاء أف مجموعة مف اللنصرييف 

طالؽ عبارات نابية هاجمور ورشتور بكؿ ما طالتر أيديعـ  بما  ي ذلؾ المتاعد والطاوست  وقاموا بشتمر و  ا 
وبحسب شعادة  مسطيني  جر  أف الملتديف اللنصرييف تاكدوا ”. عربي قذر“وعنصرية باتجاهر  بضمنعا 

وأضاؼ ”. هؿ أنت عربي؟ هؿ تريدوف دولة؟ هؿ هذا هو ما تريدوف؟“أوًس مف كونر  مسطينيًا بالسؤاؿ 
بتبضاتعـ والركؿ بارجمعـ بلد أف ستط أرضًا الشاهد أنعـ هاجموا اللامؿ بلد ذلؾ  وانعالوا عمير بالضرب 

 نتيجة ضربر بزجاجة برأسر.
 //، الخميج، الشارقة

 
 
 
 
 قوات االحتالل تنفذ توغال بريا وسط غزة وتعيد فتح المعابر التجارية بعد ستة أيام من اإلغالق 

أشرؼ العور5 نفذت قوات اسحتالؿ يوـ أمس توغال بريا  ي المنطتة الحدودية الشرقية لوسط قطاع  -غزة 
 غزة  رغـ حالة التعدئة  وسمحت بأعادة  تح ملابر قطاع غزة التجارية بلد عممية إغالؽ دامت ستة أياـ.

أمس بشكؿ  وقالت مصادر  مسطينية اف قوات مف جيش اسحتالؿ توغمت  ي ساعة مبكرة مف صبيحة
 محدود شرؽ بمدة جحر الديؾ الواقلة جنوب مدينة غزة.

وقالت المصادر اف تمؾ التوات المدرعة دجمت المنطتة بغطاء ناري  ترا تعا عدد مف الجرا ات  ي تمؾ 
 المنطتة  وشرعت باعماؿ تجريؼ وتمشيط  ي المنطتة.

ارية المغمتة منذ ستة أياـ  إذ أبمغت إلى ذلؾ  قررت سمطات اسحتالؿ إعادة  تح ملابر قطاع غزة التج
الجانب الفمسطيني بسماحعا بمرور شاحنات تحمؿ مواد غذائية وسمع مف ملبر كـر أبو سالـ  وهو الملبر 

 التجاري الوحيد الذي يربط التطاع بأسرائيؿ.
 //، القدس العربي، لندن
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 نيينوقفة تضامنية مع األسرى الفمسطي ينظم البقعةاألردن: مخيم  

نفذ تجمع شباب مجيـ البتلة وقفة تضامنية  ي المجيـ أمس  تضامنا مع اكسر  5 طالؿ غنيمات -البمتاء 
الفمسطينييف  ي سجوف اسحتالؿ اسسرائيمي  مطالبيف الجعات الدولية واللربية التدجؿ لإل راج عنعـ ووقؼ 

 راضي المحتمة.ملاناتعـ التي طاؿ أمدها وأصابت كؿ عائمة وبيت  مسطيني  ي اك
وعبر المشاركوف عف وقو عـ ومساندتعـ لألسر  اكبطاؿ  ي "ملركة اكملاء الجاوية واتضراب عف الطلاـ 

ذاقتعـ كا ة صنوؼ اكذ ".  التي يجوضونعا ضد سجانيعـ الصعاينة الذيف أملنوا  ي تلذيبعـ وا 
ة الضغط عمى الجانب اتسرائيمي وناشد رئيس التجمع زياد اللميمي الحكومة اسردنية  التدجؿ لممارس

لإل راج عف اكسر   مطالبا مجمس النواب لتبني قضيتعـ ومجاطبة مجتمؼ المنظمات والعيئات الدولية 
واللربية مف أجؿ أطالؽ حممة دولية لفضح ممارسات اسحتالؿ وجرائمر بحؽ الشلب الفمسطيني اكعزؿ.

 //، الغد، عم ان
 

 الجراد وصل ولكنه ال يشكل خطرًا حتى اآلن  :في غزة وزارة الزراعة 
أعمنت وزارة الزراعة  ي الحكومة الفمسطينية المتالة أف الجراد وصؿ إلى شرؽ جاف 5 يو بي أي - مسطيف 

 يونس جنوب قطاع غزة باعداد قميمة س ترتتي إلى حالة الجطر الحتيتي.
عندس صالح بجيت  إف أعدادًا قميمة مف الجراد وقاؿ مدير عاـ وقاية النبات والحجر الزراعي بالوزارة الم

اكتشفت  ي بمدة عبساف الكبيرة إلى الشرؽ مف جاف يونس  مؤكدًا أنعا أعداد قميمة س ترتتي إلى حالة 
ودعا بجيت المزارعيف إلى ضرورة اتغالؽ المحكـ لحمامات الزراعة وتغطية النباتات بػ  الجطر الحتيتي.

تال عا. "الشوادر البالستيكية" مف  أجؿ عدـ دجوؿ تمؾ الحشرة إلى النباتات والتغذي عميعا وا 
 //، الحياة، لندن

 

  لالطالع عمى أوضاع الالجئين الفمسطينيين من سورية البرج الشمالييزور مخيم  بريطاني لبنان: وفد  
رج الشمالي لالجئيف زار و د مف السفارة البريطانية يرا تر و د مف المجمس النروجي لالجئيف  مجيـ الب

الفمسطينييف  وذلؾ  ي اطار التنسيؽ المشترؾ لمبحث  ي مساعدة النازحيف الفمسطينيف السورييف المتيميف 
 ي المجيـ وتجفيؼ ملاناتعـ. وكاف  ي استتباؿ الو د رئيس المجنة الشلبية الفمسطينية  ي المجيـ غازي 

متاء عرض لبرنامج عمؿ المجنة الشلبية ودورها وتجمؿ ال الكيالني وممثموف عف التو  الفمسطينية.
عائمة  اسجتماعي واسنساني  ي جدمة الالجئيف المتيميف والنازحيف  ي المجيـ الذيف تجاوز عددهـ 

وأشارت المجنة الى اف عدد النازحيف  ي المجيـ بات يشكؿ ضغطا عمى كؿ المجيمات   مسطينية وسورية.
 رار توا د اللائالت مف سوريا  متابؿ قمة المساعدات المتو رة سغاثتعـ.الفمسطينية جصوصا  ي ظؿ استم

وشكرت المجنة المجمس النروجي عمى الدور المميز الذي يتوـ بر  جصوصا لجعة المساعدات التي قدمعا 
لمنازحيف وشممت الفرش والتد ئة وغيرها  اضا ة الى ترميـ منازؿ  ي المجيـ سيواء اللائالت النازحة. 

منت تو ير المساعدات اللاجمة سغاثتعـ وحماية اللائالت مف اللوز والفتر.وت
 //، المستقبل، بيروت
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  ألقصىممسجد ازيارة أوباما ل ضد   في تل أبيب يتظاهرون أمام السفارة األمريكية فمسطينيو  
(  |اليوـ اسثنيف )  5 نظمت الحركة اتسالمية داجؿ اكراضي الفمسطينية المحتمة عاـ الناصرة

مظاهرة أماـ متر السفارة اكمريكية  ي مدينة تؿ أبيب احتجاجًا عمى نية الرئيس اكمريكي باراؾ أوباما التياـ 
 بجولة  ي المسجد اكقصى المبارؾ ضمف زيارتر المرتتبة لممنطتة جالؿ اكياـ التادمة.

ينييف  ي سجوف اسحتالؿ اتسرائيمي  كما رّددوا ور ع المتظاهروف اكعالـ الجضراء وصور اكسر  الفمسط
 شلارات تدعو إلى نصرة اكقصى ووقؼ اتدارة اكمريكية لسياستعا المنحازة لمجانب اتسرائيمي وغيرها.

وقاؿ رئيس الحركة اتسالمية داجؿ الجط اكجضر  الشيخ رائد صالح   ي تصريحات صحفية أدلى بعا 
بلد توارد أنباء تفيد بنية الرئيس اكمريكي الدجوؿ إلى مدينة التدس المحتمة  اليوـ "إف هذر المظاهرة جاءت

والمسجد اكقصى المحتؿ جالؿ زيارتر التريبة  وهذا يلني  ي حاؿ حدوثر أنر يكّرس شرعية باطمة لالحتالؿ 
الفمسطيني  اتسرائيمي  ي المسجد اكقصى ويلمف اللداء عمى اكمة المسممة وعمى اللالـ اللربي والشلب 

كف قضية التدس والمسجد اكقصى ليست قضية  مسطينية  تط بؿ هي قضية إسالمية وعربية"  و ؽ 
 تصريحاتر.

 //قدس برس، 

  ال سيادة عمى المسجد األقصى المبارك إال لممسممين األردني: األوقافوزير  51
الجريمة البشلة النكراء التي قاـ بعا  كردنيةا شجبت وزارة اكوقاؼ والشؤوف والمتدسات اتسالمية 5بتراوكالة 

ضابط شرطة إسرائيمي باسعتداء عمى مساطب اللمـ وتدريس التر ف الكريـ  ي المسجد اكقصى المبارؾ 
 أولى التبمتيف وثالث الحرميف الشريفيف  ي التدس الشريؼ أوؿ مف أمس اكحد.

مبارؾ مف قبؿ متطر يف برئاسة عضو كنيست كما شجب وزير اكوقاؼ اقتحاـ ساحات المسجد اكقصى ال
 مف قبؿ المتطر يف  مؤكداً  اكجيرةومحاولتعـ اقتحاـ مسجد قبة الصجرة المشر ة أمس وكذلؾ اسقتحامات 

 نر س سيادة عمى المسجد اكقصى المبارؾ إس لممسمميف.أ
 5/3/4103الغد، عم ان، 

 
 رابطة الكتاب األردنيينوالقانون الدولي في  الفمسطينييناألسرى ندوة حول  50

ماجد  .ود  وأستاذ التانوف الدولي بجاملة اليرموؾ سابتاً  اكردنية عميد كمية الحتوؽ  محمد عمواف .حاضر د
المستشار اللممي السابؽ لألمـ المتحدة واكستاذ المساعد بتسـ اللموـ اتنسانية بجاملة  يالدلفيا    الزبيدي

 كردنييف  ي موضوع اكسر  الفمسطينييف والتوانيف الدولية.أمس اكوؿ  بمتر رابطة الكتاب ا
اكممي بفمسطيف دولة عضو  اسعتراؼوتناوؿ عمواف قرار الجملية اللامة لألمـ المتحدة اكجير بشاف 

 واستفاقياتلمؤسسات اكمـ المتحدة الفاعمة  اسنضماـبصفة مراقب  ي اكمـ المتحدة وأهمية ذلؾ  ي 
 الدولية.
تفاقيتي جنيؼ الثالثة والرابلة بجصوص اكسر  والملتتميف المدنييف  انبر بيف الزبيدي مد  انطباؽ ومف جا

  وهؿ هـ أسر  حرب أـ ملتتميف اسحتالؿعمى الحركة الفمسطينية اكسيرة  ي السجوف والملتتالت لدولة 
سطينية ر ع دعاو  أماـ محكمة جنائييف؟ وسرد الحجج والشواهد السياسية والتانونية التي تسمح لمسمطة الفم

وبالتالي حتعا  ي مالحتة مجرمي  1009الجنايات الدولية بلد قبوؿ السمطة بنظاـ روما اكساسي بداية 
جنيؼ السالفتيف  اتفاقيتيمف  اسحتالؿمف سياسييف وعسكرييف  وبياف موقؼ سمطة  فاتسرائيمييالحرب 

 ومف صكوؾ حتوؽ اتنساف اللالمية.
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 5/3/4103، عم ان، العرب اليوم
 

 األقصى المسجدحزب اهلل يدين تدنيس باحات  54
(5 أداف حزب اهلل مساء اسثنيف تدنيس ضابط إسرائيمي لمتر ف الكريـ  ي باحات المسجد .اي.بي.)يو

"إف هذر الجرائـ  5اكقصى ومحاولة عضو  ي الكنيست اقتحاـ مسجد قبة الصجرة  وقاؿ الحزب  ي بياف
سالمي د ع مفتي التدس المتواصمة مف قبؿ  الصعاينة بحؽ اكقصى والمتدسات تتـ  ي ظؿ صمت عربي وا 

"إف الشلوب اللربية مدعوة اليوـ  وأكثر  وأضاؼ إلى وصؼ الموقؼ اللربي واتسالمي بالموقؼ المتجاذؿ".
 مف أي وقت مضى  إلى إعالف موقؼ حاسـ ير ض اسنتعاكات الصعيونية لممتدسات اتسالمية والمسيحية

  ي التدس الشريؼ و ي  مسطيف المحتمة كمعا".
 5/3/4103، لندن، القدس العربي

 
 "إسرائيل"لبنان: اإلعدام لمتهمين إثنين بقتل مقاومين ضد  53

أصدرت المحكمة اللسكرية  ي بيروت  حكمًا غيابيًا باتعداـ بحؽ شجصيف بتعمة قتؿ 5 يو بي أي -لبناف 
واشار الحكـ الذي نشر إلى أف  اشجاص مف التعمة نفسعا. 4 متاوميف ضد اسرائيؿ بينما برأت ساحة

. كما اتعمتعـ بالتجند  ي "جيش اللدو 2995التعمة الموجعة الى المتعميف  كانت قتؿ متاوميف جالؿ عاـ 
 اتسرائيمي".

 
 داـ.متعميف مف التعـ الموجعة اليعـ  بينما حكمت غيابيًا عمى اثنيف باتع 4لكف المحكمة برأت  ي حكمعا 

 ويمكف إعادة محاكمة المدانيف اتثنيف إذا ما استسمما أو تـ اعتتالعما.
 5/3/4103، الحياة، لندن

 
 القضية الفمسطينية تبقى القضية المحورية لدينا :المسممين مستشار مرشد اإلخوان 52

د ملعػػػ"لبػػػى المستشػػػار اتعالمػػػي لمرشػػػد "اسجػػػواف المسػػػمميف"  ػػػي مصػػػر وليػػػد شػػػمبي دعػػػوة 5 قاسػػػـ قصػػػير
كػػاف الحػػوار الػػذي حصػػؿ  أمػػس و    عمػػى طريػػؽ مطػػار بيػػروت "قريػػة السػػاحة التراثيػػة" ػػي  "الدراسػػات الدوليػػة

 ػػػػي مصػػػػر وليػػػػد شػػػػمبي  "المسػػػػمميف "اتجػػػػواف  بػػػػيف المستشػػػػار اتعالمػػػػي لمرشػػػػد 3/3/1023اسحػػػػد  اكوؿ
عالميػػةوشجصػػيات سياسػػية ودينيػػة  مػػف  "اتجػػواف"و كريػػة   ػػي الضػػاحية الجنوبيػػة  صػػريحا حػػوؿ مواقػػؼ  وا 

يراف أميركاالتطورات  ي مصر والموقؼ مف التضية الفمسطينية واللالقات مع   .وا 
حريصػػػوف عمػػػى التضػػػية  "أننػػػا  شػػػّدد عمػػػى وأميركػػػا "إسػػػرائيؿ"تجػػػار  "اتجػػػواف"وردا عمػػػى التشػػػكيؾ بسياسػػػات 

  "كيػاف الصػعيونيلحظػة نشػوء ال 2948الفمسطينية  و"اتجواف" هػـ مػف قػادوا الجعػاد  ػي  مسػطيف  ػي اللػاـ 
يزايػػد عمػػى دور  أفالتضػػية الفمسػػطينية تبتػػى التضػػية المحوريػػة لػػدينا  وس احػػد يسػػتطيع "س تػػًا اسنتبػػار إلػػى أف 

 ."اتجواف"
كامػب »بذلوا وسيبذلوف كؿ ما بوسلعـ مف اجػؿ  مسػطيف  ونحػف ضػد اتفػاؽ  "اتجواف"إف "شمبي5  أضاؼ و

 ".اللودة لمشلب ستجاذ الموقؼ المناسب  ولكف عمينا التلامؿ بواقلية و «دايفيد
 5/3/4103السفير، بيروت، 
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 "األقصىبر"الفمسطينيات وعمى  المصحف عمى صهيوني بطاض يتعديستنكر  "األزهر" 55
بركػؿ المصػحؼ الشػريؼ  واسعتػداء عمػى عػدد  صػعيونياسػتنكر اكزهػر بشػدة قيػاـ ضػابط 5 كتب لؤ  عمػى

  ػيباحات المسجد اكقصى المبارؾ بالتػدس    يحفظف التر ف الكريـ كّف ي الالتيمف السيدات الفمسطينيات 
باتت "لألسؼ" يتجاهمعا  والتيحمتة مف مسمسؿ اسنتعاكات الصارجة الغاشمة ضد التدس ومتدساتعا وأهمعا  

 .اللالمياللاـ  الرأي
  ػيدـ مشػاعرهـ ككثر مف مميار ونصؼ مسمـ  ويصػ يسيءبياف لر  أف هذا الفلؿ المشيف   يوأكد اكزهر 

 شتى بتاع اكرض  كما يتنا ى مع اكعراؼ والتتاليد الدولية وثوابت الحضارة اتنسانية.
وطالب اكزهر  اكّمة اللربّية واتسالمّية وكؿ أحرار اللالـ باتجاذ موقؼ حػاـز إزاء هػذا اسعتػداء اآلثػـ عمػى 

 بتبنػػياكحػػرار  كمػػا طالػػب المؤسسػػات الدوليػػة  كتػػاب اهلل تلػػالى  واتسػػاءة المتلّمػػدة لممسػػممات الفمسػػطينيات
 تشريع يجّرـ اتساءة لألدياف السماوية ومتدسات أهمعا.

 2/3/4103اليوم السابع، مصر، 
 

 ضد األسرى "إسرائيل"انتهاكات  فيالمحامين العرب يطالب بر"تقصى حقائق" مصر: اتحاد  56
اـ لألمػػػـ المتحػػػدة  ورئػػيس مجمػػس حتػػػوؽ طالػػب اتحػػاد المحػػاميف اللػػرب  اكمػػيف اللػػػ5 كتػػب محمػػود حسػػيف

  ورئيػػػس منظمػػػػػة اكونػػػػروا  الػدولياتنسػاف  واكميف اللػاـ لمنظمػة اللفػو الدوليػة  ورئػيس الصميػػب اكحمػػر 
المحتمػػػة  بتشػػكيؿ وتفليػػؿ لجنػػة تتصػػى حتػػائؽ دوليػػة لموقػػوؼ عمػػى أوضػػاع  لألراضػػيومتػػػرر اكمػػـ المتحػػدة 
 السجوف اتسرائيمية. ي اكسر  الفمسطينييف 

عر ػػػات  الفمسػػػطينيظػػػروؼ ومالبسػػػات استشػػػعاد اكسػػػير   ػػػيوأكػػػد استحػػػاد ضػػػرورة التحتيػػػؽ بشػػػكؿ جػػػاص 
أوضاع وأسباب إضراب اكسر  عف الطلاـ  والذيف أشرؼ بلضعـ عمى الموت وعمى   يجرادات والتحتيؽ 

 رأسعـ اكسير سامر الليساو .
نظمػػة اليونسػػكو  أيرينػػا بيكو ػػا  قػػاؿ  يػػر5 "تواصػػؿ سػػمطات اسحػػتالؿ كمػػا وجػػر استحػػاد جطابػػا لمػػدير عػػاـ م

  حيػػث الفمسػػطيني الحضػػاريعممياتعػػا الممنعجػػة لمسػػطو والنعػػب وطمػػس وتزويػػر اآلثػػار والتػػراث  اتسػػرائيمي
وسرقة المكتشفات وتزوير أصمعا التاريجي  وتسػتمر محػاوست تػدمير  الشرعيتتواصؿ عمميات التنتيب غير 

عػرض اآلثػار  اسحتالؿوتزوير ملالـ  كما تواصؿ سمطات  واتبراهيمي التدسيالحـر   يما يتـ  اآلثار مثؿ
قامػػت بسػػرقتعا مػػف كػػؿ مػػف  مسػػطيف ومصػػر وسػػوريا ولبنػػاف  مجالف ػػة لكػػؿ التػػوانيف  والتػػيػػػ منسػػوبة إليعػػا ػ 

ت الصػػػػادرة عػػػػف والملاهػػػدات الدوليػػػػة الجاصػػػػة بحمايػػػػة التػػػراث الحضػػػػار  لمػػػػدوؿ تحػػػػت اسحػػػتالؿ واستفاقيػػػػا
 اليونسكو".

 2/3/4103اليوم السابع، مصر، 
 

 جامعة العربيةاللمجمس  039أعمال الدورة رقم  جدولالقضية الفمسطينية تتصدر القاهرة:  57
لمجمػس جاملػة الػدوؿ اللربيػة  5239 تصػدرت التضػية الفمسػطينية جػدوؿ أعمػاؿ الػدورة رقػـ "د ب أ"التػاهرة ػ 

بمتػػػر اكمانػػػة اللامػػػة لمجاملػػػة اللربيػػػة   4/3/1023 ف التػػػي بػػػدأت اسثنػػػيفعمػػػى مسػػػتو  المنػػػدوبيف الػػػدائمي
 بالتاهرة.
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وترأس الجمسة السفير عمرو أبو اللطا منػدوب مصػر الػدائـ لػد  الجاملػة اللربيػة جمفػا لنظيػرر المبنػاني جالػد 
اؿ الػدورة ذاتعػا زيادة وبمشاركة السفير احمد بف حمي نائب اكميف اللاـ لمجاملة وذلؾ لمتحضير لجدوؿ أعمػ

 التي ستلتد عمى المستو  الوزاري اكربلاء.
بنػػػػدا تنػػػػاوؿ تطػػػػورات التضػػػػية الفمسػػػػطينية ومػػػػا يتلمػػػػؽ بتضػػػػية التػػػػدس  11ويتضػػػػمف جػػػػدوؿ أعمػػػػاؿ الػػػػدورة 

واسسػػػتيطاف والالجئػػػيف ودعػػػـ السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية  وقضػػػية السػػػالـ  ػػػي الشػػػرؽ اكوسػػػط وتطوراتعػػػا 
اللربيػة والمجػاف الملنيػة  ػي هػذا الشػاف  باتضػا ة إلػى متابلػة انضػماـ دولػة  مسػطيف  ومتابلة مبادرة السػالـ

 "اكونػػروا"إلػى المؤسسػػات التابلػة لألمػػـ المتحػػدة وكػذلؾ أوضػػاع وكالػة غػػوث وتشػػغيؿ الالجئػيف الفمسػػطينييف 
ف الفمسػطينييف تترير مؤتمر المشر يف عمى شػؤوف الالجئػي إلى ي ضوء اللجز المالي الذي تلانير باتضا ة 

  ي الدوؿ اللربية  وتترير حوؿ نشاط مكتب المتاطلة اللربية تسرائيؿ.
 5/3/4103القدس العربي، لندن، 

 
 اقتحام قوات االحتالل لباحات المسجد األقصىتدين منظمة التعاون اإلسالمي  58

ساف أوغمي  بشدة اقتحاـ عبد الرؤوؼ أرناؤوط5 أداف اكميف اللاـ لمنظمة التلاوف اتسالمي  أكمؿ الديف إح
قػػوات اسحػػتالؿ اتسػػرائيمي لباحػػات المسػػجد اكقصػػى المبػػارؾ واعتػػداءها عمػػى النسػػاء المشػػاركات  ػػي حمتػػة 
مصػػاطب اللمػػـ داجػػؿ باحػػات المسػػجد  وقيػػاـ ضػػابط مػػف شػػرطة اسحػػتالؿ بالتلػػدي السػػا ر عمػػى نسػػجة مػػف 

إحسػػاف أوغمػػي اسعتػػداء جريمػػة بشػػلة   المصػػحؼ الشػػريؼ   ػػي اسػػتفزاز واضػػح لمشػػاعر المسػػمميف. واعتبػػر
 وانتعاكًا لحرمة اكماكف المتدسة وحرية اللبادة   ضاًل عف كونعا جرقًا صارجًا لمترارات والمواثيؽ الدولية.

 5/3/4103األيام، رام اهلل، 
 ض مصافحة براكفر ي اوغموداود  وزير الخارجية التركي 59

اركتر بمػػؤتمر امنػػي عتػػد الشػػعر الماضػػي بمدينػػة ميػػونخ ر ػػض وزيػػر الجارجيػػة التركػػي داود اوغمػػو جػػالؿ مشػػ
   4/3/1023يػـو اسثنػيف  بػاراؾ و تػا لتتريػر صػحفي نشػرتر أيعػوداكلمانية مصا حة وزير اكمػف اتسػرائيمي 

 إحد  الصحؼ التركية وتناقمتر المواقع اسلكترونية اتسرائيمية.
 "إسػرائيؿ"ؾ وقاؿ لر بانر لف يصا حر حتى تستجيب وو تا لمتترير التركي ر ض وزير الجارجية مصا حة بارا

 لمشروط والمطالب التركية وتتدـ اعتذارها عف العجـو عمى سفينة مرمرة.
باراؾ جمػس  ػي المكػاف المجصػص لػر إلػى جانػب نائػب  أفوأضاؼ التترير التركي و ي باب سرد التفاصيؿ 

لمانيػػة وحػػيف دجػػؿ الو ػػد التركػػي جمػػس داود وزيػػر الجارجيػػة اكمريكػػي جػػوف بايػػدف ورئػػيس حكومػػة بفاريػػا اك
 أفاوغمػػػػو متابػػػػؿ اهػػػػود بػػػػاراؾ وشػػػػرع بمصػػػػا حة المشػػػػاركيف اآلجػػػػريف الجالسػػػػيف متابمػػػػر متجػػػػاوزا بػػػػاراؾ دوف 

 يصا حر.
وسحظ باراؾ تجاهؿ الوزير التركي لر  حاوؿ التلامؿ مع اكمر عبػر إلتػاء النكػات قػائال "المسػا ة بػيف طر ػي 

منلنػػا مػػف مصػػا حة بلضػػنا الػػبلض" وهنػػا رد الػػوزير التركػػي بجديػػة واضػػحة "المشػػكمة الطاولػػة بليػػدة جػػدا وت
 ليست حجـ الطاولة وسيبتى البلد بيننا دائما حتى تستجيبوا لطمباتنا".

مف جانبعا أعمنت مصادر  ي مكتب براؾ  نفيعا لمنبا بشكؿ قاطع  وأكدت لصحيفة يديلوت أحرونػوت التػي 
 هذر الحادثة لـ تتع مطمتا. . فلشبكة أنتمت النبا  ي موقلعا عمى ا

 2/3/4103، 28عرب 
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 لتونس أساسية يةفمسطينالقضية في غزة: ال التونسيةالخضوري رئيس القافمة التضامنية  61
قضػػية "أكػػد البشػير الجضػوري رئػػيس التا مػة التضػامنية التونسػػية التػي تػزور غػػزة حاليػًا  أف "5 الجمػيج" –غػزة 

كػػؿ الشػػلوب اللربيػػة "  مشػػددًا عمػػى أف "ونس التػػي تنػػادي دائمػػًا بتحريػػر  مسػػطيف مسػػطيف أساسػػية بالنسػػبة لتػػ
 . "تتؼ جمؼ تمؾ التضية المركزية لألمة

 5/3/4103الخميج، الشارقة، 
 

 اإلستراتيجيةالحتمية مع " إسرائيل" ال عمى  التكتيكاتعمى  نختمف: "أيباك"خالل مؤتمر جو بايدن  60
الشػػػؤوف اللامػػػة اكميركيػػػة اتسػػػرائيمية  هنػػػاؾ همػػػس  ػػػي اتعػػػالـ  عمػػػى هػػػامش مػػػؤتمر لجنػػػة5 جػػػو ملكػػػروف

 ي المدينة   ي  "أيباؾ"اكميركي و ي التاعات داجؿ مركز المؤتمرات  ي واشنطف حوؿ بداية نعاية أسطورة 
حػوؿ التلامػؿ  "إسػرائيؿ"وقت تحدث  ير نائب الرئيس اكميركي جو بايدف عف اجتالؼ تكتيكي بػيف أميركػا و

 ف  بالتزامف مع قمؽ مشترؾ مف التحوست المتسارعة  ي سوريا.مع إيرا
 ػػػي اللاصػػمة اكميركيػػػة5 أمػػػؿ أس يمػػػس  "إسرائيؿػ"ليسػػت كبيػػػرة هػػػذا اللػػاـ طموحػػػات المػػػوبي اكقػػػو  المؤيػػد لػػػ

  وسػلي لضػغط تشػريلي س طائػؿ لػر "إسرائيؿػ"اتلغاء التمتائي  ي الميزانيػة الفيدراليػة المسػاعدات اللسػكرية لػ
ملركػة التصػديؽ  "أيبػاؾ"الرئيس باراؾ أوباما لدعـ ضػربة عسػكرية عمػى إيػراف. ويػاتي ذلػؾ بلػد جسػارة  عمى

 ػي مجمػس الشػيوخ  "إسرائيؿػ"عمى ترشيح وزير الد اع تشاؾ هايغؿ  ي الكونغرس  بلدما قرر الموبي المؤيد ل
 إعطاء أوباما ما يريدر بلد  وزر  ي وسية رئاسية ثانية.

منػػذ حػػوالي سػػبع سػػنوات  س يشػػارؾ الػػرئيس اكميركػػي  ػػي المػػؤتمر شجصػػيًا وس حتػػى رئػػيس ولممػػرة اكولػػى 
الػػوزراء أو الػػرئيس اتسػػرائيمي  مػػا يجلػػؿ التػػدرة عمػػى د ػػع جػػدوؿ اكعمػػاؿ محػػدودة  س سػػيما مػػع مفاوضػػات 

الػذي يشػػارؾ تشػكيؿ الحكومػة اتسػرائيمية وانشػغاؿ واشػنطف بازمػة الميزانيػة. عمػى جػدوؿ المػؤتمر هػذا اللػاـ  
ألػػػػػؼ منػػػػػدوب  كػػػػػاف بايػػػػػدف ورئػػػػػيس الػػػػػوزراء اتسػػػػػرائيمي بنيػػػػػاميف نتنيػػػػػاهو )عبػػػػػر اكقمػػػػػار  21 يػػػػػر حػػػػػوالي 

اسصػػطناعية(  ووزيػػر الػػد اع اتسػػرائيمي إيعػػود بػػاراؾ  ووزيػػر الجارجيػػة الكنػػدي جػػوف بػػايرد  ودينػػيس روس  
ليوت ابرامز  و ريد هوؼ  وسئحة مف اكعضاء البارزيف  ي الكونغ  رس.وا 

 ي وقت قد س نتفؽ  ير "ومؤيديعا  ي واشنطف. وأكد  ي البداية أنر  "إسرائيؿ"بلث بايدف بلض الرسائؿ إلى 
أف تكػوف قػادرة عمػى  "إسػرائيؿ"عمى التكتيكات... لكننا لـ نجتمؼ يومػًا عمػى الحتميػة اتسػتراتيجية بانػر عمػى 

يمر عمػػى منػػع إيػػراف مػػف الحصػػوؿ عمػػى سػػالح حػػوؿ تصػػم "س يجػػادع"  س تػػًا إلػػى أف أوبامػػا "حمايػػة نفسػػعا
نحف س نبحث عف حرب  نحف مستلدوف لمتفاوض سمميًا. لكف كػؿ الجيػارات مطروحػة »نووي  لكنر أضاؼ 

منػػع إيػػراف مػػف الحصػػوؿ "  مشػػددًا عمػػى أف سياسػػة أوبامػػا هػػي "عمػػى الطاولػػة  بمػػا  ػػي ذلػػؾ الجيػػار اللسػػكري
 ."نتاش. المنع وليس اسحتواءعمى سالح نووي. نتطة عمى السطر  انتعى ال

. واعتبػر "حػزب اهلل"كذلؾ تطرؽ بايدف إلى مطمب إسرائيمي  جر هو  ػرض استحػاد اكوروبػي عتوبػات عمػى 
يطػرح نفسػر عمػى أنػر لػيس أكثػر مػف مجموعػة رعايػة سياسػية واجتماعيػة   يمػا "انر لطالمػا حػاوؿ الحػزب أف 

  مضػيفًا "ريتيػا  مػف جنػوب شػرؽ  سػيا إلػى أميركػا الجنوبيػةيتآمر ضد أبرياء مف أوروبا الشػرقية إلػى شػرؽ أ 
منظمة إرهابية  نتطة عمى السطر. ونحف نحث كؿ بمد  ي اللػالـ  "حزب اهلل"5 "إسرائيؿ"نحف نلمـ ما تلممر "

. وتحػدث بايػدف أيضػًا عػف "أف يبدأ ملاممتػر عمػى هػذا النحػو ويسػمير كمنظمػة إرهابيػة "حزب اهلل"يتلامؿ مع 
ملػًا  "  وقػاؿ متوجعػًا إلػى اتسػرائيمييف "حػزب اهلل"ميركيػة تقنػاع اكوروبيػيف بفػرض عتوبػات عمػى الجعود اك

 ."عمينا أف نستمر بمواجعة حزب اهلل أينما يزرع بذور الكراهية
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لواشػػنطف واسػػتثناؤها مػػف أي  "حميػػؼ اسػػتراتيجي رئيسػػي"كػػػ "إسػػرائيؿ"هػػذا اللػػاـ هػػي تسػػمية « إيبػػاؾ»أهػػداؼ 
ت برنػػامج المسػػاعدات اللسػػكرية اكميركيػػة. وسػػيتـ لعػػذر الغايػػة حجػػز مواعيػػد لمناشػػطيف  ػػي تتمػػيص  ػػي نفتػػا

تعػػػػـ المجتمػػػػع المؤيػػػػد "مػػػػع أعضػػػػاء الكػػػػونغرس  ػػػػي دائػػػػرتعـ اسنتجابيػػػػة لبحػػػػث هػػػػذر التضػػػػايا التػػػػي  "إيبػػػػاؾ"
   "إسرائيؿػ"ل
وجيػػر ضػربة عسػكرية وقائيػػة إذا قػررت ت "إسػرائيؿ"بػالتزامف مػع بػػدء أعمػاؿ المػؤتمر  يػػدعو أوبامػا إلػى دعػػـ و 

لكػػف حتػػى ضػػمف هػػذر المغػػة  "إعػػالف حػػرب"ضػػد المواقػػع النوويػػة اتيرانيػػة مػػع اتشػػارة إلػػى أف هػػذا س يلنػػي 
 الغامضة لف يتبؿ البيت اكبيض عمى اكرجح بتكبيؿ تحركر تشريليًا.

 5/3/4103السفير، بيروت، 
 

 متعرض لمخطر وريا و"إسرائيل"األمني بين س الوضع: السفير الروسي لدى األمم المتحدة 64
5 قاؿ السفير الروسي لد  اكمـ المتحدة  يتالي تشوركيف رئيس مجمس اكمف لشعر "رويترز" -اكمـ المتحدة

 أفتلػرض لمجطػر بسػبب "ظػاهرة جديػدة وجطيػرة" تتمثػؿ  ػي  "إسػرائيؿ"الوضع اكمني بيف سوريا و أفمارس 
 زلة  ي مرتفلات الجوسف بيف البمديف.جماعات مسمحة تنشط  يما يسمى المنطتة اللا

قػػوة حفػػظ السػػالـ  أفإسػػرائيؿ". وأضػػاؼ "وقػػاؿ تشػػوركيف لمصػػحفييف "إنػػر أمػػر قػػد يتػػوض اكمػػف بػػيف سػػوريا و
 عجزت عف التصدي لعذا الوضع. "اندوؼ"التابلة لألمـ المتحدة 

يكفػػؿ تجعيػػزهـ ليكونػػوا  يتػػيح لعػػـ أو "أنػػدوؼ""لسػػوء الحػػظ  أنػػر س شػػيء  ػػي التفػػويض الممنػػوح لتػػوة  وأضػػاؼ
 قادريف عمى التلامؿ مع ذلؾ الوضع كنعـ مراقبوف عزؿ".

 5/3/4103القدس العربي، لندن، 
 االتصاالت العاممة في المستوطنات خدماتحممة أوروبية لمقاطعة فرنسا:  63

سػرائيمية بمػا "اكياـ"5 وقلت جمسة اتحادات عماؿ أوروبية اتفاقية لمتاطلة بضائع المستوطنات ات -راـ اهلل 
 والبريطانية واتيطالية والسويدية. واسيرلنديةيشمؿ جدمات استصاست  واستحادات هي الفرنسية 

( بالتلػاوف مػع أكثػر مػف AFPSووقلت استفاقية جالؿ مؤتمر نظمتر جملية التضامف الفرنسية الفمسطينية )
قتصػػػػادية والسياسػػػػية واسجتماعيػػػػة  ػػػػي وأثػػػػرر عمػػػػى الحيػػػػاة اس اتسػػػػرائيميجمسػػػػيف جمليػػػػة حػػػػوؿ "اسسػػػػتيطاف 

  مسطيف"  ي متر مجمس الشيوخ الفرنسي  ي باريس.
 اتسػػرائيميةللػػدـ تجديػػد عتػػدها مػػع شػػركة استصػػاست  " ػػرانس تيميكػػوـ"وتسػػتعدؼ الحممػػة التػػاثير عمػػى شػػركة 

 والمترر انتعاءر اللاـ الحالي. اتسرائيميالتي تتدـ جدمات لممستوطنات واسحتالؿ 
 ػػػرانس "ألفػػػا إلػػػى رئػػػيس  10مؿ الحممػػػة عمػػػى توزيػػػع بطاقػػػات وصػػػؿ منعػػػا اكسػػػبوع الماضػػػي أكثػػػر مػػػف وتشػػػت

تعاقػػػة عمميػػة تتػػػديـ جػػػدمات  "إسػػػرائيؿ"بػػارتنر تتلػػػاوف مػػػع حكومػػة  -  كتػػب عميعػػػا )أورانػػػج"اورانػػػج-تيميكػػوـ
تسػػتفيد  اتسػػرائيميةلفمسػػطيف( و)بػػارتنر  اتسػػرائيمياستصػػاست الفمسػػطينية( و)أورانػػج شػػريكة  ػػي اسسػػتيطاف 
 بشكؿ غير قانوني مف اسستغالؿ اسقتصادي لفمسطيف(.

حصػاءات وتحمػيالت سياسػية  وتناولت جمسات المؤتمر اسستيطاف مف ناحية إعاقتػر للمميػة السػالـ  وأرقػاـ وا 
 حوؿ الموضوع  ودور نتابات اللماؿ  ي تحتيؽ السالـ اللادؿ والشامؿ.

 5/3/4103األيام، رام اهلل، 

 
 الفمسطينية تعتقل العشرات وتمارس التعذيب السمطةلمنظمة العربية لحقوق اإلنسان: ا 62
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دعت المنظمػة اللربيػة لحتػوؽ اتنسػاف  ػي بريطانيػا جاملػة الػدوؿ اللربيػة ومنظمػة 5 لندف ػ جدمة قدس برس
طينية التلػػاوف اتسػػالمي والراعػػي المصػػري لممػػؼ المصػػالحة الفمسػػطينية "لمضػػغط عمػػى رئػػيس السػػمطة الفمسػػ

اكمنيػػة لديػػر بػػالتوانيف الملمػػوؿ بعػػا والمواثيػػؽ الدوليػػة التػػي تحػػـر  اكجعػػزةمحمػػود عبػػاس  ستجػػاذ قػػرار يمػػـز 
 اسعتتاؿ جارج رقابة التضاء كما تحـر التلذيب بكا ة أشكالر".

 اكمػػـأرسػػمت نسػػجة منػػر لػػػ "قػػدس بػػرس" أمػػيف عػػاـ  4/3/1023وناشػػدت المنظمػػة  ػػي بيػػاف لعػػا يػػـو اسثنػػيف 
بتبػوؿ  مسػػطيف كدولػػة غيػػر  أكممػػيالمتحػدة بػػاف كػػي مػػوف تػذكير قػػادة السػػمطة بالتزامػػاتعـ الدوليػة بلػػد التػػرار 

لمفمسػػطينييف الػػواردة  ػػي  اكساسػػيةالحتػػوؽ  سحتػػراـالمتحػػدة وممارسػػة كا ػػة وسػػائؿ الضػػغط  اكمػػـعضػػو  ػػي 
 والحرب. اسحتالؿمف اتعالف اللالمي لحتوؽ اتنساف واتفاقيات جنيؼ التي تحمي المدنييف ز 

الػػذي سػػاد بدايػػة هػػذا اللػػاـ بلػػد تحػػوؿ السػػمطة إلػػى دولػػة غيػػر  اسعتتػػادوأكػػد البيػػاف أف "الواقػػع الميػػداني كػػذب 
سػتتوقؼ وسػيلمؿ قػادة الدولػة الوليػدة عمػى تصػليد المواجعػة مػع  اسنتعاكػاتعضو  ػي اكمػـ  عمػى أف هػذر 

ع الػوطني الفمسػطيني ونتػؿ الدولػة الوليػدة مػف أدراج اكمػـ الػذي اسػتفحمت انتعاكاتػر تنجػاز المشػرو  اسحتالؿ
 ".واسستتالؿالمتحدة إلى أرض الواقع حتى ينلـ المواطنوف بالحرية 

وأضاؼ5 "هػذا اسعتتػاد كػاف جاطئػا   تػد اسػتمر قػادة اكجعػزة اكمنيػة  ػي ممارسػاتعـ  حيػث قػاموا منػذ بدايػة 
ء اللشػرات مػف المػواطنيف الفمسػطينييف وأغمػبعـ أسػر  محػرريف هذا اللاـ وحتى هذا التاريخ باعتتػاؿ واسػتدعا

جضاع اللديد منعـ للمميات تلذيب وحشية أدت إلى نتؿ عدد منعـ إلى المشا ي". اسحتالؿ ي سجوف   وا 
مػف أزمػة ماليػة جانتػة انلكسػت عمػى كا ػة التطاعػات الجدميػة للجػز  ةالفمسػطينيو ي ظؿ مػا تلانيػر السػمطة 

تػب موظفيعػا؛ أ ػادت مصػادر لممنظمػة اللربيػة لحتػوؽ اتنسػاف  ػي بريطانيػا أف اكجعػزة السمطة عف د ع روا
اكمنيػة لػـ تتػاثر البتػػة مػف هػذر الضػػائتة  حيػث أف رواتػب عناصػػر وضػباط هػذر اكجعػػزة مؤمنػة "إف لػـ يكػػف 

 مباشرة مف الموازنة اللامة  مف مصادر أجر ".
تستعمؾ هذر اكجعزة أكثر بتميؿ مف قطاع الصحة  1022للاـ وأشار البياف إلى أنر وو تا تحصائيات مالية 

 % لمصحة(.22% لمتربية والتلميـ و 2974والتربية والتلميـ مجتملة )
وأضػػاؼ5 "لتػػد أثبتػػت ممارسػػات هػػذر اكجعػػزة أنعػػا س تمثػػؿ  تػػط عبئػػا عمػػى الموازنػػة اللامػػة وأرزاؽ المػػواطنيف 

المػػواطنيف الفرديػػة واللامػػة مثػػؿ الحػػؽ  ػػي حريػػة التلبيػػر  إنمػػا تحمػػؿ عتيػػدة وأجنػػدات مناهضػػة تمامػػا لحتػػوؽ
 والرأي  السالمة الجسدية والنفسية ... إلى حؽ تترير المصير"  كما قاؿ البياف.

 2/3/4103، قدس برس
 

 ماليين دوالر عشرةب الفمسطينية اليابان تقرر دعم موازنة السمطة 65
متلػػدد  أسسػػتئمانيماليػػيف دوسر لمصػػندوؽ  20غ قػػررت حكومػػة اليابػػاف المسػػاهمة بمبمػػ5  مسػػطيف أوف سيػػف

المػػػانحيف لجطػػػة اتصػػػالح والتنميػػػة الفمسػػػطينية  والػػػذي يػػػدار مػػػف قبػػػؿ البنػػػؾ الػػػدولي  لػػػدعـ موازنػػػة السػػػمطة 
 الفمسطينية.

  بػيف 3/3/1023يػـو اكحػد وذكرت ممثمية الياباف  ي بياف صحفي لعا  أنػر تػـ تبػادؿ مػذكرات هػذر المنحػة 
مة لمبنؾ الدولي  ي الضفة الغربية وقطاع غزة مريـ شيرماف  وسفير الشػؤوف الفمسػطينية وممثػؿ الممثمة المتي

 الياباف لد  السمطة جونيا ماتسوورا.
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متلػػدد المػػانحيف  أسسػػتئمانيماليػػيف دوسر المتدمػػة لمصػػندوؽ  20وأشػػار البيػػاف إلػػى أف هػػذر المنحػػة البالغػػة 
زء مف الجعود الدولية لمحػد مػف الصػلوبات الماليػة التػي تواجععػا لجطة اتصالح والتنمية الفمسطينية  هي ج

 دولة  مسطيف.
ماليػػيف دوسر تتريبػا منػذ مطمػع اللػػاـ الماضػي  والتػي تشػػكؿ  220يشػار إلػى أف اليابػاف قػػدمت لمسػمطة مبمػغ 

 مميار دوسر منذ اتفاؽ أوسمو. 2734جزءا مف مساعداتعا اتجمالية  والتي تتدر بمبمغ 
 2/3/4103، ن الينفمسطين أو

 

 القادم  / أبريلتمغي ماراثون غزة الدولي الثالث في نيسان األونروا 66
" أنعػا اضػػطرت إلغػػاء اكونػػرواوكالػة غػػوث وتشػغيؿ الالجئػػيف الفمسػطينييف " أعمنػػت -سػما  -التػدس المحتمػػة 

 مف نيساف التادـ.  الدولي الثالث  ي قطاع غزة والذي كاف متررا لر أف ينطمؽ  ي اللاشر اكونرواماراثوف 
"قرار اتلغاء المجيب هذا تـ اتجاذر بلد نتاشات مع السمطات  ػي غػزة والتػي  أف ي بياف لعا  اكونرواوقالت 

 أصرت عمى منع النساء مف المشاركة  ي الماراثوف".
ـو إلػى غػزة " المشاركيف والذيف سجموا لممشاركة  ي السباؽ بأمكانعـ   إذا رغبوا بػذلؾ  التػدأفواوضح البياف 

عمػػى التحضػػير لبرنػػامج مػػف الفلاليػػات واكنشػػطة لمػػراغبيف بػػذلؾ مػػنعـ و ػػي  اكونػػروامرحبػػا بعػػـ حيػػث تلمػػؿ 
 أقرب وقت ممكف".

 5/3/4103وكالة سما اإلخبارية، 
 
 
 عداء لإلسالم يعمن إسالمه الهولنديينأكثر  

اللضو السابؽ بحزب الحرية اليميني أعمف العولندي "أرناود  اف دورف"  عضو مجمس بمدية سهاي و 5 البياف
 الملادي لإلسالـ الذي يتزعمر جيرت  يمدرز  أعمف إسالمر  دوف الجوض  ي مالبسات دجولر  ي اتسالـ.
وكتب أرناود  اف دورف تغريدة عبر صفحتر الشجصية عمى موقع "تويتر" ينطؽ  يعا بالشعادتيف وبالمغة 

العشيـ عبر الصحؼ اليومية العولندية والمواقع اتلكترونية وتناولتر اللربية  لينتشر الجبر انتشار النار  ي 
 حتى الصحا ة البمجيكية  حسبما أوردت إذاعة هولندا اللالمية.

وقد د ع عداء الرجؿ السابؽ وكراهيتر الشديدة لإلسالـ  الكثيريف إلى التشكيؾ  ي نبا إسالمر  لكف "أرناود 
 ر موقع تويتر الجبر بشكؿ متتضب. اف دورف" أكد  ي النتاش الدائر عب

موضًحا أنر قد تحوؿ إلى اتسالـ بالفلؿ وأنر س يود الجوض أكثر  ي تفاصيؿ الجبر باعتبار أف مسائؿ 
اسعتتاد واللبادة أشياء شجصية تجص المرء ويجب هنا مف باب المحا ظة عمى الجصوصية عدـ الجوض 

ولندي جبر دجوؿ " اف دورف" اتسالـ وذلؾ عبر مكالمة الع و ي السياؽ ذاتر  أكد موقع   يعا.
 هاتفية قصيرة سبتعا تبادؿ بلض التغريدات التي تؤكد اكمر  حسبما ذكرت اكنباء.

كما اتصؿ الموقع بمسجد السنة  ي مدينة سهاي الذي أكد أف " اف دورف" قد زار المسجد مف أجؿ إشعار 
 ريح بعذر الملمومة.إسالمر وأنر قد أعطى اتذف لممسجد لمتص

 //، البيان، دبي
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 ػػي بنػػاء تحالفاتعػػا « الػػدوائر الثالثػػة» ػػي اللتػػود اكولػػى مػػف تاريجعػػا  طػػورت إسػػرائيؿ نظريػػة 5 محمػػد بػػدير
يػػة غيػػر اللربيػػة التػػي اتقميميػػة. وتلنػػي هػػذر النظريػػة نسػػج عالقػػات ذات طػػابع اسػػتراتيجي مػػع الػػدوؿ اتقميم

يػػراف « دوؿ الطػػوؽ»تحػػيط بػػػ شػػغالعا بجبعػػات جمفيػػة. وكانػػت إثيوبيػػا وتركيػػا وا  الملاديػػة لعػػا بعػػدؼ تطويتعػػا وا 
الشػػار أبػػرز ثػػالث دوؿ تحالفػػت ملعػػا إسػػرائيؿ  ػػي مواجعػػة كػػاًل مػػف مصػػر الناصػػرية وسػػوريا واللػػراؽ. تبػػدلت 

عػف نظريتعػا التػي تسػلى إلػى تطبيتعػا حاليػًا مػع أطػراؼ  اكحواؿ مع الدوؿ الػثالث  إس أف إسػرائيؿ لػـ تتجػؿّ 
جديػػػدة  عمػػػى رأسػػػعا  ذربيجػػػاف واككػػػراد.  التحػػػالؼ مػػػع هػػػاتيف الجعتػػػيف مػػػف شػػػانر أف يتػػػدـ تسػػػرائيؿ منػػػا ع 

 استراتيجية واقتصادية عمى أكثر مف صليد
تحالفاتعػا اتقميميػة. وتلنػي  ػي بنػاء « الػدوائر الثالثػة» ي اللتود اكولى مف تاريجعا  طورت إسرائيؿ نظريػة 

« دوؿ الطوؽ»هذر النظرية نسج عالقات ذات طابع استراتيجي مع الدوؿ اتقميمية غير اللربية التي تحيط بػ
يػػراف الشػػار أبػػرز ثػػالث دوؿ  شػػغالعا بجبعػػات جمفيػػة. وكانػػت إثيوبيػػا وتركيػػا وا  الملاديػػة لعػػا بعػػدؼ تطويتعػػا وا 

مػػػف مصػػػر الناصػػػرية وسػػػوريا واللػػػراؽ. تبػػػدلت اكحػػػواؿ مػػػع الػػػدوؿ تحالفػػػت ملعػػػا إسػػػرائيؿ  ػػػي مواجعػػػة كػػػاًل 
الثالث  إس أف إسرائيؿ لـ تتجّؿ عف نظريتعا التي تسػلى إلػى تطبيتعػا حاليػًا مػع أطػراؼ جديػدة  عمػى رأسػعا 
 ذربيجػػاف واككػػراد.  التحػػالؼ مػػع هػػاتيف الجعتػػيف مػػف شػػانر أف يتػػدـ تسػػرائيؿ منػػا ع اسػػتراتيجية واقتصػػادية 

 ثر مف صليدعمى أك
مطمع اللاـ الماضي  كشفت تتارير إعالميػة عػف صػفتة أسػمحة ضػجمة بػيف إسػرائيؿ و ذربيجػاف تبمػغ قيمتعػا 

مميػػػار دوسر. وتحػػػدثت مصػػػادر إسػػػرائيمية   ػػػي حينػػػر  عػػػف أف الصػػػفتة  التػػػي تتضػػػمف بشػػػكؿ أساسػػػي  276
ف اكضػػػجـ التػػػي أبرمتعػػػا طػػػائرات مػػػف دوف طيػػػار ومنظومػػػات تكنولوجيػػػة تتلمػػػؽ باقمػػػار صػػػناعية  ُتلػػػّد بػػػي

الصناعات اللسكرية اتسرائيمية  ي تاريجعا. ولـ يجد الرئيس السابؽ لمموساد  داني ياتوـ  حرجًا  ي اتشارة 
 «.لدوؿ متلاطفة ملنا يساعدنا  ي مواجعة إيراف»إلى أف بيع السالح اتسرائيمي 

القػػات المتناميػػة التػػي تنسػػجعا إسػػرائيؿ بػػذلؾ  لجػػص المسػػؤوؿ اتسػػرائيمي السػػابؽ عنػػوانيف محػػورييف  ػػي الل
يػراف  ُمغفػاًل عنوانػًا ثالثػًا هػو الػنفط الػذي تحبػذ إسػرائيؿ  بصمت مع حمفيتعا التوقازية هما5 صػفتات السػالح وا 

 عادة عدـ الحديث عف المصادر التي تستوردر منعا كسباب تر  أنعا تتلمؽ بامنعا التومي.
إلػى بنائػر مػع الجػارة الشػمالية لمجمعوريػة اتسػالمية  تلػود بداياتػر  والحمؼ اسستراتيجي الذي تسلى تؿ أبيب

.  نػػذاؾ  2992إلػػى مػػا قبػػؿ عتػػديف  أي إلػػى الفتػػرة اكولػػى سسػػتتالؿ الجمعوريػػة السػػو ياتية السػػابتة  ػػي عػػاـ 
ومع انعيار الستار الحديدي الذي حاؿ دوف جروجعـ مف دوؿ استحاد السػو ياتي  هػاجر أكثػر مػف مئػة ألػؼ 

ودي مف  ذربيجاف إلى إسرائيؿ التي شجصػت سػريلًا الجػدو  اسسػتراتيجية الكامنػة  ػي مػّد جسػور التلػاوف يع
 مع البمد المحاذي للدّوها اكوؿ  إيراف.

مػػف جعتعػػا  رأت السػػمطة  ػػي البمػػد اكوراسػػي الناشػػع أف اللالقػػات مػػع إسػػرائيؿ سػػتكوف ذات مػػردود إيجػػابي 
5 ات ػػػادة مػػػف التػػػدرات التكنولوجيػػػة اتسػػػرائيمية  ػػػي مجػػػاست متلػػػددة  بالنسػػػبة إليعػػػا عمػػػى صػػػليديف رئيسػػػييف

وجصوصػػًا الزراعػػة واكسػػمحة  والرهػػاف عمػػى تجنيػػد المػػوبي اليعػػودي اكميركػػي  ػػي مواجعػػة المػػوبي اكرمنػػي 
الشػػديد التػػاثير  ػػي واشػػنطف لمصػػمحة التضػػية اآلذريػػة التوميػػة اكولػػى  وهػػي الصػػراع مػػف أجػػؿ اسػػتلادة إقمػػيـ 

 ػي المئػة مػف مسػاحة  ذربيجػاف السػو ياتية  أعمػف  26نو قرة باغ  وهو جيػب جبمػي غربػي يشػكؿ نحػو ناغور 
وبتي تحت السيطرة اكرمينية برغـ حروب طاحنة جيضت عمى مد  عاميف سستلادتر  2991استتاللر عاـ 

مػا أّسػس لتتػاطع  مف دوف نتيجة. و ي تمؾ الحروب  دعمت إيراف الميميشيات اكرمينيػة  ػي اتقمػيـ المنشػؽ 
 مصالح بيف باكو وتؿ أبيب حوؿ اللداء لطعراف  كؿ كسبابر الجاصة.



 
 

 

 

 

           35ص                                    4789العدد:                5/3/4103الثالثاء  التاريخ:

   ػػػي تتريػػػر أعّدتػػػر مػػػف بػػػاكو  عػػػف  ػػػؤاد أحونػػػدوؼ  مستشػػػار الػػػرئيس «هػػػآرتس»وقبػػػؿ أيػػػاـ  نتمػػػت صػػػحيفة 
  «ؿإيػػراف هػػي المشػػكمة ولػػيس إسػػرائي»اآلذربيجػػاني إلعػػاـ عمييػػؼ  قولػػر إنػػر بالنسػػبة إلػػى حكومػػة بػػالدر  ػػأف 

ذ لفػػت أحونػدوؼ إلػى وجػػود «. س تحػب تلاوننػا الجيػػد مػع إسػرائيؿ»مشػيرًا إلػى أف طعػػراف  عػدد كبيػر مػػف »وا 
  كشفت الصحيفة عف أف حكومة باكو س «اتسرائيمييف مف أصؿ  ذري  ومف السعؿ لنا جدًا أف نلمؿ ملعـ

مػػؿ ملظمعػػـ طريتػػر باتجػػار الوسيػػات تػػزاؿ تتلامػػؿ مػػع اليعػػود اآلذريػػيف الػػذيف هػػاجروا إلػػى إسػػرائيؿ  والػػذيف أك
 المتحدة  عمى أنعـ مواطنوف مغتربوف س يزالوف يتمتلوف بكامؿ حتوقعـ المدنية والسياسية.

إلػػى اسػػتلداد  ذربيجػػاف لمتضػػحية بلالقتعػػا مػػع طعػػراف  ػػي سػػبيؿ تمتينعػػا مػػع تػػؿ « هػػآرتس»و ػػي حػػيف تشػػير 
شػػػؤوف الدوليػػػة  ػػػي البرلمػػػاف اآلذري  أسػػػيـ أبيػػػب  تنتػػػؿ عبػػػارات واضػػػحة بعػػػذا الملنػػػى عػػػف عضػػػو لجنػػػة ال

هنػػػػاؾ الكثيػػػػر مػػػػف اكصػػػػدقاء اليعػػػػود آلذربيجػػػػاف وهػػػػـ يسػػػػاعدوننا  ػػػػي الوسيػػػػات »مػػػػوسرزادا  الػػػػذي يػػػػر  أف 
 «.تحديدًا  ذربيجاف المسممة هي مؤيدة تسرائيؿ وأرمينيا المسيحية هي مؤيدة تيراف»  مضيفًا «المتحدة
قػػات متلػػددة المجػػاست بػػيف إسػػرائيؿ و ذربيجػػاف  بػػدأ الشػػلب اآلذري يسػػمع    ػػأف هنػػاؾ عال«هػػآرتس»وو تػػًا لػػػ

باكو هي الباب الجمفي لطعراف   أف هناؾ المجاؿ النفطي الػذي س يتػؿ »عف بلضعا أجيرًا. و ضاًل عف أف 
  2979وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى أف إيػػراف كانػػت حتػػى مػػا قبػػؿ انتصػػار الثػػورة اتسػػالمية  يعػػا عػػاـ «. أهميػػة
د اكساسػػي تسػػرائيؿ بػػالنفط. ومػػع سػػتوط الشػػار  أصػػبحت تػػؿ أبيػػب مػػف دوف مصػػدر نفػػط أساسػػي  ػػي المػػزو 

المنطتة  ما اضطرها إلى استيرادر مػف أمػاكف بليػدة  مثػؿ المكسػيؾ التػي كانػت عمػى مػد  نحػو ثالثػة عتػود 
 تفاع ثمنر.المزود اككبر تسرائيؿ بالنفط الذي سّبب شحنر عبر المحيط اكطمسي والبحر المتوسط ار 

لكف تنامي اللالقات بيف تؿ أبيب وباكو جلؿ اكجيرة تتحوؿ إلى المزودة الكبر  تسرائيؿ بػالنفط  حيػث إف 
 ػػي المئػػة مػػف اسسػػتعالؾ النفطػػي اتسػػرائيمي مصػػدرر الدولػػة التوقازيػػة التػػي تتمتػػع باحتياطيػػات  40أكثػػر مػػف 

تراتيجيًا  جػػر لملالقػػة النفطيػػة بػػيف تػػؿ أبيػػب    ػػأف هنػػاؾ بلػػدًا اسػػ«هػػآرتس»معمػػة  ػػي بحػػر قػػزويف. وبحسػػب 
)باكو _ تبميسي _ تشيعاف( مف جورجيا إلى السػواحؿ التركيػة  BTCوباكو5  النفط اآلذري يمر عبر أنبوب 

شماؿ شرؽ المتوسط  حيث يجري شحنر عبر البحر مف هناؾ إلى إسرائيؿ. وعمى هذا اكساس   ػأف انتتػاؿ 
أمواًس معمة إلى الجزينة التركية  ما يلني أف هنػاؾ أساسػًا جوهريػًا لمواصػمة  النفط عبر تركيا وموانئعا يدجؿ

 التلاوف التجاري المثمر بيف إسرائيؿ وتركيا  برغـ اكزمات الدبموماسية بينعما.
  أف SOCARو ي السياؽ  يؤكد مراد حيدروؼ  المسؤوؿ الر يع المستو   ي شركة النفط الوطنية اآلذريػة 

ادئػػة تجػػددت أجيػػرًا بشػػاف مػػّد جػػط أنابيػػب تحػػت مػػائي بػػيف تشػػيعاف ومينػػاء أشػػدود اتسػػرائيمي  المباحثػػات الع
مشػػػيرًا إلػػػى أف هػػػذا المشػػػروع كػػػاف قػػػد ُجّمػػػد بسػػػبب حادثػػػة مرمػػػرة. وعمػػػى ذكػػػر الحادثػػػة  يؤكػػػد دبموماسػػػيوف 

ر تػوأميف   ػأف التػوتر برغـ الترابة المصيتة بيف  ذربيجاف وتركيا المتيف تلػّداف شػب»أنر « هآرتس»إسرائيميوف لػ
 «.بيف إسرائيؿ وتركيا لـ يمس بالحمؼ بيف تؿ أبيب وباكو

وتشير الصحيفة نتاًل عػف مسػؤوليف ر يلػيف  ػي اللاصػمة اآلذريػة إلػى محػاوست تبػذلعا بػاكو منػذ  تػرة طويمػة 
لتػد تحػػدثت « »هػػآرتس»لجسػر الجػالؼ بػػيف حميفعػا  اتسػػرائيمي والتركػي. وقػػاؿ أحػد الدبموماسػييف اآلذريػػيف لػػ

 ػػػػي ذلػػػػؾ مػػػػع )وزيػػػػر الجارجيػػػػة اتسػػػػرائيمي( أ يغػػػػػدور ليبرمػػػػاف.  مػػػػف المؤسػػػػؼ أنػػػػر س يػػػػزاؿ يفكػػػػر بلتميػػػػػة 
اتمبراطوريػػة اللثمانيػػة واستحػػاد السػػو ياتي  وس يفعػػـ الواقػػع الجديػػد. لكػػف بمػػا أنػػر اآلف لػػيس وزيػػرًا لمجارجيػػة  

 .« أف هناؾ أماًل بحؿ الجالؼ بيف أنترة وتؿ أبيب
 5/3/4103، ار، بيروتاألخب
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رة 69  حماس مقص 
 أ.د. يوسؼ رزقة
ما العدؼ مف التحريض المتكرر  ي بلض وسائؿ اتعالـ الجاصػة المصػرية ضػد حركػة حمػاس ؟ر لملر ػة 

سػػاؿ عػػػف المسػػتفيد. مػػػف المسػػتفيد مػػػف هػػذر الحممػػػة المتكػػررة التػػػي إذا غػػاب رأسػػػعا ظعػػر ذيمعػػػا ؟ر. أالعػػدؼ 
اء حمػاس وأعػداء المتاومػة الفمسػطينية  وس يوجػد  ػي المنطتػة مػف هػو أكثػر المستفيد مف هذر الحممة هـ أعػد

عداء لحماس مف الحكومة الصعيونية  ي تؿ أبيب. وبعذا نتوؿ إف التحػريض المتكػرر بالباطػؿ ضػد حمػاس 
 يجدـ المشروع الصعيوني  ي المنطتة.

لمتكػرر والمبػرمج بلػد وصػػوؿ قػد س تلجػب هػذر اتجابػة بلػض وسػائؿ اتعػالـ التػي تمػارس هػذا التحػريض ا
محمػػػد مرسػػػي إلػػػى الحكػػػـ. ولكػػػف عػػػدـ اتعجػػػاب لػػػيس بػػػديال عػػػف اتجابػػػة  نفػػػة الػػػذكر.  ػػػالرئيس المصػػػري 
والحكومػػة المصػػرية أصػػدقاء لحمػػاس ولممتاومػػة عامػػة وس يتبمػػوف مػػف أحػػد هػػذا العجػػـو التحريضػػي المتكػػرر  

حكػػػـ ومػػػف  ػػػي الملارضػػػة س يتبمػػػوف العجػػػـو والشػػػلب المصػػػري بكػػػؿ أحزابػػػر اتسػػػالمية والمدنيػػػة  مػػػف  ػػػي ال
التحريضػػي المتكػػرر عمػػى حمػػاس. وعامػػة الشػػلب المصػػري س تتبػػؿ.  ػػالجميع محػػّب لحمػػاس ومػػدا ع حتيتػػي 
عػػػف المتاومػػػة  باسػػػتثناء دعػػػاة التطبيػػػع  والطػػػابور الجػػػامس  ومػػػف ينتفػػػع انتفاعػػػا شجصػػػيا مػػػف عالقتػػػر مػػػع 

وسشؾ مف سياسة محمد مرسي ومػف المتاومػة الفمسػطينية  الصعيونية  المنتفلوف مف الصعيونية متضرروف 
وهػػؤسء المتضػػرروف هػػـ اكحػػرص عمػػى إ سػػاد الػػرأي اللػػاـ المصػػري عمػػى محمػػد مرسػػي وعمػػى حمػػاس ملػػا. 

 العدؼ ضرب عصفوريف بحجر واحد.
 كؿ العجمات التحريضية س أصؿ لعا  وس حتيتة لعا  وتكرر نفيعػا عمػى لسػاف قػادة حمػاس  ومػع ذلػؾ يكػرر

( متاتػػؿ مػػف كتائػػب التسػػاـ لمػػد اع عػػف محمػػد مرسػػي؟ر )واهلل 500اتعػػالـ اكصػػفر نشػػرها  و جرهػػا دجػػوؿ )
عيب؟ر(. هذا اتعالـ  اقد لممعنية والمصداقية  ولكنر صاحب هدؼ محدد وملروؼ تتوـ عمير رؤية  اسدة. 

 العدؼ الملروؼ عندر يبرر الوسيمة الفاسدة.
تؼ  ي وجر هذا اتعالـ الفاسد  وحمػاس ليسػت دولػة جميجيػة أو عظمػى محمد مرسي س يستطيع اآلف أف ي

حتى تجشى هذر التنوات عمى مصػالحعا ملعػا  وحمػاس  ػي الوقػت نفسػر متّصػرة  ػي حػؽ نفسػعا  و ػي حػؽ 
مؤيػػديعا مػػف الشػػلب المصػػري واللربػػي. ووجػػر تتصػػيرها يكمػػف  ػػي تكريػػر نفيعػػا لمجبػػر الفاسػػد والسػػالـ؟ر ولػػـ 

قضية قانونيػة ضػد التشػعير عمػى الفضػائيات ووسػائؿ اتعػالـ التػي تمػارس تسػميـ اكثيػر. تتحرؾ يوما لر ع 
عشػػرات المحػػاميف المصػػرييف يمكػػنعـ الػػد اع التػػانوني عػػف حمػػاس وتجػػريـ وسػػائؿ اتعػػالـ المفسػػدة  يمػػا لػػو 

 تحركت حماس وانتدبت أحدهـ أو عددا منعـ بر ع قضية تشعير أماـ المحاكـ المصرية.
مدا لة التانونية لحمػاس  وغيػاب المصػالح بينعػا وبػيف هػذر التنػوات  سيفضػي إلػى تكػرار العجػـو إف غياب ال

والتحػريض  وسػػتفتد حمػاس بلضػػا مػف الػػرأي اللػاـ حتػػى تتػـو حمػػاس بواجباتعػا التانونيػػة لحمايػة الػػرأي اللػػاـ 
 مف التضميؿ العادؼ والمبرمج.

 2/3/4103، فمسطين أون الين
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 هاني المصري
دار جػػدٌؿ كبيػػٌر  ػػي اكسػػابيع اكجيػػرة حػػوؿ إمكانّيػػة تطػػور اسحتجاجػػات التػػي تشػػعدها الضػػفة الغربّيػػة ضػػػد 
اسحػػتالؿ إلػػى انتفاضػػة  بلػػد تصػػاعد النضػػاست لممطالبػػة بػػات راج عػػف اكسػػر   جصوًصػػا بلػػد العبػػة التػػي 
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الطلػػاـ  واحتجاًجػػا عمػػى استشػػعاد اكسػػير شػػعدتعا مجتمػػؼ منػػاطؽ  مسػػطيف نصػػرة لألسػػر  المضػػربيف عمػػى 
عر ػػػات جػػػػردات تحػػػت التلػػػػذيب  ومػػػػا شػػػعدتعا الضػػػػفة مػػػػف قبػػػؿ مػػػػف احتجاجػػػػات ضػػػد توسػػػػيع اسسػػػػتيطاف  
واعتداءات المسػتوطنيف  وهػدـ المنػازؿ  وعػزؿ اكغػوار وتعجيػر سػكانر اكصػمييف  وأسػرلة التػدس وتعويػدها  

 وضد الحصار واللدواف عمى غزة.
مساهمة كبيرة جًدا  ي النتاش الدائر حوؿ اندسع اسنتفاضة  حيث شاهدنا تجو ًػا إسػرائيمًيا  وساهمت إسرائيؿ

كبيػػًرا مػػف انػػدسع اسنتفاضػػة   تػػد طغػػى الحػػديث عػػف ذلػػؾ  ػػي اكوسػػاط السياسػػّية واتعالمّيػػة  واهػػتـ جػػيش 
ادتعـ السياسػّية بلمػؿ كػؿ مػا يمػـز اسحتالؿ واكجعزة اكمنّية اتسػرائيمّية بالموضػوع اهتماًمػا س تًػا  وأوصػوا قيػ

لمحػػؤوؿ دوف انػػدسع انتفاضػػة  كنعػػا ستضػػر إسػػرائيؿ ضػػػرًرا  ادًحػػا وتنعػػي حالػػة اسحػػتالؿ العػػادئ والمػػػريح 
 والمربح المستمرة منذ عدة سنوات. 

وبالفلػػؿ  اسػػتجابت الحكومػػة اتسػػرائيمّية لتوصػػيات الجػػيش وقػػادة اكمػػف  وقامػػت بتحويػػؿ اللائػػدات الضػػريبّية 
الفمسػػطينّية التػػي احتجزتعػػا  وأصػػدرت تلميماتعػػا لمجػػيش باسمتنػػاع عػػف التمػػع المفػػرط  وتجنػػب سػػتوط قتمػػى  

 وأرسمت الو ود وقامت باستصاؿ بالسمطة لحثعا عمى عدـ د ع اكمور نحو اسنتفاضة.
لػػػػض إف إسػػػػرائيؿ تجشػػػػى اسنتفاضػػػػة الفمسػػػػطينّية  سػػػػواء إذا جػػػػاءت مسػػػػمحة أو شػػػػلبّية  ولػػػػيس كمػػػػا يػػػػروج ب

الفمسػػطينييف والسػػمطة بانعػػا تػػد ع اكمػػور نحػػو اسنتفاضػػة المسػػمحة والفوضػػى.  ػػاسحتالؿ ضػػد جميػػع أنػػواع 
المتاومػػات واسنتفاضػػات  مػػع أف الفمسػػطينييف هػػـ الػػذيف يجػػب أف يحػػددوا أشػػكاؿ النضػػاؿ المناسػػبة  ػػي كػػؿ 

 مرحمة.
حتيتتعػا كتػوة احػتالؿ اسػتلماري عنصػري   اي انتفاضة  جصوًصا الشلبّية  ُتْظع ر إسػرائيؿ أمػاـ اللػالـ عمػى

إجاللػػي  وتجلمعػػا تػػد ع ثمػػف اسحػػتالؿ  وتوّحػػد الشػػلب الفمسػػطيني وقػػوار السياسػػّية وقياداتػػر  وتجلػػؿ التضػػّية 
سػػالمي ودولػػي  وتجلػػؿ التػػو  الدولّيػػة واتقميمّيػػة تتحػػرؾ منًلػػا  الفمسػػطينّية تحصػػؿ عمػػى أقصػػى دعػػـ عربػػي وا 

 لتدهور الموقؼ.
 

 االحتجاجات ولم تصل إلى انتفاضة، وذلك لعدة أسباب:لقد تصاعدت 
اسنتساـ السياسي والجغرا ي الذي يستنزؼ الطاقات الفمسطينّية بصراع داجمي  ويجلؿ متاومػة إسػرائيؿ  أواًل.

بكؿ أشكالعا ومستوياتعا تجضع لحسابات المصالح الفئوّية والمنا سة الحزبّية.  تد سحظنا كيػؼ أف "حمػاس" 
سػػابيع اكجيػػرة إلػػى توسػػيع اسحتجاجػػات إلػػى انتفاضػػة مػػف دوف أف تشػػارؾ بكػػؿ ثتمعػػا  ػػي هػػذر دعػػت  ػػي اك

سػػػرائيمًيا كالعػػػب  مسػػػطيني  اسحتجاجػػػات   مػػػا يعمعػػػا اآلف المحا ظػػػة عمػػػى التعدئػػػة وقبولعػػػا عربًيػػػا ودولًيػػػا وا 
جنػػػود  رئيسػػػي   يمػػػا حػػػّذرت السػػػمطة مػػػف هػػػذر الػػػدعوات  وطالبػػػت بضػػػبط الػػػنفس وتجنػػػب اسحتكاكػػػات مػػػع

 اسحتالؿ وتفويت الفرصة عمى حكومة نتنياهو التي تد ع اكمور نحو الفوضى واللنؼ.
 احػػد شػػروط انػػدسع اسنتفاضػػة هػػو إنعػػاء اسنتسػػاـ واسػػتلادة الوحػػدة   المتاومػػة توحػػد والصػػراع عمػػى السػػمطة 

رة وتتزايػػد باسػػتمرار  يفػػرؽ  واسنتفاضػػة يمكػػف أف تنػػدلع مػػف دوف مبػػادرة الفصػػائؿ  كف أسػػباب انػػدسععا متػػو 
ولكنعػػا س يمكػػف أف تسػػتمر وس أف تنتصػػر مػػف دوف الفصػػائؿ التديمػػة أو نشػػوء  صػػائؿ جديػػدة أو مجموعػػات 

 جديدة.
. غيػػاب إسػػتراتيجّية  مسػػطينّية واحػػدة يتمػػؿ مػػف احتمػػاؿ انػػدسع اسنتفاضػػة  وكػػذلؾ غيػػاب إسػػتراتيجيات ثانًيررا

صػػمت إسػػتراتيجّية المفاوضػػات الثنائّيػػة منػػذ سػػنوات إلػػى طريػػؽ عديػػدة تتػػود اسحتجاجػػات واسنتفاضػػات.  تػػد و 
مسدود  ما د ع التيادة الفمسطينّية لمػذهاب إلػى اكمػـ المتحػدة مػف دوف أف تلتمػد إسػتراتيجّية جديػدة متكاممػة  
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كمػػػا تػػػـ تلميػػػؽ إسػػػتراتيجّية المتاومػػػة مػػػف دوف التجمػػػي عنعػػػا أو اعتمػػػاد إسػػػتراتيجّية جديػػػدة  وعتػػػدت "حمػػػاس" 
دئػػػة وراء اكجػػػر   بحيػػػث أصػػػبحت المتاومػػػة المسػػػمحة وسػػػيمة لمػػػد اع عػػػف الػػػنفس  ػػػي وجػػػر اسعتػػػداءات التع

اتسػػػرائيمّية  وأدار تسػػػتجدـ تثبػػػات الوجػػػود والفلالّيػػػة والمنا سػػػة الداجمّيػػػة عمػػػى التمثيػػػؿ والتيػػػادة أكثػػػر مػػػا هػػػي 
 إستراتيجّية طويمة اكمد لمتحرير.

ًدا  مف اندسع اسنتفاضة  كنعػا تجشػى مػف أف تجػرج عػف سػيطرتعا تماًمػا . جشية التيادة  والسمطة تحديثالثًا
أو مف أف تستجدـ ضدها أو أف تد ع اكمور نحو الفوضى والفمتاف اكمني وانعيار السمطة. لذلؾ مّيزت بػيف 

تحوؿ إلى حاجتعا التكتيكّية إلى اسحتجاجات الشلبّية المسيطر عميعا وبيف المتاومة الشلبّية التي يمكف أف ت
 انتفاضة  لذلؾ سحظنا كيؼ سارعت السمطة إلى تعدئة الموقؼ.

اجتماعّيػة تلتمػد الػنمط اسسػتعالكي  وس تػو ر متومػات الصػمود والمتاومػة   –. نشوء أوضاع اقتصادّية رابًعا
ي بحيث أف المشاريع التي تنفذ ونمط الحياة التػي تليشػعا الضػفة وغػزة  جصوًصػا  ػي مركػز قيػادة السػمطة  ػ

مػػدينتي راـ هلل والبيػػرة؛ أوجػػد  جػػوة واسػػلة بػػيف التيػػادة والمسػػؤوليف والشػػلب  وجمػػؽ أ ػػراًدا وجماعػػات وشػػرائح 
كبيرة داجػؿ السػمطة وجارجعػا لػـ يلػد مػف مصػمحتعا انػدسع انتفاضػة  ولػذا سػتتاـو انػدسععا أو سػتمتنع عمػى 

 اكقؿ عف المساهمة  يعا.
 ثػػار  تػػداف المشػػروع الػػوطني الجػػامع والمؤسسػػة الواحػػدة والتيػػادة . إف الشػػلب الفمسػػطيني يلػػاني مػػف خامًسررا

الواحػػدة  ومؤسسػػاتر الوطنّيػػة شػػاجت وتآكمػػت شػػرعيتعا بلػػد سػػنوات طويمػػة عمػػى انلتػػاد  جػػر مجمػػس وطنػػي  
ومػػرور سػػنوات عديػػدة عمػػى اسنتجابػػات التشػػريلّية والرئاسػػّية  ومػػا أد  إليػػر ذلػػؾ مػػف تفشػػي الفردّيػػة والفئوّيػػة 

ة والمحسػػوبّية والفسػػاد و تػػداف الثتػػة بػػيف الشػػلب ومؤسسػػاتر وقياداتػػر وأحزابػػر و صػػائمر. لتػػد أد  ذلػػؾ والجعوّيػػ
إلػػى تتطيػػع أوصػػاؿ الشػػلب واكرض والتضػػّية  بحيػػث أصػػبح كػػؿ  ػػرد يلػػيش عمػػى لػػيالر  وكػػؿ منطتػػة تتمػػع 

 شوكعا باياديعا  وسحظنا النضاست المتتطلة والمحمّية والموسمّية.
شػلب الفمسػطيني سػيفكر مميػوف مػرة قبػؿ اسنجػراط  ػي انتفاضػة شػاممة أو ثػورة جديػدة  كنػر لػـ . إف السادًسا

يفعػػـ لمػػاذا يفجػػر اسنتفاضػػات والثػػورات منػػذ أكثػػر مػػف مائػػة عػػاـ ولػػـ يحتػػؽ النصػػر؟  وكانػػت اتنجػػازات أقػػؿ 
 بكثير مف التضحيات والبطوست والملاناة.
ورات أوجدت  ئات بيروقراطّية متحكمة ينتشر  يعا الفساد  وامتدت وما يزيد اكمور سوًءا أف اسنتفاضات والث

وزادت نفػػػوًذا وثػػػروة داجػػػؿ المنظمػػػة والسػػػمطة و ػػػي أوسػػػاط الفئػػػات المسػػػتفيدة  ػػػي التطػػػاع الجػػػاص والمجتمػػػع 
المػػػدني؛ مػػػا جلػػػؿ لسػػػاف حػػػاؿ المػػػواطف اللػػػادي والفتيػػػر يتػػػوؿ5 لػػػف أضػػػحي بنفسػػػي أو بػػػابني ليتطػػػؼ ثمػػػار 

 يضحوف ويمنلوف أبناءهـ مف التضحية. تضحياتي أشجاص س
إذا أجػاب الفمسػػطيني عػػف سػؤاؿ5 كيػػؼ تكػػوف اسنتفاضػػة التادمػة قػػادرة عمػػى اسنتصػار أو التتػػدـ عمػػى طريػػؽ 
اسنتصار؟   سنشعد انتفاضة عظيمة لـ يسبؽ لعػا مثيػؿ   اكسػباب التػي تػدعو إلػى اسنتفاضػة كثيػرة وتتزايػد 

نػػدما يكػػوف هنػػاؾ أمػػؿ عظػػيـ أو يػػاس عمػػيـ  وأعتتػػد أننػػا  ػػي وضػػع س باسػػتمرار  ولكػػف اسنتفاضػػة تحػػدث ع
يوجد  ير أمؿ عظيـ ولـ نصؿ إلى الياس اللميـ  ونحف  ي حالة يمتزج  يعا اليػاس مػع اكمػؿ. اسنتفاضػات 
اك ضؿ والتادرة عمى اسنتصار هػي التػي يحركعػا اكمػؿ ولػديعا هػدؼ واحػد مشػترؾ قابػؿ لمتحتيػؽ  وتجضػع 

 دة  ولديعا إستراتيجّية تجسد التواسـ المشتركة.لتيادة واح
نجاز الحرّيػة  2987لتد انطمتت اسنتفاضة الشلبّية المجيدة  ي أواجر اللاـ  يحركعا اكمؿ بأنعاء اسحتالؿ وا 

واسسػػتتالؿ  وكػػاف يمكػػف لعػػا أف تحتػػؽ أهػػدا عا لػػوس أجطػػاء ذاتّيػػة  مسػػطينّية وتػػدهور اكوضػػاع اللربّيػػة بلػػد 
 ـ لمكويت وانعيار استحاد السو ياتي ومنظومتر اسشتركّية الذي كاف حميؼ الفمسطينييف.احتالؿ صدا
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وجاءت انتفاضة اكقصػى ردة  لػؿ عمػى زيػارة شػاروف لألقصػى  وعمػى  شػؿ قمػة كامػب ديفيػد التػي أظعػرت 
كهػداؼ أف ما يسمى "عممّية السػالـ" قػد وصػمت إلػى طريػؽ مسػدود وس بػد مػف اعتمػاد بػدائؿ أجػر  لتحتيػؽ ا

 الفمسطينّية.
ما أ شؿ هذر اسنتفاضة أنعا اسػتعد ت تحسػيف شػروط المفاوضػات  وأف التيػادة شػجلت اللػودة إلػى المتاومػة 
المسػػمحة  ػػي وقػػت اسػػتمرت  يػػر بأدانتعػػا بوصػػفعا إرهاًبػػا  مػػا جلمعػػا غيػػر قػػادرة عمػػى توظيفعػػا  اكمػػر الػػذي 

ومة وتبنتعػا إلػى أف دجمػت  ػي السػمطة وبػدأت  ػي ساعد "حماس" عمى الصلود  كنعا ساهمت  ي هذر المتا
 مسمسؿ التعدئة والصراع عمى السمطة والتيادة والترار عمى حساب المتاومة.

س يلرؼ أحد متى تندلع اسنتفاضة؟  عػي س تحػدث بتػرار وس كبسػة زر مػف أحػد   اسنتفاضػة عمػؿ جمػاعي 
ة عػػػاجاًل أـ  جػػػاًل  ومػػػف اك ضػػػؿ كثيػػػًرا أف تػػػاتي مػػػنظـ يشػػػارؾ  يػػػر كػػػؿ أو غالبّيػػػة الفمسػػػطينييف  ولكنعػػػا  تيػػػ

مسػػتوعبة اللبػػر والػػدروس مػػف اسنتفاضػػات السػػابتة حتػػى س تصػػؿ إلػػى الفوضػػى والفمتػػاف اكمنػػي   مػػيس مػػف 
الضروري أف تستمر اسنتفاضة التادمة لسنوات  وس أف تر ع  ي كؿ مرة اكهداؼ الفمسطينّية كمعا  بؿ يمكف 

يجاد المؤسسة الجاملة والتيادة الواحدة وضع أهداؼ قابمة بلد أو  ي سياؽ إعادة  تلريؼ المشروع الوطني وا 
لمتنفيػػذ والتركيػػز عميعػػا حتػػى يمكػػف تحتيتعػػا.  ػػيمكف أف تكػػوف هنػػاؾ انتفاضػػة لألسػػر   وأجػػر  لالسػػتيطاف  

 وثالثة لمتدس  ورابلة لمحصار  وجامسة لمجدار.
مػػف لػػـ ألتتطعػػا أو س يتسػػع المجػػاؿ  ػػي هػػذا المتػػاؿ لمجػػوض لكػػؿ هػػذر اكسػػباب  وربمػػا يوجػػد غيرهػػا الكثيػػر م

 يعا  نالحظ أف المتاومة تاجذ شكؿ الموجات وس تصؿ إلى انتفاضػة شػاممة  كمػا تاجػذ اسحتجاجػات أشػكاؿ 
متلددة وغنّية  وتظعر  ي أحياف عديدة وكانعا متاومػة محمّيػة وموسػمّية وتجضػع إلػى ردود اك لػاؿ أكثػر مػا 

 راء رؤية واحدة وقيادة واحدة.هي عمؿ منظـ و 
 5/3/4103، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(

 
 االنتفاضة الثالثة لن تأخذ إذنًا من أحد 70

 ماجد كيالي
س أحػػد يلػػرؼ متػػى سػػتندلع اسنتفاضػػة الفمسػػطينية الثالثػػة   عػػي كسػػابتتيعا لػػف تاجػػذ إذنػػًا مػػف أحػػد  وس يمكػػف 

ئيؿ لػػػـ تسػػػتطع ذلػػػؾ  مػػػع اسنتفاضػػػتيف اكولػػػى والثانيػػػة  وبالتاكيػػػد  ػػػأف السػػػمطة أحػػدًا أف يحػػػوؿ دونعػػػا   أسػػػرا
 الفمسطينية ليس  ي متدروها ذلؾ.

هذا يلني أف اسنتفاضة الثالثة  ي الطريؽ  وأنعا ستندلع  اليوـ أو غدًا  ليس كف أحدًا ما يرغب  ي ذلؾ أو 
نمػػػا كف كػػػؿ الػػػدروب  تتػػػود إلػػػى ذلػػػؾ  بسػػػبب انسػػػداد كػػػؿ الحمػػػوؿ يجطّػػػط لػػػر  عػػػف هوايػػػة أو قصػػػدية مػػػا  وا 

السياسية  وبسبب أف الضغط  النػاجـ عػف اسحػتالؿ والتعػر والظمػـ س يولّػد إس اسنفجػار. و ػي الواقػع س أحػد 
يحتاج إلى أي قدر مف التفكير لمتاكد مف أف سّد كؿ الطرؽ أماـ الفمسطينييف  وس سيما أماـ نػزعتعـ لمتحػّرر 

ي إس إلػػػى هػػػذا الطريػػػؽ  بجاّصػػػة مػػػع اسػػػتمرار بنػػػاء المسػػػتوطنات والجػػػدار الفاصػػػؿ مػػػف اسحػػػتالؿ  س يػػػؤد
ومصػػادرة اكراضػػي ومحػػاوست تعويػػد التػػدس وانتعػػاج اسعتتػػاست  وهػػو أمػػر تلر ػػر إسػػرائيؿ جيػػدًا   تػػد حػػدث 

 (.1004ػ1000(  ومع وجودها )2993ػ2987ذلؾ مف دوف وجود السمطة )
نتفاضة كامنة  ي احشاء المجتمع الفمسطيني  عمى رغـ كؿ الكوابح  بما التصد مف ذلؾ التوؿ إف عوامؿ اس

 يعا اسحباط مف مآست اسنتفاضتيف السابتتيف  واسنتساـ  ي الحركة الوطنية  واس تتار الى قيادة قادرة عمى 
شلاؿ الحمـ واكمؿ  ي قمػوبعـ  ومػع وجػود طبتػة سياسػية باتػت تسػتمرئ اللػيش  ػي ظػؿ  إلعاـ الفمسطينييف وا 
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سمطة تحت اسحتالؿ وعالقات التنسيؽ اكمني واسرتعاف لملونات الػدوؿ المانحػة  أي أف اسنتفاضػة سػتاتي 
 رغـ كؿ ذلؾ  وهي تنتظر  تط لحظتعا التاريجية  أو حادثتعا  أو شرارتعا.

   ي قر  ومدف ربما يجدر التذكير هنا باف المتاومة الشلبية ضد اسحتالؿ  بمظاهرر اللسكرية واسستيطانية
ف بوتػائر  الضفة لـ تعػدأ قػّط  منػذ وقػؼ اسنتفاضػة الثانيػة )المسػّمحة(  إذ إنعػا اسػتمرت بمجتمػؼ اكشػكاؿ  وا 
متفاوتة. ويمكف أف نشمؿ  ي ذلؾ التحركات الشلبية ضد اسسػتيطاف والجػدار الفاصػؿ  والتػي بمغػت ذروتعػا 

بلمػػيف تحديػػػدًا. ويمكػػف أف نػػذكر  أيضػػًا  انتفاضػػػة  ػػي الفلاليػػات المتواصػػمة منػػذ سػػػنوات  ػػي قريتػػي نلمػػيف و 
  التػي اطمتتعػػا مجموعػات مػػف الشػباب الفمسػػطينييف  ػي الػػداجؿ والجػارج  وتجّممتعػػا محػاوست للبػػور «اللػودة»

الحدود. كما تنضوي  ي اتطار ذاتر جممة التحّركات الشلبية الناشطة لمتضامف مع اكسر  المضػربيف عػف 
(. وملمػػـو 1021)أيار/مػايو « اكملػاء الجاويػػة»ؿ  والتػي باتػػت تلػرؼ بانتفاضػػة الطلػاـ  ػػي سػجوف اسحػػتال

 44يومًا( وهناء الشػمبي ) 66أف هذر الملركة كانت بدأت مطمع اللالـ الماضي  مع اضراب جضر عدناف )
ر يومػًا( وثػائ 77يومًا(  ثـ تصاعدت ) ي أيار( مع اضراب اكسر  الذيف اشتعر منعـ كؿ مػف بػالؿ ذيػاب )

يومػػًا(  وصػػوًس إلػػى اسضػػراب اكطػػوؿ  وغيػػر المسػػبوؽ  ػػي التػػاريخ  لألسػػير سػػامر الليسػػاوي  77حالحمػػة )
 )أكثر مف مئتي يوـ(.

 ي هذا اتطار يمكف طرح مالحظتيف  أوسهما  أف تحركات الفمسػطينييف لػـ تلػد تتتصػر عمػى تحػدي سػمطة 
فة وغػػػزة  بسػػػبب تفػػػاقـ شػػػلور الفمسػػػطينييف اسحػػػتالؿ   عػػػي باتػػػت تشػػػمؿ  أيضػػػًا  تحػػػّدي السػػػمطة  ػػػي الضػػػ

بالضػػػياع و تػػػداف اكمػػػؿ والغضػػػب. وهػػػي مشػػػاعر تتغػػػذ  مػػػف انسػػػداد مشػػػروع المفاوضػػػة والتسػػػوية  وحػػػاؿ 
اسنتسػػاـ  ػػي النظػػاـ السياسػػي  وتفػػاقـ المشػػكالت اسقتصػػادية والمليشػػية  وتسػػّيد اكجعػػزة اكمنيػػة  والتضػػييؽ 

لسػػمطة إزاء إسػػرائيؿ  س سػػيما مػػع عالقػػات التنسػػيؽ اكمنػػي والتبليػػة عمػػى الحريػػات  وتفػػاقـ الشػػلور بدونيػػة ا
اسقتصادية. والمشكمة أف كؿ هذا يجري  ي وضع س تفّوت  ير إسرائيؿ أيػة  رصػة لمتتميػؿ مػف هيبػة السػمطة 

 والحّط مف صورتعا عند شلبعا.
ات الشػبابية ضػد اسنتسػاـ  ويمكف أف نذكر  ي هذا اتطار الكثيػر مػف المظػاهر ومػف ضػمنعا  مػثاًل  الحراكػ

  وقػد «الشػلب يريػد انعػاء اسنتسػاـ»(  وكػاف شػلارها الػرئيس5 1022والتي شممت الضفة وغزة ) ذار/مػارس 
جر  انعاؤها  بطريتة ناعمة أو قاسية. وهناؾ التظاهرات التي اندللت احتجاجًا عمى الزيػارة التػي كػاف يزمػع 

بعا الى متر التيادة الفمسطينية  ي راـ اهلل )أواجر حزيراف /يونيو   التياـ «كاديما»شاؤوؿ مو از  زعيـ حزب 
(. أيضًا  ثمة التظاهرات التي شممت بلض مدف الضفة )تشريف اكوؿ/اكتوبر الماضي(  والتي كانت 1021

  وترّكزت ضد اسعتتاست السياسّية التي تنفػذها اسجعػزة « مسطينيوف مف أجؿ الكرامة»دعت إليعا مجموعة 
منية لمسمطة. كما يمكف أف نحسب  ي هذا استجار الحراؾ المتمثؿ باتقبػاؿ الشػلبي الواسػع عمػى احتفاليػة اك

(  والػػذي كػػاف مفاجئػػًا لسػػمطة 1023 ػػي مدينػػة غػػزة )كػػانوف الثاني/ينػػاير «  ػػتح»الػػذكر  السػػنوية سنطالقػػة 
   وعّبر  ي احد ملانير عف التذمر مف طريتة إدارتعا لمتطاع.«حماس»
المالحظة الثانية   تتلمؽ بموقؼ التيػادة الرسػمية مػف مسػالة انػدسع انتفاضػة جديػدة  وهػو موقػؼ متسػّرع  أما

ومزاجي  ويلّبر عف سذاجة سياسية  إضا ة إلى أنر ياتي كنوع مف سمفة سياسية مجانية تسرائيؿ  وكأثبات 
الفمسػػطينييف وقضػػيتعـ.  فػػي حتيتػػة امتثػػاؿ لمتطّمباتعػػا ومتطّمبػػات الػػدوؿ المانحػػة  مػػف دوف النظػػر إلػػى حػػاؿ 

اكمر  أف هذر اسنتفاضة لف تاجذ إذنًا مف أحد  وس مف التيادة الفمسطينية  أي أنعػا ستشػتلؿ هكػذا ببسػاطة  
كف كؿ عوامؿ اسشتلاؿ باتت موجودة. وهذر اسنتفاضة ستندلع كف هذر التيادة بالذات لـ تلرؼ كيؼ توّجر 

نمػػا  ّضػػمت حبسػػعا  ومفاقمػػة الطاقػػة المجتزنػػة عنػػد شػػلبعا   ػػي مواجعػػة اسحػػتالؿ  بعػػذر الطريتػػة او تمػػؾ  وا 
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احتتانعا. والحاؿ   أف التيادة تتحمؿ قسطًا مف المسؤولية عف وصوؿ الفمسطينييف إلى هذا الوضع المتفّجر  
شػػلبية بسػػبب عالقػػات التنسػػيؽ اكمنػػي مػػع إسػػرائيؿ  ولممانلتعػػا تبمػػور حالػػة منظمػػة ومسػػتمرة مػػف المتاومػػة ال

 ضد اسحتالؿ.
عمى ذلؾ  س يشفع لعذر التيػادة اسدعػاء بانعػا ضػد اسنتفاضػة بػدعو  أنعػا ضػد اللنػؼ والفوضػى   عػذر لغػة 
غريبػػة وتبػػػدو مسػػػتوردة مػػػف قػػاموس اسحػػػتالؿ  س سػػػيما أف المفاضػػػمة محصػػورة هنػػػا بػػػيف طػػػريتيف جػػػاطئيف5 

 ػأف وضػع المسػالة عمػى هػذا النحػو الجػاطع الفوضى واللنؼ أو الليش بعػدوء  ػي ظػؿ اسحػتالؿ. وبػديعي  
هػػو دليػػؿ  جػػر عمػػى ا تتػػاد هػػذر التيػػادة أهميتعػػا الكفاحيػػة  وتاكيػػد شػػيجوجتعا السياسػػية وتكمػػس بناهػػا وتآكػػؿ 

 مكانتعا.
اآلف  قػد يكػػوف مػػف المفعػـو أف معمػػة أيػػة قيػادة هػػي إدارة كفػػاح شػلبعا با ضػػؿ وأقػػـو الطػرؽ  والوصػػوؿ الػػى 

لكػػػػف ذلػػػػؾ يػػػػرتبط بمفعػػػػـو  جػػػػر مفػػػػادر أف اسحػػػػتالؿ  بجاصػػػػة إذا كػػػػاف مػػػػف الػػػػنمط العػػػػدؼ باقػػػػؿ اكثمػػػػاف  
اسسػػتيطاني ػ اللنصػػري ػ اكيػػديولوجي )الػػديني( س ينتعػػي بالمناشػػدات أو بالتوّسػػالت أو بالمفاوضػػات.  ػػال 
ؿ شػػػيء يجلػػػؿ اتسػػػرائيمييف  الػػػذيف س يػػػد لوف أي ثمػػػف لالحػػػتالؿ  والػػػذيف بػػػاتوا يليشػػػوف واقلػػػًا مػػػف اسحػػػتال

المريح والمربح لعـ   ي ظؿ سمطة اوسمو  يتجمػوف عػف هػذا الواقػع  س شػيء البتّػة  لػذا  عػذر ملادلػة غريبػة  
 وغير متبولة  وينبغي وضع حد لعا  إما بأنعاء اسحتالؿ  أو بتد يلر ثمف اسحتالؿ.

تي حّدت مف الطػابع الشػلبي حتًا  لتد د ع الفمسطينيوف أثمانًا باهظة  ي اسنتفاضة الثانية  بسبب اللسكرة ال
لالنتفاضػػػة  واجتزلتعػػػا بمجموعػػػات عسػػػكرية  وبسػػػبب انتعػػػاج نمػػػط اللمميػػػات التفجيريػػػة  التػػػي بػػػددت طاقػػػة 
اسنتفاضػػػة  وبػػػررت تسػػػرائيؿ الػػػبطش بالفمسػػػطينييف  لكػػػف الجيػػػار هنػػػا لػػػيس حتميػػػّا بػػػيف اسنتفاضػػػة الثانيػػػة 

المسالة عمى هذا النحو يريد أف يؤبػد الواقػع التػائـ.  )المسمحة( أو قبوؿ الليش  ي ظؿ اسحتالؿ  ومف يضع
والملنػػى أف ثمػػة جيػػارات أجػػر    ثمػػة  مػػثاًل  نمػػط اسنتفاضػػة اكولػػى التػػي كانػػت شػػلبية   عػػذر اسػػتطاعت 
تحييد اآللة اللسكرية تسرائيؿ  وجمب التلاطؼ الدولي مع حتوؽ الفمسطينييف  ناهيؾ عف دورها  ي مفاقمػة 

 سرائيمييف  و رض أجندتعا السياسية عميعـ.اسنتساـ بيف ات
ومف تفّحص التجربة الوطنية الفمسطينية يمكف  مثاًل  مالحظة أف مشكمة الفمسطينييف لـ تكف تتمثؿ باعتماد 
هػػذا الشػػكؿ الكفػػاحي أو ذاؾ   ػػي مواجعػػة إسػػرائيؿ  بتػػدر مػػا كانػػت تتمثػػؿ  ػػي الرؤيػػة السياسػػية التػػي تحكػػـ 

وكيفية إدارتر  ثـ بالتدرة عمى استمرارر. وس شؾ  ي أف هذر المالحظة س تتتصر  اعتماد هذا الشكؿ او ذاؾ 
عمػػى كيفيػػػة إدارة الكفػػاح المسػػػمح  أو اسنتفاضػػة الشػػػلبية  وانمػػا تشػػػمؿ كيفيػػة ادارة اللمػػػؿ السياسػػي  وكػػػذلؾ 

 ولى.كيفية إدارة المفاوضات  إذ إف الحاؿ  ي هذر اكجيرة لـ تكف أحسف إف لـ تكف أسوأ مف اك
عمومػػًا   أنػػر كمػػر غريػػب وجػػود قيػػادة سياسػػية تتمػػؽ  أو تتجػػوؼ  مػػف صػػلود الػػروح الكفاحيػػة عنػػد شػػلبعا  
 المفروض أصاًل أف أمرًا كعػذا هػو موضػع قمػؽ عنػد اتسػرائيمييف  والمفػروض  أيضػًا  أف معمػة هػذر التيػادة 

 يؿ.اسشتغاؿ عمى بّث هذر الروح وتوظيفعا أقمر  ي مجاؿ الضغط عمى إسرائ
نمػػا لمواكبتعػػا   قصػػار  التػػوؿ  س ينبغػػي العمػػع مػػف اسنتفاضػػة  بػػؿ ينبغػػي التعيػػؤ لعػػا  س لوقفعػػا أو قملعػػا  وا 
واحتضػػانعا  وتعيئػػة متومػػات صػػمودها   ػػي مواجعػػة عػػدوها  وأيضػػًا لتنظيمعػػا  وترشػػيد مسػػاراتعا  باسسػػتفادة 

 لفمسطينييف كهدا عـ الوطنية.مف التجارب السابتة  وصوًس الى استثمارها بما يجدـ تحتيؽ ا
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 حممي موسى
تلاممت إسرائيؿ بتدر كبير مػف الغصػة مػع اكزمػة اسقتصػادية اكميركيػة ومصػاعب اتدارة الديموقراطيػة  ػي 

ات تتلمػػؽ بسػبؿ حمعػػا.  لنػػدما تمطػر  ػػي واشػنطف تضػػطر تػؿ أبيػػب إلػػى التوا ػؽ مػػع الجمعػورييف حػػوؿ جطػو 
اتجػػاذ الحيطػػة وحمػػؿ المظػػالت اتتػػاء لممطػػر. وهػػذا هػػو حػػاؿ إسػػرائيؿ بلػػد قػػرار إدارة الػػرئيس اكميركػػي بػػاراؾ 

مميػػار دوسر مػػف ميزانيػػة الػػد اع   46مميػػار دوسر  مػػف بينعػػا  85أوبامػػا تتمػػيص الميزانيػػة اكميركيػػة بحػػوالي 
 مميوف دوسر. 750مر الذي مف شانر أف يتمص مجصصات الملونة اكميركية تسرائيؿ بحوالي اك

واضطر وزير المالية اتسرائيمي يو اؿ شتاينتس  ي جمسة الحكومة اكجيرة لإلعراب عف قمتر مف اتجراءات 
عػػا.  الدولػػة الوحيػػدة التػػي المصػػاعب اسقتصػػادية اكميركيػػة تتمتنػػا  و مػػؿ أس نتػػاذ  من»اكميركيػػة  قػػائاًل إف 

أ محت  ي السنوات الثالث الماضية  ي السباحة ضد التيار مع نمو إيجابي وتتميص لمبطالة كانت إسرائيؿ. 
ولكف البيئة الدوليػة قاسػية جػدًا اآلف  لػذلؾ يتطمػب اكمػر منػا أف نتصػرؼ بمسػؤولية وجػرأة  واللمػؿ بجػد مػف 

 «.أجؿ حماية اقتصادنا
رار اكميركػي كػػاف يمكػف أف يمػر بعػػدوء لػوس أف إسػػرائيؿ بػدأت تلػاني مػػف مظػاهر اكزمػػة ومػف الجػائز أف التػػ

اسقتصادية اللالمية  ومف احتجاجات اجتماعية نابلة أصاًل مف عدـ التناسػب بػيف ميزانيػة الػد اع وميزانيػات 
سػػبة اللجػػز  ػػي التلمػػيـ والجػػدمات اسجتماعيػػة. وملػػروؼ أنػػر ُشػػنت حممػػة  ػػي اكشػػعر اكجيػػرة بلػػد تنػػامي ن

الميزانية اللامة اتسرائيمية  وتلاظـ الدعوات لتتميص ميزانية الد اع بحوالي أربلة إلى جمسة مميارات شيكؿ. 
وقد ترا تت هذر الحممة مع تفاقـ التوترات بيف اللممانييف والمتدينيف حوؿ مسالة توزيع اكعباء جصوصػًا  ػي 

 الجدمة اللسكرية والملونات اسجتماعية.
ي كػؿ حػاؿ  بػدا واضػحًا بلػد التػرار اكميركػي بشػاف التتميصػات أف احتمػاؿ تتمػيص ميزانيػة الػد اع بػالمبمغ و 

المطموب بػات ينطػوي عمػى جطػر جسػيـ  ػي ظػؿ اكوضػاع اتقميميػة. ولػذلؾ تتجػر اكنظػار اليػوـ نحػو وزارة 
أ هػػذر الػػوزارة عمػػى عػػرض هػػذا الماليػػة التػػي كانػػت الُمطالػػب اكساسػػي بػػأجراء هػػذا التتمػػيص  متوقلػػة أس تتجػػر 

المطمب مف جديد. غير أف المشكمة س تتؼ عند هذر النتطة بؿ تتلداها إلى وجوب البحث عػف سػبؿ جديػدة 
لتلويض اكمواؿ التي كاف يفترض تتميصعا. وبكممات أجر   أف وزارة المالية اتسرائيمية أصبحت مضػطرة  

  ي ظؿ هذا الوضع  لفرض ضرائب جديدة.
تو ر مف ملمومات  ي الصحؼ اتسرائيمية  أف الترار اكميركي بتتميص الميزانية ينلكس مباشرة  وبحسب ما

عمى إسرائيؿ بتتميص الملونة اكميركية السنوية المتدرة بثالثة مميارات دوسر بحوالي ربع مميار دوسر. ولكػف 
ر دوسر  يرتبط بالملونػات الماليػة التسـ اككبر مف التتميصات التي تمس إسرائيؿ  وتتدر بحوالي نصؼ مميا

  وتزويد إسرائيؿ ببطاريات جديدة مػف «حيتس»و« التبة الحديدية»السجية المكرسة أصاًل لتطوير منظومتي 
 المنظومة اكولى.

« قبػػػة حديديػػػة»مميػػػوف دوسر مسػػػاعدة لشػػػراء بطاريػػػات  122وكانػػػت إسػػػرائيؿ تفتػػػرض أف تنػػػاؿ مػػػف واشػػػنطف 
وتتوقػػع المصػػادر اتسػػرائيمية أف «. متػػالع دا يػػد»و« 3و 1حيػػتس »منظػػومتي  مميػػوف دوسر لتطػػوير 168و

يػػػؤثر التػػػرار اكميركػػػي عمػػػى مشػػػتريات إسػػػرائيمية مسػػػتتبمية  مػػػف بينعػػػا الطػػػائرات الحربيػػػة الحديثػػػة مػػػف طػػػراز 
«F35» هيركوليس »  وطائرات النتؿ مف طرازC-130 .» 60وتجدر اتشارة إلى أف إسرائيؿ وحدها تتمتى 

 مميار دوسر. 5,2المئة مف إجمالي المساعدات اللسكرية اكميركية إلى الجارج  والبالغة  ي 
مميػػار دوسر(  وكػػاف مػػف  25مميػػار شػػيكؿ )أكثػػر مػػف  60ومػػف الملػػروؼ أف ميزانيػػة الػػد اع اتسػػرائيمية تبمػػغ 

قصػػػى الممكػػػف مميػػػارات شػػػيكؿ. ولكػػػف بلػػػد التػػػرار اكميركػػػي أصػػػبح الحػػػد اك 405المتػػػرر تتميصػػػعا بحػػػوالي 
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تتميصر مف ميزانية الد اع اتسػرائيمية س يزيػد كثيػرًا عػف مميػار شػيكؿ. وعمميػًا يلنػي ذلػؾ واحػدا مػف جيػاريف  
إما تتميص جدمات أجر  كالتلميـ والصحة والر ار اسجتماعي أو  رض ضػرائب جديػدة. وثمػة ميػؿ  ػي وزارة 

وتة  ي كؿ ميزانيات الػوزارات. ومػف المفتػرض أف تػاتي المالية اتسرائيمية لممطالبة بأجراء تتميص بنسب متفا
مميػػػار شػػػيكؿ   11هػػػذر النسػػػبة إضػػػا ة لتػػػرار سػػػابؽ بتتمػػػيص الميزانيػػػة اللامػػػة  ػػػي اللػػػاميف المتبمػػػيف بحػػػوالي 

مميار شيكؿ أجر . وكؿ ذلؾ مف أجؿ اسقتراب مف نسبة اللجز المطموبة  22و رض ضرائب إضا ية بتيمة 
  ي المئة لملاـ المتبؿ. 1,7هي ثالثة  ي المئة لملاـ الحالي  و ي الميزانية اللامة  و 

ومػػػا يزيػػػد الطػػػيف بمػػػة لػػػد  حكومػػػة بنيػػػاميف نتنيػػػاهو المتبمػػػة أنعػػػا تجػػػري مفاوضػػػات ائتال يػػػة  وأف لألحػػػزاب 
المشػػاركة  ػػي اسئػػتالؼ الحكػػومي مطالػػب ماليػػة س يسػػتعاف بعػػا. ولػػذلؾ  ػػأف مػػداوست ومفاوضػػات الميزانيػػة 

دـ أيضػػًا باعتبػػارات سياسػػية وحزبيػػة. وكانػػت مػػداوست الميزانيػػة بػػيف اكمػػور التػػي سػػرعت أصػػاًل اللامػػة تصػػط
التوجػػر نحػػو انتجابػػات مبكػػرة  كمػػا أف المفاوضػػات الحتيتيػػة بشػػانعا لػػف تبػػدأ رسػػميًا إس بلػػد تشػػكيؿ الحكومػػة 

ت وكثػرة اكعيػاد الجديدة. وهناؾ مف يلتتد أف هذر المفاوضات ستجري  ػي ظػروؼ مكثفػة بسػبب ضػيؽ الوقػ
عػػالف الدولػػة  واللطػػؿ  ػػي الشػػعر المتبػػؿ  جصوصػػًا عيػػد الفصػػح وأعيػػاد الكارثػػة النازيػػة وتاسػػيس الجػػيش وا 

 وأعياد دينية أجر   ستليؽ مناقشات الميزانية  ي الحكومة والكنيست عمى حد سواء.
نيػػة اللامػػة قبػػؿ نعايػػة شػػعر ويلتتػػد جبػػراء  ػػي وزارة الماليػػة اتسػػرائيمية أنػػر سػػيكوف مػػف الصػػلب إقػػرار الميزا

ميزانيػػػة لنصػػػؼ سػػػنة  تػػػط عمػػػى أف تػػػربط بميزانيػػػة اللػػػاـ  1023حزيػػراف المتبػػػؿ حيػػػث سػػػتكوف ميزانيػػػة اللػػػاـ 
1024. 
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 شمومو برـو

مػى جمفيػة اعتتػاؿ محػرري صػفتة شػاليط ر لت اسحتجاجات الفمسطينية والمناوشات اثناء اسسػابيع اسجيػرة ع
ووضػػػع السػػػجناء الفمسػػػطينييف  ػػػي السػػػجف اسسػػػرائيمي  ر لػػػت الػػػى جػػػدوؿ اسعمػػػاؿ  ػػػي اسػػػرائيؿ مسػػػالة هػػػؿ 
اسرائيؿ عمى شفا انتفاضة ثالثة. ثمػة ملنػى لطػرح هػذا السػؤاؿ لػيس  تػط بسػبب اسحػداث اسجيػرة بػؿ وايضػا 

 سطينييف واسزمة التي تليشعا السمطة الفمسطينية.بسبب الوضع اسساس للالقات اسرائيؿ مع الفم
توجد المسيرة السياسية  ي جمود مطمؽ ويصلب رؤية ا ؽ سياسػي يتحتػؽ  يػر اتفػاؽ دائػـ  يػؤدي الػى اقامػة 

سػػيوا توف عمػػى « يعػػودا والسػػامرة»دولػػة  مسػػطينية ذات سػػيادة. لػػيس ملتػػوس اس تػػراض بػػاف الفمسػػطينييف  ػػي 
اسحػتالؿ اسسػرائيمي دوف قيػد زمنػي. ملتػوؿ اكثػر اس تػراض بػاف تكػوف انتفاضػة  اسستمرار  ي الليش تحػت

  مسطينية كؿ عدة سنوات  ومثمما كانت انتفاضة اولى وثانية  ستكوف ايضا انتفاضة ثالثة وهكذا دواليؾ...
اس   الػػذي يتػػـو عمػػى أسػػاس حركػػة  ػػتح برئاسػػة الػػرئيس محمػػود عبػػ«يعػػودا والسػػامرة»الحكػػـ الفمسػػطيني  ػػي 

ورئػػيس الػػوزراء سػػالـ  يػػاض  يوجػػد  ػػي ازمػػة عميتػػة.  عػػـ يتفػػوف امػػاـ مشػػكمة عسػػيرة مػػف الشػػرعية  والتػػي س 
تنبػع  تػط مػػف عػدـ اجػراء انتجابػػات  ػي موعػدها بػػؿ سنعػـ  تػدوا جػػدوؿ اعمػالعـ السياسػي.  منػػذ بدايػة مسػػيرة 

ت السياسػية مػع اسػرائيؿ. وغيػاب اوسمو كاف هذا يتوـ عمى اساس  كرة اقامػة دولػة  مسػطينية عبػر المفاوضػا
اسمؿ  ي مسيرة سياسية ناجلة  يتركعـ بال جدوؿ أعماؿ وبمكانة ضليفة حياؿ جصومعـ السياسييف اسلداء 
مف حماس  الذيف يلرضوف نموذجا  جػر مػف عػدـ اسعتػراؼ باسػرائيؿ والتتػدـ بتحتيػؽ سػيادة  مسػطينية عبػر 

ف نموذجعا يبرر نفسر اساسا  ي ضوء انجازاتعا  ي  تح قطػاع المتاومة اللنيفة. ويمكف لحماس أف تدعي با
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كمػا أف تتمبػات «. عمود السحاب»غزة وتحتيؽ شرعية سياسية منذ حادثة سفينة مرمرة  صفتة شاليط وحممة 
الربيع اللربي وصلود أنظمة اسػالمية تلػزز مكانػة حمػاس حيػاؿ جصػومعا مػف  ػتح. لتػد حػاوؿ عبػاس عبػر 

للموميػػة لالمػػـ المتحػػدة بطمػػب اسعتػػراؼ بالدولػػة الفمسػػطينية. ولكػػف حتػػى هػػذر الجطػػوة التوجػػر الػػى الجمليػػة ا
تبػػدو اسف عمػػى مػػا يكفػػي مػػف اثػػارة حػػيف يكػػوف واضػػحا لمجمعػػور الفمسػػطيني بانػػر لػػـ يطػػرأ أي تغييػػر حتيتػػي 

 جراء هذا اسعتراؼ واف الوضع يحتدـ ويتفاقـ  تط.
صػػػادية جػػراء التػػػردي لحجػػػـ المسػػػاعدات الماليػػػة.  تػػػد توقػػػؼ وتلػػاني السػػػمطة الفمسػػػطينية ايضػػػا مػػػف أزمػػػة اقت

التحسف  ي الوضع اسقتصادي منذ جبو اسنتفاضة الثانية. وقرار اسرائيؿ بلدـ تحويػؿ امػواؿ الضػرائب التػي 
تجبيعػػػا لمسػػػمطة الفمسػػػطينية  كلتػػػاب لعػػػا عمػػػى توجععػػػا الػػػى اسمػػػـ المتحػػػدة   ػػػاقـ اسزمػػػة.  الرواتػػػب س تػػػد ع 

ظفيف اللمومييف  الذيف يشكموف جزءا كبيرا مف قوة اللمػؿ وهػذر الحتيتػة ايضػا تضلضػع التاييػد بموعدها لممو 
السياسي لحكـ السمطة ووسء اسجعزة التابلة لعا. ومف الصلب أف نتوقع مف قوات اسمف الفمسطينية أف تتوـ 

جػػؿ مػػاذا تفلػػؿ هػػذا عمػػى بواجباتعػػا واف تنفػػذ ايضػػا التلػػاوف اسمنػػي مػػع اسػػرائيؿ حػػيف س يكػػوف واضػػحا مػػف أ
المستو  الوطني )س ا ؽ سياسي( وعمى المستو  الجاص )س رواتػب(. عمػى هػذر الجمفيػة س غػرو أنػر يوجػد 

ارئيػػؿ شػػاروف الػػى « حجػػيج«تجػػوؼ مػػف أف يػػؤدي حػػدث موضػػلي  كحادثػػة طػػرؽ ) ػػي اسنتفاضػػة اسولػػى( و
وانتفاضة  مسطينية بحجـ واسع. واضح ايضا الحـر ) ي اسنتفاضة الثانية(  الى تصليد س يمكف التحكـ بر 

 انر س توجد امكانية لمتوقع ماذا ستكوف عمير بالضبط طبيلة الحدث الذي سيؤدي الى هذا التطور.
رغـ كؿ هذا  وحتى لو قبمنػا الفرضػية بػاف اسػتمرار الطريػؽ المسػدود سػيؤدي  ػي نعايػة المطػاؼ الػى انفجػار 

لوبة  ػػػي تنبػػػؤ نفسػػػية الجمػػػاهير  س يبػػػدو  ػػػي هػػػذر المرحمػػػة بػػػاف  مسػػػطيني وحتػػػى لػػػو أجػػػذنا بالحسػػػباف الصػػػ
  «اسنتفاضػػة الثالثػػة»اسحػػداث الحاليػػة سػػتؤدي الػػى تصػػليد واسػػع يمكػػف لنػػا  ػػي نظػػرة الػػى الػػوراء اف نسػػميعا 

 حتى واف لـ نتؿ  ي الحاضر  ماذا سيكوف طبيلتعا. ولعذا عدة اسباب.
سياسػػتعا.  لبػػاس ممتػػـز بسياسػػة عػػدـ اللنػػؼ والتمسػػؾ بالمسػػيرة السػػبب اسوؿ هػػو طبيلػػة التيػػادة الفمسػػطينية و 

زيػارة الػرئيس اوبامػا. كمػا أنػر  –السياسية و ي المستتبؿ التريب سيكوف لر سبب  جػر لمتمسػؾ بعػذر السياسػة 
واٍع لجطػػر امتطػػاء ظعػػر النمػػر الػػذي يسػػمى الجمعػػور الغاضػػب.  تػػد  عػػـ ذلػػؾ منػػذ بدايػػة اسنتفاضػػة الثانيػػة  

ؿ جعد لحمؿ عر ػات عمػى وقفعػا. ولعػذا السػبب صػدرت  ػي اسسػابيع اسجيػرة تلميمػات س لػبس حذر وبذؿ ك
 يعا باجعزة اسمف الفمسطينية لمنع كؿ تصليد. كما يوجد جعد لمتحكـ بشكؿ كامؿ بالتظاهرات عبر مشاركة 

الفمسػػطينية بػػاف نشػػطاء  ػػتح  ػػي تنظيمعػػا والسػػيطرة عميعػػا. يحتمػػؿ أيضػػا أف تنبػػع مشػػاركتعـ مػػف  عػػـ التيػػادة 
مستو  مليف )ليس عاليا( مف المظاهرات يجػدمعـ سنػر يجسػد لػالدارة اسمريكيػة ولبػاقي الالعبػيف السياسػييف 

 الجطر الذي  ي استمرار الجمود السياسي.
السؤاؿ هو بالطبع هؿ يمكف لمسمطة اس تفتد السػيطرة عمػى حجػـ التظػاهرات وطبيلتعػا. تػدؿ التطػورات حتػى 

لمسػػمطة مشػػكمة  ػػي السػػيطرة عميعػػا. اوس  حجػػـ اسحتجاجػػات صػػغير نسػػبيا  وعػػدد المشػػاركيف  اسف بػػاف لػػيس
 يعا س يزيد عف المئات وس نر  ميؿ تصليد. يبدو أف السبب اسساس لكؿ شيء هو غياب الجاذبية بالنسبة 

لفمسػػطينيوف  ػػي لمجمعػػور الفمسػػطيني لفكػػرة اللػػودة الػػى  وضػػى اسنتفاضػػة.  فػػي السػػنوات اسجيػػرة  تػػط عػػاد ا
الضفة الى مستو  ملػيف مػف الحيػاة الطبيليػة وهػـ غيػر متحمسػيف لملػودة الػى الفتػرة اسشػكالية اياهػا. ينبغػي 
أف تمر  ترة طويمة بما يكفي كي تبعت الذكريات وعدد الشباب  المحرؾ لكؿ انتفاضة  ممف لػـ يشػعدوا ذلػؾ 

لتػي تليشػعا السػمطة   ػاف أجعػزة اسمػف س تػزاؿ تحػا ظ يزداد. ثانيا  رغػـ اسزمػة اسقتصػادية ا –عمى جمدتعـ 
 عمى وحدتعا ووسئعا.
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حتى واف كاف يفعـ مف هذا التحميؿ باف التصليد الى انتفاضة ثالثة غيػر متوقػع عمػى مػا يبػدو  ػي المسػتتبؿ 
 التريب   اف ثالثة استنتاجات معمة تنشا عما قيؿ  ير5

 رصػػة زيػػارة الػػرئيس اوبامػػا وتشػػكيؿ الحكومػػة الجديػػدة  ػػي  اسسػػتنتاج اسسػػاس هػػو أف مػػف الحيػػوي اسػػتغالؿ
اسػػرائيؿ مػػف أجػػؿ اعػػادة تحريػػؾ المسػػيرة السياسػػية. ينبغػػي أف يكػػوف واضػػحا بػػاف هػػذر مسػػيرة سياسػػية حتيتيػػة 
تكوف لعا نتائج ممموسة وذلؾ كف الفمسػطينييف والجمعػور  ػي اسػرائيؿ عمػى حػد سػواء شػبلوا وعػودا وجيبػات 

ا بمسيرة كؿ هد عا وجود المسيرة نفسعا. كما يمكف اس تراض باف الفمسطينييف سير ضػوف أمؿ  وهـ لف يكتفو 
 الدجوؿ الى المسيرة لغرض المسيرة.

اسستنتاج الثاني هو اف عمى المسيرة السياسية أف تكوف مرنة وناجلة. محظور وضع كػؿ البػيض  ػي السػمة 
(.  الفشػؿ  ػي مثػؿ 1000حيف ذهب الى كامب ديفيػد ) الوحيدة لمتسوية الدائمة كما  لؿ رئيس الوزراء باراؾ

هػػذر الحالػػة ملنػػار غيػػاب كػػؿ تتػػدـ وهػػو مػػف شػػانر أف يػػؤدي الػػى ردود  لػػؿ شػػديدة. ينبغػػي  ػػتح قنػػوات اجػػر  
لمتتػػدـ كجطػػوات اتفاقيػػة جزئيػػة بػػؿ وجطػػوات ذاتيػػة منسػػتة لمطػػر يف تػػدعـ المفاوضػػات عمػػى التسػػوية الدائمػػة 

مة. وبالتوازي مف المعـ ايضا بناء دعـ اقميمي لممسيرة مع التشديد عمى الػدور وتمنلعا مف الوصوؿ الى اسز 
 المركزي لمصر واسردف.

اسسػػتنتاج الثالػػث هػػو اف حتيتػػة وجػػود شػػريؾ  مسػػطيني لممسػػيرة السياسػػية وتثبيػػت واقػػع امنػػي مناسػػب لػػيس 
 ػي السػنوات اسجيػرة سياسػة  ملامال دائما غير متلمؽ باسرائيؿ. الشػريؾ يجػب اف يبنػى. لتػد اتجػذت اسػرائيؿ

اضػػػلاؼ الشػػػػريؾ الفمسػػػػطيني. هػػػػذر سياسػػػػة وجػػػػدت تلبيرهػػػا اللمنػػػػي  ػػػػي تصػػػػريحات شجصػػػػيات مثػػػػؿ وزيػػػػر 
الجارجية السابؽ ليبرماف. مف الصلب عمى اسرائيؿ أف تشكو اسف مف اسزمة  ي السمطة ومف  ثار ضػلؼ 

 التيادة الفمسطينية حيف تكوف هي نفسعا التي ساهمت  ي ذلؾ.
 2/3/4103، ظرة عميان

 5/3/4103، الحياة الجديدة، رام اهلل
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