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 طينيالفمستبدأ مساعي في األمم المتحدة لتغيير الصيغة القانونية لصفة الالجئ  "إسرائيل" 6
مس بدء مساعنها في األمـ المتحدة لتغننر الصنغة أإسرائنؿ أعميت ، أف 66/3/1663، الحياة، لندنذكرت 

القايوينة الخاصة بتعرنؼ البلجئنف الفمسطنيننف، مطالبة بأف تيفي هذه الصفة عف أبياء الذنف اجبروا عمى 
 .1948مغادرة فمسطنف عاـ 

إف »ئنمنة عف سفنر إسرائنؿ في األمـ المتحدة روف برنسور قوله: االسرا« جنروزالنـ بوست»ويقمت صحنفة 
واعتبر أف «. العقبة الرئنسة في وجه عممنة السبلـ هي حؽ العودة لبلجئنف الفمسطنيننف، ولنس المستوطيات

يقؿ صفة الجئ لتميح ألبياء البلجئنف الفمسطنيننف الذنف غادروا قراهـ ومديهـ في فمسطنف بعد إقامة 
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ألؼ،  700، وصؿ عدد البلجئنف الفمسطنيننف إلى 1950ؿ، هو أمر مضمؿ. وقاؿ إيه في عاـ اسرائن
واصبح عدد هؤالء النوـ خمسة مبلننف ومئة ألؼ الجئ، مشنرًا إلى أف األمر نعتمد عمى كنفنة تعدادهـ. 

فقدوا صفتهـ واعتبر أف وضع البلجئنف القايويي تغنر عبر التارنخ عيدما اصبحوا مواطينف في بمد آخر و 
األصمنة. وأشار إلى أف يسبة كبنرة مف الفمسطنيننف تعنش اآلف في األردف وسورنة وتمر اآلف بأزمة لجوء 

 جدندة.
في مايهاتف في الوالنات المتحدة الخمنس « هارفرد»وأفادت الصحنفة أف مؤتمرًا صغنرًا عقد في يادي 

الذي تياوؿ موضوع البلجئنف الفمسطنيننف،  الماضي، شاركت فنه شخصنات وخبراء، مف بنيهـ برنسور،
وصيؼ قضنتهـ باعتبارها القضنة األساسنة التي تعنؽ التوصؿ إلى اتفاؽ سبلـ بنف إسرائنؿ وميظمة 
التحرنر الفمسطنينة. وأضافت أف هذا المؤتمر جاء استهبلاًل التجاه نهدؼ إلى صناغة تشرنعات في 

اليقؿ األوتوماتنكنة لصفة الجئ التي تطمؽ اآلف عمى أحفاد الوالنات المتحدة تهدؼ إلى إيهاء عممنة 
 . 1948البلجئنف الفمسطنيننف، وفؽ ما هو متبع ميذ عاـ 

أكدت  وكالة األويروا مف عّماف، أف يادنة سعد الدنف، عف مراسمتها 66/3/1663الغد، عمان، وأضافت 
 وال تغننر عمى ذلؾ مطمقًا". بأف "صفة البلجئ الفمسطنيي تيقؿ إلى األبياء واألحفاد أنضًا،

وقاؿ المتحدث باسـ األويروا عدياف أبو حسية إف "القضنة هيا ال تتعمؽ بالتمينات، فاألويروا وضعت تعرنفًا 
لبلجئ الفمسطنيي والذي نعد جزءًا مف ميظومة أقرتها الجمعنة العامة لؤلمـ المتحدة عيدما ميحت تفونضها 

 ".1950لموكالة عيد تأسنس العاـ 
وأضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطنف المحتمة، إف "القضنة لنست سهمة كما نتصوروف، حنث إف تغننر تفونض 

 عضوًا(". 193الوكالة وعممها نحتاج إلى موافقة الجمعنة العامة لؤلمـ المتحدة بكافة أعضائها )
األويروا بطاقة تعرنؼ وأكد بأف تعرنؼ البلجيء نيتقؿ إلى األبياء وأبياء األبياء، األحفاد، ومف هيا تميح 

 البلجئ الفمسطنيي لؤلبياء واألحفاد"، ميوهًا إلى أف "تغننر ذلؾ لنس سهبًل عمى اإلطبلؽ".
وأوضح بأيه "لـ نطرأ أي جدند أو تغننر في المحفؿ األممي تجاه هذه القضنة، فاألمور تسنر بشكمها 

 الطبنعي حنث تعمؿ الوكالة وفؽ التفونض المميوح إلنها".
يما تتعمؽ بيظـ تعمؿ بها األمـ المتحدة، وتسنر عمنها وقاؿ إ ف "القضنة لنست أمايي لبعض األطراؼ، وا 

 ميذ سيوات".
ولـ نخؿ اليقاش الدائر في المؤتمر الذي عقد في الوالنات المتحدة عف لغة عيصرنة صارخة، حنيما اعتبر 

مسطنيننف تعد العائؽ األساسي أماـ الصهنويي برنسور، وفؽ الصحؼ اإلسرائنمنة، أف "قضنة البلجئنف الف
 اتفاؽ السبلـ الفمسطنيي واإلسرائنمي، والعقبة الرئنسنة التي تواجه حؿ الدولتنف"، بحسب زعمه.

وحذر مف أف "حؽ عودة مبلننف البلجئنف الفمسطنيننف إلى بنوتهـ نمكف أف تقود إلى تدمنر "إسرائنؿ"، ووجه 
سبب ما نعتقده "بالتساهؿ في السماح لبلجئنف الفمسطنيننف بيقؿ هذه برنسور ايتقاده إلى سناسة األويروا، ب

 الصفة ألطفالهـ"، معتبرًا أف "ما تقوـ به األخنرة في هذا الشأف مضمؿ".
وقاؿ إف سمطات االحتبلؿ "تعارض بشدة جدوؿ األعماؿ السناسي الخاص باألويروا، غنر أيها تؤند جدوؿ 

 بنة تعتبر المايحة لبرامج الوكالة".أعمالها السناسي المدعـو مف دوؿ غر 
فنما يقمت الصحؼ حدننثًا عيصرنًا آخر لمخبنر الدولي في قضانا الشرؽ األوسط دايننؿ بابنس حنيما اعتبر 

أف "وضع البلجئنف الفمسطنيننف مرض ونمكف أف نضر بجمنع االطراؼ ذات العبلقة به"، ميتقدًا اليهج 
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اطنها مع قضنة هؤالء البلجئنف، والذي مف شأيه، بحسبه، أف "نعزز الحالي الذي تتبعه )األويروا( في تع
 شعور الضحنة عيدهـ وقد ندفعهـ يحو التطرؼ"، وفؽ زعمه.

 
 تثير أزمة بين عباس وفياض  قسيسالمال نبيل استقالة وزير "الحياة":  

رئنسي السمطة بنف  أزمةالماضي  األسبوعاستقالة وزنر الماؿ يبنؿ قسنس  : أنثارتا ؼ ب -راـ اهلل 
استقالة الوزنر مف دوف مراجعة الرئنس  األخنرالفمسطنينة محمود عباس والحكومة سبلـ فناض بسبب قبوؿ 

 .أمسمسؤولوف فمسطنينوف  أفادالرافض لهذه االستقالة، كما 
 إلى األحد أمسالسبت استقالته لرئنس الوزراء سبلـ فناض الذي سارع  أمسمف  أوؿوكاف قسنس قدـ مساء 

عباس رفض  أففي الوقت يفسه  أعميتالرئاسة الفمسطنينة  أف إالفنه قبوؿ االستقالة،  أعمفبناف  صدارإ
 استقالة قسنس وطمب ميه االستمرار في عممه.

 إلىايه "في النوـ التالي لتقدنـ قسنس استقالته توجه فناض  أمسوقاؿ مسؤوؿ فمسطنيي لوكالة فرايس برس 
يه نجب أوزنر المالنة و  بأعماؿالمالنة كافة وأبمغهـ ايه هو القائـ  وزارةلمسؤولي  وزارة المالنة وعقد اجتماعا

الرئنس عباس  أفرسمنا  اإلعبلفلفناض تـ عمى رغـ  اإلجراء"هذا  أف وأضاؼ نتـ مراجعته بأي قضنة". أف
ة الرئنس طمب مف قسنس العدوؿ عف استقالته وهو ما نعتبر خارجا عف المألوؼ الف الحكومة تعتبر حكوم

 بحسب القايوف والعرؼ الفمسطنيي".
راـ اهلل آتنا مف السعودنة  إلىعاد الرئنس عباس  أفيه "بعد أوقاؿ مسؤوؿ فمسطنيي آخر لوكالة فرايس برس 

التقى مع قسنس وطمب ميه التراجع عف استقالته وهو ما وافؽ عمنه قسنس لكف فناض نرفض عودة قسنس 
نقسـ  أفالعودة  أراد إفاستقالة قسنس قد تمت مف الياحنة القايوينة وعمنه  أف نعتبر أليهوزارة المالنة  إلى

 النمنف الدستورنة كوزنر جدند لممالنة".
وزنر تتـ بعد التشاور بنف رئنس الحكومة  أيقبوؿ استقالة  أف"القايوف الفمسطنيي نيص عمى  أف وأضاؼ

مف دوف مشورة الرئنس عباس وهو ما احدث يوعا فناض قبؿ االستقالة  أف إالورئنس السمطة الفمسطنينة، 
فناض عمى عدـ  إصرار أف إالالذي حدا بعدد مف المسؤولنف التدخؿ بنف عباس وفناض،  األمرمف التوتر، 

 ".األمورنعقد  اآلفحتى  اإلشكاؿحؿ 
 أمسوبحسب مصدر مقرب مف قسنس فاف "الرئنس عباس طمب ميه الدواـ في وزارة المالنة اعتبارا مف 

 إببلغالمصدر ايه "بعد  وأضاؼ الوزارة". إلى اآلفحاؿ دوف عودته حتى  اإلشكاؿلكف عدـ حؿ  األحد
فناض ال  أف اآلفقسنس بقرار الرئنس بعودته لوزارة المالنة التقى قسنس مع فناض لبحث ترتنبات العودة 

نثر المشكمة التقى عباس بوزراء المصدر ايه "ا وأكد قبوؿ االستقالة تـ وال تراجع عيه". أفنزاؿ مصمما عمى 
وزراء فتح في الحكومة الفمسطنينة نضعوف استقالتهـ  أفعقب االجتماع  أعمففتح في حكومة فناض حنث 
 أف إالرسمنا  األخباروبحسب مسؤوؿ فمسطنيي فايه "رغـ يفي كؿ هذه  تحت تصرؼ الرئنس عباس".

 المشكمة تتعقد".
 //الحياة، لندن، 
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 القدس  قطر عمى االعتداءات ضد   أميروقاف في حكومة غزة يطمع وزير األ  
أعرب أمنر دولة قطر الشنخ حمد بف خمنفة آؿ نثايي، عف تضاميه مع الشعب الفمسطنيي في مدنية : الدوحة

 القدس المحتمة، وتأنثره لما نتعرض له المقدسنوف والمقدسات مف اعتداءات مستمرة مف قبؿ قوات االحتبلؿ.
خبلؿ لقاء أمنر دولة قطر مع وزنر األوقاؼ والشؤوف الدنينة في الحكومة الفمسطنينة بغزة جاء ذلؾ 

 ( في مقر قصر األمنر بالدوحة./إسماعنؿ رضواف، األحد )
وقاؿ رضواف لوكالة "قدس برس" عقب ايتهاء المقاء مع أمنر قطر: "لقد ياقشيا وسمو األمنر موضوع مدنية 

عتداءات إسرائنمنة متكررة، حنث عبر األمنر عف تضاميه العمنؽ مع القدس وما تتعرض له مف ا
 المقدسننف، وتأنثنره بما نحدث لمشعب الفمسطنيي في المدنية المقدسة ولممقدسات هياؾ".

وأضاؼ: "لمسيا روحا طنبة تجاه القضنة الفمسطنينة وتجاه الشعب الفمسطنيي والصمود والنثبات رغـ ما 
وأشاد بالموقؼ القطري الداعـ لمقضنة  ة لدعمهـ الشعب الفمسطنيي".نتعرضوف له مف ضغوط كبنر 

الفمسطنينة، ال سنما أنثياء الحرب األخنرة التي شيها االحتبلؿ عمى قطاع غزة، مف خبلؿ الدعوة لعقد مؤتمر 
 القمة ليصرة الشعب الفمسطنيي ووقؼ الحرب.

 //قدس برس، 
 
 القضية الفمسطينية لحل   ديداً ج ال يحمل مشروعاً يوسف رزقة: أوباما  

زنارة الرئنس حوؿ  في غزةالحكومة أوضح نوسؼ رزقة المستشار السناسي لرئنس  :فهنـ الحامد - جدة
ال نحمؿ مشروعا جدندا لحؿ القضنة الفمسطنينة موضحا أف سقؼ ه أي لؤلراضي الفمسطنينة األمرنكي أوباما

حناؿ القضنة الفمسطنينة  ةاألمرنكنأف موقؼ اإلدارة  توقعات حكومة حماس ميخفض، واضعنف في االعتبار
 نزاؿ داعما لتؿ أبنب.  كاف وال
 "ال نوجد أفؽ جدند لمسبلـ في ظؿ استمرار تؿ أبنب لحصار غزة الجائر ومضنها قدما في االستنطاف"وزاد 

ف تغننر مواقؼ مقمبل مف يتائج الزنارة عمى القضنة الفمسطنينة بشكؿ عاـ. وأشار أف واشيطف لف تتمكف م
 وقياعات تؿ أبنب الحاقدة عمى الشعب الفمسطنيي. 

 //عكاظ، جدة، 
 

 محمود اليباش: زيارة أوباما فرصة لوضعو في أجواء االنتياكات اإلسرائيمية 
محمود الهباش وزنر األوقاؼ والشؤوف الدنينة الفمسطنينة في تصرنحات  د.أفاد : فهنـ الحامد - جدة
فرصة لوضعه في أجواء االيتهاكات  لؤلراضي الفمسطنينة نارة الرئنس األمرنكي أوباماأف ز « عكاظ»لػ

اإلسرائنمنة لقرارات الشرعنة الدولنة وضربها بعرض الحائط لمرجعنات السبلـ الدولنة، واستمرارها في بياء 
موضحا أف المستوطيات، األمر الذي نعتبر عدو السبلـ والعائؽ الستئياؼ المفاوضات مع تؿ أبنب، 

 السمطة ترفض فتح الحوار مع إسرائنؿ في ظؿ استمرار االستنطاف. 
 //عكاظ، جدة، 

 
 
 
 منعت نقل بيانات السجل االنتخابي من غزة لرام اهلل "إسرائيللجنة االنتخابات الفمسطينية: " 
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ميعتها مف يقؿ بنايات د ب أ: قالت لجية االيتخابات المركزنة الفمسطنينة األحد إف إسرائنؿ  -راـ اهلل 
وذكر حيا ياصر رئنس المجية، في بناف عمى موقعها  السجؿ االيتخابي مف قطاع غزة إلى الضفة الغربنة.

اإللكترويي، أف إسرائنؿ عرقمت يقؿ دفاتر التسجنؿ مف غزة إلى الضفة الغربنة حنث نتوجب توفنر اليماذج 
 لبنرة لنتـ إدخالها ومعالجتها مركزنا.في مركز إدخاؿ البنايات التابع لمجية في مدنية ا

وأوضح ياصر أف لجية االيتخابات لجأت إلى خطة بدنمة ليقؿ المعمومات باستخداـ الماسحات الضوئنة 
رساؿ معمومات التسجنؿ رقمنا مف غزة إلى مركز إدخاؿ البنايات في راـ اهلل حنث استغرقت هذه العممنة  وا 

إلى أيه مف المتوقع إيهاء إدخاؿ البنايات ومعالجتها خبلؿ أربعة أسابنع  وأشار بهذا الصدد أناـ متتالنة. 
مف الشهر الجاري كما  اعتبارا مف النوـ لنكوف السجؿ جاهزا في العاشر مف الشهر المقبؿ بدال مف 

 أعميت المجية سبقا.
 //القدس العربي، لندن، 

 
  تجاه حماس أوروبياً  ترى تغي راً  في غزةالحكومة  

غازي حمد، وجود تغنر في رؤنة دوؿ أوروبنة بغزة أكد وكنؿ وزارة الخارجنة في الحكومة  الخمنج: -غزة 
حماس، عمى المستوى الشعبي وبعض المستونات الرسمنة، مف خبلؿ اقتياعها  عدة تجاه قطاع غزة وحركة

 بعدـ جدوى سناسات العزؿ والحصار واإلغبلؽ المفروض عمى القطاع. 
خبلؿ بريامج إعبلمي، أمس، إف التواصؿ مع دوؿ ووفود أوروبنة في غزة وخارجها نشنر إلى  وقاؿ حمد،

أف الصورة تغنرت بشكؿ إنجابي، مستدركًا أيها لـ تصؿ لمستوى الحكومات، لكف هياؾ تغنرًا في الرؤنة 
مف عهد اليظاـ  أفضؿ بكنثنر"األوروبنة تجاه غزة وحماس. وفي شأف العبلقة مع مصر، أكد حمد أيها حالنًا 

اإلطار األميي ولنس السناسي، أما اآلف "عمى  ة، موضحًا أف العبلقة كايت سابقًا مقتصر "المصري السابؽ
 ."فهياؾ يوع مف االيفتاح وتبادؿ األفكار

 //الخميج، الشارقة، 
  

  "سابقة خطيرة"الشييد ُدولة  جثمانفقدان وزارة األسرى في غزة:  
عف فقداف جنثماف  "إسرائنؿ"برت وزارة األسرى والمحررنف في الحكومة في غزة، إعبلف اعت الخمنج: -غزة 

سابقة خطنرة وجرنمة جدندة مف جرائـ االحتبلؿ الُمميهجة بحؽ األسرى وأبياء "الشهند األسنر أينس ُدولة 
األسرى  . وقاؿ وكنؿ مساعد وزارة"الشعب الفمسطنيي التي كاف آخرها استشهاد األسنر عرفات جرادات

االحتبلؿ ارتكب جرنمة مركبة بحؽ األسنر "والمحررنف بهاء الدنف المدهوف في تصرنح صحافي، أمس، 
الشهند أينس دولة بدأت باعتقاله نثـ ممارسة التعذنب واإلهماؿ الطبي ضده حتى استشهاده نثـ احتجاز 

 ."جنثمايه لعشرات السينف ايتهاًء باإلعبلف عف فقداف الجنثماف
شهند ُدولة وقع أسنرًا في قبضة االحتبلؿ إنثر معركة خاضها ورفاقه في ميطقة األغوار في وأوضح أف ال

وحكمت عمنه المحكمة العسكرنة اإلسرائنمنة في حنيه بالسجف المؤبد مدى   حزنراف نوينو/ 
حالته إنثر تدهور  آب  أغسطس/ الحناة، وبقي أسنرًا إلى أف ارتقى شهندًا في سجف عسقبلف نوـ 

 الصحنة.
 //الخميج، الشارقة، 

 رام اهلل: المطالبة باإلسراع في التوجو لالنضمام لالتفاقيات والمنظمات الدولية 
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األناـ: طالب مشاركوف خبلؿ مؤتمر صحافي عقد في مركز اإلعبلـ الحكومي، أمس، دعت إلنه  -راـ اهلل 
جه إلى االيضماـ التفاقنات الدولنة والميظمات الدولنة، وزارة شؤوف األسرى ويادي األسنر باإلسراع في التو 

 وعمى رأسها اتفاقنة "جنيؼ" مف أجؿ حمانة الحؽ الفمسطنيي، بعد اإليجاز الذي حققه في األمـ المتحدة.
وأكد وزنر شؤوف األسرى والمحررنف عنسى قراقع خبلؿ المؤتمر "أيه تـ توجنه رسالة إلى القنادة ُطمب فنها 

اذ خطوات عممنة وعاجمة بتيفنذ طمب ايضماـ دولة فمسطنف إلى الهنئات والميظمات الدولنة أف نتـ اتخ
 اإليساينة بعد اإلعبلف التارنخي لفمسطنف كدولة عضو مراقب في األمـ المتحدة".

وأضاؼ قراقع أف "جرنمة قتؿ الشهند عرفات جرادات يتنجة التعذنب مف قبؿ المحققنف اإلسرائنمننف القشة 
قسمت ظهر البعنر، وبالتالي نتحتـ عمنيا البدء بالتحرؾ لوضع حد لهذه الجرائـ الميظمة التي ترتكبها التي 

 إسرائنؿ بحؽ األسرى".
 //األيام، رام اهلل، 

  
 لممفاوضات إال بإيقاف االستيطان وحرية األسرى  استئنافعميرة: ال حنا  

تحرنر الفمسطنينة حيا عمنرة "أف الجدنة المنثارة حوؿ زنارة رأى عضو المجية التيفنذنة لميظمة ال: راـ اهلل
الرئنس باراؾ اوباما تتيافى مع استمرار إسرائنؿ في تعيتها ومواصمتها االستنطاف في أراض الدولة 

 الفمسطنينة وخرقها قرارات الشرعنة الدولنة وممارسة سناسة فرض األمر الواقع بالقوة.
( أيه ال نمكف استئياؼ المفاوضات بمعزؿ /الفمسطنينة األحد ) "طييمو "وأكد عمنرة في حدنث إلذاعة 

طبلؽ سراح األسرى  االستنطافعف وقؼ  باراؾ  األمرنكيورأى أف الزنارة المقبمة لمرئنس  .فالفمسطنيننوا 
السابقنف، معبرا عف قياعته أيها تهدؼ لتسونة  األمرنكننفأوباما لف تكوف مختمفة عف زنارات الرؤساء 

 التي سادها التوتر ميذ فترة، كما قاؿ. اإلسرائنمنةعبلقات األمرنكنة ػ ال
 //قدس برس، 

 
 بانعقاد "التشريعي" لمحاسبة المسؤولين الفاسدين  يطالب نائب من فتح 

طالب جماؿ حونؿ، اليائب في المجمس التشرنعي الفمسطنيي عف حركة "فتح"، بدعوة المجمس : سمفنت
 المسؤولنف الفاسدنف. لبليعقاد لمحاسبة

( عمى صفحته في موقع التواصؿ االجتماعي "فنسبوؾ" ما /واستهجف حونؿ في تصرنحات األحد )
نصدر عف بعض المسؤولنف في السمطة الفمسطنينة حوؿ أف ال حصاية مميوحة لميواب بسبب ايتهاء الفترة 

وقاؿ إيه  مف ايتهت فترتهـ القايوينة". القايوينة لممجمس"، متسائبل "هؿ فقط يواب المجمس التشرنعي هـ
"نجب ايعقاد المجمس التشرنعي بأي نثمف حتى نعرؼ كؿ مسؤوؿ حجمه ومكايته، وحتى ندافع اليواب 

 الميتخبوف عف شعبهـ وحمانتهـ مف الفاسدنف والمفسدنف".
 //قدس برس، 

 
 
 
 دم المصري " في غزة تستنكر االعتداء عمى اتحاد كرة القوالرياضة"الشباب  
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عبرت وزارة الشباب والرناضة والنثقافة في غزة عف تضاميها مع الشعب المصري، واستيكرت ما : غزة
تتعرض له المرافؽ العامة والمؤسسات الرناضنة والحكومنة مف تخرنب بعد االعتداء عمى مقر اتحاد كرة 

حراقه.  القدـ المصري وا 
محمد المدهوف في تصرنح صحفي مكتوب له األحد  د.وأبدى وزنر الشباب والرناضة في حكومة غزة 

( أرسؿ يسخة ميه لػ "قدس برس"، تضاميه مع وزارة الرناضة واتحاد كرة القدـ المصري، مؤكدًا /)
وقوؼ الشعب الفمسطنيي مع الشعب المصري في محيته، ميوهًا إلى أف حالة مف االستناء ايتابت 

 االعتداء عمى المرافؽ الرناضنة في مصر.الرناضننف في فمسطنف عقب سماعهـ أيباء 
 //قدس برس، 

 
 جانب الصحفيين المعتقمين حتى ينالوا حريتيم  إلىوقوفيا  تؤكد في غزةحكومة ال 

زند مراسؿ فضائنة  أبوجايب الصحفي طارؽ  إلىأكدت الحكومة الفمسطنينة في غزة، وقوفها : غزة
ي اعتقمته قوات االحتبلؿ وكافة الصحفننف المعتقمنف حتى نيالوا "األقصى" في الضفة الغربنة المحتمة، الذ

 حرنتهـ.
جاء ذلؾ عمى لساف طاهر اليويو، الياطؽ باسـ الحكومة خبلؿ مشاركته في الوقفة التضامينة التي يظمتها 

ي، (، تضاميا مع مراسمها الذي اعتقمته قوات االحتبلؿ اإلسرائنم/مقرها بغزة األحد ) أماـالفضائنة 
 أنثياء تغطنته لفعالنات مسنرة كفر قدـو المياهضة لمتمدد االستنطايي، الجمعة الماضنة.

مؤكدًا عمى الدور اإلعبلمي البارز لمصحافننف الفمسطنيننف في  ،واستيكر اليويو اعتقاؿ مراسؿ األقصى
 حرنة قرنبًا.فضح جرائـ االحتبلؿ, داعنًا إناهـ لمواصمة طرنقهـ حتى نياؿ الصحفنوف المعتقموف ال

 //قدس برس، 
 
 النائب العام يؤكد انخفاض معدالت الجرائم بغزة 

إسماعنؿ جبر يائب رئنس الوزراء المهيدس زناد الظاظا، األحد، خبلؿ استضافته في  د.أطمع اليائب العاـ 
الجرائـ في ؼ الحمبي عمى مؤشرات و والتشرنع عبد الرؤ  الفتوىدنواف اليائب العاـ وبحضور رئنس دنواف 

 قطاع غزة.
وأكد المستشار جبر االيخفاض الممموس لجرائـ القتؿ والجرائـ األخبلقنة في قطاع غزة، وذلؾ بحسب دراسة 

مقارية بالسيوات الماضنة، وعزا ذلؾ إلى تضافر الجهود مف المؤسسة األمينة  مؤشرات الجرنمة لعاـ 
 مرتكبنها.والشرطنة لمحاربة الجرائـ والقضاء عمنها وردع 

ألؼ شكوى وعكفت  ألؼ قضنة واستقبمت  وبنف جبر أف ينابته أيجزت في العاـ الماضي أكنثر مف 
عمى إجراء التحقنقات في الممفات الخاصة بها، كما ونثقت الينابة العامة كافة جرائـ االحتبلؿ وأعدت 

العدؿ الفمسطنينة ولجية تونثنؽ لمبلحقة الممفات الخاصة به إلدايته أماـ المحافؿ الدولنة بالتعاوف مع وزارة 
 جرائـ االحتبلؿ.

 //فمسطين أون الين، 
 
 

 صفر بتمقي رشاوى إسرائيمية لمياجمة حماسيتيم اإلعالم المصري األ البردويل 15
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استيكر القنادي في حركة "حماس"، صبلح البردونؿ، استمرار وسائؿ اإلعبلـ المصرنة شف هجومها  :غزة
 المقاومة، وعمى غزة والشعب الفمسطنيي.عمى "حماس" و 

واعتبر البردونؿ في تصرنح له عمى صفحته عمى "فنس بوؾ"، أف هذا الهجوـ مف اإلعبلـ المصري نأتي 
دوف دلنؿ وال سيد، وال حتى تفكنر فنما نقولوف، وال لحظة وقوؼ مع الضمنر أو خوؼ مف اهلل، عمى حد 

 تعبنره.
هذا اإلعبلـ إال الرشاوى الهائمة التي نتمقويها مف "إسرائنؿ" ومف أعداء  وأوضح البردونؿ أف ال شيء نحرؾ

الشعب الفمسطنيي، وأعداء اإلخواف والمقاومة، "مستغمنف بذلؾ حالة الفوضى التي تعنشها مصر بأند خبننثة 
 ال ترند الخنر لشعب مصر الحبنبة."

يتصرة، قائبًل: "يحف وانثقوف أف مصر وأكد البردونؿ نثقته بأف مصر ستبقى آمية، وأف "حماس" ستبقى م
 ستبقى آمية وأف حماس ستبقى ميتصرة رغًما عف أيؼ أسناد اإلعبلـ األصفر الذلنؿ المرتشي."
 11/3/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
سررالمية لرفررع اسررميا مررن قائمررة  16 أحمررد يوسررف: ىنرراك اتصرراالت تجرييررا حمرراس بمسرراعدة دول عربيررة وا 

 اإلرىاب
وبنف الدكتور  نادي في حماس اف شطب الحركة مف قائمة االرهاب بات مسألة وقت.كشؼ ق  :بنت لحـ

أحمد نوسؼ في حدنث لػ معا اف هياؾ اتصاالت تجرنها الحركة بمساعدة دوؿ عربنة واسبلمنة منثؿ قطر 
ومصر وتركنا القياع الدوؿ الكبرى واالوروبنة برفع اسـ حماس عف قائمة االرهاب, موضحا اف تمؾ 

 الت القت تجاوبا انجابنا مف قبؿ بعض الدوؿ االوروبنة.االتصا
لكيه رفض الكشؼ عف اسماء تمؾ الدوؿ االوروبنة الفتا الى اف زنارات ممنثمي االحزاب والدوؿ الغربنة 

 لقطاع غزة مؤشرات انجابنة لتحقنؽ الهدؼ.
اس مف قائمة االرهاب فيحف كي ترفع حم بإسرائنؿوقاؿ نوسؼ "ايه ورغـ اشتراط الرباعنة الدولنة االعتراؼ 

 لف يعترؼ بهذا الشرط".
 11/3/2013وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 .. والمصالحة بحاجة لجدول زمنيشارك في االنتخابات التشريعية والرئاسيةتلن الجياد : البطشخالد  17

البطش، في حوار شّدد القنادي في حركة الجهاد اإلسبلمي في الضفة الغربنة خالد : عبد اهلل رناف -راـ اهلل 
، عمى ضرورة تفعنؿ البعد العربي واإلسبلمي في الصراع مع االحتبلؿ اإلسرائنمي، الفتًا إلى أّف "البناف"مع 
ال نعقؿ أف نتـ التعامؿ مع »المصالحة الفمسطنينة تحتاج جدواًل زمينًا نثابتًا لضماف يجاحها، مضنفًا: »

ند عمى عدـ مشاركة الحركة في االيتخابات التشرنعنة ، مجّددًا التأك«المصالحة كفائض أو ممؼ هامشي
 والرئاسنة الفمسطنينة.

واستبعد البطش تسّبب تصعند األسرى في سجوف االحتبلؿ يتنجة األوضاع غنر اإليساينة التي نعنشوف في 
 ، لما أسماه موقؼ مف المواجهات وااليقساـ الداخمي، مؤّكدًا عدـ حرص «ايتفاضة نثالنثة»تفجنر 

 
تبلؿ عمى التهدئة، وأّيه سنسعى لتجاوزها وخرقها، وسنحاوؿ ضرب عياصر القوة لدى الشعب االح

 الفمسطنيي في المرحمة القادمة.
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 10/3/2013البيان، دبي، 
 

 إلى لبنان "صعبة جداً" ةعمي بركة: أوضاع الفمسطينيين النازحين من سوري 18
ة إف "أوضاع البلجئنف الفمسطنيننف قاؿ ممنثؿ حركة "حماس" في لبياف عمي برك: محمد جاسر -غزة

اليازحنف مف سورنا إلى لبياف يتنجة الصراع الدائر بنف المعارضة المسمحة واليظاـ السوري "صعبة جدًا""، 
 ألؼ الجئ. 00مشنرًا إلى أف عددهـ وصؿ إلى أكنثر مف 

ف ال تتسع لعدد أكنثر وأوضح بركة في تصرنح لػ"فمسطنف أوف النف"، األحد، أف المخنمات الفمسطنينة بمبيا
 مف البلجئنف اليازحنف، مياشدًا الدوؿ العربنة واإلسبلمنة إلى إرساؿ مساعدات عاجمة إلنهـ.

وبنف أف وكالة غوث وتشغنؿ البلجئنف الفمسطنيننف "األويروا" مقصرة في تأمنف ميازؿ إلنواء البلجئنف، يافنًا 
 اليازحنف مف سورنا إلى لبياف. ينة قناـ السمطات المبياينة بميع دخوؿ الفمسطنيننف

 10/3/2013فمسطين أون الين، 
 

 قطيعة غير مسبوقة بين حركتي فتح وحماس": األوسط"الشرق  19
، أف هياؾ قطنعة تامة بنف قنادتي الحركتنف. «الشرؽ األوسط»أكدت مصادر فمسطنينة مطمعة لػ غزة:

لحسـ العسكري، الذي ايتهى بسنطرة حماس ويوهت المصادر إلى أيه باستنثياء الفترة التي أعقبت مرحمة ا
عمى قطاع غزة، فإيه لـ نحدث أف توقفت قيوات االتصاؿ بنف الجايبنف عف العمؿ، كما نحدث اآلف. 

بنف بعض قنادات الحركتنف، وال سنما بنف « مفاعنؿ الكنمناء الشخصنة»وأوضحت المصادر أف ما سمته 
رئنس وفدها لمحوار الوطيي، وموسى أبو مرزوؽ يائب  عزاـ األحمد عضو المجية المركزنة لحركة فتح

رئنس المكتب السناسي لحركة حماس رئنس وفدها لمحوار، قد ايتهت في أعقاب المبلسية بنف األحمد 
ورئنس المجمس التشرنعي عزنز دونؾ، قبؿ أسابنع، واتهاـ األحمد لدونؾ بالتعامؿ مع إسرائنؿ. وأشارت 

ورس مف مستونات قنادنة وقواعد حركة حماس عمى رئنس المكتب المصادر إلى أف ضغطا كبنرا م
السناسي لمحركة خالد مشعؿ، لعدـ السماح باستئياؼ االتصاالت مع فتح قبؿ أف نقدـ األحمد اعتذارا 
لمدونؾ. وأشارت المصادر إلى أف الرئنس الفمسطنيي، محمود عباس، لـ نبد، بالمقابؿ، حماسا إلجراء 

س عشنة الزنارة التي سنقوـ بها الرئنس األمنركي باراؾ أوباما لكؿ مف تؿ أبنب اتصاالت مع حركة حما
 وراـ اهلل.

وأشارت المصادر إلى أف أكنثر ما أنثر سمبا عمى جهود المصالحة، هو تدهور األوضاع المصرنة الداخمنة  
جايب المصري وتوقؼ جهاز المخابرات العامة المصرنة عف االهتماـ بممؼ المصالحة. ويوهت إلى أف ال

وعد بعد االجتماع األخنر لقادة الفصائؿ الفمسطنينة في القاهرة، بإرساؿ وفد إلى كؿ مف راـ اهلل وغزة، في 
محاولة لتقرنب وجهات اليظر وجسر الهوة في كؿ ما نتعمؽ بالقضانا الخبلفنة، وال سنما قضنة تشكنؿ 

نتـ حؿ الخبلؼ بنف الجايبنف بشأف ظروؼ حكومة التوافؽ الوطيي. وحذرت المصادر مف أيه في حاؿ لـ 
 تشكنؿ حكومة التوافؽ، فإيه ال أمؿ في يجاح أي حوار نثيائي بنيهما.

 11/3/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 فتح تنفي استئناف لقاءات المصالحة الشير المقبل: اإلماراتيةاالتحاد  20
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ة، األيباء التي تياولتها وسائؿ اإلعبلـ بالضفة الغربن "فتح"يفى مصدر في حركة  :عبلء المشهراوي -)غزة(
بدانة الشهر المقبؿ في القاهرة. وقاؿ المصدر في تصرنح  "فتح وحماس"عف لقاء مرتقب بنف حركتي 

ال توجد أي اتصاالت مع حركة حماس بخصوص عودة لقاءات المصالحة مف جدند، وما نتـ “صحفي: 
 ”.الحدنث عيه عبر اإلعبلـ نحتاج لمدقة

مقطوعة، ميذ طمب الحركة تأجنؿ لقاء المصالحة الذي ” حماس“در أف االتصاالت مع حركة وأكد المص
كاف مقررًا عقده يهانة الشهر الماضي، وبعد ذلؾ التارنخ لـ تجر بنف الحركتنف أي اتصاالت لتحدند موعد 

 آخر.
لحة لما بعد زنارة االتهامات التي وجهت لمحركة مؤخرًا بأيها رهيت المصا” فتح“ويفى المصدر في حركة 

يحف جاهزوف لممصالحة، وفور االتفاؽ مع حركة حماس عمى الموعد “الرئنس األمنركي باراؾ اوباما، قائبًل: 
 ”.سيتوجه لمقاهرة ويستكمؿ مياقشة باقي ممفات المصالحة

 11/3/2013االتحاد، أبو ظبي، 
 

 يسعى لتجريد الالجئين من آماليم المتبقية االحتاللحماس:  21
أكد رئنس دائرة شؤوف البلجئنف في حركة "حماس" د. عصاـ عدواف أف االحتبلؿ : محمد جاسر -غزة

اإلسرائنمي تجرأ في طمبه، يتنجة استقرار الوضع بالميطقة عدا سورنا، قائبًل:" االحتبلؿ نسعى لتجرند 
احتبلؿ )إسرائنؿ( البلجئنف الفمسطنيننف مف آمالهـ المتبقنة لهـ وخاصة بعد فقد أراضنهـ وأموالهـ، بعد 

 ".1401لؤلراضي إباف اليكسة عاـ 
وتساءؿ هؿ نعقؿ أف نكوف حؽ عودة البلجئ الفمسطنيي إلى أرضه تمنثؿ عقبة في وجه السبلـ بالميطقة، 

 .01ولنست المستوطيات اإلسرائنمنة التي تقطع أوصاؿ الضفة الغربنة المحتمة وأراضي الػ
ف النف"، األحد، بمواصمة االستقرار في الميطقة بالحفاظ عمى ورهف عدواف في تصرنح خاص بػ"فمسطنف أو 

 حقوؽ البلجئنف الفمسطنيننف، داعنًا الوالنات المتحدة األمرنكنة بعدـ االيجرار إلى تصفنة قضنة البلجئنف.
 10/3/2013فمسطين أون الين، 

 
 الستقبال وفود سياحية إسالمية وعربية بالقدس صييونيحماس تحذر من مخطط  22

الذى أطمقته السمطات  الصهنويي السناحيحذرت حركة "حماس" مف خطورة المخطط : ى الدنف سعندمحن
اإلسرائنمنة مؤخرا بهدؼ تيظنـ وفود سناحنة مف دوؿ إسبلمنة مف شرؽ آسنا وأفرنقنا وباكستاف والهيد لزنارة 

نة واإلسبلمنة بعدـ االستجابة بناف لها النوـ كافة الدوؿ العرب فيالقدس المحتمة ومعالمها، وطالبت الحركة 
 لهذا المخطط، مؤكدة عمى حرمة زنارة القدس تحت االحتبلؿ.

 التممودي النهودي"نهدؼ إلى تسونؽ الروانة الصهنوينة وتكرنس البعد  الصهنوييأضاؼ البناف أف المخطط 
 سبلمنة"،لمحضارة العربنة واإل التارنخياألقصى وباحاته وطمس العمؽ  فيوترونج الحؽ المزعـو 

 4/1/2013فمسطين أون الين، 
 

 في اغتيال شخصيات لبنانية وعربية وثائق حول مشاركتياتحدثت عن وجود  أنباء " تنفيالعامة"القيادة  23
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راـ اهلل: يفت الجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف "القنادة العامة" األيباء التي تحدنثت عف وجود ونثائؽ بحوزة 
"القنادة العامة" في تيفنذ عممنات اغتناؿ لشخصنات سناسنة في األراضي الجنش السوري الحر بشأف ضموع 

 المبياينة.
وقاؿ حساـ عرفات، الياطؽ اإلعبلمي باسـ الجبهة في األراضي الفمسطنينة، "إف األيباء عف حصوؿ 

منه الجنش السوري الحر عمى ونثائؽ في مقر الجبهة الشعبنة القنادة العامة )موقع الرنحاف( الذي سنطر ع
قبؿ شهور، والزعـ أيها تدنف القنادة العامة وتنثبت تورطها بعممنات اغتناؿ سناسي لشخصنات لبياينة 

 وعربنة؛ "محض افتراء وال أساس لها مف الصحة".
واتهـ عرفات "تنار المستقبؿ" المبيايي الذي نتزعمه سعد الحرنري المياوئ لميظاـ السوري، بالوقوؼ وراء هذه 

 "االدعاءات".
 10/3/2013س برس، قد

 
 إذا انسحبت قوات حفظ السالم مناطق جديدة في الجوالن باحتاللتيدد  "إسرائيل" 

 رفع حالة التأهب في الجنش اإلسرائنمي في الشماؿ في حاؿ ايسحاب قوات األمـ المتحدة
ؤلمـ المتحدة تؿ أبنب: هدد الجنش اإلسرائنمي باحتبلؿ الميطقة التي توجد فنها قوات حفظ السبلـ التابعة ل

في الجوالف، في حاؿ ايسحاب هذه القوات مف مواقعها. وباشرت الحكومة اإلسرائنمنة في الوقت يفسه 
االتصاؿ مع الدوؿ التي تساهـ في هذه القوات، إلقياعها بأف ال تغادر مواقعها حتى ال تتدهور األوضاع 

 األمينة.
ي في ميطقة الجوالف، وكذلؾ عمى الحدود وقالت مصادر في تؿ أبنب، أمس، إف قوات اليظاـ السور 

األردينة السورنة، قد ايهارت تماما في الشهور األخنرة، وقوات المعارضة الميظمة ال تمتمؾ قوة كافنة 
لمسنطرة عمى الميطقة.. األمر الذي نتنح لقوى معادنة أف تتسرب إلى هياؾ وتيصب أسمحة موجهة 

 إلسرائنؿ.
تسمح بيشوء فراغ عمى الحدود، إيما ستدخؿ هذه األراضي حاؿ إخبلئها  وأضافت أف إسرائنؿ ال نمكف أف

ستقنـ حزاما أمينا عمى طوؿ الحدود لميع قوات معادنة مف االقتراب مف الحدود مع »مف القوات الدولنة و
 «.إسرائنؿ

ولوحظت حركة متصاعدة لقوات الجنش اإلسرائنمي في الجوالف المحتؿ، وكذلؾ عمى منثمث الحدود مع 
سورنا ولبياف، وشهدت سماء الميطقة حركة كنثنفة لطائرات سبلح الجو اإلسرائنمنة، بما فنه طائرات مقاتمة 

 ومروحنات وطائرات مف دوف طنار.
قد أفادت، أمس، في موقعها عمى الشبكة، بف الجنش اإلسرائنمي رفع « ندنعوت أحرويوت»وكايت صحنفة 

تخوفات مف وقوع هجمات ممانثمة كالتي وقعت عمى الحدود  مف حالة التأهب عمى الحدود مع سورنا، وسط
 مع مصر ايطبلقا مف سنياء، في ضوء ما وصفه بتراخي قبضة يظاـ األسد في المياطؽ الحدودنة.

 66/3/1663، الشرق األوسط، لندن
 

 "اهلل أكبر"يسية لالنقضاض عمى كل عربي يردد تدرب كالبا بول "إسرائيل" أحمد الطيبي: 12
أكدت مصادر فمسطنينة مػف داخػؿ الخػط األخضػر أف جػنش االحػتبلؿ الصػهنويي : تمة ػ وكاالتالقدس المح

وأوردت  درب مجموعة مف الكبلب البولنسنة الشرسة عمى االيقضاض عمى كػؿ عربػي نػردد عبػارة اهلل أكبػر.
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نسػػت أف تػػؿ أبنػػب افػػردت لكػػؿ كمػػب بولنسػػي مرشػػدا لكػػي نتػػدرب عمػػى هػػذه المهمػػة. وفػػي مداخمػػة لػػه فػػي الكي
الصػػػهنويي قػػػاؿ اليائػػػب العربػػػي أحمػػػد الطنبػػػي إف الجػػػنش اإلسػػػرائنمي نقػػػـو بتػػػدرنب الكػػػبلب عمػػػى مهاجمػػػة 

 التيكنؿ بالفمسطنيننف لمكبلب الشرسة.« مهمة»الفمسطنيننف وهو بهذه الطرنقة نوكؿ 
. واسػػتغرب الطنبػػي مػػف هػػذا الصػػينع قػػائبل: تصػػوروا لػػو أف هػػذه الكػػبلب مػػرت مػػف امػػاـ مسػػجد أو جػػامع..

وسػأرى إف كايػت هيػاؾ كػبلب « اهلل أكبػر»فماهو مصنر المصمنف؟ وتابع : أيا سأردد عمػى مسػامعكـ عبػارة 
 في الكينست حتى تهاجميي... اهلل أكبر عمنكـ..  

 66/3/1663، الشروق، تونس
 

 بيد وبينيت تشكيل الحكومة الجديدةلنتنياىو يبحث مع  11
ء اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو مساء األحد مع نائنر لبند زعنـ )ا ؼ ب(: تباحث رئنس الوزرا -القدس المحتمة

حزب نش عاتند )وسطي( ويفتالي بنينت زعنـ حزب البنت النهودي )قومي متشدد( في تشكنمة الحكومة 
 الجدندة التي سنيضماف النها.

بؿ الزنارة وبدأ يتيناهو االحد مفاوضات االسبوع االخنر لتشكنؿ حكومة جدندة وعرضها عمى الكينست ق
 اذار/ مارس الجاري. 20المرتقبة لمرئنس االمنركي باراؾ اوباما الى اسرائنؿ واالراضي الفمسطنينة في 

والتقى زعنـ حزب المنكود في مقر اقامته في القدس لبند وبنينت، زعنمي الحزبنف المتحالفنف المذنف نمتمكاف 
وف اف ترشح اي معمومات عف يتائجه، ولكف ، وايتهى المقاء مف د120مقعدا في الكينست مف اصؿ  31

ممنثمنف عف االحزاب النثبلنثة واصموا لنؿ االحد االنثينف المفاوضات الرامنة الى توزنع الحقائب الوزارنة داخؿ 
 االئتبلؼ الجدند.

وقبؿ االجتماع قاؿ يتيناهو ايه تـ التوصؿ الى اتفاؽ حوؿ "الخطوط العرنضة لبريامج الحكومة"، مشنرا الى 
 المحادنثات تتواصؿ حوؿ توزنع الحقائب الوزارنة. اف

بدوره اعرب بنينت قبنؿ االجتماع عف اممه في اف نرى االئتبلؼ الجدند اليور "في الساعات او االناـ 
 المقبمة"، كما يقمت عيه وسائؿ اعبلـ محمنة.

مة نثاينة لتشكنؿ ونبدو اف الوقت بدأ نيفد اماـ يتايناهو الذي حصؿ مف الرئنس شنموف بنرنز عمى مه
حكومته وهي مهمة تيتهي السبت نجوز بعدها لبنرنز تكمنؼ يائب آخر تشكنؿ حكومة تحظى باغمبنة في 

 الكينست.
وتأكندا عمى قرب والدة الحكومة العتندة، قاؿ وزنر الخارجنة السابؽ افنغدور لنبرماف  "لنس هياؾ اديى شؾ 

 باف حكومة )جدندة( ستشكؿ هذا االسبوع".
مقاعد( بزعامة تسنبي لنفيي التي ستحصؿ  6ـ الى االئتبلؼ الجدند حزب الحركة الوسطي الجدند )وسنيض

 عمى حقنبة العدؿ كما ستقود الفرنؽ المسؤوؿ عف المفاوضات مع الفمسطنيننف.
 ومف المتوقع انضا اف نيضـ الى الحكومة الجدندة زعنـ حزب كادنما شاؤوؿ موفاز )مقعداف(.

بلـ االسرائنمنة فاف تشكنمة الحكومة الجدندة ستكوف عمى االرجح جاهزة النثبلنثاء، ولكف وبحسب وسائؿ االع
بما اف البروتوكوؿ نفرض عمى رئنس الوزراء عرضها اوال عمى رئنس الدولة وبما اف بنرنز لف نعود الى 

نثؿ اماـ الكينست اسرائنؿ قبؿ االربعاء لوجوده حالنا في اوروبا في زنارة رسمنة فاف الحكومة الجدندة ستم
 بعد عودته.

 66/3/1663، القدس العربي، لندن
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  قي وفدًا من مسممي فرنسا تبيريز يمباريس:  19

إمامًا ومسؤواًل عف الجالنة المسممة  20شمعوف بنرنز، أمس، يحو ” اإلسرائنمي“التقى الرئنس : )ا .ؼ .ب(
ف عشنة الذكرى األولى لهجمات ارتكبها بنف األدنا” رسالة سبلـ“في الميطقة البارنسنة، في بادرة سمنت 

 .2012الشاب الفريسي محمد مراح في فريسا في 
مارس  11الفترة الصعبة عشنة “وأشار حسف الشمغومي إماـ مسجد درايسي في الميطقة البارنسنة إلى 

 ”.  قتؿ مسممنف قبؿ أف نقتؿ نهوداً “التي ارتكبها محمد مراح الذي ” والجرائـ البشعة
 66/3/1663، لشارقةالخميج، ا

 
 منذ "الرصاص المصبوب"  اإلسرائيمييديعوت: تراجع االلتحاق بالوحدات القتالية لمجيش  14

صفا: كشفت معطنات جدندة صدرت عف مركز القوى البشرنة التابع لمجنش االسرائنمي، -القدس المحتمة
الخدمة القتالنة، بالتزامف مف بدء عف استمرار التراجع في دافعنة الشباب االسرائنمي المتجيدنف لمتوجه الى 

 التجيند لدورة مارس/ اذار التي تيطمؽ النـو االحد.
وحسب المعطنات التي يشرتها صحنفة "ندنعوت أحريوت" عمى موقعها اإللكترويي، فإف معدؿ المتجيدنف 

صحنفة الى % طمب التحاؽ فقط. وأشارت ال7116ممف عبروا عف رغبتهـ في االلتحاؽ بالخدمة القتالنة بمغ 
أف الحدنث ال ندور عف حدث عرضي، بؿ عف تراجع مستمر ميذ ايتهاء عممنة رصاص مصبوب التي 

شيها الجنش االسرائنمي عمى قطاع غزة قبؿ اكنثر مف أربع سيوات. وفي أعقاب ذلؾ عبر الجنش االسرائنمي 
رية بنف معطنات دورات التجيند عف اممه باف نكوف التراجع في الدافعنة موضعنًا واف نتوقؼ، ودعا الى المقا

 الحالنة والماضنة والتعرؼ عف اسباب هذا التراجع المستمر.
الى ذلؾ بنيت الصحنفة أف طمبات االلتحاؽ لمخدمة في الوحدات القتالنة بمغت خبلؿ تجيند دورة مارس 

القتالنة  %، أما النـو فقد بمغ حجـ طمبات االلتحاؽ لمخدمة في الوحدات7214، 2012العاـ الماضي 
 % مما نظهر تراجعًا ممحوظًا في هذا االتجاه.7116

 66/3/1663وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 

 داري التي تصدر بحق الفمسطينيينفقط من أوامر االعتقال اإل% 1,1 تمغي العسكريةالمحاكم  17

اري التي تصدر بحؽ في المئة فقط مف أوامر االعتقاؿ االد 2,6تمغي المحاكـ العسكرنة في المياطؽ 
في المحاكـ. ونوقع عمى أوامر  2011حتى  2009الفمسطنيننف ػ هذا ما نتبنف مف تقرنر اجمالي لبلعواـ 

ونتبنف «. الشاباؾ»االعتقاؿ االداري بحؽ الفمسطنيننف قائد الميطقة الوسطى بتوصنة مف جهاز االمف العاـ 
أمر اعتقاؿ اداري، الغي  2876يطقة الوسطى عمى وقع قائد الم 2011ػ  2009مف القرار ايه في اعواـ 

صيفت ادارة المحاكـ  156أمر اعتقاؿ تـ تقصنره، وفقط  1141أمرا اقرت بكاممها.  1677فقط.  77ميها 
تقصنر االمر الذي في يهانته »تعرنؼ التقصنر الجوهري هو «. تقصنر جوهري»هذا التقصنر بايه 

، خبلفا لمتقصنر غنر الجوهري، «ند االعتقاؿ االداري مرة اخرىمحدودنة صبلحنات القائد العسكري بتمد
 الذي نمكف فنه تمدند االمر.

 2/3/1663ىآرتس 

 66/3/1663السفير، بيروت، 
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 تنفيذا لقرار قضائيالغربية جدارا في الضفة  يزيل اإلسرائيميالجيش  36

الة الجدار المقاـ بالقرب مف أصدر قائد الجنش اإلسرائنمي في "ميطقة المركز" تعمنماته إلز : الياصرة
مستوطيتي "آدـ وعوفرا"، بعد تأخنر ومماطمة لنثبلنثة أشهر ميذ استعداد الجنش أماـ المحكمة العمنا إلزالة 

 ، كوف الجدار نحـر المواطينف الفمسطنيننف مف الوصوؿ إلى أراضنهـ.2012الجدار حتى يهانة 
 66/3/1663، الغد، عم ان

 
 عمى شق طريق باتجاه الضفة الشرقية من نير الوزاني المبنانيالجيش اإلسرائيمي يعمل  36

واصؿ جنش االحتبلؿ اإلسرائنمي العمؿ عمى شّؽ طرنؽ عسكرنة في اتجاه الضفة : طارؽ أبو حمداف
الشرقنة مف يهر الوزايي، وذلؾ بعد توقؼ لنومنف، بحنث وصمت الى إحدى الجرافات، أمس، الى حدود 

ا باتت جرافتاف عمى مسافة عشرة أمتار مف الضفة يفسها، وذلؾ في ظؿ ايتشار الضفة الشرقنة لميهر بنيم
 وعياصر المشاة االسرائنمننف المدججنف باألسمحة، وأجهزة المراقبة والتصونر.« المنركافا»مكنثؼ لدبابات 

 وتهدؼ الورشة اإلسرائنمنة التي تضـ نثبلث جرافات وحفارة، الى توسعة الطرنؽ لنصؿ عرضه الى حدود
 الخمسة امتار.

بأف العمؿ سنستمر لمدة أسبوعنف بدءا مف السناج « النوينفنؿ»وفي هذا اإلطار، أبمغ جنش االحتبلؿ 
وصوال حتى ضفة اليهر الشرقنة، ومف نثـ نسنر بموازاة اليهر ولمسافة  1967الشائؾ القدنـ والعائد لمعاـ 

المقاـ عمى الضفة « قرنة حصف الوزايي»مترا، بحنث نشرؼ تماما عمى ميتجع  45الى  30تتراوح بنف 
 الغربنة.

 66/3/1663، السفير، بيروت
 

 فمسطين المحتمةالجراد تدخل جنوب  منأسراب أخرى  31
رغـ مرور أسبوع عمى أسراب الجراد األولى التي وصمت الببلد، فقد اضطرت وزارة الزراعة اإلسرائنمنة، 

 آالؼ دويـ. 7ش المبندات في ميطقة تصؿ مساحتها إلى صباح النـو االنثينف، إلى استخداـ أربع طائرات لر 
جيوب ]فمسطنف وجاء أف أسرابا مف الجراد وصمت مف مصر المنمة الماضنة، واستقرت فوؽ كرـو زنتوف في 

 كما جاء أف هياؾ مخاوؼ مف إمكاينة تكانثر الجراد في الميطقة. .المحتمة[
 66/3/1663، 84عرب 

 
 ر من أزمة اقتصادية   تحذ   اإلسرائيميةوزارة المال  33

حّذرت وزارة المالنة اإلسرائنمنة مف أزمة اقتصادنة واسعة، في ظؿ ما تشهده الدولة : الياصرة )فمسطنف(
 العبرنة مف تباطؤ في مختمؼ القطاعات االقتصادنة والتجارنة الداخمنة والخارجنة.

نشهد تباطًؤا"، محذرة مف "االيعكاسات  وقالت الوزارة في تقرنر صادر عيها إف "اليشاط االقتصادي إلسرائنؿ
التي قد تترتب عمى التقمنصات الحادة التي ُأدخمت عمى المنزاينة الفدرالنة األمرنكنة، ال سنما فنما نتعمؽ 

 بالدعـ األمرنكي إلسرائنؿ".
 ( أف "يسبة اليمو خبلؿ هذه الفترة2012وجاء في التقرنر الذي غطى الربع األخنر مف العاـ الماضي )

 شهدت تباطؤا، كما تراجع بشكؿ ممحوظ حجـ التصدنر واالستنراد واالستهبلؾ لمفرد". 
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وفي السوؽ العقاري؛ ُسجؿ خبلؿ شهر كايوف نثايي )نيانر( الماضي ايخفاًضا بيسبة خمسة عشر في المائة 
 عمى عدد الشقؽ السكينة التي تـ شراؤها، وذلؾ مقارية مع الشهر الذي سبقه.

ات الرسمنة الصادرة عف وزارة المالنة اإلسرائنمنة إلى حصوؿ ايخفاض في عدد الصفقات كما تشنر المعطن
 التي تـ عقدها في السوؽ العقاري خبلؿ الشهر الماضي.

 66/3/1663قدس برس، 
 

 6611إلى عدد يرتفع ال"العمل من أجل فمسطينيي سورية": ستة شيداء بقصف لممخيمات و  38
جؿ فمسطنيني سورنة" أف ستة الجئنف فمسطنيننف استشهدوا خبلؿ أعميت "مجموعة العمؿ مف أ: دمشؽ

الساعات الماضنة، جراء القصؼ الذي تعرضت له، عدة مخنمات لبلجئنف في سورنة، وبذلؾ نرتفع عدد 
 (. 1066الشهداء إلى )

نة (: "إف الشهند أدهـ خالد عنسى فمسطنيي الجيس3-11وقالت المجموعة، في بناف صحفي النوـ االنثينف )
 مف أبياء مخنـ الينرب، استشهد برصاص قياص أنثياء ذهابه إلى الجامعة".

وأضافت أف "الشهند حساـ سمنماف مف سكاف مخنـ النرموؾ، استشهد متأنثرًا بجراحه جراء إصابته بشظنة 
قذنفة هاوف سقطت في مخنـ النرموؾ السبت الماضي، فنما استشهد أحمد الكردي مف سكاف مخنـ الحسنينة 

آخروف جراء القصؼ المكنثؼ عمى المخنـ، حنث سقطت عدة قذائؼ عمى  16ؼ دمشؽ، وأصنب برن
ميازؿ، وأماكف إنواء اليازحنف". وذكرت المجموعة أف الطفمة هبة أحمد العبد هلل مف بمدة الطنبة المجاورة 

أحمد خالد لمخنـ خاف ديوف لبلجئنف الفمسطنيننف، استشهدت جراء القصؼ عمى البمدة، في حنف استشهد 
الخمؼ مف أبياء مخنـ الحسنينة جراء سقوط قذنفة بالقرب مف مدرسة الوكالة في ميطقة المشروع القدنـ، كما 
استشهد المسف حسف الباشا، متأنثرًا بجروح كاف أصنب بها قبؿ أسابنع جراء عممنات قصؼ طالت ميزله في 

 مخنـ النرموؾ". 

 66/3/1663، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 لمعيش بدولة فمسطين وترك الجنسية اإلسرائيمية استعدادىميؤكدون  84 رىأس 32
قاؿ األسرى الفمسطنينوف مف داخؿ الخط االخضر بأيهـ جاهزوف لمعنش في حدود الدولة  :راـ اهلل

الفمسطنينة بشكؿ مؤقت في حاؿ استمرت حكومة االحتبلؿ برفض اطبلؽ سراحهـ في أنة مفاوضات أو 
 تسونة سناسنة.

يحف األسرى الفمسطنينوف مف »اء في يص رسالة األسرى، التي وصمت وزارة شؤوف األسرى والمحررنف: وج
الداخؿ الفمسطنيي المحتؿ ومف القدس الشرقنة، يرى أف أنة تسونة سناسنة نتـ التوصؿ النها وتتجاوزيا كما 

 «.اـ لياحدث معيا في صفقة شالنط وما سبقها مف إفراجات سناسنة هي بمنثابة قرار اعد
اذا استمرت المراوغة االسرائنمنة واستنثياؤيا وشطبيا مف أنة افراجات قادمة فإييا »وقاؿ األسرى في رسالتهـ: 

جاهزوف لمعنش في حدود الدولة الفمسطنينة، وبهونتيا الفمسطنينة، وبشكؿ مؤقت مرتبطة بالمدة الزمينة 
 «.ة االحتبلؿ بإبقائيا داخؿ السجوفالمتبقنة ليا مف أحكاميا وذلؾ لتفونت الفرصة عمى حكوم

أيه بعد هذه السيوات مف العذاب والتضحنة يستحؽ أف يعود الى بنوتيا ويكمؿ ما تبقى ليا »وأكد األسرى: 
مف حناة بنف أهميا، ولكييا مستعدوف أف يعنش في حدود دولتيا الفمسطنينة متيازلنف عف الجيسنة االسرائنمنة 

 «.قابيا العداميا داخؿ السجوفالتي أصبحت سنفا نسمط عمر ر 
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يحف يتشرؼ بالحصوؿ عمى الهونة الفمسطنينة وجواز السفر الفمسطنيي وااليتقاؿ »وأضافوا في الرسالة: 
 «.لمحناة في الدولة الفمسطنينة تحت رانة العمـ الفمسطيي

صنريا بند السجاف حناتيا أماية بنف أندنكـ، ال تتركويا في هذا العذاب، وال تضعوا م»واختتمت الرسالة: 
واالحتبلؿ، فيحف التزميا بقرارات القنادة الفمسطنينة ويضاليا ضد االحتبلؿ في ظروؼ الحرب، ومف واجب 

 «.القنادة أف تمتـز بتحرنريا في ظروؼ السمـ والهدوء
 66/3/1663، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 عمى االعتقال اإلداري اً تجاجاح عن الطعام مفتوحاً  اً أسرى يخوضون إضراب "الضمير": ثمانية 31

أسرى في سجوف االحتبلؿ اإلسرائنمي،  8ذكرت مؤسسة الضمنر لرعانة األسنر وحقوؽ اإليساف، أف 
 نخوضوف إضراًبا مفتوًحا عف الطعاـ، احتجاًجا عمى اعتقالهـ بشكؿ إداري.

لتقى أنثياء وأوضحت المؤسسة في بناف صحفي، وصمت "فمسطنف أوف النف" يسخة عيه، أف محامنها ا
عامًا(  38زنارته لسجف "هدارنـ"، الخمنس الماضي، المعتقؿ اإلداري المضرب عف الطعاـ سامر البرؽ )

فبرانر  27وأفاد محامي الضمنر أف البرؽ نخوض إضراًبا مفتوًحا ميذ  مف بمدة جنوس قضاء قمقنمنة.
 شهور. 3ت الشهر، لمدة مف ذا 24الماضي، احتجاجا عمى تجدند أمر االعتقاؿ اإلداري بحقه في 
( أسرى آخرنف مضربنف عف الطعاـ في 7وأكدت وحدة التونثنؽ والدراسات في مؤسسة الضمنر، وجود )

عامًا( مف العنسونة  33عامًا( مف دورا الخمنؿ، وسامر عنساوي ) 36سجوف االحتبلؿ، وهـ: أنمف شراوية )
عامًا( وحاـز الطونؿ وجمنعهـ  26نا الحنح )عامًا( ومحمد اليجار وزكر  31قضاء القدس، ونويس الحروب )

براهنـ الشنخ خمنؿ مف أرنحا.  مف الخمنؿ، وا 
 66/3/1663، فمسطين أون الين

 
ضراب ويبسجن النقب  "خمسةقسم "الاالحتالل يقتحم  39  في "إيشل"لألسرى قطع الماء عن "مجدو" وا 

، قسـ  أكد مركز أسرى فمسطنف لمدراسات أف وحدات إسرائنمنة خاصة اقتحمت، في سجف  5مساء النـو
 اليقب، وأجرت حممة تفتنش واسعة في غرؼ القسـ.

وأوضح مدنر المركز الباحث رناض األشقر، أف الوحدات الخاصة التي تسمى "كنتر" اقتحمت القسـ ويقمت 
أسرى مف القسـ إلى زيازنف العزؿ االيفرادي، بسبب ممارسة الرناضة في ساحة الفورة، فنما طرؽ أسرى  3

 القسـ عمى األبواب احتجاجًا عمى هذا اإلجراء التعسفي.
'، تمنثمت بقطع الماء لنـو 2مف جهته؛ قاؿ يادي األسنر: "إف إدارة سجف مجدو فرضت عقوبات عمى قسـ '

 كامؿ وعدـ زنارة األهؿ مرتنف، وذلؾ عقاًبا لهـ عمى إعادة وجبات الطعاـ خاصتهـ".
و"، إنثر زنارته لهـ، قولهـ: "إف الوضع داخؿ السجف ال نزاؿ ويقؿ محامي يادي األسنر عف أسرى "مجد

متوترا ميذ استشهاد األسنر عرفات جرادات"، مطالبنف بخطوات جدنة لميظر في أوضاعهـ داخؿ سجوف 
 االحتبلؿ.

إلى ذلؾ، يّفذ أسرى سجف "إنشؿ" إضرابا احتجاجنا، تمنثؿ بإرجاع وجبات الطعاـ، احتجاجا عمى عزؿ عدد 
دنف باتخاذ خطوات احتجاجنة خبلؿ األناـ المقبمة، دعما لمطالب األسرى في ظؿ ايتهاؾ إدارة ميهـ، مهد

واشتكى "أسرى إنشؿ" مف استمرار إدارة السجوف في اتباع سناسة اإلهماؿ الطبي وبشكؿ  السجوف لحقوقهـ.
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ذ خطوات عممنة متعمد تجاه األسرى المرضى، وعدـ تقدنـ العبلج لهـ، مطالبنف بضرورة إيقاذهـ واتخا
 إليهاء معاياتهـ.

 66/3/1663، فمسطين أون الين
 

 مع األسرى في سجون االحتالل محررة يضربن عن الطعام تضامناً  أسيرة قطاع غزة: ستون 34
أضربت عشرات األسنرات المحررات مف قطاع غزة عف الطعاـ أمس تضاميًا مع األسرى في : حامد جاد

إطار وقفة تضامينة مع االسرى يظمتها أمس جمعنة الدراسات  سجوف االحتبلؿ اإلسرائنمي وذلؾ في
 اليسونة التيمونة الفمسطنينة قبالة مقر المفوض السامي لؤلمـ المتحدة في مدنية غزة.

وأعميت عضو المكتب السناسي لمجبهة الشعبنة  ورئنسة مجمس إدارة الجمعنة األسنرة المحررة مرنـ أبو دقة 
جمعنة في خنمة االعتصاـ المقامة قبالة مقر المفوض السامي لؤلمـ المتحدة خبلؿ مؤتمر صحفي عقدته ال

وحتى آخر أسنرة محررة  1967أسنرة مف األسنرات المحررات في غزة ميذ العاـ  60في غزة أف يحو 
 شاركف في االضراب المذكور تضاميًا مع األسرى.

لمتأكند عمى أف المرأة الفمسطنينة جزء أساسي وأوضحت أف اإلضراب نأتي تزاميًا مع النوـ العالمي لممرأة و 
 في اليضاؿ ومشاركة اساسنة في يصرة األسرى والقضنة الفمسطنينة. 

 66/3/1663، الغد، عم ان
 

 وقفة تضامنية مع األسرى في الدنماركينظمان الشباب الفمسطيني  ومنظمةالتجمع الديمقراطي  37
الفمسطنيي وميظمة الشباب الفمسطنيي في العاصمة الديماركنة "األناـ": أقاـ التجمع الدنمقراطي  -راـ اهلل 

 كوبيهاغف، أوؿ مف امس وقفة تضامينة مع األسرى المضربنف عف الطعاـ في سجوف االحتبلؿ االسرائنمي.
وحمؿ المشاركوف في الوقفة التضامينة صور األسرى وتوزنع ميشورات بالمغة الدايماركنة عمى المارة 

عدد وحالة األسرى والمعتقمنف الفمسطنيننف والمعاممة البلإيساينة التي نتعرضوف لها تتضمف معمومات عف 
والتي ال تخضع لمقايوف الدولي في معاممة األسرى وكاف آخر ضحنة المعاممة الوحشنة االسرائنمنة سقوط 

 الشهند عرفات جرادات مف قرنة سعنر في مدنية الخمنؿ.
 66/3/1663، األيام، رام اهلل

 
 في الضفة فمسطينيًا  62تالل يعتقل االح 86

فمسطنينًا في قرى ومحافظات الضفة  15اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائنمي فجر امس : الرحنـ حسنف عبد
الغربنة. ففي مخنـ عاندة شماؿ مدنية بنت لحـ اعتقمت قوات االحتبلؿ ستة فمسطنيننف بعد أف داهـ الجيود 

عتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائنمي خمسة فمسطنيننف مف البمدة القدنمة في ميازلهـ في المخنـ وفتشوها، فنما ا
 مدنية القدس المحتمة.

فمسطنيننف بالقرب مف إحدى  4أما في مدنية يابمس زعمت إسرائنؿ أف الجيود اعتقموا المنمة قبؿ الماضنة، 
 المستوطيات المقامة عمى أراضي جيوب مدنية يابمس.

 66/3/1663، االتحاد، أبو ظبي
 

 نابمس: تجمع "سواعد كنعانية" لخدمة المجتمع  86
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، هو االسـ الذي اختارته مجموعة مف الشباف والفتنات مف مدنية "سواعد كيعاينة: "بدنعة زنداف –راـ اهلل 
يابمس، في شماؿ الضفة الغربنة، لتجّمعهـ الذي نهدؼ إلى خدمة المجتمع، خصوصًا مف نتعرضوف 

  حتبلؿ.اليتهاكات مف قبؿ قوات اال
يحف مجموعة شبابنة شعرت بضرورة القناـ بشيء ما »، والء الشمبي: «سواعد كيعاينة»وقالت الياشطة في 

لمساعدة الميكوبنف مف أبياء شعبيا. عيدما بدأيا كيا أربعنف شابًا وفتاة، ويحف اآلف خمسوف متطوعًا، وهياؾ 
ة، ووجدوها تعبر عيهـ، وعف رغباتهـ في إقباؿ كبنر عمى االيضماـ لهذا التجمع ممف راقت لهـ الفكر 

 «.المساعدة
البدانة كايت عبر تجار هـ في األساس مف أقارب »، قالت الشمبي: «سواعد كيعاينة»وحوؿ الدعـ المالي لػ 

سواعد »نممس الدور الفاعؿ والمؤنثر لػ « اليابمسي»أعضاء في التجمع، ومع الوقت، وبعد أف بدأ المجتمع 
كات عدة تقدـ الدعـ، إضافة إلى ما يقدمه مف مصروفيا الشخصي كطبلب، ومف ، بدأت شر «كيعاينة

في «: »سواعد كيعاينة»ونقوؿ ولند التكروري، الياشط في «. رواتبيا كعاممنف في مؤسسات خاصة وعامة
نثبلنثة أشهر، هي عمر المجموعة قميا بالكنثنر مف اليشاطات في محافظة يابمس، أهمها توزنع المواد 

وغنرها مف األشناء األساسنة عمى األسر المحتاجة في قرى عدة في المحافظة، وبخاصة تمؾ التي  الغذائنة
 تتعرض العتداءات شبه نومنة مف قوات االحتبلؿ، أو المستوطيات، كما قميا بإعادة 

بياء ميازؿ دمرتها جرافات جنش االحتبلؿ، إضافة إلى زناراتيا أهالي األسرى المتواصمة، وعمى رأسهـ 
 «.المضربوف عف الطعاـ، أو المحكوموف بمحكومنات عالنة نمكف وصؼ بعضها بالخنالنة

 66/3/1663الحياة، لندن، 
 

 .. بال حقوق"األونروا"المعمم الفمسطيني خارج  81
، وقد 1982، معطؿ ميذ اجتناح العاـ «االتحاد العاـ لممعممنف الفمسطنيننف في لبياف»: ايتصار الدياف

، وترعى شؤوف معممي «ميظمة التحرنر الفمسطنينة»، تابعة لػ «ية تحضنرنة لممعممنفلج»استحدنثت مكايه 
والمعمموف إف حالفهـ الحظ، وعمموا في «. المجية»فقط، كما نقوؿ األستاذ عنثماف أمنف سر « األويروا»

مة، المدارس الخاصة، ال أحد نرعى مصالحهـ، إذ ال ضماف اجتماعنا وصحنا، وال تعونضات ليهانة الخد
لمف نمجأ معممو المدارس الخاصة، لحمانتهـ مف بعض المؤسسات التعمنمنة التي تستغمهـ  واألجور متدينة.

 في حاؿ حدوث أي طارئ؟
ال تستوعب كؿ األساتذة « األويروا»مهية التعمنـ في لبياف مميوع عمى الفمسطنيي أف نمارسها، ومدارس 

، ما نقمؿ عدد األساتذة، عيدها نمجأ األستاذ إلى العمؿ المتخرجنف، حنث إيها تقمص كؿ عاـ مف خدماتها
في بعض المدارس الخاصة التي إدارتها قد تحتكر المعمـ الفمسطنيي، وذلؾ لضرورة الحاجة إلى العمؿ، 

 قت حنث ُنحـر مف تعونض يهانة الخدمة، أو نعمؿ خارج يطاؽ القايوف.ؤ فعيدها نعمدوف إلى إجراء عقد م
وحرمايه مف العمؿ وحؽ التعمنـ نعمد إلى الهجرة عف لبياف مف أجؿ لقمة العنش.  ويتنجة لمضغط عمنه،

يطالب قناداتيا الفمسطنينة السناسنة »نضنؼ عنثماف، مسؤوؿ االتحاد العاـ لممعممنف الفمسطنيننف في لبياف: 
نتابعوا ونشددوا  في لبياف، وقنادة ميظمة التحرنر الفمسطنينة التي فوضياها أمريا ومستقبميا السناسي، بأف

عمى الموضوع لدى السمطات المبياينة المعينة باألمر، حتى تفتح عمى األقؿ سبؿ العنش لمفمسطنيي، كما 
 «.يطالب أنضًا الدوؿ العربنة التي تدعـ فمسطنف وقضنتها أف تفتح ليا أبواب سوؽ العمؿ
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المعمـ »اسمه، قاؿ: ، طمب عدـ التصرنح عف «األويروا»مف جايبه، مدنر في مدرسة مف مدارس 
الفمسطنيي داخؿ مؤسسات األويروا، نعمؿ في ظروٍؼ صعبة وقاسنة جدًا، فهو أواًل لـ نيؿ حقوقه مقارية مع 
ما نصدر عف الدولة المبياينة، كما ايه هياؾ فرؽ شاسع بنف ما نتقاضاه المعمـ الفمسطنيي والمعمـ المبيايي 

عات التدرنس، فالمعمـ في المدارس الرسمنة المبياينة بحسب القايوف، أضؼ إلى ذلؾ موضوع تياقص سا
تتياقص ساعات تدرنسه بعد مضي خمسة عشر عامًا مف العمؿ، حنث تصؿ ساعات التدرنس إلى خمس 

عدـ وجود يّظار وأساتذة احتناط، مع العمـ أف سناسة األويروا تيادي »عدا عف ذلؾ لفت إلى «. عشرة حصة
المضنفة، وكذلؾ األمر باليسبة لموضوع الفوائد الجايبنة المتعمقة بميح  بأف نكوف التعامؿ بحسب الدولة

التعمنـ، وميح الزواج والوفاة، وهذه األمور كمها ال نستفند ميها األساتذة الذنف نعمموف في مدارس األويروا، 
ة، كذلؾ نجب التيونه إلى أمر ضروري جدًا وهو أف المعمـ الفمسطنيي نعمؿ في ظروؼ اقتصادنة صعب

 «.وبنئة غنر مبلئمة
 66/3/1663، السفير، بيروت

 
 في لبنان لبناء جامعة فمسطينية "االونروا"المقر الرئيسي لر أمامالبيًا ط اً اعتصام"أشد" ينظم  83

عدد الميح الجامعنة التي تقدمها سيونًا لمطمبة الفمسطنيننف في لبياف، واستكمااًل « األويروا»رفضًا لتقمنص 
مف أجؿ بياء جامعة فمسطنينة مجاينة في « اتحاد الشباب الدنموقراطي الفمسطنيي ػ أشد»ها لمحممة التي نيفذ

في بنروت ػ بئر حسف، تحت عيواف « االويروا»لبياف، أقاـ االتحاد اعتصامًا طالبنًا أماـ المقر الرئنسي لػ
ورفع المعتصموف  حاد.بمشاركة رئنس االتحاد نوسؼ أحمد وعدد مف أعضاء قنادة االت« مف حقيا أف يتعمـ»

لمشكبلت الطمبة « األويروا»وشعارات تيدد بإهماؿ « يرند جامعة فمسطنينة في لبياف»الفتة كبنرة كتب عمنها 
 الجامعننف وتحممها مسؤولنة ضناع مستقبمهـ التعمنمي.

وأكد عضو قنادة االتحاد عاصؼ موسى أف هدؼ االعتصاـ هو دّؽ جرس اإليذار والتحذنر مف مغبة 
ميحة  100ستمرار بسناسة اإلهماؿ والبلمباالة المتبعة مف قبؿ األويروا. ولفت إلى تراجع عدد الميح مف اال

 ميحة. 50إلى 
 66/3/1663، السفير، بيروت

 
 منع الفمسطيني من العمل في لبنان يغير وجية دراستو الجامعية  88

درس المحاماة عيدما سأله أستاذه كاف عوض في السية النثاينة ن: عمر وهبه -مخنـ مار الناس )بنروت( 
ماذا تفعؿ في كمنة الحقوؽ وأيت فمسطنيي؟ ماذا ستفعؿ عيدما تتخرج وهؿ ستجمس في الميزؿ »الجامعي: 

وبعد حوار لطنؼ اقتيع «. أيا فقط أحب التخصص في هذا المجاؿ»فأجابه عوض: «. مف دوف عمؿ؟
راسة الفمسفة وتخرج وهو نعمؿ اآلف أستاذًا في عوض بتغننر تخصصه مف كمنة الحقوؽ إلى كمنة اآلداب لد

وتوقؼ طموح عوض في ممارسة المحاماة لنيتهي به المطاؼ أستاذًا نقارع «. أويروا»نثايونة تابعة لوكالة 
 التبلمنذ.

وفي لبياف نكاد نيعدـ وجود طبلب فمسطنيننف ندرسوف الحقوؽ، وهي مف بنف أربعة مجاالت ال نستطنع 
العمؿ بها بشكؿ قايويي وهي الطب والهيدسة والصندلة والحقوؽ، إذ ال َنحؽ له البلجئ الفمسطنيي 

االيضماـ إلى يقابات تمؾ المهف. فهو إف أصّر عمى دراستها فعمنه أف نختار بنف الهجرة إلى خارج لبياف 
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اء لمعمؿ في مجاله، أو التقوقع داخؿ المخنـ والعمؿ ضمف يطاقه الضنؽ وبشكؿ فردي. فكنثنر مف األطب
 نعمموف في ميازلهـ أو في مستوصفات صغنرة لقاء أجر زهند جدًا.

إلى أف استمرار ميع الفمسطنيننف مف مزاولة تمؾ « شاهد»وتشنر المؤسسة الفمسطنينة لحقوؽ اإليساف 
األعماؿ الحرة أدى إلى عزوؼ الطبلب عف هذه االختصاصات وخصوصًا الطب والمحاماة، ما سنؤدي 

في  ي الكفاءات التي تؤمف حاجة البلجئنف في المخنمات وخصوصًا لجهة الطبابة.مستقببًل إلى يقص ف
المقابؿ تزاند عدد الطبلب يحو اختصاصات تعتبر جدندة في الوسط الفمسطنيي في المخنمات منثؿ اإلعبلـ، 
وساعد ايطبلؽ العدند مف الفضائنات الفمسطنينة في بنروت عمى تشجنع الشباب عمى الدخوؿ في هذا 

 مجاؿ.ال
 66/3/1663، الحياة، لندن

 
 باحثون: أكثر من نصف النساء بقطاع غزة يتعرضن لمعنف 82

تزاندت وتنرة العيؼ ضد المرأة في قطاع غزة, في األناـ األخنرة بشكؿ مستمر, حتى وصمت يسبة  : غزة
 % داخؿ القطاع وفقا لمجهاز المركزي لبلحصاء الفمسطنيي.51اليساء المعيفات الى 

ى الشوا مدنرة وحدة المرأة في المركز الفمسطنيي لحقوؽ اإليساف أف الكنثنر مف اليساء فقدف وقالت مي
حناتهف يتنجة العيؼ الواقع عمنهف, ويتنجة الجرائـ التي ترتكب بحقهف في المجتمع. وأوضحت الشوا أيه مف 

 المفترض أف تعمو األصوات لوقؼ كؿ أشكاؿ العيؼ ضد المرأة.
ـ المتحدة لممرأة هبة الزناف أوضحت أف هياؾ عوامؿ كنثنرة تساعد عمى زنادة العيؼ مف جهتها ميسقة األم

 ضد المرأة مف بنيها قضانا االيقساـ واالحتبلؿ اإلسرائنمي لفمسطنف.
وقاؿ يائب مدنر مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإليساف ماتناس بنيكنه قاؿ خبلؿ حمقة يقاش بعيواف "حؽ 

مكتب المفوض السامي والمركز الفمسطنيي لحقوؽ اإليساف وبالتعاوف مع ميظمة المرأة في الحناة" يظمها 
األمـ المتحدة لمطفولة, وميظمة األمـ المتحدة لممرأة بمياسبة نوـ المرأة العالمي: "عيدما يتحدث عف حقوؽ 

 المرأة يتحدث عف معاننر الحد األديى التي نجب تطبنقها في المجتمعات".
النويسنؼ دناف أراكي أف العيؼ ضد المرأة نؤنثر عمى األطفاؿ, مبنية أف األطفاؿ واوضحت مدنرة مكتب  

الذنف نتعرضوف لمعيؼ نؤنثر في شخصنتهـ ونصبح لدنهـ اكتئاب أو ايطواء عف مجتمعهـ, وممكف أف 
 نجعمهـ عدوايننف.

 66/3/1663، الغد، عم ان
 
 
 

     مع االحتالل في أسبوع ياتفمسطيني ُأصيبوا خالل مواج مواطنأكثر من مئتي "أوتشا":  81
أظهر تقرنر أممي، أف أكنثر مف مائتي مواطف فمسطنيي ُأصنبوا خبلؿ مواجهات ايدلعت األسبوع راـ اهلل: 

 الماضي مع قوات االحتبلؿ اإلسرائنمي في مياطؽ الضفة الغربنة المحتمة.
نينة "أوتشا" في تقرنره الصادر النـو وبّنف مكتب الشؤوف اإليساينة التابع لؤلمـ المتحدة في األراضي الفمسط

(، أف المواجهات ايدلعت عمى إنثر قمع االحتبلؿ لمفعالنات الشعبنة التي يظمها فمسطنينوف 3|10األحد )



 
 
 

 

 

           18ص                                    1972العدد:                66/3/1663اإلثنين  التاريخ:

لمتضامف مع األسرى المضربنف عف الطعاـ في المعتقبلت اإلسرائنمنة، والتي استمرت عمى مدار األسبوع 
.  الميصـر

طفبًل بجروح مختمفة وحاالت اختياؽ جّراء  49فمسطنينًا بنيهـ  214ورصد التقرنر إصابة ما ال نقؿ عف 
إطبلؽ جيود االحتبلؿ لقيابؿ الغاز واألعنرة المعدينة المغمفة بالمطاط والرصاص الحي في بعض الحاالت، 

 بنة، وفؽ التقرنر.جيود إسرائنمننف خبلؿ عممنات قمع الفعالنات الشع 6وفي المقابؿ ُأصنب 
وذكر "أوتشا" في تقرنره، أف الحواجز العسكرنة كاف لها اليصنب األكبر مف االشتباكات والمواجهات التي 
وقعت األسبوع الماضي، حنث وقعت أوسعها وأكنثرها عيفًا بالقرب مف حاجز بنتوينا في راـ اهلل وحوارة في 

ومخنـ العروب لبلجئنف في ، وكؿ مف مدنية بنت لحـ يابمس وقميدنا في القدس المحتمة والجممة في جينف
وفي سناؽ متصؿ، ايدلعت خبلؿ األسبوع الماضي اشتباكات بنف مواطينف فمسطنيننف وقوات الخمنؿ. 

االحتبلؿ في بمدة سمواف شرقي مدنية القدس، أسفرت عف إصابة سندة مقدسنة في رقبتها برصاصة معدينة 
 مغمفة بالمطاط.

 66/3/1663قدس برس، 
 

ًً يزورون أبناءىم في 32غزة: أىالي  89   معتقل "نفحة" أسيرًا
مف زنارة أبيائهـ  معتقؿ "يفحة" الصحراوي اإلسرائنمي غزة: تمكف العشرات مف أهالي األسرى الفمسطنيننف في

مف  (. وقالت متحدنثة باسـ المجية الدولنة لمصمنب األحمر في غزة إف خمسة وخمسنف3|11النوـ االنثينف )
تمكيوا فجر النوـ االنثينف مف مغادرة القطاع عبر معبر بنت حايوف "انرز"  معتقؿ "يفحة" ي المعتقمنف فيأهال

 مف أبيائهـ المعتقمنف. 35شماؿ قطاع غزة في طرنقهـ الى معتقؿ "يفحة" لزنارة 
 66/3/1663قدس برس، 

 
 بتيمة إطالق النار في حيفا 84 فمسطينيياعتقال أربعة من  84

لشرطة اإلسرائنمنة عمى اعتقاؿ أربعة مواطينف فمسطنيننف مف سكاف شماؿ األراضي المحتمة أقدمت ا: حنفا
، بحجة االشتباه فنهـ بإطبلؽ يار مف أسمحة كايت بحوزتهـ مف سنارة كايوا نستقمويها قرب 1948عاـ 

 مدنية حنفا.
بمدة بسمة طبعوف داخؿ  وبحسب بناف لشرطة االحتبلؿ؛ فإيها اعتقمت أربعة مواطينف فمسطنيننف مف سكاف

األراضي المحتمة، تتراوح أعمارهـ بنف نثماينة عشر عاًما وانثينف وعشرنف عاًما، بشبهة إطبلؽ أعنرة يارنة 
(، عيد الساعة النثالنثة مف فجر النوـ االنثينف 48بالهواء في جادة بف غورنوف بحنفا )شماؿ فمسطنف 

 ف المكاف"، كما جاء في بناف الشرطة. (، مشنرة إلى أيهـ "فروا هاربنف بسنارتهـ م3|11)
 

وأضافت الشرطة أف إطبلؽ اليار لـ نسفر عف وقوع إصابات، حنث تـ اعتقاؿ الشباف عمى حاجز لمشرطة 
 تـ يصبه في الميطقة، دوف أف تكشؼ مزنًدا مف التفاصنؿ.

 66/3/1663قدس برس، 
 

 ضفة والقدسالف مدمن مخدرات في ال 26: أكثر من في رام اهلل  وزير الصحة 87
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 50صرح وزنر الصحة هايي عابدنف بأف عدد المدمينف في الضفة الغربنة والقدس نتجاوز  :معا–بنت لحـ 
 ألؼ.

وأضاؼ أف هذه االرقاـ تجعميا يكنثؼ الجهود مف أجؿ العمؿ وبكؿ جد لتوعنة أفراد المجتمع مف المخدرات 
ف مع جمنع الشركاء مف وزارات معينة ومؤسسات وأكد اف وزارة الصحة عمى أتـ االستعداد لمتعاو  وأضرارها.

 وجمعنات مف أجؿ العمؿ معا في إطار واحد لمكافحة المخدرات والمؤنثرات العقمنة.
 66/3/1663، وكالة معًا اإلخبارية

 
 كتاب المتياز النحال زعرب ..معاصرة" نسائية"فمسطينيات.. وجوه  26

مسطنينات.. وجوه يسائنة فمسطنينة معاصرة" لمكاتبة صدر حدننثًا فى قطاع غزة كتاب "ف: سارة عبد المحسف
امرأة  250امتناز اليحاؿ زعرب، وهو األوؿ مف يوعه فهو عبارة عف بحث نرصد ونونثؽ سنر وتراجـ 

وأشارت الكاتبة أف العمؿ استغرؽ فى جمع مادته  فمسطنينة معاصرة ميذ بدانة القرف العشرنف وحتى اآلف.
 ارب النثبلث سيوات.واإلعداد والتيسنؽ له ما نق

 7/3/1663، اليوم السابع، مصر
 

 بتكمفة أقل ذكي إلدارة المباني إلكترونينظام بولتيكنك" يقومون بتطوير  جامعةالخميل: طالب في  26
تمكف طمبة بإحدى الجامعات الفمسطنينة مف تطونر يظاـ إلكترويي ذكي إلدارة المبايي، : عوض الرجوب

قة ومساعدة ذوي االحتناجات الخاصة، بتكمفة أقؿ بكنثنر مف مشارنع نساعد عمى توفنر وتوزنع الطا
 مشابهة.

 -مف يوافذ وأبواب وكهرباء وأدوات كهربائنة-وتتخمص فكرة المشروع في التحكـ في معظـ مكويات المبيى 
 سمكنا والسمكنا بواسطة جهاز التحكـ )رنموت( أو الهاتؼ المحموؿ أو لوحات المفاتنح، واألهـ مف خبلؿ

 الصوت أو الرسائؿ القصنرة.
وأيَجز المشروع أربعة مف طمبة كمنة تكيولوجنا المعمومات وهيدسة الحاسوب، في جامعة "بولنتكيؾ فمسطنف" 
بمدنية الخمنؿ جيوب الضفة الغربنة، هـ حمزة أبو عجمنة وفؤاد أبو عنشة وآمية المصري وسارة الحداد 

 وسؼ صبلح.بإشراؼ مدنر مكتب رئنس الجامعة المهيدس ن
 66/3/1663، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مع األسرى في سجون االحتالل الصييوني تضامنية وقفةإربد:  21

يظمت الحركة اإلسبلمنة وقوى حزبنة في إربد مساء أوؿ مف أمس، وقفة تضامينة : أحمد التمنمي -اربد 
األردينة نكوف لمحكومة  فألى وجوب اليظر إولفت المشاركوف  مع األسرى في سجوف االحتبلؿ الصهنويي.

دور فعمي وجدي وكذلؾ القنادة الفمسطنينة لبلهتماـ بقضنة األسرى، إذ نجب رفع دعاوى مف خبلؿ المحاكـ 
 الجيائنة الدولنة ضد االحتبلؿ اإلسرائنمي لتجاهمهـ جمنع االتفاقنات الدولنة المتعمقة بمعاممة األسرى.

لذي عاد بالفمسطنيننف عشرات السيوات إلى الخمؼ، إذ نجب إتماـ وأكدوا ضرورة إيهاء االيقساـ الفمسطنيي ا
المصالحة الفمسطنينة بنف حركتي فتح وحماس وتحمنؿ المسؤولنة لكؿ مف نؤخر المصالحة أو نضع 
العراقنؿ في طرنقها، مؤكدنف أف الفمسطنيننف ال نقبموف بأرض أخرى سوى فمسطنف، ونؤميوف ببقاء األردف 

 نا عمى كؿ المؤامرات.قونا مينعا حرا عص



 
 
 

 

 

           11ص                                    1972العدد:                66/3/1663اإلثنين  التاريخ:

 66/3/1663الغد، عم ان، 
 

 سيتعبيما من يبحث عن مشكمة بينو نعيم قاسم: حزب اهلل عمى عالقة طيبة مع حماس  23
ف أرأى يائب األمنف العاـ لحزب اهلل الشنخ يعنـ قاسـ : داود رماؿ ،محمد الحسنيي ،عدياف الراشد - بنروت

 -سورنة تتعرض لهجمة دولنة أمرنكنة  أفمؽ مف رؤنة تقوؿ فنها ميط واألزمةموقؼ حزب اهلل مف سورنة 
قمنمنةإسرائنمنة تسهـ فنها دوؿ عربنة  -غربنة  جراءاليظاـ فنها  إسقاطجؿ أمف  وا  تغننر في المعادلة  وا 
الجدند الذي  األوسطغمبة فرنؽ سناسي جدند نيسجـ مع الطروحات التي تراها أمرنكا في الشرؽ  إلىنؤدي 

 يطقة.ترنده في الم
المحمنة  "مسمحةالمجموعات "البعض قنادات وأشار قاسـ، في حوار مع جرندة األيباء الكونتنة، إلى أف 

ورفض لميطؽ المقاومة وايسجاـ مع الميظومة الغربنة األمرنكنة هذا  "إسرائنؿ"المؤنثرة تتحدث عف تسونة مع 
ي، لذا موقؼ حزب اهلل ميطمؽ مف سورنة تتعرض العتداء خارج أفيدرؾ  األولىكمه جعميا مف المحظة 

مسايدة اليظاـ السوري كجزء مف الموقع المقاوـ الذي اتخذه هذا اليظاـ خبلؿ كؿ الحقبة السابقة وفي 
حمت  وأيهادولة ممايعة،  وأيهاجايب المقاومة،  إلىسورنة وقفت  أفأصعب الظروؼ، يحف ال ييسى 

نف في داخؿ سورنة، وايها وقفت معيا في حرب القضنة الفمسطنينة وسمحت وساعدت وحضيت الفمسطنين
 .2006سية  "إسرائنؿ"لبياف الدفاعنة ضد 

 أفموقؼ حركة حماس مف األزمة في سورنة. حنث رأى الشنخ قاسـ  إلىوفي سناؽ الحدنث تـ التطرؽ 
حماس في وضع ال تحسد عمنه، وهي محرجة، بنف المتابع العاـ الذي نضغط في سورنة باتجاه مواجهة 

مع  يظاـ وخصوصنة سورنة في دعـ المقاومة، وفي اليهانة حماس هي مسؤولة عف إقرار ما تراه ميسجماً ال
خصوصنتها ومكايتها في فمسطنف، وال أرند الدخوؿ في جدؿ حوؿ الصح والخطأ، ألف لكؿ جهة معطناتها 

ؿ، حزب اهلل عمى عبلقة وظروفها التي تتحمؿ مسؤولنة الدفاع عيها وتبنايها لآلخرنف، لكف عمى سبنؿ المنثا
ناهـ رغـ االختبلؼ في تقننـ الموقؼ مف سورنة، ألييا  طنبة وجندة مع حماس، ويتواصؿ معهـ ويتياقش وا 

ناهـ في خيدؽ واحد مقاوـ في مواجهة  أييايعتبر  تشكؿ عقبة تميع  أف األخرى، ال نجوز لؤلمور "إسرائنؿ"وا 
بعض الخبلؼ في الرأي، لكف هذا الخبلؼ ال نميع مف استمراريا في الخيدؽ الواحد، يعـ قد تؤنثر في 

استمرار البوصمة باتجاه العدو األساسي، لذا مف نبحث عف مشكمة بنييا وبنف حماس فسنتعب ألييا 
المشروعة التي ال تفسد لمود  األمورمتعاويوف ومتفاهموف ومساحة الخبلؼ السناسي في قضنة سورنة مف 

 قضنة.
ذاعمى سورنة فشدد قاسـ عمى أيها "التي حصمت عمى سورنة ما الغارة اإلسرائنمنة أ كاف احد نشؾ حتى  وا 

ذلؾ باعتراؼ إسرائنمي وبناف سوري، فمو  إنثباتتـ  أليه، حصمت فنكوف اطبلعه معدوماً  أيهااآلف في 
ه افترضيا ايه حصؿ شيء عمى لبياف مف قبؿ إسرائنؿ عيدها يمتمؾ كامؿ الحؽ ليقوـ بواجبيا بالرد كما يرا

 ."مياسباً 
 66/3/1663األنباء، الكويت، 

 
 تطالب بإنقاذ التراث الفمسطيني العربيةجامعة الدول  28
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، المجتمع الدولي بالتحرؾ إليقاذ التراث 10/3/2013 األحد نوـ طالبت جامعة الدوؿ العربنة،: قيا –القاهرة 
 "الهاجايػػاة"يفػػذتها عصػػابات مػػؤخرا عممنػػة سػػرقة ضػػخمة  "إسػػرائنؿ"النثقػػافي الفمسػػطنيي، بعػػد أف كشػػفت فػػي 

 .1947اإلسرائنمنة لممكتبات الخاصة والعامة بفمسطنف، إنثر العدواف عمى الشعب الفمسطنيي عاـ 
، ووقػػؼ أي تعامػؿ مػػع مػف تسػػبب فػي هػػذه  وحنثػت الجامعػػة العربنػة المجتمػػع الػدولي عمػػى اتخػاذ موقػػؼ حػاـز

الوطينػػػػة اإلسػػػػرائنمنة، مؤكػػػػدة ضػػػػرورة إلػػػػزاـ  السػػػرقة الكبػػػػرى، وال نػػػػزاؿ نحػػػػتفظ بهػػػػذه الكتػػػػب، خاصػػػػة المكتبػػػػة
عادة هذه المقتينات فورا. "إسرائنؿ"  بمبادئ القايوف الدولي وا 

أنضا بمصادرة  "إسرائنؿ"وقاؿ البناف، إف هذه الجرنمة اليكراء التي تكشفت اآلف مازالت مستمرة، حنث قامت 
، وتحػاوؿ الينػؿ مػف المخطوطػات اليػادرة ونثائؽ المحكمة الشػرعنة واألرشػنؼ الفمسػطنيي والمتحػؼ الفمسػطنيي

 في المسجد األقصى والكيائس المسنحنة.
وأكدت الجامعة العربنة أف استمرار سرقة التراث الفمسطنيي نستوجب وقفة جادة وحازمة مف كافة المؤسسات 

لى د ولػة فمسػطنف الدولنة النثقافنة المعينة بالتراث لمعمؿ عمى إعادة هذه الكتب والمخطوطات إلى أصحابها وا 
 ومؤسساتها المعينة.

 66/3/1663الشرق، الدوحة، 
 

 إسرائيمي وسط سيناء صاروخانفجار مصر:  22
 "إسػػرائنمي"، عػػف ايفجػػار صػػاروخ االحػػد أعميػػت أجهػػزة األمػػف المصػػرنة، أمػػس محمػػد سػػمنـ سػػبلـ: -سػػنياء 

 الصيع بإحدى المياطؽ الصحراونة في وسط سنياء مف دوف إصابات أو خسائر .
كنمػومترًا مػف مدنيػة  45عمػى بعػد  5: إف صػاروخًا ايفجػر بميطقػة بئػر "الخمنجػ"صدر أميػي مسػؤوؿ، لػوقاؿ م

 كنمومترات يتنجة خطأ فيي . 4يخؿ تجاه مدنية السونس جيوب الطرنؽ الدولي )يخؿ السونس( بمسافة 
ينػػًا حػػوؿ وأشػػار إلػػى أف لجيػػة عسػػكرنة مػػف الجػػنش المصػػري توجهػػت إلػػى موقػػع االيفجػػار وفرضػػت طوقػػًا أم

، وأف إحػػػدى "اإلسػػػرائنمنة"المكػػػاف، إذ تؤكػػػد المؤشػػػرات األولنػػػة أف الصػػػاروخ مػػػف مخمفػػػات الحػػػروب العربنػػػة  
 الجماعات الجهادنة كايت تقـو بتجربته .

 66/3/1663الخميج، الشارقة، 
 

 حاول اليروب إلى المغرب إسرائيمياً مصر تعتقل  21
خصػػًا إسػػرائنمي الجيسػػنة نػػدعى إبػػراهنـ شػػالومي لػػدى أوقفػػت عياصػػر أمػػف مصػػرنة ش: نػػو بػػي أي -القػػاهرة 

اإلسػػرائنمنة بحجػػة الهػػروب إلػػى  –وصػػوله إلػػى مدنيػػة "طابػػا" جيػػوب صػػحراء سػػنياء عمػػى الحػػدود المصػػرنة 
 المغرب.

وقالػػت وكالػػة أيبػػاء الشػػرؽ األوسػػط المصػػرنة الرسػػمنة، "إف قػػوات األمػػف فػػي جيػػوب سػػنياء يجحػػت فػػي ضػػبط 
 بحجة الهروب إلى المغرب".متسمؿ إسرائنمي دخؿ طابا 

تمنثِّؿ حادنثة التسمؿ النثاينة مف يوعها خبلؿ أقؿ مف نثبلنثة أشهر، بعد أف أوقؼ األمف المصري شابًا إسرائنمنًا 
نحمػػػؿ الجيسػػػنة الروسػػػنة ُنػػػدعى أيدرنػػػه نعقػػػوب )رقنػػػب سػػػابؽ فػػػي الجػػػنش اإلسػػػرائنمي( تسػػػمؿ إلػػػى طابػػػا بعػػػد 

 ت.ميتصؼ لنمة األوؿ مف كايوف النثايي الفائ
66/3/1663الحياة، لندن،   
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 الجمارك السعودية" تحذر من بضائع إسرائيمية مغشوشة ترد عبر السوق األردني 29
 بضائع "إسرائنؿ"حذرت دراسة حكومنة سعودنة، مما أسمته "خطر تصدنر  :خدمة قدس برس -الرناض 

قنـ عبلقات اقتصادنة كاممة ت مغشوشة" إلى األسواؽ السعودنة ودوؿ الخمنج، مف خبلؿ السوؽ األردينة التي
 .مع تؿ أبنب

الميتدى العربي النثالث " وكشفت الدراسة التي أعدتها "الجمارؾ السعودنة" وقدمتها في إحدى جمسات
 - الوطف –ويشرتها النـو االنثينف صحنفة  لمكافحة الغش التجاري" الذي اختتـ في الرناض مؤخرا،

وسمع مغشوشة بطرؽ مختمفة إلى السعودنة ومصر ودوؿ  بتصدنر بضائع السعودنة، إف "إسرائنؿ" بقـو
 .ممنارات دوالر( مف خبلؿ السوؽ األردينة 815ممنار لاير ) 311875بقنمة  الخمنج،

 66/3/1663، قدس برس
 

 السمطة الفمسطينية أداة لتصفية القضية الفمسطينيةنقابي تونسي:  24
المقاومػػة العربنػػة فػػي العػػراؽ وفمسػػطنف أحمػػد  تػػويس ػ خدمػػة قػػدس بػػرس: ايتقػػد رئػػنس الهنئػػة الوطينػػة لػػدعـ

الكحػػػبلوي بشػػػدة توجنػػػه السػػػمطة الفمسػػػطنينة دعػػػوات لعػػػدد مػػػف الشخصػػػنات الحزبنػػػة والسناسػػػنة واألكادنمنػػػة 
التويسنة لزنارة مدنية راـ اهلل بوسط الضفة الغربنػة المحتمػة، وذلػؾ لممشػاركة فػي مػؤتمر بنػت المقػدس الػدولي 

اف المقبػؿ، واعتبػر ذلػؾ دعػوة مباشػرة لمتطبنػع العربػي مػع االحػتبلؿ ولػنس ليصػرة الذي سُنعقد هياؾ في حزنػر 
القدس، ألف يصرة القدس ال تكوف بالتيسنؽ األميي مع االحتبلؿ والقبوؿ باختراؽ الميظمات الصػهنوينة لكػؿ 

أف نرحمػػوا، المؤسسػػات العاممػػة فػػي الضػػفة الغربنػػة، وال تكػػوف أنضػػا بػػالقبوؿ بالتقسػػنـ، هػػؤالء كػػاذبوف وعمػػنهـ 
  عمى حد تعبنره. 

وشف الكحبلوي فػي تصػرنحات خاصػة لػػ "قػدس بػرس" هجوًمػا عينفًػا عمػى السػمطة الفمسػطنينة ووصػفها بأيهػا 
"أداة لتصػػػفنة القضػػػنة الفمسػػػطنينة"، وقػػػاؿ: "لقػػػد أنثبتػػػت السػػػمطة الفمسػػػطنينة بالتجربػػػة أيهػػػا أداة فػػػي نػػػد الكنػػػاف 

خضػاع الشػعب الفمسػطنيي والعػرب لبلعتػراؼ بالكنػاف الصػهنويي، الصهنويي، وأف دورها فقط هػو التطبنػع وا  
ولـ نكف مف دور لها إال إضػعاؼ الموقػؼ الفمسػطنيي والعربػي وخدمػة األهػداؼ الصػهنوينة. وهػي باختصػار 

 كارنثة عمى فمسطنف".
"ال أرى واسػػػتبعد الكحػػػبلوي أف ُنقػػػدـ أي تويسػػػي عمػػػى تمبنػػػة دعػػػوة السػػػمطة الفمسػػػطنينة لزنػػػارة راـ اهلل، وقػػػاؿ: 

تويسػػًنا لػػه مػػف العقػػؿ والحكمػػة الحػػد األديػػى أف نقبػػؿ بهػػذه الػػدعوة التطبنعنػػة، المهػػـ إال أولئػػؾ الػػذنف نيتمػػوف 
لممدرسػػة الفريكػػو ػ صػػهنوينة، الػػذنف نمكػػف أف نتورطػػوا فػػي التطبنػػع مػػع الكنػػاف الصػػهنويي، أمػػا التويسػػنوف 

نػر فمسػطنف ال مػع بنعهػا بالتقسػنط كمػا تفعػؿ فمازالوا مصػرنف عمػى تجػرنـ التطبنػع فػي الدسػتور وهػـ مػع تحر 
السػػػمطة الفمسػػػطنينة بقنػػػادة محمػػػود عبػػػاس، هػػػؤالء عمػػػنهـ أف نرحمػػػوا ال أف نسػػػوقوا بضػػػاعتهـ الماسػػػدة عربنػػػا 

 لفرض االعتراؼ بالكناف الصهنويي".
66/3/1663قدس برس،   

 
 "إسرائيل"طالب مغاربة يدرسون في  ":أحرونوتيديعوت " 27

، أف 10/3/2013األحػػد  رت صػػحنفة "نػػدنعوت احرويػػوت" فػػي عػػددها الصػػادر، نػػوـذكػػ :فمسػػطنف أوف النػػف
تػؾ" فػي  -"هايالػػ، الدراسػة فػي معهػد "لنػؼ" لتكيولوجنػا 2013شابًا مف نهود المغرب، بدؤوا هػذا العػاـ،  13
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سػػفرهـ ال تخػتـ جػوازات  تشػجنعا ميهػا لهػذه الظػاهرة، مدنيػة القػدس المحتمػة، وقالػت بػأف السػمطات اإلسػػرائنمنة
 والمغرب دوف معنقات. "إسرائنؿ"لتتنح لهـ التيقؿ بنف  "إسرائنؿ"عيد دخولهـ 

 األسػرهؤالء الطبلب نشكموف، إضافة لمظاهرة اآلخذة بالتزاند، حوؿ قناـ العدند مػف  أف إلىوتشنر الصحنفة 
تػؾ" ، حنػث تيضػـ - ، وتحدنػدًا فػي تخصػص الػػ"هاي"إسػرائنؿ"لمدراسػة فػي  أبيائهاالمغربنة النهودنة، بإرساؿ 

 خبلؿ السيوات النثبلث االخنرة. "إسرائنؿ" إلىطالبًا آخر كايوا وصموا سرًا  25هذه المجموعة مف الطمبة لػ 
، "نسػػاعدهـ فػػي الحفػػاظ عمػػى القػػنـ النهودنػػة، باإلضػػافة اإلسػػرائنميمعهػػد "لنػػؼ"  أف إلػػىونشػػنر هػػؤالء الطمبػػة 

 الذي نتمقويه". األكادنميالتعمنـ  إلى
، "إسػػرائنؿ" إلػػىفػػاف هػػؤالء الطمبػػة المغاربػػة، نسػػمكوف عػػدة دوؿ قبػػؿ الوصػػوؿ  اإلسػػرائنمنةالصػػحنفة وحسػػب 

 لمتمونه عمى السمطات المغربنة، حوؿ وجهتهـ الحقنقنة.
، ونعبروف عػف "إسرائنؿ"سيوات، ال نغادروف  أربعالعدند ميهـ، وبعد إتماـ دراستهـ بعد  أفوقالت الصحنفة: 
 "إسػػرائنؿ"ا. وتيقػػؿ عػػف طالػػب مغربػػي نػػدعى إسػػحؽ، قولػػه، تعبنػػرا عػػف رغبتػػه بالبقػػاء فػػي رغبػػتهـ بالبقػػاء فنهػػ

 وايشاء عائمة:"ال مستقبؿ ليا في المغرب".
 66/3/1663، فمسطين أون الين

 
 تعيين ىاجل وزيرا لمدفاع نجاحا ليا تعد  "جيو ستريت"  مجموعة 16

ضغط أمرنكنة نهودنة عمرهػا خمػس سػيوات وهي جماعة "، جنه سترنت"واشيطف ػ رونترز: أعميت مجموعة 
أيهػػا تعتبػػر تػػولي تشػػاؾ هاجػػؿ ميصػػب وزنػػر الػػدفاع رغػػـ  اإلسػػرائنمننف، المسػػئولنففقػػط وكػػاف نرفضػػها كبػػار 

 المعارضة مف جماعات نهودنة أكنثر محافظة ايتصارا لها.
مرها السيوي في واشػيطف مؤت "انباؾ" اإلسرائنمنةوفي األسبوع الذي عقدت فنه لجية الشؤوف العامة األمرنكنة 

جماعػػة تشػػند بػػدورها فػػي التوصػػؿ إلػػى ترشػػنح هاجػػؿ الػػذي نقػػوؿ أيصػػار لهػػا إيهػػا مسػػألة تظهػػر تزانػػد الكايػػت 
 نثقمها.

سمع عف شائعات  أفإيه اتصؿ بهاجؿ في كايوف األوؿ بمجرد  "جنه سترنت"وقاؿ جنرنمي بف عامي رئنس 
 هوري السابؽ أف نكوف وزنرا لمدفاع.بأف الرئنس باراؾ أوباما نرند مف السياتور الجم

وكاف هذا قبؿ أسابنع مف اإلعبلف عف الترشنح لكف الجماعة ايتظػرت نومػا واحػدا فقػط وأصػدرت بعػدها اوؿ 
بناف تدعـ فنه هاجؿ الذي تحمؿ الحقا هجمات مف جماعات منثؿ لجية الطػواريء لصػالح اسػرائنؿ المتشػددة 

 المرتبطة بالحزب الجمهوري.
66/3/1663ي، لندن، القدس العرب  

 إسرائيمي منفذي اغتيال زئيفي وسط غضب ألحدبمدة فرنسية تمنح مواطنة الشرف فرنسا:  16
 وأهمنةحكومنة  إسرائنمنةجهات  إف "إسرائنؿ"قاؿ موقع القياة التمفزنوينة السابعة في  : سما –القدس المحتمة 

ميح احد مخططي اغتناؿ رحفاـ زئنفي  بمدنات ضواحي بارنس بعد قرارها إحدىتشعر بالغضب تجاه موقؼ 
 عمي مصطفى. أبوالذي اغتالته الجبهة الشعبنة ردا عمى اغتناؿ قائدها  األسبؽ اإلسرائنميوزنر السناحة 

بمدنة بزناف ميحت الشهر الماضي  أفالقياة السابعة عمى موقعها االلكترويي صباح النـو االنثينف  وأوضحت
عاما  12مجموعة لمجبهة الشعبنة الغتناؿ زئنفي قبؿ  إرساؿعف  مسئوالمجدي الرنماوي الذي كاف  األسنر

 وعائمته مواطية الشرؼ في المدنية الفريسنة.
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دوميننؾ الفار  ومسئولهقرار ميح المواطية جاء بدعـ مف قنادة الحزب الشنوعي الفريسي  أف إلى أشارتكما 
القضنة  أيصارف ودعمهـ حنث نعتبر مف الشخصنات العاممة في فريسا لمساعدة الفمسطنينن إحدىوهو 

 الفمسطنينة .
قوافؿ مساعدات لقطاع غزة في  إرساؿقنادة الحزب الشنوعي تدعـ وعممت عمى  أف إلىوأضافت الصحنفة 

المدنية الفريسنة ارتبطت بعبلقات توامة مع البمدة الفمسطنينة بيي زند في قطاع غزة  أفكما  األخنرةالسيوات 
. 

66/3/1663بارية، وكالة سما اإلخ  
 

 اسمسمة من التسييالت لدخول اإلسرائيميين ألراضيي" تصدر السفارة اليندية في "إسرائيل 11
، سمسػػػػمة مػػػف التسػػػػهنبلت لػػػػدخوؿ اإلسػػػػرائنمننف "إسػػػػرائنؿ"أصػػػػدرت السػػػػفارة الهيدنػػػة فػػػػي : فمسػػػطنف أوف النػػػػف

.  ألراضنها، حسبما ذكرت صحنفة "معارنؼ"، النـو
ح بإمكاف التجار اإلسرائنمننف الحصوؿ عمى تأشنرة دخوؿ لمدة عاـ، بدؿ يصػؼ وأضافت الصحنفة أيه أصب

العاـ ، كما كاف متبعًا، إضافة لتمتعهـ بامتناز عدـ تحدند عدد مرات الدخوؿ والخروج إلى األراضي الهيدنػة 
 بواسطة هذه التأشنرة.

لسناحة، الحصوؿ عمػى التجدنػد الفػوري وأشارت إلى أف بإمكاف اإلسرائنمننف الذنف نوّدوف زنارة الهيد بغرض ا
لتأشنرة الدخوؿ، بعدما كايوا في السابؽ بحاجػة لمػرور شػهرنف قبػؿ التأشػنرة الجدنػدة، كمػا أصػبح بإمكػاف مػف 
نوّدوف الحصوؿ عمى تأشنرة تقدنـ الطمب عف طرنؽ اإليتريت "أوف النف"، فػي حػنف ستصػبح رسػوـ التأشػنرة 

 شنكبًل فقط. 223
 66/3/1663 ،فمسطين أون الين

 
 استيراد اإلرىاب إلى فرنسا: نرفض لبيريزفي باريس إمام مسجد  13

إمامػػا ومسػػؤوال عػػف الجالنػػة المسػػممة  20التقػػى الػػرئنس اإلسػػرائنمي، شػػنمعوف بنرنػػز، األحػػد، يحػػو : 48عػػرب 
بػػنف فػػي الميطقػػة البارنسػػنة، فػػي محاولػػة ميػػه إلظهػػار مػػا وصػػفه اإلعػػبلـ الفريسػػي بػػػ "بػػادرة تعػػد رسػػالة سػػبلـ 

 .2012األدناف"، وذلؾ عشنة الذكرى األولى لمجرائـ التي ارتكبها محمد مراح في فريسا عاـ 
آذار  11لػػى "الفتػػرة الصػػعبة عشػػنة ‘أشػػار حسػػف الشػػمغومي، إمػػاـ مسػػجد درايسػػي فػػي الميطقػػة البارنسػػنة، و 

وأكػد لبنرنػز أف "معركتيػا  والجرائـ البشعة" التي ارتكبها محمد مراح، الذي "قتػؿ مسػممنف قبػؿ أف نقتػؿ نهػودا"،
 نومنة ضد األصولنة والعيؼ"، موضحا "أييا أوؿ ضحانا األصولنة".

وأضاؼ الشمغومي المعػروؼ بمحاربتػه األصػولنة، أف "أئمػة فريسػا نعتبػروف أف حنػاة إيسػاف أكنثػر قدسػنة مػف 
 مكة، وهذا ما يروج له في فريسا"، ويرفض اتهامات "استنراد اإلرهاب إلى فريسا".

ؿ: "يحف لـ يستورد اليزاع )بنف المسممنف والنهود في فريسا(، نجب عمى العكس تصدنر السبلـ، هػذا مػف وقا
 أهـ أهدافيا".

 66/3/1663، 84عرب 
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لتصؿ إلى  في المئة 11ارتفع أصوؿ القطاع المصرفي في دوؿ الخمنج : محمد المكي أحمد -الدوحة 
أكدت فنه « مجموعة بيؾ قطر الوطيي»، وفؽ تقرنر أصدرته أمس 2012ترنمنوف دوالر خبلؿ عاـ  1147

 أف القطاع المصرفي في دوؿ مجمس التعاوف واصؿ يموه القوي.
ارتفاع األصوؿ إلى اليمو في التسهنبلت االئتماينة بفضؿ التوسعات في اإليفاؽ العاـ « قطر الوطيي»وعزا 
فاع األسعار وزنادة اإليتاج في قطاع اليفط والغاز وزنادة اليشاط في القطاع العقاري. وأفاد التقرنر مع ارت

ف الرئنس ألصوؿ القطاع المصرفي في دوؿ مجمس التعاوف الخمنجي،  بأف التسهنبلت االئتماينة تمنثؿ الُمَكوِّ
، كما أف التسهنبلت 2012في المئة مف إجمالي أصوؿ القطاع خبلؿ عاـ  58حنث استحوذت عمى 

 بمنوف دوالر. 859في المئة في العاـ ذاته لتصؿ إلى  14االئتماينة ارتفعت 
 20ولفت إلى أف المصارؼ المحمنة تسنطر عمى معظـ القطاع المصرفي في دوؿ الخمنج، إذ استحوذ أكبر 

 .2012في المئة مف إجمالي أصوؿ القطاع المصرفي خبلؿ عاـ  66مصرفًا في الميطقة عمى 
تمنثؿ أكبر مصرؼ في ميطقة مجمس التعاوف الخمنجي « »مجموعة بيؾ قطر الوطيي»وأكد التقرنر أف 
 15حققت دولة قطر، والتي تستحوذ عمى »، كما «2012بمنوف دوالر في يهانة عاـ  101بأصوؿ بمغت 

طاع في المئة مف إجمالي أصوؿ القطاع المصرفي في الميطقة، أعمى معدالت اليمو في أصوؿ الق
في المئة خبلؿ العاـ الماضي، ما  26وارتفعت التسهنبلت االئتماينة في قطر «. المصرفي بنف دوؿ الخمنج

 في المئة. 18ساهـ في يمو إجمالي أصوؿ القطاع المصرفي 
وأوضح في هذا اإلطار، أف القطاع العاـ هو المحرؾ الرئنس ليمو التسهنبلت االئتماينة، حنث ارتفعت 

في المئة سيونًا خبلؿ السيوات النثبلث الماضنة، وعزا  43ئتماينة لمقطاع العاـ بمتوسط بمغ التسهنبلت اال
هذا اليمو أساسًا إلى زنادة التسهنبلت االئتماينة التي قدمتها المصارؼ لتمونؿ اإليفاؽ العاـ عمى مشارنع 

التسهنبلت االئتماينة في قطر، البينة التحتنة، كما شّكؿ قطاع اإليشاء والعقارات المحرؾ النثايي لميمو في 
، يظرًا إلى تعافي اليمو 2012في المئة خبلؿ عاـ  1015وارتفعت التسهنبلت المقدمة لهذا القطاع بيسبة 

 في اإليشاءات والعقارات.
في المئة مف إجمالي حجـ  33وأكد التقرنر أف اإلمارات تمتمؾ أكبر قطاع مصرفي في الميطقة، ونمنّثؿ 

، وارتفعت 2012بمنوف دوالر في تشرنف النثايي )يوفمبر(  489، بإجمالي أصوؿ بمغت القطاع في الخمنج
في المئة العاـ الماضي، ما ساهـ في يمو إجمالي األصوؿ نثماينة في المئة  12التسهنبلت االئتماينة بيسبة 

 خبلؿ العاـ الماضي.
في الميطقة بإجمالي أصوؿ تممؾ السعودنة نثايي أكبر قطاع مصرفي « مجموعة بيؾ قطر الوطيي»ووفؽ 
بفضؿ  2012في المئة خبلؿ  17بمنوف دوالر، وارتفعت التسهنبلت االئتماينة في القطاع  462بمغ 

 صعودها في قطاعي التجارة والصياعة.
وفي الكونت زادت هذه التسهنبلت بوتنرة أبطأ لتبمغ أربعة في المئة خبلؿ العاـ الماضي بفضؿ الزنادة في 

بفضؿ  2012في المئة خبلؿ عاـ  14العقارات. وارتفعت بقوة في سمطية عماف مسجمة قطاع اإليشاء و 
 زنادة القروض الشخصنة والتسهنبلت لمقطاع العاـ.

وعمى رغـ تفضنؿ الحكومات والمؤسسات لمتسهنبلت االئتماينة مف المصارؼ كوسنمة لمتمونؿ، إال أيها 
 نرة عف طرنؽ الدخوؿ إلى أسواؽ الماؿ والسيدات.بدأت تتجه إلى تيونع مصادرها خبلؿ السيوات األخ

قنمتها  2012إصدار سيدات خبلؿ عاـ  919أف دوؿ الخمنج شهدت « بمومبرغ»وأظهرت بنايات مؤسسة 
 ببلننف دوالر خبلؿ العاـ ذاته. 107بمنوف دوالر، مقارية بتسهنبلت ائتماينة مف المصارؼ بمغت  111
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 الكيرباء وتتبع السيارات المخالفة لتوفير اً الشيخ يخترع جياز  فيزياء بكفر سمدر  مصر: 12

الشنخ مف اختراع جهاز ذكي نعمؿ  تمكف احد مدرسي الفنزناء باداره "قمنف" التعمنمنه بمحافظه كفر: أ ش أ
الؼ  48ا عمي توفنر الطاقه الكهربائنه المستخدمه في اياره الشوارع والطرؽ العامه بمصر والبالغ عدده

 طرنؽ.

الشنخ ومخترع الجهاز، اف االختراع نقوـ بتوفنر ما نقرب  واكد صبري االلفي استاذ الفنزناء باداره قمنف بكفر
 ممنوف جينه نومنًا مف قنمه استهبلؾ الكهرباء المستخدمه في اياره الشوارع والحدائؽ والطرؽ نومنا. 813مف 

كنت،الذي قاـ باعداده بمساعده فرنؽ عمؿ مف اساتذه الجامعات كما قاـ االلفي بشرح عمؿ الجهاز عمي الما
المصرنه، مشنرا الي اف الجهاز نعمؿ عمي اضاءه اعمده االياره بالطرؽ بمجرد مرور اي سناره عمي 

كنمو مترات امامها، ونتـ اطفاء المصابنح تمقائنا بعد مرور السناره، االمر الذي نساهـ  3الطرنؽ ولمسافه 
 الطاقه. ي توفنربشكؿ كبنر ف

واضاؼ اف الجهاز نعتمد عمي تزوند االعمده بوحدات استشعار، تمكيه مف تتبع اي سناره ومعرفه مكايها 
 وارقاـ لوحاتها المعدينه، االمر الذي نسهؿ عمي اجهزه االمف تتبع اي سناره مخالفه لمقايوف.

الجهاز، واشار الي اف هذا الجهاز  كما قاـ بتشغنؿ الماكنت الذي اعده وشرح بالتفصنؿ كنفنه استخداـ
 اناـ فقط بعد تشغنمه، موضحا اف جهات اجيبنه قامت بتمونؿ المشروع. 6سنوفر نثميه في اقؿ مف 

 66/3/1663األىرام ، القاىرة، 

 
 

 الميتزة في مصر وصورتياحماس  11
 العربي رأي القدس

المصػػرنة المتعاطفػة مػػع المعارضػػة،  العبلقػة بػػنف حركػة المقاومػػة االسػػبلمنة 'حمػاس' وبعػػض وسػائؿ االعػػبلـ
والمعادنػػة لحركػػة االخػػواف المسػػممنف لنسػػت عمػػى مػػا نػػراـ ومرشػػحة لمتصػػعند اكنثػػر فػػأكنثر فػػي االنػػاـ المقبمػػة، 
خاصة بعد ورود ايباء عف احتمػاالت حػدوث مواجهػات بػنف قػوات الجػنش المصػري ومجموعػات مسػمحة فػي 

 سنياء.
سػػند اسػماعنؿ هينػػة رئػػنس حكومػة حمػػاس فػػي قطػاع غػػزة تحػػدث الػدكتور نوسػػؼ زرقػػة المستشػار السناسػػي لم

نػػـو امػػػس عػػػف حممػػة اشػػػاعات مػػػف قبػػؿ وسػػػائؿ اعػػػبلـ مصػػرنة ستسػػػتهدؼ الحركػػػة فػػي االنػػػاـ المقبمػػػة وهػػػدد 
 بمقاضاتها اماـ محاكـ مصرنة، ولكف مف غنر المتوقع اف نعطي هذا التهدند نثماره.

ة لمغانػػة، فالحركػػة هػػي امتػػداد عسػػكري وسناسػػي عبلقػػة حكومػػة حمػػاس بػػالرئنس المصػػري محمػػد مرسػػي قونػػ
لحركػػة االخػػواف المسػػممنف التػػي جػػاء مػػف رحمهػػا الػػرئنس، لكػػف عبلقػػة الحركػػة مػػع المعارضػػة سػػنئة لمغانػػة، 
واستطاعت االخنرة عبر محطات التمفزة التابعة لها، اف تبث الكنثنر مف االشاعات حوؿ ارساؿ حركة حماس 

االخػػواف المسػػممنف، وحراسػػة القصػػر الجمهػػوري حنػػث مقػػر الػػرئنس مرسػػي  'آالؼ' المقػػاتمنف لمسػػاعدة جماعػػة
 لميع اقتحامه مف قبؿ المحتجنف.

حركة حمػاس يفػت كػؿ هػذه االشػاعات وقالػت اف 'فمػوؿ' اليظػاـ السػابؽ هػي التػي تسػربها، واكػدت عمػى عػدـ 
زة اعػبلـ ال تسػتهدؼ تدخمها في الشأف الداخمي المصري، لكف هذا اليفػي لػـ نجػد آذايػا صػاغنة مػف قبػؿ اجهػ
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حركة حماس بشكؿ متعمد فقط وايما تخوض حالنا حممة تكرنػه ضػد الشػعب الفمسػطنيي ايعكسػت فػي بعػض 
المضانقات لممػواطينف الفمسػطنيننف مػف قبػؿ االمػف المصػري فػي مطػار القػاهرة وفػي معبػر رفػح عمػى الحػدود 

 مع قطاع غزة.
ض التػي تسػػتهدؼ حركػة حمػاس، ولكػػف محاوالتػه هػػذه الػرئنس مرسػي بػػذؿ جهػدا كبنػػرا لتخفنػؼ عممنػة التحػػرن

كايت محدودة اليتائج اماـ اآللة االعبلمنة الضخمة لممعارضػة. وهػذا امػر متوقػع، فػاذا كػاف هػو يفسػه نواجػه 
حمػػبلت شرسػػة ضػػده، بػػؿ اكنثػػر شراسػػة مػػف تمػػؾ التػػي تتعػػرض لهػػا حمنفتػػه حركػػة حمػػاس، فمػػف الطبنعػػي اف 

 .نكوف مغموؿ الندنف في هذا االطار
االمف المصػري مػا زاؿ نتعامػؿ بالعقمنػة االمينػة التػي كػاف نتبعهػا انػاـ الػرئنس مبػارؾ تجػاه الفمسػطنيننف ابيػاء 
قطػػاع غػػزة عمػػى وجػػه الخصػػوص، خاصػػة فػػي المرحمػػة التػػي تمػػت العممنػػة االرهابنػػة التػػي اسػػتهدفت جيػػودا 

االفطػػار فػػػي رمضػػػاف  جيػػػدنا مصػػرنا لحظػػػة 19مصػػرننف عمػػػى الحػػدود مػػػع معبػػر رفػػػح وادت الػػػى استشػػهاد 
 الماضي.

اجهزة االعبلـ المصرنة المعادنة لحركة حماس، السباب اندنولوجنة محضة، نجب اف تتحقؽ مف االتهامات 
واالشاعات الموجهة الى الحركة قبؿ بنثها عمى الهواء لكي تصؿ الى مبلننف المصرننف الطنبنف الػذنف قػدموا 

ركػػػة حمػػػاس مطالبػػػة فػػػي المقابػػػؿ ببػػػذؿ جهػػػود مػػػف اجػػػؿ آالؼ الشػػػهداء ليصػػػرة قضػػػنة فمسػػػطنف، كمػػػا اف ح
وجهػة يظرهػا وتبدنػد هػذه التواصؿ مع الشعب المصري بطرؽ فاعمة مػف خػبلؿ اسػالنب عممنػة مهينػة، لشػرح 

 الشائعات.
حركة حماس لنست الشعب الفمسطنيي، واجهزة االعبلـ المضادة لها لنست الشعب المصري، لكف مف المهػـ 

نف الشػػعبنف المصػػري والفمسػػطنيي تارنخنػػة واسػػتراتنجنة واخبلقنػػة وايسػػاينة والمػػأموؿ اف التأكنػػد بػػاف العبلقػػة بػػ
 نعي الجمنع في الجايبنف هذه الحقنقة.

 66/3/1663، القدس العربي، لندن
 
 
 
 
 

 من دون الحريديم ولكن أشد تطرفاً  إسرائيمية حكومة 19
 حممي موسى

ة ظهرت معالـ االيشقاؽ في التحالؼ التػارنخي بػنف قػوى قبؿ أف نتـ اإلعبلف عف الحكومة اإلسرائنمنة الجدند
النمػػػنف اإلسػػػرائنمنة التقمندنػػػة. فقػػػد قػػػاطع وزراء حركػػػة شػػػاس االجتمػػػاع األخنػػػر لمحكومػػػة اإلسػػػرائنمنة مػػػوجهنف 
أقسػػى االتهامػػات لمنكػػود ولمبنػػت النهػػودي عمػػى وجػػه الخصػػوص. وبػػدنهي أف هػػذه االتهامػػات تجػػد أشػػد ميهػػا 

هتػػوراه الػػذنف ال نتورعػػوف حتػػى عػػف تكفنػػر القػػوى األخػػرى إذا مػػا شػػعروا أف مصػػالح  تيطمػػؽ مػػف قػػادة نهػػدوت
 قطاعهـ باتت في خطر.

« المنكػػود بنتيػػا»ومػػف الواضػػح حتػػى اآلف أف صػػورة الحكومػػة اإلسػػرائنمنة المقبمػػة باتػػت واضػػحة بعػػد أف قبػػؿ 
سائؿ األخرى. ومعروؼ أف بمعظـ اشتراطات التحالؼ النثبلنثي بخصوص قايوف تجيند الحرندنـ وعدد مف الم

، نػػائنر لبنػػد، والتػػي كػػاف «هيػػاؾ مسػػتقبؿ»خبلفػػات شػػدندة دارت حػػوؿ وزارة الخارجنػػة التػػي طالػػب بهػػا زعػػنـ 
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رئنس الحكومة اإلسرائنمنة بينامنف يتيناهو قد وعد شرنكه، أفنغدور لنبرماف، بإبقائها له. وبدا جمنا أف يتيناهو 
لمالنػػة، لصػػالح لبنػػد ومػػيح وزارات هامػػة أخػػرى لهيػػاؾ مسػػتقبؿ ولمبنػػت تخمػػى عػػف درة تػػاج اهتماماتػػه، وزارة ا

 النهودي.
فػػي كػػػؿ « هيػػاؾ مسػػػتقبؿ»وقػػد حسػػػمت المسػػائؿ بشػػػكؿ جػػوهري إنثػػػر قبػػوؿ المنكػػػود بنتيػػا بالمبػػػدأ الػػذي حػػػرؾ 

المفاوضػات االئتبلفنػػة وهػػو عػػدـ التواجػػد فػػي حكومػػة واحػػدة مػػع الحرنػػدنـ. واعتبػػر الكنثنػػروف أف موقػػؼ هيػػاؾ 
بؿ مػف هػذه المسػألة مفهػـو لكػف غنػر المفهػـو هػو تشػجنع البنػت النهػودي عمػى ذلػؾ. ومعمػـو أف البنػت مسػتق

النهػػػودي هػػػو حػػػزب الصػػػهنوينة الدنينػػػة الػػػذي كػػػاف عمػػػى تحػػػالؼ دائػػػـ مػػػع األحػػػزاب الحرندنػػػة طػػػواؿ تارنخػػػه 
العممػػايي « هيػػاؾ مسػػتقبؿ»خصوصػػا فػػي المسػػائؿ الدنينػػة. ولهػػذا شػػكؿ تحػػالؼ البنػػت النهػػودي المتػػدنف مػػع 

مفاجػأة كبنػرة لؤلوسػاط السناسػنة اإلسػرائنمنة. وقػاد هػذا التحػالؼ إلػى خمػؽ شػرخ عمنػؽ ألوؿ مػرة بػنف مكػويي 
االتجاه الدنيي في إسرائنؿ، الصهنويي والحرنػدي. وايعكػس هػذا الشػرخ فػي موقػؼ الحرنػدنـ المتخػذ ألوؿ مػرة 

هػػور واقػػع أف المسػػتوطينف ال الحرنػػدنـ مػػف ضػػد االسػػتنطاف فػػي الضػػفة الغربنػػة ومحاولػػة كشػػؼ اليقػػاب لمجم
 نشكموف عبئا عمى المجتمع اإلسرائنمي.

يما  ومف المهـ مبلحظة أف الشرخ لـ نكف فقط يصنب العبلقة بنف المتدنينف الصهانية والمتدنينف الحرندنـ، وا 
و مضػطرا، التخمػػي تعػداه لنصػنب العبلقػة مػػع النمػنف القػومي عمومػا. فالحرنػػدنـ لػـ نغفػروا ليتينػاهو قبولػػه، ولػ

عيهـ لمصمحة االئتبلؼ مع نائنر لبند ويفتالي بنيت. وبكممات أخرى فإف ما كػاف نعػرؼ بالتحػالؼ الطبنعػي 
أو التارنخي بنف النمنف القومي والحرندنـ نعايي حالنا مف شرخ نصػعب تقػدنر آنثػاره. ولػـ تجػد يفعػا محػاوالت 

«. هياؾ مستقبؿ»ـ الحقا لحكومته بعد أف نهدئ خواطر يتيناهو اإلنحاء لقادة الحرندنـ بأيه راغب في ضمه
 «.البنت النهودي»فالحرندنـ أكدوا أيهـ لف نكويوا البتة في حكومة يتيناهو خصوصا إذا ضمت 

ومػػف المهػػـ اإلشػػارة إلػػى أف الحكومػػة اإلسػػرائنمنة الجدنػػدة، رغػػـ اسػػتيادها إلػػى واقػػع نمنيػػي متطػػرؼ وضػػمها 
يهػػا لنسػت حكومػػة ميسػجمة. ونعػػود عػػدـ االيسػجاـ أساسػػا إلػى صػػراع حزبػػي جهػات مػػف النمػنف المعتػػدؿ إال أ

وشخصػػي بػػنف مكوياتهػػا. فيتينػػاهو كػػاف نطمػػح إلػػى تشػػكنؿ حكومػػة ال تضػػـ أساسػػا يفتػػالي بنيػػت الػػذي نعتبػػر 
عدوا شخصنا له ولزوجتػه. كمػا أف أفنغػدور لنبرمػاف لػـ نكػف نرغػب فػي االئػتبلؼ مػع نػائنر لبنػد الػذي نعتبػر 

يامجنا له عمى الصعندنف السناسي والعممايي. وقد دخمت تسنبي لنفيي، التي اعتبرت يفسها ميافسة ميافسا بر 
 ليتيناهو في االيتخابات األخنرة، حكومة يتيناهو فقط مف باب االضطرار لمجايبنف.

فػي طموحػه وال نقؿ أهمنة عف ذلؾ واقع أف نائنر لبند، ميتشنا بفوزه في االيتخابات األخنرة، لـ نعد نتواضػع 
« البنػػت النهػػودي»و« هيػػاؾ مسػػتقبؿ»لتػػولي رئاسػػة الحكومػػة فػػي المرحمػػة المقبمػػة. وعػػدا ذلػػؾ نشػػكؿ تحػػالؼ 

محاولة جدندة لتغننر صورة إسرائنؿ ووضػع المسػتوطينف فػي قمػب اإلجمػاع العػاـ ولػنس مجػرد قضػنة لمنمػنف 
 القومي فقط.

ضافة لمنكود بنتيا )لقد تحددت صورة الحكومة بعد تحدند هونة المشاركنف فنها مػيهـ لمنكػود  20يائبػا  31. وا 
يائبػػا  12يائبػػا والبنػػت النهػػودي  19إلسػػرائنؿ بنتيػػا( هيػػاؾ التحػػالؼ النثبلنثػػي )الػػذي نضػػـ هيػػاؾ مسػػتقبؿ  11و

تسػنبي لنفيػي التػي تسػتيد « حركػة»وكدنما الذي له يائباف(. وكاف يتينػاهو قػد أبػـر أوؿ اتفػاؽ ائتبلفػي لػه مػع 
كينسػػت. وهكػػذا مػػف الياحنػػة العددنػػة تسػػتيد الحكومػػة الجدنػػدة إلػػى ائػػتبلؼ قػػوي لكيػػه غنػػر  إلػػى سػػبعة أعضػػاء

ميسجـ. ومع ذلؾ فإف عدـ االيسجاـ ال نعيي هشاشة االئتبلؼ وتفككػه فػي وقػت قرنػب. فمػا نبقػي االئػتبلؼ 
 ونقونه هو المصالح المشتركة مف ياحنة وايعداـ البدائؿ مف ياحنة أخرى.
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عف اعتداؿ بعػض مكويػات االئػتبلؼ الجدنػد إال أف إصػرار البنػت النهػودي، مػنثبل، عمػى ورغـ كؿ األحادنث 
فتح ممؼ االتفاؽ االئتبلفي بنف يتيناهو وتسنبي لنفيي خصوصا تفونضها بالتفػاوض مػع الفمسػطنيننف نظهػر 

نػائنر لبنػد أف احتماالت حدوث اختراؽ عمى هذا الصعند بالغة المحدودنة. وبالمقابؿ فإف اليجاح الػذي حققػه 
فػػي مفاوضػػاته االئتبلفنػػة قػػد ال نػػيعكس جنػػدا فػػي الخطػػوات التػػي نمكػػف أف تػػتـ فػػي العبلقػػات بػػنف العممػػايننف 

 والمتدنيننف.
وباختصار، لنس مف المستبعد أف تكوف حكومة يتيناهو الجدندة حكومة مراوحػة فػي المكػاف، أخػذا بالحسػباف 

يمػػا أنضػػ ا الػػواقعنف اإلقمنمػػي والػػدولي. ولكػػف المراوحػػة ووجػػود بعػػض لػػنس فقػػط الواقػػع الػػداخمي اإلسػػرائنمي وا 
مػػدعي االعتػػػداؿ ال نغنػػػر مػػػف واقػػػع أف حكومػػػة إسػػػرائنؿ الجدنػػػدة برئاسػػػة يتينػػػاهو سػػػتبقي وزارة الخارجنػػػة بنػػػد 
المتطرؼ لنبرمػاف وسػتميح وزارة الػدفاع، غالبػا، لمتطػرؼ آخػر هػو موشػي نعمػوف. وسػنقؼ إلػى جايػب هػؤالء 

 آخروف نجعموف مف حكومة يتيناهو الجدندة الحكومة األشد تطرفا. المتطرفنف متطرفوف
 66/3/1663، السفير، بيروت
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 يبنؿ السهمي
بػػرزت خػػبلؿ اآلويػػة األخنػػرة أسػػئمة عدنػػدة حػػوؿ قػػدرة السػػمطة الوطينػػة الفمسػػطنينة عمػػى االسػػتمرار فػػي قنػػادة 

نينة، يظرا لعجزها عف دفع رواتب الموظفنف مف جهة، والقناـ بتيمنة حقنقنة مف جهة شؤوف األراضي الفمسط
 أخرى.

وتؤكػػػد دراسػػػات مختمفػػػة أف السناسػػػات االقتصػػػادنة اإلسػػػرائنمنة أدت إلػػػى سػػػنطرة إسػػػرائنمنة كاممػػػة عمػػػى أهػػػـ 
األبواب مشرعة لربط مقدرات االقتصاد الفمسطنيي، كما أبقت اتفاقات أوسمو وما تبلها مف اتفاقات اقتصادنة 

 االقتصاد الفمسطنيي بعجمة االقتصاد اإلسرائنمي ولمصمحته.
فػي شػرؾ المسػاعدات الدولنػة واالبتػزازات  1994وهو األمر الذي أوقع السػمطة الفمسػطنينة التػي أيشػئت عػاـ 

حسسػػػها السناسػػػنة مػػػف قبػػػؿ الػػػدوؿ المايحػػػة، وجعػػػؿ أدءئهػػػا واسػػػتمرارها مرهويػػػًا بتمػػػؾ المسػػػاعدات التػػػي لػػػـ نت
 المواطف الفمسطنيي في الضفة والقطاع بشكؿ مباشر.

 
 تفكيك االقتصاد الفمسطيني

، سػعت إسػرائنؿ مػف خػبلؿ 1967نوينػو/حزنراف  5ميذ النـو األوؿ الحتبللها الضفة الغربنة وقطاع غزة نػـو 
راعة، بغنة ربطه عممنة مخطط لها مسبقًا إلى تفكنؾ االقتصاد الفمسطنيي وتهمنش قطاعاته الرئنسنة منثؿ الز 

 باالقتصاد اإلسرائنمي ولمصمحته في يهانة المطاؼ.
واسػػػتطاعت السػػػمطات اإلسػػػرائنمنة السػػػنطرة بشػػػكؿ تػػػدرنجي عمػػػى أهػػػـ األراضػػػي الزراعنػػػة لصػػػالح األيشػػػطة 

. كمػا صػادرت اليسػبة الكبػرى 1993االستنطاينة التي لـ تتوقػؼ رغػـ عقػد اتفاقػات أوسػمو فػي سػبتمبر/أنموؿ 
 ممنوف متر مكعب. 750لموارد المائنة الفمسطنينة المتاحة والمقدرة بيحو مف إجمالي ا

وقد أدى ذلؾ إلى تهمنش قطػاع الزراعػة الفمسػطنيي، ممػا دفػع آالؼ العمػاؿ العػرب فػي الضػفة والقطػاع إلػى 
العمػػؿ فػػي االقتصػػاد اإلسػػرائنمي ووفػػؽ شػػروطه المجحفػػة، وذلػػؾ رغػػـ رفػػع شػػعار مقاطعػػة العمػػؿ العبػػري فػػي 

 األولى مف عمر االحتبلؿ. السية
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مف أجؿ تفكنؾ االقتصاد الفمسطنيي أصدرت المؤسسة اإلسرائنمنة قواينف تـ مف خبللها السنطرة عمى البيوؾ 
لحاقهػػػػا بػػػػالبيوؾ اإلسػػػػرائنمنة. وتبعػػػػًا لمسناسػػػػات االقتصػػػػادنة اإلسػػػػرائنمنة، تراجػػػػع أداء االقتصػػػػاد  الفمسػػػػطنينة وا 

قطػػاع الزراعػػة الػػذي كػػاف نسػػاهـ باليسػػبة الكبػػرى فػػي اليػػاتج المحمػػي الفمسػػطنيي فػػي كافػػة قطاعاتػػه، وخاصػػة 
 اإلجمالي الفمسطنيي، وكذلؾ في استنعاب عدد كبنر مف قوة العمؿ الفمسطنينة.

ولـ تسعؼ اتفاقات أوسمو االقتصاد الفمسطنيي، بؿ أبقت عمى تبعنته لبلقتصػاد اإلسػرائنمي، وأصػبح  السػوؽ 
كي في إطار العبلقات التجارنػة اإلسػرائنمنة الدولنػة، إذ تهػنمف إسػرائنؿ عمػى الفمسطنيي نثايي سوؽ بعد األمنر 

 % مف إجمالي التجارة الخارجنة الفمسطنينة بشقنها الصادرات والواردات.90أكنثر مف 
والنثابػػت أف يسػػبة الصػػادرات اإلسػػرائنمنة إلػػى السػػوؽ الفمسػػطنيي كايػػت عمػػى الػػدواـ  أعمػػى مػػف يسػػبة الػػواردات 

 لذي جعؿ العجز التجاري الفمسطنيي مع االقتصاد اإلسرائنمي سند الموقؼ.ميه، األمر ا
ولهذا لـ نكف بمقدور السمطة الفمسطنينة تحقنػؽ تيمنػة تمبػي طموحػات الشػعب الفمسػطنيي فػي الضػفة الغربنػة 

هويػًا وقطاع غزة، مما أدى إلى االعتماد المتزاند عمى المساعدات الدولنة، وبات وجود السػمطة واسػتمرارها مر 
 بايسناب المساعدات الدولنة إلنها.

 
 شرك المساعدات واحتمال انييار السمطة

أشريا في السابؽ إلػى أف اتفاقػات أوسػمو أبقػت السػنطرة كاممػة عمػى األداء الكمػي لبلقتصػاد الفمسػطنيي، فنثمػة 
 120يحػو  ، مقابػؿ2013يحو عشػرنف ألػؼ عامػؿ نعممػوف فػي االقتصػاد اإلسػرائنمي فػي بدانػة العػاـ الحػالي 

 .2000ألفا قبؿ ايطبلقة ايتفاضة األقصى يهانة سبتمبر/أنموؿ 
تمؾ المقدمات جعمت المجتمع الفمسطنيي عرضة البتزازات سناسنة دائمة مػف قبػؿ المؤسسػة اإلسػرائنمنة التػي 
جعمػػػت مػػػف الضػػػرائب المفروضػػػػة عمػػػى العمػػػاؿ العػػػػرب مػػػف الضػػػفة والقطػػػاع الػػػػذنف نعممػػػوف فػػػي االقتصػػػػاد 

 ، عيوايًا آخر لمضغط ومحاولة إخضاع الفمسطنيننف سناسنًا.اإلسرائنمي
وتشػػػنر دراسػػػات اقتصػػػادنة دولنػػػة إلػػػى تراجػػػع أداء االقتصػػػاد الفمسػػػطنيي كيتنجػػػة مباشػػػرة لسناسػػػات االحػػػتبلؿ 
االقتصادنة. وتشنر دراسات اقتصادنة إلى ظهور أزمات اقتصادنة مستعصنة، مف أهمها البطالة التي بمغػت 

، وكػػاف 2012% فػػي الضػػفة الغربنػػة خػػبلؿ العػػاـ الميصػػـر 30% فػػي قطػػاع غػػزة، ويحػػو 60معػػدالتها يحػػو 
% 60لذلؾ تداعنات خطنرة عمى الشعب الفمسػطنيي فػي الضػفة والقطػاع, فقػد ايتشػر الفقػر المػدقع بػنف يحػو 

 مف المجتمع الفمسطنيي في األراضي الفمسطنينة.
العقد في ظؿ ربط ايسناب المسػاعدات الدولنػة بػايطبلؽ  وقد تواجه السمطة الفمسطنينة خطر االيهنار وايفراط

المفاوضات مع إسرائنؿ دوف شرط فمسطنيي لتجمند االسػتنطاف اإلسػرائنمي فػي األراضػي الفمسػطنينة المحتمػة 
 ومف بنيها القدس.

لكػػف النثابػػت أف معادلػػة ربػػط المفاوضػػات مػػع اسػػتمرار وبقػػاء المسػػتوطيات جانثمػػة عمػػى صػػدر الفمسػػطنيننف، 
مرفوضػػػة مػػػف الشػػػعب الفمسػػػطنيي الػػػذي نطالػػػب بتفكنػػػؾ معػػػالـ االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائنمي وبشػػػكؿ خػػػاص  باتػػػت

المسػػػتوطيات اإلسػػػرائنمنة، فضػػػبًل عػػػف تفكنػػػؾ جػػػدار الفصػػػؿ العيصػػػري اإلسػػػرائنمي الػػػذي سػػػنبتمع المزنػػػد مػػػف 
 أراضي الضفة الفمسطنينة.

 
 المصالحة كمدخل لدرء المخاطر
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لمصالحة الفمسطنينة حقنقة مانثمة عمى األرض، فإف نثمة عقبات تحوؿ رغـ الحدنث المتكرر عف قرب جعؿ ا
دوف ذلػػؾ، فػػي المقدمػػة ميهػػا المسػػاعدات الدولنػػة التػػي أشػػريا إلنهػػا فػػي أكنثػػر مػػف مكػػاف، حنػػث لوحػػت الػػدوؿ 

غنػػػػر مػػػػرة بإنقػػػػاؼ ضػػػػخ المسػػػػاعدات  -وعمػػػػى رأسػػػػها الوالنػػػػات المتحػػػػدة ودوؿ االتحػػػػاد األوروبػػػػي-المايحػػػػة 
 الفمسطنينة إذا تمت المصالحة الفمسطنينة. المشروطة لمسمطة

مػػػف تػػداعنات االيقسػػػاـ الحػػاد بػػػنف القػػوى والفصػػػائؿ  2007لقػػد عػػػايى الشػػعب الفمسػػػطنيي ميػػذ صػػػنؼ عػػاـ  
المختمفة. ورغـ ايعقاد عدة جمسات مف أجؿ إبراـ المصالحة في كؿ مف القاهرة والدوحة، وقبؿ ذلػؾ فػي مكػة 

فػي وسػائؿ اإلعػبلـ، ونبػدو أف هيػاؾ معوقػات أساسػنة تحػوؿ دوف إتمػاـ  المكرمة، فإيهػا بقنػت مجػرد شػعارات
 المصالحة الحقنقنة.

وقد نكوف مف بػنف تمػؾ المعوقػات محاولػة بعػض أصػحاب المصػالح واالمتنػازات التػي تولػدت بفعػؿ تػداعنات 
ونػرى محممػوف االيقساـ، اإلبقاء عمى الجغرافنا السناسنة المسػتحدنثة فػي كػؿ مػف الضػفة الغربنػة وقطػاع غػزة. 

أيػػػه لػػػو تػػػـ تشػػػكنؿ حكومػػػة وحػػػدة وطينػػػة فمسػػػطنينة، فسنفسػػػر ذلػػػؾ بكويػػػه عممنػػػة تكنػػػؼ أو إدارة أزمػػػة لحالػػػة 
 االيقساـ التي امتدت ألكنثر مف خمس سيوات.

إف مواجهة التحدنات التي تعصؼ بالقضنة الفمسطنينة، وميها التحػدي المتمنثػؿ فػي محاولػة إخضػاع الشػعب 
شػػروط الػػدوؿ المايحػػة لممسػػاعدات، تتطمػػب اإلسػػراع بعقػػد المصػػالحة وجعمهػػا واقعػػًا  الفمسػػطنيي سناسػػنًا عبػػر

ممموسػػًا فػػي الػػداخؿ الفمسػػطنيي والشػػتات، وال نتطمػػب األمػػر سػػوى إرادة سناسػػنة صػػادقة مػػف قبػػؿ كافػػة القػػوى 
 والفصائؿ الفمسطنينة، وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس.

حقنؽ بدائؿ عربنة رسمنة وشػعبنة لجهػة تقػدنـ مسػاعدات مالنػة وقد نؤسس ذلؾ لمطالبات حقنقنة تتمنثؿ في ت
سػػػخنة لمفمسػػػطنيننف، بغنػػػة تفونػػػت الفرصػػػة عمػػػى الػػػدوؿ المايحػػػة التػػػي تسػػػعى إلخضػػػاع الفمسػػػطنيننف سناسػػػنًا 

 لممطالب والشروط والتوجهات اإلسرائنمنة لمتسونة.
عدات الدولنػػة، ال بػػد مػػف تحسػػنف لكػف قبػػؿ الحػػدنث عػػف مسػػاعدات عربنػػة محتممػػة لمفمسػػطنيننف كبػػدائؿ لممسػػا

أداء القػػائمنف عمػػى المػػاؿ العػػاـ الفمسػػطنيي، والقنػػاـ بعممنػػة إصػػبلح حقنقنػػة فػػي إدارة المػػاؿ الػػذي هػػو لمشػػعب 
 الفمسطنيي في المقاـ األوؿ ولنس لشخوص ومحسوبنات وفصائؿ بعنيها.

تحػدنات التػي تعصػؼ بالقضػنة فبترتنب البنت الفمسطنيي نمكػف الحػدنث عػف قػوى كاميػة بمقػدورها مواجهػة ال
الفمسػػػػطنينة، ومػػػػف أهمهػػػػا االبتػػػػزاز السناسػػػػي النػػػػومي الػػػػذي نواجهػػػػه الفمسػػػػطنينوف يتنجػػػػة الوقػػػػوع فػػػػي شػػػػرؾ 

 المساعدات الدولنة المشروطة في األساس.
وقد نعزز مف تمؾ القدرات الكامية عيد الفمسػطنيننف قبػوؿ فمسػطنف كعضػو مراقػب فػي األمػـ المتحػدة، فضػبًل 

فمسطنف عمى عضونة النويسكو، فتحقنؽ المصالحة الفمسطنينة سنكوف مدخبًل لدبموماسنة هادئة عف حصوؿ 
نمكػػف أف نتبياهػػا الفمسػػطنينوف لينػػؿ العضػػونة فػػي كافػػة الميظمػػات المتفرعػػة عػػف الميظمػػة األممنػػة مػػف جهػػة، 

 والسعي لمحد مف ضغوط وشروط الدوؿ المايحة لمفمسطنيننف مف جهة أخرى.
 66/3/1663، لدوحةالجزيرة نت، ا
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 عرفاف يظاـ الدنف
نبدو أف بينامنف يتايناهو لف نقع في الخطأ يفسػه مػرة بعػد مػرة وال نأخػذ الػدروس والعبػر مػف التجػارب المرنػرة 

رى مػف حنػث التي واجهته وال نتعظ مف مسمسؿ الفشؿ الذي ُميػي بػه. لكػف األكنػد أيػه قػدـ لمعػرب خػدمات كبػ
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ال نػدري وال نرنػد عيػػدما كشػؼ عػف وجػػه إسػرائنؿ القبػنح وعػػّرى اليظػاـ الصػهنويي ووحػػد الػرأي العػاـ العػػالمي 
نثػػارة األحقػػاد ورفػػض االسػػتماع لمغػػة العقػػؿ وميطػػؽ  ضػػد التطػػرؼ والتعصػػب والمغػػاالة فػػي القمػػع واإلرهػػاب وا 

 الحوار ويداءات السبلـ.
وحققت ما لـ نحققوه عمى مدى السينف األخنػرة أليهػـ نعنشػوف فػي  هذه الخدمات جاءت كهدنة نثمنية لمعرب،

معػػايهـ فػػي إعػػادة القضػػنة األـ، وهػػي قضػػنة فمسػػطنف، إلػػى  غنبوبػػة ونتمهػػوف بحػػروبهـ وأزمػػاتهـ وتقػػوقعهـ وا 
كمػا نقولػوف غػارقوف فػي خبلفػاتهـ وتشػرذمهـ « أـ الصػبي»أسفؿ قائمة االهتمامات فنما أصحاب القضػنة و 

و « فػػتح»صػػالحة المصػػنرنة الرامنػػة إليهػػاء آفػػة التقسػػنـ بػػنف الضػػفة الغربنػػة وقطػػاع غػػزة وبػػنف وتػػأجنمهـ لمم
 «.حماس»

أما سقطات يتايناهو فهي كنثنرة لـ نتعمـ ميها وال مف ايعكاسات أخطائه الكارنثنة عمى إسرائنؿ وعمنه شخصنًا 
مف الداخؿ والخارج، فإيه نعػود  كمسؤوؿ وكشخص نيفث الكراهنة واألحقاد. وعمى رغـ الصفعات التي تمقاها

 في كؿ مرة لنمارس األخطاء ذاتها ونزداد غموًا وتطرفًا وتزداد معه عزلة إسرائنؿ وعزلته.
الصفعة األولى تمقاها في والنته األولى بعدما جػاء عمػى حصػاف التطػرؼ الػذي اغتػاؿ رئػنس الػوزراء السػابؽ 

ويسؽ اتفاقػات أوسػمو مػع الفمسػطنيننف، فقػد اتضػحت اسحؽ رابنف وبذؿ جهودًا مضينة لضرب مسنرة السبلـ 
صػػورة المعارضػػة فػػي الػػداخؿ وحوسػػب عمػػى أعمػػاؿ فسػػاد قػػاـ بهػػا كمػػا فضػػحت زوجتػػه المشػػهورة بتعجرفهػػا 

 وتعينفها لمربنة أطفالها.
كبنرًا تمنثؿ فػي « إيجازاً »وقبؿ أف نتمقى الصفعة النثاينة مف الياخب اإلسرائنمي الذي اسقطه شر سقوط، حقؽ 

زلػػة إسػػرائنؿ ومعػػاداة العػػالـ بأسػػره لممارسػػات يتاينػػاهو وتطرفػػه مػػع حزبػػه المنكػػودي وتحالفاتػػه المرنبػػة مػػع ع
األحػػزاب المتطرفػػة بخاصػػة أف الشػػعب الفمسػػطنيي اسػػتطاع كسػػب الػػرأي العػػاـ العػػالمي مػػف خػػبلؿ ايتفاضػػته 

اتفاقػػػات أوسػػػمو عمػػػى رغػػػـ السػػػممنة المجنػػػدة نثػػػـ عبػػػر جيوحػػػه لمسػػػمـ بموافقتػػػه عمػػػى السػػػبلـ مػػػع إسػػػرائنؿ عبػػػر 
 المقالب التي تحتونها والتيازالت المؤلمة التي قدمت وتجاهمت الكنثنر مف الحقوؽ المشروعة.

ببلنػػنف  10إال أف الصػػفعة الكبػػرى جػػاءت مػػف الوالنػػات المتحػػدة عيػػدما تػػـ تجمنػػد ضػػمايات القػػروض بقنمػػة 
عبلف وزنر الخارجنػة السػابؽ جػنمس بنكػر: اف اإلسػرائنمن نف نعرفػوف أرقػاـ هواتفيػا إذا أرادوا االتصػاؿ دوالر وا 

 عمى واشيطف وعرقمته جهود السبلـ.« لنكوده»ردًا عمى الممارسات اإلسرائنمنة وتمرد يتايناهو و 
ولػػوال بعػػض الممارسػػات الفمسػػطنينة وبنيهػػا العممنػػات االيتحارنػػة التػػي جمبػػت الػػونبلت عمػػى الفمسػػطنيننف، قبػػؿ 

اهو إلػػى السػػمطة، ولػػوال تفجنػػرات ينونػػورؾ وواشػػيطف لمػػا أعطنػػت إسػػرائنؿ الضػػوء اإلسػػرائنمننف، لمػػا عػػاد يتاينػػ
األخضػػػر لمتيكنػػػؿ بالفمسػػػطنيننف ويسػػػؼ االتفاقػػػات والمضػػػي فػػػي بيػػػاء المسػػػتعمرات االسػػػتنطاينة ولمػػػا ازداد 

 ايحراؼ اإلسرائنمننف يحو النمنف المتطرؼ.
تحػػدي الفمسػػطنيننف وعرقمػػة أي جهػػد أمنركػػي ولكػػف يتاينػػاهو مضػػى فػػي غّنػػه فػػي والنتػػه النثاينػػة، فػػأمعف فػػي 

لمسػبلـ حتػى تبػنف أيػه لػـ نػػأت إلػى الواجهػة إال لمواجهػة الػرئنس األمنركػي بػػاراؾ أوبامػا الػذي كػاف نيػوي فػػتح 
 صفحة جدندة مع العرب والمسممنف والسعي لتحقنؽ السبلـ في الشرؽ األوسط.

مػػا وتسػػرنع خطػػوات االسػػتنطاف ومحاربتهػػا فػػي فقػػد عمػػد المتطرفػػوف إلػػى وضػػع العصػػي فػػي دوالنػػب إدارة أوبا
الػػداخؿ والخػػػارج والتػػامر مػػػع المعارضػػنف وعرقمػػػة أي قػػرار رئاسػػػي إضػػافة إلػػػى الضػػغط االقتصػػػادي والتركػػػة 

 النثقنمة التي ورنثها الرئنس األمنركي عمى كؿ الصعد.
ف اإلرادة والصػعاب، فنمػا وهكذا مضت والنة أوباما األولى وهي مكبمة الندنف، تائهة بنف الينات واألفعاؿ وبػن

ظهػػاره بمظهػػر العػػاجز إلػػى أف  يتاينػػاهو واألحػػزاب المتطرفػػة لػػـ نػػوفروا فرصػػة إال واسػػتغموها إلذالؿ الػػرئنس وا 
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حايػػت لحظػػة التجدنػػد لموالنػػة النثاينػػة، فػػإذا بػػرئنس الػػوزراء اإلسػػرائنمي نكّشػػر عػػف أينابػػه ونعمػػف الحػػرب العمينػػة 
 منت روميي. ضد اوباما بالوقوؼ إلى جايب ميافسة

ـّ آكمػػه، فقػػد ارتػػد السػػهـ إلػػى صػػدر يتاينػػاهو، وتحػػوؿ كنػػده إلػػى يحػػره عيػػدما يجػػح أوبامػػا فػػي  لكػػف طػػابخ السػػ
الوصػػوؿ مظفػػرًا إلػػى البنػػت األبػػنض فنمػػا هػػو نتمقػػى صػػفعة مدونػػة مػػف جايػػب الياخػػب اإلسػػرائنمي الػػذي خذلػػه 

لقػػدرة عمػى اتخػاذ القػػرار. وصػحنح أيػػه ووضػعه فػي موقػػؼ حػرج لػف نسػػتطنع معػه التمتػػع بحرنػة الحركػة وال با
فاز مع األحزاب المتطرفة، لكيه فوز بطعـ الخسارة، كما قنؿ، ولهذا فهو سنضطر الى تجرع السـ بالتحػالؼ 
مػع خصػومه مػػف الوسػط والرضػوخ إلمػػبلءات المتطػرفنف، مػا ندفعػػه حتمػًا إلػى التراجػػع إلػى الػوراء واالسػػتعداد 

 ا خبلؿ أشهر قمنمة.لجولة ايتخابنة مبكرة ال مفر ميه
وما نيتظره في الداخؿ مف مصػاعب، سػنبلقنه فػي الخػارج وبصػورة خاصػة فػي الوالنػات المتحػدة، ألف أوبامػا 
سػنمارس صػبلحناته فػي الوالنػة النثاينػػة براحػة واطمئيػاف بعنػدًا مػف هػػاجس التجدنػد. وهػو نتفػرغ اآلف لمواجهػػة 

ي وزنػػرًا لمخارجنػػة المعػػروؼ بصػػبلبته وسػػعنه إلػػى صػػمؼ يتاينػػاهو وسػػمومه. وبػػدأ خطواتػػه بتعنػػنف جػػوف كنػػر 
المراهية عمى تحقنؽ السبلـ في الشػرؽ األوسػط وتحػرؾ المسػنرة والعجمػة مهمػا كػاف رد فعػؿ إسػرائنؿ، وباشػر 
فورًا مهامه بجولة أولى في الميطقة لجس اليبض قبؿ زنارة أوباما المرتقبة ودراسة التحوالت الكبرى فنها وهو 

التفاصنؿ مف خبلؿ عممه ألكنثر مػف ربػع قػرف رئنسػًا لمجيػة الشػؤوف الخارجنػة فػي مجمػس  االطبلع عمى أدؽ
 الشنوخ، مف دوف أف ييسى الممؼ اليووي اإلنرايي الذي بات جزءًا مف الحؿ ومف المشكمة.

كمػػا جػػاء تعنػػنف تشػػاؾ هاغػػؿ وزنػػرًا لمػػدفاع لنشػػكؿ صػػفعة أخػػرى ليتاينػػاهو والمػػوبي الصػػهنويي الػػذي حػػاوؿ 
 ؿ لميعه بسبب مواقفه الصمبة التي ترفض الضغوط وتتشدد في مواجهة إسرائنؿ.المستحن

وتوالػػت الصػػفعات التػػي تسػػتقبؿ يتاينػػاهو فػػي والنتػػه الجدنػػدة، إضػػافة الػػى التعننيػػات األمنركنػػة المهمػػة، عبػػر 
حنػػاء حػػؿ الػػػدول تنف إعػػبلف دوؿ عػػدة كبػػرى وبنيهػػا روسػػنا وبرنطاينػػا وفريسػػػا إصػػرارها عمػػى مسػػنرة السػػبلـ وا 

الفمسطنينة واإلسرائنمنة وتأكند عدـ شرعنة االستنطاف االستعماري في القدس والضفة الغربنة. وجاءت صفعة 
أخرى مف بنت أبنه عيدما فوجئ مؤتمر المتبرعنف واألنثرناء النهود إلسػرائنؿ بػالرئنس الفريسػي السػابؽ ينكػوال 

جـ بشػػػدة سناسػػػة حكومػػػة يتينػػػاهو ونطالػػػب سػػػاركوزي المعػػػروؼ بأيػػػه الصػػػدنؽ األوؿ والحمنػػػؼ إلسػػػرائنؿ نهػػػا
، فػي إشػػارة إلػى مػػا «أسػوار أرنحػػا»بممارسػة الضػػغط عمنهػا إلقامػػة دولػة فمسػػطنينة بعػد أف حصػػرت يفسػها بػػػ 

 جاء في التوراة عف المدنية التي كايت مقفمة ومحاطة باألسوار قبؿ أف تسقط.
مػف المواجهػة بػنف أوبامػا ويتاينػاهو ومػف نثػـ « الطبعػة النثاينػة»كؿ هذه المؤشرات تدفعيا الػى الترقػب وايتظػار 

مصػػػنر الجهػػػود الرامنػػػة لمخػػػروج مػػػػف المػػػأزؽ الػػػذي جمػػػد عممنػػػة السػػػػبلـ ألكنثػػػر مػػػف عقػػػدنف بسػػػبب التعيػػػػت 
اإلسػػرائنمي بخاصػػة أف الميطقػػة تعػػنش اآلف عمػػى حافػػة بركػػاف، واليػػار تحػػنط بهػػا مػػف كػػؿ جايػػب. وفػػي حػػاؿ 

األخضػػر والنػػابس وتهػػدد المصػػالح األمنركنػػة، قبػػؿ العربنػػة، بػػؿ  عػػدـ تكػػاتؼ الجهػػود إلطفائهػػا، فإيهػػا سػػتأكؿ
 وجمنع المصالح األجيبنة ولف نيجو ميها أحد.

وتضػػاؼ إلػػى كػػؿ ذلػػؾ األحػػداث الدامنػػة فػػي سػػورنة والتػػوترات فػػي دوؿ عربنػػة عػػدة ووصػػوؿ الممػػؼ اليػػووي 
ونشػػنع حالػػة االطمئيػػاف  اإلنرايػػي إلػػى يقطػػة الحسػػـ فػػي حػػاؿ عػػدـ التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ نيهػػي هػػذه المواجهػػة

جدنػػد نهػػدـ الهنكػػؿ عمػػى يفسػػه « شمشػػوف»واألمػػف فػػي الميطقػػة. وأخشػػى مػػا أخشػػاه أف نتحػػوؿ يتاينػػاهو إلػػى 
وعمػػى اآلخػػرنف بشػػف حػػرب مفاجئػػة عمػػى إنػػراف تعنػػد خمػػط األوراؽ وتػػدفع إلػػى كارنثػػة تطػػاوؿ الجمنػػع وتػػورط 

 الوالنات المتحدة في يزاع جدند قد نمتد سيوات طونمة.
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ز  اء كؿ هذه المعطنات نقؼ العرب في مقاعد المتفرجنف كأف كؿ هذه األمػور ال تعيػنهـ مػع أيهػـ سػنكويوف وا 
 أوؿ مف ندفع النثمف غالنًا مف أرواحهـ وممتمكاتهـ وأميهـ واستقرارهـ.

والمطموب اآلف توحند المواقؼ العربنػة ومػد النػد لمػرئنس األمنركػي وتشػجنعه عمػى المضػي فػي طػرح مبادرتػه 
 ـ ووقؼ اليزنؼ الدامي في أرجاء الوطف العربي الكبنر واستغبلؿ جولة اوباما لتحرنؾ مسنرة السبلـ.لمسبل

أمػػػا عمػػػى الصػػػػعند الفمسػػػطنيي، فػػػػإف الخطػػػوات السػػػػرنعة المطموبػػػة والممّحػػػػة تقضػػػي بالمسػػػػارعة إلػػػى تحقنػػػػؽ 
يهػػاء حالػػة التشػػرذـ وااليقسػػاـ بػػنف الضػػفة وغػػزة وبػػنف  قامػػة حكومػػة وحػػدة « حمػػاس»و « فػػتح»المصػػالحة وا  وا 

وطينػػػػة مػػػػف الشخصػػػػنات الحنادنػػػػة المرموقػػػػة والمحترمػػػػة مػػػػف الجمنػػػػع لمبلقػػػػاة الجهػػػػود الميتظػػػػرة ويػػػػزع ورقػػػػة 
عادت إلى جادة الحناد ويأت بيفسها عف الصػراعات « حماس»االختبلؼ مف ند إسرائنؿ، بخاصة أف حركة 

 اإلقمنمنة واالستراتنجنة اإلنراينة.
ب القنػػػاـ بػػػأي عمػػػؿ عيػػػؼ أو إرهػػػاب نعطػػػي إسػػػرائنؿ الػػػذرائع لمهػػػروب مػػػف واألهػػػـ مػػػف كػػػؿ ذلػػػؾ هػػػو تجيػػػ

 االستحقاقات ونزود يتايناهو بأوكسنجنف نعند إلنه التيفس وحرنة الحركة.
 إيها استحقاقات مصنرنة قادمة... فهؿ استعد لها العرب؟

 66/3/1663، الحياة، لندن
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 د. عدياف أبو عامر
تعػنش األوسػاط اإلسػػرائنمنة حالػة مػف الشػػد والجػذب قبنػػؿ إقػرار المنزاينػة العامػػة، فػي ظػؿ اسػػتقطاب حػاد بػػنف 
وزارتػػي المالنػػة والحػػرب، حنػػث تسػػعى كػػؿ ميهمػػا لتكػػوف المنزاينػػة فػػي صػػالحها، ففػػي حػػنف تػػرى األولػػى أف 

ة أف ما تعنشه "إسرائنؿ" مف تهدندات نتطمب ميها المحافظة عمى حد منزاينة الجنش مبالغ فنها، تعتقد األخنر 
 أقصى مف الموازية.

ومع ذلؾ، ترى محافؿ أخػرى أف الجػنش اإلسػرائنمي نسػتعّد لحػروب لػف تقػع فػي الميطقػة، فػي إشػارة لتخونػؼ 
تعداد لمتهدنػدات القنادة العسكرّنة مف أّف تقمػنص منزاينػة الػدفاع أمػر خطنػر، أليػه سنضػر ضػررًا شػدندًا باالسػ

المتزانػػدة، ألف "الفحػػص السػػطحي" ُنبػػنف أيػػه نمكػػف، بػػؿ ونجػػب تقمػػنص منزايّنػػة الػػدفاع، ألف ذلػػؾ لػػف نضػػر 
 باستعداد الجنش لتهدندات المستقبؿ.

آالؼ ياقمػة جيػود  8دبابػة و 3100وباالستياد إلػى معطنػات عسػكرّنة، تشػنر إلػى أّف الجػنش نممػؾ أكنثػر مػف 
سية! كما اشترى قمنبًل مف ياقبلت الجيود  50ميها عمرها  220سية، و 30ة قبؿ دباب 1600مدرعة، وصيع 

 المدرعة قبؿ عقود كنثنرة.
ويقمت محافؿ عسكرّنة في وزارة الحرب وهنئة األركاف اعترافها بأيه ال نوجد أي سنيارنو حػرب فػي المسػتقبؿ 

نـ مػػػف دبابػػػات الجػػػنش، فمػػػـ تعػػػد فػػػي حػػػدود "إسػػػرائنؿ" سػػػُنحتاج فػػػي إطارهػػػا، أو ُنسػػػتعمؿ هػػػذا الحشػػػد العظػػػ
احتمػػاالت معػػارؾ المػػدرعات كتمػػؾ التػػي منػػزت حربػػي "األنػػاـ السػػتة ونػػـو الغفػػراف" موجػػودة، فػػي ظػػؿ العوامػػؿ 

 التالنة:
 الجنش السوري أخذ ُنسَحؽ، ولـ نعد اآلف قوة قتالّنة نجب أخذها في الحسباف.• 
وف الدولػػة الداخمّنػػة، واحتمػػاالت أف تبػػادر مصػػر سػػنكوف الجػػنش المصػػرّي مشػػغواًل فػػي السػػينف القادمػػة بشػػؤ • 

لحرب أقؿ مف ضعنفة، وحتى لو استقر رأنها عمى البدء بحرب فإف قواتها المدرعة ستحتاج لقطع شبه جزنرة 
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سػػنياء، إضػػافة إلػػى أيػػه فػػي هػػذه الحػػاؿ سُنسػػتعمؿ سػػبلح الجػػو الصػػهنويّي لمقضػػاء عمػػى صػػفوؼ المػػدرعات 
 المتقدمة شرقًا.

ش العراقػػي نشػػكؿ تهدنػػدًا لػػػ"إسرائنؿ"، وايتقضػػت ُعػػرى "الجبهػػة الشػػرقنة" واختفػػت، وهػػي الجبهػػة لػػـ نعػػد الجػػن• 
 سية. 20التي كاف الجنش نستعد لمواجهتها قبؿ أكنثر مف 

لذلؾ كمه، ال نوجد أي تسونغ لبلستمرار في اإلبقاء عمى آالؼ الدبابات والتسمح في المسػتقبؿ بػدبابات كنثنػرة 
ا نعيػي تفعنػؿ أجهػزة الرقابػػة واإلشػراؼ عمػى الجػنش، الػذي نطمػح لمتسػمح بميظومػػات أخػرى باهظػة الكمفػة، مػ

 سبلح كنثنرة قدر المستطاع.
وفػػي حػػنف تػػيجح الرقابػػة فػػي "الحػػػد مػػف شػػهوة" الجػػنش لمتسػػمح، فمػػف نتكػػػرر هػػذا فػػي المسػػتقبؿ، لكػػف تهػػػرب 

ة هػي مػف تقػرر وحػدها بينػة الكينست، المفترض به مراقبة الجنش، مف هذه المهمػة، نبقػي المؤسسػة العسػكرن
 الجنش العسكرّنة، وتسمحه، واستعداده العممّناتي.

في المقابؿ، فإيه سنبقى نيفؽ أموااًل كنثنرة في إعطاء أجوبة عمى كؿ أيواع التهدندات في جمنػع المسػتونات، 
ة، رغػـ أّف دويما صمة باحتماؿ تحققها، بحنث تصبح المنزايّنة األميّنة ضخمة جػدًا، وتأخػذ تكبػر فػي كػؿ سػي

هياؾ تغّنرًا في صورة التهدندات لػ"إسرائنؿ" في العقدنف األخنرنف بقدر كبنػر، ونبػدو أّف الجػنش سنضػطر فػي 
طػػبلؽ صػػوارنخ  المسػػتقبؿ القرنػػب ألف نواجػػه فػػي األسػػاس تهدنػػدنف رئنسػػنف همػػا عممنػػات حػػرب عصػػابات، وا 

 مائمة المسار.
بأف احتماؿ حرب أخرى لجنوش دوؿ الميطقػة قػد طُػوي تمامػًا  مع العمـ أف االعتقاد السائد في "إسرائنؿ" نرى

تقرنبػػًا، لكػػػف هػػػذا ال نعػػػوؽ الجػػػنش عػػف االسػػػتمرار فػػػي بيػػػاء قوتػػػه لمواجهػػة سػػػنيارنوهات تشػػػبه حروبػػػًا كػػػػ"نوـ 
الغفراف"، وأّف الجنش النوـ كبنر جدًا، ومسمح بميظومػات قتػاؿ باهظػة الكمفػة جػدًا، ترمػي لمػرد عمػى تهدنػدات 

 ستخبارات العسكرّنة بأف احتماالت تحققها ميخفضة جدًا.تعترؼ اال
 66/3/1663، فمسطين أون الين
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 تشنمو روزيبرغ
اذا لـ نحصؿ غنر المتوقع، فاف الػرئنس اوبامػا سػنزور ميطقتيػا، بمػا فػي ذلػؾ اسػرائنؿ. ونثمػة مػف نرغػب فػي 

كػػؿ واحػػد نفهػػـ بػػاف الزنػػارة لنسػػت سػػوى بػػادرة حسػػف أف نضػػفي عمػػى الزنػػارة معػػاٍف سناسػػنة كبنػػرة. ولكػػف لػػنس 
ينػػة. ولبلسػػؼ، ال نوجػػد اي احتمػػاؿ الختػػراؽ حقنقػػي، عمػػى االقػػؿ لػػنس فػػي الفتػػرة الميظػػورة لمعنػػاف. فميطقتيػػا 
توجػػػد فػػػي وضػػػع غنػػػر مسػػػتقر عمػػػى االطػػػبلؽ. و'النثػػػورات' فػػػي العػػػالـ العربػػػي أوقعػػػت مصػػػنبة عمػػػى اسػػػتقرار 

مسػتمرة، والكممػة االخنػرة لػـ تصػدر هيػاؾ بعػد. الحكػـ الجدنػد هيػاؾ لػنس الميطقة. مصػر هػي دولػة فػي نثػورة 
سػوى دكتاتورنػة االخػواف المسػممنف، الػذنف نسػعوف الػى أف نفرضػوا فػي مصػر يظامػا اسػبلمنا اصػولنا، ولػنس 
دنمقراطنة كما أمموا في العالـ الحر. مصر ال نمكيها أف تؤنثر عمى الميطقة طالما كايت دولة فوضى، غنػر 

رة وبعنػػدة جػػػدا عػػف مكايتهػػا فػػػي العػػالـ العربػػي واالسػػػبلمي قبػػؿ النثػػورة. كمػػػا أف مسػػتقبؿ العبلقػػات بػػػنف مسػػتق
اسرائنؿ ومصر محفوؼ بػالغموض الكنثنػؼ بسػبب االنػدنولوجنا االصػولنة لمحكػـ فػي مصػر. امػا الوضػع فػي 

نػػػب سػػػورنا مػػػف سػػػورنا فسػػػنىء لمغانػػػة. المسػػػاعدات لمنثػػػوار ال تضػػػمف اف نػػػؤدي القضػػػاء عمػػػى االسػػػد الػػػى تقر 
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الغرب. ومف غنر المستبعد اف يتوؽ بعد ذلؾ لبلسػد. رغػـ كػؿ الخطػاب الحربػي، فػاف االسػد االبػف لػـ نخػرؽ 
 ، ولهذا فقد كايت الحدود السورنة هادئة.1973سناسة أبنه ميذ 

ميػػذ الحػػرب االهمنػػة فػػي سػػورنا تغنػػر الوضػػع عمػػى الحػػدود بشػػكؿ ميقطػػع اليظنػػر. فخطػػر التػػدهور آخػػذ فػػي 
ظـ. والوالنػات المتحػدة ال نمكيهػا أف تضػمف يتنجػة انجابنػة، لهػا والصػدقائها، حػنف نيتهػي حمػاـ الػدماء. التعا

وحتػػى ذلػػؾ الحػػنف، فايػػه ال نوجػػد عمػػى اي حػػاؿ مػػا نمكػػف الحػػدنث فنػػه عػػف مفاوضػػات سناسػػنة بػػنف اسػػرائنؿ 
القدس وراـ اهلل. نبػدو أف  وسورنا. وأكد مقربو اوباما باف لنس لدى الرئنس خطة سبلـ جدندة عيد مجنئه الى

اوباما واقعي جدا في هذه المسألة. فالفمسطنينوف نوجدوف عمى شفا ايفجار شعبي نسمى ايتفاضػة. ونثمػة فػي 
اسػػرائنؿ خبػػراء نقولػػوف بنقػػنف اييػػا لسػػيا هيػػاؾ بعػػد واف المسػػافة بعنػػدة. نجػػدر بهػػؤالء الخبػػراء اف نتحفظػػوا فػػي 

نف امسػػؾ باسػػرائنؿ وهػػي غنػػر جػػاهزة عمػػى يحػػو ظػػاهر. ولػػنس مجػػدنا اقػػوالهـ الف تػػارنخ االيتفاضػػتنف االولنػػ
الرهػػاف عمػػى كػػؿ الصػػيدوؽ فػػي هػػذا الشػػأف. نثاينػػا، التسػػونة المتفػػؽ عمنهػػا بػػنف اسػػرائنؿ والفمسػػطنيننف ال تبػػدو 
واقعنػػػة، عمػػػى االقػػػؿ حسػػػب الحقػػػائؽ المعروفػػػة النػػػوـ. فمػػػنس فػػػي اسػػػرائنؿ وال فػػػي اوسػػػاط الفمسػػػطنيننف قنػػػادة 

فنػػػذ خطػػػوة دراماتنكنػػػة. ال ابػػػو مػػػازف وال اي زعػػػنـ آخػػػر فػػػي أوسػػػاط الفمسػػػطنيننف سػػػنكوف مسػػػتعدا مسػػػتعدة لتي
لمتخمي عف حؽ العودة او عف شرقي القدس. كؿ مف نوهـ يفسه باف غدا سنكوف ممكيا الوصوؿ الى تسػونة 

 في هاتنف المسألتنف غارؽ في اضغاث احبلـ.
نػػػاـ ال نمكيهػػػا أف تيفػػػذ اي خطػػػوة سناسػػػنة ذات مغػػػزى. والحكومػػػة التػػػي ستتشػػػكؿ فػػػي اسػػػرائنؿ بعػػػد بضػػػعة ا

يتيناهو سنواصؿ االعبلف عف استعداد اسرائنؿ لمموافقة عمى اقامة دولة فمسطنينة، ولكػف تصػرنحاته سػتكوف 
مػػف الفػػـ الػػى الخػػارج. بنينػػت ويػػواب البنػػت النهػػودي ايتخبػػوا كػػي ال نسػػمحوا باقامػػة دولػػة فمسػػطنينة. اذا كػػاف 

صػنف القػوالهـ، ففػي المحظػة التػي تبػدأ فنهػا مفاوضػات سناسػنة سػنتعنف عمػنهـ االيسػحاب، بنينت ورفاقػه مخم
اال اذا تمقوا وعدا ال لبس فنه مف يتيناهو باف شنئا لف نتحرؾ. وحتى لو تقرر تجمند البياء في المستوطيات، 

توجد ليتينػاهو أغمبنػة فاف البنت النهودي لف نكوف بوسعه أف نبقى في الحكومة. وفي داخؿ المنكود انضا ال 
لخطػػوة سناسػػنة. مػػف سػػنقود معسػػكر المعارضػػنف سػػنكوف وزنػػر الػػدفاع المرشػػح موشػػنه نعمػػوف، وكػػؿ االخػػرنف 
سنيضموف النه. وبقدر ما نبدو هػذا هاذنػا، فػاف وزنػر الػدفاع الميصػرؼ انهػود بػاراؾ بالػذات اشػار الػى الحػؿ 

قػػاء الكتػػؿ االسػػتنطاينة الكبػػرى فػػي نػػد اسػػرائنؿ. الجزئػػي االفضػػؿ القػػائـ: ايفصػػاؿ مػػف جايػػب واحػػد فػػي ظػػؿ اب
وحالنػا ال نوجػد حػؿ افضػؿ، وال حتػػى الوبامػا. الػرئنس االمرنكػي نعػرؼ جنػػدا الوضػع، ولهػذا فػاف زنارتػه الػػى 

 اسرائنؿ والى الميطقة ستكوف زنارة مجاممة فقط. خسارة!
 66/3/1663معاريف 
 66/3/1663، القدس العربي، لندن
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 باراؾ رابند
ميذ شهر نيشغموف في البنت األبنض بتخفنض مستوى توقعات زنػارة الػرئنس بػراؾ اوبامػا القرنبػة الػى القػدس 
وراـ اهلل. فمف نصار الى اإلعبلف عف خطة سبلـ جدندة، ولف نكوف نثمة ضغط الستئياؼ المفاوضات، ولػف 

لػػػػة لعقػػػػد لقػػػػاء نثبلنثػػػػي بػػػػنف الػػػػرئنس االمنركػػػػي ورئػػػػنس الػػػػوزراء، بينػػػػامنف يتينػػػػاهو، والػػػػرئنس تكػػػػوف نثمػػػػة محاو 
 هذه فقط بعض الرسائؿ العمينة لمياطقنف بمساف البنت االبنض. –الفمسطنيي محمود عباس )ابو مازف( 
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بػػنف اوبامػػا  حػاوؿ مسػػؤولوف فػي اإلدارة األمنركنػػة فػػي األنػاـ األخنػػرة أف نتوقعػػوا كنػؼ سػػنبدو الحػػدنث المغمػؽ
ويتيناهو في ميزؿ رئنس الوزراء فػي شػارع بمفػور فػي القػدس مسػاء األربعػاء، وذاؾ الػذي سػنعقد فػي الصػباح 
التالي بنف اوباما وعباس في المقاطعة في راـ اهلل. "ال تتشوشوا"، سنقوؿ لهـ اوباما حسب موظفنف أمنركننف 

الفمسػػطنينة. أيػػا ممتػػـز  –بالمسػػنرة السػػممنة االسػػرائنمنة كبنػػرنف نعينػػاف بإعػػداد الزنػػارة، "لػػـ أكػػؼ عػػف االهتمػػاـ 
باقامػة دولػػة فمسػػطنينة الػػى جايػػب دولػػة اسػػرائنؿ النهودنػة منثممػػا كيػػت فػػي نػػومي االوؿ فػػي الميصػػب. كمػػا أف 

 معارضتي لمبياء في المستوطيات لـ تتغنر هي األخرى".
ال نػزاؿ معينػا بالمسػاعدة وبػااليخراط فػي وحسب المسؤولنف األمنركننف سنوضح أوبامػا ليتينػاهو ولعبػاس ايػه 

المسنرة السممنة، ولكيه ال نمكيه أف نرغب فػي هػذا أكنثػر ميهمػا. "رسػالة الػرئنس فػي المحادنثػات الخاصػة مػع 
يتيناهو وعباس ستكوف أف عمنهما أف نظهرا ايهما مستعداف لمتقدـ باتجاه السبلـ مف خبلؿ األفعاؿ، حنث ال 

أمنركػي كبنػر، وأضػاؼ: "إذا كػاف هػذا هػو الوضػع فػاف الػرئنس ووزنػر الخارجنػة تكفي األقػواؿ"، قػاؿ موظػؼ 
 كنري سنساعداف. واف لـ نكف، فايهما سنعيناف بمواضنع أخرى".

الػػيهج الجدنػػد الػػذي سػػنحممه معػػه أوبامػػا الػػى اسػػرائنؿ نشػػنر الػػى الصػػحوة بشػػأف قػػدرة الوالنػػات المتحػػدة عمػػى 
مسطنيننف في الواقع السناسي واإلقمنمي الحالي. واشار مسؤوؿ أمنركي التأنثنر عمى ما نجري بنف اسرائنؿ والف

الى أف اوباما فهـ بايػه كممػا دفػع وضػغط عمػى الطػرفنف فػي والنتػه االولػى ابتعػدا أحػدهما عػف االخػر. وعمػى 
ـ نيجح حد قوله، فاف اليمط القدنـ الذي بموجبه تستجدي الوالنات المتحدة اإلسرائنمننف والفمسطنيننف لمتقدـ، ل

 ببساطة.
ألوؿ مرة ميذ عشرنف سية مّؿ األمنركنػوف ضػرب الػرأس بالحػائط. وهػـ نعتزمػوف التوقػؼ عػف دفػع الموضػوع 
بكؿ قوتهـ. ولػـ نعػد اسػتئياؼ المفاوضػات بػنف الطػرفنف الهػدؼ األسػمى فػي يظػرهـ. إذا رغػب اإلسػرائنمنوف، 

تؼ البنػػت األبػػنض. الواقػػع، هكػػذا نعتقػػدوف فػػي الفمسػػطنينوف، او الطرفػػاف معػػًا فػػي التقػػدـ فهػػـ نعرفػػوف رقػػـ هػػا
البنػػت األبػػنض، سػػنممي الخطػػوات عمػػى الطػػرفنف، حتػػى دوف ضػػغط أمنركػػي. فالعزلػػة المتعاظمػػة السػػرائنؿ، 
الضغط الدولي، وال سنما مف االتحاد األوروبي، التهدند بفرض عقوبػات، والخػوؼ مػف ايتفاضػة نثالنثػة، كفنمػة 

 دـ اكنثر مف أي مبادرة سبلـ أمنركنة جدندة.في يظرهـ بدفع يتيناهو الى التق
"عمػػى اإلسػػرائنمننف والفمسػػطنيننف أف نقػػرروا مػػا الػػذي نرنػػدوف عممػػه، ويحػػف سنسػػريا أف يسػػاعد"، قػػاؿ موظػػؼ 
امنركي كبنر، "صحنح اف وزنر الخارجنة كنري نرند أف نكوف يشنطا وأف ندفع المسػنرة السػممنة، ولكػف حتػى 

 واحد، إذا رأى أف لنس هياؾ مف نمكف الحدنث معه".هو لف نجعؿ هذا مشروعه رقـ 
وزنر الخارجنة، جػوف كنػري، الػذي سػنأتي مػع الػرئنس اوبامػا الػى القػدس والػى راـ اهلل، مػف المتوقػع أف نعػود 
 –الى الميطقة في غضوف بضعة أسابنع، في ينساف. ونرغػب كنػري جػدا فػي أف نػدفع الموضػوع االسػرائنمي 

مـ بأف إدخاؿ يتيناهو وابو مازف إلى غرفة المفاوضات لف نيتهي بػالخنر. فػي منثػؿ الفمسطنيي، ولكيه عمى ع
هذا الوضع، فاف االيفتاح األمنركي عمى أفكار جدنػدة كخطػوات أحادنػة الجايػب ميسػقة أو تسػونات ايتقالنػة، 

 أكبر.
بنػؿ زنػارة اوبامػا في المقاءات التمهندنة التي عقدها مستشار االمف القومي، نعقػوب عمنػدرور، فػي واشػيطف ق

كػػػاف الوضػػػع فػػػي سػػػورنة عمػػػى رأس سػػػمـ االولونػػػات. ونصػػػؿ التعػػػاوف االسػػػتخباري والعسػػػكري بػػػنف اسػػػرائنؿ 
والوالنات المتحدة، والذي تونثؽ جدا في السيوات االربع االخنرة، الى ذروته، حنث نػدور الحػدنث عػف متابعػة 

ر السػػقوط المتوقػػع ليظػػاـ االسػػد فػػي السػػية مخزويػػات السػػبلح الكنمنػػائي فػػي سػػورنة ومحػػاوالت التصػػدي آلنثػػا
 القرنبة القادمة.
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وفػػي المقػػاء بػػنف وزنػػر الػػدفاع، انهػػود بػػاراؾ، ووزنػػر الػػدفاع االمنركػػي الجدنػػد، تشػػاؾ هنغػػؿ، فػػي البيتػػاغوف، 
النثبلنثاء الماضي، كايت المسألة السورنة في مركز المحادنثات. وفي بناف يشر بعد المقاء تـ التشدند عمػى أف 

وهنغؿ اتفقػا عمػى مواصػمة بمػورة خطػط احتناطنػة مشػتركة معػًا لمواجهػة امكاينػة تسػرب سػبلح كنمنػائي باراؾ 
 الى "حزب اهلل" أو الى ميظمات الجهاد العالمي.

ولكف الى جايب الموضوع السػوري، سػتعيى المحادنثػات بػنف يتينػاهو واوبامػا، وال سػنما القسػـ النثيػائي بنيهمػا، 
هذه هي المرة االولى التي تيشػأ فنهػا الوبامػا ويتينػاهو فرصػة الدارة حػدنث عمنػؽ باليووي االنرايي. وستكوف 

 .2012وجهًا لوجه في الموضوع ميذ لقائهما األخنر في البنت األبنض في آذار 
وندعي مسؤولوف امنركنوف كبػار بايػه فػي األشػهر األخنػرة، ميػذ خطػاب يتينػاهو فػي االمػـ المتحػدة، تقمصػت 

األبنض ومكتب رئنس الوزراء أكنثر فأكنثر في كؿ مػا نتعمػؽ بػاليووي االنرايػي. والمسػؤوؿ الفجوات بنف البنت 
عف ذلؾ هو أساسػا مستشػار األمػف القػومي، نعقػوب عمنػدرور، الػذي طػور عبلقػات عمػؿ حمنمػة مػع يظنػره 

اؿ األمنركي، تـو دوينموف. ونعتبر عمنػدرور فػي البنػت االبػنض جهػة تمطػؼ حػدة مواقػؼ يتينػاهو، او كمػا قػ
 مسؤوؿ امنركي: "يحف يياـ لنبل بشكؿ افضؿ عيدما نكوف هو هياؾ".

في واشيطف نأخذوف االيطباع بػاف يتينػاهو لطّػؼ قمػنبًل حػدة تصػرنحاته فػي الموضػوع االنرايػي. فهػو نتحػدث 
أقؿ عف عممنة إسرائنمنة مستقمة ضد انراف، واكنثر عف عممنة أمنركنة. ورغـ ذلؾ، فاف اوباما سنرغب في أف 

 أكد أنف نوجد يتيناهو بالضبط وما هو جدوله الزميي في محاولة لموصوؿ الى تفاهـ بشأف المسألة.نت
ومف الجهة االخرى، فاف يائب الرئنس، جو بانػدف، الػذي القػى خطابػا فػي بدانػة األسػبوع أمػاـ مػؤتمر المػوبي 

قػػاببلت صػػحافنة لشػػبكات المؤنػػد السػػرائنؿ "انبػػاؾ" فػػي واشػػيطف، ووزنػػر الخارجنػػة، جػػوف كنػػري، الػػذي مػػيح م
 التمفاز االمنركنة، ألمحا كبلهما الى تشدد كبنر في سناسة اوباما في الموضوع االنرايي.

"عيدما نتحػدث اوبامػا عػف الخنػار العسػكري فايػه ال نخػدع"، قػاؿ بانػدف، واضػاؼ: "هػو نقصػد مػا نقػوؿ. كػؿ 
ألرجػػؿ اإلنراينػػة "نزنػػد خطػػر المواجهػػة الخنػػارات ال تػػزاؿ عمػػى الطاولػػة". امػػا كنػػري مػػف جهتػػه فقػػاؿ إف جػػر ا

المحتممة". في لقاء مع ميدوبي الجالنة النهودنة، الخمنس الماضي، في البنػت األبػنض أوضػح أوبامػا ايػه ال 
نرى حاجة الى "الحماسة الزائدة". ونعتقد اوباما ايه ال نزاؿ هياؾ احتماؿ لمدبموماسنة، وايه نجب انجاد السمـ 

 باليزوؿ بكرامة عف شجرة البريامج اليووي. الذي نسمح لئلنرايننف
ومػػع ذلػػػؾ، ففػػػي االدارة االمنركنػػػة نوجػػػد احسػػاس بػػػاف الػػػرئنس اوبامػػػا نيضػػػج أكنثػػر فػػػأكنثر يحػػػو االيتقػػػاؿ مػػػف 
الدبموماسنة الى اتخاذ اعماؿ اخرى. ورغـ تعننف الحمامتنف المعتدلنف تشاؾ هنغؿ وزنرا لمػدفاع وجػوف كنػري 

ا أصػػبح بالػػذات صػػقرا أشػػد فػػي الموضػػوع االنرايػػي. ونشػػدد مستشػػاروه المػػرة تمػػو وزنػػرا لمخارجنػػة، فػػاف اوبامػػ
لػنس بسػبب اسػرائنؿ،  –االخرى عمى اف الرئنس ال نمكيه اف نسمح النراف بػامتبلؾ سػبلح يػووي فػي وردنتػه 

 .2013بؿ بسبب المصالح األمنركنة. الحسـ في الموضوع قد نتحقؽ حتى يهانة 
 66/3/1663، "ىآرتس"
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