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 36 :كاريكاتير

*** 
 

 "روسيا اليوم": الشعب ال يممك إال أن ينتفض ثانية وثالثة وال يعني ذلك العودة لمكفاح المسمحلـ عباس  6
أكد الرئيس الفمسطينى محمود عباس أبو مازف، أف السمطة الفمسػطينية حققػت مكاسػب كةيػرة  :موسكو / سما

 بعد اعتراؼ األمـ المتحدة بفمسطيف كدولة.
وقاؿ عباس، فى مقابمة مع قنػاة "روسػيا اليػـو " اليػـو ال،معػة، إف المكاسػب التػى حققتيػا السػمطة الفمسػطينية 
باألساس، إف أراضى السمطة الفمسطينية أصػبحت أراضػى دولػة محتمػة.. دولػة تحػت االحػتحؿ، موضػحًا أنػو 

ًا مؤيدة مػف قبػؿ الكةيػر مػف الػدوؿ التػى تعتبػر أف األراضػى الفمسػطينية ىػى فى ما مضى كانت إسرائيؿ طبع
 أراٍض متنازع عمييا أى بمعنى.. ليس ليـ وليس لنا.

وتػػػػابع يقػػػػوؿ: "اطف ال يسػػػػتطيعوف الحػػػػديث فػػػػى ىػػػػذا الموضػػػػوع، باعتبػػػػار أنػػػػو مػػػػف المفػػػػروض أف األراضػػػػى 
حػت االحػتحؿ.. ةػـ ينتيػى ىػذا االحػتحؿ.. ويػزوؿ الفمسطينية كميا تعتبر أراضى دولة كأية دولة أخرى تقع ت

 بكؿ آةاره عمى ىذه األرض".
وأضاؼ عباس "أصبح مف حقنا أف ننتسب أو نحصؿ عمى عضوية أى مف المنظمات الدولية، ونحػف الػذى 
تأخرنػا فػى ىػذه الفتػرة لنحصػؿ عمػى ىػذه الصػفة، وكنػا نأمػؿ أف تكػوف ىنػاؾ مفاوضػات تصػؿ بنػا إلػى إقامػة 

 ".يفمسطينية والحؿ السياسالدولة ال
وبشػػاف إ،ػػراا مفاوضػػات فػػى ظػػؿ التركيبػػة الوزاريػػة ال،ديػػدة فػػى إسػػرائيؿ التػػى تضػػـ الكةيػػر مػػف المسػػتوطنيف 
المتطرفيف، قاؿ الرئيس الفمسطينى، سواا أكانوا مسػتوطنيف أو لػـ يكونػوا يعتبػروف االسػتيطاف حقيػـ، والكةيػر 

 ت.. ن،دىـ مع ذلؾ ينظروف إلى االستيطاف عمى أنو حقيـ.مف الوزراا الذيف ال يسكنوف فى المستوطنا
وتػػػابع يقػػػػوؿ: "أف مشػػػكمة االسػػػػتيطاف قائمػػػػة سػػػواا كانػػػػت ىػػػذه الػػػػوزارة أو تمػػػػؾ.. موضػػػوع االسػػػػتيطاف قػػػػائـ، 
االسػػتيطاف أصػػبح رسػػميًا.. ولػػيس قانونيػػًا.. ألنػػو لػػـ يكػػف قانونيػػًا منػػذ زمػػف بعيػػد فػػى الكةيػػر مػػف المناسػػبات 

 الدولية".
قرارًا فى م،مس األمف الػدولى مػف أعػواـ السػبعينيات وحتػى الةمانينيػات، كميػا  61عباس يو،د لدينا وأضاؼ 

تعتبػػر أف االسػػتيطاف شيػػر شػػرعى.. والبػػد مػػف ا،تةػػاث ىػػذا االسػػتيطاف.. حتػػى م،مػػس حقػػوؽ ا نسػػاف فػػى 
 .يأوروبا أشار بشكؿ واضح إلى أف ىذا شير شرع

ة إلػػى بيػػوتيـ فػػى أوروبػػا، وفػػى حػػاؿ أرادت الحكومػػة ا سػػرائيمية وأوضػػح أنػػو يتعػػيف عمػػى المسػػتوطنيف العػػود
ال،ديػػدة التحػػدث بػػنفس الماػػة السػػابقة لػػف تكػػوف ىنػػاؾ مفاوضػػات، مشػػددًا عمػػى أنػػو يتعػػيف عمػػى إسػػرائيؿ أف 

 حتى نتفؽ عمى قضايا المرحمة النيائية. يتتوقؼ عف النشاط االستيطان
دد األسػرى المتفػؽ عميػو..لكنيا لػـ تفعػؿ ىػذا، ولػذلؾ مػف وأكد عباس عمى ضرورة أف تطمؽ اسرائيؿ سراح عػ

حؽ الشعب الفمسطينى أف يفعػؿ مػا يريػد، ممػا يعنػى أف اسػرائيؿ ال تريػد السػحـ.. واف الػدوؿ التػى تؤيػدىا ال 
تردعيا وال تقوؿ ليا قفى ىنا وقفى ىناؾ، وبالتالى نحف سنكوف أحرارا وبذلؾ مف حؽ الشػعب الفمسػطينى أف 

 ا.يفعؿ ما يشا
وقاؿ الرئيس الفمسطينى إف الشػعب ال يممػؾ إال أف ينػتفض ةانيػة وةالةػة، وال يعنػى ذلػؾ أف يعػود إلػى الكفػاح 
المسػػمح ،الف مػػوازيف القػػوى ليسػػت معنػػا. وبالتػػالى ال فائػػدة منػػو.. بػػاف يػػدمر بمػػدنا، موضػػحا أف الشػػعب بيػػده 
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تطيع أف يذىب إلى المنتديات الدولية كما أسمحة أخرى.. يستطيع أف يقـو بالمظاىرات السممية الشعبية.. يس
 ذىبنا قبؿ عدة أشير إلى األمـ المتحدة.. ىذا باب مف األبواب وىو باب ليس سيح أبدا.

 63/3/1063، وكالة سما اإلخبارية
  
 السمطة وفتح ال تدعمان وال عالقة ليما بأي نائب أو سياسي أو تيار أردني ـ فمسطيني عباس: 1

بدو الرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس فػي إطػار البحػث عػف تموضػع ،ديػد، ىػذا مػا ي: ناىض حتر - عماف
يوضحو لقاا قصير معو في عّماف قبؿ تو،يو إلى روسيا، إذ أكد التواصؿ مع الرئيس السوري بشار االسد، 

، مشػيرًا إلػى أف المصػالحة الفمسػطينية أصػبحت فػي «التػي ال تريػد االنتخابػات« »حماس»حامًح عمى حركة 
 ضع أصعبو 

فػػػي ىػػػذه األ،ػػػواا، دعػػػاني سػػػفير دولػػػة فمسػػػطيف فػػػي عمػػػاف، عطػػػا ا  خيػػػري، إلػػػى لقػػػاا خػػػاص مػػػع الػػػرئيس 
،ميػع  فػتح أبػو مػازف الفمسطيني محمود عباس، عشية زيارتو موسكو. وفي المقػاا الػذي امتػّد ةػحث سػاعات،

 ردنية ػ الفمسطينية.الممفات ا قميمية والفمسطينية وصواًل إلى الممؼ األىـ، ممؼ العحقة األ
إف السمطة الفمسطينية التي تيدؼ إلى إقامة »الرسالة التي أراد أبو مازف إبحشيا إلى األردنييف، ىي التالية: 

الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة، تعتبػػر الكونفدراليػػة المقترحػػة بػػيف األردف والكيػػاف الفمسػػطيني ك طػػار لمحػػؿ ىػػي 
حؿ مشكمة الح،ئيف والنازحيف عمى حساب األردف وكيانو. وىو مػا نرفضػو مؤامرة  لااا الدولة الفمسطينية و 

 «.،ممة وتفصيحً 
عػف قيػاـ السػمطة وحركػة فػتح، بمناقشػة « القػدس العربػي»ونفى الرئيس الفمسطيني مػا أوردتػو تقػارير صػحيفة 

ذا الشػػأف ىػػي تمػػؾ ممػػؼ الكونفدراليػػة عمػػى أي مسػػتوى أو إعػػداد وةػػائؽ بشػػأنيا. وذّكػػر بػػأف الوةيقػػة الوحيػػدة بيػػ
، والتػي ركػزت عمػى إمكػاف قيػاـ كونفدراليػة بػا رادة الحػرة 6544التي أقرىػا الم،مػس الػوطني الفمسػطيني عػاـ 

لمشعبيف، لكف بعد قياـ الدولػة الفمسػطينية المسػتقمة وعاصػمتيا القػدس وحػؿ مشػكمة الح،ئػيف والنػازحيف. ومػذ 
لحركػػة الوطنيػػة مػػف خػػارج فمسػػطيف إلػػى داخميػػا، وتبمػػورت ذاؾ، طػػوى الػػزمف تمػػؾ الوةيقػػة، بعػػدما انتقػػؿ ةقػػؿ ا

 عناصر الكيانية.
، يقوؿ أبو مازف، «السمطة وفتح ال تدعماف، وال عحقة ليما بأي نائب أو سياسي أو تيار أردني ػ فمسطيني»

قامػة  كاشفًا، بذلؾ، الاطاا عف الحممة التي يشيدىا األردف اطف،  حداث تاييػر فػي المعادلػة الديموشرافيػة وا 
ومواقػع إلكترونيػة « القػدس العربػي»)ديموقراطية المحاصصة(. وىي الحممػة التػي تػرّوج ليػا، يوميػًا، صػحيفة 

 «.فمحساب َمف؟»تسّمط الضوا عمى نشاطات وتصريحات نواب المحاصصة؛ 
كػؿ لسوا الحظ، ف ف الرئيس لـ يأذف بنشر ما أدلى بو مػف معطيػات مػف شػأنيا توضػيح عحقػات راـ ا  مػع 

مف دمشؽ وحماس، إال أنني أستطيع القوؿ إف الخطوط مفتوحة، بما فييا االتصاالت الياتفية الشخصية مع 
الرئيس بشار األسد، وربما تؤسس لتفاىمات وصحت متينة بيف الطرفيف. يقوؿ أبو مازف إنو يكّف، شخصيًا، 

نو يعّز عميو خرابيا.  ؿ األزمػة السػورية، كّنػا نػود التفػاىـ مػع قب»مشاعر المحبة لسوريا التي شيدت شبابو، وا 
األخوة السورييف، لكنيـ كانوا يشترطوف قيامنا بالتفاىـ مع حماس أواًل، وكّنػا نحػّذرىـ مػف تمكػيف الحمسػاوييف 
مػف المخيمػات، لكػنيـ لػـ يصػاوا، وحػدث مػا حػدث. واطف، نحػف نريػد تحييػد فمسػطينيي سػوريا عػف الصػراع، 

 «.تنا الدولية في خدمة الدولة السوريةوفي الوقت نفسو، نضع اتصاال
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في المقابؿ، ف ف م،ريات المصالحة الفمسطينية ػ الفمسطينية، تدعو إلى التشاؤـ؛ ذلؾ أنيا تتخطى التفاصيؿ 
إلػػى ال،ػػوىر: ىػػؿ تريػػد حمػػاس الشػػراكة فعػػًح أـ أف الصػػعود ا خػػواني فػػي المنطقػػة، يػػدفعيا نحػػو اسػػتراتي،ية 

 بالسمطة؟تتضمف االنقحب واالنفراد 
؟ سألُت الرئيس، الذي فا،أني بتحديػده ال،يػة االسػتخبارية العربيػة التػي دعمػت، وتسػببت فػي «كما في شزة»

 «.واطف، ربما أصبح الوضع أصعب. »1003ن،اح االنقحب الحمساوي في القطاع عاـ 
فػػالقرار األردنػػي يقػوؿ أبػػو مػازف إنػػو لػـ يسػػبؽ لػي أف اضػػطررُت إلػى طمػػب شػيا مػػف الممػؾ عبػػد ا  الةػاني؛ 

تقػػديـ كػػؿ مػػا تحتػػاج إليػػو السػػمطة »واضػػح عمػػى كػػؿ المسػػتويات السياسػػية واالقتصػػادية وا داريػػة الػػ ، وىػػو 
 «.الفمسطينية، بح حا،ة إلى مباحةات عمى مستوى القمة. العحقات الةنائية ال تشوبيا شائبة أبداً 

دولػػػة، لكػػف، بػػػالطبع، مػػػف دوف أف تكػػػوف ىنػػػاؾ تػػدعـ المممكػػػة، كميػػػًا، حركػػػة السػػمطة الفمسػػػطينية نحػػػو قيػػػاـ ال
ترتيبات تتعمؽ بالمممكة عمى أي مستوى. وىو ما يريح راـ ا ، التي لـ تعد تخشػى أي تػدّخؿ أردنػي مػف أي 
نوع. وكمةاؿ، وافؽ األردف عمػى اقتػراح السػمطة بحمػوؿ قػوات دوليػة محػؿ ،ػيش االحػتحؿ، لكػف مػف دوف أف 

نوع عمى األراضي األردنية. يػدعـ األردنيػوف الدولػة، وال يريػدوف التػدخؿ فػي يكوف ليذه القوات و،ود مف أي 
ونحػػف نػػرد بالمةػػؿ؛ نػػرفض التػػدخؿ فػػي الشػػؤوف األردنيػػة. ولػػذلؾ، ف نػػو ال أحػػد مػػف األردنيػػيف ػ »شػػؤونيا. 

 «.الفمسطينييف، يمةمنا
وية التػػي تحػػددت لمتسػػ« الشػػروط الواقعيػػة»، فػػي مػػا يتصػػؿ بػػػ «حمػػاس»و« فػػتح»مػػا مػػف خػػحؼ رئيسػػي بػػيف 
ال تريػػػد »؛ فالصػػػراع اطف داخمػػػي حػػػوؿ التمةيػػػؿ والتفػػػاوض والسػػػمطة. حمػػػاس 23سػػػياقاتيا ضػػػمف دولػػػة الػػػػ 

، بينما يتحّمس أبو مػازف لعمميػة انتخابيػة يممػؾ اليقػيف مػف أنيػا سػتنيي «انتخابات تعرؼ ،يدًا أنيا ستخسرىا
المبنية عمى دراسات ميدانية، سوؼ تنػاؿ حمػاس  االنشقاؽ الفمسطيني لمصمحة فتح وحمفائيا. وفي التقديرات

بالمئػػػة مػػػف  61بالمئػػػة مػػػف أصػػػوات الفمسػػػطينييف فػػػي شػػػزة، بينمػػػا يمكنيػػػا نيػػػؿ حػػػوالى  60مػػػا ال يزيػػػد عمػػػى 
 «.فيؤالا لـ يذوقوا أىواؿ الحكـ الديني»أصواتيـ في الضفة الاربية. 

كنيػػا تدفعػػو إلػػى مواصػػمة العمػػؿ الػػدؤوب معطيػػات عديػػدة تػػدعو أبػػو مػػازف إلػػى الكػػؼ عػػف التشػػاـؤ والتفػػاؤؿ، ل
؟ لػيس لػدى أبػو مػازف أوىػاـ، لكنػو مصػّر عمػى االسػتمرار فػي السػعي «فكيؼ وبػأي شػروط»لتحقيؽ اليدؼ. 

مع  23نحو قياـ الدولة ػ ولو كانت تحت حماية دولية مؤقتة ػ إنما في إطار ةوابت ال تنازؿ عنيا: أراضي الػ
بالمئة كما يريد ا سرائيميوف، عمػى الحػدود، بػح  2يريد الفمسطينيوف ػ أو  بالمئة كما 1تعديحت ال تزيد عمى 

،نػػدي إسػػرائيمي واحػػد، والقػػدس الشػػرقية، ولػػو مفتوحػػة لمطػػراؼ، وعػػودة ،ميػػع النػػازحيف، والتوصػػؿ إلػػى حػػؿ 
 «.حيث يعانوف»واقعي لقضية الح،ئيف، وخصوصًا في لبناف، 

 61/3/1063، االخبار، بيروت
 

 القطري يزوران عائمة أبو طير التي فقدت ثالثة من أطفاليا في حريق بخان يونس ىنية والسفير 3
زار رئػػيس الػػوزراا إسػػماعيؿ ىنيػػة، برفقػػة وفػػد قطػػري، عائمػػة أبػػو طيػػر شػػرؽ خػػاف يػػونس، التػػي : خػػاف يػػونس

تقػديـ  فقدت ةحةػة مػف أطفاليػا فػي حريػؽ ،ػراا تػداعيات أزمػة انقطػاع التيػار الكيربػائي قبػؿ عػدة أيػاـ، معمنػاً 
وأعمػػػف مكتػػػب ىنيػػػة، أف رئػػػيس الػػػوزراا قػػػرر توظيػػػؼ والػػػد  سمسػػػمة معونػػػات ليػػػـ لتخفيػػػؼ المصػػػاب األلػػػيـ.

 100األطفاؿ، واعتبار الضحايا مف شيداا الحصار، وكفالة األسرة مف الشؤوف اال،تماعية، فيمػا قػدـ مبمػ  
 دوالر مف أ،ؿ ترميـ البيت.
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 ؼ دوالر لمعائمة، إلى ،انب التبرع ببناا الطابؽ الةاني لممنزؿ.بدوره، قدـ السفير القطري مبم  ةحةة آال

 63/3/1063، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 "حل الدولتين"عن قبول اإلسرائيمية الجديدة عريقات: نأمل أن تعمن الحكومة  8
مػػػة قػػػاؿ عضػػػو الم،نػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر صػػػائب عريقػػػات إف المطمػػػوب مػػػف الحكو  :معػػػا –راـ ا  

ا سػػرائيمية القادمػػة ىػػو ا عػػحف بوضػػوح عػػف قبػػوؿ حػػؿ الػػدولتيف عمػػى حػػدود الرابػػع مػػف حزيػػراف مػػف العػػاـ 
سرائيؿ.6523  ـ، والقياـ بتنفيذ ما عمييا مف التزامات وفؽ االتفاقات الموقعة بيف السمطة الفمسطينية وا 

 قة وال حسف نوايا كمػا يقولػوف،وأضاؼ عريقات في حديث صحفي: نحف ال نريد مف اسرائيؿ إ،رااات بناا ة
الػػذي بيننػػا وبيػػنيـ ىػػي م،موعػػة مػػف االتفاقػػات والتزامػػات تبػػدأ بػػا فراج عػػف أسػػرى حسػػب المػػادة الةالةػػة مػػف 

 اتفاقية شـر الشي  ".
، ولكػف لػـ نسػمع أيػا 23نحف نأمؿ أف تعمف ىذه الحكومة عف قبوؿ حؿ الػدولتيف عمػى حػدود  وقاؿ عريقات:

( إلػى اطف ، ونأمػؿ أف يقومػوا بتنفيػذ مػا عمػييـ مػف التزامػات، فيمػا يتعمػؽ بػا فراج 6523منيـ يتمفظ بأرقاـ )
عػػف أسػػرى ووقػػؼ االسػػتيطاف الػػذي يعتبػػر التزامػػا عمػػى إسػػرائيؿ، وكػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لفػػتح مكاتػػب السػػمطة 

لػـ يػتـ تنفيػذىا مػف  الفمسطينية في القدس وحؿ ا دارة المدنية والمسائؿ االقتصادية وشيرىػا مػف الشػؤوف التػي
 قبؿ إسرائيؿ".

 61/3/1063، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 المراقب الدائم لدولة فمسطين لدى األمم المتحدة ينبو المجتمع الدولي لقضية االسرى 3
دعا المراقػب الػدائـ لدولػة فمسػطيف لػدى األمػـ المتحػدة فػي نيويػورؾ السػفير ريػاض منصػور،  :وفا –نيويورؾ 

لي إلى إيحا االىتماـ بقضية األسرى الفمسطينييف في الس،وف االسرائيمية الذيف تنتيػؾ حقػوقيـ الم،تمع الدو 
 بشكؿ فاضح مف قبؿ السمطة القائمة باالحتحؿ، ولبذؿ ال،يود  نقاذ حياة المضربيف عف الطعاـ منيـ.

رئػػيس م،مػػس األمػػف وتطػػرؽ السػػفير منصػػور فػػي رسػػائؿ متطابقػػة بعةيػػا إلػػى األمػػيف العػػاـ لممػػـ المتحػػدة، و 
)االتحاد الروسي(، ورئيس ال،معية العامة لممـ المتحدة، إلى محنة األسرى المضربيف عف الطعاـ احت،ا،ا 
عمى احت،ازىـ شير القانوني مف ،انب إسرائيؿ، مف دوف تيمة، مشػيرًا إلػى الحالػة الصػحية الحر،ػة لمسػير 

 احت،ا،ا عمى اعتقالو ا داري، يوماً  110سامر العيساوي المضرب عف الطعاـ ألكةر مف 
وطالػػب م،ػػددا بػػ طحؽ سػػراح ،ميػػع األطفػػاؿ الفمسػػطينييف المحت،ػػزيف فػػي السػػ،وف ا سػػرائيمية إضػػافة إلػػى 

 الندااات المستمرة لإلفراج عف ،ميع األسرى والمعتقميف الفمسطينييف واحتراـ حقوقيـ ا نسانية.
 61/3/1063، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 
 
 

 ع: قرار البرلمان األوروبي انتصار لمعدالة اإلنسانية وحقوق األسرىقراق 1
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ةمػػف وزيػػر األسػػرى والمحػػرريف عيسػػى قراقػػع، قػػرار البرلمػػاف األوروبػػي ب رسػػاؿ بعةػػة تقصػػي  :القػػدس –،نػػيف 
حقائؽ برلمانية حوؿ ظروؼ األسرى في س،وف االحػتحؿ، والمطالبػة بفػتح تحقيػؽ دولػي مسػتقؿ فػي ظػروؼ 

 سير عرفات ،ردات الذي سقط شييدًا ،راا التعذيب.استشياد اال
وفػػي تصػػريح صػػحفي، امػػس ال،معػػة، اعتبػػر قراقػػع قػػرار البرلمػػاف األوروبػػي ىػػو انتصػػار لمعدالػػة ا نسػػػانية 
ولحقػػػوؽ ا نسػػػاف وتأكيػػػدا عمػػػى إدانػػػة الممارسػػػات ا سػػػرائيمية التعسػػػفية بحػػػؽ المعتقمػػػيف والتػػػي تنتيػػػؾ كافػػػة 

 .األعراؼ والقيـ ا نسانية
وقػػػاؿ قراقػػػع "سػػػوؼ نتعػػػاوف مػػػع بعةػػػة تقصػػػي الحقػػػائؽ البرلمانيػػػة ونزودىػػػا بكافػػػة المعطيػػػات والحقػػػائؽ حػػػوؿ 
أوضاع األسرى وما يتعرضػوف لػو. وشػكر قراقػع كػؿ الكتػؿ البرلمانيػة األوروبيػة التػي صػوتت لصػالح القػرار، 

 ومةمنًا دور سفيرة فمسطيف في االتحاد األوروبي ليمى شييد".
 61/3/1063، القدس، القدس

 
 نياء مأساة المضربين قبل زيارتوإقراقع: عمى الرئيس األمريكي  7

قاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع إنو عمى الرئيس األمريكي اوباما  :القدس دوت كوـ -،نيف
ة، أف ينيي مأساة األسرى المضػربيف عػف الطعػاـ وخاصػة سػامر العيسػاوي وأيمػف شػراونة قبػؿ زيارتػو لممنطقػ

الف أوضػػػاعيـ الصػػػحية خطيػػػرة لماايػػػة، وقػػػد تحػػػدث مفا،ػػػتت صػػػحية عمػػػى حالتيمػػػا وتػػػزداد األوضػػػاع تػػػوترًا 
 وشضبًا ال سيما اف األطباا يحذروف مف موت ف،ائي ليـ.

وأوضػػح قراقػػع، خػػحؿ زيػػارات ميدانيػػة لعػػدد مػػف عػػائحت األسػػرى فػػي منطقػػة نػػابمس لمناسػػبة يػػـو المػػرأة، أف 
ع،ػػز عػف التػأةير عمػى ال،انػب ا سػػرائيمي الػذي مػا زاؿ متمسػكًا بمواقفػو الرافضػػة ألي  العػالـ بمػا فيػو أمريكػا

 حؿ عادؿ لقضية المضربيف، وحتى الرافضة ألي حؿ قانوني ووفؽ إ،رااات محاكمة عادلة.
وأشار قراقع إلى إصرار الحكومة ا سرائيمية عمى إبعاد األسيريف سػامر وأيمػف لمػدة عشػر سػنوات إلػى خػارج 

 ف أو إعادة فرض ما تبقى ليما مف أحكاـ سابقة قبؿ تحررىما في صفقة شاليط.الوط
 61/3/1063، القدس، القدس

 
 وسيمة لمقضاء عمى المقاومة  المصالحةالزىار: لن نسمح أن تكون  0

عضػو المكتػب السياسػي لحركػة  ، أفشػزة مػف محمد عيػدعف ، 63/3/1063، فمسطين أون الين ذكر موقع
، أف الزيػارة المرتقبػة لمػرئيس األمريكػي بػاراؾ أوبامػا لممنطقػة، فػي الػػ" ىارحماس د.محمود الز  " 10أكد ، اليػـو

 مف الشير ال،اري، ست،مب المزيد مف المفاوضات، والتنازالت، وتيويد القدس والمقدسات.
صفيا وقاؿ الزىار، خحؿ خطبة ال،معة في مس،د القساـ بالنصيرات وسط قطاع شزة، إف تمؾ الزيارة التي و 

 بػ"المشئومة"، "تأتي لمف ال يستحؽ الزيارة، لمرض المباركة".
وأضػػػاؼ: "أمريكػػػا التػػػي تػػػزود االحػػػتحؿ بالسػػػحح والمػػػاؿ، مػػػف أ،ػػػؿ قتػػػؿ الفمسػػػطينييف، وىػػػي أوؿ مػػػف أعمػػػف 

 ـ"، أي بعد فوز "حماس" في االنتخابات التشريعية.1002الحصار عمى قطاع شزة، في فبراير 
لحكـ خضنا ةحةة حروب، بمؤامرات مف الواليات المتحػدة، وتنفيػذ )إسػرائيؿ(، أوليػا عقػب وتابع: "منذ تولينا ا

-1004فوزنػػا فػػي االنتخابػػات، وقصػػؼ المقػػرات األمنيػػة، والمؤسسػػات التابعػػة لحركػػة حمػػاس، وةانييػػا حػػرب 
 ـ".1061ـ، وةالةيا حرب 1005
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يةو: "حينما شنت أمريكا و)إسرائيؿ( حربيا عمى وانتقد تعويؿ السمطة الفمسطينية عمى زيارة أوباما، مردفًا بحد
ـ، كػػانوا يسػػتعدوف لػػدخوؿ قطػػاع شػػزة عمػػى طبػػؽ إسػػرائيمي، وحينمػػا انتصػػرت المقاومػػة فػػي 1004شػػزة عػػاـ 

 ، قالوا: كمنا شركاا في النصر".1061حرب 
ئيمية فػػي وشػػدد عمػػى ضػػرورة العػػودة لممصػػالحة الوطنيػػة، وعػػدـ االنسػػياؽ وراا المخططػػات األمريكيػػة وا سػػرا

 المنطقة، مؤكدًا استعداد حركتو لحلتزاـ ببنود اتفاؽ القاىرة، والرامي  تماـ المصالحة الفمسطينية.
وأكد استعداد الحركة لتنفيذ ،ميع بنود اتفاقيات القاىرة، مستي،نًا في الوقت نفسو، التصػريحات و"المػؤامرات" 

 ة السياسية.الرامية  خراج المقاومة الفمسطينية، مف حمبة الساح
وقػػاؿ: "لنعػػد لمصػػالحة وطنيػػة عمػػى أسػػاس تمػػازج المنػػاىِ، واطراا، ولن،ػػِر االنتخابػػات فػػي الػػداخؿ والخػػارج، 

 ف ذا وّكمنا شعبنا لقيادة أموره، فنحف مكمفوف بخدمتو".
وعمػػؽ الزىػػار عمػػى الم،ريػػات فػػي السػػاحة العربيػػة، مبػػديًا ةقتػػو فػػي "الصػػحوة ا سػػحمية" فػػي كػػؿ مػػف مصػػر، 

 نس، والمارب، وفمسطيف، لكنو رأى أف ىذه الصحوة "ستخوض مخاضًا عسيرًا لمنيوض بواقع األمة".وتو 
وبشػأف اتيػاـ بعػض وسػػائؿ ا عػحـ المصػرية، لحركػة "حمػػاس" بضػموعيا فػي ،ػرائـ قتػػؿ داخػؿ مصػر، قػػاؿ: 

يتحمػػؿ مسػػئوليتيا "نحػػف ممتزمػػوف بالشػػريعة ا سػػحمية وقوانينيػػا الربانيػػة، ومػػف يفعػػؿ ،ػػرائـ القتػػؿ ىػػو الػػذي 
 بمفرده".

وأضاؼ: "ال يمكف أف نعبث بأمف مصر، فنحف خدـ لمصر وشعبيا البطؿ، الذي ضحى بفمػذات أكبػاده فػي 
 سبيؿ تحرير فمسطيف".

وتسااؿ: "كيؼ نعبث بأمف مصػر، والػذي يحكميػا ىػـ ،ماعػة إسػحمية )ا خػواف المسػمموف("، ينتظػر العػالـ 
 واقع العالـ. العربي وا سحمي دورىـ في تايير

واتيػػـ "إعػػحـ الفمػػوؿ" بػػالوقوؼ وراا نشػػر األكاذيػػب وا شػػاعات، مػػف أ،ػػؿ إحبػػاط تقػػدـ ا سػػحمييف فػػي حكػػـ 
 مصر، كما قاؿ.
: "مػػف نفػػذ ،ريمػػة رفػػح يتحمػػؿ ىػػو قػػاؿ إف  الزىػػارأف محمػػود  ،63/3/1063قــدس بــرس، وأضػػافت وكالػػة 

بأمنػػؾ، إنمػػا نحػػف خػػداـ لشػػعبؾ الػػذي قػػدـ الػػدعـ شخصػػًيا المسػػئولية"، وخاطػػب مصػػر قػػائح: "نحػػف ال نعبػػث 
 والدفاع عف القضية الفمسطينية".

ولفت القيادي في "حماس" النظر إلى أنو سبؽ وأف رو،ت وسػائؿ إعػحـ مصػرية بػأف عناصػر مػف شػزة ىػي 
 التي ف،رت كنيسة القديسيف با سكندرية، وةبت عقب الةورة عدـ صحة ذلؾ.

ة، قػػاؿ الزىػػار إف "حمػػاس" ،ػػاىزة لتطبيػػؽ بنػػوده كمػػا اتفػػؽ عميػػو بالقػػاىرة وبشػػأف ممػػؼ المصػػالحة الفمسػػطيني
ل،عؿ المصالحة وسيمة لمقضػاا  -في إشارة إلى حركة فتح  –حرفيًا، مشيرًا إلى محاوالت مف الطرؼ اطخر 

 عمى المقاومة، "وىو ما لف نسمح بو"، وفؽ تأكيده.
 

 رفح ىجوم  حماس فيينفي مجددا تورط عناصر من  بو زىريأ 9
أكد سامي أبو زىري، المتحػدث باسػـ حركػة حمػاس، أف "أشػرؼ بػدر، رئػيس تحريػر األىػراـ العربػي،  :القاىرة

 نصب نفسو ناطقا رسميا أمنيا وعسكريا"، مشيرا إلى أف "ىذا ليس مف حقو ولكف مف حؽ ،يات التحقيؽ".
"إلى اطف لـ تكف ىناؾ أي ،ية  أنو وتابع أبو زىري، خحؿ نفس مداخمة ىاتفية عمى فضائية "أوف تي في"،

مصرية تحدةت عف القضية"، وقاؿ: "ال أريػد لمىػراـ أف يطمعنػي عمػى مصػدر معموماتػو ولكنػو البػد أف يقػدـ 
 دالئؿ وليس تخمينات".
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وأضػػػػاؼ أبػػػػو زىػػػػري: "أقسػػػػـ بػػػػا  العظػػػػيـ اليو،ػػػػد شػػػػخص فػػػػي حمػػػػاس متػػػػورط فػػػػي أي عمػػػػؿ ضػػػػد ال،نػػػػود 
مبارؾ ولـ تفعؿ حمػاس أي شػيا فكيػؼ لنػا أف نقػوـ بػأي فعػؿ فػي  المصرييف، وأخي يوسؼ قتؿ في س،وف

 ظؿ ىذه الةورة الم،يدة".
ولفت إلى أف "ىناؾ الكةير مف الشػائعات وآخرىػا كػاف ماكينػة الػرقـ القػومي التػي سػرقت مػف العػريش لصػالح 

بطاقػات مػف حماس وتبيف بعدىا أنو ال تو،د مف األساس ماكينػة رقػـ قػومي فػي العػريش ولكػف يػتـ إصػدار ال
 ا سماعيمية حسب تصريحات مدير أمف شماؿ سيناا".

وأكد أبو زىري: "نحف نحتـر ال،نود المصػرييف ونقػدرىـ سػواا فػي عصػر مبػارؾ أو فػي عيػد الةػورة"، مضػيفا 
أف "،ةػػاميف القتمػػة مو،ػػودة لػػدى ،يػػات التحقيػػؽ وباسػػتطاعة ،يػػات التحقيػػؽ ا عػػحف عػػف األسػػماا فػػي أي 

ي يمكنػػو تو،يػػو االتيػػاـ إلػػى أي فػػرد ولكػػف ال يو،ػػد اتيػػاـ إلػػى أي فػػرد مػػف عناصػػر وقػػت وأي مسػػئوؿ مصػػر 
 حماس".

 63/3/1063، وكالة سما اإلخبارية
 

 محاولة اغتيال أحد قيادات فتح البارزين في غزة 60
أصيب ،ماؿ عبيد عضو الييئة القيادية العميا لحركة فتح في قطاع شػزة ال،معػة ب،ػراح  شزة ػ أشرؼ اليور:

و،ػرت عمميػة إطػحؽ  قو، ،راا إطحؽ نار عميػو مػف قبػؿ م،يػوليف خػحؿ خرو،ػو مػف أحػد المسػا،د.في سا
 النار مف شخصيف يستقحف درا،ة نارية، استقحىا مسرعيف بعد تنفيذ العممية والذا بالفرار.
 ولـ تعرؼ أسباب الحادث، وفتحت الشرطة التابعة لمحكومة المقالة تحقيقا لمعرفة األسباب.

إبراىيـ صحح مدير العحقات العامة وا عحـ في وزارة الداخمية بازة أف األ،يزة األمنية 'تتابع باىتمػاـ وقاؿ 
 إطحؽ النار عمى القيادي في فتح ،ماؿ عبيد'.

واسػػػتنكرت حركػػػة فػػػتح عمػػػى لسػػػاف النػػػاطؽ باسػػػميا الػػػدكتور فػػػايز أبػػػو عيطػػػة العمػػػؿ، ووصػػػفتو ب 'ال،بػػػاف 
 والحأخحقي'.

و أحػػد أعضػػاا الييئػػة القياديػػة ال،ديػػدة لحركػػة فػػتح فػػي قطػػاع شػػزة التػػي ،ػػرى تشػػكيميا قبػػؿ و،مػػاؿ عبيػػد ىػػ
و،ػػرى تكميػػؼ عبيػػد  أسػػبوعيف فػػي قطػػاع شػػزة برئاسػػة الػػدكتور زكريػػا األشػػا عضػػو الم،نػػة المركزيػػة لمحركػػة.
 بمفوضية العماؿ في الحركة خحؿ توزيع المياـ الحركية عمى أعضاا القيادة ال،ديدة.

 61/3/1063، عربي، لندنالقدس ال
 

 وأمن المخيماتموضوع النازحين الفمسطينيين مع الحزب التقدمي  تبحث حماسلبنان:  66
زار وفد مف حركة "حماس" برئاسة مسؤوليا السياسي في البقاع بساـ خمؼ ونائبو خالد البقاعي، مقػر : راشيا

،نػػوبي فػػي الحػػزب نػػواؼ التقػػي واعضػػاا الحػػزب التقػػدمي االشػػتراكي فػػي راشػػيا والتقػػى وكيػػؿ داخميػػة البقػػاع ال
 الوكالة.

ووضػػع خمػػؼ الزيػػارة فػػي اطػػار بحػػث التطػػورات االمنيػػة فػػي لبنػػاف وانعكاسػػات الوضػػع السػػوري عمػػى السػػاحة 
المبنانية، مشيرا الى اف حركة حماس تستشعر الخطر وتقـو ب،والت عمى القوى الوطنية واالسػحمية لتخفيػؼ 

لتي تطؿ برأسيا. واشار الى انو تـ التباحث فػي موضػوع النػازحيف الفمسػطينييف االحتقاف والسعي لوأد الفتنة ا
 مف سوريا الى لبناف.
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ورأى اف "ىناؾ تضخيما اعحميا حوؿ و،ود عناصر مف ،بية النصرة في المخيمات الفمسػطينية فػي لبنػاف. 
 مخيمات".نؤكد اننا لسنا طرفا في اي صراع لبناني، وال،ميع حريصوف عمى امف واستقرار ال

وأكد التقي مف ،يتو وقوؼ الحزب الى ،انب الشعب الفمسػطيني فػي حػؽ العػودة وضػرورة اف ينػالوا حقػوقيـ 
 االنسانية واال،تماعية في لبناف. 

 61/3/1063، المستقبل، بيروت

 
 مخيم عين الحموة: الفصائل والقوى الفمسطينية توقع اتفاقًا إلبعاد التوتر األمني 61

ئؿ والتيارات الفمسطينية داخؿ مخػيـ عػيف الحمػوة القريػب مػف مدينػة صػيدا المبنانيػة خػحؿ وقعت القوى والفصا
ا،تماع موسع عقدتو أمس، عمى اتفاؽ تضمف إبعاد التوتر األمني ووقؼ االشتباكات داخؿ المخيـ. وصػدر 

يػو مختمػؼ القػوى بياف موقع باسـ ل،نة المتابعة الفمسطينية في مخيـ عيف الحموة بعد اال،تماع الذي شارؾ ف
 والتيارات الفمسطينية أداف التوترات األمنية واالشتباكات التي شيدىا المخيـ خحؿ اليوميف الماضييف. 

 61/3/1063، عكاظ، جدة
 

  تدعو االتحاد األوروبي التخاذ اجراءات لردع ممارسة "إسرائيل" ضد األسرىحماس  63
، بقػػرار البرلمػػاف األوروبػػي، إرسػػاؿ وفػػد ]أمػػس  عػػة، اليػػـو ال،مفػػي بيػػاف رحبػػت حركػػة حمػػاس: وكػػاالت -شػػزة

لتقيػػيـ أوضػػاع األسػػرى بالسػػ،وف ا سػػرائيمية، وفػػتح تحقيػػؽ فػػي ظػػروؼ وفػػاة األسػػير، عرفػػات ،ػػرادات، فػػي 
 س،ف "م،دو" أواخر شير فبراير الماضي.

تو شيػػر ودعػػت ا تحػػاد األوروبػػي والم،تمػػع الػػدولي إلػػى اتخػػاذ إ،ػػرااات عمميػػة تػػردع االحػػتحؿ عػػف ممارسػػا
 ا نسانية ضد األسرى في س،ونو.

 61/3/1063، الشرق، الدوحة

 
 مع يش عتيد والبيت الييودي.. ولبيد يتولى الماليةالحكومي نتنياىو: توقيع اتفاق التحالف  68

بنيػػػاميف ” ا سػػػرائيمي“رئػػػيس الػػػوزراا  ، أف)أ.ؼ.ب(، عػػػف وكالػػػة 61/31/1063الخمـــيا، الشـــارقة، ذكػػػرت 
في المحظة األخيرة اتفاؽ التحػالؼ مػع يمػيف الوسػط واليمػيف القػومي الػديني القريػب مػف وقع ، أمس،  نتنياىو

المستوطنيف، عمى أف يقدـ السػبت تشػكيمة حكومتػو ال،ديػدة إلػى الػرئيس شػيموف بيريػز. وقػاؿ مكتػب نتنيػاىو 
بيتنػا مػع يػش  ”إسػرائيؿ“ -رئيس الوزراا يرحػب باتفػاقي االئػتحؼ المػذيف وقعيمػا تحػالؼ ليكػود“في بياف، إف 

 ”.عتيد والبيت الييودي
يومػًا أنػو سػيقدـ حكومتػو  00الذي خػرج ضػعيفًا مػف مفاوضػات شػاقة اسػتمرت ” ليكود“وأوضح نتنياىو زعيـ 

 إلى بيريز، مساا اليوـ )السبت(.
وفػػي وقػػت سػػابؽ، أعمػػف رئػػيس البيػػت الييػػودي نفتػػالي بينيػػت أنػػو وقػػع االتفػػاؽ، وكتػػب عمػػى مػػوقعي فيسػػبوؾ 

ولػـ يػدؿ يػائير البيػد زعػيـ حػزب ”. عمػى الطريػؽ الصػحيح” إسرائيؿ”ؿ 33لقد وقعنا. إف الحكومة اؿ“وتويتر 
 يش عتيد )ىناؾ مستقبؿ( العمماني الميبرالي بأي تصريح.

ولـ يعقد أي ا،تماع، أمس، بيف موقعي االتفاؽ. وعزت وسائؿ ا عحـ ىذا األمر إلى التوتر الذي بػرز فػي 
االةنيف المقبؿ، ” الكنيست“كاا االئتحؼ ال،ديد. وستؤدي الحكومة ال،ديدة اليميف أماـ األياـ األخيرة بيف شر 

 قبؿ يوميف فقط مف أوؿ زيارة يقوـ بيا الرئيس األمريكي باراؾ اوباما لمكياف الصييوني.
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،يػة فػي حقيبتػي الحػرب والداخميػة عمػى أف يتػولى نتنيػاىو إدارة وزارة الخار ” ليكػود“وبمو،ب االتفاؽ، سيتولى 
 بيتنا.” إسرائيؿ“انتظار انتياا محاكمة وزير الخار،ية السابؽ افيادور ليبرماف، حميفو االنتخابي وزعيـ حزب 

مقعػػدًا(  61مقعػػدًا( عمػػى وزارتػػي المػػاؿ والتربيػػة، فيمػػا حصػػؿ البيػػت الييػػودي ) 65” )ىنػػاؾ مسػػتقبؿ“وحصػػؿ 
 عمى بناا المستوطنات.عمى وزارتي الت،ارة والصناعة وا سكاف التي تشرؼ خصوصًا 

أوؿ مػف وقػع اتفاقػا مػع ” الحركػة“أما وزيػرة الخار،يػة السػابقة تسػيبي ليفنػي التػي كػاف حزبيػا الوسػطي ال،ديػد 
فبراير/شػػػباط، فسػػػتكوف وزيػػػرة العػػػدؿ وسػػػتكمؼ أيضػػػًا ممػػػؼ المفاوضػػػات مػػػع الفمسػػػطينييف.  65نتنيػػػاىو فػػػي 

 .610مف أصؿ ” تكنيس“عضو  24وبذلؾ، سيضـ االئتحؼ الحكومي المقبؿ 
متحدث باسـ يئير لبيد  مف الناصرة، أف زىير أندراوس، عف 61/31/1063، القدس العربي، لندنوأضافت 

 إف لبيد وقع ال،معة اتفاقا لحنضماـ إلى حكومة ائتحفية يتولى فييا وزارة المالية.قاؿ 
نائػب “مطمبيمػا الحصػوؿ عمػى لقػب  إف لبيد وبينيت ترا،عا عف ا سرائيمية، وسائؿ ا عحـ مف ،انبيا قالت

يػديعوت “الذي أدى إلى عرقمة االنتياا مف صػياشة االتفػاؽ مسػاا الخمػيس. وذكػرت صػحيفة ” رئيس الوزراا
إف نتنيػػاىو ال يريػػد إعطااىمػػا امتيػػازات إضػػافية مػػع أنيػػا رمزيػػة، ” ليكػػود“نقػػًح عػػف مسػػؤوليف فػػي ” أحرونػػوت

 يمكف أف تعزز مكانتيما.    
قوف لمشؤوف السياسية في ا عحـ العبري ال،معة عمػى أف نتنيػاىو، المشػيور بأالعيبػو البيموانيػة وأ،مع المعم

خحؿ المفاوضات حقؽ فشًح كبيرا عمى صعيديف: األوؿ، القائمة الموحدة التػي خاضػت االنتخابػات برئاسػتو 
مػػا أف حػػزب الميكػػود مقعػػدا فػػي الكنيسػػت، عم 36ووأفياػػدور ليبرمػػاف، لػػـ ترتػػؽ إلػػى المسػػتوى وحصػػمت عمػػى 

 مقعدا. 15عمى  1005لوحده حصؿ في االنتخابات التي ،رت في شباط )فبراير( مف العاـ 
أما عمى الصعيد الةاني، فقد تبيف مف خػحؿ المفاوضػات لتشػكيؿ التوليفػة ال،ديػدة أف نتنيػاىو رضػ  لشػروط 

كمػػا أنيػػـ ألزمػػوه ب بعػػػاد  10ييػػا الخمفػػاا ال،ػػدد الػػذيف أ،بػػروه عمػػػى تشػػكيؿ حكومػػة ال يتعػػدى عػػدد الػػػوزراا ف
الحريػػديـ عػػف التشػػكيمة ال،ديػػدة، عمًمػػا بػػأف الحريػػديـ، ىػػـ الشػػركاا الطبيعيػػيف لنتنيػػاىو لحػػزب الميكػػود الػػػذي 
يقوده، ولـ يتوقؼ األمر عند ىذا الحد، بؿ تمكف رئيس حزب )يػش عاتيػد(، ا عحمػي السػابؽ، يػائير البيػد، 

بػػو حقيبػػة التعمػػيـ، التػػي اسػػتمات نتنيػػاىو فػػي المحافظػػة عمييػػا لمػػوزير مػػف إ،بػػار رئػػيس الػػوزراا عمػػى مػػنح حز 
 المنصرؼ، شدعوف ساعر، مف حزبو، وىو مف أكةر المقربيف لو.
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ـ والمسػاواة محمػد بركػة إنػو قاؿ عضو الكنيست ورئيس ال،بية الديمقراطية لمسػح: أ ؼ ب -القدس المحتمة 
"ي،ػػب أف نتػػذكر أف ىػػذه الحكومػػة، ونشػػدد عمػػى أنيػػا حكومػػة نتنيػػاىو  وىػػو شيػػر معنػػي بحػػؿ الػػدولتيف، ىػػو 

 معني بعممية سياسية تفضي إلى نوع مف السحـ".
تنشػػأ  وأضػػاؼ بركػػة إنػػو "مػػع زيػػارة الػػرئيس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا المتوقعػػة األربعػػاا المقبػػؿ"، معتبػػرًا أنػػو "قػػد

أرضػػػية محادةػػػات ولكنػػػي أعتقػػػد ،ازمػػػًا أف ىػػػذه الحكومػػػة شيػػػر مؤىمػػػة لموصػػػوؿ إلػػػى اتفػػػاؽ مػػػع الفمسػػػطينييف 
 ووصؼ حكومة نتنياىو  بأنيا "حكومة استيطاف بامتياز". بنفسيا بدوف ضاط أميركي".

ألف ىػػذه  وأشػػار إلػػى أف "بريػػؽ الحػػزبيف ال،ديػػديف "يػػش عتيػػد" والبيػػت الييػػودي "سػػيخبو فػػي الصػػيؼ المقبػػؿ،
 الحكومة ورةت متزؽ اقتصادية مؤ،مة وستقـو باقتطاعات وتحدث ضربات اقتصادية حقيقية".

وتوقػع بركػػة أف "يشػػيد الصػػيؼ حركػػة ا،تماعيػػة اقتصػػادية واسػػعة خصوصػػًا أف يػػائير البيػػد سػػيتولى منصػػب 
 وزير المالية فشير العسؿ الذي يعيشو سينقضي قريبًا".
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رئػػيس القائمػػة العربيػػة الموحػػدة ابػػراىيـ صرصػػور أف "الحكومػػة ال،ديػػدة مػػف ،يتػػو اعتبػػر عضػػو الكنيسػػت و 
حكومػػػػػة مسػػػػػتوطنيف ال يمكػػػػػف الوةػػػػػوؽ بيػػػػػا. فحػػػػػزب البيػػػػػت الييػػػػػودي سيصػػػػػب ،ػػػػػؿ اىتمامػػػػػو عمػػػػػى بنػػػػػاا 

 المستوطنات".
وقػػاؿ "ال نػػرى أف نتنيػػاىو  سػػيقوـ بػػأي اختػػراؽ فػػي موضػػوع المفاوضػػات وتحقيػػؽ السػػحـ، أمػػا دخػػوؿ تسػػيبي 

ومػػة وتولييػػا ممػػؼ المفاوضػػات ف،ػػاا بػػدواعي تحسػػيف صػػورة إسػػرائيؿ أمػػاـ العػػالـ وتشػػكيؿ شطػػاا ليفنػػي لمحك
 الستمرار السياسة ا سرائيمية االستيطانية وتيويد القدس".

مميػارات  60ورأى النائب صرصور أف "وزير المالية ال،ديد البيد، الذي يرث مديونية الدولة التي تقدر بنحو 
% مػف ميزانيػات الػوزارات بمػا فػي ذلػؾ الػوزارات 61ىذه المديونية عمى األقؿ بنسبة دوالر، سيحاوؿ تخفيض 

 االقتصادية واال،تماعية التي ستمس الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة".
أما نائب الكنيست ال،ديد الدكتور باسؿ شطاس مف حزب الت،مع الديمقراطي فوصؼ الحكومة ال،ديدة بأنيا 

 تيطاني سياسي وحكومة يميف اقتصادي"."حكومة يميف متطرؼ اس
واعتبػر شطػاس أف "رؤيػة البيػد االقتصػادية تتفػؽ مػع النظريػة االقتصػادية الميبراليػة المتطرفػة مػف دوف أ،نػػدة 
ا،تماعيػػة، حتػػى أف بعػػض المكاسػػب التػػي حققيػػا المحت،ػػوف أةنػػاا حممػػة االحت،ا،ػػات الصػػيؼ الماضػػي فػػي 

 ،ة األزمة االقتصادية".إسرائيؿ ستترا،ع عنيا ىذه الحكومة نتي
 وقاؿ "ىذه حكومة تقميصات ستمس ذوي الدخؿ المحدود والطبقات المتوسطة".

وتوقع شطاس أف "ال تستمر ىذه الحكومة لفترة طويمة ألنيا ال تممؾ قاعػدة برلمانيػة كبيػرة. إذ أف أي مشػكمة 
 أو خحؼ داخؿ االئتحؼ الحاكـ قد يؤدي إلى نزع الةقة عنيا بسرعة".

 61/3/1063، ياة، لندنالح
 

 حكومة نتنياىو المقبمة عمى آمااًل ن ال يعمقوا أالطيبي: عمى الفمسطينيين  61
ػػػ وليػػد عػػوض: اكػػد الػػدكتور احمػػد الطيبػػي العضػػو العربػػي فػػي الكنيسػػت االسػػرائيمي لػػػ'القدس العربػػي'  راـ ا 

ضػوف االيػاـ القادمػة بشػكؿ نيػائي ال ال،معة باف التشكيمة الحكومية االسرائيمية المرتقب االعحف عنيا في ش
 تبشر بخير لمفمسطينييف وال بامكانية حدوث انطحقة في العممية السياسية بالمنطقة.

واضػػاؼ الطيبػػي قػػائح لػػػ'القدس العربػػي' 'انػػا ارى فػػي ىػػذه الحكومػػة، يمينػػا سياسػػيا ويمينػػا اقتصػػاديا، واليمػػيف 
 ، ووزارة الػػػػدفاع يتبوأىػػػػا موشػػػػي يعمػػػػوف مػػػػف حػػػػزب السياسػػػػي ىػػػػو اف رئػػػػيس الػػػػوزراا بقػػػػي بنيػػػػاميف نتنيػػػػاىو

 
 
 

الميكود، والخار،ية بقية مخصصة الفيادر ليبرماف، وىناؾ اشمبية لوزراا الميكود في الحكومػة، أي اف القػرار 
السياسػػػػي سػػػػيبقى فػػػػي يػػػػد نتنيػػػػاىو وىػػػػذا يبشػػػػر باسػػػػتمرار حالػػػػة ال،مػػػػود واسػػػػتمرار الوضػػػػع القػػػػائـ واسػػػػتمرار 

 االستيطاف'.
 61/3/1063، عربي، لندنالقدس ال
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كشػػؼ اسػػتطحع رأي إسػػرائيمي، أ،ػػري عشػػية زيػػارة الػػرئيس األميركػػي بػػاراؾ : آمػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 
رائيمييف أف "الػػػرئيس أوبامػػػا، أف "شالبيػػػة ا سػػػرائيمييف يتبنػػػوف موقفػػػًا سػػػمبيًا ت،ػػػاه أوبامػػػا". ويعتبػػػر معظػػػـ ا سػػػ

 األميركي يظير عحقة المباالة ومعادية ت،اه إسرائيؿ".
في المئة مف ا سرائيمييف يعارضوف الت،اوب مع أي  16االستطحع الذي أ،رتو صحيفة "معاريؼ" بّيف أف "

فػي  13ييف مطمب لتقديـ نوايا حسف نية، فيمػا لػـ يت،ػاوز الػداعميف ألوبامػا ولتقػديـ نوايػا حسػف نيػة لمفمسػطين
 المئة".

فػي المئػة  60في المئة مف ا سرائيمييف يعتقدوف أف أوباما يعادي إسرائيؿ، واعتبر  34وبحسب االستطحع "
فػػػي المئػػػة أف ىنػػػاؾ عحقػػػة طيبػػػة بػػػيف الػػػرئيس األميركػػػي  30أنػػػو يبػػػدى المبػػػاالة ت،ػػػاه إسػػػرائيؿ، فيمػػػا رأى 

سرائيؿ".  وا 
فػػي المئػػة ال  65فػػي المئػػة إنيػػـ ال يحبػػوف أوبامػػا و 31قػػاؿ  وحػػوؿ موقػػؼ ا سػػرائيمييف مػػف شخصػػية أوبامػػا

 في المئة يكرىونو. 63يحترمونو فيما 

 61/3/1063، الحياة، لندن
 

  ضد عباس وحماس بتيمة ارتكاب جرائم حرب "الىاي" محكمة شكوى أمام تقدم"إسرائيل"  60
ى ضػػػد االحػػػتحؿ أمػػػاـ المحػػػاكـ اسػػػتبؽ الكيػػػاف الصػػػييوني إمكانيػػػة تقػػػديـ الفمسػػػطينييف شػػػكاو : )يػػػو.بي.آي( 

دعػػوى قضػػائية إلػػى المحكمػػة ” إسػػرائيمي“الدوليػػة بتقػػديـ شػػكوى أمػػاـ محكمػػة الىػػاي ضػػدىـ، حيػػث قػػّدـ محػػاـ 
بارتكػاب ،ػرائـ حػرب ” حماس“ال،نائية الدولية في الىاي اتيـ فييا الرئيس الفمسطيني محمود عباس وحركة 

 فمسطيف المحتّمة.مف خحؿ إطحؽ صواري  مف قطاع شزة عمى ،نوب 
ا لكترونػػي، أمػػس، إف المحػػامي مردخػػاي تسػػيفيف قػػدـ الػػدعوى القضػػائية إلػػى المحكمػػة ” والػػح“وقػػاؿ موقػػع 

بارتكػػاب ،ػػرائـ و،ػػرائـ ضػػد ا نسػػانية ” “حمػػاس”ال،نائيػػة، الخمػػيس، وطالػػب فييػػا بفػػتح تحقيػػؽ ضػػد عبػػاس و
ى إلى المحكمة في أعقػاب االعتػراؼ بفمسػطيف وتابع أف تسيفيف تمكف مف تقديـ ىذه الدعو ”. و،رائـ عدوانية

” حمػػاس“دولػػة مراقبػػة شيػػر كاممػػة العضػػوية فػػي األمػػـ المتحػػدة. وادعػػى تسػػيفيف أف عبػػاس و،ميػػع أعضػػاا 
طحؽ نار وطعف.  مسؤولوف عف إطحؽ الصواري  بات،اه المستعمرات وعف تنفيذ عمميات تف،يرية وا 

بسػػبب قتػػؿ فمسػػطينييف مشػػتبييف بالتعػػاوف والت،سػػس  بارتكػػاب ،ػػرائـ حػػرب” حمػػاس“كػػذلؾ اتيمػػت الػػدعوى 
 ”.إسرائيؿ“لمصمحة 

 61/3/1063، الخميا، الشارقة

 
 
 

 80استفحال العنصرية بين فتيان الييود ضد فمسطينيي ىآرتس:  69
نشرت صحيفة "ىترتس" االسرائيمية أمس ال،معة، تقريرا عف استشراس العنصرية : برىوـ ،رايسي -الناصرة 

في القدس المحتمة، وليس فقط فػي األحيػاا االسػتيطانية فػي القػدس الشػرقية المحتمػة، بػؿ  04ضد فمسطينيي 
، ويرصد الصحفي المعروؼ أوري كاشتي، محادةات لػو مػع طمبػة 6504ايضا في الشطر المحتؿ منذ العاـ 

العرب"، مدارس في مرحمة التو،ييي، ي،اىروف بعدائيـ لمعرب، ومنيـ طالبة تدعو الى ارتكاب "محرقة ضد 
 عمى شاكمة "محرقة" الييود التي ارتكبتيا النازية، ضمف شرائح م،تمعية أخرى في أوروبا.
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ويقوؿ كاشتي إف العنصرية ال تقتصر عمى مدارس في م،تمع معيف، إذ أف معممػيف اسػرائيمييف مػف مختمػؼ 
ر عنيػػػا الطػػػحب فػػػي المػػػدارس فػػػي القػػػدس المحتمػػػة يقولػػػوف إنيػػػا منتشػػػرة فػػػي كافػػػة المػػػدارس "الراقيػػػة"، ويعبػػػ

الحصػص المدرسػية وخاصػة فػػي مواضػيع المواطنػة والتػػاري ، وأيضػا فػي أوقػات الفػػراغ، وبعػد اليػوـ التعميمػػي 
وفػػي المراكػػز الت،اريػػة والسػػاحات والمرافػػؽ العامػػة، فػػي إشػػارة الػػى كةػػرة االعتػػدااات عمػػى العػػرب فػػي مختمػػؼ 

 ، وليس فقط في القدس.6504أنحاا مناطؽ 
شػػيرا الػػى أف وزارة التعمػػيـ فػػي السػػنوات االربػػع األخيػػرة، أظيػػرت نيػػِ الحمبػػاالة حيػػاؿ ىػػذه ويتػػابع كاشػػتي م

الظاىرة، وفي أحس الحاالت كانت تطمب أف يحاضر المعمموف أماـ الطػحب عػف الحيػاة المشػتركة، ويقصػد 
مػيـ، وىػو معػروؼ الكاتب بالسنوات األربع، التي تولى فييا الوزير مف حزب الميكود شدعوف سػاعر وزارة التع

بمواقفو اليمينية المتطرفة، وسعى الى الزج بمفاىيـ صييونية يمينية لمطحب المػدارس الييػودي، ودفعيػـ إلػى 
 ا،راا ،والت في المستوطنات في مدينة الخميؿ المحتمة.

ويقػػػوؿ كاشػػػتي، إف مػػػا ن،ػػػح بػػػو الػػػوزير سػػػاعر، وىػػػو تعيػػػيـ شػػػعور الحمبػػػاالة لػػػدى المعممػػػيف حيػػػاؿ ظػػػاىرة 
عنصرية، وكانت وزارتو قد سحبت كتابا تدريسيا لموضػوع المواطنػة، فيػو الكةيػر مػف مفػاىيـ حقػوؽ االنسػاف ال

 ومناىضة التمييز.
وينقػؿ التقريػػر عػػف معممػػي مػػدارس اسػػرائيمية، قػػوليـ، إنيػػـ فػي حػػاالت معينػػة يتخوفػػوف مػػف صػػد الطػػحب فػػي 

وؿ إحدى المعممات، "إنني أخاؼ مف الطحب، عنصريتيـ، نظرا لم،واا السائدة في الصفوؼ المدرسية، وتق
 "...ف ذا ما طرحت اماـ الطحب مواضيع مةؿ حقوؽ االنساف وحرية التعبير فسيتـ اعتباري يسارية
 61/3/1063، الغد، عّمان

 
 بتيمة "االرىاب" في تل أبيب عتقل فمسطينيات لشرطة اإلسرائيميةاموقع معاريف:  10

يمية بمسػاعدة ،يػاز "الشػاباؾ" الميمػة الماضػية فمسػطينيا فػي تػؿ أبيػب، بعػد اعتقمت الشػرطة االسػرائ :تؿ أبيب
اقتحاـ شقة بالمدينة. وذكر موقػع صػحيفة "معػاريؼ" أف وحػدة مػف الشػرطة وعناصػر مػف "الشػاباؾ"، اقتحمػوا 

 شقة و،د فييا "االرىابي الفمسطيني" وىـ يشيروف سححيـ، و،رى اعتقالو.
المعتقؿ دخؿ اسرائيؿ دوف تصريح ومػتيـ "باالرىػاب" وتػـ تحويمػو لمتحقيػؽ لػدى وقاؿ موقع "وااله" العبري اف 

 "الشاباؾ". وأضاؼ الموقع اف الناطقة باسـ الشرطة في تؿ أبيب رفضت التعميؽ عمى عممية االعتقاؿ. 
 61/3/1063، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
   الضفة الفمسطينيين في مع المتظاىرينبصرامة نتنياىو يأمر بالتعامل  16

أمػر رئػيس الػوزراا ا سػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو قواتػو فػي : عحا المشيراوي، عبدالرحيـ حسيف )شػزة، راـ ا (
الضفة الاربية المحتمة بالتعامؿ الصاـر مع الفمسطينييف بعد ادعاا االحتحؿ بقياـ فمسطينييف برشؽ الح،ػارة 

مسػػػتوطنيف بحػػػادةيف منفصػػػميف قػػػرب  4ى إصػػػابة عمػػػى سػػػيارات مسػػػتوطنيف مسػػػاا أمػػػس األوؿ، مػػػا أدى إلػػػ
 .شماؿ الضفة« ارئيؿ»مستوطنة 

 61/3/1063، االتحاد، ابوظبي
 

 تل أبيب ُتطمع أوباما عمى أىم المنتجات التكنولوجية اإلسرائيمية خالل زيارتو  11
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االسرائيمي  ااقاؿ رئيس دائرة ا عحـ والمتحدةيف ا عحمييف في ديواف رئاسة الوزر : نظير م،مي - تؿ أبيب
الصػػناعية والتكنولو،يػػة ا سػػرائيمية التػػي سػػيتـ اطػػحع  رافػػي شػػامير إنػػو تػػـ اختيػػار المنت،ػػات بنيػػاميف نتيػػاىو

بنػاا عمػى العػروض التػي تقػدمت بيػا ال،امعػات الرئيس األمريكي باراؾ أوباما عمييا خحؿ زيارتو لػػ"إسرائيؿ" 
ف عػػػرض ا سػػػرائيمية طبقػػػا لمػػػدى حػػػداةتيا وتأةيرىػػػا عمػػػى ح يػػػاة ا نسػػػانية ،معػػػاا، واحتمػػػاالت عرضػػػيا، وا 

يؤكد الرابط التأريخي الممتد طالؼ السنيف بيف « ىيكؿ الكتاب»المخطوطات الييودية القديمة المحفوظة في 
الشعب الييودي وأرض إسػرائيؿ، بينمػا يؤكػد معػرض المنت،ػات التكنولو،يػة المبتكػرة لمػرئيس األميركػي الػدور 

 متو صناعات التقنيات العالية في إسرائيؿ. القيادي الذي احت
، التػي تمكنػت مػف تطػوير «فينير،ػي»وأىـ المشػاريع التػي سػيتفقدىا أوبامػا ىػي مشػروع بػدائؿ الطاقػة لشػركة 

وفػػي م،ػػاؿ . بطاريػػة تولّػػد طاقتيػػا لم،ػػرد تفاعػػؿ األلمنيػػوـ مػػع اليػػواا، وىػػي مخصصػػة لمسػػيارات الكيربائيػػة
يرات وتقنيػػات نا،عػة أخػػرى تمّكػػف مػف إنػػذار سػػائؽ السػيارة بتعرضػػو لحػػاالت مكافحػة الحػػوادث المروريػة، كػػام

 خطيرة.
، عمػػى «إلمينػػدا»التابعػػة لشػػركة « بػػي إف إيػػو»وفػػي الم،ػػاؿ الطبػػي، سػػيتـ اطػػحع أوبامػػا عمػػى إنتػػاج لشػػركة 

 ، وقػػد تػػـ«حيػػة»وفػػي م،ػػاؿ البحػػث وا نقػػاذ، سػػيتـ تفقػػد الروبػػوت عمػػى شػػكؿ  مشػػروع تقنيػػة تفعيػػؿ الػػدماغ.
 تطوير ىذا الروبوت لتمكينو مف دخوؿ مناطؽ يصعب الوصوؿ إلييا.

 61/3/1063، الشرق األوسط، لندن
 

 تل أبيب بقبول مبادرة السالم العربية ةطالبإسرائيمي يدعو أوبابا لمبروفسور  13
 ىتو،و المؤرخ ا سرائيمي المعروؼ، البروفسور موشػيو معمػوز، برسػالة مفتوحػة إلػ: نظير م،مي - تؿ أبيب

أوبامػػا يػػدعوه ألف يطالػػب إسػػرائيؿ، خػػحؿ خطابػػو أمػػاـ ،ميػػور الشػػباب ا سػػرائيمي،  الػػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ
 مساا الخميس المقبؿ، أف تقبؿ بمبادرة السحـ العربية.

دولػػة إسػػحمية فػػػي  13وقػػاؿ معمػػوز إف ىػػذه المبػػػادرة تضػػمف السػػحـ بػػػيف إسػػرائيؿ و،ميػػع الػػدوؿ العربيػػػة، و
 مقابؿ االنسحاب مف الضفة الاربية والقدس الشرقية. العالـ، وكؿ ذلؾ

 61/3/1063، الشرق األوسط، لندن

 
 : موسكو وواشنطن تدفعان باتجاه حل دبموماسي لألزمة السورية إسرائيميمركز أبحاث  18

قػاؿ الباحػػث ا سػرائيمي، تسػفي مػػاشيف، المخػتص بالشػؤوف الروسػػية إنػو فػي الفتػػرة : ػػ زىيػػر أنػدراوس الناصػرة
خيرة بات مححًظا أف اال،تماعات الةنائية بػيف صػناع القػرار فػي موسػكو وواشػنطف فػي مػا يتعمػؽ باألزمػة األ

السورية وسبؿ حميا، في ازدياد مسػتمر، األمػر الػذي ُيةيػر السػؤاؿ المفصػمي ىػؿ توصػمت الػدولتاف العظمتػاف 
منػي فػي سػورية لػـ يتايػر البتػة، ال إلى بمورة اتفاؽ بشأف مستقبؿ ىذا القطر العربي، الفًتا إلػى أف الوضػع األ

بؿ أف ال،مود بات سيد الموقؼ بػيف الطػرفيف المتنػازعيف، عمػى حػد تعبيػره، األمػر الػذي ُيػوحي بػأف الطػرفيف 
 المتخاصميف ينتظراف التدخؿ الدبموماسي لمم،تمع الدولي بيدؼ التوصؿ إلى حؿ يكوف مقبواًل عمييما.

راسػتو التػي ُنشػرت عمػى موقػع مركػز أبحػاث األمػف القػومي، التػابع بموازاة ذلؾ، أضاؼ الباحػث مػاشيف فػي د
ل،امعػػػة تػػػؿ أبيػػػب، فػػػ ف روسػػػيا تواصػػػؿ انتيػػػاج سياسػػػاتيا المعروفػػػة، التػػػي تتمةػػػؿ فػػػي مػػػنح الػػػدعـ السياسػػػي 
والعسكري لنظاـ الرئيس د. بشار األسد، عحوة عمى ذلؾ، أكد الباحث عمى أف صػناع القػرار فػي موسػكو ال 

تةبيػػت و،ػػودىـ فػػي المنطقػػة، وعػػدـ السػػماح لمقػػوى العظمػػى األخػػرى ب بعػػادىـ عػػف م،ريػػات  يػػألوف ،يػػًدا فػػي
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األمػػػور فػػػي دمشػػػؽ، ولمتػػػدليؿ عمػػػى ذلػػػؾ، بحسػػػب الباحػػػث مػػػاشيف، فػػػ ف روسػػػيا قامػػػت فػػػي األسػػػابيع األخيػػػرة 
 بتكةيؼ توا،ػد أسػطوليا العسػكري فػي البحػر األبػيض المتوسػط، بػالقرب مػف الشػواط  السػورية، مشػددًة عمػى
أف الحديث يدور عف بقاٍا طويٍؿ ،ًدا لمسطوؿ في ىذه المنطقة، وىذا األمر ُيدلؿ عمى أف روسيا لف تتنازؿ 
بأي شكٍؿ مف األشكاؿ عػف مصػالحيا فػي منطقػة الشػرؽ األوسػط، وشػددت الدراسػة عمػى أف روسػيا ال تػدعـ 

ة إلػى سػػورية، إيػراف وحػػزب ا  سػورية فقػط، إنمػػا تقػوـ بػدعـ مػػا أسػماه اليػػحؿ الشػيعي، الػذي يشػػمؿ با ضػاف
المبنػػػاني، وبرأيػػػو فػػػ ف ىػػػذه السياسػػػة الروسػػػية تكػػػبح ،مػػػاح المعسػػػكر الُسػػػني، المػػػدعوـ وفػػػؽ رؤيتيػػػا مػػػف قبػػػؿ 
الارب، والذي يخوض معركة مع المعسكر الشػيعي، األمػر الػذي قػد يػؤدي لممػس بمصػالح روسػيا فػي م،ػاؿ 

 األمف القومي.
ضػًحا و،ػود بعػض التاييػرات فػي السياسػة األمريكيػة، بمػا فػي ذلػؾ موقػؼ وبالمقابؿ، رأى الباحث أنػو بػات وا

واشػنطف مػػف دمشػؽ، الفتًػػا إلػى أف العديػػد مػػف العوامػؿ تقػػؼ وراا ىػذا التاييػػر، منيػا، أف الخار،يػػة األمريكيػػة 
ريػؽ في فترة أوباما الةانية تقـو ب عادة النظر في سياستيا، الخسارة األمريكية في سورية، إف كاف ذلؾ عف ط

ْف كاف عف أف ىذا الوضع يزيد مف التأةير الروسي عمى م،ريات األمور ليس فػي  استمرار الحرب الدائرة، وا 
دمشػػؽ وحػػدىا، بػػؿ فػػي الشػػرؽ األوسػػط برمتػػو، كمػػا أف صػػناع القػػرار فػػي واشػػنطف بػػاتوا يخشػػوف مػػف تحػػوؿ 

حد تعبير الدراسة. وتػابع مػاشيف المعارضة السورية والسيطرة عمييا مف قبؿ القوى ا سحمية المتشددة، عمى 
قائًح إنو مف شير المستبعد أْف تكوف ىذه العوامؿ وعوامؿ أخرى لـ يتـ الكشؼ عنيا وراا المباحةات المكةفة 
في اطونة األخيرة بيف واشنطف وموسكو، كمػا أنػو مػف شيػر المسػتبعد البتػة أْف يكػوف ىػدؼ ىػذه المفاوضػات 

زمة السورية بالطرؽ الدبموماسية، بما في ذلؾ مستقبؿ النظػاـ الحػاكـ فػي الحةيةة ىو التوصؿ التفاؽ لحؿ األ
 دمشؽ.

ولفػػت المحمػػؿ ا سػػرائيمي إلػػى أف الػػروس بػػاتوا عمػػى اسػػتعداد معػػيف لدراسػػة حػػؿ يقضػػي ب بعػػاد الػػرئيس األسػػد 
 عف منصبو وتشكيؿ حكومة ،ديدة، والتي ت،مع داخميا عناصر مف المعارضة وعناصػر معتدلػة مػف النظػاـ
الحاكـ، مشددا عمى أف ىذه الخطة ال ُيمكف أْف تخرج إلى حيز التنفيػذ دوف الر،ػوع إلػى القػوى الحعبػة عمػى 
المعمػػب السػػوري، ولكػػف الباحػػث شػػدد عمػػى أف التنػػازالت الروسػػية لممػػريكييف فػػي األزمػػة السػػورية لػػف يكونػػوا 

ا في مناطؽ أخرى مف العالـ، واألىـ م،اًنا، ذلؾ أف موسكو تطمح لمحفاظ عمى مصالحيا بالتفاىـ مع أمريك
بالنسػػبة لروسػػيا فػػي ىػػذا السػػياؽ ىػػو موضػػوع نصػػب الصػػواري  الباليسػػتية فػػي شػػرؽ أوروبػػا، ذلػػؾ أنػػو إذا لػػـ 
يتوصؿ الطرفاف إلى اتفاؽ بشأف سورية، ف ف الرسالة الروسية لمارب واضػحة: موسػكو سُتواصػؿ دعػـ األسػد 

 ولة السورية.حتى النياية، وال تخشى حتى مف تفكؾ الد
وخمص الباحث إلى القوؿ إنو عمى الرشـ مف عدـ التوصؿ إلػى اتفػاؽ بػيف روسػيا وأمريكػا حػوؿ سػورية، فػ ف 
ذا تػػػـ  المسػػت،دات األخيػػػرة تؤكػػػد عمػػى أنيمػػػا سُتواصػػػحف وبشػػكؿ حةيػػػث المسػػػاعي المشػػتركة لحػػػؿ األزمػػػة، وا 

قد س،مت انتصاًرا كبيًرا ،ًدا في المحافظة التوصؿ إلى اتفاؽ بينيما، شدد الباحث، ف نو بذلؾ ستكوف روسيا 
 عمى مصالحيا في الشرؽ األوسط، مستامٍة حتى النياية األزمة السورية، عمى حد تعبير الدراسة ا سرائيمية.

 61/3/1063، القدس العربي، لندن

 
 في سورية فمسطينيين في مخيمي اليرموك وخان الشيح خمسةاستشياد  13

اليوـ ال،معة، ،راا استمرار الي،مات عمى مخيمات الح،ئيف الفمسطينييف في فمسطينييف،  1استشيد  :شزة
، أف الشاب يوسؼ المصري استشيد ،راا القصؼ الذي  سوريا. وقالت مصادر خاصة لػ القدس دوت كـو
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تعرضت لو منطقة يمدا بمخيـ اليرموؾ لح،ئيف ،نوب العاصمة السورية دمشؽ، فيما استشيد الفمسطيني 
متأةرًا ب،راحو التي أصيب بيا منذ أياـ ،راا سقوط قذيفة عمى المخيـ. كما استشيد الفتى عحا  أيمف موعد

عبد ا  ،راا سقوط قذيفة عمى منطقة دوار فمسطيف بمخيـ اليرموؾ، فيما قضى الشاب ماىر ىزيمة ،راا 
سميماف الصبيحي  اشتباكات مسمحة اندلعت عند مدخؿ المخيـ.وفي مخيـ خاف الشيح، استشيد الفمسطيني

 ،راا القصؼ الذي استيدؼ المخيـ صباح اليـو مف قبؿ قوات النظاـ السوري.

 63/3/1063، القدس، القدس
 

 في سورية : استمرار استيداف المخيمات الفمسطينية"العمل من أجل فمسطينيي سورية" 11
ائؼ وت،دد القصؼ أكدت "م،موعة العمؿ مف أ،ؿ فمسطينيي سورية" استمرار سقوط عشرات القذ: لندف

، مشرة إلى أنو شوىد نزوح عدد كبير مف السكاف  عمى مخيـ خاف الشيح، مما سبب حالة نزوح كبيرة اليـو
إلى المناطؽ الم،اورة لو ك،ديدة عرطوز ومنطقة قدسيا، وذلؾ قبؿ أف تقوـ حوا،ز ال،يش النظامي ب شحؽ 

 الطرقات ومنع الناس مف الخروج منو.
( أنو تأكد نبأ اعتقاؿ رئيس دائرة الح،ئيف 3-61تقرير صحفي ليا اليوـ ال،معة )وأكدت الم،موعة في 

الفمسطينييف العرب في مخيـ الرمؿ في الحذقية الميندس "سعيد أبو حامد" ألسباب م،يولة أةناا توا،ده في 
فمسطيني المؤسسة العامة لح،ئيف. ووردت أنباا تفيد بفقداف "محمود عزيمو" مف سكاف مخيـ اليرموؾ 

وذكرت الم،موعة أف م،موعات ال،يش الحر قامت ب عداـ الشخص الذي وضع السيارة المفخخة  ال،نسية.
 التي انف،رت يـو أمس أماـ مبنى قسـ الشرطة.

وفي لبناف قامت ل،نة متابعة المي،ريف الفمسطينييف في إقميـ الخروب بالتواصؿ مع الم،نة الشعبية في 
ة، واالتفاؽ معيا عمى دعـ المي،ريف ىناؾ، في ظؿ المساعدات الشحيحة في تمؾ منظمة التحرير الفمسطيني

عائمة مف المي،ريف الفمسطينييف في ا قميـ، ووعدت الم،نة  12المنطقة، وقد تـ توزيع بطانيات عمى 
 الشعبية بتقديـ المزيد مف المساعدات لممي،ريف. 

 63/3/1063، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 

 يزداد عنفاً  ةستيداف مخيمات المجوء في سوري: ا"ثابت" 17
أكد مدير عاـ منظمة ةابت لحؽ العودة في لبناف، عمي ىويدي، ازدياد ح،ـ استيداؼ : ىدى الدلو -شزة

المخيمات الفمسطينية في سوريا خحؿ الصراع الدموي الدائر عمى السمطة والحكـ في البحد، داعيًا إلى 
 في األزمة الداخمية السورية.وقؼ استيداؼ الح،ئيف، وز،يـ 

وقاؿ ىويدي لػ"فمسطيف": "أصبح مف الواضح استيداؼ ىذه المخيمات الحتضانيا لمنازحيف مف الفمسطينييف 
أو السورييف، فأصبح ىناؾ مخاوؼ كبيرة ،دًا مف استمرار عممية التي،ير والنزوح"، موضحًا أف عممية 

تي في سياؽ تشتيت أكةر لمنازحيف الفمسطينييف ليس فقط التخفيؼ مف أعداد النازحيف داخؿ المخيمات تأ
 عمى مستوى لبناف، بؿ أيضًا عمى مستوى نطاؽ خارج الدوؿ العربية.

وأضاؼ: "زيادة استيداؼ الفمسطينييف في المخيمات أدت لزيادة أعداد النازحيف، عدا عف المشاكؿ التي 
تترتب عمى ىذا التي،ير سواا كانت عمى المستوى ا نساني بشكؿ عاـ أو عمى المستوى السياسي 

 واالستراتي،ي بشكؿ خاص".
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 00مف نصؼ مميوف ال،  فمسطيني، منيـ  ال،دير ذكره ,أف عدد الح،ئيف الفمسطينييف في سوريا أكةر
 ألؼ ال،  في سوريا. 030آالؼ فروا إلى األردف، فيما بقي  0ألؼ نزحوا إلى لبناف، و

وبّيف أف األونروا ال تقوـ بدورىا كما ي،ب ت،اه المخيمات، ويتمةؿ دورىا في الحماية فقط مف خحؿ تقديـ 
مف حيف طخر ب صدار بيانات تدعو كح الطرفيف داخؿ  المساعدات الاذائية وا نسانية، كما أنيا تقوـ

 سوريا إلى تحييد المدنييف في المخيمات.
وأكمؿ مدير عاـ منظمة ةابت لحؽ العودة: "ولكنيا ال تقـو بدورىا الكافي في الضاط عمى األمـ المتحدة، 

 ؤوف الح،ئيف".باعتبار أف الح،  الفمسطيني ي،ب أف تتوفر لو الحماية مف المفوضية العميا لش
 63/3/1063، فمسطين أون الين

 
 عدة مناطق بالضفةبجدار واالستيطان مقمع االحتالل لممسيرات المناىضة ل خاللإصابات واعتقاالت  10

أصيب، أمس، عشرات المواطنيف باالختناؽ ،راا قنابؿ الااز المسيؿ لمدموع، التي  "وفا": - مندوبو "األياـ"
ؿ قمعيا لممسيرات األسبوعية السممية المناىضة ل،دار الفصؿ العنصري أطمقتيا قوات االحتحؿ، خح

 واالستيطاف، في عدة مناطؽ بالضفة.
 61/3/1063، األيام، رام اهلل

 
 الشييد نزية غزاونة في بمدة الرام بالقدسفي مواجيات مع االحتالل خالل التشييع  إصابات 19

ة، بيف المواطنيف و،نود االحتحؿ، عصر أمس، في اندلعت موا،يات عنيف :نائؿ موسى -القدس المحتمة 
 محيط بمدة الراـ شماؿ القدس المحتمة، عقب تشييع ،ةماف الشييد مؤيد نزيو شزاونة.

وشاركت ،ماىير شفيرة مف أبناا المنطقة وحركة فتح يتقدميـ ممةمو القوى الوطنية و،ةماف الشييد، بمسيرة 
 ث ووري الةرى في مسقط رأسو.حاشدة انطمقت مف مس،د الراـ القديـ، حي

ورفع المشاركوف األعحـ الفمسطينية ورايات حركة فتح الصفراا، ورددوا ىتافات تندد باالحتحؿ و،رائمو 
وتطالب برحيمو، وا فراج عف األسرى، وأخرى تطالب باالنتقاـ ومحاسبة قادة االحتحؿ و،نوده عمى ،رائـ 

 الحرب التي يقترفونيا ضد شعبنا.
شرات المشيعيف الااضبيف قوات االحتحؿ وآلياتو المتمركزة عمى مداخؿ البمدة بالح،ارة واشمقوا ور،ـ ع

الشارع بالمتاريس المشتعمة فيما اطمؽ االحتحؿ الرصاص المامؼ وقنابؿ الصوت والااز المسيؿ لمدموع ما 
 ادى الى اصابة عدد مف الشباف باالختناؽ.

 61/3/1063، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 عضو الكنيست فيغمين من اقتحامواالحتالل يحّول القدس لثكنة عسكرية وحراس األقصى يمنعون 30
"األياـ": حولت قوات االحتحؿ ا سرائيمي بمدة القدس القديمة إلى ةكنة عسكرية ومنعت المواطنيف  -القدس

ًا و،ميع سكاف الضفة عام 10الفمسطينييف مف سكاف القدس والداخؿ الفمسطيني ممف تقؿ أعمارىـ عف 
الاربية وقطاع شزة مف الوصوؿ إلى المس،د األقصى ألداا صحة ال،معة بادعاا الخشية مف وقوع 

 صدامات بيف الفمسطينييف وقوات االحتحؿ.
مف ،ية ةانية، فقد قالت مؤسسة األقصى لموقؼ والتراةي إف عضو الكنيست ا سرائيمي مف حزب )الميكود( 

اقتحاـ المس،د األقصى، قبؿ صحة ال،معة، مف قبؿ باب السمسمة، احد أبواب المس،د  موشيو فياميف حاوؿ
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األقصى، بمرافقة عدد مف قوات االحتحؿ، إال أف حراس المس،د األقصى ومنيـ مراد الد،اني تصدوا لو 
 ومنعوه مف االقتحاـ.

 61/3/1063، األيام، رام اهلل
 

 طينيين مستوطًنا ينّكمون بشابين فمس 33الخميل:  36
(، شابيف فمسطينييف قرب 3-61ىا،مت م،موعة مف المستوطنيف الصياينة مساا اليوـ ال،معة ): الخميؿ

بمدة يطا قضاا الخميؿ الواقعة في ،نوب الضفة الاربية، أةناا رعييما لمشناـ، واعتدوا عمييما بالضرب 
 المبرح بالعصي، حيث أصيب أحدىما بكسر في قدمو ونقؿ لممستشفى.

 63/3/1063، ركز الفمسطيني لإلعالمالم
 

 ضد "األقصى" ض الفمسطينيين بتصعيد جرائميابتحاول جس ن" إسرائيل"الخطيب:  31
أكد نائب رئيس الحركة ا سحمية في الداخؿ الفمسطيني الشي  كماؿ الخطيب، أف : ،ماؿ شيث -شزة

قصى منعت خحىا الر،اؿ الذيف سمطات االحتحؿ ا سرائيمي، فرضت اليوـ قيوًدا مشددة عمى المس،د األ
عاًما مف الدخوؿ إليو وأداا الصحة فيو، ما اضطرىـ ألداا صحة الظير في شوارع  10تقؿ أعمارىـ عف 
يف حاوؿ قبؿ صحة ال،معة اقتحاـ المس،د موبّيف أف عضو الكنيست ا سرائيمي موشيو في، المدينة المقدسة.

حتحؿ، ما دفع حراس المس،د والمرابطيف والمصميف لمتصدي لو األقصى المبارؾ بمرافقة عدد مف قوات اال
 ومنعو مف االقتحاـ.

وأشار إلى أف محاولة اقتحاـ المس،د األقصى تعد "سابقة خطيرة"، تتمةؿ في أف المس،د األقصى يكوف 
 مامقًا أماـ اقتحامات السياح األ،انب والمستوطنيف يومي ال،معة والسبت.

تحؿ ا سرائيمي تعمؿ عمى "،س نبض" الفمسطينييف مف أ،ؿ تنفيذ اقتحامات وأكمؿ: "إف سمطات االح
ال،ديدة تتميز  ا سرائيميةمستمرة لو، عمى شرار اقتحامو في شير رمضاف الماضي"، الفًتا إلى أف الحكومة 

 بعنصريتيا ومواقفيا ضد ا سحـ والمسمميف.
ت، أمس، ،ميع طحب وطالبات مصاطب العمـ مف وأشار الخطيب، إلى أف قوات االحتحؿ ا سرائيمي منع

الدخوؿ إلى المس،د األقصى المبارؾ، واستولت عمى بطاقاتيـ الشخصية، كما اعتقمت معممة مشروع إحياا 
 مصاطب العمـ في المس،د األقصى زينة عمرو، قبؿ أف تفرج عنيا ظير اليوـ.

 63/3/1063، فمسطين أون الين
 

  مسطينيين في الخميلأطفال ف ستةاالحتالل يعتقل  33
اعتقمت قوات االحتحؿ ا سرائيمية ستة أطفاؿ فمسطينييف في مدينة الخميؿ وقرية التواني قرب بمدة الخميؿ: 

 يطا بالمحافظة الواقعة في ،نوب الضفة الاربية.
أف االحتحؿ اعتقؿ مساا أمس ال،معة ةحةة أطفاؿ لـ  وأفادت مصادر أمنية فمسطينية لػ "قدس برس"

ت،اوزوا الخامسة عشر مف أعمارىـ مف قرية التواني قرب يطا وىـ مالؾ اليريمي وحسف اليريمي وباسؿ ي
اعتقاؿ ةحةة فتية آخريف خحؿ موا،يات اندلعت مساا أمس في  وأشارت المصادر إلى أنو تـ أيًضا العدرة.

 منطقة باب الزاوية بالخميؿ.
 61/3/1063قدس برس، 
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  المصري االىتمام بأسراىم بدال من كيل االتيامات لغزة ماألعالمركز "أسرى": عمى  38

استي،ف مركز حقوقي فمسطيني الحممة ا عحمية التي تشنيا بعض الصحؼ والم،حت المصرية شزة: 
"المضممة" ضد حركة "حماس" وقطاع شزة، في الوقت التي ال تأتى عمى ذكر االحتحؿ الذي يحت،ز 

 ظؿ ظروؼ قاسية. العشرات مف األسرى المصرييف في
وتسااؿ رياض األشقر المدير االعحمي لمركز "أسرى فمسطيف" لمدراسات في بياف صحفي تمقتو "قدس 

( "لماذا يت،اىؿ ا عحـ المصري معاناة األسرى المصرييف في س،وف االحتحؿ، رشـ 3|62برس" السبت )
 مرور سنوات طويمة عمى اعتقاؿ بعضيـ.

"كاف مف األولى أف يقوـ ا عحـ المصري بحممة صحفية ضد سمطات  وأضاؼ الباحث الحقوقي بأنو
االحتحؿ التي تحت،ز أسرى مصرييف في س،ونيا منذ سنوات، ويطالب بالعمؿ مف ا،ؿ إطحؽ سراحيـ 
ونيؿ حريتيـ وخاصة أف مصر لدييا اتفاقية سحـ مع االحتحؿ، واف يشرح لممصرييف مدى المعاناة التي 

بطاؿ المعتقميف لدى االحتحؿ االسرائيمى الذي يعتبر العدو األوؿ لمعرب والشعب المصري يتحمميا ىؤالا األ
بالذات حيث عانى مف عدواف االحتحؿ سنوات طويمة، قبؿ أف يحرر بحده بالمقاومة والصمود"، حسب 

 قولو.
ولية مف أ،ؿ وطالب الناشط الحقوقي الفمسطيني بأف "يشكؿ ا عحـ المصري ضاطًا عمى المؤسسات الد

السعي  طحؽ سراح األسرى المصريف، بدؿ االنشااؿ في التحريض والتضميؿ ضد الشعب الفمسطيني 
المحاصر في شزة وحركة حماس، وكيؿ االتيامات ،زافًا ليا دوف تةبت أو أدلة أو بيانات رسمية، و،ميع 

 ه.ىذه األخبار عارية تماما عف الصحة وم،رد فبركات إعحمية"، وفؽ تعبير 
كما طالب المؤسسات ا عحمية المصرية "بتفعيؿ قضية األسرى المصرييف في س،وف االحتحؿ، وخاصة 
المرضى منيـ وفى مقدمتيـ األسير عاطؼ قديح الذي يعانى مف فشؿ كموي وحالتو الصحية صعبة ويحتاج 

 إلى عمميات شسيؿ كمى يوميًا".
 61/3/1063قدس برس، 

 
   خالل أسبوع 630طينيين وأصاب "أوتشا": االحتالل قتل فمس 33

راـ ا : أظير تقرير أممي بأف شييديف فمسطينييف ارتقيا برصاص ،يش االحتحؿ ا سرائيمي، وأصيب 
 خحؿ األسبوع الماضي. فمسطينيا آخر ب،راح، 631

أوتشا" وأشار التقرير الصادر عف مكتب الشؤوف ا نسانية التابع لممـ المتحدة في األراضي الفمسطينية "
إلى  1063عدد الشيداا الفمسطينييف ارتفع منذ مطمع العاـ  إلى أف  (62/3وتمقتو "قدس برس" السبت )

 ستة.
وحسب تقرير "أوتشا" فقد ُنظمت أكبر مظاىرات ىذا االسبوع في المس،د األقصى ومناطؽ أخرى مف البمدة 

نديا )القدس( وحا،ز بيتونيا )راـ ا (، في أعقاب صحة ال،معة، وعند حا،ز قم القديمة في القدس المحتمة
 وفي البمدة القديمة في الخميؿ، وفي مخيمي عناتا وشعفاط لح،ئيف في القدس الشرقية.

فمسطينيا في حادةيف متصميف بعنؼ المستوطنيف، وأصيب معظـ  60كما وأصيب في األسبوع المذكور  
دخمت لفض اشتباكات بيف الفمسطينييف والمستوطنيف. الفمسطينييف عمى يد قوات االحتحؿ ا سرائيمية التي ت

 با ضافة إلى ذلؾ أتمؼ المستوطنوف عشرات األش،ار التي يمتمكيا الفمسطينيوف خحؿ األسبوع.
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آذار/مارس مف المنطقة الُمقّيد الوصوؿ إلييا بالقرب مف  4وفي قطاع شزة، اقترب مدنيوف فمسطينيوف في 
 القوات ا سرائيمية. السياج ورشقوا الح،ارة بات،اه

وأطمؽ ال،نود األعيرة المعدنية المامفة بالمطاط، مما أدى إلى إصابة فمسطيني، با ضافة عمى ذلؾ اعتقمت 
عاما، بح،ة أّنو كاف يحاوؿ عبور السياج إلى إسرائيؿ  62القوات ا سرائيمية فتى فمسطينيا يبم  مف العمر 

 بدوف تصريح.
ف فمسطينياف عند انف،ار صيريِ وقود في نفؽ يقع أسفؿ الحدود بيف آذار/مارس أصيب عامح 66وفي 

 قتؿ ةمانية عماؿ وأصيب ةمانية آخروف في حوادث متصمة باألنفاؽ. 1063مصر وشزة. ومنذ مطمع عاـ 
 61/3/1063قدس برس، 

 
 تصادم باص ومركبة باألردن من جنين بحادث معتمراً  63وفاة  31

 06مواطنا فمسطينيا مف ،نيف شماؿ الضفة الاربية وأصيب  61توفي صباح السبت : صفا –عماف 
وقاؿ  آخريف، إةر حادث تصادـ باص ومركبة في منطقة الراـ عمى طريؽ البحر الميت بالمممكة األردنية.

مدير مستشفى الشونة ال،نوبية باألردف لصحيفة الاد األردنية إف "حصيمة حادث انقحب حافمة معتمريف 
مف بيف المصابيف  0إصابة"، مشيًرا إلى أف  06وفاة و 61ة الرامة صباح السبت بمات فمسطينييف في منطق

وأفاد مراسمنا في ،نيف أف ضحايا الحادث المأساوي ىـ مف محافظة ،نيف شماؿ الضفة،  حالتيـ خطرة.
 مشيرا إلى أف شالبيتيـ مف بمدية الياموف قضاا ،نيف.

مف الديار المقدسة انقمبت بعد اصطداميا بشاحنة تريح وسيارة وكانت الحافمة التي تقؿ المعتمريف عائدة 
 ركوب صايرة في منطقة الرامة.

 61/3/1063، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 إبحار في تفاصيل معاناة الفمسطيني اليومية  "أىال فمسطين" 37

النسخة الفمسطينية مف  ، ىو عنواف«Come Palestineوؿ »، أو «أىح فمسطيف»: بديعة زيداف –راـ ا  
، وىي فكرة الفناف أحمد صالحة وكمماتو وأدائو برفقة زميمو «شاناناـ ستايؿ»األشنية األشير في العالـ 

 «.اسكتػػشات»إبراىيـ صويص، وكانا معًا عمى مدار سنتيف في الكوميديا الفمسػػطينية الػػساخرة 
، «يوتيوب»ألؼ شخص عبر  600أكةر مف  وتعالِ األشنية التي س،مت في أقؿ مف أسبوع، وشاىدىا

معاناة الفمسطيني اليومية، خصوصًا عمى الصعيد االقتصادي، ،راا االرتفاع الخيالي في أسعار السمع، 
 ومنيا األساسية، واألزمة المالية لمسمطة الفمسطينية،.

فئة صايرة مف  ، ناقشت األشنية الفوارؽ الطبقية اليائمة بيف«العيشة صعبة»وتحت عنواف أساسي ىو 
، كما تناولت الفساد «المواطنيف الشرفاا»األشنياا والمتنفذيف، والاالبية العظمى مف الفقراا، الذيف يسمونيـ 

 « !وطف بيضيع... كمو بيبيع»بشكؿ أو بتخر في أكةر مف مقطع منيا 
 61/3/1063، الحياة، لندن

 
  1063سنة  "إسرائيل"ن الخضار إلى ارتفاع صادرات القطاع الخاص ماتحاد المزارعين األردني:  30

ارتفع ح،ـ صادرات المممكة مف الخضار الى اسرائيؿ حيث بمات الصادرات منذ : محمود كريشاف -عماف 
طنا مف خحؿ ت،ار القطاع الخاص، وفقا لمدير عاـ اتحاد  1001نحو  1063مطمع العاـ ال،اري 
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انو وفقا لبيانات رسمية « الدستور«تصريح خاص لػ المزارعيف الميندس محمود العوراف. واوضح العوراف في
طنا  600طنا مف الخيار و 6264صادرة عف وزارة الزراعة فاف ح،ـ صادرات الخضار الى اسرائيؿ بم  

طنا مف الفمفؿ الحار والحمو، مؤكدا اف التقارير تضمنت  20طنا مف البصؿ الناشؼ و 165مف الباذن،اف و
و،دد العوراف رفض القطاع  طنا مف األفوكادو مف اسرائيؿ. 32مف الكاكا وطنا  111اف المممكة استوردت 

الزراعي التعامؿ مع الكياف الصييوني الذي ال يزاؿ متمترسا باطرستو ضد االبرياا وممارساتو اال،رامية 
االف مف المتعددة ت،اه شعبنا العربي في فمسطيف وانتياكاتو الدائمة ألبسط مواةيؽ حقوؽ االنساف وما يقترفو 

،رائـ بحؽ مسرى رسوؿ ا  عميو الصحة والسحـ في القدس الشريؼ، مؤكدا اف التو،و يمضي نحو اصدار 
قائمة بأسماا الت،ار سواا مف المصدريف او المستورديف مف والى اسرائيؿ بالتعاوف مع ل،نة مقاومة التطبيع 

 النقابية.
 61/3/1063، الدستور، عّمان

 
 وضابط مصري  جندي 61التي راح ضحيتيا  ي جريمة رفحفتكشف ت جديدةمصر: مفاجآت  39

،ندي وضابط مصري أةناا تناوليـ  62عادت قضية ،ريمة رفح "التي راح ضحيتيا : أحمد ربيع -القاىرة 
 لطعاـ ا فطار في شير رمضاف المبارؾ الماضي"، إلى صدارة اىتماـ الرأي العاـ وا عحـ المصري.

خحؿ لحظة إفطارىـ ىربوا مف خحؿ  62، قاؿ أف ال،ناة الذيف ترصدوا ال،نود الػووفقا لمصدر أمني رفيع
ةحث عربات أحدىا عبر المدرعة "فيد"، بعدما أ،بروا ،نديا عمى قيادتيا لمحدود فاحترؽ معيـ، فضح عف 

إصرار وأشار المصدر إلى أف  سيارتيف نصؼ نقؿ، كاف يستقميما الباقوف، وات،يوا شربا إلى وسط سيناا.
القوات المسمحة منذ الحادث عمى تدمير األنفاؽ يدؿ عمى تأكدىـ مف دخوؿ ال،ناة عبر تمؾ األنفاؽ، فيما 

 ر،ح سيناريو المؤامرة المتعددة ال،وانب في الحادث.
ولفت المصدر إلى أف ترديد ا عحـ النتماا ال،ناة إلى حركة حماس لو أساس مف الواقع وير،ع إلى ارتداا 

فروالت خضراا، وأف شيادة ال،نود الةحةة المصابيف في مستشفى العريش كشفت أف لكنة ال،ناة ال،ناة أ
شير لكنة أىؿ سيناا وأنيـ تكمموا العربية، وكبروا قبؿ أف ينيالوا بوابؿ مف الرصاص عمى ال،نود بطريقة 

 وحشية.
صر الاائب في التحقيقات حتى في ذات السياؽ نوه المواا سيد ىاشـ المدعى العسكري األسبؽ إلى أف العن

 اطف، يتمةؿ في التحريات التي تتقدـ بيا ال،يات األمنية مع ما أصابيا مف ضربات نالت مف كفااتيا.
وقاؿ المواا ىاشـ أنو "إذا أردنا أف نفيـ ما ي،رى فى التحقيقات دوف المساس بسرية العمؿ القضائي عمينا 

ؽ الواضح في دخوؿ تمؾ العناصر مف قطاع شزة حتى لو لـ أف نرصد دالئؿ واضحة"، أىميا دور األنفا
 يكونوا مف أىميا.

ةانيا: ما يةار في ا عحـ عف محاوالت الصمح وتيدئة الخواطر بيف الرئاسة والقوات المسمحة مف ،ية 
 وحركة حماس مف ،ية أخرى، أوضح أنيا لف تؤتى ةمارىا ألف ال،يش لف يفرط في دماا شيدائو.

احتماال لتسمؿ عناصر ،يادية قد تكوف مدسوسة أو مف القاعدة عبر األنفاؽ ألف ال،ةث  وقاؿ أف ىناؾ
التي أرسمتيا إسرائيؿ عمى أنيا مف منفذي العممية ا ،رامية كانت متفحمة تماما، ورشـ ذلؾ أرسموا معيا 

السرعة التي أحذية مكتوبا عمييا "صنع في شزة"،مشيرا إلى أف ىذا األمر يطرح عحمات استفياـ حياؿ 
مترا مف الحدود، وتسااؿ ىؿ كانت  610قضت بيا إسرائيؿ عمى تمؾ العناصر بواسطة طائرة عمى بعد

 تنتظرىـ وبالتالي ليا يد ضالعة في الميمة..؟ وأ،اب : ال نستبعد ذلؾ.
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 61/3/1063، الشرق، الدوحة
 

 حسم بعدفي قضية جريمة قتل الجنود المصريين في رفح لم ي التحقيقمساعد مرسي:  80
الدكتور عماد عبد الافور، أف  أكد مساعد رئيس ،ميورية مصر العربية ورئيس حزب الوطف: القاىرة

 التحقيؽ في ،ريمة قتؿ ال،نود المصرييف في رفح ال يزاؿ متواصًح ولـ يحسـ بعد.
اا إةارة تمؾ وقاؿ عبد الافور في تصريح خاص لػ"المركز الفمسطيني لإلعحـ": "ال أعمـ األسباب الخفية ور 

القضية في الوقت الحالي، بالرشـ مف عدـ انتياا التحقيؽ بيا، موضًحا أف الرئيس محمد مرسي أكد خحؿ 
 أحد لقاااتو ا عحمية أف التحقيؽ ال يزاؿ مستمرًّا في ،ريمة قتؿ ،نودنا وىـ صائموف في رمضاف".

قتمة ال،نود عمى الحدود بعد ةبوت األدلة وأشار عبد الافور إلى أف مصر لف تتياوف في األخذ بةأرىا مف 
 ضدىـ، ميما كاف مف يقؼ خمؼ تمؾ ال،ريمة.

 63/3/1063، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 لغزة لعدم ثبوت أي اتيامات بحقيم فمسطينيين سبعةمصر ترحل  86
ةاا الماضي رحمت السمطات األمنية المصرية ال،معة سبعة فمسطينييف كانت قد اعتقمتيـ الةح: أشرؼ اليور

ونقؿ عف  مف مطار القاىرة خحؿ رحمة عودتيـ مف العاصمة السورية دمشؽ، لعدـ ةبوت إدانتيـ بأي تيمة.
مصدر أمني رفيع المستوى بمطار القاىرة الدولي قولو اف الفمسطينييف السبعة المعتقميف لدى السمطات 

 بر معبر رفح البري.المصرية منذ الةحةاا الماضي ،رى ترحيميـ ال،معة لقطاع شزة ع
وأوضح أنو ،رى ترحيميـ بعد انتياا التحقيقات معيـ، وبعد اتصاالت ،رت مع أ،يزة األمف ببعض الدوؿ 

 العربية المتعاونة مع مصر في م،اؿ ال،ريمة.
 61/3/1063، القدس العربي، لندن

 
    ماسمن مخطط إلثارة فتنة مع غزة عبر استيداف قيادات في ح تحذرمصر: مصادر أمنية  81

القاىرة: حّذرت مصادر أمنية مصرية مطمعة مف مخطط الشتياؿ قيادات في حركة المقاومة ا سحمية 
"حماس" عمى األراضي المصرية، بيدؼ دفع األوضاع نحو المزيد مف التأزيـ عمى الساحة ىناؾ، والعمؿ 

وأف مصر ىي بوابة شزة عمى إةارة فتنة مع الفمسطينييف في شزة، ال سيما مع حركة "حماس"، خصوًصا 
 الوحيدة حاليا لحركة النشطاا الفمسطينييف وعبورىـ.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشؼ عف ىويتيا في تصريحات خاصة لػ "قدس برس"، إف ،ياز األمف 
األ،يزة األمنية السابقة في قطاع شزة،   المصري قاـ خحؿ األسابيع القميمة الماضية، باستدعاا عناصر مف

 شتباه فييـ برصد وتعّقب عدد مف قيادات "حماس" عمى األراضي المصرية.لح
وشددت المصادر عمى أف األ،يزة األمنية المصرية ستتصدى ألي محاولة مف أي طرؼ كاف لتأزيـ الوضع 
في مصر، واستاحؿ األزمة الداخمية التي تشيدىا، رافضة في الوقت ذاتو ا فصاح عف ال،ية التي تقؼ 

 لمخطط.خمؼ ىذا ا
يشار إلى أنو يو،د في مصر، بحسب تقديرات، نحو أربعة آالؼ مف عناصر أ،يزة األمف الفمسطينية، ال 
سيما "األمف الوقائي"، فّروا مف القطاع بعد سيطرة "كتائب القساـ" الذراع العسكري لحركة "حماس" عمى 

 .1002المقار األمنية وا دارية في شزة عاـ 
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 معدات لمكافحة آثار األسمحة الكيماوية  "إسرائيلـ"لمانيا تورد لأ 83
ذكرت القناة األولى في التمفزيوف األلماني "إيو آر دي"، أف السمطات األلمانية أعطت : وكاالت -برليف

ضواا أخضر لتسميـ معدات عسكرية مف منظومة "إيو بي سي" لمكافحة التسمـ الكيماوي عمى خمفية 
 قـ الوضع عمى الصعيد السوري.احتماالت بتفا

وقاؿ سكرتير الدولة لشؤوف الدفاع كريستياف شميت اليـو ال،معة، في لقاا مع القناة في برليف: "في حاؿ 
وضعت نياية لنظاـ األسد في سورية ستةور قضية األسمحة الكيماوية السورية وشاز الساريف فييا"، وتابع 

د والعرب داخميا في موا،ية األسمحة الكيماوية مف خحؿ ىذه "إسرائيؿ يمكنيا مساعدة المدنييف الييو 
 المنظومة".

وأوضح شميت، أف وزارتو لبت ،ميع الشروط الحزمة لتصدير ىذه األ،يزة إلى إسرائيؿ، مشيرا إلى أف 
الطائرات الحربية يمكنيا أف تشف ى،مات باألسمحة النووية والبيولو،ية والكيميائية، ومف ةـ ي،ب أف يكوف 
، وقد قررت ألمانيا إعارة إسرائيؿ طائرة مكافحة السمـو مف طراز "تيب  -ىناؾ إمكانية لمتخمص مف السمـو

 " لمدة عاـ إلى إسرائيؿ.50
 63/3/1063، الشرق، الدوحة

 
 تحول بين النساء الفمسطينيات وتقدمين "إسرائيل"األمم المتحدة:  88

عضو( مشروع قرار بعنواف 'حالة المرأة  01أة )اعتمدت األمـ المتحدة المعنية بوضع المر  :نيويورؾ
 الفمسطينية وتقديـ المساعدة إلييا'.

وكانت نتي،ة التصويت التي ،رت في اختتاـ دورتيا السابعة والخمسيف والتي عقدت بمقر األمـ المتحدة في 
)الواليات  ( ضد1( لصالح القرار ، )11آذار/مارس ال،اري كالتالي: ) 61آذار/مارس إلى  0نيويورؾ مف 

( إمتناع عف التصويت )الياباف، فنمندا، ،ميورية كوريا، اسبانيا، استونيا، ألمانيا، 60المتحدة، إسرائيؿ(، )
 إيطاليا، بم،يكا، ىولندا، ،ور،يا(.

ويعيد القرار تأكيد أف ا حتحؿ ا سرائيمي اليزاؿ يشكؿ العقبة الرئيسية التي تحوؿ بيف النساا الفمسطينيات 
عتمادىف عمى النفس ومشاركتيف في تنمية م،تمعيف. ويييب القرار بالم،تمع الدولي الى وتقدمي ف وا 

مواصمة تقديـ المساعدات والخدمات الممحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة لمتخفيؼ مف حدة األزمة 
المؤسسات  ا نسانية الخطيرة التي تعاني منيا النساا الفمسطينيات وأسرىف والمساعدة في إعادة بناا

 الفمسطينية ذات الصمة.
ويطالب بأف تمتةؿ إسرائيؿ، السمطة القائمة با حتحؿ، إمتةاال تامًا ألحكاـ ومبادئ وصكوؾ القانوف الدولي 
ذات الصمة مف أ،ؿ حماية حقوؽ النساا الفمسطينيات وأسرىف ويحث الم،تمع الدولي عمى مواصمة إيحا 

نساف لمنساا والفتيات الفمسطينيات وعمى تكةيؼ تدابيره الرامية إلى إىتماـ خاص لتعزيز وحماية حقوؽ ا 
 تحسيف الظروؼ الصعبة التي توا،و النساا الفمسطينيات وأسرىف في ظؿ ا حتحؿ ا سرائيمي.

 61/3/1063، وكالة سما اإلخبارية
 

   صندوق النقد الدولي يدعو إلى "تحرك عاجل" لوقف تدىور االقتصاد الفمسطيني 83
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مف أ،ؿ تقديـ الدعـ ” تحرؾ عا،ؿ”دعا صندوؽ النقد الدولي، الخميس، إلى القياـ ب: .ؼ .ب()أ 
 ”.فوضى سياسية متزايدة“وضربتو ” إسرائيؿ“القتصاد فمسطيني أضعفتو القيود التي تفرضيا 

” ةا سرائيمي“تحركات عا،مة مطموبة مف قبؿ السمطة الفمسطينية والحكومة “و،اا في تقرير لمصندوؽ أف 
نعاش النمو االقتصادي  ”.والمانحيف، مف أ،ؿ تأميف استقرار الميزانية وا 
خحؿ األشير الماضية ” ازداد تدىوراً “وأشار إلى أف الوضع االقتصادي في الضفة الاربية وقطاع شزة 

ي . وأوضح أف القيود عمى التنقحت الت 1061وارتفع معدؿ البطالة حتى وصؿ إلى ربع اليد العاممة نياية 
لـ تتاير وىي ال تزاؿ ،اةمة عمى آفاؽ النمو، مضيفًا أف صافي الناتِ الداخمي ” إسرائيؿ“تفرضيا 

. وأشار  1066و 1060% كمعدؿ وسطي في 66مقابؿ  1061% في 2الفمسطيني لـ يتقدـ سوى ب
في ” ايدةالفوضى السياسية المتز “%، مشددًا عمى تأةير 1التقرير إلى أف النمو ىذا العاـ سيكوف بمعدؿ 

 المنطقة.
في نوفمبر والتوسع المستمر لممستوطنات والتوترات “و،اا في التقرير أيضًا أف العدواف األخير عمى شزة 

وأعرب ” . التي حصمت مؤخرًا في الضفة تعزز و،ية النظر القائمة بأف آفاؽ السحـ ما زالت ضئيمة ،داً 
مطة التي تترا،ع مداخيميا بسبب المتأخرات مف التي تضرب الس” أزمة السيولة“الصندوؽ عف تخوفو مف 
 ”.إسرائيؿ“المستحقات التي تحت،زىا 

في حاؿ لـ يتاير أي شيا، ف ف االت،اىات ستقود في نياية المطاؼ إلى التشكيؾ بشرعية “وقاؿ إنو 
،ياض قدرتيا عمى الحكـ ” لماليزيادة دعميا ا“ودعا الصندوؽ األسرة الدولية إلى ”. السمطة الفمسطينية وا 

 لمسمطة.    

 61/3/1063، الخميا، الشارقة
 

 الفمسطينية يشيد بدعوة البرلمان األوروبي لتقييم ظروف األسرى  األوروبيةمجمس العالقات  81
"األياـ": أشاد م،مس العحقات األوروبية الفمسطينية، أمس، بدعوة البرلماف األوروبي إلى تشكيؿ  –راـ ا  

روؼ اعتقاؿ واحت،از األسرى في الس،وف االحتحؿ، بمف فييـ النساا بعةة تقصي حقائؽ لتقييـ ظ
واألطفاؿ، وفتح تحقيؽ فوري مستقؿ ونزيو ومحايد، في ظروؼ استشياد األسير عرفات ،رادات في س،ف 

 "م،دو".
وقاؿ مدير الم،مس، د. عرفات ماضي: "إف قرار البرلماف األوروبي ما كاف ليرى النور لوال ال،يود 

 التي بذليا أصدقاا الشعب الفمسطيني داخؿ البرلماف وخار،و". المخمصة
وةمف ماضي، في تصريح صحافي، مف العاصمة البم،يكية بروكسؿ، أمس ، ،يود المشاركيف في الوفد 
البرلماني األوروبي الذي عمؿ ب،د عقب عودتو مف لقاا عوائؿ األسرى المضربيف عف الطعاـ وعائمة 

 الشييد ،رادات.
 61/3/1063، رام اهللاأليام، 

 
 اإلسالمي بمندن: ال مؤشرات لشطب حماس من قائمة "اإلرىاب" السياسيمعيد الفكر  87

نفى مدير معيد الفكر السياسي ا سحمي بمندف د. عزاـ التميمي، و،ود أي مؤشر لشطب حركة "حماس" 
عحمييف الاربييف برفعيا مف مف قائمة االرىاب عمى الرشـ مف مطالبة عدد مف الدبموماسييف والسياسييف وا 

 ىذه القائمة.
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، عمى موقعو عمى صفحة التواصؿ اال،تماعي فيسبوؾ: "سألني أكةر  وقاؿ التميمي في تصريحات لو اليـو
مف صديؽ حوؿ ما تردد مؤخرًا ونشر عمى موقع ال،زيرة قبؿ أياـ مف أف ىنالؾ مساعي لشطب حركة 

تصريح منسوب لػ د. أحمد يوسؼ، المسؤوؿ السابؽ في الحكومة حماس مف قائمة االرىاب، وأقوؿ إف ىذا ال
الفمسطينية، وأظنو مما يمكف أف يوصؼ بالتفكير المتمني، إذ ال يو،د أي مؤشر عمى ىذا التحوؿ في 
الموقؼ الاربي ت،اه حماس، ومع ذلؾ، لو حصؿ ورفعت حماس مف قائمة ا رىاب فح ينباي أف يستنتِ 

واستطرد: "ىناؾ مطالبات في الارب مف قبؿ  دفعت ةمنًا معينًا مقابؿ ىذا ا ،راا".مف ذلؾ أنيا تنازلت أو 
عدد مف الدبموماسييف والسياسييف وا عحمييف برفعيا مف قائمة ا رىاب ألف وضعيا عمى القائمة قمؿ مف 

خرج مف المأزؽ قدرة الارب عمى التعامؿ معيا والتعامؿ معيا أمر يفرضو الواقع ويتطمبو البحث ال،اد عف م
 السياسي الحالي"، عمى حد تعبيره.

 63/3/1063، فمسطين أون الين

 
 
 
 

 وخطيرة حول عممية التجسس عمى عباس في تونس جديدةتفاصيل : يديعوت 80
نشػػرت صػػحيفة يػػديعوت أحرونػػوت ا سػػرائيمية ال،معػػة تفاصػػيؿ ،ديػػدة عػػف تنصػػت  :القػػدس المحتمػػة / سػػما

، قبػػؿ ةحةػػة 6553ؿ الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس فػػي تػػونس عػػاـ الموسػػاد ا سػػرائيمي عمػػى شرفػػة عمػػ
 أشير مف اتفاؽ أوسمو حينما كانت االتصاالت ال تزاؿ سرا حتى بالنسبة لمموساد.

واستعرضػػت الصػػحيفة كيفيػػة ن،ػػاح الموسػػاد فػػي ىػػذه العمميػػة، وكيفيػػة الكشػػؼ عػػف أ،يػػزة التنصػػت، والعميػػؿ 
 ىذه الميمة.الفمسطيني الذي استعممو الموساد في 

ووفػػػؽ الصػػػحيفة فػػػ ف أ،ػػػزاا كبيػػػرة مػػػف نشػػػاط منظمػػػة التحريػػػر كػػػاف مكشػػػوفا  سػػػرائيؿ، التػػػي حصػػػمت عمػػػى 
معمومػػػات "ةمينػػػة" عػػػف العحقػػػات المشػػػحونة فػػػي قيػػػادة المنظمػػػة العميػػػا ومنيػػػا العحقػػػات بػػػيف عبػػػاس والػػػزعيـ 

 الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات.
، أدرؾ 6544سػػػػػطينييف بعػػػػػد اشتيػػػػاؿ عػػػػػدد مػػػػػف المسػػػػػؤوليف فػػػػػي وقالػػػػت إنػػػػػو بعػػػػػد تزايػػػػػد الحػػػػس األمنػػػػػي لمفم

الفمسػػطينيوف أف عمميػػة االشتيػػاؿ اعتمػػدت عمػػى معمومػػات اسػػتخبارية دقيقػػة بماػػت إلػػى إسػػرائيؿ فأنشػػؤوا عػػددا 
مف ل،اف الفحص والتحقيؽ التي لـ تكشؼ عػف الكةيػر، لكنيػا أوصػت بتشػديد وسػائؿ الحراسػة حػوؿ المقػرات 

 عب عمى الموساد ت،نيد العمحا.في تونس، فكاف مف الص
أما بخصوص ىذه العممية، فتوضح الصحيفة أف الموساد تمكف مف تحقيػؽ االختػراؽ فػي فنػدؽ ببػاريس كػاف 

عامػػػا( الػػػذي كػػػاف ضػػػابط األمػػػف لقيػػػادات  13يرتػػػاده قػػػادة المنظمػػػة، وعمػػػى رأسػػػيـ المػػػدعو عػػػدناف ياسػػػيف )
 المنظمة ونائب القيادي في حركة فتح حكـ بمعاوي.

يصؼ تقرير الصحيفة منظمة التحرير في ذلؾ الوقت بأنيا "أصبحت منظمػة سػمينة كةيػرة األمػحؾ وانتشػر و 
الفسػػاد فييػػا" حيػػث اعتػػاد ياسػػيف أف يػػأتي إلػػى بػػاريس فػػي أحيػػاف متقاربػػة، وكانػػت الفرصػػة ممتػػازة لمحاولػػة 

 في الت،ارة. ت،نيده، وتـ ذلؾ بالفعؿ مف خحؿ ر،ؿ الموساد الذي ادعى بداية أنو مصري يعمؿ
ووفػػؽ الصػػحيفة فػػ ف ياسػػيف أمػػد ر،ػػؿ الموسػػاد بمعمومػػات "عظيمػػة القيمػػة عمػػا يحػػدث فػػي حمػػاـ الشػػط، وىػػو 
مقر قيادات منظمة التحريػر فػي تػونس، والمقػااات واألسػماا والمبػاني التنظيميػة ونقػؿ الوسػائؿ القتاليػة، ومػف 
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تيالػو، وعمميػات تشػ،يع لحنتفاضػة فػي ي،مس في أي مكتب في تونس، وتوزيػع صػححيات أبػو ،يػاد بعػد اش
عداد لعمميات، وت،نيد قوة بشرية، وانطباعاتو عف االت،اىات السياسية التي يسعى إلييا عرفات،  المناطؽ، وا 

 وتحركات قيادات المنظمة".
وذكرت يديعوت أف مف بيف األىداؼ التي طمب مف ياسيف معمومات عنيا لارض التصفية شخصيات بينيػا 

 الذي اشتيؿ في باريس، وكشؼ التحقيؽ اشتيالو مف قبؿ ر،اؿ الموساد في فرنسا. عاطؼ بسيسو
أما عف كيفية شرس األ،يزة، فتشير الصحيفة إلى أف أمينة، زو،ة الرئيس عبػاس، أشػارت عمػى ياسػيف بػأف 
 يحضػػر لزو،يػػا كرسػػيا مريحػػا و،يػػاز إضػػااة لطاولتػػو، فكانػػت فكػػرة التقطيػػا ،يػػاز الموسػػاد واسػػتاميا، ودفػػع
لمعميؿ ةحةة آالؼ دوالر ووعده بخمسة آالؼ دوالر أخرى حينما ُيدخؿ الكرسي والمصباح إلى شرفة الرئيس 

 عباس.
ومػػف بػػيف المعمومػػات التػػي اسػػتنت،يا الموسػػاد كانػػت االتصػػاالت السػػرية فػػي أوسػػمو واالتصػػاؿ ب سػػػرائيمييف، 

 وحينيا فقط عمـ الموساد بيذه المفاوضات.
، 6553ةحةة أسابيع ونصؼ األسبوع مف إدخػاؿ الكرسػي فػي نيايػة يونيػو/حزيراف وتضيؼ يديعوت أنو بعد 

توقػػؼ ىػػوائي االسػػتقباؿ فػػي مقػػر الموسػػاد عػػف تمقػػي البػػث، وعمػػـ الموسػػاد بعػػد بضػػعة أيػػاـ أف األمػػر ُكشػػؼ، 
وسردت عدة روايات عف كيفية الكشؼ عف العميؿ واأل،يزة، لكف الصحيفة تؤكد أنيا شير مقنعة وأف األمر 

 ال يزاؿ شامضا.
عامػا فقػط، وىػذه عقوبػة خفيفػة ،ػدا نسػبيا مػع حقيقػة  61وتشير الصحيفة إلى أف العميؿ حكـ عميو بالس،ف 

أنو ُنسب إليو مشاركة عميقة فػي اشتيػاؿ بسيسػو. وحينمػا انتقمػت منظمػة التحريػر الفمسػطينية مػف تػونس نقػؿ 
 رج الشرؽ األوسط.ُأفرج عنو وانتقؿ إلى دولة خا 6552إلى س،ف في شزة، وفي 

 63/3/1063وكالة سما اإلخبارية، 
 

 جميعاً  نرفضواتيام  89
 عدلي صادؽ
نرفض اتياـ بعض الوسػط ا عحمػي المصػري لحركػة "حمػاس" بأنيػا ضػالعة فػي قتػؿ ال،نػود المصػرييف فػي 
 شير رمضاف الماضي. فالفمسطينيوف ال يقتموف المصرييف وال يحمموف لم،ندي المصري سوى مشاعر حانية
مف المحبة والتقدير، وال يقوى الفمسطيني عمى المس بحيػاة أخيػو ال،نػدي المصػري. ةػـ إف سػكاف قطػاع شػزة 
تحديػػػدًا، امتز،ػػػت حيػػػاتيـ بحيػػػاة المصػػػرييف، ويعرفػػػوف أف ال،نػػػدي المصػػػري، حتػػػى فػػػي أيػػػاـ الخػػػحؼ عمػػػى 

اسػات وال ذنػب لػو حتػى فػي المستوى الرسمي بيف الػزعيميف الػراحمْيف السػادات وعرفػات؛ ال يتحمػؿ أوزار السي
العنػؼ األمنػي حيػاؿ نشػطاا فمسػطينييف. ويخطػىا مػف يسػاعد ػ ولػو بكممػة ػ عمػى تمريػر ىكػذا اتيػاـ ممّاػـ، 
اليدؼ منو استعداا الشعب المصري الشقيؽ عمى الفمسطينييف ،ميعًا، وتحميؿ حركة "حماس" مشكحت مػف 

يا أوؿ وال آخػر. إف ىػذا السػياؽ يػذّكرنا بػالفترة األخيػرة ىذا النوع، مرة بالورؽ المزور، ومرات بدعايات ليس ل
مف حكـ مبارؾ، عندما اُتيـ الفمسطيني بالوقوؼ وراا تف،يػر طػاؿ كنيسػة "القديسػيف" فػي منطقػة سػيدي ِبشػر 

. ونحػػف ىنػػا، ننبػػو ،ميػػع الػػوطنييف، مػػف ىػػذا الِشػػرؾ، ميمػػا 1066فػػي ا سػػكندرية فػػي كػػانوف الةػػاني )ينػػاير( 
مع حركة "حماس" ألف المناخ الذي تنت،و ىكذا أرا،يؼ، سيعاني منػو الفمسػطينيوف ،ميعػًا، بمات الخصومة 

وسػػػتكوف المسػػػتيدفة ىػػػػي مفػػػردات القضػػػية الفمسػػػػطينية وعػػػدالتيا فػػػػي التػػػاري  وموقعيػػػا فػػػػي و،ػػػداف الشػػػػعب 
 المصري، الذي ضحى مف أ،ؿ فمسطيف عمى مر سنوات الصراع.
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* * * 
الى "متطرفيف" فمسطينييف يتبعوف منيِ "السمفية ال،يادية". وبا شػارة الػى أف  لقد بدأ االتياـ ا عحمي يت،و

ىذه "السمفية" ال تعترؼ بفوارؽ ال،نسية، وبالتالي ال ُينسب نشاطيا الى بمداف المنخرطيف في م،موعاتيػا وال 
الدولػة عمػى الى شعوبيـ. ةـ إف الفمسطيني تحديدًا مف ىذه الم،موعات، ال مصمحة لػو فػي إضػعاؼ سػيطرة 

سػيناا أو االعتػداا عمػى أ،يػزة األمػف. ولػو كػاف ىنػاؾ ػ افتراضػًا ػ مػف وقعػوا فػي تضػميؿ، فػح عحقػة لحركػة 
"حماس" بذلؾ، ومف الت،ني تخميؽ ىكذا عحقة عمى قاعدة الرابط األيػديولو،ي بػيف "حمػاس" و"ا خػواف" فػي 

بػ "شزوة" مصرية، وذلػؾ لعػدـ و،ػود أسػبابيا. مصر. وعمى صعيد "السمفية ال،يادية" واضح أنيا شير معنية 
ولو كاف ىناؾ استيداؼ لمصر ػ ال سمح ا  ػ مف قبؿ أتباع ىذا المنيِ، ألدمى ذلؾ قموبنػا، بأعمػاؿ شػائنة 
ومرّوعػػػة فػػػي قمػػػب الػػػبحد فػػػي ظػػػؿ ىػػػذا االضػػػطراب. بالتػػػالي فػػػ ف الحعػػػب األساسػػػي فػػػي سػػػيناا، ىػػػو العػػػدو 

ع،ائب واألقنعة، وىو صاحب المصمحة في فتح بطف سيناا، لكي يصؿ الى ا سرائيمي البارع في صناعة ال
 تفاىمات أمنية أو لكي ي،دد تفاىمات وتعيدات أمنية مع الدولة المصرية. 

إف وا،بنػػػا، ومػػػا ُيمميػػػو عمينػػػا ضػػػميرنا، ىػػػو دحػػػض االتيامػػػات ا عحميػػػة المصػػػرية ألي طػػػرؼ فمسػػػطيني، 
المصػػرييف. فأولئػػؾ الػػذيف يتيمػػوف ويمفقػػوف الحيةيػػات ويطرحػػوف  وبخاصػػة عنػػدما تتعمػػؽ المسػػألة بػػدـ إخوتنػػا

األسػػػماا يعرفػػػوف مػػػاذا يفعمػػػوف. إنيػػػا محػػػاوالت خبيةػػػة لػػػدؽ األسػػػافيف بػػػيف الشػػػعبيف المصػػػري والفمسػػػطيني، 
ولضرب العحقة التي تعززىا الروابط اال،تماعية وأواصر األخّوة. ةـ إف مف يتيمػوف "حمػاس" لػو ن،حػوا فػي 

ف باتيػػاميـ، فػػ ف ذلػػؾ لػػف يكػػوف لمصػػمحة "فػػتح" أو لمصػػمحة أي طػػرؼ فمسػػطيني. فمػػدينا مػػف إقنػػاع المصػػريي
الت،ػػارب مػػا يكفػػي ألف نعمنيػػا صػػريحة لموسػػاط ا عحميػػة المصػػرية: إف لػػدى القػػوى الفمسػػطينية المناضػػمة 
وشيػػػر المناضػػػمة مػػػف أ،ػػػؿ حريػػػة وطنيػػػا واسػػػتقحلو ودحػػػر االحػػػتحؿ؛ إ،مػػػاع عمػػػى رفػػػض اتيػػػاـ أي طػػػرؼ 

سطيني بالضموع في ،رائـ ضد إخوتنا المصرييف، ألف ىكذا ،رائـ، تتنافى مع فطرة ومشػاعر الفمسػطينييف فم
وعاطفتيـ حياؿ الشعب المصػري الشػقيؽ. بالتػالي إف االتيامػات مػف ىػذا النػوع، ترقػى الػى مسػتوى الدسػائس 

 .التي نتحسب ليا ونرفضيا م،تمعيف. إف ىذا شيا، وخصومتنا مع "حماس" شىا آخر
 61/3/1063، الحياة الجديدة، رام اهلل
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مف األسئمة الميمة لإلسرائيمييف اليوـ ىو"كيؼ يمكف تفادي انتفاضة فمسطينية ةالةة؟ وىو سؤاؿ مف الواضػح 

فالضػػػفة الاربيػػػة تشػػػيد تايػػػرا واضػػػحا فػػػي المػػػزاج الشػػػعبي أف أحػػػدا مػػػف ا سػػػرائيمييف ال يعػػػرؼ اطف ا،ابتػػػو. 
والسياسػػػي، تعػػػاظـ مػػػع استشػػػياد األسػػػير)عرفات ،ػػػرادات( تحػػػت التعػػػذيب خػػػحؿ التحقيػػػؽ معػػػو فػػػي سػػػ،وف 
االحتحؿ مع استمرار معركة "األمعػاا الخاويػة" لعػدد مػف األسػرى. والتقػارير االسػرائيمية، عػف الموا،يػات فػي 

عػػػف اف انتفاضػػػة ةالةػػػة ربمػػػا تنػػػدلع، تقػػػارير كةيػػػرة، رشػػػـ أف ،نػػػراالت ال،ػػػيش قػػػرى ومػػػدف ومخيمػػػات الضػػػفة 
االسرائيمي يستبعدوف ذلؾ بشرط اف "ال يكوف رد ال،يش عنيفا عمػى التظػاىرات". وكمػا حػذر رئػيس الحكومػة 

راضي ا سرائيمية السابؽ )إييود أولمرت( مف "إف إسرائيؿ تقؼ عمى حافة انتفاضة ةالةة، وأف األ،واا في األ
الفمسػػطينية المحتمػػة قػػد تخػػرج عػػف السػػيطرة". مػػف ،يتػػو، حػػذر )شػػاؤوؿ موفػػاز( رئػػيس حػػزب "كاديمػػا" مػػف أف 
"االنتفاضة الةالةة باتت وشيكة وعمى إسرائيؿ االستعداد ليا". أما السياسي المعارض )يوسي بيميف( فقد حذر 

طينية تمنػع سػيطرة حمػاس عمػى الضػفة في مقاؿ حديث مف عدـ مبادرة اسرائيؿ الى تسوية مع السػمطة الفمسػ
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ايضا، حيث يقوؿ: "اليدوا الذي ساد ىنا سنيف شير قميمة قد انتقض. ربما تكوف انتفاضػة عمػى نػار ىادئػة". 
أيضا، لفت وزير االمف الداخمي )افػي ديختػر(: "إلػى أف انتفاضػة أخػرى قػد تنػدلع اذا أسػفرت الموا،يػات مػع 

بو، حذر عضو الكنيست )بنياميف بف أليعزر( مف أف األوضاع تسير الفمسطينييف عف سقوط قتمى". مف ،ان
بات،ػػػاه انتفاضػػػة ةالةػػػة، مر،حػػػا أف تكػػػوف "أكةػػػر دمويػػػة مػػػف سػػػابقتييا". أمػػػا )نحػػػوـ برنيػػػع( فكتػػػب يقػػػوؿ: "اف 

 االنتفاضة ليست بقرار مف اي مسؤوؿ بؿ ،مرة تشعؿ الحقؿ".
كيػػري( يحػػاوؿ ،اىػػدا تيدئػػة االمػػور مػػف خػػحؿ  مةػػؿ ىػػذه المؤشػػرات ،عمػػت وزيػػر الخار،يػػة االمريكػػي )،ػػوف

اتصاالت ىاتفية مستمرة مع االسرائيمييف والفمسطينييف خاصة مع زيادة سخونة االوضاع واشتداد الموا،يات 
عمػػى االرض قبيػػؿ الموعػػد المقػػرر لزيػػارة الػػرئيس )بػػاراؾ اوبامػػا(. ويقػػوؿ )عػػاموس ىرئيػػؿ( فػػي مقػػاؿ بعنػػواف 

لةة": "لػـ تعػد الموا،يػات شػاذة فػي االشػير االخيػرة. ولكػف يبػدو أف فييػا مػع ذلػؾ "مؤشرات أولية النتفاضة ةا
أمرا ،ديدا: قوة الصداـ التي أبداىا الشباب. بعد فتػرة طويمػة مػف اليػدوا االمنػي، فػاف الضػفة اكةػر تػوترا ممػا 

حظػة كانت فػي الماضػي". ويضػيؼ: "التخػوؼ الكػامف دومػا فػي قمػب ر،ػاؿ االسػتخبارات ىػو مػف تفويػت مح
". وفػي مقػاؿ بعنػواف "لػـ يو،ػػد 6543العحمػات األوليػة، عمػى نمػط مػػا حصػؿ قبػؿ انػدالع االنتفاضػة األولػػى 

مةيػػػؿ ليػػػذه االنتفاضػػػة"، قػػػدـ المحمػػػؿ العسػػػكري )ألػػػيكس فيشػػػماف( أبعػػػادا ،ديػػػدة بعباراتػػػو: "م،سػػػات اال،يػػػزة 
لتي أفضت الػى االنف،ػارات الةوريػة االستخبارية تصور في الضفة صورة مخيفة ُتذكر بقدر كبير بالمسارات ا

فػػػي مصػػػر. فينػػػاؾ م،موعػػػات كةيػػػرة مػػػف الشػػػباب العػػػاطميف ومػػػف المةقفػػػيف وطػػػحب ال،امعػػػات واليسػػػارييف 
والميبػػػرالييف وم،ػػػرد شػػػباب بػػػح تنظػػػيـ تحػػػت سػػػقؼ واحػػػد حتػػػى اطف يخمقػػػوف ،ػػػوا عنيفػػػا بعضػػػو تػػػتمري عمػػػى 

ة ايضػا. وتبحػث كػؿ ىػػذه الم،موعػات عػف الفعػػؿ اسػرائيؿ بػالطبع، لكػف عمػػى المؤسسػة الفمسػطينية فػي الضػػف
وىػػي تػػرى حتػػى لػػو لػػـ يو،ػػد الػػى اطف تسػػونامي عمػػى االرض اف االنتفاضػػة الةالةػػة قػػد أصػػبحت ىنػػا". وفػػي 
سياؽ موضح، تطرؽ )عاموس ىارئيؿ( أحد أبرز محممي الشؤوف العسكرية قربا لوزارة األمػف ا سػرائيمية إلػى 

ف لمراضي الميددة بالمصادرة، ونصبيـ خياما يعموىا العمـ الفمسطيني، كرد ظاىرة اقتحاـ الشباب الفمسطينيي
قامة "المسػتوطنات" عمييػا. ويضػيؼ )ىارئيػؿ(: "عمػى الػرشـ  عمى إ،رااات االحتحؿ في مصادرة األراضي وا 
مػػف ترا،ػػع االحتمػػاالت لنشػػوب انتفاضػػة ةالةػػة، فػػ ف األسػػابيع األخيػػرة حممػػت ظػػاىرتيف ،ديػػدتيف مػػف شػػأنيما 
وضػع الحكومػة ا سػرائيمية المقبمػة فػػي موقػؼ لػيس مريحػا: األولػى، تواصػػؿ مػا يػدور فػي األراضػي المحاذيػػة 

إسػرائيؿ طرقػا لموا،يتيػا وىػي المتعمقػة بظػاىرة قريػة  -ل،دار الفصؿ العنصري، والةانيػة التػي ال تممػؾ برأيػو 
(". ويػػرى E1ي المنطقػػة المسػػماة ))بػػاب الشػػمس(، التػػي أقاميػػا الفمسػػطينيوف ونشػػطاا يسػػاريوف إسػػرائيميوف فػػ

)ىارئيؿ(: "في الضفة تساور ال،ميع الشكوؾ مف أف تحظى انتفاضة مسمحة ،ديدة بدعـ وتأييد واسعيف مف 
األىالي، إال أف ا ،رااات األخيرة التي يستعمميا الفمسطينيوف باسػتخداميـ القػوة الناعمػة كمػا ىػو الحػاؿ فػي 

شمس(، سػوؼ تتوسػع فػي المسػتقبؿ المنظػور، وستضػع أي حكومػة فػي إقامة )البؤر( كما حصؿ في )باب ال
وضع ال ُتحسد عميو، ذلػؾ أف اختيػار الفمسػطينييف اسػـ انتفاضػة )بػاب الشػمس( بأعمػاليـ المسػتقبمية، يعتبػر 
مؤشػػرا لتحضػػيراتيـ بتوسػػيع ىػػذه الظػػاىرة". واسػػتكماال لمحػػديث عػػف ىػػذه الظػػاىرة، كتبػػت )ميشػػيؿ سػػتاينبرج(، 

ميركيػػة المتخصصػػة فػػي شػػؤوف الشػػرؽ األوسػػط، تقػػوؿ: "بعػػد االنتخابػػات تركػػز شالبيػػة المؤسسػػة الباحةػػة األ
السياسػية والعسػكرية فػي إسػرائيؿ عمػػى سػؤاؿ: ىػؿ الفمسػطينيوف فػي الضػػفة وشػزة عمػى وشػؾ القيػاـ بانتفاضػػة 

التػػػي يخطػػػط ةالةػػػة؟ فػػػي شػػػتى أنحػػػاا العػػػالـ، صػػػور مدينػػػة الخيػػػاـ الفمسػػػطينية السػػػممية فػػػي المنطقػػػة ال،ديػػػدة 
الصياينة لمصادرتيا تكسب تأييدا ،ديدا لمفمسطينييف. المحاكـ ا سرائيمية قالت إف الفمسطينييف ليـ حؽ في 

 أف يكونوا ىناؾ، لكف حكومة نتنياىو تناور  زالتيـ بالقوة، حتى ضد األطفاؿ".
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بػأف إسػرائيؿ ال تحتػـر مػػف أمػا المحمػؿ السياسػي )امنػوف ابػػرافيتش( فيػرى: "اف النػاس فػي الضػفة عرفػػوا السػر 
يؤيد السحـ وانيا ال تفيـ اال لاة القوة كما حصؿ ووافقت رشـ انفيا عمػى صػفقة شػاليط وتوقفػت عػف الحػرب 
عمى شزة حينما ضربت تؿ أبيب بالصػواري ". وفػي مقػاؿ بعنػواف "االنتفاضػات تولػد وتتاػذى بمييػب داخمػي"، 

لع بسبب تخطيط مف قيادة استراتي،ية ما. انيا تولد وتتاذى كتب )يوئيؿ ماركوس( يقوؿ: "االنتفاضات ال تند
بمييب داخمي، مف احساس الفمسطينييف باف ىكػذا ال يمكػف االسػتمرار، االنتفاضػة ىػي االمػر االصػار الػذي 
يمكػػف أف يحصػػؿ لنػػا. نحػػف نتحػػدث عػػف حػػرب اقميميػػة نحػػف فػػي وسػػطيا، يتصػػدرىا اليمػػيف المتطػػرؼ بقيػػادة 

 بيبي"!
والتخػػوؼ ا سػػرائيمي مػػف بػػوادر انبعػػاث انتفاضػػة فمسػػطينية ةالةػػة، ف نػػو لمػػف المؤكػػد ت،اىػػؿ رشػػـ كػػؿ الحػػديث 

الدولة الصييونية لمسباب الحقيقية التي تؤ،ِ األوضاع وتػؤدي النػدالع انتفاضػة. وفػي مقػاؿ الفػت بعنػواف 
بقتو خارج الدفف، "انتفاضة تبحث عف اسـ" يقوؿ )خيري منصور(: "منذ َأْ،َيزت تؿ أبيب عمى أوسمو الذي أ

رشػػػـ أف إكػػػراـ الميػػػت دفنػػػو، واالنتفاضػػػة تظيػػػر وتختفػػػي فػػػي األفػػػؽ كحصػػػيمة متوقعػػػة لفشػػػؿ عمميػػػة السػػػحـ 
ومواصػػػمة االحػػػتحؿ اسػػػتراتي،يتو االسػػػتيطانية التػػػي قضػػػمت األرض وأفرشتيػػػا مػػػف أصػػػحابيا، خصوصػػػًا فػػػي 

ىػػـ الػػذيف يصػػنعوف بشػػكؿ يػػومي دوافعيػػا القػػدس ومػػا َحْوَليػػا. إف مػػف يتوّقعػػوف انتفاضػػة ةالةػػة وعارمػػة أيضػػًا 
 وأسبابيا".

 61/3/1063، المستقبل، بيروت
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قبؿ أف يتـ ا عحف عف الحكومة ا سرائيمية ال،ديدة ظيرت معالـ االنشقاؽ في التحالؼ التػاريخي بػيف قػوى 

ة. فقػػػد قػػػاطع وزراا حركػػػة شػػػاس اال،تمػػػاع األخيػػػر لمحكومػػػة ا سػػػرائيمية مػػػو،ييف اليمػػػيف ا سػػػرائيمية التقميديػػػ
أقسػػى االتيامػػات لميكػػود ولمبيػػت الييػػودي عمػػى و،ػػو الخصػػوص. وبػػدييي أف ىػػذه االتيامػػات ت،ػػد أشػػد منيػػا 
تنطمػػؽ مػػف قػػادة ييػػدوت ىتػػوراه الػػذيف ال يتورعػػوف حتػػى عػػف تكفيػػر القػػوى األخػػرى إذا مػػا شػػعروا أف مصػػالح 

 يـ باتت في خطر.قطاع
« الميكػػود بيتنػػا»ومػػف الواضػػح حتػػى اطف أف صػػورة الحكومػػة ا سػػرائيمية المقبمػػة باتػػت واضػػحة بعػػد أف قبػػؿ 

بمعظـ اشتراطات التحالؼ الةحةي بخصوص قانوف ت،نيد الحريديـ وعدد مف المسائؿ األخرى. ومعروؼ أف 
، يػػائير لبيػػد، والتػػي كػػاف «ىنػػاؾ مسػػتقبؿ»ـ خحفػػات شػػديدة دارت حػػوؿ وزارة الخار،يػػة التػػي طالػػب بيػػا زعػػي

رئيس الحكومة ا سرائيمية بنياميف نتنياىو قد وعد شريكو، أفيادور ليبرماف، ب بقائيا لو. وبدا ،ميا أف نتنياىو 
تخمػػى عػػف درة تػػاج اىتماماتػػو، وزارة الماليػػة، لصػػالح لبيػػد ومػػنح وزارات ىامػػة أخػػرى لينػػاؾ مسػػتقبؿ ولمبيػػت 

 الييودي.
فػػي كػػػؿ « ىنػػاؾ مسػػػتقبؿ»ت المسػػائؿ بشػػػكؿ ،ػػوىري إةػػػر قبػػوؿ الميكػػػود بيتنػػا بالمبػػػدأ الػػذي حػػػرؾ وقػػد حسػػػم

المفاوضػات االئتحفيػػة وىػػو عػػدـ التوا،ػػد فػػي حكومػػة واحػػدة مػػع الحريػػديـ. واعتبػػر الكةيػػروف أف موقػػؼ ىنػػاؾ 
ـ أف البيػت مسػتقبؿ مػف ىػذه المسػألة مفيػـو لكػف شيػر المفيػـو ىػو تشػ،يع البيػت الييػودي عمػى ذلػؾ. ومعمػو 

الييػػػودي ىػػػو حػػػزب الصػػػييونية الدينيػػػة الػػػذي كػػػاف عمػػػى تحػػػالؼ دائػػػـ مػػػع األحػػػزاب الحريديػػػة طػػػواؿ تاريخػػػو 
العممػػاني « ىنػػاؾ مسػػتقبؿ»خصوصػػا فػػي المسػػائؿ الدينيػػة. وليػػذا شػػكؿ تحػػالؼ البيػػت الييػػودي المتػػديف مػػع 

ؽ شػرخ عميػؽ ألوؿ مػرة بػيف مكػوني مفا،ػأة كبيػرة لموسػاط السياسػية ا سػرائيمية. وقػاد ىػذا التحػالؼ إلػى خمػ
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االت،اه الديني في إسرائيؿ، الصييوني والحريػدي. وانعكػس ىػذا الشػرخ فػي موقػؼ الحريػديـ المتخػذ ألوؿ مػرة 
ضػػد االسػػتيطاف فػػي الضػػفة الاربيػػة ومحاولػػة كشػػؼ النقػػاب لم،ميػػور واقػػع أف المسػػتوطنيف ال الحريػػديـ مػػف 

 يشكموف عبئا عمى الم،تمع ا سرائيمي.
نما  ومف الميـ مححظة أف الشرخ لـ يكف فقط نصيب العحقة بيف المتدينيف الصياينة والمتدينيف الحريديـ، وا 

تعػداه ليصػيب العحقػة مػػع اليمػيف القػومي عمومػا. فالحريػػديـ لػـ يافػروا لنتنيػاىو قبولػػو، ولػو مضػطرا، التخمػػي 
ف ف ما كػاف يعػرؼ بالتحػالؼ الطبيعػي  عنيـ لمصمحة االئتحؼ مع يائير لبيد ونفتالي بينت. وبكممات أخرى

أو التاريخي بيف اليميف القومي والحريديـ يعاني حاليا مف شرخ يصػعب تقػدير آةػاره. ولػـ ت،ػد نفعػا محػاوالت 
«. ىناؾ مستقبؿ»نتنياىو ا يحاا لقادة الحريديـ بأنو راشب في ضميـ الحقا لحكومتو بعد أف ييدئ خواطر 

 «.البيت الييودي»وا البتة في حكومة نتنياىو خصوصا إذا ضمت فالحريديـ أكدوا أنيـ لف يكون
ومػػف الميػػـ ا شػػارة إلػػى أف الحكومػػة ا سػػرائيمية ال،ديػػدة، رشػػـ اسػػتنادىا إلػػى واقػػع يمينػػي متطػػرؼ وضػػميا 
،يػات مػػف اليمػيف المعتػػدؿ إال أنيػػا ليسػت حكومػػة منسػ،مة. ويعػػود عػػدـ االنسػ،اـ أساسػػا إلػى صػػراع حزبػػي 

تيػػا. فنتنيػػاىو كػػاف يطمػػح إلػػى تشػػكيؿ حكومػػة ال تضػػـ أساسػػا نفتػػالي بينػػت الػػذي يعتبػػر وشخصػػي بػػيف مكونا
عدوا شخصيا لو ولزو،تػو. كمػا أف أفياػدور ليبرمػاف لػـ يكػف يرشػب فػي االئػتحؼ مػع يػائير لبيػد الػذي يعتبػر 

فسيا منافسة منافسا برنام،يا لو عمى الصعيديف السياسي والعمماني. وقد دخمت تسيبي ليفني، التي اعتبرت ن
 لنتنياىو في االنتخابات األخيرة، حكومة نتنياىو فقط مف باب االضطرار لم،انبيف.

وال يقؿ أىمية عف ذلؾ واقع أف يائير لبيد، منتشيا بفوزه في االنتخابات األخيرة، لـ يعد يتواضػع فػي طموحػو 
« البيػػت الييػػودي»و« تقبؿىنػػاؾ مسػػ»لتػػولي رئاسػػة الحكومػػة فػػي المرحمػػة المقبمػػة. وعػػدا ذلػػؾ يشػػكؿ تحػػالؼ 

محاولة ،ديدة لتايير صورة إسرائيؿ ووضػع المسػتوطنيف فػي قمػب ا ،مػاع العػاـ ولػيس م،ػرد قضػية لميمػيف 
 القومي فقط.

ضافة لميكود بيتنا ) مػنيـ لميكػود  10نائبػا  36لقد تحددت صورة الحكومة بعد تحديد ىوية المشاركيف فييا. وا 
نائبػػا  61نائبػػا والبيػػت الييػػودي  65لؼ الةحةػػي )الػػذي يضػػـ ىنػػاؾ مسػػتقبؿ  سػػرائيؿ بيتنػػا( ىنػػاؾ التحػػا 66و

تسػيبي ليفنػي التػي تسػتند « حركػة»وكديما الذي لو نائباف(. وكاف نتنيػاىو قػد أبػـر أوؿ اتفػاؽ ائتحفػي لػو مػع 
ر إلػػى سػػبعة أعضػػاا كنيسػػت. وىكػػذا مػػف الناحيػػة العدديػػة تسػػتند الحكومػػة ال،ديػػدة إلػػى ائػػتحؼ قػػوي لكنػػو شيػػ

منس،ـ. ومع ذلؾ ف ف عدـ االنس،اـ ال يعني ىشاشة االئتحؼ وتفككػو فػي وقػت قريػب. فمػا يبقػي االئػتحؼ 
 ويقويو ىو المصالح المشتركة مف ناحية وانعداـ البدائؿ مف ناحية أخرى.

ورشـ كؿ األحاديث عف اعتداؿ بعػض مكونػات االئػتحؼ ال،ديػد إال أف إصػرار البيػت الييػودي، مػةح، عمػى 
ح ممؼ االتفاؽ االئتحفي بيف نتنياىو وتسيبي ليفني خصوصا تفويضيا بالتفػاوض مػع الفمسػطينييف يظيػر فت

أف احتماالت حدوث اختراؽ عمى ىذا الصعيد بالاة المحدودية. وبالمقابؿ ف ف الن،اح الػذي حققػو يػائير لبيػد 
ـ فػػي العحقػػات بػػيف العممػػانييف فػػي مفاوضػػاتو االئتحفيػػة قػػد ال يػػنعكس ،يػػدا فػػي الخطػػوات التػػي يمكػػف أف تػػت

 والمتدينييف.
وباختصار، ليس مف المستبعد أف تكوف حكومة نتنياىو ال،ديدة حكومة مراوحػة فػي المكػاف، أخػذا بالحسػباف 
نمػػا أيضػػا الػػواقعيف ا قميمػػي والػػدولي. ولكػػف المراوحػػة وو،ػػود بعػػض  لػػيس فقػػط الواقػػع الػػداخمي ا سػػرائيمي وا 

واقػػػع أف حكومػػػة إسػػػرائيؿ ال،ديػػػدة برئاسػػػة نتنيػػػاىو سػػػتبقي وزارة الخار،يػػػة بيػػػد  مػػدعي االعتػػػداؿ ال يايػػػر مػػػف
المتطرؼ ليبرمػاف وسػتمنح وزارة الػدفاع، شالبػا، لمتطػرؼ آخػر ىػو موشػي يعمػوف. وسػيقؼ إلػى ،انػب ىػؤالا 

 المتطرفيف متطرفوف آخروف ي،عموف مف حكومة نتنياىو ال،ديدة الحكومة األشد تطرفا.
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 نقوال ناصر
عندما يقػارف المراقػب بػيف النشػر المحػدود لصػورة فاطمػة شػقيقة الشػييد محمػود عػادؿ فػارس الطيطػي ويػداىا 
مخضػػبتاف بدمائػػو تاطيػػاف و،ييػػا يػػـو تشػػييعو إلػػى مةػػواه األخيػػر فػػي مخػػيـ الفػػوار بالضػػفة الاربيػػة المحتمػػة 

النتشار الواسع لصورة المصرية عميػاا ميػدي وىػي تمػارس "التعػري" العمنػي باعتبػاره األسبوع الماضي وبيف ا
يرانيػػة، فػػػ ف  شػػكًح مسػػػتوردًا مػػف الاػػػرب مػػف أشػػػكاؿ االحت،ػػاج السياسػػػي واال،تمػػاعي، فتمحػػػؽ بيػػا تونسػػػية وا 

الةقػػافي المراقػػب ال يسػػعو إال االسػػتنتاج بػػأف الحػػرب النفسػػية المعاديػػة تحقػػؽ ن،احػػات مضػػطردة فػػي احتحليػػا 
 لمعقوؿ العربية اليافعة.

فتحػػـر بػػذلؾ حركػػة التحػػرر الػػوطني العربيػػة، وبخاصػػة فػػي فمسػػطيف، مػػف رافعتيػػا الشػػابة، بينمػػا يسػػتمر تتكػػؿ 
الت،زئػػػػة السياسػػػػية فػػػػي الػػػػوطف العربػػػػي بالمزيػػػػد مػػػػف التفتػػػػت، ويسػػػػتمر تتكػػػػؿ الحصػػػػانة الوطنيػػػػة الفمسػػػػطينية 

دلة التي "تشيطف" الطرؼ اطخر في تاذية آليات الحرب النفسػية باالنقساـ، وتستمر صاائر االتيامات المتبا
المعادية بوقود م،اني يرفدىا بكؿ ما تحتا،و كي تػزرع فػي الو،ػداف الشػعبي اليػأس مػف و،ػود قيػادات لممػة 
وزع فكػػػػرة أف كػػػػؿ القيػػػػادات والقػػػػادة العػػػػرب والمسػػػػمميف، وبخاصػػػػة الفمسػػػػطينييف مػػػػنيـ، فاسػػػػدوف ومسػػػػتبدوف 

أصػػحاب كراسػػي" يسػػتقووف بػػاأل،نبي لمبقػػاا فييػػا، ليكػػوف الخػػحص المنشػػود فػػي الػػتخمص مػػنيـ وانتيػػازيوف و"
،ميعػػا وفػػي البحػػث عػػف بػػدائؿ ليػػـ وألنظمػػة حكميػػـ بمواصػػفات تحػػددىا دولػػة االحػػتحؿ ا سػػرائيمي وراعييػػا 

وف الخػػػحص األميركػػػي، بينمػػػا يسػػػتمر تشػػػويو اليويػػػة العربيػػػة ا سػػػحمية لممػػػة وتػػػرويِ بػػػدائميا الاربيػػػة ليكػػػ
 المنشود في تبني ىذه البدائؿ وفي التخمص مف كؿ القادة والقيادات التي ال تنس،ـ معيا.

يقوؿ المحمموف العسكريوف األميركاف إف "ميا،مة عقػؿ العػدو" ىػي مػف أدوات الحػرب الرئيسػية عميػو، ويقػوؿ 
ية ىػػو أداة رئيسػػية فػػي السياسػػة المحممػػوف السياسػػيوف األميركػػاف إف "كسػػب العقػػوؿ والقمػػوب" العربيػػة وا سػػحم

الخار،يػػة لمواليػػات المتحػػدة فػػي الػػوطف العربػػي والعػػالـ ا سػػحمي، وتعػػرؼ وزارة الخار،يػػة األميركيػػة الحػػرب 
النفسية بأنيا "االستخداـ المخطط لمدعاية وشيرىا مف الممارسػات النفسػية بيػدؼ أساسػي ىػو التػأةير فػي آراا 

،نبية المعادية"، وكانت ىيئة األركاف المشتركة األميركية في الحػرب ومشاعر ومواقؼ وسموؾ ال،ماعات األ
العالمية الةانية قػد عرفتيػا بانيػا "الحػرب النفسػية التػي تسػتخدـ أي سػحح لمتػأةير فػي عقػؿ العػدو". وفػي دولػة 

ئيسػي االحتحؿ ا سرائيمي أنشؤوا وحدات لمحرب النفسية في ال،يش والمخابرات وحتػى فػي ا عػحـ دورىػا الر 
 نشر التضميؿ االعحمي والمعمومات المستامة بعناية في أوساط "العدو".

فػػي ىػػذا السػػياؽ، يمفػػت النظػػر مشػػروع نمػػوذ،ي الحػػتحؿ عقػػوؿ الشػػباب العػػرب أطمقػػو خبػػراا الحػػرب النفسػػية 
 ، فػػي ذروة االحت،ا،ػػات الشػػعبية التػػي ت،تػػاح األقطػػار1066األميركيػػة فػػي الرابػػع والعشػػريف مػػف أيػػار/ مػػايو 

العربيػػة، اسػػمو "يػػاال يػػا قػػادة الشػػباب" وعنوانػػو عمػػى موقعػػو االلكترونػػي مكتػػوب بالعربيػػة والعبريػػة واالنكميزيػػة، 
ويعرؼ المشروع بنفسو بأنو "حركة مف أ،ؿ السحـ" وبأف "ياال ىو المكاف الػذي تمتقػي فيػو الةػورات" العربيػة، 

عربػػػي ومسػػػمـ و"إسػػػرائيمي" مػػػف الشػػػباف ( ألػػػؼ 333وبمػػػ  عػػػدد أعضػػػاا الحركػػػة حتػػػى اطف مػػػا يزيػػػد عمػػػى )
 والشابات.

ف كػػػاف يسػػػمييا منطقػػػة "الشػػػرؽ األدنػػػى  والمفارقػػػة أف المشػػػروع يتعامػػػؿ مػػػع الػػػوطف العربػػػي كوحػػػدة واحػػػدة، وا 
وشماؿ إفريقيا"، لكنيا تضـ دولة االحتحؿ ا سػرائيمي ك،ػزا عضػوي منيػا عضػويتيا ليسػت موضػع ،ػدؿ أو 
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يػػػة والاربيػػػة والصػػػييونية الحةيةػػػة لترسػػػي  الت،زئػػػة السياسػػػية العربيػػػة بػػػؿ نقػػػاش، بػػػالرشـ مػػػف ال،يػػػود األميرك
 وتفتيتيا.

ومػػف "القضػػايا" التػػي يػػتـ حشػػد األعضػػاا لػػدعميا "أطفػػاؿ مػػف أ،ػػؿ السػػحـ" و"السػػحـ مػػف شػػزة" مػػف دوف أف 
حيػث يػتـ يكوف إنياا "االحتحؿ" مةح قضية ،ديرة بدعـ األعضاا، ومف ىذه القضايا أيضا "سوريا ال،ديػدة" 

التركيػػػز عمػػػى تفاصػػػيؿ االنشػػػقاقات عػػػف ال،ػػػيش العربػػػي السػػػوري والفػػػرار منػػػو و"ىزائمػػػو" وحيػػػث يػػػتـ التػػػرويِ 
ؿ"العنؼ" الذي ال تزاؿ ا دارات األميركية المتعاقبة تصر عمى "نبذ" عرب فمسطيف لو، ومنيا كذلؾ "المساوة 

القػػادة الشػػباب لمسػػاواة  –ع "إعػػحف يػػاال بػػيف ال،نسػػيف والشػػواذ ،نسػػيا" وليػػذا الاػػرض أصػػدر أعضػػاا المشػػرو 
 النوع اال،تماعي )ال،ندر(".

ويتناوؿ المشروع زيارة الرئيس األميركي بػاراؾ أوبامػا المرتقبػة لممنطقػة األسػبوع المقبػؿ فيقمػؿ مػف شػأنيا ألنػو 
دنػا ىػي "في نياية المطاؼ نحف الذيف نحتاج إلى السحـ" وليذا السبب ف ف "إحدى الخطوات اليامة فػي ،يو 

 فمسطيني". –تأسيس مؤتمر تفاوض شعبي عاـ كبير إسرائيمي 
وال،تػػػذاب الشػػػباب العػػػرب أنشػػػأ المشػػػروع "أكاديميػػػة" عمػػػى شػػػبكة االنترنػػػت تشػػػارؾ فييػػػا ،امعػػػات وشػػػركات 

إسػػػػػرائيمية مشػػػػػتركة" منيػػػػػا "مػػػػػؤتمر لمتعػػػػػاوف السػػػػػممي  –تكنولو،يػػػػػا معمومػػػػػات، وأطمػػػػػؽ "مبػػػػػادرات فمسػػػػػطينية 
ت صػػحيفة "ال،ػػروزالـ بوسػػت" العبريػػة صػػفحاتيا ألوؿ عػػامود صػػحفي لمحركػػة كػػاف أوؿ واالقتصػػادي"، وفتحػػ

"مخيمػػػا لمتكنولو،يػػػا" بمركػػػز شػػػركة  1066كتابػػػو عضػػػو الحركػػػة الكػػػويتي خالػػػد ال،اسػػػر، ونظػػػـ أواخػػػر عػػػاـ 
مايكروسوفت فػي ىرتزليػا بدولػة االحػتحؿ، وكػاف "يوفػاؿ ىيػداس ومحمػد الحػاج" الفػائزيف فػي مسػابقة لمصػور 

 "بطميف" مف أبطاؿ "الصداقة عبر الصراع" ومبادرة "أصدقاا بح حدود".و
وكػػػاف أوؿ اسػػػتقباؿ رسػػػمي لوفػػػد مػػػف ىػػػذه "الحركػػػة" الشػػػبابية مػػػع وكيمػػػة وزارة الخار،يػػػة األميركيػػػة بالوكالػػػة 
لمدبموماسية والشؤوف العامة كػاةميف سػتيفنس فػي نيسػاف/ إبريػؿ العػاـ الماضػي، وفػي الشػير السػابؽ مػف ذات 

لعاـ دعي وفد لحضور "قمة مبػادرة كمينتػوف العالميػة" فػي العاصػمة األميركيػة حيػث "اسػتامت الزيػارة لتعزيػز ا
( والػػدائرة المعنيػػة بقضػػايا الشػػباب العػػالمي" فػػي وزارة الخار،يػػة حسػػب USAIDالصػػحت مػػع يػػو. اس. ايػػد )

 موقع الحركة االلكتروني.
طيف الخالدي" عمى صفحة المشروع عمى الفيسبوؾ لمتعميػؽ ولضيؽ المساحة ربما يكفي اقتباس ما كتبو "فمس

عمى ىذا المشروع والعشػرات شيػره مػف مشػاريع احػتحؿ العقػؿ العربػي: "زرع فكػرة )إسػرائيؿ( أنيػا دولػة عاديػة 
 بيف الدوؿ العربية !! عمى شو مبسوطيف وبتعمموا اليؾ !!!"

تنػػػاقض بالتأكيػػػد مػػػع صػػػورة حديةػػػة نشػػػرت إف صػػػورة يػػػدي فاطمػػػة الطيطػػػي المخضػػػبة بػػػدماا أخييػػػا الشػػػييد ت
سرائيمييف يحمموف الفتة كتب عمييا: "نحمـ بأف نعيش ،نبا إلى ،نب في المستقبؿ" !  ألطفاؿ فمسطينييف وا 

وىذا المةاؿ م،رد شيض مف فيض المشاريع األميركية والصييونية الحتحؿ العقؿ العربي الذي ين،رؼ االف 
ختصػػر اطف بقطػاع شػػزة والضػفة الاربيػة، وأف إيػػراف ال دولػة االحػػتحؿ نحػو قبػوؿ مقػػوالت مةػؿ أف فمسػطيف ت

ىي العدو لمعرب والمسمميف، وأف دوؿ االستعمار األوروبي القديـ في الوطف العربي ووريةتو األميركية يمكف 
ؿ أف يكونوا مناصريف لمتحرر العربي وا سحمي مػف ىػذا االسػتعمار ومخمفاتػو، وأف "ال،يػاد" فػي سػوريا حػح

، إل .  أما ال،ياد في فمسطيف فمحـر
في كتابو "عف طريؽ الخداع" يعتػرؼ عميػؿ الموسػاد ا سػرائيمي السػابؽ فيكتػور أوستروفسػكي بػأف "الموسػاد" 
كاف وراا كؿ الشػائعات عػف الػرئيس الفمسػطيني الراحػؿ الشػييد ياسػر عرفػات، ويسػ،ؿ المؤلػؼ اسػتارابو ألف 
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ات باعتبارىػا "حقػائؽ" ومػنيـ "بعػض المةقفػيف". ولػـ يكػف عرفػات آخػر أو "كةيرا مف العرب" رددوا تمؾ الشػائع
 أوؿ ضحية لمحرب النفسية المعادية، فقد سبقو وتبعو عدد مف القادة العرب والمسمميف.

وعمى األر،ح سي،د أوستروفسكي والموساد مةاال حديةا لن،احيـ في إعػحف كتائػب القسػاـ فػي حركػة حمػاس 
ا مقاضاة ،ريدة األىراـ المصرية وانتقادىا قناة العربية الفضائية لنشرىما "أخبػارا الخميس الماضي عف عزمي

 كاذبة ومفبركة" عنيا وفي تبادؿ االتيامات عبر االنقساـ الفمسطيني عف تاذية مةؿ تمؾ األخبار.
 63/3/1063، فمسطين أون الين
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