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 بيتنا" و"البيت الييودي" التزما في اتفاقيما الحكومي عمـى قـانون يعـد  "إسـرائيل" دولـة - "الميكودىآرتس:  .1
 دقومية لمييو 

كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عف اتفاؽ بيف أكبر األحزاب اليمينية اإلسرائيمية عمى تعديؿ : راـ اهلل
وقالت صحيفة  قانوف أساسي يتـ بموجبو "العتراؼ بإسرائيؿ عمى أنيا "الدولة القومية لمشعب الييودي".

بيتنا" و"البيت الييودي"  -حزبي "الميكود إف ،3|16ا اإللكتروني يوـ السبت ىآرتس العبرية عمى موقعي
التزما في اتفاقيما االئتالفي الحكومي الذي تـ التوقيع عميو أمس، بالعمؿ عمى تعديؿ قانوف أساسي يتـ 
بموجبو تغيير التوازف فيما يتعمؽ بالدولة العبرية كػ "دولة ييودية ديمقراطية" وربطيا أكثر عمى أنيا "دولة 

 يودي".قومية لمشعب الي
وأوضحت الصحيفة أنو وبحسب اقتراح القانوف؛ فإف الحكومة المقبمة ستستثمر في الموارد لتطوير 
االستيطاف الييودي داخؿ الخط األخضر، لكنيا ال تمتـز بالبناء لمواطنيف مف قوميات أخرى، وفؽ 

لماضي، اقترح آنذاؾ وأضافت أف الوزير السابؽ آفي ديختر الذي بادر إلى ىذا االقتراح في ا الصحيفة.
عدـ اعتبار المغة العربية لغة رسمية في الدولة العبرية، في خطوة مف شأنيا المساس بحقوؽ األقميات 

 .48العربية التي تعيش داخؿ أراضي الػ 



 
 
 

 

 

           4ص                                    1807العدد:                77/3/1073األحد  التاريخ:

وكانت تؿ أبيب قد أبدت رغبتيا بطرح سمسمة مف القوانيف التي يصفيا الفمسطينيوف بأنيا "عنصرية" عقب 
المواطنة" الذي يجبر مف يرغب بالحصوؿ عمى "الجنسية اإلسرائيمية" بإعالف والئو لمدولة إقرار قانوف "

 العبرية عمى أساس أنيا "دولة ييودية وديمقراطية".
 16/3/2013قدس برس، 

 
 ـ"إسرائيل"السمطة تستكمل االعتراف الفمسطيني لمواجية االنحياز األمريكي ل .1

ادة الفمسطينية عف استراتيجية وطنية لمتحرؾ غداة زيارة الرئيس أعمنت القي: نادية سعد الديف -عّماف 
األمريكي باراؾ أوباما لألراضي المحتمة األسبوع الحالي، لمواجية "فراغ يّد واشنطف عف سبؿ إحياء العممية 

 السممية وحكومة االستيطاف اإلسرائيمية الجديدة"، بحسبيا.
نياء االنقساـ، ومواصمة وتقوـ االستراتيجية عمى استكماؿ خطوات المس عى األممي، وتحقيؽ المصالحة وا 

النضاؿ الشعبي، وذلؾ بعدما تبددت اآلماؿ الفمسطينية العريضة مف زيارة أوباما إلحداث انفراجة في األفؽ 
 السياسي المسدود.

، لمؿء وقاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إف "زيارة أوباما لف تخرج عف إطار العالقات العامة
 اإلسرائيمي فقط وليس حمو". –الفراغ السياسي الذي أحدثتو واليتو الرئاسية األولى، وإلدارة الصراع العربي 

الغد مف فمسطيف المحتمة، إف "الجانب الفمسطيني بدأ يتصرؼ في ضوء ما أكده البيت جريدة وأضاؼ، ل
الماضي، بأنو لف يطرح مبادرة لمسالـ وال األبيض منذ اإلعالف عف زيارة الرئيس األمريكي لممنطقة الشير 

أبو يوسؼ إف "أوباما لف يقوـ خالؿ زيارتو بالضغط عمى واصؿ وأوضح  يممؾ أي خطة سياسية لذلؾ".
واإلفراج عف األسرى، والتي تشكؿ  7967الجانب اإلسرائيمي لوقؼ االستيطاف وااللتزاـ بمرجعية حدود 

وقاؿ إنو "أماـ استمرار انغالؽ األفؽ السياسي  ولة التفاوض".جميعيا مطمبًا فمسطينيًا لمعودة إلى طا
واالنحياز األمريكي لالحتالؿ والحكومة اإلسرائيمية االستيطانية الجديدة، فإف الجانب الفمسطيني سيبدأ 
بالتحرؾ الفاعؿ عمى أكثر مف صعيد مف أجؿ تحقيؽ حقوقو الوطنية في التحرير وتقرير المصير وعودة 

 الالجئيف".
مف جانبو، استبعد عضو المجنة المركزية لحركة فتح جماؿ محيسف خروج زيارة أوباما عف نتائج ممموسة 

وقاؿ، لػ"الغد" مف فمسطيف  تجاه تحريؾ العممية السممية، مضيفًا "ال نعمؽ اآلماؿ الكبيرة عمى نتائج الزيارة".
نما ستجري مباحثات حوؿ سبؿ استئناؼ المحتمة، "لف تمارس الزيارة أية ضغوط عمى الجانب اإلسرائيمي، و  ا 

 المفاوضات، بينما سينصب التركيز عمى ممفي إيراف وسورية".
إال أف نائب رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني حسف خريشة يحذر مف تنامي حالة اإلحباط واالحتقاف 

تدىور األوضاع في التي يشعر بيا الشعب الفمسطيني أماـ التوسع االستيطاني وتصاعد عدواف االحتالؿ و 
وقاؿ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "األجواء مييئة النتفاضة  األراضي المحتمة وانسداد األفؽ السياسي.

جديدة تتحيف لحظة التفجير"، منتقدا "إرتياف القيادة الفمسطينية لمسار التفاوض رغـ تأكيد اإلدارة األمريكية 
 إلى المنطقة أنو ال يحمؿ أي مبادرة سالـ أو خطة سياسية واضحة".منذ اليوـ األوؿ إلعالف زيارة أوباما 

ورأى أف "خيارات القيادة الفمسطينية محدودة، حيث ال تتقف سوى االنتظار، أماـ تبدد آفاؽ العممية السياسية 
 وثقؿ المستوطنيف في الحكومة اإلسرائيمية الجديدة، بما يعني أنيا ستذىب في مشروعيا االستيطاني خالؿ

 المرحمة القادمة إلى أبعد مدى".
 77/3/1073الغد، عم ان، 
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 رزقة: فتح المعبر التجاري مع مصر سيحل ظاىرة األنفاق .3

إف "إعادة  :قطاع غزةفي مستشار رئيس الحكومة الفمسطينية  ،قاؿ يوسؼ رزقة: نادية سعد الديف -عماف 
الغد جريدة وأضاؼ، ل ر عف القطاع".فتح المعبر التجاري مع مصر سيحؿ ظاىرة األنفاؽ ويخفؼ الحصا

مف فمسطيف المحتمة، إف "لجانًا مشتركة مف الجانبيف مدعوة لالجتماع والبحث في قانونية فتح معبر تجاري 
 ال يضر بيما".

وأشار إلى أف "الحكومة في غزة وحركة حماس يتفيماف الوضع الراىف في مصر واالنشغاؿ بترتيب 
حتاج الرئيس محمد مرسي إلى تحمؿ شيء مف الضغوط األمريكية واإلسرائيمية األوضاع الداخمية، فيما قد ي

وعبر عف أممو في "استقرار الوضع في  عند اتخاذ قرار إعادة فتح المعبر، وقد ال يتمكف حاليًا مف ذلؾ".
واستبعد  مصر وتشكيؿ البرلماف، في ظؿ وعود أطراؼ مصرية لبحث موضوع المعبر التجاري مف خاللو".

وؿ العالقة بيف مصر وغزة في أزمة، حيث التواصؿ والتنسيؽ مستمريف، إال أف ىناؾ تضييقًا عمى "دخ
متعدد األشكاؿ، بما ينتج عنو نقص في بعض المواد األساسية المتعمقة بالوقود واإلعمار  األنفاؽظاىرة 

فرضتيا ظروؼ الحصار،  ويتسبب في ارتفاع األسعار". وأشار إلى أف "ظاىرة األنفاؽ اضطرارية واستثنائية
 البديؿ عبر فتح معبر تجاري بما ينيي المشكمة بكؿ مكوناتيا". إليجادولكف نأمؿ أف تتخذ مصر خطوة 

 77/3/1073الغد، عم ان، 
 

 )أم نضال( غزة: وفاة عضو المجمس التشريعي الفمسطيني مريم فرحات .4
، في تصريح عمى صفحة ة في قطاع غزةالفمسطيني الناطؽ باسـ وزارة الصحة ،قاؿ د. أشرؼ القدرة :غزة

"بقموب مؤمنة بقضاء اهلل و قدره نتقدـ مف األمتيف  :مواقع التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ" فجر األحد
العربية و اإلسالمية وأبناء الشعب الفمسطيني، بالتعزية والمواساة بوفاة خنساء فمسطيف الحاجة مريـ فرحات 

 تشريعي الفمسطيني عف كتمة التغيير واإلصالح".النائب في المجمس ال ،)أـ نضاؿ(
 وكانت الحاجة أـ نضاؿ في وضع صعب جدًا، داخؿ مستشفى الشفاء بغزة.

وسيشيع جثماف خنساء فمسطيف الساعة العاشرة صباح األحد، مف مجمع الشفاء الطبي في موكب رسمي، 
 وسيصمى عمييا في المسجد العمري الكبير

، عادت أوؿ أمس الجمعة، مف مصر، بعد رحمة عالج طويمة، حيث أكد يشار إلى أف النائب فرحات
 األطباء إصابتيا بتميؼ شديد في الكبد، والتياب األمعاء الذي أدى إلى التسمـ.

 76/3/1073، الرسالة نت
 

 يعمن الحداد عمى ضحايا حادث األردن ويعتبرىم شيداءو موسكو  إلىزيارتو  يمغيعباس  .5
في  اً فمسطيني اً دبموماسي اً مصدر .(، أف أي.بي.يونقاًل عف وكالة ) 77/3/1073الحياة، لندن، نشرت 

إف الرئيس محمود عباس "قطع زيارتو لمعاصمة  :قاؿ ،فّضؿ عدـ ذكر اسمو ،العاصمة األردنية عماف
ميف قتمى ومصابي حافمة االروسية موسكو وسيصؿ إلى عّماف في غضوف ساعات لإلشراؼ عمى نقؿ جث

"سيكوف عمى رأس جنازة رسمية ستنظـ غدا لشيداء حافمة المعتمريف  سضاؼ أف عباوأ المعتمريف".
 الفمسطينييف في جنيف بالضفة الغربية".
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، عف ارتفاع عدد ضحايا حادثة حافمة 76/3السبت  وكاف مصدر طبي أردني، أعمف في وقت سابؽ يوـ
 .اً شييد 77المعتمريف الفمسطينييف في جنوب األردف إلى 

رئيس عباس، أعمف ال ، أفراـ اهللمف  76/3/1073نية )وفا(، الة األنباء والمعمومات الفمسطيوكوأضافت 
األحد، عمى أرواح ضحايا حادث األردف، عمى أف تنكس األعالـ  يوـيوـ السبت، الحداد العاـ ليوـ واحد 

 باعتبار الضحايا المعتمريف شيداء. عمى المقار الحكومية، وأصدر الرئيس مرسوماً 
 

 بوفاة معتمرين فمسطينيين بحادث سير في األردن انعزيي نية ورضوانى .6
بأحر التعازي مف أىالي وأسر ضحايا  ،إسماعيؿ ىنيةالفمسطينية في قطاع غزة،  حكومةتقدـ رئيس ال :غزة

 .معتمراً  77، والذي أدى إلى وفاة الحادث المؤسؼ لممعتمريف الفمسطينييف، والذي وقع باألردف
وف الدينية إسماعيؿ رضواف بالتعزية والمواساة إلى أىالي المعتمريف الضحايا، ؤ األوقاؼ والش كما تقدـ وزير

وطالب رضواف كافة شركات النقؿ البرية والجوية والبحرية  متمنيًا السالمة والشفاء العاجؿ لجميع الجرحى.
فة إجراءات األمف والسالمة التي تنقؿ المعتمريف مف األراضي الفمسطينية إلى الديار الحجازية باتخاذ كا

وأضاؼ "نحف في وزارة األوقاؼ ندرس إمكانية تقديـ مساعدات عاجمة لذوي الشيداء  الالزمة حياؿ ذلؾ.
ودعا رضواف إلى ضرورة التحقيؽ في مالبسات  وجرحى ىذا الحادث المؤسؼ، تضامنًا معيـ في مصابيـ".

 أي وقت مستقباًل. ىذا الحادث ومعاقبة المسئوليف عنو حتى ال يتكرر في
 76/3/1073المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 وسامين عباسقم د تتشيركيسيا الروسية -جميورية قراتشاي .7

محمود  أمستشيركيسيا الروسية رشيد تيميريزوؼ، -قّمد رئيس جميورية قراتشاي :وفاوكالة  –تشركيسؾ 
 ."الشمالي وساـ مركز التنسيؽ لمسممي القوقاز"، و"وساـ الجميورية"عباس، 

وعقد الرئيس عباس جمسة محادثات ثنائية مع الرئيس رشيد تيميريزوؼ، وأطمعو عمى آخر تطورات القضية 
الفمسطينية، وعمى االنتياكات اإلسرائيمية المتواصمة بحؽ شعبنا، كما تناوؿ المقاء إمكانيات التبادؿ التجاري 

 واالستثمار في المجاالت ذات االىتماـ المشترؾ.
 رئيس بمدية تشيركيسيا، الرئيس عباس، مواطنة شرؼ.ومنح 

 77/3/1073الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 مكافحة العمالء في غزة صراع أدمغة: تحميل إخباري .8
في غزة، حممة خاصة لمالحقة عمالء الفمسطينية يمقي إطالؽ األجيزة األمنية لمحكومة : (.)يو.بي.آي

االستخباري بيف الجانبيف، وىو ال يقؿ ضراوة عف الصراع  االحتالؿ، الضوء عمى جانب مف الصراع
 العسكري.

وظيرت ظاىرة المتعاونيف مع "إسرائيؿ"، عمى ىامش الصراع بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، المستمر منذ 
 عقود، حيث يقدـ ىؤالء معمومات أمنية عف نشاط المقاوميف، كما يعمدوف ألعماؿ تخريب وفتنة.

لداخمية في غزة، أعمنت إطالؽ حممة مكثفة لمكافحة التخابر، وقاؿ الناطؽ باسـ الوزارة إسالـ وكانت وزارة ا
شيواف إف الحممة "تأتي بالدرجة األولى استكمااًل وتتويجًا النتصار المقاومة في حرب حجارة السجيؿ، ومف 

 االحتالؿ". أجؿ تحصيف المجتمع الفمسطيني وتثقيفو بأساليب ووسائؿ اإلسقاط التي يمارسيا
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وقاؿ الكاتب والمحمؿ السياسي، مصطفى الصواؼ إف "الحالة الفمسطينية اإلسرائيمية صراع أدمغة يجب أف 
يستمر، وأف تتضاعؼ الحمالت وتبقى مستمرة بشكؿ متتابع". وتابع أف الحممة التي أطمقتيا الوزارة قبؿ 

حًا لكنو ليس بالمستوى المطموب وىو ما كاف لمحممتيف السابقتيف وحققتا نجا بضعة أياـ، تأتي "استكماالً 
يتوقعو الجميع". ورأى "ىذه الحمالت تقطع الطريؽ أماـ العدو اإلسرائيمي الذي يسعى لكشؼ أسرار 

 المقاومة، وىي واجب يقع عمى عاتؽ وزارة الداخمية".
سرائيؿ في  قتؿ الذراع المسمح  نوفمبر الماضي،تشريف الثاني/ وخالؿ جولة المواجية األخيرة بيف حماس وا 

فمسطينييف قاؿ إنيـ متورطوف بتزويد مخابرات االحتالؿ بمعمومات أدت الستشياد عدد مف  6لمحركة، 
 .1009-1008شخصًا خالؿ حرب عاـ  10الفمسطينييف، فيما جرى قتؿ حوالي 

ة جدًا لكنيا ورأى أستاذ العمـو السياسية في جامعة األزىر بغزة ناجي شراب، أف ظاىرة العمالء "محدود
بحاجو لمكافحتيا باستمرار، ال سيما في ظؿ بقاء أسباب نشوئيا مف حالة الفقر والبطالة واالحتالؿ والعوامؿ 
اإلنسانية الخاصة كضعؼ اإليماف". وقاؿ إف "أي حممة عمى ىذا الشكؿ ال يمكف قياس نجاحيا مف عدمو 

العمالء بشكؿ شخصي وال يعرؼ أحد بتوبتيـ، في ظؿ المجتمع الفمسطيني المحافظ، فقد يتوب الكثير مف 
ولكف في المحصمة فإف الحممة ناجحة حتى لو أقمع شخص واحد". ونوه إلى ضرورة مشاركة جميع 
المؤسسات المدنية والحكومية واألسر واألفراد في ىذه الحممة التي ال يوقفيا قرار أو تصريح بؿ ىي 

 مسؤولية الجميع.
ف الداخمي بغزة العقيد محمد الفي أكد في وقت سابؽ أف "لدى األجيزة األمنية وكاف المسؤوؿ في جياز األم

 كشفا بأسماء جاىزة لالعتقاؿ ولدييا معتقموف ستشيد المحاكـ تنفيذ األحكاـ بحقيـ في الفترة القريبة المقبمة".
جميعًا عمى مف جانبو قاؿ الخبير في الشأف اإلسرائيمي محمد مصمح إف "إسرائيؿ" تعتمد في معاركيا 

عنصر العمالء، وقد بدأت أجيزتيا االستخبارية تشعر بالنقص الواضح في ىذا العنصر، ال سيما بعد بروز 
نتائج الحرب األخيرة عمى غزة وسوء تقدير األىداؼ". وأوضح أف "إسرائيؿ" بدأت بترميـ خاليا العمالء في 

 ـ إعطاء فرصة ليذا الترميـ".غزة، وىو ما واجيتو وزارة الداخمية بالحممة األخيرة "لعد
 77/3/1073الخميج، الشارقة، 

 
 أمن مصر ومصالحياحماس مشعل يمتقي المرشد العام لجماعة اإلخوان المسممين ويؤكد احترام  .9

التقى محمد بديع، المرشد العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف، يوـ السبت، وفدًا مف حركة حماس : القاىرة
مكتب السياسي لمحركة، في المركز العاـ لمجماعة، بحي المقطـ جنوب العاصمة ترأسو خالد مشعؿ رئيس ال

 المصرية القاىرة.
وبحسب بياف صدر عف اإلخواف المسمميف، فقد جرى "الحديث والتشاور حوؿ المصالحة الفمسطينية وممفي 

رسالة نت"، وأوضح البياف الذي وصؿ "ال األسرى والقدس، واألوضاع في الضفة المحتمة وقطاع غزة".
نسخة عنو، أف مشعؿ أكد لبديع "احتراـ حركة حماس وكؿ الفمسطينييف ألمف مصر ومصالحيا، وعدـ 

وأضاؼ مشعؿ أف "مصر فضال عف مكانتيا وزعامتيا لألمة  التدخؿ في شؤونيا الداخمية مف أي زاوية".
اضر والمستقبؿ)...(، ويقدر العربية واإلسالمية فيي تمثؿ السند القوي الداعـ لمقضية، في الماضي والح

 الفمسطينيوف تضحيات مصر والجيش المصري".
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ولفت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى أنو "عمى تواصؿ مع مختمؼ المسؤوليف في مصر، خاصة 
الرئاسة والمخابرات العامة، وجرى شرح كؿ المواقؼ ليـ، كما أنو يجري التعاوف والتنسيؽ معيـ بما يخدـ 

 قومي المصري".األمف ال
 16/3/2013نت، فمسطين، .الرسالة

 
 البردويل: ال نشعر بأي قمق قادم من مصر .10

أكدت حركة حماس اف انزعاجيا مف االعالـ المصري وسعيو لتشويييا عبر األخبار الممفقة ال يجعميا : غزة
والمقاومة تشعر بالقمؽ في مصر، معربة عف أمميا في أف تطغى العالقة القوية بيف الشعب المصري 

 ،القيادي في حركة حماس ،صالح البردويؿ .وقاؿ د الفمسطينية عمى الحالة التي يعكسيا االعالـ المصري.
إف حركتو "منزعجة مف حجـ االخبار الممفقة التي تحرض عمييا والتي ال تستند الى أي دليؿ، وىذا 

ى رؤساء تحرير صحؼ مصرية االنزعاج تـ نقمو الى جيات مسئولة في وزارة االعالـ المصرية، ولد
 ووسائؿ اعالـ وكذلؾ تـ الحدث مع جياز المخابرات المصرية".

قدس برس: "لكف ىذا االنزعاج ال يجعمنا نشعر بالقمؽ في مصر، فنحف وكالة وأضاؼ البردويؿ في تصريح ل
عمى  نثؽ في قدرة االجيزة االمنية المصرية عمى حماية كؿ الفمسطينييف ىناؾ، ونثؽ في قدرة مصر

 اكتشاؼ مصادر ىذه األالعيب واألكاذيب الممفقة ضدنا".
 16/3/2013قدس برس، 

 
 حماس تعزي بوفاة معتمرين فمسطينيين بحادث سير في األردن .11

قدمت حركة حماس التعازي والمواساة إلى ذوي المتوفيف مف المعتمريف الفمسطينييف في حادث : غزة
في بياف نعي  ،وقالت الحركة العدسية/ طريؽ البحر الميت. اصطداـ حافمة نقؿ ركاب معتمريف في منطقة

صادر عنيا: "تنعى حركة المقاومة اإلسالمية حماس إلى شعبنا الفمسطيني ضحايا الحادث المؤلـ الذي وقع 
صباح اليوـ السبت في المممكة األردنية الياشمية، والذي سقط ضحيتو خمسة عشر معتمرًا فمسطينيًا، 

  تعالى أف يتغمدىـ بالرحمة وأف يرزؽ أىميـ الصبر عمى ىذا المصاب".وتدعو الحركة اهلل
 16/3/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 جمال محيسن يستبعد خروج زيارة أوباما عن نتائج ممموسة تجاه تحريك العممية السممية .12

ج زيارة أوباما عف استبعد عضو المجنة المركزية لحركة فتح جماؿ محيسف خرو : نادية سعد الديف –عّماف
وقاؿ، لػ"الغد"  نتائج ممموسة تجاه تحريؾ العممية السممية، مضيفًا "ال نعمؽ اآلماؿ الكبيرة عمى نتائج الزيارة".

نما ستجري مباحثات حوؿ  مف فمسطيف المحتمة، "لف تمارس الزيارة أية ضغوط عمى الجانب اإلسرائيمي، وا 
 ركيز عمى ممفي إيراف وسورية".سبؿ استئناؼ المفاوضات، بينما سينصب الت

 
العربي وغياب التأثير  االنشغاؿوأوضح أف "لمجانب الفمسطيني استراتيجيتو الوطنية لمتحرؾ في ظؿ 

اإلسالمي عف القضية الفمسطينية وفي ضوء المعطيات المتوفرة"، الفتًا إلى "التوجو لممؤسسات الدولية 
 وتعزيز النضاؿ الشعبي في األراضي المحتمة".

 17/3/2013الغد، عمان، 
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 الشعب الفمسطيني لن يوقف مسيراتو السممية ضد االحتالل واالستيطان ونصرة األسرى :فتح .13

أكد عضو المجنة المركزية لحركة فتح محمود العالوؿ أف الشعب  :وكاالتال ،عالء المشيراوي - غزة
« موطني»وقاؿ إلذاعة  األسرى.الفمسطيني لف يوقؼ مسيراتو السممية ضد االحتالؿ واالستيطاف ونصرة 

إف أساليب القمع التي تقوـ بيا إسرائيؿ، حيث تتعمد استخداـ العنؼ المفرط ضد المتظاىريف »الفمسطينية 
الفمسطينييف السممييف مف خالؿ االستيداؼ المباشر لممدنييف بالقتؿ، لف تمنعنا مف مواصمة مقاومتنا الشعبية 

قامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼالسممية حتى تحقيؽ الحرية واالست  «.قالؿ وا 
 17/3/2013ظبي،  أبواالتحاد، 

 
 لبنان الحدود الجنوبية مع حشد عسكري إسرائيمي قرب .14

« ميركافا»دبابة جديدة مف نوع  30ساعة الماضية باستقداـ  24قاـ العدو اإلسرائيمي خالؿ : واس وكالة
ساعة األخيرة إلى المنطقة الحدودية مع جنوب  72ثمة كاف استقدميا خالؿ دبابة مما 85وضميا إلى 

ناقمة جنود مدرعة وتمركزىا مع الدبابات الػ  40جرافة و 20إلى ىذا الحشد  "إسرائيؿ"واستقدمت  لبناف.
عند السفح الغربي لمرتفعات الجوالف السوري المحتمة المشرفة عمى سيؿ الحولة وأطراؼ مف مرتفعات  115

 كفر شوبا المبنانية المحررة.
 17/3/2013البيان، دبي، 

 
 خبراء إسرائيميون: مشاىد التي بثيا الجيش لمقبة الحديدية كاذبة .15

ردًا عمى بياف وزارة جيش االحتالؿ اإلسرائيمي الذي نفى صحة مقالة لخبراء إسرائيمييف وأمريكييف  :السبيؿ
العسكرية اإلسرائيمية األخيرة "عامود السحاب" عمى قطاع  أكدوا فشؿ منظومة القبة الحديدية خالؿ العممية

غزة، أكد الخبراء، أمس الجمعة، أف معموماتيـ تستند عمى أسس صحيحة وموثقة، وىي ناتجة عف متابعة 
 لعشرات أشرطة الفيديو التي نشرتيا الوزارة، وقالت أنيا تعرض عممية اعتراض ناجحة لممنظومة.

مف خالؿ متابعة مفصمة لعشرات أشرطة الفيديو التي التقطت لعمميات  وقاؿ الخبراء أنيـ توصموا
االعتراض، أف االنفجار الذي تظيره الصور ناتج عف انفجار ذاتي لصاروخ المنظومة، بينما لو أنو كاف 
اسقاط ناجح يدمر المقذوفة الصاروخية المعادية فكاف يتوجب مشاىدة كرة ليب أخرى أو دخاف آخر بجانب 

 ميب الناتجة عف انفجار صاروخ القبة.كتمة ال
وشدد الخبراء أف أشرطة الفيديو تظير جميًا مف خالؿ تتبع مسمؾ الصاروخ أف الرأس الحربي لمصاروخ 
يفجر نفسو، وأف االنفجار الناتج ليس بسبب اصطدامو بالصاروخ المعادي وتظير األشرطة أنو في معظـ 

صواريخ المنظومة تسمؾ زوايا حادة في مالحقة الصواريخ وأوضحوا أيضا أف  الحاالت لـ يحدث تصادـ.
المعادية، وفي حاالت كيذه فإف احتماالت نجاح عممية االعتراض تصؿ نتيجتيا إلى صفر، وأف صواريخ 
المنظومة سمكت في كثير مف األحياف مسالؾ مضادة وأف كؿ واحد منيا يقـو بنفس المناورة وبالنياية 

 ت.جميعيا ينفجر في نفس الوق
وأشار الخبراء الى أف المتابع لعمميات االعتراض يرى أف طريقة عمؿ صواريخ المنظومة لـ تجرى وفؽ ما 
ىي مصممة، وأف اشرطة الفيديو التي وثقت عمميات االعتراض تطرح الكثير مف التساؤالت حوؿ ادعاءات 

 جيش االحتالؿ اإلسرائيمي بتحقيؽ نسبة نجاح عالية.
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 17/3/2013، السبيل، عم ان
 

 تكشف عن خرائط لسبع مشاريع تيويدية في القدسس"مؤسسة األقصى"  .76
، تكشؼ فيو بالوثائؽ 77/3األحد  صحفياً  تعقد "مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث" مؤتمراً : القدس المحتمة

إف ىذه الخرائط "تشكؿ ليا، وقالت في بياف  والخرائط عف سبعة مشاريع تيويدية جديدة في القدس المحتمة.
وفي السياؽ  مميًا مخططات تنفيذية تيويدية وتدميرية لكامؿ مساحة مقبرة مأمف اهلل اإلسالمية التاريخية".ع

مؤسسة أنيا وضعت الممسات األخيرة، وأنيت كافة التحضيرات والترتيبات لتنظيـ التظاىرة الذاتو؛ أعمنت 
 لؾ بمشاركة الشيخ رائد صالح.االحتجاجية ضد استمرار انتياؾ حرمة مقبرة مأمف اهلل في القدس، وذ

 76/3/1073، قدس برس
 

 جرادات األسير إسرائيمية ترجئ تسميم التقرير الطبي حول استشياد محكمة .77
أفاد محامي وزارة األسرى نسيـ أبو غوش أف محكمة بيتح تكفا اإلسرائيمية قررت تأجيؿ تسميـ : راـ اهلل

، ردا عمى طمب وزارة 77/4/1073جرادات إلى يوـ  عرفات األسيرالتقرير الطبي النيائي حوؿ استشياد 
األسرى بالحصوؿ عمى نتائج فحوصات عينات الدـ واألنسجة التي أخذت مف الشييد بعد وفاتو. وادعت 
المحكمة أف التقرير غير جاىز ما اعتبره المحامي أبو غوش مماطمة وتيربا مف المسؤولية ومحاولة إلخفاء 

موقؼ البرلماف األوروبي، والمقرر الخاص في األمـ أبو غوش ثمف ؽ نفسو، إلى ذلؾ وفي السياالحقائؽ. 
المتحدة بمجنة حقوؽ اإلنساف في األراضي المحتمة )ريتشارد فولؾ( حوؿ إرساؿ لجنة دولية مستقمة لمتحقيؽ 

 في ظروؼ استشياد عرفات جرادات.
 77/3/1073، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ن الشراونة والحروب تدىور الوضع الصحي لألسيري .78

قاؿ محامي وزارة شؤوف األسرى والمحرريف في السمطة الفمسطينية رامي العممي إف الوضع الصحي : غزة
ال يزاؿ "نو أ، مف مستشفى "سوروكا" اإلسرائيمي لألسير أيمف الشراونة تدىور في شكؿ خطير جدًا. وأوضح
يومًا، وال يتناوؿ سوى مياه الشرب ويرفض  15 مستمرًا في إضرابو عف الطعاـ، ويقبع في المستشفى منذ

في سياؽ و . "تناوؿ أي فيتامينات أو مساعدات، كما يرفض الخضوع ألي إجراءات أو فحوص طبية
الصحراوي  "النقب"متصؿ، قاؿ العممي إف األسير المضرب عف الطعاـ يونس الحروب ُنقؿ آخيرًا مف سجف 

عو الصحي في شكؿ كبير. ويخوض الحروب إضرابًا مفتوحًا ايضًا بعد تدىور وض "سوروكا"إلى مستشفى 
يوليو المقبؿ، وبذلؾ يكوف أمضى عامًا واحدًا / تموز 9في و ُينييالذي سعف الطعاـ بسبب اعتقالو اإلداري 

 قيد االعتقاؿ اإلداري.
 77/3/1073، الحياة، لندن

 
 وىنيةاالحتالل يستدعي شقيق األسير الشراونة لتمقيو اتصااًل من مشعل  .79

أكدت عائمة األسير أيمف الشراونة، أنيا تتعرض لممالحقة عمى خمفية تضامنيا ووقفتيا في مناصرة : الخميؿ
وأوضح جياد الشراونة شقيؽ  ابنيا وقضية األسرى، حيث تعرض شقيقو لالستدعاء وابف شقيقو لالعتقاؿ.
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ة تمقي العائمة اتصاال تضامنًيا مع ضباط المخابرات أبمغوه بأف استدعاءه جاء عمى خمفيأف االسير أيمف 
 العائمة مف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ ورئيس الحكومة في غزة إسماعيؿ ىنية.

 76/3/1073، قدس برس
 

 في السجون إلرباك األسرىإسرائيمية الخفش: حممة تنقالت  .10
ار لمدراسات فؤاد الخفش، أف ما أكد الناشط في شؤوف األسرى ومدير مركز أحر  :أحمد المبابيدي - غزة

يسمى مصمحة السجوف اإلسرائيمية، ال زالت تستخدـ اإلجراءات القمعية بحؽ األسرى كممارسات التعذيب 
واعتقاؿ األطفاؿ واالعتقاؿ اإلداري وحرمانيـ مف شروط حياة إنسانية وصحية الئقة، دوف مراعاة أبسط 

 قوانيف الدولية لألسرى.الحقوؽ اإلنسانية التي كفمتيا المواثيؽ وال
ف مصمحة السجوف تقوـ بحممة تنقالت واسعة في السجوف وسط تعتيـ غير مسبوؽ عف المحاميف وأوضح أ

وأصحاب االختصاص، باإلضافة إلى عرقمة زيارة المحاميف لألسرى في الكثير مف األحياف، الفتًا النظر 
 رباؾ وعدـ االستقرار داخؿ السجوف.إلى أف جميع ما يقوـ بو االحتالؿ ييدؼ لخمؽ حالة مف اإل

وفي سياؽ متصؿ، ثمف الخفش الحراؾ الذي تشيده قضية األسرى عمى الساحة الدولية بشكؿ كبير وغير 
مسبوؽ، معتبرًا التحرؾ الدولي تحواًل كبيرًا وتقدمًا في الموقؼ األوروبي مف قضية األسرى وخطوة نحو فتح 

 ات تعسفية وخطيرة.ممؼ األسرى وما يتعرضوف لو مف إجراء
 76/3/1073، فمسطين أون الين

 
 قاسم: أطراف فمسطينية ضالعة في تحريض مصر عمى المقاومة لخنق غزة الستارعبد  .17

رجح أستاذ العموـ السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابمس عبد الستار قاسـ ضموع أطراؼ  :نابمس
ة ضد المقاومة وحركة حماس، بيدؼ تضييؽ الخناؽ فمسطينية، لـ يسميا، في اليجمة اإلعالمية المصري

، إلى سعي "بعض الجيات"، إلى حشد الساحة والمعارضة المصرية "لكي تقـو ذلؾوأرجع  عمى قطاع غزة.
 مصر بتشديد الحراسة عمى سيناء، حتى ال تتمكف المقاومة وحماس مف تحصيف قوتيا العسكرية".

 77/3/1073، قدس برس
 
 
 

 دفاع عن القدس بجامعات بريطانيالم فمسطينيةحممة  .11
نظـ طمبة فمسطينيوف في بريطانيا ميرجانا بعنواف "يوـ القدس لنحافظ عمييا" انطمؽ  :مديف ديرية -لندف 
كمية االقتصاد والعموـ السياسية. يأتي ذلؾ في  -ويستمر لمدة أسبوع في جامعة لندف ،75/3الجمعة مساء 

لمدفاع عف القدس والمقدسات. ويتزامف انطالؽ فعاليات الميرجاف  إطار حممة داخؿ الجامعات البريطانية
الذي حضره السفير الفمسطيني بالمممكة المتحدة مانوايؿ حساسينيات وأكاديميوف وطمبة الجامعة، مع يـو 
الثقافة الفمسطيني. وتضمف العرض األوؿ لمميرجاف فعاليات فنية وثقافية متعددة تحتفي بالتراث الفمسطيني 

كد عمى التمسؾ بالقدس "العاصمة األبدية لدولة فمسطيف"، وصوف التراث الثقافي لمدينة القدس مف وتؤ 
نكار الحؽ وطمس التاريخ والتراث وسمب األرض ومصادرة الممتمكات. وأعمف المنظموف أف  التيويد وا 

-العاـ البريطاني  فعاليات حممة "يوـ القدس" سوؼ تقاـ في معظـ الجامعات البريطانية بيدؼ توعية الرأي
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بشأف االنتياكات اإلسرائيمية المتواصمة ضد الشعب الفمسطيني ومدينة القدس.  -وخصوصا شريحة الشباب
إف انطالؽ فعاليات يـو القدس مف ، قاؿ السفير الفمسطيني في بريطانيا مانوايؿ حساسينياتمف جيتو و 

يما، كوف ىذه الجامعة شبة محافظة وخصوصا كمية االقتصاد والعموـ السياسية يعتبر حدثا م-جامعة لندف
 مخاطبة الطمبة فييا عف قضية القدس.

 76/3/1073، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يستولون عمى أراض في بيت لحم مستوطنون .13
استولت مجموعة مف المستوطنيف أمس، عمى أراض زراعية في بمدة الخضر بمحافظة : وفا –محافظات 

ىاجـ مستوطنوف آخروف رعاة األغناـ فيما ر الزيتوف ووضع اجرار فخارية، بيت لحـ وبدأوا بزراعتيا بأشجا
 في مسافر يطا بمحافظة الخميؿ.

 77/3/1073، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 ييود يياجمون سيدة فمسطينية وابنتيا في القدس المحتمة مستوطنون .14
يف ييودييف أقدما مساء أمس السبت قالت مصادر فمسطينية في القدس المحتمة، إف مستوطن: القدس المحتمة

( عمى االعتداء عمى مواطنة فمسطينية وابنتيا، أثناء سيرىما في حارة الشرؼ، في البمدة القديمة 76/3)
أشارت إلى قد كانت  تقارير حقوقية في القدس المحتمة،وتجدر االشارة في السياؽ ذاتو، أف  بالقدس المحتمة.

د، عمى المواطنيف الفمسطينييف وخاصة الفتيات المواتي يرتديف الزي تصاعد اعتداءات المتطرفيف الييو 
 اإلسالمي.

 77/3/1073، قدس برس
 

 اليرموك مخيم فمسطينيًا في  77قوات األسد تعدم : المستقبلجريدة  .15
عف قصؼ عنيؼ عمى مخيـ اليرموؾ في دمشؽ حيث  السورية أفاد إعالـ الثورة: (، والوكاالت"المستقبؿ"(

 فمسطينيًا ميدانيًا حسبما نقمت ىيئة إغاثة سوريا في موقعيا عمى "تويتر".  77األسد بإعداـ قاـ نظاـ 
 77/3/1073، المستقبل، بيروت

 
 

صابة فمسطينيمقتل  .16  جنوبي لبنانآخرين في إشكال فردي في مخيم برج الشمالي  خمسة وا 
تطور الى تبادؿ الطالؽ  نة صور،لالجئيف الفمسطينييف شرقي مدي وقع اشكاؿ فردي في مخيـ برج الشمالي

. كما أدى الحادث إلى حالة خمسة آخريف، واصابة شخصالنار باالسمحة الرشاشة، ما أدى الى مقتؿ 
تعمؿ المجاف الفمسطينية مع الجيات المختصة إلعادة اليدوء الى المخيـ. فيما استنفار وتوتر في المخيـ، 

ف االشكاؿ الذي حصؿ ىو اشكاؿ فردي وال أبعاد أو أ" لمجاف في بياف ، وتـ التأكيدعقد اجتماع طارئقد و 
"الحرص عمى ضرورة ارساء األمف واالستقرار داخؿ  المجاف أكدتكما  خمفيات سياسية أو عائمية لو".

 المخيـ ومحيطو".
 77/03/1073، النيار، بيروت
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 عن كرامة األمةويؤكد أنيا تعبر  رئيس "الوفد" المصري يستيجن الحممة اإلعالمية عمى حماس .17
اتصااًل ىاتفيًا مف  ،76/3 ىنية، مساء يوـ السبت إسماعيؿ الفمسطيني في قطاع غزة تمقى رئيس الوزراء

عبر خاللو عمى اعتذاره واستيجانو لمحممة اإلعالمية التي تزج  ،السيد البدوي ،رئيس حزب الوفد المصري
ف رئاسة الوزراء، عف البدوي قولو إف ونقؿ بياف صادر ع بحركة حماس في الوضع المصري الداخمي.

حركة حماس لما تمثمو مف صمود ومقاومة إنما ىي تعبر عف كرامة األمة العربية، وأنيا تسكف قموب 
وعبر عف أممو أال تؤثر ىذه الحممة اإلعالمية عمى العالقات الراسخة بيف الشعبيف الفمسطيني  المصرييف.

 .والمصري ومع حركة حماس عمى وجو الخصوص
عف شكره لمبدوي رئيس حزب الوفد المصري عمى ىذا الموقؼ األصيؿ وىذه الوقفة  ةبدوره، عبر ىني
وأكد أف حركة حماس والشعب الفمسطيني يكنوف لمصر كؿ االحتراـ والتقدير ولمجيش  المصرية المقدرة.

 مف مصر واستقرارىا".المصري الذي قدـ آالؼ الشيداء، وقاؿ: "فمسطيف وغزة ستبقى درعًا واقيا وحصينًا أل
 76/3/1073فمسطين أون الين، 

 
 لألسرى المضربين: سنمتقيكم في القدس وتونس عما قريب الغنوشي .18

زعيـ حزب النيضة اإلسالمية التونسية، األسرى في سجوف االحتالؿ وعمى  ،حيا راشد الغنوشي ؿ:السبي
وعف أشرؼ قضية لممسمميف ىي قضية  رأسيـ المضربيف عف الطعاـ، مؤكدًا أف األسرى دافعوا عف القدس

وأضاؼ الغنوشي خالؿ لقاء جمعو بمدير مركز األسرى لمدراسات رأفت حمدونة ومجموعة مف  فمسطيف.
 "أف الشعب التونسي بكاممو يحمؿ ىـ األسرى ويشد عمى أيادييـ ويدعوا ليـ بالحرية". األسرى المحرريف

"لف ننسى ىذه  :ف وكؿ األحرار والشرفاء والثوار وقاؿوشدد عمى أف قضية األسرى ىي قضية كؿ التونسيي
 في القدس وفي تونس عما قريب". األسرىالقضية الشريفة واف شاء اهلل سنمتقيكـ أييا 

 77/3/1073السبيل، عم ان، 
 
 
 
 

 مصرية تدخل أجواء قطاع غزة مروحيات .19
ة، في حادثة ىي الثانية في السبت، أجواء مدينة رفح جنوب قطاع غز  أمسدخمت طائرات مروحية مصرية، 

وقالت مصادر أمنية وشيود عياف: "لوحظ وجود طائرتيف مروحيتيف في سماء مدينة رفح،  غضوف أشير.
 قبؿ أف تغادرىا باتجاه األراضي المصرية بعد وقت قصير مف التحميؽ".

 77/3/1073، بيروت، المستقبل
 

 لتغير الوضع تماماً  "إسرائيل"سورية ضد % من اإلجراءات ال7 العربية إيران: لو اتخذت الجامعة .30
 ،حسيف أمير عبد الميياف ،انتقد مساعد وزير الخارجية اإليراني لمشؤوف اإلفريقية والعربية.(: أي.بي.يو)

جراءات الجامعة العربية ضد سورية والضعيفة تجاه  ونقمت وكالة أنباء "فارس" اإليرانية  ."إسرائيؿ"مواقؼ وا 
ره أف المواقؼ واإلجراءات التي اتخذتيا الجامعة العربية ضد الشعب السوري منذ بداية عف عبد الميياف اعتبا
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% مف ىذه اإلجراءات ضد إسرائيؿ لتغير 7األزمة في سورية مجحفة، قائاًل إف "الجامعة إذا ما اتخذت 
 الوضع تمامًا في العالـ العربي".

 77/3/1073الحياة، لندن، 
 

 سرائيميين إلى "ضبط النفس"تدعو الفمسطينيين واإل واشنطن .31
دعت الواليات المتحدة الفمسطينييف و"اإلسرائيمييف" لضبط النفس في ظؿ استمرار التوتر في : آي(.بي.)يو

 الضفة بعد استشياد األسير الفمسطيني عرفات جرادات تحت التعذيب. 
ييف" والفمسطينييف إلى ممارسة وقاؿ المتحدث باسـ الخارجية األمريكية باتريؾ فنتريؿ "نحف ندعو "اإلسرائيم

 أقصى درجات ضبط النفس فيما ال يزاؿ التوتر سائدًا في الضفة" .
وأضاؼ "نوجو ىذه الرسالة مباشرة إلى المسؤوليف )في الجانبيف( وال بد لكؿ األطراؼ أف تفكر مميًا بعواقب 

 أفعاليا، خصوصًا في ىذا الوقت الصعب" .
مى االمتناع عف األعماؿ االستفزازية التي مف شأنيا زعزعة استقرار وحث فنتريؿ الجانبيف "ليس فقط ع

األوضاع عمى األرض ولكف أيضًا إلى النظر في خطوات إيجابية إلعادة بناء الثقة وتخفيض حدة التوتر 
 الحالية" .

ة، ونتوقع وتعميقًا عمى استشياد جرادات، قاؿ "نعمـ أف الحكومة "اإلسرائيمية" تدرس بدقة فائقة ظروؼ الوفا
  مف كؿ األطراؼ أف تأخذ نتائج تشريح جثتو بيدوء ومف دوف ليجة مثيرة لممشاعر.

 17/3/2013الخميج، الشارقة، 
 

 تأمين األماكن والشوارع التي سيزورىا ل األمريكية تسبق أوباما إلى رام اهلل وبيت لحم المخابرات .32
كية )سي آي إيو( رئيسيـ باراؾ أوباما إلى الضفة سبؽ رجاؿ وكالة المخابرات المركزية األمري: عمي الصالح

الغربية، وانتشروا في راـ اهلل وبيت لحـ، حيث يزور أوباما ىاتيف المدينتيف ضمف جولة تشمؿ الضفة 
سرائيؿ واألردف.  وا 

أياـ، إال أف اإلجراءات  3ورغـ أف ساعات أوباما في راـ اهلل وبيت لحـ تبدو قميمة وال تتجاوز الساعات مف 
 األمنية بدأت مبكرة ومكثفة كالعادة.

وحط رجاؿ األمف في مقر الرئاسة في راـ اهلل ومؤسسة شباب البيرة القريبة مف راـ اهلل، وكنيسة الميد في 
 بيت لحـ، وأجروا تفتيشا ومسحا أمنيا دقيقا دوف مشاركة األمف الفمسطيني.

فمسطينية لـ ولف تتدخؿ ال قبؿ الزيارة وال ، إف األجيزة األمنية ال«الشرؽ األوسط»وقاؿ مصدر أمني لػ
خالليا، في عمؿ رجاؿ األمف األمريكييف لتأميف األماكف التي سيزورىا الرئيس والشوارع التي سيمر منيا 

األمريكييف يجروف بالعادة فحصا »موكبو.. ولف يتدخموا في ذلؾ أثناء زيارة الرئيس األمريكي. وأضاؼ: إف 
وينسحب «.. ي المناطؽ التي يزورىا الرئيس األمريكي، وال يشركوف أحدا في ذلؾومسحا أمنيا خاصا بيـ ف

% وال نتدخؿ فييا 100حراستو أمريكية »ذلؾ عمى الزيارة برمتيا. ولخص المصدر ما تقدـ ذكره بالقوؿ إف 
 «.مطمقا

 17/3/2013، الشرق األوسط، لندن
 

 قياسياً  ماً يسجل رق "إسرائيلـ"الدعم الشعبي األمريكي لاستطالع:  .33
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وفقا الستطالع رأي جديد نشره أمس السبت معيد "غالوب"  "إسرائيؿػ"سجؿ الدعـ الشعبي األمريكي ل: غزة
% مف المستطمعة أراؤىـ بشكؿ قوي وثابت 67وأظيرت نتائج االستطالع تأييد  رقما قياسيا غير مسبوؽ.

 % إنيـ ال يؤيدوف أحدا.23 % فقط أعربوا عف تأييدىـ لمفمسطينييف فيما قاؿ7إسرائيؿ مقابؿ 
وسجؿ جميور الحزب الجميوري أكبر نسبة تأييد إلسرائيؿ فيما وصؼ المركز نسبة التأييد الكبيرة التي 

 .1991حظيت بيا إسرائيؿ لـ يسجؿ مثميا سوى خالؿ فترة حرب الخميج األولى العاـ 
موقفا امتنعوا  1988ييف في استطالع أجراه المركز العاـ % مف األمريك48% فيما سجؿ 64وأيد إسرائيؿ 

 % أيدوا الفمسطينييف.15% أيدوا إسرائيؿ و 37فيو عف تأييد أي طرؼ مقابؿ 
% مف 61وشيدت الفترة األخيرة اتجاه أمريكيا لدعـ وتأييد إسرائيؿ حيث سجؿ العاـ الماضي تأييد 

 ـ يحددوا موقفيـ.األمريكييف إلسرائيؿ مقابؿ انخفاض نسبة الذيف ل
% مف الجميورييف 78 وفيما يتعمؽ بانتماءات المؤيديف إلسرائيؿ سجؿ الحزب الجميوري أعمى نسبة فقد أيد

 إسرائيؿ مقابؿ
% مف األمريكييف الذيف صنفوا أنفسيـ كناخبيف مستقميف "ال ينتموف 63% مف الديمقراطييف فيما أيد 55

 .يألي حزب" إسرائيم
% مف  55في أوساط الجميور األمريكييف تغيرا فيما يتعمؽ بالفئة العمرية حيث أعرب  وشيد تأييد إسرائيؿ

عاما فيما سجمت الفئة  54-35% مف الفئة العمرية 65إسرائيؿ مقابؿ  34-18الفئة العمرية الواقعة بيف 
عمى  % فيما حافظت نسبة تأييد الفمسطينييف71عاما فما فوؽ نسبة تأييد وصمت إلى  51العمرية مف 

 %.12حاليا في جميع الفئات العمرية بواقع 
وتتغير نسبة التأييد لصالح الفمسطينييف حيث يضاؼ لممعادلة " التحصيؿ العممي" حيث حافظ نسبة تأييد 

% ممف يتمقوف تعميميـ في 8% فيما أعرب 68-61إسرائيؿ في ىذه الفئة عمى استقرارىا النسبي بواقع 
% مف حممة الشيادات األكاديمية أعربوا عف تأييدىـ 20ـ لمفمسطينييف مقابؿ الكميات والجامعات عف تأييدى

 لمفمسطينييف.
 17/3/2013الغد، عمان، 

 
 مجمس حقوق اإلنسان في جنيف ُيناقش خمسة قرارات تتعمق بالشأن الفمسطيني .34

ف لمناقشة يخصص مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة جدوؿ اعمالو غدا االثني: حامد جاد -غزة 
خمسة مشاريع تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية، واالنتياكات اإلسرائيمية، ال سيما في قضيتّي 

 األسرى واالستيطاف إلى جانب تقرير غولدستوف.
وثمف المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف الجيود األممية وتمؾ التي بذلتيا العديد مف األطراؼ وصواًل 

مسة قضايا تتعمؽ بالشأف الفمسطيني عمى جدوؿ أعماؿ مجمس حقوؽ اإلنساف في دورتو الثانية إلى طرح خ
 والعشريف المنعقدة حاليًا في جنيؼ.

وقالت المديرة اإلقميمية لممرصد األورومتوسطي، أماني السنوار، إّف المنظمات الحقوقية والشعب الفمسطيني 
الحالي، ويوـ التصويت عمى القرارات المتعمقة بالشأف يتطمع ألّف يشيد يوـ الثامف عشر مف الشير 

آذار )مارس( الحالي، إرادة حقيقية لممجتمع الدولي في رفض الظمـ واالضطياد   25الفمسطيني، الجمعة 
 الواقع عمى الفمسطينييف.

 17/3/2013الغد، عمان، 
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 ن سابقتياوعدوانية م الحكومة اإلسرائيمية الجديدة يمينية استيطانية أشد تطرفاً  .35

وأخيرا، تمكف رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، مف تشكيؿ حكومة : ابتياج زبيدات -الناصرة 
 جديدة لو بعد جيد جييد، دافعا ثمنا باىظا لحمفائو الجدد ومضحيا بحمفائو التقميدييف مف األحزاب الدينية،

ة عمييا. وما أف أعمف، عف تركيبة ىذه ومف المتوقع أف يعرض ىذه الحكومة عمى الكنيست لممصادق
الحكومة وشروط تشكيميا، حتى ىبت المعارضة إلى إصدار بيانات ُتجمع فييا عمى أنيا ستكوف حكومة 
خاضعة لسيطرة االستيطاف والمستوطنيف وستعرقؿ مسيرة السالـ وتضع إسرائيؿ في عزلة دولية أشد مف 

 سقط في القريب، بسبب التناقضات الكبيرة بداخميا.عزلتيا الحالية، وأنيا ستكوف حكومة مؤقتة ت
وكاف أوؿ مف بادر إلى مياجمتيا زعيمة المعارضة، شيمي يحيموفتش، وىي رئيسة حزب العمؿ، بأف تقود 

نائبا( "بشكؿ فاعؿ لتكوف معارضة حقيقية تحرص عمى  120مف مجموع  52نواب المعارضة الكبيرة )
في الديف أو العرؽ أو الجنس أو في الفقر أو في الغنى". وتعيدت في مصالح مواطني إسرائيؿ، بال تمييز 

الوقت نفسو بأف تدعـ المعارضة كؿ خطوة إيجابية إلنجاح مسيرة السالـ أو خدمة الطبقات الفقيرة 
والمتوسطة، بوصفيا معارضة بناءة. وقاؿ رفيؽ يحيموفتش في حزب العمؿ، النائب ايتاف كابؿ، إف ىذه 

 عممية السالـ بواسطة توسيعيا مشاريع االستيطاف. الحكومة ستفجر
وقالت زعيمة حزب "ميرتس" اليساري الصييوني، زىافا غألوف، إف المستوطنيف سيطروا في ىذه الحكومة 
عمى مراكز القوى االقتصادية، التي ستوسع المشروع االستيطاني. ففي أيدييـ وزارة التجارة والصناعة ووزارة 

لية البرلمانية. ولدييـ وزير دفاع مريح، ىو موشيو يعموف مف الميكود، الذي يتمتع بكامؿ اإلسكاف ولجنة الما
الصالحيات عمى األرض والبناء في الضفة الغربية بوصفيا مناطؽ محتمة موجودة بأيدي إسرائيؿ منذ العاـ 

النائب . ومف خالؿ ىذه األطر يتـ تمرير األمواؿ لممستوطنات بال حسيب أو رقيب. وقاؿ، 1967
ىوروفيتس، مف حزب ميرتس، إف البشرى التي تزفيا ىذه الحكومة ىي االرتفاع اليائؿ في المصالح 

 التجارية واإلسكانية والميزانيات لممستوطنيف عمى حساب عممية السالـ.
أما النائب دوؼ حنيف مف الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، فقاؿ، إف ىذه الحكومة ىي تعبير صارخ 

ف تحالؼ الفت لمنظر ومؤسؼ ما بيف المستوطنيف وأصحاب الرساميؿ ورجاؿ األعماؿ. ورفض حنيف أف ع
يتمنى لمحكومة القادمة النجاح قائال: إنيا حكومة خطرة ونجاحيا لف يكوف إال عمى حساب المصالح الحيوية 

 أحزاب المعارضة. في إسرائيؿ، وخصوصا السالـ والرفاه. ودعا إلى إقامة معسكر مضاد لالئتالؼ مف
 

 وعدوانية األكثر تطرفاً 
وفي الشارع العربي في إسرائيؿ كتب النائب د. جماؿ زحالقة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، مقاال قاؿ 

وجاء في مقالتو: "بعد شير ونصؼ الشير مف شد  فيو إف ىذه الحكومة ستكوف أشد تطرفا وعدوانية.
كمت حكومة نتنياىو الثالثة، وبالتركيبة المتوقعة أيضا، أي باستبعاد األعصاب حدث ما كاف متوقعًا، وتش

الحزبيف الدينييف التوراتييف، "شاس" و"ييودوت ىتوارة". وبعد تشكيؿ ىذه الحكومة، يطفو عمى السطح، داخؿ 
 حزب الميكود، غضب عمى نتنياىو ألنو، بنظر قيادات ليكودية متنفذة، ارتكب كؿ األخطاء الممكنة ومنيا
خسارتو لموزير السابؽ كحموف، الذي يتمتع بشعبية عالية، وتحالفو مع ليبرماف، الذي أدى إلى تراجع في قوة 
الميكود، وكذلؾ دفعو رئيس البيت الييودي، نفتالي بانيت الى أحضاف يائير لبيد زعيـ حزب "يوجد مستقبؿ"، 
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األحزاب الدينية التوراتية عف االئتالؼ حيث استطاع االثناف فرض شروطيما عمى نتنياىو وأوليا استبعاد 
 الحكومي وتقميص عدد الوزرات مما حـر أعضاء كنيست مف الميكود الجموس عمى كراسي وزارية.

"تختمؼ الحكومة الجديدة عف سابقتيا، بكونيا غير مستقرة، وتبدو مف اآلف قصيرة العمر، وتحمؿ داخميا 
ئتالؼ الجديد كثيرة، ويكفي بعضيا النيياره بسرعة. أوليا بذور انييارىا. عناصر عدـ االستقرار في اال

محاكمة ليبرماف، التي قد تمنعو مف تولي أي منصب وزاري، وىذا يؤدي عمى األقؿ إلى تخفيؼ دعمو 
لمحكومة وعدـ اكتراثو بيا، وربما رغبتو، بسقوطيا. ثانييا عدـ االنسجاـ السياسي في عدد مف القضايا، 

فسة حوؿ ليكود ما بعد نتنياىو، حيث يسود اعتقاد بأف حكومتو الثالثة ىي األخيرة، ومف وثالثيا بداية المنا
ىنا قيادة جديدة ومنافسة متجددة حوؿ زعامة حزب الميكود. ىذا عدا ىزات قد تتعرض ليا الحكومة الجديدة 

 بسبب أمور محتممة مثؿ أزمة اقتصادية وضغط دولي وتصدعات داخؿ أحزاب االئتالؼ.
ات ألف الحكومة غير مستقرة، فيي قد تكوف خطرة جدًا. وقد تمجأ، كما لجأت قيادات إسرائيمية في "بالذ

لى شف حمالت عسكرية لضماف توحيد الصؼ السياسي ولمحصوؿ  الماضي، إلى سياسات اكثر عدوانية وا 
متطرفة ليس عمى مزيد مف دعـ الشارع لمحكومة. ولكف حتى مف دوف ىذا الدافع، تبقى الحكومة الجديدة 

أقؿ مف سابقاتيا، فالميكود اكثر يمينية اليوـ مف الماضي، وحزب البيت الييودي ىو حزب المستوطنيف وىو 
اليوـ أقوى عدديًا وأشد تطرفًا، وأما حزب لبيد فيو "يترؾ السياسة لمكبار"، ويتعاوف مع نتنياىو في العمؿ 

احية اخرى، ينظر الى تعييف تسيبي ليفني مسؤولة عمى تيميش القضية الفمسطينية داخميا وخارجيَا. مف ن
عف المفاوضات مع الفمسطينييف عمى انو "نكتة سياسية" ليس اكثر. ويكفي اف غالبية الوزراء، وغالبية نواب 
االئتالؼ الحكومي يعارضوف نتنياىو حتى في طرحو "حؿ الدولتيف"، المعروؼ لمجميع بأنو بائس وغير 

 جدي.
بأف اإلنجاز األكبر لحكومتو السابقة ىو تيميش القضية الفمسطينية مف دوف التعرض  "لقد تباىى نتنياىو

لضغوط دولية حوؿ ذلؾ او حوؿ تكثيؼ االستيطاف وتيويد القدس وحصار غزة. ىو ينوي االستمرار في 
حة ىذه السياسة، وىو يعتقد بأف وضع القضية الفمسطينية جانبًا، والتأكيد عمى الممؼ اإليراني ىو مصم

 استراتيجية عميا إلسرائيؿ، وليس لو ولحزبو ولسالمة ائتالفو فقط.
"أما بالنسبة لمسياسة الحكومية تجاه الفمسطينييف في الداخؿ، فيي استمرار لمسياسات السابقة، مع التأكيد 

ب عمى بعض القضايا، التي ستأخذ بعدًا جديدًا، ومنيا محاولة فرض ما يسمى بالخدمة المدنية عمى الشبا
العرب تحت شعار "الخدمة المتساوية لمجميع"، ومحاولة تطبيؽ مشروع برافر وتوصيات بيغيف لترحيؿ 
عشرات اآلالؼ مف أىمنا ومصادرة مئات ألوؼ الدونمات مف أراضينا في النقب، وكذلؾ رفع نسبة الحسـ 

فية المتوقعة ستؤدي الى مما يمس التمثيؿ العربي في الكنيست، وباإلضافة فإف السياسات االقتصادية التقش
 إلحاؽ الضرر بالطبقات الفقيرة وباألخص بالجميور العربي، الذي غالبيتو تحت خط الفقر".

ويختتـ زحالقة مقالو قائال: "ال يوجد أي دليؿ عمى أف الحكومة الجديدة ستكوف أقؿ عنصرية وتطرفًا مف 
رفًا وعدوانية، وىي تنوي تنفيذ مخططات سابقتيا، بؿ عمى العكس فإنيا متحفزة لتطبيؽ سياسات أكثر تط

ومشاريع لمحاصرة الوجود العربي الفمسطيني في الداخؿ، وىي بالتالي تفرض عمينا المواجية. مف ىنا نحف، 
الفمسطينييف في الداخؿ، مطالبوف اكثر مف السابؽ بتوحيد صفوفنا، والعمؿ معًا بوحدة صؼ كفاحية لمدفاع 

تنا وعف أرضنا وعف لقمة عيشنا وعف قدسنا وعف الحقوؽ التاريخية لشعبنا عف ذاتنا، عف حقوقنا وعف ىوي
 الفمسطيني".
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 ..!ليس مغفالً 
وقد خصصت رويت ىيخت مقاليا في صحيفة "ىآرتس" لمنجـ الصاعد والمنتصر في االنتخابات 

ا وأصبح الحزب الثاني مقعد 19اإلسرائيمية، يائير لبيد. فيذا المذيع التمفزيوني الذي أقاـ حزبا جديدا فاز بػ 
 مف حيث الكبر، يعتبر أىـ سياسي في إسرائيؿ اليوـ وعميو يعتمدوف في بناء التقديرات لمستقبميا.

وىكذا تكتب ىيخت: "مر شيراف ولـ يعد أحد يسخر مف يائير لبيد، فقد خرج ىذا النجـ مف الشاشة لينفض 
ئيؿ. فتقميص عدد الوزراء في الحكومة إلى عنو سخافة الميو وليصبح السياسي األكثر ِحرفية في إسرا

خراج "الحريديف" )األحزاب الدينية( منيا، ىما إنجازاف صورياف مدىشاف ذوا وزف انتخابي كبير  عشريف وا 
سيتـ تذكرىما لو في طريقو الى ديواف رئيس الوزراء. ولبيد أحد الساسة القميميف الذيف لـ تخب آماؿ ناخبييـ 

ولو أف االنتخابات ُأجريت اليوـ ُمعادة فمف  –تقريبا في السياسة اإلسرائيمية  وىو مسار مباشر –فييـ 
 المحتمؿ أال يزيد أحد قوتو سواه.

إف حممة "صفر األخطاء" التي أثمرت لو عددا لـ يكف متخيال مف النواب، واالرتباط االستراتيجي بنفتالي 
مبادئو المعمنة التي يتـ تصويرىا وتظير  بينيت الذي حّسف وطور قدرتو عمى المساومة، واإلصرار عمى

بمظير جيد، منحتو الثقة والجدية في نظر الجميور ودلت عمى الذكاء والحنكة المذيف استعمميما لحؿ لغز 
نيؿ الشعبية اإلسرائيمية. وأثبت لبيد أيضا قدرة مدىشة عمى قراءة الخريطة السياسية، فقد أدرؾ انو مف اجؿ 

الميمة لمناس الذيف يؤيدونو، وىي في األساس تقوية ىيمنة الطبقة البرجوازية  تقدمو وتقديـ الموضوعات
اليسار التي كانت  –فعميو أف يتصؿ باليميف خاصة ال بكتمة الوسط  –تحت غطاء "المساواة في العبء" 

 تبدو في البداية أنيا أكثر طبيعية بالنسبة إليو.
ة أو "خمؿ" ُفرض عميو فيو مخطئ. فإذا استثنينا حقيقة "مف كاف يرى أف الحصوؿ عمى حقيبة المالية ىزيم

انو حصؿ عمى واحدة مف الحقائب الوزارية األجّؿ الثالث في أقؿ مف سنة مف حياة مينية سياسية، فإف لبيد 
بقبوليا رفع نفسو إلى منزلة القّديس المعذب الذي يمشي في طريؽ اآلالـ لمبحث عف الماؿ الضائع إلخوتو 

موقؼ ذو شعبية يحبو الجميور جدا. وىناؾ خطأ آخر وىو اف ُترى المالية مقبرة سياسية حتى  العبيد. وىذا
مميار شيكؿ مف ميزانية الدولة. بنياميف نتنياىو نفسو  40وىي تأتي مع سناـ عمى ىيئة عجز مالي يبمغ 

ية ثورة الرأسمالية كاف قد نفذ تحت كتفي اريئيؿ شاروف العريضتيف إذ كاف رئيس الوزراء، في وزارة المال
، لكنو عاد بعد بضع 2006والخصخصة، ودفع عف ذلؾ خسارة في االنتخابات التي ُأجريت بعد ذلؾ في 

سنوات منتصرا إلى منزؿ رئيس الوزراء باعتباره أنقذ دولة إسرائيؿ مف دمار اقتصادي حينما كاف المخربوف 
 والحافالت ُيفجروف في شوارعيا.

 –ارة المالية طريؽ إسرائيؿ االقتصادية لمسنيف التالية وأسقط بقايا مبادئيا االشتراكية خط نتنياىو بواليتو لوز 
وىو طموح ونشيط وبراغماتي وذو قدرات عمى التعمـ غير  –وكاف ىذا نصرا كبيرا لو ولمؤيديو. ولمبيد 

ف غير أف يعاني احتماؿ جيد ألف يستعمؿ في ىذه الوزارة جدواه السياسية استعماال صحيحا حتى م –عادية 
 –مف الشتـ الذي نالو نتنياىو. وبخالؼ إخوتو العبيد، يأتي مصوتوه خصوصا مف المناطؽ األكثر شبعا 

ولف ُيعانوا مف االقتطاع شبو المؤكد مف  -في كفار شمرياىو مثال صوت ثمث السكاف ليوجد مستقبؿ 
المتضرريف لف ُيحاسبوه عمى  المخصصات. والحريدييـ وسكاف األحياء الضعيفة الذيف سيكونوف بيف

األحكاـ االقتصادية المؤلمة. فيؤالء لـ يصوتوا لمبيد قط بعكس نتنياىو الذي عانى انتقاميـ في صناديؽ 
 االقتراع ولـ يقصدوا التصويت لو أيضا.
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ف، "إذا استثنينا قضية الزعبييف )وىو تصريح بائس قاؿ فيو إنو غير مستعد أف يقيـ حمفا مع النواب الزعبيي
نسبة إلى النائبة حنيف الزعبي مف حزب التجمع، وفيـ انو يرفض التحالؼ مع كؿ النواب العرب(، التي بدا 
أنيا ىفوة متعجمة بعد أف ُعممت نتائج االنتخابات، فاف لبيد قد عرض الى اآلف أفضؿ سموؾ سياسي بيف 

خارجيا. وتوجد استقباالت  نظرائو، فال توجد فضائح وال تعوجات وال نزاعات في داخؿ القائمة ومف
 وابتسامات تصور بصورة جيدة وستجعمو إف عاجال أو آجال رئيس وزراء دولة إسرائيؿ".

 
 خطوط صورتيا

ويكتب ناحوـ برنياع في صحيفة "يديعوت أحرونوت": "احتاج كرادلة الكنيسة الكاثوليكية إلى يوـ واحد 
في ذلؾ شيرا ونصؼ الشير. فال عجب مف أف ذلؾ النتخاب بابا، واستغرؽ الجياز السياسي في إسرائيؿ 

اإلجراء في الفاتيكاف في روما انتيى بالغناء والرقص وانتيى في إسرائيؿ بحؿ مفروض. "ستكوف عندنا 
أحمى حكومة"، أعمف أمس نفتالي بينيت الذي ىو الرجؿ المفتاح في الحكومة الجديدة. وقد فكر في الحمص 

 حينما قاؿ أحمى، بال شؾ.
ا ينتيي تفاوض، أي تفاوض، ينحصر التباحث الفوري في سؤاؿ مف ربح ومف خسر، ومف أعطى ومف حينم

أخذ. وحينما يكوف الحديث عف إنشاء حكومة ال يكاد يوجد ليذا السؤاؿ معنى. فميست الكمية ىي التي تقرر 
لى أيف تسعى، وىؿ عنا صرىا مييأة لشراكة بؿ الماىية مثؿ أيف يوجد مركز الثقؿ في الحكومة الجديدة، وا 

طويمة، وىؿ ىناؾ احتماؿ لتوحيدىا حوؿ رؤية مشتركة وقواعد لعب متفؽ عمييا وعالقات ثقة وود متبادؿ؛ 
وىؿ ىذا الطفؿ الذي ولد مف اغتصاب سيكوف قادرا عمى تأدية عممو. ليس الجواب سيال. كاف نتنياىو 

ال يطمحاف إلى وراثتو بؿ اىتماميما فئوي،  يفضؿ أف يؤسس ائتالفو عمى الحريدييـ، فالحزباف الحريدياف
فيما ُيمّكنانو ىو وكؿ رئيس وزراء مف أف يعالج كما شاء برنامج العمؿ السياسي واألمني، ويتدخالف في 
قرارات اقتصادية فقط حينما تمس رفاه ناخبييما. وأراد أف يضـ إلى الحريدييـ حركة لفني وما بقي مف كديما 

لقائمتيف الحزبيتيف أصغر مف أف ُتيدداه، وأف يضـ حزب العمؿ أيضا عمى غير عمى افتراض أف ىاتيف ا
اختيار. وحينما أدرؾ أف رفض حزب العمؿ نيائي حاوؿ أف يشؽ األحزاب وكؿ ذلؾ لمتوصؿ إلى ائتالؼ 

 نائبا. 61
سُيدمر حكومتو  لـ ُيرد بينيت ولـ ُيرد لبيد. فقد رأى كؿ واحد منيما، ورآىما معا بقدر أكبر، حصانا طرواديا

مف الداخؿ. ولـ ُيزؿ التفاوض االئتالفي ىذا الخوؼ. فقد أراد نتنياىو أف يحافظ عمى االئتالؼ الماضي 
بكؿ ثمف تقريبا. وكاف طموحو المعمف عشية إنشاء االئتالؼ الجديد أف ُيغيره في أسرع وقت ممكف. وىذا 

المعركة عمى شغؿ حقيبة التربية جزءا مف ىذا ىو ما يعد بو الحريدييـ وىذا ىو ما يعد بو نفسو. كانت 
التصور. وتحدثت الدعايات في اإلعالـ عف حب جدعوف ساعر العميؽ لمتربية وعف أحالـ نتنياىو 
التربوية، وكاف كؿ ذلؾ ستار دخاف. فقد أراد نتنياىو حقيبة التربية لتكوف غسالة ألنو ال توجد حقيبة أفضؿ 

يف الشواقؿ إلى مؤسسات حريدية. ولـ يخسر ساعر في المعركة بؿ نتنياىو منيا تُنقؿ بواسطتيا مئات مالي
 والحريديوف.

قاـ الحمؼ بيف لبيد وبينيت بسبب رغبة نتنياىو في أبعادىما. وتأسس عمى افتراض أف نتنياىو قابؿ لمضغط 
لى االنكماش. وبينيت عميو وانو لف يقامَر عمى مقعده: فإذا أقاموا في مواجيتو جبية ُمكتمة وعنيدة فسينتيي إ

يعرؼ نتنياىو ويعرؼ قدرتو عمى الصمود مف عممو في ديوانو. وكذلؾ يعرؼ مبعوثو لمتفاوض إياؿ غباي، 
نتنياىو مف الديواف. ويعرفو أوري شني مستشار لبيد مف سنوات عممو تحت إمرة اريئيؿ شاروف. وكاف 
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لكف لمتفاوض مف ىذا النوع ثمنا. سيشغالف  رىانيما رابحا. فقد تموى نتنياىو وانكمش في نياية األمر.
مناصب رفيعة في حكومة يحتقراف رئيسيا احتقارا ظاىرا. وفي حكومة مف ىذا النوع فإف الشعور 
باالضطياد يزداد كبرا. وال توجد سمطة واحدة يتطمع إلييا. ويكوف ىذا عمى ما يراـ ما بقي الجدؿ في مقدار 

أكثر إشكالية حينما يكوف الموضوع إيراف أو حزب اهلل. ويصبح الوضع اليبة لممدارس الدينية لكنو يصبح 
إشكاليا بصورة مميزة حينما يكوف المبتدئاف قرب مائدة الحكومة يطمحاف، كؿ واحد عمى حدة، إلى قيادتيا 

 بدال منو.
أممو لكف ألد أعداء نتنياىو اآلف موجودوف في حزبو ىو. فالذي يضطر إلى ترؾ وظيفتو المحترمة يخيب 

ومف كاف يأمؿ الحصوؿ عمى وظيفة ولـ يحصؿ عمييا يخيب أممو. وسيخرج الشعور بالمرارة إلى الخارج 
في المحظة التي يعمف فييا نتنياىو شغؿ المناصب. فكؿ مف سيتضرر وكؿ مف سيخيب أممو سيمقي الذنب 

اؽ مع لبرماف؛ وكارثة كامال عمى نتنياىو. وسيذكروف لو عمنا ما ييمسوف بو اليـو سرا: خطيئة االتف
 االنتخابات؛ ودفع بينيت إلى ذراعي لبيد؛ والثمف الذي ُدفع في التفاوض.

يتحدث وزراء عف والية نتنياىو الثالثة عمى أنيا واليتو األخيرة. ويقولوف انو يجب االستعداد لميوـ التالي. 
ة االقتصادية. ولـ يعد نتنياىو ويجب أف ُتشكؿ قيادة جديدة لميكود ويجب إنعاش الصفوؼ؛ وتغيير السياس

 يسيطر عمى قيادة حزبو.
"ولـ نقؿ شيئا حتى اآلف عف المشكالت المشتركة لحكومة نتنياىو الجديدة ولمدولة ألنو مف اجؿ ذلؾ 
ينشئوف حكومة. والمشكالت صعبة ومعقدة والحموؿ بعيدة. وسيحتاج نتنياىو الى أطناف مف البوظة ليجعؿ 

 ارع بمفور حموة". السنوات القادمة في ش
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 جيمس زغبي

منذ أسابيع قميمة، افترضت أف التركيز الرئيسي لرحمة أوباما المقبمة إلى الشرؽ األوسط، لف يكوف موضوع 
تمدة مف رحمة وزير الخارجية الفمسطيني. وما حدث ىو أنني، واستنادًا عمى مؤشرات مس -السالـ اإلسرائيمي

التي انتيت مؤخرًا، وعمى الطريقة التي كاف البيت األبيض يقمؿ مف شأف التوقعات المتعمقة « جوف كيرى»
بتحقيؽ أي تقدـ في مسألة إعادة استئناؼ المحادثات اإلسرائيمية الفمسطينية، ظننت في ذلؾ الوقت أف 

لتحديات التي يمثميا البرنامج النووي اإليراني، وعمى عمى ا -إلى حد كبير-الرئيس سيركز في رحمتو 
 األزمتيف السياسية واإلنسانية الناتجتيف عف الصراع الذي يزداد تفاقمًا باستمرار في سوريا.

ولكف بعد اجتماع مدتو ساعة مع أوباما، وفريقو لألمف القومي، متبوعًا بعد ذلؾ بأياـ قميمة بإيجاز صحفي 
الرئيس، قدمو نائب مستشاره لألمف القومي، أدركت بوضوح أنني كنت مخطئًا مفصؿ عف خط سير رحمة 

 فيما كنت أظف.

ففي بداية ىذا األسبوع، كنت جزءًا مف مجموعة مف القيادات العربية األميركية التي التقت أوباما وكبار 
 مستشاريو لمناقشة زيارتو المزمعة إلسرائيؿ، وفمسطيف، واألردف.
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يدرؾ أف الرحمة »، أصدر البيت األبيض بيانًا كاف مف ضمف ما قالو فيو إف الرئيس وعقب تمؾ المناقشة
تمثؿ فرصة بالنسبة لو كي يظير مدى التزاـ الواليات المتحدة بدعـ الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية 

ضرورية  وقطاع غزة؛ والتزامو بالشراكة مع السمطة الفمسطينية، وىي تواصؿ بناء المؤسسات التي ستكوف
 «.لبناء دولة فمسطينية مستقمة حقاً 

وكانت مناقشتنا مع الرئيس مفيدة عمى عدة مستويات، وخصوصًا ذلؾ المتعمؽ باىتمامو بسماع أفكارنا حوؿ 
الكيفية التي يمكف بيا جعؿ الزيارة مثمرة، وذات معنى، قدر اإلمكاف. وقد قمنا بدورنا بتقديـ حزمة مف 

لمتواصؿ مباشرة مع الشعب الفمسطيني: أي بمجتمع األعماؿ الذي يكافح مف أجؿ االقتراحات تشمؿ الحاجة 
توفير وظائؼ؛ والشباب المحتاج لألمؿ، والمسيحييف القمقيف عمى مستقبميـ في األراضي المقدسة، والنساء 

 الساعيات لمتمكيف، وأولئؾ الممتزميف بالنيج غير العنيؼ في تحدي االحتالؿ.

الرئيس مثمما ينوي في إسرائيؿ الحديث مباشرة ألفراد الشعب اإلسرائيمي موضحًا ليـ  وأكدنا عمى نقطة أف
أنو يفيـ تاريخيـ، والتزامو بأمنيـ، فإنو سيكوف مف األىمية بمكاف أيضًا أف يعمؿ عمى خمؽ الفرص لتوجيو 

لبياف الذي صدر مالحظاتو لمفمسطينييف العادييف. والشيء الذي وجدناه واعدًا في ىذا السياؽ ىو ذلؾ ا
 عقب االجتماع مف قبؿ البيت األبيض، واحتوى عمى تفاصيؿ الجدوؿ النيائي لمرحمة.

وكما تـ التوضيح في مناسبات عديدة مف قبؿ مسؤولي إدارة أوباما، فإف الرئيس لف يستخدـ زيارتو لتقديـ 
زمة لتقديـ مبادرة صنع خطة تتعمؽ باستئناؼ المفاوضات مباشرة، وىو ما يرجع لعدـ توافر الشروط الال

سالـ مثمرة. فالحكومة اإلسرائيمية المشكمة حديثًا تميؿ بشكؿ مبالغ فيو لميميف، كما أف البيت الفمسطيني ما 
 «.حماس»و« فتح»زاؿ في حالة مف االضطراب، بسبب استمرار تعثر ممؼ التسوية بيف 

القريب، ىو محاولة الحديث مباشرة  وبناء عمى ذلؾ، فإف أفضؿ ما يمكف لمرئيس القياـ بو في المدى
لمشعبيف مع العمؿ عمى تأكيد تعيداتو ليما، بمستقبؿ سممي، في إطار جيد لتغيير الخطاب السائد في 
المجتمعيف سويًا، بعيدًا عف االرتياب المتبادؿ واآلراء المتطرفة التي جعمت التقدـ نحو السالـ مسألة غاية 

 في الصعوبة.

ذا ما نظرنا إلى ا لزيارة مف ىذا المنظور، فإننا سندرؾ أف كؿ جانب مف جوانبيا، سيتضمف رسائؿ موجية وا 
لمشعبيف اإلسرائيمي والفمسطيني. ومف أجؿ توصيؿ تمؾ الرسائؿ، فإنو سيكوف بحاجة إلى اكتساب ثقتيما 

ظيار أنو يفيـ تاريخيما، وحقائؽ واقعيما الحالي، كما سيكوف بحاجة أيضًا لالنخراط   مع قيادتييما.معًا، وا 

في كؿ مف إسرائيؿ واألردف. وأثناء « الربيع العربي»وال شؾ أف أوباما سيناقش كذلؾ موضوعي إيراف و
وجوده في األردف، سيكوف راغبًا حتمًا في دعـ التغييرات التي تتـ حاليًا في ذلؾ البمد، وتشجيعو عمى 

اإلنسانية السورية التي شيدت تدفؽ مئات  المضي قدمًا في طريؽ التجديد، كما سيركز عمى تأثير األزمة
 اآلالؼ مف الالجئيف السورييف عمى األردف وىو ما يمثؿ اختبارًا جديًا لموارده.

ومف التداعيات األخرى لمحرب في سوريا، واالضطراب الذي ساد الشرؽ األوسط خالؿ العقد األخير ذلؾ 
مفاجئة، أضاؼ البيت األبيض بندًا إضافيًا يشمؿ  الخاص باالنكشاؼ المتزايد لمسيحيي المنطقة. وفي بادرة

 التوقؼ في مدينة بيت لحـ بيف زيارة الرئيس إلسرائيؿ، وزيارتو لألردف.

وفي تمؾ المدينة العتيقة سيزور الرئيس كنيسة الميد، حيث سيتاح لو التأمؿ في موضوع الوجود المسيحي 
نما أيضًا في دوؿ أخرى مثؿ مصر، ولبناف، عمى امتداد ألفي سنة ليس في ىذه المدينة المقدسة فح سب، وا 

 وسوريا، واألردف، والعراؽ.
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ومف الميـ مالحظة أف فريؽ أوباما أثناء زيارتو لبيت لحـ، سيكوف قادرًا عمى أف يرى بشكؿ مباشر تأثير 
قدمًا،  30االحتالؿ عمى معالـ الحياة اليومية لمفمسطينييف ومف أىميا الجدار العازؿ الذي يبمغ ارتفاعو 

 «.ىارىوما»والذي يمتؼ حوؿ المدينة الصغيرة ويفصميا عف القدس، ومستوطنة 

وفي حيف يشير اإلسرائيميوف إلى تمؾ المستوطنة عمى أنيا مف أحياء القدس، إال أف الحقيقة ىي أنيا مبنية 
األسبؽ بيؿ عمى أرض مقتطعة إلى حد كبير مف بيت لحـ. ومما سيتـ تذكره أثناء الزيارة، أف الرئيس 

كمينتوف أثناء زيارتو لألراضي المقدسة في أواخر تسعينيات القرف الماضي، رفض بقوة خطط نتنياىو الذي 
عمى تؿ أخضر مف تالؿ جبؿ أبوغنيـ. وفي « ىارىوما»كاف رئيسًا لموزراء في ذلؾ الوقت، لبناء مستوطنة 

 نفيذ خططو.ذلؾ الوقت تحدى نتنياىو الواليات المتحدة، ومضى قدمًا في ت

ألؼ إسرائيمي )مع خطط  75وفي الوقت الراىف اختفت المساحة الخضراء، وحمت محميا مستوطنة تضـ 
توسع لتوطيف عدة آالؼ إضافييف( وىذه المستوطنة مثميا في ذلؾ مثؿ الجدار العازؿ تفصؿ بيت لحـ عف 

 القدس.

لثانية. وفي حيف أنو لف يطرح خطة سالـ فإف وستكوف ىذه الزيارة ىي الزيارة األولى في فترة والية أوباما ا
كافة المؤشرات تدؿ عمى أنو سيظؿ ممتزمًا بالسالـ اإلسرائيمي الفمسطيني. وىذه الزيارة مصممة كي تكوف 
بداية لعممية تواصؿ مع الشعبيف اإلسرائيمي والفمسطيني )ومع الييود األميركييف والعرب األميركييف( في 

 جيود صنع السالـ التي ستمي ذلؾ.محاولة لكسب دعـ جديد ل
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 ياسر الزعاترة

مف عادة الرؤساء األمريكييف أف يستيموا نشاطاتيـ الدبموماسية بعد تولييـ المنصب بزيارة الكياف 
ح سيطرة الموبي الصييوني عمى مفاصؿ السياسة الصييوني، السيما خالؿ العقود الثالثة األخيرة بعد وضو 

األمريكية، لكف المشيد بات مختمفا بعد ىيمنة الصياينة عمى الكونغرس بديمقراطييو وجميورييو بعد حقبة 
 بوش االبف، واألرجح أف رئيسا أمريكيا لف يشذ عف ىذه القاعدة ما بقيت ىذه الحاؿ عمى ما ىي عميو.

يكي في واليتو الثانية يكوف أكثر تحمال مف الضغوط الصييونية فال يبدو صحيحا أما القوؿ بأف الرئيس األمر 
تماما، إذ بوسع الموبي الصييوني أف يطارده بطرؽ مختمفة، ويثير لو الكثير مف المتاعب، وال أحد يجرؤ 

 عمى ذلؾ، السيما إذا لـ تكف الحاجة ماّسة.

ا يطمب الرضا، وليس وصّيا يممي الشروط، مف ىنا، يمكف القوؿ إف أوباما يأتي إلى الكياف ال صييوني حاجَّ
السيما أنو يدرؾ أف لنتنياىو في الكونغرس األمريكي مف المؤيديف أكبر بكثير مما لو ىو شخصيا، وال 

 داعي تبعا لذلؾ إلثارة المشاكؿ.

ى أف أوباما توماس فريدماف، الكاتب المقرب مف الموبي الصييوني ذىب في مقاؿ لو في نيويورؾ تايمز إل
كسائح وليس كوسيط سالـ، وىذا ما يجعؿ التوقعات مف “سيكوف أوؿ رئيس لمواليات المتحدة يزور إسرائيؿ 

 ”.ىذه الرحمة قميمة

نعـ، سيكوف أوباما سائحا، وسيزور متحؼ المحرقة، وسيبكي عمى الضحايا، واألرجح أنو سيزور حائط 
أيضا ويعتمر القمنسوة مجاممة لمييود، ولف تشكؿ زيارتو لراـ اهلل ، وقد يضع فيو ورقة أمنياتو ”المبكى“البراؽ 

أية حساسية لمطرؼ الصييوني، مع أنيا قد تمغى كما قيؿ مقابؿ إلغاء زيارة الكنيست، والسبب أف تكريس 
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قناعة قيادة السمطة بدولتيا تحت االحتالؿ والعض عمييا بالنواجذ ىو ىدؼ إسرائيمي بامتياز، السيما أف 
س تمؾ الدولة وفؽ المواصفات اإلسرائيمية ىو وحده الكفيؿ بإبعاد شبح االنتفاضة الثالثة التي تالحؽ تكري

القيادة األمية والسياسية في الدولة، فضال عف المجتمع الذي يعيش استرخاًء أمنيا استثنائيا منذ سنوات، 
 بفضؿ تعاوف السمطة األمني.

ؿ الرحمة؟ قد يكوف ذلؾ صعبا إلى حد كبير، فيو شخصيا ىؿ سيسعى أوباما ألف يكوف وسيط سالـ خال
مف أصعد محمود عباس إلى أعمى الشجرة حيف اشترط وقؼ االستيطاف مف أجؿ استئناؼ محادثات 
السالـ، بينما لـ يكف ىذا الشرط ليخطر عمى باؿ صاحبنا الذي فاوض أولمرت ثالث سنوات بينما كانت 

الضفة الغربية، كما تمعف تيويدا في القدس؛ عبر االستيطاف بطبيعة تمعف تقطيعا في أوصاؿ ” بمدوزراتو“
 الحاؿ.

مع ذلؾ، سيقدـ لمصياينة خدمة جيدة إف ىو أقنع عباس بالعودة إلى مائدة التفاوض، األمر الذي قد يحدث 
مف خالؿ بعض الحموؿ اإلبداعية التي ال تعني الخضوع لشرط وقؼ االستيطاف، مع أف التفاوض لف يكوف 

ف أجؿ حؿ نيائي بطبيعة الحاؿ، إذ أيقف الجميع، ومف ضمنيـ مستشارو أوباما ومريدوه أف الحؿ النيائي م
غير وارد في ىذه المرحمة، وأف ما ىو متاح ىو حؿ انتقالي بعيد المدى، الذي يعني بتعبير آخر دولة مؤقتة 

ييا سيؿ المناؿ بطبيعة الحاؿ، إذ عمى ما يتركو الجدار مف الضفة الغربية، وىي دولة لف يكوف الحصوؿ عم
كما كاف يردد شاروف قبؿ دخولو في ” إسرائيؿ“ستمر بمراحؿ عديدة يثبت فييا الفمسطينيوف أىميتيـ لجوار 

 الغيبوبة.

ذا كاف عباس يرفضيا عمميا، فيو  اليوـ، تحظى الدولة المؤقتة بإجماع في الوسط السياسي اإلسرائيمي، وا 
ما داـ يحقؽ المطموب، فال بأس أف يواصؿ الرفض، لكف الدولة باتت عضوا يكرسيا في أرض الواقع، و 

مراقبا في األمـ المتحدة، وليس مستبعدا أف تصبح عضوا كامال حيف تقترب مف حدود الجدار كي تغدو في 
 نزاع حدودي مع جارتيا ال أكثر وال أقؿ.

أصال، لكف مناقشتيا أثناء الزيارة ستجعؿ  الممفات األخرى التي تعني تؿ أبيب ليست في حاجة لزيارة أوباما
النتيجة برسـ المجاممة، مجاممة الزائر ألىؿ البيت. والممفات التي نعنييا ىي سوريا التي لـ يتحرؾ فييا 
شغالو بنفسو لعقود.  أوباما إال عمى إيقاع اليواجس اإلسرائيمية، حيث منع التسميح النوعي ألجؿ تدمير لبمد وا 

يز عمى البديؿ القادـ، كي ال يكوف مزعجا، فيما يبدو أف واشنطف لـ تعد تمانع )بطمب واآلف يجري الترك
إسرائيمي( في بقاء بشار الذي يعني ىزيمة الثورة والنظاـ معا وربحيا ىي فقط، مف دوف إغفاؿ مصير 

محظور السالح الكيماوي، ومنصات الصواريخ بعيدة المدى، والصواريخ المضادة لمطيراف في حاؿ وقوع ال
 وسقوط النظاـ.

عمى حث نتنياىو عمى عدـ توجيو ضربة ” يديعوت أحرونوت“تبقى إيراف، وفيما سيعمؿ أوباما كما ذىبت 
عسكرية إليراف قبؿ انتخابات الرئاسة في حزيراف، فإنو يدرؾ عمى األرجح أف نية توجيو الضربة غير متوفرة 

ي كما يبدو إلى تجرع قادة إيراف لكأس السـ، أصال، بؿ ىي تستخدـ مف أجؿ حث العقوبات التي ستفض
 والتخمي عف حمميـ النووي مقابؿ رفع العقوبات، مع أنيـ يأمموف بضـ سوريا لمصفقة.

يبقى القوؿ إف الشعب الفمسطيني لـ ولف يعوؿ، ال عمى زيارة أوباما، وال مجامالت األوروبييف، وىو يدرؾ 
و لتفجير االنتفاضة ال زاؿ ُيواجو بإجراءات وسياسات عاتية سقؼ التوقعات مف نتنياىو ومف معو، لكف شوق

مف طرؼ السمطة ومف طرؼ االحتالؿ وداعميو. متى تنجح تمؾ اإلجراءات في الحيمولة دوف تفجر 
 االنتفاضة؟ اهلل أعمـ.
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 نواؼ الزرو

السياسية والعسكرية اإلسرائيمية منذ عيد شاروف اسـ: "الجنراؿ صاحب نظرية كي  اطمقوا عميو في المؤسسة
االدراؾ الفمسطيني، عبر استخداـ المزيد والمزيد مف القوة حتى يدرؾ الفمسطينيوف "أف  -حرؽ الوعي -

و في ال يكتمؿ"، فتاريخو العسكري حافؿ بالعمميات ضد العرب والفمسطينييف، إذ إن -أي العنؼ -االرىاب
كؿ المناصب التي تقمدىا في الجيش كاف يعيش بنفس مشاعر الكراىية ضد العرب التي كانت تسيطر عميو 

 عندما كاف طفال يقتؿ القطط والكالب.

يتعمد إطالؽ النار عمى الفالحيف المصرييف الذيف  7973ومنذ بداياتو العسكرية، كاف في حرب أكتوبر 
وعندما التحؽ بالقوات  7973تؿ عددًا منيـ جراء ذلؾ، وبعد عاـ كانوا يقوموف بفالحة حقوليـ، وقد ق

الخاصة في لواء )المظمييف( أصبح القتؿ مينة رسمية لو، فمف خالؿ عممو في الوحدات الخاصة عيد إليو 
 7981قادتو قيادة فرؽ االغتياؿ لعدد مف قادة منظمة التحرير في أوروبا، وبعد اجتياح لبناف في عاـ 

يذ عمميات االختطاؼ، حيث قاـ باختطاؼ العديد مف عناصر كوادر منظمة التحرير تخصص في تنف
الفمسطينية والمقاومة اإلسالمية، ومف أشير عمميات االغتياؿ التي قاـ بيا وخطط ليا وأشرؼ عمييا كانت 

، وكانت ىذه عممية تصفية خميؿ الوزير )أبو جياد( الرجؿ الثاني في منظمة التحرير 7988في عاـ 
 الفمسطينية، وذلؾ في بيتو في العاصمة التونسية.

إنو وزير الحرب اإلسرائيمي في حكومة نتنياىو الجديدة، الجنراؿ احتياط، موشيو يعموف، الذي يعتبر مف أشد 
الصقور تطرفا وعدائية وعنصرية ضد العرب في "إسرائيؿ"، وكاف في عيد شاروف جنراؿ االجتياحات 

 والتيديـ والقتؿ الجماعي.

فعمى االرض الفمسطينية قاد الجنراؿ يعموف في عيده كرئيس اركاف جيش االحتالؿ عمى مدى سنوات 
خدمتو حربًا شاممة ضد الشعب العربي الفمسطيني في الضفة والقطاع، حممت ىذه الحرب اسـ "السور 

غتياالت الواقي"، أما تطبيقاتيا عمى االرض فكانت تحت عناويف ال حصر ليا مثؿ: االجتياحات واال
واالعدامات الميدانية واالغالقات والحصارات والحواجز الحربية واالعتقاالت الجماعية بعشرات آالؼ، 
قامة الجدراف العازلة ومواصمة حمالت  وشممت ايضا توسيع وتعزيز وتكريس المستوطنات واالستيطاف، وا 

يا: اقتراؼ جرائـ حرب إسرائيمية مروعة اليدـ والتجريؼ واالقتالع، فكانت نتيجة اجتياحات السور الواقي عمم
 مفتوحة اطمؽ عمييا اسـ: المجزرة المفتوحة ضد الفمسطينييف..

وتحت عنواف "المواجية المحدودة" كاف الجيش اإلسرائيمي عقد مؤتمرًا دوليًا في تؿ ابيب شارؾ فيو نحو 
سرائيمي سابقا شاؤوؿ ( ممثال عف جيوش غربية وممحقوف عسكريوف، إضافة الى وزير الحرب اإل760)

موفاز، والجنراؿ يعموف اضافة الى مجموعة اخرى مف كبار جنراالت جيش االحتالؿ، وقاؿ يعموف اماـ 
عامًا في مجاؿ مكافحة االرىاب" الفتًا الى أنيا "احتاجت  710المؤتمر: "إف إسرائيؿ ليا تجربة تربو عمى 

 ة االرىاب الفمسطيني".في السنوات االخيرة الى بمورة حموؿ إبداعية لمواجي

 فالى أيف وصمت افكار ونظريات وحموؿ يعموف االبداعية آنذاؾ..؟!!!

حرؽ وعي -كثؼ يعموف قراءاتو االستراتيجية لػ"المواجية المحدودة" ولػ "حممة السور الواقي" ولػ "سياسة كي 
في آخر واىـ لقاء  الفمسطينييف" ولػ"مستقبؿ الصراع معيـ في استخالصات اساسية استراتيجية عرضيا
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إعالمي لو قبؿ إنياء خدمتو العسكرية بيوـ واحد مع صحيفة ىآرتس العبرية، فقد أعمف: "اليوـ.. وبعد 
سنوات مف الحرب ضد االرىاب الفمسطيني لـ ننجح حتى بإقناع فتح باالعتراؼ بدولة ييودية تقوـ ىنا الى 

احالميـ في مسألة حؽ العودة، وكؿ ما نجحنا بو  أبد االبديف". وأضاؼ: "لـ ننجح بإقناعيـ بالتنازؿ عف
 ىو إقناعيـ بأف االرىاب في ىذه اآلونة ال يكتمؿ".

وحوؿ الدولة الفمسطينية استخمص يعموف قائال "إنيـ يتحدثوف عف دولة فمسطينية قابمة لمحياة، ولكف ليس 
ليس لديو  7967ف حدود ، وحتى ضم-أي الى ىنا وكفى  -لدى الجانب الفمسطيني االحساس باالكتفاء 

االحساس بػ "حتى ىنا"، فيو يتحدث عف صفد وحيفا وتؿ ابيب، وايضا مف ناحية اقتصادية فإف الضفة 
 الغربية وقطاع غزة ليست مناطؽ قابمة لمحياة".

وفي ضوء كؿ ذلؾ تنبأ يعموف مؤكدًا: "سوؼ يندلع العنؼ مرة اخرى.. وسيبدأ مف الضفة الغربية، وستكوف 
يات انتحارية في كؿ مكاف وحتى في تؿ ابيب والقدس"، وقاؿ: "إف ىذه ليست انتفاضة.. ويجب ىناؾ عمم

أف نتوقؼ عف تسميتيا انتفاضة.. إنيا حرب"، وتنبأ في خالصة قراءاتو لمشيد المواجية "مستقباًل اسود 
ة" واكد ايضا: "أف إلسرائيؿ" حينما اكد: "أف حممة كي وعي الفمسطينييف لـ تجد، واف قدرنا خوض حرب ابدي

 أية قوة في العالـ لف تتغمب عمى طموحات الفمسطينييف باحتالؿ يافا وصفد مف جديد".

وعف رؤيتو لعممية المفاوضات والسالـ، فقد تفاخر يعموف انو قاؿ عدة مرات عندما كاف رئيسا لييئة االركاف 
فييا السياسيوف الى ىنا حمامة سالـ العامة في الجيش اإلسرائيمي في اطر مغمقة إنو: "في كؿ مرة يجمب 

 يتوجب عمينا نحف في الجيش أف ننظؼ مف ورائيا"، ويعترؼ يعموف أنو يقوؿ إنو "نظؼ" قاذورات السالـ.

فالخالصة التنبؤية التي يحمميا لنا وزير حربيـ الجديد، اننا اماـ حرب وجودية ال نياية ليا، ونظرًا ألف 
ؿ ىي في الوقت ذاتو نظريات ومعتقدات وتنبؤات نتنياىو وباراؾ وموفاز نظريات ومعتقدات وتنبؤات الجنرا

وكبار جنراالت االحتالؿ، فإف ذلؾ يستدعي مف الجميع فمسطينييف وعربا إعداد انفسيـ لمواجية حقبة 
 يعموف التي مف المتوقع أف تكوف حافمة بالمعارؾ والحروب االلغائية..؟!!!

 77/3/1073العرب اليوم، عّمان، 
 

 وثعمبيا الماكر الصييونية .39

 بركات شالتوة

تحاوؿ الحركة الصييونية استغالؿ أي حدث في أي مكاف في العالـ لخدمة كيانيا الدموي وتسخير مجريات 
األحداث ونتائجيا لتصب في مصمحتو. ويبدو ذلؾ واضحًا في األزمة السورية، حيث يطؿ عمينا المسؤولوف 

مريكيوف والغربيوف، بيف الفينة واألخرى ليحّذروا مف األسمحة الكيماوية "اإلسرائيميوف" وبطبيعة الحاؿ األ
السورية والزعـ بأف النظاـ يتييأ الستخداميا نحو المعارضيف أو أنيا قد تقع في أيدي المتشدديف منيـ، أو 

 أف يتـ تيريبيا إلى حزب اهلل المبناني.

بيا آذاف العالـ قبؿ غزو العراؽ عف "أسمحة ىذه المزاعـ تذكر باالسطوانة التي صّمت واشنطف ولندف 
الدمار الشامؿ" لتبرير الغزو، مع أف األياـ كشفت أف كؿ ما قيؿ لـ يخرج عف طور التمفيؽ واألكاذيب وأنو 
ال وجود ألي نوع مف ىذه األسمحة، حيث درج الغرب عمى التخويؼ مف نظاـ صّداـ عمى قاعدة وزير 

 ذب ثـ اكذب ثـ اكذب حتى يصدقؾ الناس".الدعاية النازي جوزيؼ غوبمز "اك

لذا فإف ىذا الطرح يبرر التدخؿ الغربي في سوريا بذريعة أف الدوؿ العربية غير مييأة لمتعامؿ مع مثؿ ىذه 
 المخاطر، وكأف ىذا الباب ىو األنسب إلقناع العالـ وتبرير غزو سوريا واحتالليا مستقباًل.
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معوف بيريز دور غوبمز في الكذب والتضميؿ الستغالؿ أحداث اآلف يمارس ثعمب الصييونية الماكر، ش
"الربيع العربي"، لتصب في خدمة الكياف الصييوني، فتارة يدعو لقوة تدّخؿ عربية في سوريا، وتارة يحّرض 
حياء شبح الحرب األىمية، وتارة أخرى يحاوؿ  إليقاظ الفتنة في لبناف وخمؽ قتاؿ مذىبي ال يبقي وال يذر وا 

لعالـ عمى مف لـ تستطع "إسرائيؿ" مواجيتيـ أو الوقوؼ في وجييـ إلراحتيا مف كوابيسيا. مف يسمع تأليب ا
كالـ بيريز يخّيؿ إليو أنو حمؿ وديع يسعى لخير البشرية، أو أنو وصّي عمى ىذا العالـ الذي تنقصو 

 توجييات ىذا المتّموف المتعجرؼ.

غـ أف التاريخ الطويؿ ليذا العجوز يكشؼ عف أنو المؤسؼ أف ىناؾ مف يتساوؽ مع أكاذيب بيريز، ر 
تمساح ال يتوانى عف البكاء عمى ضحاياه، فيو يحّذر مف النووي والكيماوي، وىو أوؿ مف أتى بالسالح 
النووي بعدما أنشأت لو فرنسا مفاعؿ ديمونة الذي يتيدد شعوب المنطقة بأكمميا. ويتظاىر ىذا الثعمب 

دًا سينسى أنو ىو شخصيًا مف قاد عدواف "عناقيد الغضب" الذي حصد الحرص عمى لبناف ويظف أف أح
ودمر مناطؽ بأكمميا عمى رؤوس أىميا، وأنو جزار مذبحة  7996مئات األبرياء مف النساء واألطفاؿ عاـ 

"قانا"، وأنو كاف أحد قيادات عصابات "الياغاناة" اإلرىابية، وكؿ الحروب واالعتداءات "اإلسرائيمية" تمت 
 اركتو، وبعد كؿ ىذا تـ منحو جائزة نوبؿ لمسالـ.بمب

أما بشأف الممؼ الفمسطيني فإف بيريز يحاوؿ الظيور وكأنو يغّرد خارج السرب السياسي في الكياف، ويصؼ 
الرئيس الفمسطيني محمود عباس في كؿ مناسبة بأنو "شريؾ"، لعممو أف كالمو الدعائي غير ممـز سياسيًا، 

خري، خاصة أف ىذا الثعمب لـ يخرج عف المنظومة الصييونية وجرائميا في المراحؿ بالنظر إلى منصبو الف
 الرئيسة في الصراع.

ختامًا، يجب أف ال ننسى أف بيريز ىو عّراب مشروع "الشرؽ األوسط الكبير" الذي يعيش مخاض الوالدة 
 ة جامعة الدوؿ العربية.بفضؿ ثورات "الربيع العربي"، لذا ال نستبعد أف تقدـ "إسرائيؿ" طمبًا لعضوي

 77/3/1073الخميج، الشارقة، 
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