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مستتعد لتقتديم التنتازالت فتي مقابتل ستبلم  ..اننتنياهو ينال ثقة الكنيست بحكومته: األمن أواًل في وجه إير  9
 حقيقي 
الكنيسػػت ارسػػرائيميح منحػػت فػػي ، أف الناصػػرة مػػف سػػ د تمحمػػي، عػػف أ99/3/1093الحيتتاة، لنتتدن،، ذكػػرت 

جمسػػػح ةاصػػػح أمػػػس الحكومػػػح الجديػػػدة نرئاسػػػح ننيػػػاميف نتانيػػػاهو، الثاػػػح نمالنيػػػح مطماػػػح مػػػف النػػػواب. وت ػػػـ 
وزيػػػراك. كمػػػا انتةنػػػت  19ثالثػػػوف فػػػي تػػػاري  إسػػػرائيؿ والثالثػػػح نرئاسػػػح نتانيػػػاهو، الحكومػػػح الجديػػػدة، الثالثػػػح وال

يػػػػولي أدلنػػػػتايف، وهػػػػو مػػػػف المهػػػػاجريف مػػػػف دوؿ ا تحػػػػاد « ليكػػػػود»نائنػػػػاك النائػػػػب مػػػػف  97الكنيسػػػػت نمالنيػػػػح 
« ليكود»مف  السوفياتي سانااك، رئيساك لها ةمفاك لرؤوفيف رينميف الذي قرر نتانياهو إطاحته، وهو النائب الوحيد

 الذي لـ يتسمـ اي منصب.
وقاؿ نتانياهو في كممته ا حتفاليح اف حكومته ست مؿ مف أجؿ مصػمحح جميػم مػواطني إسػرائيؿ، م ػيفاك اف 

وتػػانم أف منصػػب رئػػيس الحكومػػح ارسػػرائيميح يحمػػؿ مسػػؤوليح «. الجديػػد»و « التجرنػػح»حكومتػػه تجمػػم نػػيف 
وأكػػد أف المنصػػب «. الوحيػػدة، كمػػا أف وجودنػػا هنػػا لػػيس نالصػػدفحلمصػػير الدولػػح اليهوديػػح الواحػػدة و »كنػػر  

في وجه إيراف التي تسارع في التسمح النػووي واسسػمحح الةطيػرة التػي »يتطمب منه الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ 
وقػػاؿ انػػه يت ػػيف عمػػى الحكومػػح الجديػػدة أف «. تتسػػرب سنظمػػح اررهػػاب نتيجػػح تهػػاوي االػػرئيس ننػػار  اسسػػد

يمػػػد يػػػدم لمسػػػالـ مػػػم النػػػ ب »، م ػػػيفاك أنػػػه «جرأة لصػػػّد المةػػػاطر، ونالحكمػػػح لتاتػػػنص الفػػػرصتتحمػػػى نػػػال»
 «.مست د لتاديـ التناز ت في ماانؿ سالـ حاياي»، وأنه «الفمسطيني
قػػاؿ فػػي  نتنيػػاهو ، أفوكػػا ت، وعػػف الاػػدس المحتمػػح، مػػف 99/3/1093، الحيتتاة الجديتتدة، رام اهوننػػرت 

اف "ا ولويح الرئيسيح لمحكومح الجديدة هي الدفاع وامف الدولح ومواطنيها" منيرا الى  ندايح مراسـ اداء اليميف
"التهديػػػدات النالمػػػح الةطػػػورة" الاادمػػػح، عمػػػى حػػػد قولػػػه مػػػف ايػػػراف وسػػػوريا. ونػػػكر نتنيػػػاهو النػػػاةنيف واكػػػد اف 

يػح" م ػيفا اف اسرائيؿ عمى اسػت داد " جػراء مفاو ػات مػم نػريؾ فمسػطيني رااػب فػي الايػاـ نػذلؾ نحسػف ن
 هذم الرانح يجب اف تكوف "متنادلح".

وقػػاؿ نتنيػػاهو فػػي ةطانػػه الػػػذي قػػدـ فيػػه أع ػػاء حكومتػػه الجديػػػدة لمكنيسػػت اف حكومتػػه سػػتكوف مرنػػح مػػػف 
الناحيػػح السياسػػيح. وأ ػػاؼ "اف الحكومػػح ارسػػرائيميح الجديػػدة تمػػد يػػدها نحػػو الفمسػػطينييف وقػػد أثنتػػت إسػػرائيؿ 

سػرائيؿ سػتكوف مرة إثر اسةر  است داد ها لمتوصؿ إلػى تسػويح ماانػؿ سػالـ حاياػي وهػذا الموقػؼ لػـ يتميػر وات
مست دة لتسويح تاريةيح تنهي النػزاع مػم الفمسػطينييف مػرة والػى اسنػد وهػذا لػف يكػوف سػهال و  يمكػف أف تاػدـ 

 المطالب رسرائيؿ فاط وحتى تنجح هذم التسويح يجب تكوف مطالنات متنادلح".
 
 لمسماح بتنمية االقتصاد الفمسطيني"إسرائيل" ينية تدعو المانحين لمضغط عمى السمطة الفمسط 

تكثيؼ دعمه المالي، وال مط عمى  إلىدعت السمطح الفمسطينيح، المجتمم الدولي،  :الادس -راـ اهلل 
ن نواف تارير لمحكومح الفمسطينيح  وأنار لمسماح نتنميح ا قتصاد الفمسطيني، محذرة مف "انهيارم". إسرائيؿ

"استمرار  أف إلى، في نروكسؿ، اسرن اء"فمسطيف، دولح تحت ا حتالؿ" قنؿ اجتماع الدوؿ المانحح 
وقاؿ التارير  دولح فمسطينيح". إقامح إمكانيحاير المنروع، يممؽ ننكؿ   رج ح فيه  ارسرائيميا حتالؿ 

ات سيادة ومستامح تتطمب دعما "فمسطيف مزدهرة، وذ إفالذي حصمت وكالح فرانس نرس عمى نسةح منه، 
مف  أجزاءالكاممح لمتطوير في  ارمكاناتدوليا لمسماح لنا نا ستفادة مف التادـ، ومساعدتنا في تحايؽ 

 منطاح ج نما فيها الادس النرقيح". أنهافمسطيف، تصنؼ حاليا عمى 
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ح فمسطيف، ال مود الفاري "المنطاح ج جزء   يتجزأ مف دول أفرئيس الوزراء الفمسطيني سالـ فياض  وأكد
 إلى إنارة " في  أـتموت اعتمادا عمى كوننا المسيطريف  أوالسيادة الحايايح تزدهر  لالقتصاد الفمسطيني.

الادس النرقيح  إلى نار افحالكاممح،  ارسرائيميح% مف مساحح ال فح المرنيح الةا  ح لمسيطرة 
الفوريح والكاممح لكافح  ارزالحالطرؽ في المنطاح ج" و" إلىؿ وطالب فياض "نالوصوؿ الفوري والكام المحتمح.

الحواجز في ال فح المرنيح، نما في ذلؾ الحاجزيف المذيف، ي ز ف الادس النرقيح، ووقؼ عنؼ المستوطنيف 
وقؼ عمميات الهدـ والايود عمى النناء الفمسطيني" وحث المجتمم الدولي  إلى نار افح، ارسرائيمييفوالجنود 

 ار افيالزراعي  ارنتاج إمكانيات"التاديرات المنةف ح تحدد  إفوياوؿ التارير  عمى دعـ هذم المطالب.
 في السنح". أميركيمميار دو ر  في المنطاح ج نػ 

 اسزمحلم ائدات الفمسطينيح، تفاقـ  اسةيرة ارسرائيميحانه عالوة عمى ذلؾ فاف "مصادرة الحكومح  وأ اؼ
 إسرائيؿال رائب التي تجم ها  إلى إنارةادة، الناجمح عف ناص كنير في الدعـ الةارجي" في الماليح الح

 نيانح عف السمطح الفمسطينيح، وقامت ننامها واستةدامها لسد جزء مف ديوف فمسطينيح ةاصح لنركاتها.
في اآلثار المترتنح  وطالنت الحكومح الفمسطينيح "جميم النركاء الدولييف، ةاصح في المنطاح ال رنيح، لمنظر

 انهيار مؤسسي وسياسي". إلىالماليح الحاليح، والتي قد تتحوؿ  اسزمحعمى 
 //القدس، القدس، 

 
 ةالمخيمات في صراع سوري داخمية وخارجية بزج   أطرافاً منظمة التحرير تتهم  

نال مؿ عمى زج في سوريح تجننت الكنؼ عف اسمها  أطرافااتهمت منظمح التحرير الفمسطينيح أمس 
المةيمات الفمسطينيح في سوريح في أتوف الصراع الداةمي المسمح الجاري هناؾ، م تنرة أف الهدؼ مف وراء 

حمد أ أنمغ ع و المجنح التنفيذيح لممنظمح الدكتور و  ذلؾ النيؿ مف رمزيح المةيـ نوصفح رمزاك لحؽ ال ودة.
تكنت أوؿ مف أمس في مةيـ سنينح في ريؼ مجزرة ار  أفصناح أمس  "صوت فمسطيف" إذاعحمجد ني 

 عنرات ارصانات الةطيرة. إلىفمسطينياك، إ افح  دمنؽ ذهب  حيتها أكثر مف 
وعنر مجد ني عف نالغ اسلـ  ستمرار استهداؼ المةيمات الفمسطينيح في سوريح راـ كؿ الجهود التي 

ل سكري هناؾ، متهماك أطرافاك إقميميح نال مؿ عمى نذلتها الايادة الفمسطينيح لتحييدها مف الصراع السياسي وا
أرض الم ركح لمصمحتهـ في استهداؼ هذم المةيمات التي لها رمزيح  إلىجر الفمسطينييف واستدراجهـ 

سياسيح متميزة وال مؿ عمى تاسيـ الفمسطينييف هناؾ نيف جانني الصراع.وكاف مةيـ اليرموؾ الاريب مف 
 جئ مسرحا لكثير مف المارات والهجمات المتنادلح نيف قوات  ألؼ  دمنؽ الذي ي يش فيه أكثر مف
 النظاـ السوري وقوات الم ار ح.

 //البيان، دبي، 
 
 الجديدة متطرفة وستعطل "التسوية" االحتبللعريقات: حكومة  

ت، أف مالمح أكد ع و المجنح التنفيذيح لمنظمح التحرير الفمسطينيح د.صائب عرياا: نادر الصفدي - ازة
 الحكومح ارسرائيميح التي جر  تنكيمها مؤةراك تميؿ التي "التطرؼ".

، أف "الايادة الفمسطينيح   تراهف كثيراك ا ثنيفوأو ح عرياات في تصريح ةاص نػ"فمسطيف أوف  يف"، 
نجاح ال  مميح السمميح عمى وزراء الحكومح ارسرائيميح الجدد، نادر التزاـ تمؾ الحكومح نمنادئ السالـ وات
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وطالب عرياات الحكومح ارسرائيميح الجديدة، ناتةاذ ةطوات إيجانيح نناءة، تساعد  المت ثرة في المنطاح".
 في دفم عمميح السالـ لألماـ وا عتراؼ كذلؾ نالحاوؽ الفمسطينيح كاممحك   مناوصح.

تي تجري عمى اسرا ي الفمسطينيح كما دعا حكومح ا حتالؿ نالوقؼ الفوري لكافح ال مميات ا ستيطانيح ال
المحتمح، وارفراج عف كافح اسسر ، وا عتراؼ نالمرج يات الدوليح التي طالنت وأكدت عمى أحايح 

 "إسرائيؿ"وقاؿ:" نأمؿ أف تكوف هناؾ نيح حايايح لد   الفمسطينييف في الحصوؿ عمى دولتهـ المستامح.
 أساس إرجاع الحاوؽ ومندأ حؿ الدولتيف". نتحايؽ سالـ عادؿ في المنطاح، يكوف منني عمى

 //فمسطين أون الين، 
 
    المصرية ضد  الفمسطينيين محاولة لتشويه صورة اإلسبلميين اإلعبلميةالحممة  عزيز دويك: 

أكد الدكتور عزيز دويؾ، رئيس المجمس التنري ي الفمسطيني، أف الحممح ارعالميح المصريح التي : راـ اهلل
الفمسطينييف في قطاع ازة وحركح المااومح ارسالميح "حماس" تهدؼ إلى "إيااع نرخ في  تنف  د

 ال القات الطينح نيف مصر وفمسطيف".
، "هذم الحممح الم ادة تاودها /وأ اؼ دويؾ، في تصريحات ةاصح لػ"قدس نرس"، ا ثنيف 
ناصد تنويه صورة النظاـ المنتةب مف  الم ار ح المصريح، وتحديداك أتناع النظاـ النائد انظاـ منارؾ ،

 الن ب المصري ومحاولح لتنويه صورة ارسالمييف الذيف مف ةاللهـ سيتركز ويتدعـ موقؼ مصر".
ولفت رئيس المجمس التنري ي الفمسطيني النظر إلى وجود ما أسمام "ترويكا" في دولح ارمارات ال رنيح 

دة  د ارسالمييف في ال الـ ال رني وارسالمي في دوؿ ثورات المتحدة، قاؿ إف "مهمتها قيادة الثورة الم ا
وتانم الاوؿ: "وهذم الترويكا مكونح مف الثالثي النكد، محمد دحالف االايادي المفصوؿ مف حركح  التميير".

"فتح" ورئيس جهاز اسمف الوقائي المنحؿ في ازة  و احي ةمفاف اقائد نرطح دني  وأحمد نفيؽ االمرنح 
النتةانات الرئاسيح في مصر ، وهؤ ء ينكموف ةميح تةمؽ عانات وأزمات في وجه التحرؾ السانؽ ل

 ارسالمي الذي ينهد مّداك جماهيرياك مناطم النظير في المنطاح"، كما قاؿ.
وأو ح دويؾ أف "هدؼ الم ار ح المصريح مف تمؾ الحممح إيااع المزيد مف ال مط عمى الايادة المصريح 

 ن ني نيف الايادة الجديدة المنتةنح وجماهير الن ب المصري".لنزع التواصؿ ال
وندد عمى أف "مصر وحركح حماس ستةرجاف قريناك مف تمؾ اسزمح المفت مح نأكثر قوة وثنات ونجاح 
وتحايؽ اسماني كمها"، م يفاك: "ال القح نيف مصر وحماس ستتدعـ عندما تدرؾ مصر وجماهيرها مد  

طينييف وحماس عمى أمف واستارار وثنات وديمومح النظاـ المصري في إنجاز الحرص النديد لد  الفمس
 منروعه الوطني".

 //قدس برس، 
 
 انتصار لؤلسرى وشعبنا الشراونةتحرير أحمد بحر:  

استانؿ اسسير المحرر أيمف النراونح المن د لماطاع أمس وفدا مف المجمس التنري ي  :نفوذ النكري -ازة 
ئب د. احمد نحر الذي قدـ له التهاني ن د تحررم مف سجوف ا حتالؿ وةو ه لإل راب عف نرئاسح النا
تحرير النراونح هو انتصار لألسر  ون ننا ويدلؿ عمى الدور النطولي لمم تاميف  إفوقاؿ نحر  الط اـ.

مى تحرير لكسر الايد راـ نناعح السجاف م رنا عف أممه أف تاوـ المااومح نواجنها رجنار ا حتالؿ ع
أف  إ راـ أف ازة لمجميم واف المن د يحؿ نيف أهمه وذويه  أنه وأو ح نحر اسسر  مف كافح السجوف.
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سياسح ارن اد التي تنتهجها إسرائيؿ نحؽ اسسر  المحرريف هي قرارات ظالمح ومةالفح لكافح المواثيؽ 
 واسعراؼ الدوليح الةاصح نحاوؽ ارنساف.

 //، الحياة الجديدة، رام اه
 
 طالب عباس بسحب اعترافه بهاوي عن الفمسطينيين "صفة الجئ" إسقاطأبو السبح يحذر من  

حذَّر وزير اسسر  والمحرريف والالجئيف د. عطا اهلل أنو السنح، ا ثنيف، مف مساعي : مريـ النونكي - ازة
"كارثح يجب ا نتنام إليها، ولها  ا حتالؿ ارسرائيمي رسااط صفح  جئ عف الفمسطينييف، م تنراك ذلؾ

 مدلو ت ةطيرة" عمى حد رأيه.
وطالب أنو السنح ةالؿ نرنامج "لااء مم مسئوؿ" الذي ينظمه المكتب ارعالمي الحكومي، الن ب 

وأنار إلى  الفمسطيني والمثافوف والساسح نأف ينا موا مف أجؿ تحديد مصطمح مف هو الالجئ الفمسطيني.
، و عرفت الالجئ الفمسطيني نأنه ياتصر عمى مف هجروا قسرا في عامي  أف اسمـ المتحدة

 فيما لـ ينمؿ هذا الت ريؼ مف تناسموا مف هؤ ء المهجريف، وفؽ أنو السنح.
روا هي الالهيح نو اس، قائالك: "إسرائيؿ"روا ةدماتها منذ ثالثيف عاماك، وتواطئها مم نو اسواستنكر تاميص وكالح 

وطالب أنو السنح رئيس السمطح محمود  ت في فـ الن ب الفمسطيني لتنسيه ق يته ووطنه".التي و  
عناس نسحب اعتراؼ منظمح التحرير لدولح ا حتالؿ ارسرائيمي، ورفم يد أجهزته اسمنيح في ال فح المرنيح 

 فمسطيف. المحتمح عف المااومح، وكذلؾ إيجاد منروع استراتيجي نايادة حكيمح تس ى  سترداد أرض
 //فمسطين أون الين، 

 
 خريشة: أطراف مصرية تستفيد من عناصر فمسطينية لبلنقبلب عمى شرعية مرسي النائب  

أكد حسف ةرينح، النائب الثاني لرئيس المجمس التنري ي الفمسطيني، وجود عناصر فمسطينيح تادـ : الةميؿ
لالناالب عمى نرعيح الرئيس المصري محمد ةنراتها وةدماتها سطراؼ نالم ار ح المصريح، تس ى 

 مرسي.
وأنار ةرينح، في تصريحات ةاصح لػ"قدس نرس" إلى أف هذم ال ناصر الفمسطينيح، والتي لـ يسمها، "لها 
مواقؼ عدائيح مم حركح حماس نمزة"، في أنارة إلى عناصر أمنيح فرت مف الاطاع إناف سيطرة حماس 

ل ناصر "تتوافؽ مصالحها مم مصالح أطراؼ في الم ار ح المصريح والتي عميه،  فتكا النظر إلى أف هذم ا
تس ى ننكؿ دائـ لتأليب الرأي ال اـ المصري عمى حكـ ارةواف وتجد أسهؿ الطرؽ ننث ارناعات والفتف 

لصاقها نالفمسطينييف وةاصح نحركح حماس. واعتنر أف "ما ينث مف إناعات عف تدةؿ فمسطيني  وات
اس نمصر وما ت مؽ ناقتحاـ سجوف مصريح وتنكيؿ ةاليا عسكريح لحماس وارةواف وةاصح مف قنؿ حم

نسيناء وايرها، مةالفح لممنطؽ والواقم، وي مـ مطماو هذم ارناعات أف "قدرات حماس محدودة ونالكاد 
 تستطيم إدارة أمورها نمزة في ظؿ الحصار المطنؽ عميها".

 //قدس برس، 
 
 
 
 "أوسمو" فشمت عمى المستوى الفمسطيني والعربي تفاقيةاالبرغوثي: مصطفى  
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اتفاقيح أوسمو  أفأكد الدكتور مصطفى النراوثي اسميف ال اـ لممنادرة الوطنيح الفمسطينيح : لننى ن الف
فنمت عمى المستو  الفمسطيني وال رني، ولكنها نجحت عند الجانب ارسرائيمي نم نى أنها حاات اسهداؼ 

منها، في حيف أف كثيرا مف الن ب الفمسطيني وأي ا كثيرا مف الن وب ال رنيح كانوا  التي كانت مرجوة
يروف أف تمؾ ا تفاقيح ت د إنجازا لمفمسطينييف، م يفا أنها نات الصؼ الفمسطيني نحجح حؿ المنكمح 

 نرمتها عف طريؽ المفاو ات والتسويح السمميح.
ي عادت  مف ف اليات اليوـ اسةير مف منتد  الجزيرة وأ اؼ ةالؿ ندوة "عنروف عاماك عمى أوسمو" الت

"كذلؾ ةمات حالح مف التنتت في حركح التحرر الفمسطيني، وهمنت النناب الفمسطيني لفترة  السانم:
طويمح. أما مف الناحيح ارسرائيميح فإف تمؾ ا تفاقيح  منت فكرة الانوؿ ال رني ندولح إسرائيؿ، وكسنت 

ماف استمرار ا ستيطاف والتهويد و ـ اسرا ي والتطهير ال رقي نحؽ الن ب إسرائيؿ وقتا طويال ل 
في ال فح المرنيح والادس   يةتمؼ نأي حاؿ مف اسحواؿ عما حصؿ في  اآلفالفمسطيني، فالذي يجر  
، عالوة عمى كسب إسرائيؿ لموقت في ظؿ حالح مف المياب ال رني المتزامف يافا وأماكف أةر  عاـ 

 نح جارفح في الهيمنح والسيطرة ارقميميح مف قنؿ إسرائيؿ".مف را
 //الشرق، الدوحة، 

 
 أوباماعنوان القيادة الفمسطينية لزيارة  "االنتظار عمينا"القدس العربي": " 

 أوناماناراؾ  اسمريكيت يش الايادة الفمسطينيح حالح مف ا نتظار لما يحممه الرئيس  :وليد عوض - راـ اهلل
 .رسرائيؿنوصوله  اسرن اءتندأ ادا  أفي ج نته ةالؿ زيارته المرتانح لممنطاح، والتي ماررا ف

الفمسطينيح يجهؿ  واسرا ي إسرائيؿفي  سونامالتأميف الحمايح  اسمريكيح اسمنيحوفيما تجري ا ست دادات 
ئناؼ عمميح المفاو ات في ج نته نهدؼ است أوناماالايادة الفمسطينيح ما الذي يحممه  أع اءم ظـ 

قامحالصراع في المنطاح  رنهاءوالفمسطينييف لموصوؿ  تفاؽ سالـ نيف الجاننيف  ارسرائيمييفالمتوقفح نيف   وات
 .المحتمح عاـ  اسرا يعمى  إسرائيؿجانب  إلىالدولح الفمسطينيح 

لفمسطيني ن رورة وقؼ وفي الوقت الذي ي نر فيه جميم المسؤوليف الفمسطينييف عف ثنات الموقؼ ا
 أيما تـ استئنافها، تصؿ نالحوار مم  إذامفاو ات مستانميح  أيح رنهاءا ستيطاف وو م جدوؿ زمني 

 ."عمينا ا نتظار"كممح  إلىمنهـ 
هي الكممح الدارجح لد  جميم المسؤوليف الفمسطينييف نمف فيهـ الرئيس  "عمينا ا نتظار"وناتت كممح 

 في ج نته عمى ص يد الممؼ الفمسطيني. أوناماس لم رفح ما يحمؿ الفمسطيني محمود عنا
 أوناماتحدثت حوؿ توق ات الايادة الفمسطينيح مف زيارة أو ةاطنت  أومسؤوؿ فمسطيني توجهت  أيوالى 

 أوناماستجد ناف الجميم ينهي حديثه نالدعوة لالنتظار، مم التأكيد ناف   احد ي رؼ ننكؿ دقيؽ ما يحمؿ 
انه عمى  إ ، وعودة الطرفيف لطاولح المفاو ات، ارسرائيميح ستئناؼ المفاو ات الفمسطينيح  أفكارمف 

ن د ستح  أميركيحمنادرة سالـ  أونامايادـ  أف إمكانيححوؿ  إسرائيميحتتحدث مصادر  ارسرائيميالجانب 
 إلىالؿ تمؾ الفترة، منوهح لـ تنجح الجهود في استئناؼ المفاو ات ة إذانهور مف زيارته المرتانح لممنطاح 

 .ارسرائيميح، وفؽ المصادر الدولح الفمسطينيح مم نهايح  إقامحعمى  رورة  أمريكيا إصراراهناؾ  أف
عممها نوجود منادرة  أوومف جهته نفى الدكتور صائب عرياات كنير المفاو يف الفمسطينييف استالـ السمطح 

   عمـ "ؿ نهايح ال اـ الاادـ، وقاؿ في تصريحات صحافيح الدولح الفمسطينيح نحمو  رقامح أميركيح
 ."تاديرات، و  عروض رسميح أمريكيح في النأف إسرائيميحلدينا نهكذا ةطح، وما تـ ننرم في وسائؿ إعالـ 
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 //القدس العربي، لندن، 
 
 ةبما يحافظ عمى السيادة الفمسطيني أوبامايشرف عمى زيارة  رئاسيالالضفة: الحرس  

قاؿ الحرس الرئاسي إنه ونالتنسيؽ مم اسجهزة اسمنيح مف سينرفوف ننكؿ تاـ عمى ترتينات  :وفا -راـ اهلل 
 زيارة الرئيس اسميركي ناراؾ أوناما لراـ اهلل ونيت لحـ نما يحافظ عمى السيادة الفمسطينيح.

ته عديد وسائؿ ارعالـ مف أقاويؿ في الحرس الرئاسي ما تداول ارعالـوانتاد ال ايد اساف نمر مدير دائرة 
وتصريحات ةاصح نزيارة أوناما، والتي أثارت ن ض ارناعات في النارع الفمسطيني، هدفت مف التاميؿ 
 مف المجهودات التي تاوـ نها اسجهزة اسمنيح الفمسطينيح عامح، وجهاز الحرس الرئاسي ننكؿ ةاص.

أسنوعيف التح ير لةطح تأميف حمايح الرئيس اسميركي، وأنار إلى أف الحرس الرئاسي ندأ منذ أكثر مف 
 نالتنسيؽ مم الطواقـ اسمنيح اسميركيح التي زارت فمسطيف.

 //الحياة الجديدة، رام اه، 
 
 تجنيد العمبلء فيالفيسبوك وتويتر كبديل لمجنس  تستخدم" سرائيل"إ: يالعقيد محمد الف 

"، التانم لمحكومح الداةميجهاز "اسمف  فيال انط النارز  ،يؿ ال ايد محمد  ف: قامصطفى حنوش
 فيقطاع ازة، إف المةانرات ارسرائيميح قمصت مف استةداـ "الجنس" كوسيمح لتجنيد ال مالء  فيالفمسطينيح 

ازة، وناتت ت مؿ تحت مسميات "مراكز دراسات وأنحاث وجم يات ةيريح إنسانيح لتحاوؿ تجنيد أساتذة 
 احثيف وأسر النهداء واسسر ".الجام ات والن

وأ اؼ  في في حوارم مم مراسؿ وكالح اسنا وؿ لألنناء أف المةانرات ارسرائيميح تحاوؿ إسااط كؿ 
، أةالقيأو  قيميأو  إنسانيرادع  أيال مالح، مستةدمح كافح وسائؿ ا نتزاز المتاحح لها دوف  في فمسطيني

حاؿ  فيات ارنسانيح، وتهددهـ نحرمانهـ مف السفر أو ال الج حيث تنتز المر ى والطالب وذو  ا حتياج
"الناناؾ" ناتوا يركزوف  ارسرائيمي الداةميإلى أف  ناط جهاز اسمف  يوأنار  ف رف وا الت اوف م ها.

مثؿ فيسنوؾ وتويتر، نار افح إلى المنتديات وأجهزة الجواؿ  ا جتماعيعمى استةداـ مواقم التواصؿ 
" الجنسيوأو ح أف إسرائيؿ قمصت مف استةداـ "ارسااط  ء مف الفمسطينييف داةؿ قطاع ازة.لتجنيد عمال

حيث كاف هناؾ احتكاؾ  لتجنيد عمالء، منيناك أنها كانت تستةدمه عندما كانت تحتؿ ازة قنؿ عاـ 
 منانر نيف الفمسطينييف ورجاؿ المةانرات ارسرائيميح.

 //وكالة األناضول لؤلنباء، انقرة، 
 
 ألف أسرة بالضفة والقطاع مئةل مبليين دوالر سنوياً  قدم : نبالضفة" الشؤون االجتماعية" 

ألؼ أسرة  راـ اهلل: قالت وزيرة النؤوف ا جتماعيح ماجدة المصري: إف الوزارة قدمت مساعدات لنحو 
دو ر سنوياك، راـ اسزمح مميوف  ألؼ فرد، ونكمفح فاقت  في ال فح والاطاع ت ـ أكثر مف 
 الماليح التي تمر نها السمطح الوطنيح.

جاء ذلؾ ةالؿ جمسح نااش نظمتها وزارة النؤوف ا جتماعيح، نراـ اهلل، أمس، لتاييـ "نتائج نرنامج 
 المساعدات الناديح".

ارة نفمسطيف، وقالت المصري "إف ال ديد مف التاارير الدوليح، أنادت ننظاـ المساعدات الذي تتن ه الوز 
وأ افت في كممح لها: "إف  ناعتنارم مف أف ؿ اسنظمح في ال الـ، مف حيث التمطيح ومنهجيح ا ستهداؼ".
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% مف الفئح المستهدفح، وهي أعمى نسنح في ال الـ، نسنح الّدّقح في ا ستهداؼ نفمسطيف وصمت إلى 
 .ازة"% مف سكاف ال فح وقطاع ةاصح في ظؿ تاديـ المساعدات لنحو 

 //األيام، رام اه، 
 
 / فبراير الماضيومتضامنا دخموا غزة خبلل شباط زائراً  735الداخمية في غزة:  

أفادت اردارة ال امح لمم انر نوزارة الداةميح في الحكومح الماالح أف عدد اسجانب  :الادس دوت كوـ - ازة
نناط الما ي عنر م نري رفح ونيت حانوف  والنةصيات المت امنح الذيف دةموا قطاع ازة ةالؿ نهر

الم انر في تارير لها، أمس ا ثنيف، أف مف نيف  إدارةوذكرت  زائرا ومت امنا أجننيا. نمغ أكثر مف 
أجننياك دةموا الاطاع عنر م نر نيت حانوف، فيما نمغ عدد المت امنيف اسجانب الذيف دةموا  الزائريف 

 مت امناك أجننياك. ازة عنر م نر رفح النري 
وأكدت أف المت امنيف اسجانب زاروا ازة  مف وفود رسميح ونرلمانيح وأهميح وطنيح وأكاديميح ون نيح، فيما 

 مف فمسطينيي الداةؿ. دةؿ إلى الاطاع ةالؿ نهر نناط عنر م نر نيت حانوف 
 //القدس، القدس، 

 
 ثار الفمسطينية في بمدية رفح لآل تفتتح معرضاً  "السياحة واآلثار"غزة:  

  م ر ا لآلثار الفمسطينيح في مدينح رفح جنوب قطاع /افتتحت وزارة السياحح واآلثار ا ثنيف ا: رفح
وتحدث صنحي أنو ر واف رئيس نمديح رفح، ةالؿ افتتاح  ازة، تحت عنواف "رفح.. تاري  وح ارة".

, ارسالمي ارات التي ت اقنت عميها منذ الادـ حتى الفتح الم رض، عف اسهميح التاريةيح لمدينح رفح والح
منيركا إلى ما ت ر ت له المدينح مف عمميات نهب وسرقح وتةريب تجام المننآت اسثريح مف قنؿ ا حتالؿ 
قناع ال الـ  "الذي حاوؿ ومازاؿ يحاوؿ ننتى الوسائؿ طمس كؿ ما يدؿ عمى عراقح الح ارة الفمسطينيح وات

  وجود لما يسمى نفمسطيف".الةارجي انه  
 //قدس برس، 

 
 غير واردةو  سيناء مرفوضة فيتوطين فمسطينيين  فكرةموسى أبو مرزوق:  16

الدكتور موسى أنو ، أف ياسر عند المطيؼناالك عف مراسمها  19/3/2013اليوم السابع، مصر،  ذكرت
 فياؾ نيح لتسكيف الفمسطينييف لحركح حماس، نفى أف تكوف هن السياسيمرزوؽ، نائب رئيس المكتب 

سيناء، قائال" إف هذم فكرة مرفو ح مف اسساس"، مو حا أف الفمسطينييف مرتنطوف نأر هـ و  نديؿ لهـ 
أسرة  أينممت حروب وأزمات ولـ تفكر  الفمسطينيعف ذلؾ،  فتا إلى أف هناؾ فترات مرت عمى الن ب 

 ذلؾ. في
دقياح" عمى قناة "المحور"،  90ننرنامج " الميثيعمرو  ارعالميم ورفض أنو مرزوؽ ةالؿ مداةمح هاتفيح م

أف تكوف هناؾ عناصر مسمحح مف حماس عمى أرض سيناء، مؤكدا عمى أف مئات الفمسطينييف يدةموف 
 ويةرجوف مف سيناء لممارسح أعمالهـ.

كد أف أ ،زوؽأنو مر أف وكا ت ناالك عف ال الااهرةمف  19/3/2013وكالة سما اإلخبارية، وأ افت 
الحديث عف عالقح حركح حماس ناسحداث التي تكوف نسيناء تجدد نفسها منذ زمف، منيراك إلى أف مف قاـ 
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نااتياؿ الجنود المصرييف نرفح هـ أنفسهـ الذيف ذهنوا في اتجام "كـر أنو سالـ" وتـ قصفهـ داةؿ حدود 
 ها التي ياوـ نها مجهولوف".فمسطيف، وأ اؼ "لـ تكف حادثح رفح هي الحادثح اسولى مف نوع

وأو ح "نائب رئيس المكتب السياسي لحركح حماس" في حوارم ننرنامج "الن ب يريد" عمى قناة "التحرير" 
امس ا ثنيف، أنه تـ توجيه اتهامات إلى حركح حماس نسنب التدافم السياسي نمصر فتـ الزج ناسـ "حماس" 

فمسطينيح لها م نريف والحدود نيف الدولتيف مسئوليح مصريح في ق يح رفح، مؤكداك أف اسنفاؽ المصريح ال
 فمسطينيح منتركح، وأ اؼ "  يمكف أف نماي نأعناء ق ايا حدوديح عمى طرؼ واحد فاط".

وأكد أف حركح حماس تت اوف مم اسجهزة اسمنيح المصريح لموصوؿ إلى حاياح اسمور، وأ اؼ "الم مومات 
يح نادمها لمجانب المصري دوف إنطاء، وفوجئنا نحادث رفح كما فوجئ نها التي لدينا في كؿ الاصص اسمن

الجانب المصري"، كما تساءؿ عف أسناب استةداـ الاوات اسمنيح ارسرائيميح لمانانؿ الحارقح وسرعح قصؼ 
الطائرات ارسرائيميح لمسيارة التي كانت تحمؿ اسفراد المسئولوف عف حادثح رفح، وأ اؼ "تـ استةداـ 

 الانانؿ الحارقح حتى   يتـ الت رؼ عمى هويح هؤ ء المجرميف".
 

 لمسبلم الحقيقي في ظل  حكومة برئاسة نتنياهو فرصةنبيل شعث: ال توجد  17
قاؿ ع و المجنح المركزيح لحركح فتح ننيؿ ن ث إنه "  توجد فرصح لمسالـ : ناديح س د الديف - عماف

 يس الوزراء ارسرائيمي ننياميف نتنياهو.الحاياي في ظؿ تمؾ الحكومح"، نرئاسح رئ
وأ اؼ، لػ"المد" مف فمسطيف المحتمح، إف "هذم الحكومح   تريد "حؿ الدولتيف" وترفض إحداث أي تادـ 
حاياي في مسار ال مميح السمميح، ةال مواصمح ا ستيطاف في اسرا ي المةصصح رقامح الدولح 

 .1967ف حدود ال اـ الفمسطينيح المتصمح والمستامح عميها"،  م
وأو ح أف "الفمسطينييف لف يتوق وا مف تمؾ الحكومح نيئاك، حيث ستس ى، نثاؿ االة مستوطني ال فح 
المرنيح المحتمح فيها ونايادة اليميف المتطرؼ، إلى ت ميؽ ا حتالؿ نا ستيطاف وت طيؿ أي محاولح مف 

 انيح".جانب اسسرة الدوليح لم مط عميها لوقؼ اسننطح ا ستيط
وأنار إلى اياب ال مميح السمميح عف ةطاب رئيسح حزب ال مؿ انيمي يحموفيتش  لصالح ا ننماؿ 
نالا ايا ا جتماعيح وا قتصاديح التي تهـ الداةؿ ارسرائيمي، نينما تكميؼ تسيني ليفني نممؼ المفاو ات 

   ي ني الكثير، طالما "هدفت الحكومح لالستيطاف وليس لمسالـ".
إلى  رورة "تحايؽ المصالحح الفمسطينيح ومواصمح الحراؾ الدولي واستاطاب الدعـ ال رني ارسالمي  ولفت

لمواجهح التحديات"،  فتاك إلى أف "الايادة الفمسطينيح ستنرح لمرئيس أوناما ةالؿ المااء نه ال راقيؿ التي تاؼ 
 أماـ تادـ ال مميح السمميح، وعمى رأسها ا ستيطاف".

 19/3/2013ن، الغد، عما
 

 لمعممية السممية جديداً  حواتمة: زيارة أوباما استطبلعية وال تفتح أفقاً  18
قمؿ أميف عاـ الجنهح الديماراطيح لتحرير فمسطيف نايؼ حواتمح مف أهميح النتائج المتوق ح لزيارة  :عماف

ستطالعيح   تفتح آفاقاك الرئيس ا مريكي ناراؾ أوناما لألرا ي المحتمح اسسنوع الحالي، واصفاك نأنها "ا
 جديدة لم مميح السمميح".

وقاؿ، في مؤتمر صحفي عادم أمس ن ماف، إف الزيارة، نحسب ما أعمنه النيت اسنيض منذ ارنهار عنها، 
   تحمؿ أيح منادرة أو ةطح مف نأنها تحريؾ ال مميح التفاو يح".
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يح ولجس الننض وست انها زيارة وزير ةارجيته وقاؿ حواتمح اف زيارة الرئيس ا ميركي ستكوف فاط استطالع
جوف كيري الذي رنما تكوف زيارته تكميميح لزيارة اوناما وقد تدةؿ في النحث عف حموؿ سياسيح واستئناؼ 

 المفاو ات الفمسطينيح ا سرائيميح.
 19/3/2013الغد، عمان، 

 
 في القاهرة بعد أياميجتمع شورى حماس  مجمس: بيروت أوبزرفر 19

عرنت مصادر رفي ح المستو  في حركح حماس لنيروت أونزرفر عف ةنيتها مف أف تؤثر اسةنار أ: ةاص
التي ننرت في اليوميف الما ييف في وسائؿ ارعالـ المصريح والتي حّممت حركح حماس مسؤوليح ماتؿ 

كانت الجنود المصرييف الستح عنر في ننه جزيرة سيناء في نهر أاسطس الما ي، عمى الموافاح التي 
الايادة المصريح قد اعطتها لايادة الحركح ل اد اجتماع مجمس النور  في ال اصمح المصريح الااهرة المزمم 
عادم ةالؿ اسياـ الاميمح المانمح، منيرة الى اف هذا الحدث، اي اجتماع مجمس نور  حماس، ي تنر 

وريح عمى ص يد ال القات نيف الةطوة ا ولى مف نوعها ن د تولي السيد محمد مرسي منصب رئيس الجمه
 حركح ارةواف المسمميف المصريح وحركح حماس

وقالت المصادر اف رئيس المكتب السياسي لحركح حماس ةالد من ؿ ومسؤوليف آةريف مف المكتب 
السياسي لمحركح نما فيهـ أسامح حمداف وعزت الرنؽ وصموا ف ال إلى الااهرة وان موا إلى الايادي في 

أنو مرزوؽ المايـ ننكؿ دائـ في مصر، فيما يتوقم وصوؿ اآلةريف نما فيهـ رئيس وزراء الحركح موسى 
 .حماس اسماعيؿ هنيح وايرهـ مف قطاع ازة لممناركح في إجتماع مجمس النور 

وأ افت المصادر أف هذا ارجتماع سوؼ ي اد ن د أف تـ تأجيمه عدة مرات ةالؿ اسنهر الاميمح الما يح 
ال اصمح المصريح رن اادم عمى  وء ال القات الحميميح التي ترنط نيف الرئاسح المصريح  وأنه تـ إةتيار

ونيف حركح حماس، منيرة الى اف احد  ا سناب التي من ت حتى اآلف ان ااد مجمس النور  ت ود إلى 
الةالفات الحادة التي تدور في صفوؼ قيادة الحركح حوؿ هويح رئيس المكتب السياسي مف جهح 

 لتجاوزات الكنيرة التي حصمت ةالؿ ارنتةانات الداةميحوا
ورجحت المصادر اف يسفر اجتماع مجمس النور  عف التمديد لرئيس المكتب السياسي الحالي ةالد من ؿ 
لو يح جديدة عمى الراـ مف الم ار ح النديدة التي انداها وينديها موسى انو مرزوؽ الذي يطمح لتولي هذا 

 .المنصب
مصادر نأف مو وع اجتماع مجمس النور  ي تنر مف أحد أهـ أسرار حركح حماس التي تحرص وةتمت ال

 عمى عدـ ننر أي ةنر يت مؽ نذلؾ.
 18/3/2013، بيروت أوبزرفر

 
 
 

 يوماً  260بانتزاع حريته بعد إضراب عن الطعام لمدة  الشراونةحماس تبارك لؤلسير أيمن  20
جاح اسسير أيمف النراونح مف مدينح الةميؿ نال فح المحتمح ازة: ناركت حركح حماس لمن ب الفمسطيني ن

اف الصهيوني ن د إ راب عف الط اـ لمدة   يوماك. 260في انتزاع حريَّته مف السجَّ
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  أرسمت نسةح منه لػ "قدس نرس" تأكيدها عمى أولويح 3|18وجددت "حماس" في نياف لها اليوـ ا ثنيف ا
، وقاؿ النياف: "إنَّنا في حركح "حماس" إذ ننارؾ جماهير ن ننا وأسرانا ممؼ اسسر  في السجوف ا سرائيميح

النواسؿ هذم الفرحح، فإننا ن دها مناوصح ن د قرار ا حتالؿ الجائر وال نصري نإن اد اسسير عف أهمه؛ 
 رنيف ونحّذر ا حتالؿ الصهيوني مف ممنَّح ا ستمرار في انتهاكاته وجرائمه  د أسرانا اسنطاؿ ةاصح الم

عف الط اـ، ونؤّكد أفَّ مهّمح تحريرهـ ستناى دوما عمى رأس أولوياتنا الوطنيح حّتى ين موا نالحريح عمى 
 أر هـ ونيف أهمهـ".

 18/3/2013قدس برس، 
 

 بمحاولة إدخال مخيمات البلجئين الفمسطينيين في الصراع سوريةفتح تتهم أطرافًا في  21
وريح سمير الرفاعي امس مف محاو ت ن ض أطراؼ الصراع حذر مسؤوؿ حركح فتح في س :كونا –ازة 

 «.هذم المةيمات مستهدفح في رمزيتها»ادةاؿ المةيمات الفمسطينيح هناؾ في النزاع،  فتا الى اف 
مةيمات الالجئيف الفمسطينييف ةاصح في »اف « صوت فمسطيف»وأكد الرفاعي في تصريحات  ذاعح 
 «.اح صداـ اصنحت مستهدفح نذاتهامنطاح ريؼ دمنؽ الذي تحوؿ الى منط

« مةيـ سنينح كاف اأوؿ مف  امس مسرحا لمصداـ نيف الاوات المواليح لمنظاـ والم ار ح»وا اؼ اف 
 «.اف ذلؾ حدث قنؿ اياـ قميمح في مةيـ ةاف الني  حيث ساطت عنرات الاذائؼ عمى المةيميف»مؤكدا 

زج المةيـ في هذا الصراع »لسالح والمسمحيف نمحاولتها واتهـ الرفاعي اطرافا دوليح وةارجيح ذات عالقح نا
ورفض الايادي في حركح افتح  الكنؼ عف «. والنيؿ منه  نه يرمز الى حؽ ال ودة لالجئيف الفمسطينييف

 اسماء تمؾ الجهات المتورطح في مهاجمح المةيمات.
 19/3/2013الرأي، الكويت، 

 
 زعة األمن واالستقرار داخل المخيماتمحاولة زعلإجماع فمسطيني لمتصدي جهاد طه:  22

وجود إجماع »في لنناف جهاد طه، عمى « حركح حماس»يندد ع و الايادة السياسح لػ: حسيف س د
 «.فمسطيني لمتصدي سي محاولح لزعزعح اسمف وا ستارار داةؿ المةيمات

يصوف عمى نااء هذم مةيماتنا لف ت يم النوصمح، فا يتنا اسساسيح هي فمسطيف، ونحف حر »وياوؿ اّف 
الفمسطيني، والتنسيؽ الفمسطيني  -أهميح التنسيؽ الفمسطيني »، ولفت إلى «المةيمات ةارج أي اصطفاؼ

 «.المنناني، وةصوصاك مم قيادتي أمؿ وحزب اهلل -
المةيمات هي اليـو نمنأ  عف اسحداث، لكّف ا كتظاظ السكاني الذي تنهدم »وينير طه إلى أف 

، نافياك نفياك قاط اك وجود «تدّفؽ النازحيف الفمسطينييف مف سوريا يولد ن ض ا نكا ت المةيمات جّراء
 «.عناصر مف جنهح النصرة أو الااعدة في مةيمات المنطاح

19/3/2013، السفير، بيروت  
 

 : الحكومة االسرائيمية الجديدة تواجه عدة تحديات أبرزها التهديد االيرانييزبير  13
أف تحػػػديات عديػػػدة تواجػػػه الحكومػػػح الجديػػػدة، فػػػي ماػػػدمتها التهديػػػد  يػػػز، نػػػم وف نير ميالػػػرئيس ارسػػػرائيقػػػاؿ 

 ا يراني والمفاو ات مم الفمسطينييف.
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الى مارم الميمح الما ػيح,  لتاػاط الصػورة  33ػجاءت أقواؿ نيرس لد  وصوؿ اع اء الحكومح اا سرائيميح ال
 لكنيست.التاميديح ن د اف اد  الوزراء تصريح الو ء اماـ ا

 99/3/1093، 48عرب 
 

 رفض تجميد االستيطاننليبرمان: ال حل لمصراع و  14
 ،وزير الةارجيح ارسرائيمي السانؽ أفيمدور لينرماف أمس : قاؿنرهـو جرايسي - الناصرة

في المؤتمر الصحفي الذي عادم أمس فػي الكنيسػت، إف "مػف يتحػدث عػف حػؿ لما ػيح الفمسػطينيح ينػدو أنػه 
ل ػػيش فػػي أوهػػاـ"، منػػددا عمػػى أنػػه "يسػػتحيؿ حػػؿ هػػذا الصػػراع ويننمػػي إدارتػػه، وصػػيانح ي ػػيش أو يف ػػؿ ا

ال القػػات مػػم الفمسػػطينييف". وأ ػػاؼ "نحػػف لسػػنا جزيػػرة م زولػػح ومػػف ي تاػػد أنػػه نارمكػػاف عػػزؿ ناطػػح واحػػدة 
 ونناء سويسرا جديدة فيها هو مةطئ".

، وقػاؿ "ن ػد تمػؾ التجرنػح التػي وافانػا ةاللهػا وأعمف لينرمػاف إنػه ي ػارض ننػدة تجميػد الننػاء فػي المسػتوطنات
عمى التجميد ل نرة أنهر، ون د أف انتهت الفترة لـ نَر أيح نتيجح، وقمت إنني ن د ذلؾ سأعارض أيح محاولح 
لمتجميد داةؿ الكتؿ اا ستيطانيح الكنر   وةارجها". وتانم "نحػف مسػت دوف لتاػديـ منػادرات نيػح حسػنح، لكػف 

هذم إسرائيميح فاط وأحاديح الجانب، وسي ارض حزب إسرائيؿ نيتنا كمػه أيػح محاولػح لم ػودة   يمكف أف تكوف 
 إلى التجميد".

وأ اؼ لينرماف قائال إف "دور هذم الحكومح هو التركيز عمػى المنػاكؿ الداةميػح قنػؿ كػؿ نػيء، ولػيس لػدينا 
واحػػد أف ينظػػر أيػػف كنػػا قنػػؿ أرنػػم توجػػه لتجميػػد ا سػػتيطاف، سننػػا نػػرفض أي تجميػػد". وتػػانم قػػائال "عمػػى كػػؿ 

سػػنوات فػػي النػػأف الفمسػػطيني، و  أر  أي تمييػػر وأي تاػػدـ، ولػػذلؾ فػػإني أعتاػػد أنػػه   يننمػػي أف ن رقػػؿ حػػؿ 
ذا ت يف عمي أف أعطػي تاػديرات فإنػه لػف يحػدث أي نػيء فػي النػأف الفمسػطيني ولػذلؾ  المناكؿ الداةميح، وات

 فإف هذا هو تاديري الواق ي". 
أونامػػا إلػػى إسػرائيؿ يػػوـ اػػد اسرن ػاء، وقػػاؿ إف المو ػػوع  الػػرئيس اسمريكػػي نػاراؾ رمػػاف إلػػى زيػارةوتطػرؽ لين

النػػووي اريرانػػي سػػيكوف اسوؿ مػػف حيػػث اسهميػػح، وأنػػه "نحػػف نريػػد إجانػػات وا ػػحح وآمػػؿ أف نتوصػػؿ امػػى 
 اتفاؽ مطمؽ نهذا المو وع".

وف اسمنيح والةارجيح، إلػى حػيف تنتهػي محاكمتػه نتهمػح وسيتولى لينرماف مرحميا رئاسح المجنح النرلمانيح لمنؤ 
فسػػاد، فػػي ا ػػوف انػػهر ليمػػح، كمػػا ننػػر أمػػس، وفػػي حػػاؿ حصػػؿ عمػػى نػػراءة أو تهمػػح مةففػػح، فإنػػه سػػي ود 

 ليتولى حاينح الةارجيح.
 99/3/1093، الغد، عم ان

 
 " فقط وزير اإلسكان: الدولة التي ستكون بين نهر األردن والبحر المتوسط هي "إسرائيل 15

وزيػر ا سػكاف اوري ، أف وكػا ت، وعػف الاػدس المحتمػح، مػف 99/3/1093، الحياة الجديتدة، رام اهذكػرت 
أكػػد فػػي ماانمػػح مػػم صػػحيفح يػػدي وت  اريئيػػؿ الرجػػؿ الثػػاني فػػي حػػزب النيػػت اليهػػودي وهػػو مػػف المسػػتوطنيف،

لنحػػػر المتوسػػػط وهػػػي اسػػػرائيؿ. احرونػػػوت انػػػه "  يمكػػػف اف تكػػػوف هنػػػاؾ ا  دولػػػح واحػػػدة نػػػيف نهػػػر ا ردف وا
الفمسطينيوف   يننمي اف يتطم وا سػو  الػى احكػـ ذاتػي ". وقػاؿ "سػننني مػف أجػؿ اليهػود وايػر اليهػود، مػف 

 اجؿ المتدينيف المتندديف وال ممانييف نالطرياح نفسها التي ننني فيها مف اجؿ المستوطنيف".
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إف  قػػػاؿ أوري آرييػػػؿ، أف الاػػػدس المحتمػػػح مػػػف رويتػػػرز، عػػػف وكالػػػح 99/3/1093،، الحيتتتاة، لنتتتدنوأ ػػػافت 
"الحكومح المانمح لػرئيس الػوزراء ننيػاميف نتانيػاهو ستواصػؿ توسػيم المسػتوطنات اليهوديػح نالمػد  عينػه الػذي 

 كانت عميه حكومته الساناح".
وأكػػد آرييػػؿ، وهػػو مسػػتوطف يهػػودي وع ػػو فػػي حػػزب "النيػػت اليهػػودي" المؤيػػد لممسػػتوطنيف، أف "الننػػاء فػػي 

 را ي المحتمح سيستمر وفااك لما كانت عميه سياسح الحكومح حتى اآلف".اس
وأ اؼ إف "إسرائيؿ ةصصت الجزء اسكنر مف ةططها ل مميات نناء المساكف لممناطؽ اسقؿ سػكاناك داةػؿ 
حػػدودها السػػػياديح فػػػي صػػحراء الناػػػب فػػػي الجنػػوب ومنطاػػػح الجميػػػؿ فػػي النػػػماؿ"، منػػػيراك إلػػى أف "الننػػػاء فػػػي 

 المرنيح ليس الهدؼ الرئيسي نالنسنح إلى ةططه لإلسكاف".ال فح 
 

  دفاع اإلسرائيميي الجديد يعارض تقديم بوادر "حسن نية" لمفمسطينيينوزير ال 16
الم ػػيف مونػػيه ي مػػوف إنػػه سػػي ارض تاػػديـ ” ارسػػرائيمي“قالػػت مصػػادر مارنػػح مػػف وزيػػر الحػػرب : اد .ب .أ 

عػف المصػادر أف ” ارسػرائيميح“ئناؼ المفاو ات. ونامت ارذاعػح نوادر حسف نيح لمفمسطينييف رقناعهـ ناست
ي موف ي ارض تجميد النناء في المستوطنات أو ناؿ مناطؽ أةر  إلى السيطرة اسمنيح الفمسطينيح أو إطالؽ 
سراح عدد كنير مف اسسر  الفمسطينييف. وأنارت المصادر إلى أف ي موف ي تنر مثػؿ هػذم الةطػوات نمثانػح 

 ”.مف جانب السمطح الفمسطينيح قنؿ استئناؼ المفاو ات انتزاز“

 99/3/1093، الخميج، الشارقة
 

 حزب العمل اإلسرائيمي يهاجم رؤساء األحزاب الشريكة في حكومة تنتياهو الجديدة 17
نػػيمي يحيمػػوفتش ةطانػػاك هاجمػػت فيػػه رؤسػػاء اسحػػزاب « الم ار ػػح»ألاػػت زعيمػػح : اسػػ د تمحمػػي - الناصػػرة

سف قيػادة هػذم الحكومػح هػي »عمػى عػدـ تفهمهػـ  ػائاح النػ ب  ارسػرائيمي ئػتالؼ الحكػوميالنػريكح فػي ا 
متةومح وموفورة وانيح ص ب عميها أف تفهـ ال ائاح ... رؤساء اسحزاب اسرن ح النريكح في ا ئتالؼ هـ 

جػػػوة نػػػيف وتوق ػػػت أف تتسػػػم الف«. مػػػف عػػػائالت ميسػػػورة الحػػػاؿ لػػػـ ياػػػاتموا فػػػي حيػػػاتهـ مػػػف أجػػػؿ لامػػػح ال ػػػيش
 اسانياء والفاراء في عهد الحكومح الجديدة.

أفيمػدور لينرمػاف أف جميػم نػواب حزنػه سي ار ػوف أي تجميػد « ليكػود»، نػريؾ «إسرائيؿ نيتنػا»وأعمف زعيـ 
وأ اؼ أنػه سػيؤيد تاػديـ «. ن د أف رأينا أف التجميد ل نرة انهر لـ يأِت نأي نتيجح»لمنناء في المستوطنات 

 «.لكف نرط أف   تكوف أحاديح الجانب»فمسطينييف نادرات طينح لم
ورأ  الم مػػؽ فػػي النػػؤوف الحزنيػػح فػػي ارذاعػػح ال امػػح حنػػاف كريسػػتاؿ أف نتنيػػاهو فػػي ةطانػػه أمػػاـ الكنيسػػت 

قنػؿ أرنػم سػنوات. « نار ايػالف»أعمف عممياك رف ه حؿ الدولتيف لمن نيف، وتراجم نذلؾ عما قاله في ةطاب 
م ار ػػح لػػـ تتنػػاوؿ هػػي أي ػػاك ممػػؼ المفاو ػػات مػػم الفمسػػطينييف نجديػػح، وكرسػػت وأنػػار إلػػى أف زعيمػػح ال

 ةطانها لما ايا ا جتماعيح وا قتصاديح التي ت ني عمـو ارسرائيمييف.
 99/3/1093الحياة، لندن،، 

 
 

 حكومة نتنياهو الجديدةتشكيمة  18
 لميكود لممرة الثالثح:تنكيمح الحكومح ارسرائيميح نرئاسح ننياميف نتنياهو زعيـ ا: اأ ؼ ب 
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 وزيرًا: 19
 -وزيػػر الداةميػػح جػػدعوف سػػاعر  -وزيػػر الػػدفاع مونػػيه ي ػػالوف  -وزيػػر الةارجيػػح ننيػػاميف نتنيػػاهو  الميكتتود:

وزير ال القات الدوليح والنؤوف ارستراتيجيح وا ستةنارات يوفاؿ نتاينتس  -وزير المواصالت إسرائيؿ كاتز 
وزيػػػرة الثاافػػػح  -ير ارقميمػػػي والمسػػػؤوؿ عػػػف الناػػػب والجميػػػؿ سػػػيمفاف نػػػالـو وزيػػػر الميػػػام والطاقػػػح والتطػػػو  -

وزيػػػر ا تصػػػا ت والجنهػػػح الداةميػػػح جم ػػػاد  -وزيػػػر المواصػػػالت إسػػػرائيؿ كػػػاتز  -والريا ػػػح ليمػػػور ليفنػػػات 
 ارداف.

ا يػاكوؼ وزيػر ال مػـو والتكنولوجيػ -وزيػر الت مػيـ نػاي نيػروف  -: وزيػر الماليػح يػائير  نيػد «هناك مستقبل»
 وزير النؤوف ا جتماعيح مئير كوهيف. -وزيرة الصحح يائيؿ جيرماف  -نيري 

: وزيػػر ا قتصػػاد والتجػػارة والاػػدس المكمػػؼ نػػؤوف يهػػود النػػتات والنػػؤوف الدينيػػح نفتػػالي «البيتتت اليهتتودي»
 الوزير المسؤوؿ عف المتااعديف اوري اورناخ. -وزير ارسكاف اوري اريئيؿ  -نينيت 

 وزير النيئح عمير نيريتس. -: وزيرة ال دؿ تسيني ليفني «الحركة»
وزيػػر السػػياحح  -وزيػػر اسمػػف الػػداةمي اسػػحؽ اهرونػػوفيتش  -: وزيػػر الزراعػػح يػػائير نػػامير «إستترائيل بيتنتتا»

 وزيرة ا ستي اب صوفا  ندفر. -عوزي  نداو 
 ثمانية نواب وزراء:

نائنػػح  -زيػػر فػػي مكتػػب رئػػيس الػػوزراء اوفيػػر اكػػونيس نائػػب و  -: نائػػب وزيػػر الةارجيػػح زئيػػؼ الكػػيف الميكتتود
 نائب وزير الدفاع داني دانوف. -وزير في مكتب رئيس الوزراء جيال جامميؿ 

 : نائب وزير النؤوف ارستراتيجيح ميكي ليفي.«هناك مستقبل»
 نائب وزير الت ميـ آفي ورتزماف. -: نائب وزير النؤوف الدينيح نف دهاف «البيت اليهودي»
 : نائب وزير الداةميح حامد عامر«سرائيل بيتناإ»

 99/3/1093، السفير، بيروت
 

 حكومة نتنياهو: خالية من الوزراء العرب.. ويشارك فيها فقط وزيران من أصول شرقية 19
وزيػرا نمػف فػيهـ نتنيػاهو نفسػه، ويتجػاوز متوسػط  11ت ـ حكومح نتنياهو الجديػدة : نظير مجمي - تؿ أنيب

متوسط ال ػاـ لمحكومػات ارسػرائيميح، ناميػؿ، مػا منحهػا صػفح واحػدة مػف الحكومػات اسكثػر أعمار أع ائها ال
ننانا في تاري  إسػرائيؿ. لكػف ومػف زاويػح ا نتمػاء، ت تنػر هػذم الحكومػح اسكثػر ارنيػح أي ػا، حيػث   يوجػد 

وطنيف، نينمػا فيها سو  وزيريف مف أصوؿ نرقيح. وأصمر الػوزراء سػنا هػو نفتػالي نينيػت، زعػيـ حػزب المسػت
عاما، أما نتنياهو نفسه  57عاما. وينمغ م دؿ اسعمار فيها  70أكنرهـ وزير السياحح، عوزي  نداو، النالغ 

 عاما. 63فينمغ 
نسػاء فاػط مناصػب وزاريػح، هػف:  4وفي ما يت مؽ نال نصر النسوي في حكومح نتنيػاهو الاادمػح، فاػد احتمػت 

ر، وتسيني ليفني. ماانؿ ثالث نساء فاط ةدمف في الحكومح الساناح. ليمور ليفنات، ياعؿ ارماف، سوفا لندن
قػػػوة مسػػػيطرة فػػػي « النيػػػت اليهػػػودي»وةمػػػت حكومػػػح نتنيػػػاهو الجديػػػدة مػػػف أي وزيػػػر عرنػػػي. وراػػػـ أف حػػػزب 

الحكومػػح، اكتفػػى نػػوزير واحػػد مػػف نػػيف المسػػتوطنيف وهػػو المسػػتوطف أوري ارئيػػؿ، الػػذي ياػػيـ فػػي مسػػتوطنح 
ما يايـ نايح وزراء الحزب داةؿ الةط اسة ر. وفي ما يت مؽ نال نصػر ارثنػي وأصػوؿ ، نين«كفار ادوميـ»

وزراء حكومػػح نتنيػػاهو، امػػب ال نصػػر المرنػػي اأنػػكنازي  عمػػى هػػذم الحكومػػح، حيػػث تمتػػم اليهػػود المرنيػػوف 
، مائير كوهف،  99نالمالنيح المطماح نواقم  عميػر نيػرتس. وزيرا ارنيا وثالثح نرقييف فاط، هـ: سيمفاف نالـو
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وت تنػػر المالنيػػح المطماػػح مػػف الػػوزراء مػػف مواليػػد إسػػرائيؿ ناسػػتثناء أرن ػػح فاػػط: سػػيمفاف نػػالـو ولػػد فػػي تػػونس، 
سػػوفا لنػػدرنر ولػػدت فػػي ا تحػػاد السػػوفياتي السػػانؽ، مػػائير كػػوهف وعميػػر نيػػرتس مػػف مواليػػد الممػػرب. وةالفػػا 

رجح نروفسور لكنهػا ست ػـ ثالثػح وزراء يحممػوف لمحكومات الساناح لف يدةؿ هذم الحكومح أي وزير يحمؿ د
 ، يائير لنيد، وأوري ارئيؿ، وليمور ليفنات.«يش عتيد»درجح الثانويح ال امح رسميا، مثؿ زعيـ حزب 

نينمػػػا يحمػػػؿ الػػػوزراء يوفػػػاؿ نػػػتاينتس وعػػػوزي  نػػػدو درجػػػح الػػػدكتورام، والػػػوزراء تسػػػيفي ليفنػػػي واردف يحممػػػوف 
حمؿ سيمفاف نالـو نهادة مدقؽ حسانات. ويحمؿ وزير الدفاع، مونيه ي موف، ، نينما ي«محاـ»نهادة قانوف 

، نينمػػا يحمػػؿ الػػوزير نػػاي نيػػروف رتنػػح عريػػؼ مسػػاعد، «لػػواء»أعمػػى رتنػػح عسػػكريح مػػف نػػيف الػػوزراء، رتنػػح 
لسنم سػنوات، حيػث ةػدـ فػي « الناناؾ»والوزير ي اوب نيري أنهى الةدمح ال سكريح ن د تسممه قيادة جهاز 

« نمحانيػه»، نينما ةدـ لنيد  مف طاقـ صػحيفح الجػيش 9995، وأنهى الةدمح عاـ 9966هاز منذ عاـ الج
مػػائير كػػوهيف ةدمتػػه ال سػػكريح نرتنػػح رائػػد. »لينهػػي ةدمتػػه ال سػػكريح نرتنػػح مػػالـز أوؿ، نينمػػا أنهػػى الػػوزير 

يػػث ةػػدما  ػػمف وحػػدة ويتنػػارؾ نتنيػػاهو وي مػػوف ونينػػت فػػي الةدمػػح فػػي ذات الوحػػدة ال سػػكريح المةتػػارة، ح
 النةنويح التان ح لهيئح اسركاف ال امح.« سيرت متكاؿ»

 99/3/1093، الشرق األوسط، لندن
 

 نتنياهو ينتظر ضوءًا أخضر من أوباما لمهاجمة سورية : وسائل إعبلم إسرائيمية 30
سػػتطمب مػػف  تناقمػػت وسػػائؿ إعػػالـ إسػػرائيميح أف "حكومػػح نتانيػػاهو الجديػػدة: آمػػاؿ نػػحادة -الاػػدس المحتمػػح 

الرئيس اسميركي ناراؾ أونامػا، منحهػا ال ػوء اسة ػر لمهاجمػح سػوريح، فػي حػاؿ تأكػدت مػف ناػؿ اسسػمحح 
 الكيماويح مف سوريح إلى حزب اهلل في لنناف أو إلى تنظيمات إرهانيح م اديح داةؿ سوريح". 

الطمػػب، فسػتطالب نتاػديـ اطػػاء وقػاؿ نتانيػاهو إنػه "إف لػػـ تحػظ إسػرائيؿ نموافاػح الػػرئيس اسميركػي عمػى هػذا 
 كامؿ لهجـو عسكري إسرائيمي مف أجؿ وقؼ عمميات ناؿ الصواري  إلى حزب اهلل".

 99/3/1093، الحياة، لندن
 

 حمر والمتوسطتخطط النشاء قناة تربط البحرين األ ": "إسرائيل"بن غوريون" قناة مشروع 39
 ةطط  نناء قناة ترنط النحريف ا حمر والمتوسط.لندف: قالت تاارير اسرائيميح اف السمطات ا سرائيميح ت

وقاـ مهندسػوف إسػرائيميوف نو ػم ةطػط رننػاء قنػاة تػرنط النحػر ا حمػر نػالنحر ا نػيض المتوسػط، وتكػوف 
منافسح لاناة السويس،  ف المسافح نيف ميناء ايالت والنحر المتوسط ليست ن يدة وتننه تماماك المسػافح التػي 

 س لوصؿ النحر ا حمر مم النحر ا نيض المتوسط.اةذتها قناة السوي
وستاوـ اسرائيؿ اذا نات الاناة مف ايالت عمى النحر ا حمر الى النحر ا نيض المتوسط، نةفض المسػافح 
التي تجتازهػا السػفف فػي قنػاة السػويس، الػى النحػر ا نػيض المتوسػط، ثػـ اف اسػرائيؿ سػتايـ قنػاة ليسػت عمػى 

ث في قنػاة السػويس يسػت مؿ اسػموب يػـو تمػر فيػه السػفف مػف اتجػام الػى اتجػام، وفػي قاعدة قناة السويس، حي
 اليـو الثاني يتـ است ماؿ ا تجام الم اكس لمسفف الذاهنح الى هذا ا تجام.

وستحفر اسرائيؿ قناتيف مستامتيف، واحدة مػف النحػر ا حمػر الػى المتوسػط، والثانيػح مػف المتوسػط الػى النحػر 
 تتػػػأةر اي سػػػفينح فػػػي حػػػيف تم ػػػي السػػػفف فػػػي قنػػػاة السػػػويس اسػػػنوعيف كػػػي تجتػػػاز قنػػػاة ا حمػػػر، وهكػػػذا  

 السويس.
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وتنػػػوي اسػػػرائيؿ اقامػػػح فنػػػادؽ ومطػػػاعـ ونػػػوادي سػػػهر ليميػػػح عمػػػى الانػػػاة التػػػي ستنػػػّاها، وستسػػػّميها قنػػػاة  نػػػف 
 اوريوف .

رث اسػرائيؿ، م تنػرة اف وقد اعتر ت مصر نندة عمى هذا ا مر، مهددة ناطم ال القح مم اسرائيؿ، فمـ تكتػ
ال القات الدينموماسيح مم مصر ننه ماطوعػح. كػذلؾ لػـ تكتػرث اسػرائيؿ لمتهديػد ال سػكري،  ف قػوة طيرانهػا 

 وسالحها قادر عمى ردع الجيش المصري، وا ردف لف يتدةؿ في هذا المو وع،  نه ةارج ارا يه.
متػػر  300أمتػػار، وستسػػتطيم سػػفينح نطػػوؿ  90 متػػراك، اي زيػػادة عػػف قنػػاة السػػويس 50وسػػتكوف الانػػاة ن مػػؽ 

 أمتار، وهي أكنر قياس السفف في ال الـ مف ال نور في الاناة التي ستننيها اسرائيؿ. 990وعرض 
ألؼ عامؿ، يأتوف مف كوريا ومف دوؿ آسيويح،  950سنوات وسي مؿ في المنروع  3اما مدة النناء فستكوف 

ممياراك، وت تاد اسرائيؿ اف مدةولها  94وستكمؼ الاناة اسرائيؿ حوالى ومف دوؿ عرنيح لم مؿ في هذم الاناة ، 
مميػػارات فػػي السػػنح ومػػا فػػوؽ. هػػذا ا ػػافح الػػى اف اسػػرائيؿ سيصػػنح لهػػا اكنػػر نػػرياف يجمػػم النحػػر  4سػػيكوف 

 المتوسط مم النحر ا حمر.
ح عمى مسافح  ػةمح حػوؿ وستحاوؿ اسرائيؿ إقامح مدف عمى طوؿ الاناة تننه المدف الاديمح والنيوت الاديم

الانػػاة،  ف ايػػالت ناتجػػام المتوسػػط هػػي نػػنه صػػحراء. واذا نفػػذت اسػػرائيؿ هػػذا المنػػروع سػػينةفض مػػدةوؿ 
مميػػػارات واكثػػػر ، ونالتػػػالي، قػػػررت  4مميػػػارات دو ر، حيػػػث سػػػتناؿ اسػػػرائيؿ  4مميػػػارات الػػػى  8مصػػػر مػػػف 

رائيؿ واثاػح انػه اذا قػررت مصػر المػاء اسرائيؿ التةمي عف مصر حتى لػو المػت مصػر كامػب ديفيػد،  ف اسػ
كامػب ديفيػد فمػف تسػتطيم اسػت ادة سػيناء  ف الاػػوة ال سػكريح ا سػرائيميح قػادرة عمػى  ػرب الجػيش المصػػري 

 في حاؿ تجاوزم قناة السويس.
كمػػا ستسػػ ى اسػػرائيؿ إلػػي إقنػػاع اسردف نجػػّر ميػػام مػػف هػػذم الانػػاة الػػى النحػػر الميػػت، الػػذي تتنػػاقص مياهػػه 

، فاذا وافؽ اسردف فاف أنانيب  ةمح ستصّب مف قناة نػف اوريػوف الػى النحػر المّيػت، ماانػؿ أف تاػدـ سنوياك 
لألردف تسهيالت رقامح فنػادؽ ومنتج ػات أردنيػح عمػى النحػر المّيػت ، وتنػرؾ ا ردف فػي سػياحح اسػرائيميح ػ 

ى منطاػػح نتػػرا،  ف ا قتصػػاد اردنيػػح منػػتركح فػػي منطاػػح النحػػر المّيػػت، وتسػػاعد اسردف فػػي إرسػػاؿ سػػّياح الػػ
 اسردني المصاب نتناقص سمني، وهو نأمّس الحاجح الى دعـ مالي.

اما عمى ص يد امػف الانػاة، فست ػم اسػرائيؿ اجهػزة تجسػس فػي عمػؽ الانػاة، وست ػم فػي قمػب الانػاة اجهػزة 
نح التػػي تاطػػم مراقنػػح، كػػذلؾ سػػتايـ اكنػػر حػػاجز يكنػػؼ ا سػػمحح ويصػػّور نطرياػػح ا نػػ ح الاليػػزر كػػؿ السػػفي

 الاناة ذهاناك أو اياناك. فيما قناة السويس   تحوي عمى ذلؾ.
في المئح عمى اف ترّدها عمػى مػد   9مميار نفائدة  94مصارؼ امريكيح  قرا ها الػ  3وستتفؽ اسرائيؿ مم 

 4يمػػح سػػنح. وهكػػذا تكػػوف اسػػرائيؿ قػػد ننػػت الانػػاة مػػف قػػروض امريكيػػح نفائػػدة نسػػيطح نينمػػا هػػي تسػػتفيد نا 30
 مميارات واكثر في السنح.

 99/3/1093، القدس العربي، لندن
 
 

 نتنياهوحكومة األحزاب العربية ُتطالب بحكومة وحدة وطنية فمسطينية رًدا عمى  31
ػ زهير أنػدراوس: قػاؿ النائػب محمػد نركػح، رئػيس الجنهػح الديماراطيػح لمسػالـ والمسػاواة، اليػـو اسحػد،  الناصرة

الاوميح اليهوديػح  الػذي اتفاػت مركنػات حكومػح ننيػاميف نتنيػاهو الجديػدة عمػى تنػري ه  إف منروع قانوف  دولح
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فػػي الػػدورة الجديػػدة، يكنػػؼ الوجػػه ال نصػػري الةطيػػر لمحكومػػح ومركناتهػػا، فهػػذا قػػانوف يج ػػؿ مػػف ال نصػػريح 
 استراتيجيح ثانتح، توجه عمؿ كؿ الوزارات ومؤسسات الدولح  دنا ك رب أصحاب النالد.

ح الى الحذر مف هذا الاانوف، وعدـ التساهؿ مػم المنػادرة، و  مػم مػا يننػر مػف سػ ي الػى  تةفيػؼ  ودعا نرك
مف حدة الطانم ال نصري لماانوف، فهػذا قػانوف ياػر جهػارة نمػنح أولويػح فػي كػؿ المجػا ت لميهػود مػف اسػكاف 

 رسميح، ولو نكميا. وت ميـ، ونطني ح الحاؿ اي ا في ال مؿ، عو ا عف نطب مكانح الممح ال رنيح كممح
عمى صمح، صرحت كتمح التجمم الوطني الديماراطي فػي الكنيسػت، أف ان ػماـ حػزب كاديمػا نرئاسػح موفػاز 

 لحكومح الميكود ستاوي اليميف وأجندته وسيطرته نالكامؿ عمى الكنيست وأدائها وتنري اتها ال نصريح.
وتطػوير أدائهػا النرلمػاني ماانػؿ ائػتالؼ عنصػري  وأكد النياف أف اسحزاب ال رنيح، سػيكوف عميهػا اآلف ت زيػز

عػريض، ومحػاو ت   نػػؾ سػتأتي مػف اسػػتكماؿ التنػري ات ال نصػػريح. وأنهػى النيػاف نالتنػػديد عمػى أف الػػرد 
الوحيد الممكف عمى حكومػح وحػدة وطنيػح اسػرائيميح هػو إقامػح حكومػح وحػدة وطنيػح فمسػطينيح فػي أسػرع وقػت 

 ممكف.
 99/3/1093، القدس العربي، لندن

 
 يديعوت: فمسطينيون يستولون عمى سبلح جندي إسرائيمي 33

كنفت وسائؿ إعالـ عنريح النااب عف قياـ ننطاء فمسػطينيوف نا سػتيالء عمػى سػالح جنػدي إسػرائيمي قػرب 
 أحد م سكرات ا حتالؿ نالارب مف مدينح راـ اهلل.

سػػػػطينييف سػػػػرقوا سػػػػالح أحػػػػد الجنػػػػود وقالػػػػت صػػػػحيفح "يػػػػدي وت أحرونػػػػوت" ال نريػػػػح، اليػػػػـو ا ثنػػػػيف، "إف فم
 ارسرائيمييف ي مؿ في موقم عسكري محاٍذ لمستوطنح اكوةاؼ ي كوؼ  قرب راـ اهلل".

 98/3/1093، فمسطين أون الين
 

 سكان في تل أبيبلتوفير أراض لئل صحراء النقبكبيرة بعسكرية تبني قواعد  "اسرائيل" 34
مميػار دو ر وناػؿ أامػب ماػارم مػف  94ء أراض قيمتهػا يةطط الجػيش ارسػرائيمي رةػال: رويترز –تؿ أنيب 

وسػػط تػػؿ أنيػػب فػػي منػػروع يتكمػػؼ سػػن ح مميػػارات دو ر ويهػػدؼ لتةفيػػؼ ناػػص حػػاد فػػي اسمػػاكف المالئمػػح 
 لمناريم ارسكاف عمى مستو  النالد.

عمػى نحػو ودعا ننؾ اسرائيؿ المركزي الػذي يسػاورم الامػؽ مػف ارتفػاع أسػ ار المسػاكف الحكومػح التػي تسػيطر 
 في المئح مف اسرا ي في إسرائيؿ إلى إتاحح المزيد مف اسرا ي لسد الطمب. 93

فػػدانا فػػي وسػػط تػػؿ أنيػػب وي ػػـ مهنطػػا لطػػائرات  47وياػػم ماػػر قػػوات الػػدفاع ا سػػرائيميح عمػػى مسػػاحح نحػػو 
لهػػا جميػػػم الهميكػػونتر ينػػكؿ أحػػد الم ػػالـ النػػػارزة لممدينػػح. وقاعػػدة تػػؿ هانػػومير الواسػػػ ح التػػي يمػػر مػػف ةال

قاعػدة أةػر  قرينػح تنػمؿ مسػاحات ثمينػح فيمػا أصػنحت اآلف أحيػاء سػكنيح  91المجنديف مػف نػيف أكثػر مػف 
 وتجاريح راقيح.

وسيجري تاميص مساحح مار قػوات الػدفاع ا سػرائيميح وسػتناؿ المجم ػات اسةػر  إلػى قواعػد عمالقػح جديػدة 
 يح اسساسيح في إسرائيؿ.أامنها في الجنوب فيما سيكوف أحد أكنر مناريم النن

كمػػػا سػػػيجري ناػػػؿ مطػػػار سػػػدي دوؼ السػػػاحمي الصػػػمير فػػػي تػػػؿ أنيػػػب الػػػذي يسػػػتةدـ فػػػي رحػػػالت عسػػػكريح 
 لتوفير أراض لنناء آ ؼ الوحدات السكنيح عمى الساحؿ. 1098وتجاريح داةميح نحموؿ عاـ 
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الجػػيش إف هػػذا ا نتاػػاؿ يتػػيح وياػػوؿ المفتنانػػت كولونيػػؿ نيمػػيج زئيفػػي الػػذي ياػػود عمميػػات المناقصػػات لػػوزارة 
لمجػيش مزايػا أي ػػا ومػف ذلػؾ مجمػػم لممةػانرات فػي وسػػط المدينػح نايمػح ثالثػػح مميػارات دو ر. ونصػفح عامػػح 

ألؼ جندي و انط وأفراد أسرهـ ا نتااؿ إلى نئر السنم ومناطؽ محيطح في صػحراء  30سيت يف عمى نحو 
 الناب التي تمثؿ ثمثي أرا ي اسرائيؿ.

ي لرويتػرز إف ا سػتثمار الحكػومي فػي ارسػكاف والمراكػز الثاافيػح والننيػح اسساسػيح فػي منطاػح نئػر وقاؿ زئيف
مميار دو ر سنويا فػي ا قتصػاد المحمػي. وأولػى المننػآت التػي سػتتـ إقامتهػا مجمػم  9.6السنم سي   نحو 

 مميوف دو ر. 400مميوف دو ر ومركز لمنيانات تكمفته  500لمتدريب نتكمفح 
 99/3/1093، حياة الجديدة، رام اهال

 
 هآرتس: الشرطة اإلسرائيمية تعانى نقصا كبيرًا فى عدد أفرادها 35

قاؿ قائد فى النرطح ارسرائيميح إف النرطح ت انى مف ناػص فػى عػدد اسفػراد المن ػميف إلػى : محمود محيى
جنػد  مػف أفػراد  9600انتداب  جهاز النرطح، متهما الجيش ارسرائيمى نارةالؿ نا تفاقيح التى تنص عمى

 الجيش لم مؿ فى النرطح.
وأنار المسئوؿ ارسرائيمى إلػى أف الػناص فػى عػدد أفػراد النػرطح قػد يسػهـ نالاػدرة ال مميػح لمنػرطح، مو ػحاك 

والتػى تمػـز الجػيش نإرسػاؿ  9995أف الجيش ارسرائيمى لـ يمتـز نا تفاقيػح التػى وق ػت مػم النػرطح فػى عػاـ 
 .جند  فاط 500يرسؿ ، وأنه مؿ فى النرطحجند  لم  9600

 98/9/1093، اليوم السابع، مصر
 

 النظام غير مؤهل إلعادة األمن واالستقرار.. يدلين: الوضع في سورية وصل لنقطة التعادل 36
ػػػ زهيػػر أنػػدراوس: رأت دراسػػح مطولػػح أصػػدرها الجنػػراؿ فػػي ا حتيػػاط، عػػاموس يػػدليف، رئػػيس مركػػز  الناصػػرة

ومي ارسػػرائيمي، التػػانم لجام ػػح تػػؿ أنيػػب أف النظػػاميف اسكثػػر حفاظكػػا عمػػى اسػػتارارهما فػػي أنحػػاث اسمػػف الاػػ
 منطاح النرؽ اسوسط هما اريراني والس ودي.

ولفػت إلػى أنػه مػف الصػ ب، إْف لػـ يكػف مسػتحيالك تمييػر النظػاميف المػذكوريف، نسػنب الان ػح الحديديػح التػػي 
 الرياض وطهراف. ياوـ نتف يمها النظاـ الحاكـ في كٍؿ مف

أف النموذج الذي استند عميه في نحثه أثنت نصورة قاط ح نأف النظاـ في إيراف ونظيػرم فػي وأنار يدليف إلى 
الس وديح مستاريف، و  ةطر يتهددهما نالمرة، ةالفكا لمو ػم فػي سػوريح، حيػث لػـ يػتمكف الػرئيس اسسػد مػف 

ناحيػػح الثانيػػح، فػػإف الم ار ػػح السػػوريح، عمػػى اةػػتالؼ اعتمػػاد إسػػتراتيجيح لػػدحر الم ار ػػح المسػػمحح، ومػػف ال
أنواعها، لـ تنجح فػي اسػتاطاب الجمػاهير الكافيػح التػي مػف الممكػف أْف ت مػؿ عمػى إسػااط نظػاـ حكػـ الن ػث 
في سوريح، عمى حد ت نيػرم، ونالتػالي أ ػاؼ إنػه نػدوف تمييػر فػي الظػروؼ الراهنػح، واعتمػاد اسسػد عمػى أف 

 ث، فإف هذا اسمر سيؤدي إلى تأجيج الحرب اسهميح في سوريح.التدةؿ المرني لف يحد
وتانم قائالك إف النموذج الذي اعتمػدت عميػه الدراسػح يؤكػد عمػى أف ا حتمػاؿ لتمييػر نظػامي الحكػـ فػي إيػراف 
والس وديح في المستانؿ المنظور هو  ئيؿ جدكا، والسنب الرئيسي في ذلؾ، نحسػب الدراسػح ارسػرائيميح، هػو 

جود م ار ح مؤثرة، ونالتالي جـز الجنراؿ يدليف، أنه في كػٍؿ مػف إيػراف والسػ وديح فػإف النظػاـ الحػاكـ عدـ و 
 هو ال دو الرئيسي لنفسه، عمى حد قوله.
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ورأت الدراسػػح أف الو ػػم اليػػـو فػػي سػػوريح وصػػؿ إلػػى ناطػػح الت ػػادؿ نػػيف النظػػاـ ونػػيف الم ار ػػح المسػػمحح، 
ا سف الم ار ح لـ تتمكف ن د مرور أكثر مف سنتيف عمى اند ع ا حتجاجات في نػالد النػاـ مػف  وةصوصك

اسػػتاطاب الجمػػاهير ال ري ػػح لمؤازرتهػػا فػػي سػػ يها رسػػااط الػػرئيس د. اسسػػد ونظػػاـ حػػزب الن ػػث الحػػاكـ، 
ولكػػف نالماانػػؿ، فػػإف النظػػاـ نػػات ايػػر مػػؤهالك رعػػادة اسمػػف وا سػػتارار ونسػػط سػػيطرته كمػػا كػػاف عمػػى جميػػم 

السػػوري، ونحسػػب النمػػوذج الػػذي اعتمػػد النحػػث عميػػه، فػػإف الو ػػم الحػػالي، أْي الت ػػادؿ نػػيف أنحػػاء الاطػػر 
النظػػاـ والم ار ػػح، لػػف يتميػػر، إ  عػػف طريػػؽ تحػػوؿ إسػػتراتيجي يتمثػػؿ فػػي تػػدةؿ دولػػي عسػػكري لإلطاحػػح 

ح الثورة نالرئيس اسسد،  فتكا إلى أف الو م في سوريح اليوـ ننيه جدكا نالو م الذي كماف يسود مصر عني
المصػػػريح وارطاحػػػح نػػػالرئيس النائػػػد حسػػػني منػػػارؾ، نكممػػػات أةػػػر ، أو ػػػح الجنػػػراؿ يػػػدليف، أف الو ػػػم فػػػي 
سوريح ليس مستاركا نالمرة، ومف المتوقم حدوث تمييرات دراماتيكيح ةالؿ فترة زمنيح قصيرة، في حاؿ اناػالب 

 ميزاف الاو  لصالح النظاـ أْو لصالح الم ار ح، عمى حد قوله.
ةمصػػػت الدراسػػػح إلػػػى الاػػػوؿ إف النظػػػاـ الحػػػاكـ يسػػػتمد نػػػرعيته وقوتػػػه مػػػف عػػػامميف مهمػػػيف، يمنحانػػػه الاػػػوة و 

لمواصػػمح الحكػػـ: اسوؿ، الػػدعـ الروسػػػي ال سػػكري والموجيسػػتي وفػػي الحمنػػػح الدوليػػح، ومػػف الناحيػػح اسةػػػر ، 
دة لمػػػػرئيس د. اسسػػػػد، الػػػػدعـ ا قتصػػػػادي الػػػػذي تُادمػػػػه الجمهوريػػػػح ارسػػػػالميح اريرانيػػػػح نصػػػػورة ايػػػػر محػػػػدو 

ا وأف الدعـ الدولي الذي تتماام الم ار ح مف الدوؿ محدودكا لممايح، عمى حد قوؿ الدراسح.  ةصوصك
 99/3/1093، القدس العربي، لندن

 
 ةمخيمات سوريعمى مس جراء القصف المتواصل أ فمسطينيينالجئين اد ستة استشه 37

جراء الاصؼ ال نيؼ المتواصؿ عمى مةيمات الالجئيف  جئيف فمسطينييف، امس ا ثنيف،  6استنهد  :ازة
، أف  الفمسطينييف في سوريا. فمسطينييف نينهـ طفالف،  3وقالت مصادر ةاصح ؿ الادس دوت كـو

استنهدوا جراء ساوط عدة قذائؼ في محيط مسجد فمسطيف، حيث كاف يمادرم عدد مف اسطفاؿ الذيف 
 عمى اسقؿ االنيتهـ مف اسطفاؿ جراء الاصؼ ذاته. 7فيما أصيب  يتماوف الت ميـ داةؿ المسجد.

كما استنهدت أـٌ ونجمها جراء الاصؼ الذي ت ر ت له منطاح تؿ الفةار نمةيـ الحسينيح نريؼ دمنؽ، 
في حيف استنهد الفمسطيني "كامؿ موسى" جراء الاصؼ الذي استهدؼ منطاح دير ال صافير في ريؼ 

 دمنؽ نراجمات الصواري .
 19/3/2013، دسالقدس، الق

 
 فمسطيني  طفل 700 سنوياتعتقل  "إسرائيل"قراقع:  38

طفؿ  700أو ح وزير نؤوف اسسر  والمحرريف عيسى قراقم أف "إسرائيؿ ت تاؿ سنوياك : وفا –راـ اهلل 
فمسطيني، وأف إن اد اسسير أيمف النراونح إلى قطاع ازة جريمح مزدوجح نحؽ اسسيريف النراونح وسامر 

 سف إن اد أي أسير عف مكاف سكنه وعائمته مةالؼ لكافح الاوانيف والمواثيؽ الدوليح وارنسانيح". ال يساوي،
حديث قراقم، أتى ةالؿ لاائه رئيسح ممثميح المممكح الهولنديح لد  دولح فمسطيف نرجيتا تازيالر، التي نحث 

ا إن اد اسسير أيمف النراونح م ها ق يح اسسر  وآةر التطورات التي نهدتها ق يتهـ، والتي كاف آةره
 ناسمس إلى قطاع ازة.

 19/3/2013، الحياة، لندن
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 الموت عمى سرير المستشفى عمى إبعادي عن القدس أفضلاألسير العيساوي:  39
قاؿ اسسير سامر ال يساوي الم رب عف الط اـ منذ اسوؿ مف آب عاـ  :كامؿ إنراهيـ -الادس المحتمح 

وجهها لن نه وعائمته عنر محامي نادي اسسير، إنه رفض ‹ كانالف›ى ، في رسالح مف مستنف2012
عرض ا حتالؿ نإن ادم إلى قطاع ازة، مؤكدا أنه يف ؿ الموت عمى سريرم في المستنفى عمى أف يتـ 

 إن ادم عف الادس.
ف وأ اؼ في رسالته، حسب نياف لنادي اسسير، إف قطاع ازة جزء   يتجزأ مف وطني وأهمه أهمي، ولك

أقوؿ إنني سأذهب إلى ازة متى نئت ومتى أردت ويحؽ لي التناؿ في وطني متى نئت وأينما نئت، 
وأرفض أف يتـ إن ادي إلى ازة سف هذا اسمر ي يد لألذهاف عمميح التهجير الاصري الذي حدث 

 افح ، ونحف اآلف ننا ؿ مف أجؿ تحرير اسرض وعودة المهجريف وليس إ67وعاـ  48لمفمسطينييف عاـ 
من ديف آةريف لهـ فاسسموب الممنهج الذي تاوـ نه إسرائيؿ رن اد الفمسطينييف عف أر هـ وو م مرتزقح 

 مكاف صاحب اسرض اسصيؿ لهو الجريمح نحد ذاتها.
 19/3/2013، الرأي، عم ان

 
 إضرابي لفك   وقانونياً  اً ونفسي اً الشراونة: عذبت جسديأيمن  40

 رض لمت ذيب الجسدي والنفسي توالمن د إلى قطاع ازة أيمف النراونح أنه أكد اسسير المحرر : محمد عيد
 يومكا. 260وال مط الاانوني، ةالؿ إ رانه المفتوح عف الط اـ، الذي استمرؽ 

وأنار النراونح في تصريح ؿ"فمسطيف"، وهو عمى سرير المرض في مجمم النفاء الطني نمزة نظركا لتردي 
ارة السجوف وجهاز االناناؾ  ارسرائيمي له جسديًّا؛ لثنيه عف مواصمح إ رانه حالته الصحيح؛ إلى ت ذيب إد

واتهـ المحرر المن د إلى قطاع ازة المجنح الدوليح لمصميب اسحمر نممارسح ن ض  المفتوح عف الط اـ.
 ال موط عميه، التي تصب في مصمحح ا حتالؿ ارسرائيمي.

اء ن د مفاو ات عسيرة، حاوؿ ةاللها ا حتالؿ الم ب في أكد النراونح أف إن ادم إلى قطاع ازة جو 
 الكممات والمصطمحات، والننود المذكورة في صفاح ارن اد.

ونيف أف ننود صفاح ارن اد التي وق ها مم جهاز االناناؾ  ت منت نطب حكمه السانؽ والنالمح مدته 
ن ادم إلى قطاع ازة مدة  28ا  نه.أعواـ وعدـ الةروج م 10عامكا ، وات

ويت مف ا تفاؽ الذي وق ه النراونح مم جهاز االناناؾ  _وفؽ ما نيف المحرر_ تسهيؿ ا حتالؿ سفر 
ذويه عنر م نر الكرامح الواصؿ نيف ال فح المرنيح والمممكح اسردنيح، والسفر إلى مصر، ثـ إلى قطاع 

اج عنه مف سجوف ا حتالؿ أعواـ ارفر  10وعّد النراونح الذي ق ى في سجوف ا حتالؿ  ازة؛ لماائه.
ن ادم إلى قطاع ازة؛ انتصاركا عمى ا حتالؿ الذي كاف يحاوؿ إعادة حكمه السانؽ.  وات

 19/3/2013، فمسطين أون الين
 

 تضامًنا مع زمبلئهم المعزولين عن الطعام اليوم إضراًبااألسرى يخوضون  41
ا حتالؿ تةوض اليوـ إ رانكا نامالك  ذكرت حممح كسر الايد لنصرة اسسر ، أف الحركح اسسيرة في سجوف

وأو حت مصادر مطم ح ؿ"فمسطيف"، أف اسسر  سيةو وف هذا  عف الط اـ نصرة لزمالئهـ الم زوليف.
ار راب  مف الةطوات التص يديح التي ينفذونها يومي السنت والثالثاء مف كؿ أسنوع، ويأتي ت امنكا مم 

 اان يف في زنازيف ال زؿ ا نفرادي.اسسيريف  رار أنو سيسي وعوض الص يدي ال
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ولفتت المصادر إلى أف ةطوات اسسر  التص يديح تأتي ت امنكا مم اسسير سامر ال يساوي الم رب عف 
عادة الت ميـ،  الط اـ منذ اسوؿ مف أاسطس/ آب الما ي، ولممطالنح نتحسيف حياتهـ داةؿ السجف، وات

 يارة اسهالي.وتحسيف ال الج الطني، ووقؼ المنم اسمني لز 
 19/3/2013، فمسطين أون الين

 
 لمضربين عن الطعاملؤلسرى امن تحويل القطاع إلى منفى  يحذرونغزة: أهالي األسرى  42

حذر أهالي اسسر  في سجوف ا حتالؿ ارسرائيمي مف تحويؿ قطاع ازة إلى منفى لكؿ  حسف جنر:
ط اـ، وطالنوا المؤسسات الحاوقيح والدوليح المااوميف في ال فح المرنيح ةاصح اسسر  الم رنيف عف ال

والم نييف كافح نال مؿ الجاد مف أجؿ وقؼ تهجير المنا ميف ةاصح اسسر  منهـ إلى قطاع ازة نحجح 
 أنهـ ينكموف ةطرا عمى قوات ا حتالؿ.

سسير وقاؿ موفؽ حميد مسؤوؿ ال القات ال امح وارعالـ في جم يح اسسر  والمحرريف "حساـ" إف إن اد ا
 أيمف النراونح إلى ازة جريمح حرب يجب مواجهتها ورف ها وعدـ الانوؿ نها كسياسح.

وأناد حميد نموقؼ اسسير سامر ال يساوي الم رب عف الط اـ والرافض لسياسح ارن اد، مؤكدا تواصؿ 
 ف اليات إسناد اسسر  الم رنيف عف الط اـ.

 19/3/2013، األيام، رام اه
 

 في الضفة  يصدر مخططات هيكمية لشرعنة المستوطنات العشوائية االحتبلل ":القدس"مركز  43
كنفت مركز الادس لممساعدة الاانونيح وحاوؽ ارنساف ةالؿ مؤتمر صحافي عاد اليـو  :مهند ال ـ -راـ اهلل

لناحيح ، "لتنريم" النؤر ا ستيطانيح ال نوائيح اج مها نرعيح مف اإسرائيميا ثنيف في راـ اهلل عف مةطط 
في ال فح المرنيح، مف ةالؿ و م مةططات هكيميح لمنؤر ا ستيطانيح تمهيدا    الماامحارسرائيميحالاانونيح 

وقاؿ ممثموف عف مركز الادس ناف  .ارسرائيمي اسعمىلممصادقح عميها مف قنؿ مجمس تنظيـ النناء 
سرائيمي، لنرعنح اكنر مستوطنح مةططات هيكيمح جديدة اودعت في مركز التنظيـ والنناء ا عمى ا 

 عنوائيح "عوفرة" الماامح عمى ارا ي فمسطينيح نرؽ مدينح راـ اهلل.
واو ح المناركوف في المؤتمر الصحفي، اف محامي مركز الادس، ووحدة الجدار وا ستيطاف في الحكومح 

وقدـ محامو  رة".الفمسطينيح، تادموا يوـ أمس اسحد، ناعترا ات عمى مةطط تفصيمي لمستوطنح "عوف
 المركز هذا ا عتراض ناسـ المت رريف مف أهالي نمدة سمواد، وقريح عيف ينرود، الواق تيف نرؽ راـ اهلل.

 18/3/2013، القدس، القدس
 

 المبلحقة اإلسرائيمية حرية مفقودة في ظل   ..الفمسطينيون األطفالتقرير:  44
طفالك  95أحرار لدراسات اسسر ، مؤةراك، أف راـ اهلل  يو ني آي: أظهرت إحصائيح أعمف عنها مركز 

فمسطينياك تـ اعتاالهـ ةالؿ نناط افنراير  الما ي فاط، فيما أظهر التارير اسةير لميونيسيؼ أف نحو 
 عاما ي تاموف سنويا في ال فح ندعو  رنؽ الحجارة. 17و 12طفؿ تتراوح أعمارهـ نيف  700

طفؿ  300اض اسنار، إف إسرائيؿ تحتجز ما يزيد عف وقاؿ الناحث المتةصص في نئوف اسسر ، ري
طفؿ لـ ينمموا سف الران ح عنرة،  فتاك إلى أف اسطفاؿ الم تاميف  يت ر وف ةالؿ  100نينهـ أكثر مف 
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سجنهـ سقسى الظروؼ مف سوء الط اـ ومنم تماى الزيارات مف اسهؿ والحرماف مف ال الج الطني  وهذا 
 مي الذي تفكر نه دولح ا حتالؿ .يدلؿ عمى  ال اؿ ارجرا

وقاؿ اسنار ليونايتد نرس انترنانوناؿ إف  اةتطاؼ واعتااؿ اسطفاؿ الفمسطينييف مف مدارسهـ ونيوتهـ 
 وت ري هـ لظروؼ قاسيح داةؿ سجوف ا حتالؿ ي د جرائـ ترقى لجرائـ الحرب .

ال مانات لحمايح اسطفاؿ، و يات  وأنار اسنار الى أف الاانوف الدولي وا تفاقيات الدوليح و  ت
حا ت جواز اعتاالهـ، إ  أف إسرائيؿ   تأنه نهذم ا تفاقيات وهو ما يدؿ عمى  أف هذم السياسح منرمجح 

 لكسر إرادة الن ب الفمسطيني .
ونحسب النانطيف الفمسطينييف في مجاؿ الدفاع عف حاوؽ اسسر  فاد تحوؿ اعتااؿ اسطفاؿ الفمسطينييف 

 ممارسح ننه يوميح لاوات الجيش ارسرائيمي في ال فح المرنيح، تتزايد عمى هامش تنامي الم ب إلى 
 الفمسطيني مف تفني ا ستيطاف وا نتهاكات نحؽ اسسر  في السجوف ارسرائيميح .

ـ وتتهـ إسرائيؿ اسطفاؿ نإلااء الحجارة عمى قواتها في مناطؽ التماس نال فح المرنيح، ونالتالي ت ر ه
 لالعتااؿ والتنكيؿ دوف احتراـ لاواعد الاانوف الدولي ارنساني.

 19/3/2013، القدس العربي، لندن
 

 لجبل محسن سمحةاألينفون بيع  "البداوي" و"البارد" مخيميأهالي طرابمس:  45
ؿ نفى أهالي مةيمي النارد والنداوي في النماؿ، الم مومات التي ننرتها وسائؿ إعالـ حوؿ نيم أسمحح لجن

محسف، وقاؿ اسهالي في نياف أصدروم أمس: "إف الفمسطينييف في مةيمي النداوي والنارد وكؿ لنناف، 
يؤكدوف أف ما ننر هو عنارة عف روايات وةرافات مف ارعالـ المأجور في لنناف والذي أصنح قاعدة لنث 

منناني الداةمي وما فينا مكفينا الفتف وارفتراءات مف دوف نينح أو دليؿ". أ اؼ "نحف   نتدةؿ في النأف ال
وزيادة، ون مف نأننا لف نانؿ أنداك نأف نكوف "كنش" الفتنح المنت مح لنزاعات داةميح ممتهنح ي رفها الااصي 
والداني، ونحف كنا وسنناى ةارج التجاذنات والصراعات المننانيح وايرها وهمنا فاط فمسطيف وتحريرها 

 وال يش حيث وجدنا نكرامح".
 19/3/2013، قبل، بيروتالمست

 
 الفمسطينية في الضفة الجامعات إضراب شامل يعم   46

عَـّ إ راب نامؿ الجام ات الفمسطينيح نال فح المرنيح المحتمح، اليوـ ا ثنيف، تمنيح لدعوة : مريـ النونكي
دارة ال جام ات اتحاد ناانات ال امميف في جام ات ال فح، احتجاجاك عمى عدـ تمنيح حكومح راـ اهلل، وات

 لمطالب ال امميف.
ونيَّف رئيس اتحاد ناانات الجام ات نال فح المرنيح أمجد نرهـ، أف قرار ار راب نمؿ جام ات ال فح 
دارة الجام ات، ووصمت إلى طريؽ  المرنيح نسنب فنؿ المناورات التي جرت نيف ارتحاد وحكومح راـ اهلل وات

 لمطالب ا تحاد.مسدود ةاصح ن د رفض الحكومح التاـ ا ستجانح 
وأنار نرهـ في تصريح ةاص ب"فمسطيف"، إلى أف "ارتحاد سينفذ إ راناك نامالك يومي الثالثاء واسرن اء 
دارة الجام ات لمطالب الم رنيف، وسيتةذوف إجراءات احتجاجيح  المانميف، في حاؿ لـ تستجب الحكومح وات

 قوله. تص يديح ةالؿ اسياـ المانمح حتى نيؿ المطالب" عمى حد
 18/3/2013، فمسطين أون الين
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 يحيون الذكرى العاشرة لرحيمها راشيل كوري أصدقاءعشرات من الرفح:  47

أحيا عنرات مف أصدقاء نهيدة الت امف الدولي مم الن ب الفمسطيني اسميركيح رانيؿ  محمد الجمؿ:
 نيح وسط مدينح رفح، أمس.كوري الذكر  ال انرة لرحيمها نسمسمح مف الف اليات، كاف أنرزها وقفح ت ام

فاد حمؿ عنرات اسطفاؿ صوراك لكوري و فتات كتنت عميها ن ارات تؤننها، وتثني عمى ن الها النطولي 
وأكد مناركوف في الف اليح التي نظمها مركز "رانيؿ كوري" التانم لمجاف ال مؿ   د ا حتالؿ والظمـ.

التوالي إحياء ذكر  رحيؿ كوري وفاء لها ولكافح  الصحي نمدينح رفح أنهـ يواصموف لم اـ ال انر عمى
 المت امنيف مم الن ب الفمسطيني.

 19/3/2013، األيام، رام اه
 

 األزمة السورية في عيون الفمسطينيين: قمق عمى البلجئين.. ونكبة عربية جديدة 48
ر  تطارد الامؽ والةوؼ عمى مصير الالجئيف في سوريا هو واحد مف ثالثح هواجس أة: امجد سمحاف

النناف الفمسطينييف، الذيف ينظروف نألـ وحسرة إلى ما يجري في الناـ، أةطرها، وفااك لرأيهـ، هو استمرار 
، حيث إف المآسي التي يت ّرض لها الن ب السوري، وهو الذي «فّرؽ تسد»انجرار ال رب ةمؼ سياسح 

 دةؿ نفااك مظمماك، ت اؼ إلى النكنات ال رنيح المتالحاح.
تمؼ مف الفمسطينييف نيف الوقوؼ إلى جانب النظاـ أو الم ار ح، يتفؽ نال نؾ عمى أف الالجئيف ومف اة

الفمسطينييف في سوريا هـ الحماح اس  ؼ في الصراع الحالي. فالموت والتنّرد الذي صار يطارد سكاف 
ـّ رائحته في فمسطيف التي فتحت نيوت عزاء لنناف في رنيم ال مر ذهنوا  «.سد » المةيمات تنت

أنا لست مم ما يجري في سوريا، نرأيي أف اسنااء هناؾ دةموا في دوامح دـ »: ياوؿ محمود موسى الصادؽ
 «.تننه حرب النسوس، لف يكوف فيها رانح و  ةاسر سو  الن ب السوري المسكيف

لـ تةتمؼ م ه المصّورة الفمسطينيح نداء قطامش، فهي اعتنرت أف ما يجري في سوريا ليس سو  مأساة 
الالجئيف في سوريا لـ يتمّير عميهـ سو  زيادة حجـ »إف « السفير»ت اؼ إلى المآسي ال رنيح. وتاوؿ ؿ

ا ستارار السياسي،  لف يزيد المو وع السوري سو  مف التنّرد وعدـ»، م يفح «المآسي الموجودة أصالك 
 «.وطن اك مف حجـ النكنح لمفمسطيني وال رني

الناحث وارعالمي الفمسطيني قتينح اانـ،   يةتمؼ في رأيه إطالقاك مم المالنيح الفمسطينيح، التي تر  أف ما 
 نأنكاله المةتمفح ويستةدـ« ا ست مار»يجري في سوريا هو استمرار  نجرار المنطاح ال رنيح سهواء 

سوريا ك كح نمواصفات يرانها الكثيروف، والكؿ يس ى »إف « السفير»ياوؿ قتينح ؿ «.سياسح فرؽ تسد»
لمحصوؿ عمى نصيب اسسد منها، كما أنها ساحح لتصفيح الحسانات واست راض ع الت نيف الدوؿ 

يراف  «.المرنيح وات
ساحح مستناحح لتمرير »نحت الصحافي الفمسطيني نهي الةطيب يتفؽ تماماك مم قتينح حوؿ أف سوريا أص

ما يجري في سوريا ندأ ناحتجاجات ن نيح أةذت في ما »وينير إلى أف «. مصالح وفرض أجندات م ينح
 «.ن د طانم الثورة  د النظاـ، وانتهت نمؤامرة الةاسر اسكنر فيها عامح الن ب

 «.تأتي عمى اسة ر واليانس  حؿ قريناك لمو م في اسرا ي السوريح. والنتيجح حرب أهميح »وياوؿ نهي 
 19/3/2013، السفير، بيروت
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 في الخميل  االحتبللفي مواجهات مع قوات  الفمسطينيينإصابة عشرات  49
اماءات : وفا –الةميؿ  أفادت "وكالح اسنناء الفمسطينيح" اوفا  أف عنرات الفمسطينييف أصينوا ناةتناقات وات

 نماؿ مدينح الةميؿ نال فح المرنيح.  ارسرائيمي ا حتالؿنتيجح مواجهات مم قوات 
ولفتت "وفا" إلى أف "عنرات المواطنيف الفمسطينييف أصينوا في مةيـ ال روب نماؿ الةميؿ، نإاماء 

 لمانانؿ الصوتيح والدةانيح صونهـ". ا حتالؿواةتناؽ جراء إطالؽ 
 19/3/2013، الحياة، لندن

 
 األقصىي المسجد بزيهن العسكري ف تجولني إسرائيميةمجندة ستون  50

جنديح إسرائيميح نزيهف ال سكري، امس، المسجد اسقصى، وذلؾ  60اقتحمت نحو  :وفا –الادس المحتمح 
وقامت المجموعح نالتجواؿ في ناحات ومرافؽ المسجد المنارؾ، وسط نروحات  نتواجد نرطح ا حتالؿ.

عات صميرة ومتتاليح مف المستوطنيف في الوقت نفسه، اقتحمت مجمو  حسب الروايح التمموديح حوؿ المكاف.
 امس المسجد اسقصى مف ناب الممارنح، وسط تواجد ممحوظ لطمنح مدارس الادس وطمنح حماات ال مـ.

 19/3/2013، الحياة الجديدة، رام اه
 

  زيارات أهالي أسرى غزة ثبلثة أسابيع  يوقفمركز "أسرى": االحتبلل  51
 ، نرنامج زيارات أهالي أسر  قطاع 3|18مي، صناح اليوـ ا ثنيف اازة: أوقفت سمطات ا حتالؿ ارسرائي

 ازة، لمدة ثالثح أسانيم؛ ندعو  اسعياد اليهوديح.
وقاؿ رياض اسنار مدير مركز أسر  فمسطيف لمدراسات ؿ "قدس نرس"، إف ا حتالؿ أنمغ المجنح الدوليح 

، رف ه استاناؿ أهالي اسسر  ل زيارة ذويهـ نالسجوف؛ نسنب اسعياد. وأو ح لمصميب اسحمر نمزة، اليـو
 اسنار أف ا حتالؿ أنمغ "الصميب اسحمر" نأنه سيستأنؼ الزيارات فور انتهاء اسعياد اليهوديح.

 18/3/2013قدس برس، 
 
 
 

 في سجون السمطة أبنائهم بالضفة يناشدون التدخل لوقف تعذيب السياسيينأهالي المعتقمين  52
ح أهالي الم تاميف السياسييف" في ال فح المرنيح مؤسسات حاوؽ ارنساف والمؤسسات ناندت "لجنراـ اهلل: 

ارعالميح ولجنح الحريات "التدةؿ الفوري وال اجؿ لوقؼ عمميات الت ذيب التي يت رض لها عدد مف 
 الم تاميف السياسييف في سجوف اسجهزة اسمنيح في ال فح المرنيح".

  عمى أّف " ناط جهازي الوقائي 3|18تماته "قدس نرس" ا ثنيف اوأّكدت المجنح في تصريح صحفي 
والمةانرات يمارسوف عمميات ننح وت ذيب  ّد عدد مف الم تاميف السياسييف في سجوف أريحا والةميؿ 
ونيتونيا والجنيد، وأّف الجهازْيف يواصالف تص يد عمميات ا عتااؿ وا ستدعاء السياسي في مةتمؼ 

حالح اعتااؿ سياسي منذ ندايح ال اـ،   يزاؿ ال نرات  190يث تـ توثيؽ أكثر مف محافظات ال فح، ح
 منهـ رهف ا عتااؿ"، كما قالت.

 18/3/2013قدس برس، 
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  الفطر الهندي ألول مرة بعد جمبه من أوروبا استزراعوزارة الزراعة في غزة:  53
 ندي "الكيفر" ن د جمنه مف أورونا.ازة: نجحت وزارة الزراعح نمزة، سوؿ مرة في استزراع الفطر اله

 ، إف الفطر الهندي يحمؿ كثيراك 3|18وقالت الوزارة في نياف تمات "قدس نرس" نسةح عنه، اليوـ ا ثنيف ا
كثارم  حااك.  مف الفوائد الطنيح، وجر  استزراعه وأةذ عينات في "أطناؽ نتريح" نهدؼ الحفاظ عميه وات

ع الفطر الهندي نالتنسيؽ مم مؤسسات الترنيح والت ميـ ونالت اوف مم ونفذت وزارة الزراعح تجرنح استزرا
 مدرسح رامز فاةرة الثانويح لمننات.

وأو ح أمجد اساا مدير محطح تجارب الناطئ نوزارة الزراعح، أف الفطر الهندي "الكيفر" يتكوف مف 
الةميط في نكؿ حنينات تننه النكتيريا والةميرة وةميط مف النروتيف ودهف الحميب والسكر، ويتكتؿ هذا 

الارننيط. وأكدت الكحموت عمى أهميح "فطر الكيفر" وفوائدم الطنيح وال الجيح، وذكرت منها تنظيـ نظاـ 
المناعح لد  جسـ ارنساف وم الجح أمراض الامب، منيرة إلى أنه يساعد عمى حؿ الكولستروؿ في النراييف 

 وتحسيف عمؿ الننكرياس والكند والطحاؿ.
 18/3/2013برس،  قدس

 
 نيسان من كل عام يوما لؤلسير الفمسطيني  17عمى جعل يوم  اتفاقالمركز "الفمسطيني لحقوق":  54

ازة: كنؼ حاوقي فمسطيني النااب عف أنه تـ التوصؿ إلى اتفاؽ مم لجاف ومنظمات الت امف مم الن ب 
، يوماك -يوـ اسسير الفمسطيني وهو -مف نيساف اانريؿ  المانؿ 17الفمسطيني في الةارج  عتنار يوـ 

لمت امف مم الم تاميف الفمسطينييف عمى مستو  دوؿ ال الـ كمه نحيث يتـ إحياء هذا اليـو نأنكاؿ مةتمفح 
 في مدف ال الـ، س ياك نحو حند رأي عاـ مساند لا يح الم تاميف ال ادلح.
نساف ةالؿ مؤتمر صحفي عادم جاء ذلؾ عمى لساف جنر وناح نائب مدير المركز الفمسطيني لحاوؽ ا 

  أماـ مار المجنح الدوليح لمصميب اسحمر في ازة، است راض ةالله محطات الجولح 3|18اليوـ ا ثنيف ا
الدوليح التي نظمها مركزم نرفاح أهالي الم تاميف الفمسطينييف ونممت مصر وسويسرا وفرنسا، منيركا الى اهـ 

  يح الم تاميف الفمسطينييف في سجوف ا حتالؿ ارسرائيمي.نتائجها واآلفاؽ المستانميح لتدويؿ ق
 18/3/2013قدس برس، 

 
   صورًا ألوباما يحرقون متظاهرون في بيت لحم 55

صورا لمرئيس اسمريكي ناراؾ اوناما،    18/3ا أحرؽ متظاهروف فمسطينيوف مساء اليوـ ا ثنيفنيت لحـ: 
 احتجاجا عمى زيارته المرتانح لم فح. رنيح المحتمح،قنالح كنيسح المهد في نيت لحـ جنوب ال فح الم

وأقدـ المتظاهروف عمى إزالح  فتح عميها صورة  وناما، وقاموا نتمزياها والدوس عميها، وأطماوا ن ارات تندد 
 نالسياسح اسمريكيح في المنطاح وا نحياز الكامؿ لممصالح ارسرائيميح.

دعت إلى تظاهرات حاندة في المدف الفمسطينيح، عنيح زيارة وكاف ننطاء فمسطينيوف وأحزاب سياسيح، 
  المحتمح. الرئيس اسمريكي لفمسطيف

 18/3/2013قدس برس، 
 

  اإلسرائيمية األخيرة تمت عمى أيدي المستعربين االعتقاالتمركز "أحرار": معظم  56



 
 
 

 

 

           19ص                                    1803العدد:                99/3/1093الثبلثاء  التاريخ:

ته "قدس نرس"، الثالثاء قاؿ مركز "أحرار" لدراسات اسسر  وحاوؽ ارنساف، في نياف صحفي تماراـ اهلل: 
 ، إف م ظـ ا عتاا ت الميدانيح اسةيرة لمنناف الفمسطينييف عمى نااط التماس في ال فح المرنيح، 3|19ا

وفي مناطؽ الادس، تمت مف ةالؿ ما يطمؽ عميه اسـ اوحدات المست رنيف  المتنكريف نمناس مدني 
 فمسطيني.

ؾ الوحدات ي تاؿ المواطنيف نصورة همجيح ونسرعح كنيرة، مف وأكد المركز عمى أف "ا حتالؿ ومف ةالؿ تم
ةالؿ استةداـ ال نؼ والتثنيت السريم أثناء عمميح ا عتااؿ. مو حاك أف م ظـ الم تاميف هـ مف النناب 

 واسطفاؿ، والذيف استهدفتهـ "إسرائيؿ" مم تصاعد حمالت الت امف مم اسسر  في السجوف".
 19/3/2013قدس برس، 

 
 %24 إلى: أزمة السمطة مزمنة والبطالة ترتفع ""بكدار الفمسطينيمس االقتصادي المج 57

صدرم المجمس ا قتصادي الفمسطيني لمتنميح وارعمار"نكدار، اف ارتفاعا في نسنح أأظهر تارير  :راـ اهلل
%، انحو رنم مميوف نةص ، وقاؿ نأف 24النطالح سجؿ ةالؿ ال اـ الما ي، حيث وصمت نسنتها إلى 

 سياسح السمطح الماليح في زيادة اريرادات "فنمت".
وقاؿ "نكدار" في نياف له اليوـ ا ثنيف، حوؿ التارير السنوي الذي اصدرم وسي منه ةالؿ ا ياـ المانمح: إف 
أمواؿ المانحيف استةدمت في ال اـ الما ي لالنتزاز السياسي، وقد تمثؿ ذلؾ نامتناع الكونمرس عف دفم 

مطح الوطنيح وارجراءات ارسرائيميح المتمثمح ن دـ تحويؿ أمواؿ ال رائب المستحاح لمسمطح، المساعدات لمس
وأف أمواؿ المانحيف لـ تساهـ في توسيم الااعدة ارنتاجيح لالقتصاد الفمسطيني، سف م ظمها يذهب إلى 

 الرواتب.
تاارير وصفيح تفتاد ا قتراحات  وأو ح أف التاارير الدوليح الصادرة ننأف أداء ا قتصاد الفمسطيني، هي

ال مميح لمةروج مف اسزمح، وأف م ظمها   ُتحّمؿ ا حتالؿ والم ياات التي يفر ها عمى ا قتصاد 
 الفمسطيني وعمى مواردم الطني يح المسؤوليح.

يف وأنار إلى فنؿ السياسح الماليح الفمسطينيح المتن ح لزيادة اريرادات المحميح، في تاميص الفجوة ن
وأوصى  اريرادات والنفاات ال امح، ما ينير إلى عجز السمطح الوطنيح في التممب عمى هذم ا زمح نمفردها.

التارير، الحكومح، نأف تراجم أداءها ا قتصادي في الا ايا المت ماح نا قتصاد والماليح ال امح، وقاؿ نأنه 
 "  ند مف وجود مرج يح تراقب عمى أداء الحكومح".

راـ ا نفراج في اسنهر الستح  2013التارير ت مؽ اسزمح الماليح التي ت انيها السمطح في ال اـ وتوقم 
اسولى، ومف المتوقم أف ينهد النصؼ الثاني مف ال اـ الجاري تجدد ا زمح، سف إسرائيؿ تتحكـ نفاتورة 

 % مف مجمؿ اريرادات المحميح.70المااصح التي تنكؿ حوالي 
الى أف الميزاف التجاري الفمسطيني ي اني مف عجز مزمف، حيث   تت د  نسنح الصادرات وأنار التارير 
مميار دو ر،   يتجاوز حجـ الصادرات السم يح  4%، فنينما تجاوزت الواردات الفمسطينيح 20الى الواردات 

% 70نكمت حوالي مميوف دو ر، ونايت السوؽ الفمسطينيح سوقاك لتصريؼ المنتجات ارسرائيميح التي  700
 مف حجـ وارداتها.

 19/3/2013، القدس، القدس
 

 الفمسطينيين بإقامة دولتهم المستقمة يؤكد دعم حق   األردنيمجمس النواب  58



 
 
 

 

 

           30ص                                    1803العدد:                99/3/1093الثبلثاء  التاريخ:

دعمه الكامؿ لمن ب الفمسطيني في مس ام  ست ادة حاوقه نما في ذلؾ اسردني مجمس النواب  أكد :عماف
في نياف له  ،كد المجمسأو  الفمسطيني وعاصمتها الادس النريؼ. إقامح دولته المستامح عمى التراب الوطني

دعمه ل ودة الالجئيف الفمسطينييف وت وي هـ وفاا لارارات النرعيح الدوليح ذات الصمح،  ،أمس ا ثنيف
ووقوفه ودعمه الكامؿ لممطالب المنروعح لألسر  في مةتمؼ سجوف ا حتالؿ ارسرائيميح الذيف نفذوا 

 عف الط اـ. اك مفتوح إ راناك 
ال مط عمى حكوماتها مف اجؿ  إلىجمم أودعا مةتمؼ المؤسسات والهيئات والمجالس النيانيح في ال الـ 

دانتها وتوفير الظروؼ والةدمات المناسنح لجميم اسسر .  وقؼ الممارسات ارسرائيميح وات
 99/3/1093الدستور، عمان، 

 
 أوباماعقب زيارة  حقيقياً  عممية السبلم زخماً األردنية: نأمل أن تشهد  الحكومةالناطق باسم  59

 ،سميح الم ايطح اسردنيح،الناطؽ الرسمي ناسـ الحكومح ارعالـ أعرب وزير الدولح لنؤوف : نترا –عماف 
، منيرا إلى أف أوناماعاب زيارة الرئيس اسمريكي ناراؾ  حاياياك  عف اسمؿ في أف تنهد عمميح السالـ زةماك 

لدائـ والنامؿ الاائـ عمى قرارات النرعيح الدوليح ينكؿ مصمحح إستراتيجيح لمنمديف ولممنطاح السالـ ال ادؿ وا
وأكد أف اسردف يواصؿ جهودم رحياء المناحثات نيف الفمسطينييف وارسرائيمييف لتحايؽ السالـ الذي  نأسرها.

لح الفمسطينيح ذات السيادة عمى يستند إلى حؿ الدولتيف ويحفظ حاوؽ الن ب الفمسطيني نما فيها إقامح الدو 
 التراب الوطني الفمسطيني.

 99/3/1093الدستور، عمان، 

 
 
 
 

 "أنا أردني واألقصى مسؤوليتي"الخامسة تحت شعار  المقدسيةالمسابقة  إطبلق 60
أطمؽ ممتاى الادس الثاافي ولجنح مهندسوف مف أجؿ فمسطيف والادس في ناانح المهندسيف أمس  :عماف

اسقصى مسؤوليتي"، نالت اوف مم و دسيح الةامسح لطمنح المدارس تحت ن ار "أنا أردني المساناح الما
 المدارس ال مريح ونرعايح وزارة الترنيح والت ميـ.

وتركز المساناح عمى تنجيم الطالب عمى الت نير عف نمفهـ نالادس والمسجد اسقصى مف ةالؿ المناركح 
رة نالممح ال رنيح وارنجميزيح، التصميـ الجرافيكي "النوستر"، الرسـ، نالاصح الاصيرة، اسعماؿ اليدويح، الةاط

 انتكار ل نح، الاصيدة اسدنيح والمناء الجماعي.
حجـ المناركات السنح الما يح والتي  إف ،في تصريح صحفي أمس ،اسحؽ الفرحاف .وقاؿ رئيس الممتاى د

هتماـ نالمدينح المادسح ومسجدها اسسير وال القح تتجاوز عنرة آ ؼ ونوعيتها وانتنارها الجمرافي يؤكد ا 
اسثيرة نيف طالب المممكح والادس، متوق ا ازدياد حجـ المناركح هذا ال اـ مم التفاعؿ الكنير مف قنؿ 

 المدارس.
تحت  اسقصىأردني واسقصى مسؤوليتي"، " أناوتتناوؿ المساناح الادس مف ةمس زوايا متةصصح، "

 ـ في الادس"، "ال القح نيف مكح المكرمح واسقصى المنارؾ" و"جماليح الادس".ا حتالؿ"، "الت مي
 99/3/1093الغد، عم ان، 



 
 
 

 

 

           39ص                                    1803العدد:                99/3/1093الثبلثاء  التاريخ:

 
 مع األسرى في السجون اإلسرائيمية تضامناً اعتصامان  لبنان: 69

المننانيح والفصائؿ الفمسطينيح  وارسالميحنظمت اسحزاب والاو  الوطنيح  ، جنؿ لنناف:إقميـ الةروب
 اسسيري وادي الزينح ت امنا مم اسسر  والم تاميف في السجوف ارسرائيميح، واستنكارا لماتؿ ف اعتصاماك 

 .ارسرائيميعرفات جردات تحت الت ذيب 
ترحيب مف أميف سر لجنح المتان ح المنتركح المننانيح الفمسطينيح أحمد الرواس. وألاى أحمد الحاج كممح 

الفمسطيني الكنير لألسر  وهـ يت اطفوف مم النهيد عرفات جردات اسحزاب فااؿ: نحف اليـو أماـ المنهد 
عموـ الحركح  إلىوهـ يواجهوف في م ركح اسم اء الةاويح اطرسح ال دو ارسرائيمي. وتوجه نالتحيح 

، مؤكداك مواصمح الن اؿ مف أجؿ تأميف الحريح لجميم ارسرائيميالوطنيح اسسيرة في سجوف ا حتالؿ 
حوؿ  وارسالميحوحدة الن ب الفمسطيني وقوام الوطنيح  إلىصالح وحيد كممح الفصائؿ فدعا  وألاى اسسر .
وا رتااء نمستو  الف ؿ والتحرؾ الجماهيري والن ني ليكوف نمستو  م اناتهـ وت حياتهـ،  اسسر ق يح 

ريؾ النارع تواجد الن ب الفمسطيني في الوطف والنتات وال مؿ عمى تح أماكفوتكثيؼ التحركات في كؿ 
ال رني وتطوير الت امف الدولي مم ق يتهـ وف ح الممارسات ال نصريح التي ترتكب نحاهـ في السجوف 

 .ارسرائيميح
 وأقاـ "المااء النناني" المنناني الفمسطيني اعتصاماك مماثالك في وسط نيروت، أماـ مننى اسمـ المتحدة.

ح" محمد ديب، فداف ما يت رض له اسسر  في السجوف تحدث رئيس جم يح "نيت اآلداب وال موـ والتنميو 
ف ق يح اسسر  يتحممها الجميم"، مطالناك اسمـ إسالـ سكر كممح "المااء النناني"، فااؿ، " وألاىالصهيونيح. 

 المتحدة نالنظر في هذم الا يح.
 99/3/1093، بيروت، المستقبل

 
 

 الناقورة -قبالة شاطئ صور  مضيئةقنابل إسرائيمية  61
، عمى دف ات، فوؽ حرارياك  قننمح م يئح ونالوناك  30و 10ألات طائرات إسرائيمي م اديح مساء أمس ما نيف 

 ، كما ةرقت جدار الصوت فوؽ النحر.فالمننانيتي صور والناقورةمدينتي النحر قنالح 
ـ المتحدة نال مط إلى مطالنح اسم"أف الةرؽ الجوي المتمادي، دفم نمنناف لالتجام  "المركزيح"وذكرت وكالح 

 ."عمى إسرائيؿ لوقؼ انتهاكاتها سجوائه
، واصؿ لألسنوع الثالث عمى التوالي، نؽ طريؽ عسكريح ارسرائيميأف الجيش  "المركزيح"ونرا، ذكرت 

قامح استحكامات في المنطاح الواق ح نيف السياج التاني وال فح النرقيح لمجر  نهر الوزاني، واستادـ  وات
 رقامح ناطح مراقنح عمى تمح منرفح عمى متنزهات الوزاني. إسمنتيحمك نات 

 99/3/1093السفير، بيروت، 
 

 الفمسطينية األراضي فيمصر تدين سياسة االستيطان  63
الفمسػػػطينيح المحتمػػػح، وطالنػػػت  اسرا ػػػي فػػػيأدانػػػت مصػػػر سياسػػػح ا سػػػتيطاف ارسػػػرائيميح : أ ش أ - جنيػػػؼ

 الدوليح لتاصى الحاائؽ نهذا الصدد. مجمس حاوؽ ارنساف نتنفيذ توصيات المجنح



 
 
 

 

 

           31ص                                    1803العدد:                99/3/1093الثبلثاء  التاريخ:

جنيؼ وفاء نسػيـ أمػاـ جمسػح مجمػس حاػوؽ ارنسػاف،  فيكممح سفيرة مصر لد  اسمـ المتحدة  فيجاء ذلؾ 
عمػػػى  ارسػػػرائيميةصصػػػت  سػػػت راض تاريػػػر المجنػػػح الدوليػػػح لتاصػػػى الحاػػػائؽ حػػػوؿ آثػػػار ا سػػػتيطاف  التػػػي

 .الفمسطينيحاوؽ ارنساف لمن ب 
مجمػػػػس حاػػػػوؽ ارنسػػػػاف نػػػػأف يتةػػػػذ ارجػػػػراءات الالزمػػػػح ل ػػػػماف تنفيػػػػذ ، رة فػػػػى كممػػػػح مصػػػػروطالنػػػػت السػػػػفي

نوقػػؼ جميػػم اسننػػطح  "إسػػرائيؿ"تاريػػر لجنػػح تاصػػى الحاػػائؽ، وفػػى ماػػدمتها أف تاػػـو  فػػيالتوصػػيات الػػواردة 
جميػػم مػػف اتفاقيػػح جنيػػؼ الران ػػح، وأف تاػػوـ أي ػػاك نسػػحب  49ا سػػتيطانيح دوف نػػروط مسػػناح امتثػػا  لممػػادة 

الفمسػػػػطينيح المحتمػػػػح، وكػػػػذلؾ أف ت ػػػػمف إيجػػػػاد المسػػػػاءلح الكاممػػػػح عػػػػف جميػػػػم  اسرا ػػػػيالمسػػػػتوطنيف مػػػػف 
نهػاء سياسػح  التيذلؾ أعماؿ ال نؼ  فيهذا الصدد، نما  فيارتكنت  التيا نتهاكات  قاـ نهػا المسػتوطنوف وات

 ارفالت مف ال ااب.
 98/3/1093اليوم السابع، مصر، 

 
 جهات خارجية وسائل إعبلم مصرية عمى حماس مدعوم من هجوم "الحرية والعدالة": 64

الحممػػػح  عمػػػر عنػػػد المػػػن ـ أمػػػيف نػػػناب حػػػزب "الحريػػػح وال دالػػػح" فػػػي مصػػػر، اػػػزة: وصػػػؼ النانػػػط المصػػػري
تجػػام "ارةػػواف المسػػمميف" وحركػػح "حمػػاس" نأنهػػا "منػػنوهح وايػػر جديػػدة"، مؤكػػداك أف هنػػاؾ "ةطػػح  ارعالميػػح

 ػد ارةػواف المسػمميف أعػدها ن ػض اسنػةاص المػدعوميف مػف جهػات  1005 إعالميح و  ها هػؤ ء منػذ
 .مننوهح ةارجيح وداةميح" نحسب ت نيرم

ن نواف"ارةواف نيف الثورة والحكـ"  ،98/3/1093وكنؼ عند المن ـ ةالؿ ندوة عادت في ازة اليوـ ا ثنيف 
نفسػها لمنيػم نسػنب انسػحاب ن ػض "عدد مف الانوات الف ائيح التي تنوم صورة ارةػواف عر ػت  عف وجود

المذي يف منها ونسنب و  ها المالي الص ب والترهؿ ارداري الموجود فيها" راف اك الكنػؼ عػف أسػماء هػذم 
 .الانوات

وقػػػدـ عنػػػد المػػػن ـ ةػػػالؿ النػػػدوة اعتػػػذارم عػػػف الحممػػػح ارعالميػػػح التػػػي تػػػزج نالنػػػ ب الفمسػػػطيني فػػػي الو ػػػم 
سػػتهجانه لمحممػػح ارعالميػػح التػػي تػػتهـ حركػػح "حمػػاس" نال ػػموع فػػي المصػػري الػػداةمي، م رنػػاك عػػف أسػػفه وا

 عمميات تةرينيح داةؿ مصر.
وأ ػػاؼ أف مصػػر "ف ػػالك عػػف مكانتهػػا وزعامتهػػا لألمػػح ال رنيػػح وارسػػالميح، فهػػي تمثػػؿ لمفمسػػطينييف السػػند 

ر ت حيات مصر اسقو  والداعـ لا يتهـ في الما ي والحا ر والمستانؿ ون مـ أف الن ب الفمسطيني يادّ 
 .والجيش المصري مف أجؿ نصرة ق يتهـ"

عمى أف "ارةواف المسمميف" ناركوا "ناػوة" نػالثورة المصػريح، منػدداك عمػى أف ارةػواف  وندد النانط المصري
"كػػاف لهػػـ الػػدور الفاعػػؿ واسقػػو  فػػي إسػػااط نظػػاـ منػػارؾ، والػػدليؿ التفػػاؼ ال ديػػد مػػف اسحػػزاب حػػولهـ ةػػالؿ 

 ا حزب النرادعي وايرهـ" نحسب ت نيرم.الثورة ومف نينه
 98/3/1093، قدس برس
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صػػفوت حجػػازي الداعيػػح المصػػري ورئػػيس مجمػػس أمنػػاء الثػػورة المصػػريح، فػػي  د.قػػاؿ  أنػػرؼ الهػػور: -اػػزة 
فػػي ب ن نػػواف "الا ػػيح الفمسػػطينيح فػػي ظػػؿ ثػػورات الرنيػػم ال رنػػي" الػػدولي اسوؿ لمنػػنا كممػػح لػػه أمػػاـ المػػؤتمر
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أف كؿ ما يحاؾ  د ثورة مصػر وانجازاتهػا لػف تػنجح وأف اتهامػات النػ ب الفمسػطيني والمااومػح  قطاع ازة،
 الفمسطينيح نالتدةؿ في مصر "اير حاياي".

حمػػاس ةاصػػح فػػي مػػا يحػػدث وانتاػػد مػػا تاػػوـ نػػه ن ػػض وسػػائؿ ارعػػالـ المصػػريح نػػزج الفمسػػطينييف وحركػػح 
 نمصر واتهاـ المااومح ناتؿ جنود مصرييف.

 وقاؿ "حماس نريئح مف الولوج في دماء الن ب المصري كما يدعي الن ض".
 ودعػػا الفمسػػطينييف إلػػى التمسػػؾ فػػي المااومػػح كةيػػار وحيػػد  سػػت ادة الحاػػوؽ المسػػمونح، وقػػاؿ موجهػػا حديثػػه

تتركػػوا النندقيػػح، وتتجهػػوا لحمػػؿ ا ػػف الزيتػػوف، و  ت تمػػدوا عمػػى  "  إسػػماعيؿ هنيػػح لػػرئيس الػػوزراء فػػي اػػزة
 مساعدات ارتحاد اسورني".

وحػػوؿ الحػػديث عػػف أمكانيػػح تػػوطيف الفمسػػطينييف فػػي أرض سػػيناء، قػػاؿ حجػػازي "المػػزييف يتمسػػكوف نأر ػػهـ 
 ويحنونها كما يحب الن ب المصري أر ه و  يستطيم التةمي عنها مهما وصؿ اسمر".

 99/3/1093العربي، لندن، القدس 
 

 في األراضي الفمسطينية ناالستيطاتدين  السعودية 66
أدانت المممكح سياسح ا ستيطاف ارسرائيمي المستمرة في اسرا ي الفمسطينيح المحتمػح. جػاء : نيؼج - واس

  اسمػػـ الوهػاب عطػار سػفير المممكػح ومنػدونها الػدائـ لػد عنػػد د.ذلػؾ ةػالؿ كممػح المممكػح التػي ألااهػا أمػس 
المتحػػدة فػػي جنيػػؼ ةػػالؿ الحػػوار التفػػاعمي فػػي مجمػػس حاػػوؽ ارنسػػاف حػػوؿ المسػػتوطنات ارسػػرائيميح وأثرهػػا 

 عمى حاوؽ ارنساف لمن ب الفمسطيني المن اد في جنيؼ.
 99/3/1093عكاظ، جدة، 

 
 
 

 "إسرائيل"" باتخاذ إجراءات رادعة لوقف انتهاكات االنسانالكويت تطالب "حقوق  67
المتحػػدة لحاػػوؽ ارنسػػاف ن ػػرورة اتةػػاذ إجػػراءات سػػري ح ورادعػػح  اسمػػـنػػت الكويػػت اليػػـو مجمػػس طال: كونػػا

ونةاصح اتفاقيح جنيػؼ  ارنسانيوالاانوف الدولي  ارنسافالصارةح لاانوف حاوؽ  "إسرائيؿ"ريااؼ انتهاكات 
 11ي كممػػح أمػاـ الػػدورة الػػػالمتحػػدة سػ ود السػػ يدي فػ اسمػػـالران ػح. ونػػدد المستنػار نوفػػد الكويػت الػػدائـ لػد  

الفمسػػطينيح المحتمػػح نمػػا فيهػػا  اسرا ػيفػػي  ارنسػػافمجمػس عمػػى  ػػرورة محاسػػنح مرتكنػي انتهاكػػات حاػػوؽ مل
 .ارنصاؼالادس النرقيح عمى يد المستوطنيف أو قوات ا حتالؿ وال مؿ عمي تمكيف ال حايا مف سنؿ 

 99/3/1093الراي، الكويت، 
 

 "حمد بن خميفة"لموحدات السكنية بمدينة  عن فتح باب التسجيلمن تعغزة  لجنة إعادة إعمار 68
أعمػػف رئػػيس لجنػػح إعػػادة إعمػػار قطػػاع اػػزة السػػفير محمػػد ال مػػادي، عػػف النػػروع نتوقيػػم  ريمػػا زنػػادة: -اػػزة 

 منروع نارع صالح الديف، وهو واحد مف أكنر مناريم إعمار ازة.
نمدينػػح اػػزة نح ػػور وزيػػر اسنػػماؿ ال امػػح  ،98/3/1093ا ثنػػيف  وأنػػار السػػفير ةػػالؿ حفػػؿ توقيػػم تػػـ يػػوـ

المهنػػػدس يوسػػػؼ المريػػػز، عمػػػى أف نػػػارع صػػػالح الػػػديف ينمػػػغ طولػػػه لممرحمػػػح اسولػػػى " اثنػػػي عنػػػر ونصػػػؼ 
 مميوف دو ر" نامال الةدمات. 15مترا" نمنمغ "  30كيمومتر"، وعرض " 
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دينػػػػػح "حمػػد نػػف ةميفػػح" نةػػاف يػػونس وأعمػػف السػػفير كػػذلؾ عػػف نػػدء فػػتح نػػاب التسػػجيؿ لممػػواطنيف لمتسػػجيؿ لم
ماطػاع فػي نػهر ل"لاد قمت نتفاد المناريم التي أسػندت لمنػركات ةػالؿ زيارتنػا اسةيػرة  اطاع، وقاؿالجنوب 
، حيث تـ ا نتهاء مف ن ض المناريم نالكامؿ، وسممت لمنمديات والن ض منها ينتهي ةػالؿ 1091ديسمنر 

سولػػى مػػف المنػػاريم تنتهػػي فػػي النصػػؼ اسوؿ مػػف ال ػػاـ الحػػالي أي هػػذا النػػهر عممػػاك نػػأف إجمػػالي الرزمػػح ا
 ةالؿ " أرنػػم أنهر" مف اآلف.

 98/3/1093الشرق، الدوحة، 
 

 مساعدات ألسر ضحايا حادث الفمسطينيين المعتمرينتقدم  "اإلماراتيةاألعمال الخيرية " 69
إلى أسر  حايا حػادث الحافمػح التػي  قدمت هيئح اسعماؿ الةيريح ارماراتيح مساعدات عاجمح: واـ -الادس 

 كانت تاؿ فمسطينييف كانوا عائديف إلى نالدهـ مف الديار المادسح ن د أداء ال مرة.
الةيريػح فػي ال ػفح المرنيػح، أف الهيئػح قػدمت عنػر مكتنهػا فػي  ارعماؿوقاؿ انراهيـ راند، مدير مكتب هيئح 

جرحػػى لمسػػاعدتهـ عمػػى تةطػػي محنػػتهـ وتكفمػػت فمسػػطيف مسػػاعدات ناديػػح عاجمػػح سسػػر ال ػػحايا ولػػذوي ال
ومػف المػنهج الثانػت  ارنسػاني ارماراتيػحالةيريػح  اسعمػاؿهيئػح  إسػتراتيجيحأي ا نأيتاـ المتػوفيف انطالقػا مػف 

نتاديـ ال وف لممحتاجيف أينمػا  اسحمرولمؤسساتها وهيئاتها الةيريح وفي مادمتها هيئح الهالؿ  ارماراتلدولح 
وذكػػر أف الهيئػػح تاػػـو نإعػػداد ممػػؼ متكامػػؿ نأسػػماء ال ػػحايا لكفالػػح  أننػػاء النػػ ب الفمسػػطيني. كػػانوا ونالػػذات

 أننائهـ نما ي زز صمود نااء هذم اسسر وي وض عميهـ ولو نالاميؿ.
 99/3/1093البيان، دبي، 

 
 
 

  باتت في خطر الفمسطينية الدولة مؤسسات بناءاألمم المتحدة: إنجازات  70
حػػػذرت اسمػػػـ المتحػػػدة مػػػف أف ا نجػػػازات الفمسػػػطينيح التػػػي تحااػػػت فػػػي عمميػػػح ننػػػاء  :عنػػػد الػػػرؤوؼ أرنػػػاؤوط

المؤسسػػات الفمسػػطينيح ناتػػت فػػي ةطػػر نسػػنب اسػػتمرار الجمػػود فػػي المسػػار السياسػػي وارجػػراءات ارسػػرائيميح 
 عمى اسرض، داعيح إلى مالزمح التادـ في مسار نناء المؤسسات نتادـ عمى المسار السياسي.

ي تارير تادمػه اليػوـ إلػى اجتمػاع لجنػح تنسػيؽ مسػاعدات الػدوؿ المانحػح فػي نروكسػؿ والػذي أرسػمت وقالت ف
نسةح منػه لػػ "اسيػاـ": ا سػتارار المػالي لمسػمطح الفمسػطينيح يتوقػؼ عمػى الناػؿ المنػتظـ وفػي الوقػت المناسػب 

ةير ناػؿ إيػرادات المااصػح ا متناع عف حجب أو تػأ "إسرائيؿ"ودوف عوائؽ ريرادات المااصح، ويننمي عمى 
 .المستحاح لمسمطح الفمسطينيح

ودعت الحكومح ارسرائيميح إلى وقؼ ا جتياحات لممناطؽ اأ  في ال فح المرنيح وتمكيف التنميػح الفمسػطينيح 
عػػادة فػػتح المؤسسػػات فيهػػا ورفػػم اراػػالؽ  لممنػػاطؽ المصػػنفح اج  ووقػػؼ هػػدـ المنػػازؿ فػػي الاػػدس النػػرقيح وات

 قطاع ازة. ارسرائيمي عف
ونالماانؿ فاد أنارت اسمـ المتحدة إلى انه "يجب عمى السمطح الفمسطينيح أف تستمر فػي ممارسػح ا ن ػناط 
المػػالي واتةػػاذ المزيػػد مػػف التػػدانير لمحػػد مػػف النفاػػات، و  سػػيما عمػػى فػػاتورة اسجػػور، وزيػػادة اريػػرادات، كمػػا 

دانير تانػػؼ جديػػدة إيػػالء ا عتنػػار الواجػػب لتجنػػب . ويننمػػي سي تػػ1093وردت فػػي منػػروع الميزانيػػح لم ػػاـ 
ال واقػػب ا قتصػػاديح أو ا جتماعيػػح السػػمنيح اسوسػػم. سػػيكوف مػػف المهػػـ جػػدا أف تزيػػد الجهػػات المانحػػح مػػف 
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مميػوف دو ر والمسػػاعدة فػي سػػد  400مميػػوف إلػى مميػػار و 330دعمهػا لتمطيػح ال جػػز المتوقػم نمنمػػغ مميػار و
 ".1093مميوف دو ر لم اـ  400الفجوة التمويميح نايمح 

وتان ت: "في حيف أف و م الادس   يػزاؿ كا ػيح مػف ق ػايا الو ػم النهػائي التػي يت ػيف حمهػا مػف ةػالؿ 
المفاو ات نيف الطرفيف، فإف عددا مف الةطوات لديها الادرة عمى تحسيف كنير في حياة الفمسطينييف الذيف 

دد إلػػى مػػنح التصػػاريح لممنػػازؿ التػػي ننيػػت دوف تصػػاريح ي ينػػوف فػػي الاػػدس النػػرقيح" منػػيرا فػػي هػػذا الصػػ
إسػػػػرائيميح، ونػػػػذلؾ إنهػػػػاء هػػػػدـ المنػػػػازؿ والممتمكػػػػات الفمسػػػػطينيح وتنػػػػريد الفمسػػػػطينييف، كمػػػػا يمكػػػػف أف تنػػػػمؿ 
الةطػػوات اريجانيػػح إعػػادة فػػتح المؤسسػػات الفمسػػطينيح فػػي الاػػدس النػػرقيح، نػػدءا مػػف ارفػػح التجػػارة رن ػػاش 

حمايح أف ؿ لحاوؽ ارقامح لسكاف الادس النرقيح، وتوسيم وننػاء مػدارس جديػدة جننػا النناط ا قتصادي، و 
إلػػى جنػػب مػػم وصػػوؿ سػػمس لمم ممػػيف المايمػػيف فػػي أجػػزاء أةػػر  مػػف ال ػػفح المرنيػػح لت ػػويض الػػناص فػػي 

 أع اء هيئح التدريس، والسماح لننكح مستنفيات الادس النرقيح ننراء اسدويح مف نايح ال فح المرنيح.
لى ذلؾ فاد أكدت اسمـ المتحدة أف "هدؼ اسمـ المتحدة في قطاع ازة   يػزاؿ التنفيػذ الكامػؿ لاػرار مجمػس إ

 ، نما في ذلؾ إنهاء اراالؽ".9860اسمف 
 99/3/1093األيام، رام اه، 

 
 حول المستوطنات في الضفة مجمس حقوق اإلنسانبنقاش  فيالمشاركة  ترفض واشنطن 79

رف ػػت الو يػات المتحػدة أمػس المنػػاركح فػي ناػاش فػي مجمػػس : النػرؽ اسوسػط – لنػدف –راـ اهلل  -جنيػؼ 
حاػػػػوؽ ارنسػػػػاف التػػػػانم لألمػػػػـ المتحػػػػدة حػػػػوؿ المسػػػػػتوطنات ارسػػػػرائيميح فػػػػي ال ػػػػفح المرنيػػػػح وآثارهػػػػا عمػػػػػى 

 الفمسطينييف.
را أعدتػه لجنػح وكاف المجمس، الػذي اتهمتػه وانػنطف نػالتحيز لصػالح الفمسػطينييف، وماػرم جنيػؼ، ينػاقش تاريػ

مف المحاايف الدولييف، في ينػاير اكػانوف الثػاني  الما ػي. ويػأتي الناػاش قنػؿ يػوميف فاػط مػف زيػارة الػرئيس 
إلى اسرا ػي فػي ال ػفح المرنيػح  "إسرائيؿ". وأكد الةنراء في تاريرهـ أف استمرار  ـ "إسرائيؿػ"ناراؾ أوناما ل

حػػوا احتمػػاؿ إحالػػح الا ػػايا المسػػتانميح إلػػى الحكمػػح الجنائيػػح أد  إلػػى الكثيػػر مػػف ا نتهاكػػات الحاوقيػػح، وطر 
. ولػػـ يتحػػدث أي منػػدوب أميركػػي ننػػأف هػػذم "د.ب.أ"الدوليػػح فػػي  هػػاي. كمػػا نامػػت وكالػػح اسننػػاء اسلمانيػػح 

الا ػػيح. وعنػػدما تحػػوؿ المجمػػس لمحػػديث عػػف ق ػػيح أوسػػم، هػػي حاػػوؽ ارنسػػاف فػػي اسرا ػػي الفمسػػطينيح 
الو يػػات المتحػػدة   تػػزاؿ منزعجػػح جػػدا "رة اسميركيػػح لػػد  المجمػػس، ايمػػيف دونػػاهو، إف المحتمػػح، قالػػت السػػفي

. ولػػػـ ت مػػػؽ السػػػفيرة عمػػػى أي "إسػػػرائيؿ"نسػػػنب اسػػػتمرار تحيػػػز هػػػذا المجمػػػس والتركيػػػز ايػػػر المتناسػػػب عمػػػى 
الجػح منكالت ةاصح نحاوؽ ارنساف، ولكنها قالت إف إنهاء النػزاع فػي النػرؽ اسوسػط سػيكوف اسسػاس لم 

 واسرا ي الفمسطينيح. "إسرائيؿ"ق ايا حاوؽ ارنساف في 
 99/3/1093الشرق األوسط، لندن، 
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نػاراؾ أونامػا  اسمريكػياهتمت صحيفح "وانػنطف نوسػت" اسمريكيػح نالزيػارة المرتانػح لمػرئيس : ريـ عند الحميد
، وقالػػت إف هػػذم الزيػارة تمثػػؿ مهمػػح دنموماسػػيح عالجيػػح، وليسػػت نوعػػا "إسػػرائيؿ"ى النػػرؽ اسوسػػط وتحديػػدا إلػ

 مف منادرة سالـ محددة مثؿ زيارات الرؤساء السانايف.
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واعتنػػػرت الصػػػحيفح أف هػػػذم الزيػػػارة فرصػػػح لتو ػػػيح الػػػدعـ لنظريػػػح الدولػػػح اليهوديػػػح عػػػف جػػػذورها التاريةيػػػح، 
ديػػد مػػف اسةطػػاء الةفيػػح ولكنهػػا أساسػػيح، والتػػى يحػػاوؿ أونامػػا إصػػالحها ةػػالؿ فترتػػه وي ػػالج واحػػدة مػػف ال 

 الثانيح.
أمريكيػا المؤيػدة  في ارسرائيمي المونيويصؼ جيرمى نف عامى، رئيس جماعح "جى ستريت"، إحد  جماعح 

 لكيؼ أنها طرياح لحؿ الدولتيف، يصؼ رحمح أوناما نأنها تمثؿ "قنمح استناقيح وليس  رنح استناقيح"، وي ي
نػػكاو  أو أعػػذار    أيكػػال الطػػرفيف أنػػه يحػػنهـ ويسػػاندهـ و  يريػػد أف يسػػمم  اسمريكػػييةنػػر نهػػا الػػرئيس 

 يريدها.
 98/3/1093اليوم السابع، مصر، 
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 "إسػرائيؿ" إلػىنػاراؾ أونامػا  اسمريكػيح نزيػارة الػرئيس هتمت الصحؼ النريطانيح ننسةتيها ا لكترونيح والورقيػ
 الفمسطينيح. واسرا ي
تنػػكؿ  "إسرائيؿػ"صػحيفح "التػايمز" ماػا ك لمراسػميها روجػر نػػويز وتنػيرا فيرنكيػؿ ن نػواف "زيػارة أونامػا لػ وننػرت

نػذ توليػه منصػب الرئاسػح لممػرة اسولػى م "إسػرائيؿ"سػيزور  أونامػاأمالك أكثر منه تمييراك". وجاء فػي الماػاؿ أف "
 ليؤكد لإلسرائيمييف أف واننطف ما زالت مهتمح نمنطاح النرؽ اسوسط". ،اسمريكيح

 واحػػتج، "إسرائيؿػ"وفػػي ماانمػػح مػػم أحػػد الكتػػاب الصػػحافييف ديفيػػد اروسػػماف تسػػاءؿ عػػف سػػنب زيػػارة أونامػػا لػػ
يف، وقاؿ: "هؿ يريد أف ينرهف لنا نأف والفمسطيني ارسرائيمييفعمى دور أوناما في دفم عجمح المفاو ات نيف 

 ؟"إسرائيؿػ"هي الصدياح الحايايح ل أمريكا
إحػػالؿ  إلػػىالتوصػػؿ  أونامػػاصػػحيفح ا ندننػػدنت تاريػػرا لمراسػػها اليسػػتر دوانيػػر ن نػػواف "هػػؿ يسػػتطيم  وننػػرت

 يمييفارسػػػػرائالسػػػػالـ فػػػػي النػػػػرؽ اسوسػػػػط؟". وقػػػػاؿ دوانيػػػػر إنػػػػه نػػػػالراـ مػػػػف "ةينػػػػات اسمػػػػؿ المتتاليػػػػح نػػػػيف 
فرصػػػح ذهنيػػػح سونامػػػا لتحريػػػؾ عجمػػػح  "إسرائيؿػ"، إ  أف الدنموماسػػػييف يػػػروف فػػػي زيػػػارة أونامػػػا لػػػفوالفمسػػػطينيي

 .وارسرائيميالمفاو ات المت ثرة نيف الجاننيف الفمسطيني 
ي والفمسػطين ارسػرائيميأي حموؿ نػيف الطػرفيف  إلىفاد اسمؿ نالتوصؿ  ارسرائيميونرأي دوانير فإف "الن ب 

والتػػي  ارسػػرائيميحويظهػػر ذلػػؾ اسمػػر جميػػاك فػػي اسػػتطالعات الػػرأي اسةيػػرة التػػي أجرتهػػا صػػحيفح "م ػػاريؼ" 
 مرحنوف نزيارة أوناما لمنالد". ارسرائيمييففي المئح فاط مف  90أظهرت أف 
 إلػػىنامػػا نزيػػارة أونامػػا، كمػػا انػػه مػػف المتوقػػم أف تسػػتمرؽ زيػػارة أو  أي ػػاايػػر متفػػائميف  الفمسػػطينيوفوأ ػػاؼ "
 ساعات". 5الفمسطينيح أقؿ مف  اسرا ي

 99/3/1093، (بي بي سي)هيئة اإلذاعة البريطانية، 
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. كمػػػػا كنػػػػػؼ "إسػػػػرائيؿ"كنػػػػؼ اسػػػػتطالع لمػػػػرأي أف أكثػػػػػر مػػػػف نصػػػػؼ اسمػػػػريكييف يت ػػػػػاطفوف مػػػػم : د ب أ
أمػس ا ثنػيف، قنػؿ يػوميف مػف الزيػارة التػي مػف الماػرر أف  "وانػنطف نوسػت"صحيفح ا ستطالع الذي ننرته 

% فاػػط مػػف اسمػػريكييف يت ػػاطفوف مػػم السػػمطح 9يجريهػػا الػػرئيس اسمريكػػي نػػاراؾ أونامػػا لمنػػرؽ اسوسػػط، أف 
 %   يت ػػاطفوف مػػم أي مػػف الجػػاننيف أو يت ػػاطفوف مػػم الجػػاننيف أو لػػيس لػػديهـ35الفمسػػطينيح، فػػي ماانػػؿ 

عمػػػػػى الحكومػػػػػح  "هائمػػػػػح"% ممػػػػػف نػػػػػممهـ ا سػػػػػتطالع إف اردارة اسمريكيػػػػػح تنػػػػػذؿ  ػػػػػموطاك 97رأي. وقػػػػػاؿ 
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% يرونها تنذؿ  موطاك هائمح عمى السمطح 8لمتوصؿ إلى تسويح سمميح مم الفمسطينييف، ماانؿ  "ارسرائيميح"
 الفمسطينيح.

د فػػي محاولػػح ترتيػػب تسػػويح سػػمميح نػػيف % مػػف اسمػػريكييف أف عمػػى الو يػػات المتحػػدة ل ػػب دور رائػػ16ورأ  
 .% قالوا ن رورة ترؾ الا يح لطرفيها69ارسرائيمييف والفمسطينييف، ماانؿ 

 99/3/1093الخميج، الشارقة، 
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حت في السويد أمس، أف الصيف أصن« م هد ستوكهولـ الدولي لألنحاث»ذكر تارير صادر عف : ارويترز 
 ةامس أكنر دولح مصدرة لمسالح، في ما يمثؿ أعمى مرتنح تحتمها منذ الحرب الناردة.

 162ارتفم ننسنح  2012و 2008وأنار الم هد إلى أف حجـ اسسمحح التي صدرتها الصيف نيف ال اميف 
اثنيف في  في المئح، ماارنح نالسنوات الةمس الساناح، مم ارتفاع نصينها مف التجارة ال الميح لمسالح مف

 المئح إلى ةمسح في المئح.
أف الصيف حّمت محؿ نريطانيا في قائمح أكنر ةمس دوؿ تتاجر في السالح في « م هد ستوكهولـ»وأ اؼ 

في المئح  30اسعواـ اسرن ح الما يح، وهي قائمح تتصدرها الو يات المتحدة وروسيا، المتاف تسهماف ب 
 في المئح مف صادرات السالح. 26و

، في نياف، إف وفي  الصيف ترس  »هذا الصدد، قاؿ مدير نرنامج ناؿ اسسمحح في الم هد نوؿ هولتـو
ويمثؿ هذا التحوؿ، أوؿ مرة تأتي فيها «. و  ها كمورد لمسالح ل دد متناـ مف الدوؿ المستوردة المهمح

 .1990و 1986الصيف  مف أكنر ةمسح مصدريف لمسالح منذ فترة ننر نيانات الم هد نيف ال امي 
مف جهته، أكد المتحدث ناسـ وزارة الةارجيح الصينيح هونغ لي، أف الصيف مصدر مسؤوؿ لمسالح يمتـز 

الصيف تمتـز نثالثح منادئ في ما يت مؽ نصادرات السالح. اسوؿ أف يكوف »نندة نالاانوف الدولي، م يفاك 
 يكوف م راك نالسالـ ارقميمي وال المي محاااك  حتياجات الدفاع الذاتي لمدولح المتمايح. والثاني هو أ 

 «.واسمف وا ستارار. والثالث هو أ  تتدةؿ الدولح المتمايح في النؤوف الداةميح لدوؿ أةر 
 19/3/2013، السفير، بيروت
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 فهمي هويدي
نمػا   يمكف أف يكوف الذي يحدث في مصػر لمفمسػطينييف مجػرد مصػادفات، و  ي مكػف أف يػتـ نحسػف نيػح، وات
 هو في أحسف فرو ه مف مةمفات مرحمح رف ها وثار عميها ن ب مصر.

  9ا
عمػػى الصػػفحح اسولػػى ةنػػراك ةالصػػته كمػػا يمػػي: تػػـ « النػػروؽ»ننػػرت صػػحيفح  94/3يػػـو الةمػػيس الما ػػي 

وقػت، ثػـ دةمػوا اعتااؿ ةميح فمسطينيح مف سػن ح أفػراد قػدموا مػف دمنػؽ، وكػانوا قػد ق ػوا فػي إيػراف ن ػض ال
إلػػى سػػوريا نػػدوف تأنػػيرة. وقػػد انػػتنه فػػيهـ  ػػانط الجػػوازات، فاسػػتدعى فرقػػح التػػأميف. وأثنػػاء تفتػػيش حاػػائنهـ 

لمننػػآت مصػػريح سػػياديح. فػػتـ نامهػػـ إلػػى جهػػاز اسمػػف الػػوطني، « كروكػػي»اكتنػػؼ رجػػاؿ اسمػػف وجػػود رسػػـ 
وعسػػكريح فػػي مصػػر، نجانػػب حيػػث عثػػر نحػػوزة أحػػدهـ عمػػى ممػػؼ ورقػػي نػػه ن ػػض صػػور لمؤسسػػات حيويػػح 

حيازتػػه أوراقػػاك مدونػػح نةػػط اليػػد عػػف كيفيػػح تصػػنيم المتفجػػرات والتػػدرينات ال سػػكريح، إ ػػافح إلػػى مةططػػات 
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إرهانيح تستهدؼ تفجير ن ض المننآت في مصر. وقد اعترفوا في التحايؽ م هـ نأنهـ كانوا ي تزمػوف الايػاـ 
فػػي اػػزة، وقػػد تػػـ إطػػالؽ سػػراح أولئػػؾ اسنػػةاص « لسػػريحا»ن مميػػات تةرينيػػح رداك عمػػى هػػدـ الجػػيش لألنفػػاؽ 

فػػي اليػػػـو نفسػػه كانػػػت الاصػػح هػػػي الةنػػر الرئيسػػػي عمػػى الصػػػفحح اسولػػى لجريػػػدة «. نػػدوف إنػػداء اسسػػػناب»
فمسػػطينييف ن ػػد  ػػنطهـ ونحػػوزتهـ ةػػرائط  7تحػػت ال نػػواف التػػالي: الرئاسػػح ت ػػمط لإلفػػراج عػػف « الػػوطف»

يمي: كنػفت مصػادر سػياديح رفي ػح المسػتو  أف مؤسسػح الرئاسػح مارسػت  لمواقم سياديح. وجاء في الةنر ما
فمسطينييف في مطار  7 موطاك نديدة عمى المةانرات الحرنيح لمنم تسرب أي م مومات ننأف الانض عمى 

الااهرة تنيف أف نحوزتهـ صوراك ورسومات سماكف حيويح تةص الاوات المسمحح. وأ ػافت تمػؾ المصػادر أف 
ح استهدفت ارفراج عف المتهميف وترحيمهـ إلػى اػزة عنػر م نػر رفػح. وأنػارت إلػى أف السػن ح  موط الرئاس

قنؿ أف يتماػوا تػدرينات أةػر  « كتائب الاساـ»دةموا إلى مصر عنر اسنفاؽ أكثر مف مرة وتماوا تدرينات في 
 عمى الاتاؿ في إيراف نواسطح المةانرات والحرس الثوري.

ولػػـ توجػػه ا تهػػاـ نالتةريػػب إلػػى « مصػػادر سػػياديح»أنهػػا نسػػنت الكػػالـ إلػػى  «الػػوطف»أهػػـ إ ػػافح لجريػػدة 
نما وجهته أي اك إلى الرئيس محمد مرسي الذي وجه نتدةؿ الرئاسػح وممارسػح  الفمسطينييف السن ح فحسب، وات

عادتهـ إلى ازة.   موطها النديدة لإلفراج عنهـ وات
  1ا

الةنر عمى صفحح داةميح نصيمح أةر ، فػذكرت أف  «المصري اليوـ»في يوـ الةميس ذاته ننرت صحيفح 
سمطات مطار الااهرة قررت إطػالؽ سػراح الفمسػطينييف السػن ح، الػذيف ألاػي الاػنض عمػيهـ ن ػدما عثػر م هػـ 

 عمى ةرائط وصور لمننآت، ن د التأكد مف سالمح موقفهـ عاب التحايؽ م هـ.
ى تأنيرة ةروج مف السمطات السوريح، وهػو مػا وأو ح مصدر أمني نالمطار أف الفمسطينييف لـ يحصموا عم

 دفم رجاؿ اسمف إلى فحص أوراقهـ ندقح.
واكتنػػفوا مػػم اسوراؽ صػػوراك ومصػػحفاك إيرانيػػاك اي  ونػػكوا فػػي أف الصػػور تةػػص مننػػآت مصػػريح. وحػػيف أنمػػغ 

يػر  اف، جهاز اسمف الوطني نالواق ح وتـ فحص المت ماات تنػيف أف الصػور تةػص ن ػض المننػآت فػي اػزة وات
 وأنهـ اير  ال يف في أي أعماؿ تةرينيح نمصر.

ارعالمػػي الفمسػػطيني، الػػذي ذكػػر أف « أمػػد»رددم فػػي الوقػػت ذاتػػه نيػػاف لمركػػز « المصػػري اليػػوـ»مػػا ذكرتػػه 
سػػمطات اسمػػف الػػوطني نمطػػار الاػػاهرة أفرجػػت عػػف الفمسػػطينييف السػػن ح ونفػػت مصػػادرها مػػا ننػػرته ن ػػػض 

اسنػػةاص ونحػوزتهـ ةػػرائط وصػػور لػػن ض المننػػآت الحيويػػح والسػػياديح  المواقػم ارةناريػػح عػػف  ػػنط هػػؤ ء
نما كؿ مػا حممػوم  نمصر، مؤكداك أنه لـ ي ثر م هـ عمى أي مستندات يمكف أف ت ر نالمصالح المصريح، وات

 مف أوراؽ وصور كاف ةاصاك نهـ. كما لـ يثنت تورطهـ في أي أعماؿ إرهانيح أو تةرينيح داةؿ النالد.
  3ا

مػا  96/3يػـو السػنت « اسهػراـ ال رنػي»يف مف هذم الفرق ح التي   تحػتاج إلى ت مػيؽ. ننػرت مجمػح ن د يوم
« حمػاس»اعتنرته انفػراداك مثػػيراك، اّدعػت فػػيه أنػػها كنػفت فيػه عػف أسػماء ثالثػح فمسػطينييف مػف قيػادات حركػح 

اك وجنػػدياك فػي نػهر رم ػاف مػف  انػػط 96وازة، واعتنرتهـ مسؤوليف عف مذنحح رفح النهيرة التي قتؿ فيهػا 
، الػػذراع ال سػػكريح «كتائػػب الاسػػاـ»  ػ وذكػػرت أف الثالثػػح هػػـ أيمػػف نوفػػؿ الايػػادي نػػػ1091ال ػػاـ الما ػػي ا

ػػ محمػد إنػراهيـ أنونػمالح ونػهرته أنوةميػؿ، وهػو مػف قيػاديي الػػصؼ اسوؿ نالحركػح ػ رائػد « حمػاس»لحركػح 
جنػػدي ارسػػرائيمي جمػػػ اد نػػاليط، اوصػػفته المجمػػح عمػػى ال طػػار مهنػػدس ومةطػػط ومنفػػذ عمميػػح اةتطػػاؼ ال

 االفها نأنه رأس اسفػ ى الحمساويح اي .
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هي التي قامت نال مميح، انتااماك مف الجيش المصري نسػنب « حماس»في التارير ناطتاف، أو هما أف حركح 
اتصػؿ نمسػؤولي المةػانرات قيامه نهدـ اسنفاؽ الموصمح إلى ازة، والثانيػح أف رئػيس تحريػر المجمػح ذكػر أنػه 

 ال امح المصريح وجهاز اسمف الاومي، وتأكد مف صحح الم مومات المننورة.
حيف وق ت عمى هذا الكالـ اتصمت هاتفياك نالدكتور موسى أنومرزوؽ، نائب رئيس المكتػب السياسػي لحركػح 

نػػه عمػػى اتصػػاؿ مسػػتمر مػػم مسػػؤولي الممػػ«حمػػاس» ؼ الفمسػػطيني فػػي ، فاػػاؿ إنػػه كػػالـ مكػػذوب نالكامػػؿ، وات
كانػت أوؿ مػف « حماس»المةانرات المصريح، ولـ يسمم مف أي منهـ أيح إنارة مف هذا الانيؿ، وأ اؼ إف 

أداف ال مميح واستهجنها، وأنهػا أنػدت اسػت داداك لمت ػاوف مػم الجهػات المصػريح الم نيػح فػي كػؿ مػا تطمنػه منهػا 
 ةاصاك نسير التحايؽ.

ةصوص مم ن ض المسؤوليف الم نييف نالمو وع، وقيؿ لي صراحح أف مف جانني أجريت اتصا ت نهذا ال
   عالقح لهـ و  عمـ لهـ نالكالـ المننور ولـ يرجم إليهـ أحد في صددم.

وفي الوقت الذي جر  فيه الترويج لهذم الاصح، أتيح لي ارطالع عمى وثياتيف مزورتيف عمى مناركح حركح 
في مصر. اسولى مكتونح نسذاجح وركاكح، وهي « حركح ارةواف»في الدفاع عف الرئيس مرسي و« حماس»

. موجهػح إلػى 91/9/1093موجهح مف قائد كتائب الاساـ في ازة تاريةهػا « سري وعاجؿ جداك »عنارة رسالح 
مجاهػػػد مػػػف قنػػػؿ ارةػػػوة  500إعػػػداد كنػػػؼ ن ػػػدد »ارةػػػوة المجاهػػػديف فػػػي قطػػػاع اػػػزة. ومو ػػػوعها هػػػو: 

مػف قائػد الكتائػب لاػادة اسلويػح نالاطػاع ياػوؿ فيػه: نرجػو مػنكـ إعػداد كنػوفات ، وفى النص توجيه «الم نييف
نأسػػماء عػػدد ارةػػوة المجاهػػديف لػػديكـ، مػػم اسةػػذ ن ػػيف ا عتنػػار عنصػػر السػػريح. وذلػػؾ لمػػا تتطمنػػه المرحمػػح 
ف الراهنػػح مػػف تحػػديات تجػػام إةواننػػا فػػي مصػػر النػػاياح. وننػػاءك عميػػه تاػػرر تكمػػيفكـ نتح ػػير أسػػماء عػػدد مػػ

مجاهػػد مػػف كػػؿ لػػواء فػػي قطػػاع اػػزة، وذلػػؾ لم ػػرورة لمسػػاندة  500المجاهػػديف، نحيػػث يمتػػـز جمػػي كـ فاػػط نػػػ
ارةػػوة فػػي مصػػر النػػاياح فػػي ظػػؿ المحنػػح التػػي ي ينػػونها ومحػػاو ت فمػػوؿ ال هػػد النائػػد لم ػػودة إلػػى الحكػػـ، 

ال ميا، وانتظار اجتماع عاجؿ ونتمنى منكـ، كما ت ودنا عميكـ، أف يناى هذا ال مؿ في سريح تامح لممصمحح 
لتسػػهيؿ سػػفر اسنػػةاص المرنػػحيف مػػف قػػنمكـ، وآليػػات إنالاهػػـ نالت ػػاوف مػػف دوف لفػػت اسنظػػار. ونػػارؾ اهلل 

 فيكـ وج مه في ميزاف حسناتكـ ػ أدامكـ اهلل لةدمح المنروع ارسالمي واستمرار نهج الجهاد والمااومح.
نػيف نائػب مرنػد  99/9/1093ةالصػح اجتمػاع عاػد نالاػاهرة فػي الوثياح الثانيح عنارة عف تارير تحدث عف 

فػػي اػػزة مػػرواف عيسػػى، واسػػتهدؼ ترتيػػب اسػػتاداـ عنػػرة « الاسػػاـ»ةيػػرت النػػاطر وقائػػد كتائػػب « ارةػػواف»
ذكر التاريػر أنػه فػي «. يناير 15»آ ؼ عنصر مف الاساـ لمتحسب سي طارئ في مصر، مم حموؿ ذكر  

مف ةالؿ م نر رفح، وفى الوقػت « حماس»إلى مصر سن ح مف قادة حركح دةؿ « يناير» 14يوـ الةميس 
عنصػػر وكميػػات كنيػػرة مػػف السػػالح أامنهػػا م ػػدة لماػػنص، وفػػى يػػـو الجم ػػح  500نفسػػه دةػػؿ عنػػر اسنفػػاؽ 

قػػاـ مػػرواف عيسػػى قائػػد الاسػػاـ نتجهيػػز ثالثػػح آ ؼ دةمػػوا عنػػر اسنفػػاؽ إلػػى مصػػر قنػػؿ صػػالة فجػػر  15/9
نسػيارات وناصػات تحمػؿ أرقامػاك « آر نى جيػه»اء اليـو ذاته ادةؿ إلى مصر سالح ػ وفي مس 16/9السنت 

دينموماسيح ػ وفي اليـو نفسه تـ إدةاؿ كميات كنيرة مف السيارات والسالح مف لينيػا إلػى اسرا ػي المصػريح. 
وقػػػد تػػػـ تزويػػػد عناصػػػر الاسػػػاـ نػػػزي ةػػػاص قريػػػب مػػػف زي الجػػػيش المصػػػري، وتمػػػؾ ال ناصػػػر التػػػي زودت 

ارات رناعيح الدفم أامنها ادةػؿ مػف لينيػا والسػوداف وتمركػزت فػي أامػب محافظػات مصػر، ونةاصػح فػي نسي
ارفػػح عمميػػات مركزيػػح فػػي رفػػح المصػػريح وفػػى « كتائػػب الاسػػاـ»السػويس والاػػاهرة وارسػػماعيميح. وقػػد أننػػأت 

 سيناء مف أجؿ إمداد ال ناصر المناركح في اسحداث نالذةيرة.
 «.قنص المصرييف»طويمح نأسماء الفمسطينييف الذيف قيؿ إنهـ انتركوا في حممح  وت مف التارير قائمح
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فػي « حمػاس»في الت ميؽ عمى الوثياتيف قاؿ الدكتور أنو مرزوؽ إنه   هدؼ لها سو  الوقي ح نيف مصػر و
يػؿ ازة. إنه لـ يثنت حتى اآلف أف فمسطينياك كاف له دور في ا  طرانات التي حدثت في مصػر، وكػؿ مػا ق

 في هذا الصدد   يةرج عف كونه اّدعاءات روج لها ارعالـ ولـ تثنت صحتها.
  4ا

حػػيف يطػػالم المػػرء هػػذم الم مومػػات   نػػد أف يستح ػػر حاياػػح أف ثاافػػح المػػرحمتيف السػػاداتيح والمناركيػػح تننػػت 
نػػر نوجػػه أةػػص. وفػػى ظػػؿ ذلػػؾ ال ػػداء اعت« حمػػاس»موقػػؼ ال ػػداء لمفمسػػطينييف عامػػح والةصػػومح لحركػػح 

وتـ إلماء كؿ مظاهر الدعـ الذي قدـ إليهـ في المرحمح الناصػريح فػي ال مػؿ وارقامػح « أجانب»الفمسطينيوف 
والت مػػيـ اكػػانوا ي ػػامموف م اممػػح المصػػرييف فػػي مراحػػؿ الت مػػيـ المةتمفػػح . وراػػـ أف الفمسػػطينييف ينػػكموف أقػػؿ 

حيف أف السودانييف ةمػسح مالييف ، فإف  ألؼ، في 900الفئات ال رنيح المايمح في مصر اعددهـ في حدود 
سػنوات ،  5حػظهـ هو اسسوأ في الم اممح، فهـ ممنوعوف مف التممؾ والتجػارة اإ  لممتػزوج مػف مصػريح منػذ 

كما أف وثياح السفر المصريح التػي تمػنح لهػـ   تسػمح لهػػـ نػدةوؿ النمػد مػف دوف تأنػيرة. نػؿ إف الفمسػطيني 
سيارة   يسمح له نتجديد الرةصح إ  ن د المرور عمى اسمف، ون د م ي نهر المايـ حامؿ رةصح قيادة ال

مف تاديـ الطمب. أما ال نت والمهانح التي ي اني منها الفمسطينيوف الراانوف في الذهاب إلى ازة فحدث فيها 
 و  حرج.

ف تصػالح السػادات عونػاك وسػنداك لمفمسػطينييف كافػح. وحػي« النػاياح الكنػر »في عهد عندالناصر كانػت مصػر 
« كنػزاك اسػتراتيجياك »مم إسرائيؿ انامب عميهـ وأصنح الفمسػطيني متهمػاك وايػر مراػوب فيػه. ولمػا صػار منػارؾ 

وةػالؿ هػػذيف «. الجهػػاد»و« حمػاس»رسػرائيؿ اسػػتحكمت ةصػومته لفصػػائؿ المااومػح، وفػػى ماػدمتها حركتػػا 
رعالميػػػيف عنػػػرت عػػػف السياسػػػات المتن ػػػح. ال هػػديف تنػػػكمت طناػػػح سػػػميكح مػػػف النيروقػػػراطييف والسياسػػييف وا

وهػػؤ ء لػػـ يةتفػػوا ن ػػد الثػػورة. ولكػػنهـ   يزالػػوف عمػػى مػػواقفهـ ويمارسػػوف  ػػموطهـ، وفػػي أجػػوائهـ تمػػؾ ننػػط 
ونػيف السػمطح « حمػاس»جهاز اسمف الوقائي في السمطح الفمسطينيح الذي لػـ يكػؼ عػف محاولػح ارياػاع نػيف 

لها، مما يؤدي إلى تميير موقؼ الاػاهرة « ارةواف»ديمح وةنيح انحياز المصريح الراهنح، تصفيح لحسانات ق
الػػػذي كػػػاف دائػػػـ الػػػدعـ لهػػػا فػػػي ظػػػؿ ال هػػػد السػػػانؽ، وقػػػد قيػػػؿ لػػػي إف وثياػػػح تسػػػفير رجػػػاؿ إلػػػى مصػػػر لػػػدعـ 

 تسرنت أصال مف وثائؽ اسمف الوقائي في راـ اهلل.« ارةواف»
يمػار الصػدور  ػد هذم الةمفيح تسوغ لنا أف ناوؿ نأف الذيف يسػ وف    « حمػاس»إلى نيطنح الفمسطينييف وات

« الفمػوؿ»، ومف ثـ فإنهـ   ينطاػوف ناسػمنا، ولكػنهـ جػزء مػف «الناياح الكنر »ي نروف عف مصر الحايايح 
 الذيف تآمروا عمى ن ب مصر و  يزالوف عنئاك عمى ثورته.

 99/3/1093، السفير، بيروت
 

 سوًءا مبادرة .. أقل دونزيارة أوباما من  77
 هاني المصري
قمُت لمحّدثي في جمسح  ّمت عددكا مف المهتميف نالنأف السياسي: جيٌد جدكا أّف أوناما   يحمؿ م ه منػادرة 
أثنػػاء زيارتػػه، التػػي مػػف المتوقػػم أنهػػا سػػتندأ اػػدكا، فتسػػاءؿ مت جنكػػا لمػػاذا؟ فامػػت سف أي منػػادرة تاػػدـ مػػف أي 

ا مف أونامػا الػذي جر  ننػام فػي فتػرة رئاسػته اسولػى التػي حصػدنا فيهػا الةينػات، وفػي رئيس أميركي، وةصوصك
ظؿ الو م الفمسػطيني السػيء جػدكا، والو ػم ال رنػي اسسػوأ؛ سػتاود إلػى تصػفيح لما ػيح الفمسػطينيح نصػورة 

 ناممح أو جزئيح، نحؿ نهائي أو مرحمي.
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حسػف اسحػواؿ ستت ػمف ن ػض ولو افتر نا جد ك أف منادرة أميركيػح سػتطرح حاليكػا أو ن ػد حػيف، فإنهػا فػي أ
الجمػػػؿ الجيػػػدة لمفمسػػػطينييف، مثػػػؿ الحػػػديث المفظػػػي عػػػف إقامػػػح دولػػػح فمسػػػطينيح، لكنهػػػا سػػػت طي كػػػؿ نػػػيء 
رسػػػرائيؿ، فالدولػػػح الفمسػػػطينيح التػػػي سػػػتحممها سػػػتكوف "دولػػػح ليسػػػت دولػػػح" وعمػػػى حسػػػاب الحاػػػوؽ اسةػػػػر  

يميح الحاليػح اسكثػر تطرفكػا واسػتيطانيح مػف لمفمسطينييف، ةاصح حؽ ال ودة، وتطنؽ عمػى يػد الحكومػح ارسػرائ
أي حكومػػػػح سػػػػاناح وفاكػػػػا لمنػػػػروط والمصػػػػالح واسهػػػػداؼ ارسػػػػرائيميح، التػػػػي تاػػػػوـ عمػػػػى الػػػػالءات ارسػػػػرائيميح 
الم روفػػح، والتػػي أ ػػػيفت إليهػػا ن ػػد مػػػؤتمر أنػػانوليس  ء جديػػػدة تتمثػػؿ نػػا عتراؼ نإسػػػرائيؿ كدولػػح لمنػػػ ب 

 اليهودي. 
نمػا هػو أقػؿ سػوءكا، سف عػدـ طػرح أي منػادرة  ي نػي إف عدـ طرح منادرة    ي تنر نحػد ذاتػه نػيئكا إيجانيكػا، وات

اسػػتمرار الو ػػم الحػػػالي عمػػى مػػا هػػػو عميػػه اأكثػػر أو أقػػػؿ ناميػػؿ ، أي اسػػتمرار ا حػػػتالؿ وت مياػػه وتوسػػػيم 
مكانيح فػتح الطريػؽ ا ستيطاف وةمؽ حاائؽ جديدة تج ؿ أحد الحموؿ ارسرائيميح قانالك لمتطنيؽ؛ لكنه يج ؿ إ

 أماـ ندائؿ وةيارات فمسطينيح أةر  أكنر.
أصنح مف الثانت أف أوناما   يحمؿ منادرة، وهذا ي ني ر ػوةه أكثػر لمموقػؼ ارسػرائيمي، سنػه كالمػه عػف 
مجيئػػه لالسػػتماع مػػردود عميػػه، كونػػه ن ػػد أرنػػم سػػنوات فػػي النيػػت اسنػػيض ت ػػرؼ عمػػى ممػػؼ الصػػراع نكػػؿ 

الوقػػت لماػػرارات التػػي   يريػػد اتةاذهػػا راػػـ أنهػػا فػػي صػػالح إسػػرائيؿ حتػػى   يم ػػب  تفاصػػيمه، نحيػػث حػػاف
الػذي سػػياـو  -حكومػح نتنيػػاهو. ومػم ذلػػؾ سػينحث أونامػػا فػي زيارتػػه عػف ناػػاط تسػاعد وزيػػر ةارجيتػه كيػػري 

فها عمػػى الننػػاء عميهػػا، فػػي سػػ يه  سػػتئناؼ المفاو ػػات، سف اسػػتئنا -نزيػػارة مكوكيػػح أوائػػؿ نيسػػاف المانػػؿ 
يساعد إسرائيؿ عمى تجنب ال زلح الدوليح وقطم الطريؽ عمػى انػد ع انتفا ػح فمسػطينيح جديػدة تتكػاثر ُنػُذرها 

 ناستمرار الجحيـ الذي ي ينه الن ب الفمسطيني.
ويمكػػف أف تسػػتمرؽ المحػػاو ت اسميركيػػح الوقػػت الػػالـز  سػػتئناؼ المفاو ػػات اهنػػاؾ تاػػديرات تنػػير إلػػى أف 

ذا طػرح الوقت ستح أنهر  ، نحيػث يػر  الػرئيس اسميركػي نأنػه هػؿ مػف المناسػب طػرح منػادرة لمحػؿ أـ  ؟ وات
، وهذا مػا ذكرتػه صػحيفح 1094منادرة، فإنها ستهدؼ إلى ا تفاؽ عمى قياـ دولح فمسطينيح حتى نهايح ال اـ 

أميركيػح  "يدي وت أحرونػوت" ناػالك عػف مصػادر أميركيػح، ومػا سػم ته مصػادر فمسػطينيح وعرنيػح مػف مصػادر
قالت إف كيري سيس ى رقامح الدولح الفمسطينيح في ال اـ الاادـ، كونه صػاحب حمػـ نأنػه سػينجح فػي تحايػؽ 

 ما عجز عنه أسالفه.
أوناما لف يطرح منادرة سف حكومػح إسػرائيؿ تػرفض تاػديـ مػا يسػاعد عمػى التوصػؿ إلػى حػؿ أو تنػاز ت ذات 

 مط عميها فػي الفتػرة الارينػح الاادمػح، سنػه أةػذ ال نػرة المناسػنح ممز  لمفمسطينييف، وهو   ي تـز ممارسح ال
مػػف فتػػرة رئاسػػته اسولػػى حػػيف تحػػدث عػػف وقػػؼ ا سػػتيطاف، وعػػف أممػػه فػػي إقامػػح دولػػح فمسػػطينيح فػػي ال ػػاـ 

 ، ولـ يحصد إ  الفنؿ والتراجم الذليؿ أماـ نتنياهو.1099
الزيػػارة لتراجػػم نسػػرعح ن ػػد إعػػالف تنػػكيؿ الحكومػػح ولػػو كػػاف يفكػػر مجػػرد تفكيػػر نػػإطالؽ منػػادرة عنػػدما فكػػر ن

ارسػػرائيميح ونرنامجهػػا الػػذي يهمػػش الا ػػيح الفمسػػطينيح، وينػػذر نأننػػا أمػػاـ تصػػ يد قػػادـ فػػي ال ػػدواف وتوسػػيم 
 ا ستيطاف ولسنا أماـ إحياء "عمميح السالـ".

لاادمح لةمؽ رأي عاـ إسرائيمي، مف ند ك مف تاديـ المنادرة ستس ى إدارة أوناما إلى تكثيؼ الجهود في الفترة ا
أجػػػػؿ التوصػػػػؿ إلػػػػى تسػػػػويح مػػػػف ةػػػػالؿ تممػػػػؽ ارسػػػػرائيمييف نالحػػػػديث عػػػػف التزامػػػػه الحديػػػػدي نػػػػأمف إسػػػػرائيؿ، 
نػػادته نايمهػػا، وارنػػارة إلػػى أف السػػالـ، ةاصػػح ن ػػد  واسػػتمرارها كدولػػح لمنػػ ب اليهػػودي، وم رفتػػه نتاريةهػػا وات

 ست مصمحح أميركيح فاط.المتميرات ال رنيح مصمحح إسرائيميح ولي
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وتنطمػػػؽ اردارة اسميركيػػػح فػػػي محاولتهػػػا  سػػػتئناؼ المفاو ػػػات عمػػػى أسػػػاس م ادلػػػح تاػػػـو عمػػػى جممػػػح ممػػػا 
تسػػميها "ةطػػوات ننػػاء الثاػػح"، مثػػؿ إطػػالؽ سػػراح أسػػر  وتجميػػد جزئػػي ومؤقػػت لالسػػتيطاف، يسػػتثني الاػػدس 

ػا التنسػيؽ اسمنػي، وعػدـ والكتؿ ا سػتيطانيح، ماانػؿ ت هػد فمسػطيني ناسػتمرار ا لتػزا ـ نناايػا أوسػمو، ةصوصك
 المجوء إلى محاكمح إسرائيؿ في المحاكـ الدوليح، نما في ذلؾ ا ن ماـ إلى محكمح الجنايات الدوليح.

ػػػا ن ػػػد تنػػػكيؿ الحكومػػػح  إف ةطػػػورة الػػػدةوؿ فػػػي مفاو ػػػات ثنائيػػػح جديػػػدة نرعايػػػح أميركيػػػح تتزايػػػد، ةصوصك
ون ػػد مػػا قالػػه ننػػي اػػانتس، رئػػيس أركػػاف جػػيش ا حػػتالؿ، مػػؤةركا فػػي مػػؤتمر  ارسػػرائيميح الجديػػدة ونرنامجهػػا،

هرتسػػيميا حػػوؿ المسػػألح الفمسػػطينيح، نأنهػػا لػػـ ت ػػد مسػػألح محوريػػح تسػػتحؽ ا هتمػػاـ نػػؿ مسػػألح هامنػػيح، سف 
هنػػػاؾ تطػػػورات محوريػػػح أولػػػى نا هتمػػػاـ تنػػػهدها المنطاػػػح، مثػػػؿ الممػػػؼ اريرانػػػي وانهيػػػار ن ػػػض الػػػدوؿ مثػػػؿ 

 ا، حيث ما يجري انهياركا وليس تمييركا وفؽ زعمه.سوري
وأ ػاؼ اػانتس "نػػأف الو ػم ارقميمػػي والػدولي الجديػػد يسػمح سوؿ مػػرة نإعػادة هندسػػح الجمرافيػا والػػديممرافيا 
في المنطاح، نما يتيح توطيف جميم الفمسطينييف الػذيف سػيتـ تهجيػرهـ، نمػا فػيهـ ال ػرب فػي إسػرائيؿ وال ػفح 

وؿ ال رنيػػح"، و"أف الو ػػم الػػدولي تميػػر ولػػف ياػػود إلػػى وصػػـ إسػػرائيؿ نال نصػػريح إذا عممػػت المرنيػػح، فػػي الػػد
عمػػى إنػػهار هويتهػػا اليهوديػػح"، وقػػاؿ نػػأف عػػدد الفمسػػطينييف الػػذيف سػػُيهّجروف "طواعيػػح" يمكػػف احتمالػػه، سنػػه 

 سيكوف أقؿ مف نصؼ المهجريف مف ال راقييف والسورييف وايرهـ.
نما في اسػتمرار الو ػم الحػالي تأسيسكا عمى ما سنؽ، فإ ف الةطر   يكمف فاط في استئناؼ المفاو ات، وات

مف دوف إستراتيجيح فمسطينيح عرنيح جديدة، وفي ظؿ استمرار الرهاف عمى إحياء "عمميػح السػالـ" الميتػح منػذ 
اتناع سياسح زمف ن يد، و  يؤدي انتظار إحياء الميت ند ك مف دفنه سو  إلى إ اعح الوقت وا ستمرار في 

انتظاريػػػح لػػػف تػػػؤدي إ  إلػػػى تهمػػػيش الا ػػػيح الفمسػػػطينيح، وتآكػػػؿ نػػػرعيح المؤسسػػػات المةتمفػػػح فػػػي المنظمػػػح 
والسمطح والفصائؿ، سواء التػي تن ػوي فػي إطػار المنظمػح أو ةارجهػا، سف   نػرعيح حايايػح لمػف   يطػرح 

ؽ إستراتيجيح المااومح حتػى إنػ ار آةػر، إستراتيجيح تحظى نالانوؿ الن ني وقادرة عمى ا نتصار، ولمف عمّ 
ػا إلػى طريػؽ مسػدود  ولمف وصمت إستراتيجيته الم تمػدة اإسػتراتيجيح المفاو ػات  منػذ أكثػر مػف عنػريف عامك
مػػف دوف أف يجػػرؤ عمػػى ا عتػػراؼ نػػذلؾ، وتحمػػؿ عواقػػب هػػذا ا عتػػراؼ مػػف  ػػرورة تمييػػر المسػػار أو تػػرؾ 

 الدفح لمف قادر عمى تميير المسار.
رعيح سحد مف دوف مااومح وفي ظؿ عدـ إجراء ا نتةانات، نالراـ مف انا اء الفترة الاانونيح لمرئيس فال ن

ولممجمػػس التنػػري ي، وعػػدـ عاػػد المجمػػس الػػوطني و  تجديػػدم و  إعػػادة انتةانػػه، و  نػػرعيح مػػف دوف توافػػؽ 
 وطني عمى نرنامج قواسـ وطنيح منتركح.

لتػي تممػؾ الجػرأة لالعتػراؼ نػأف ارسػتراتيجيات الم تمػدة سػاناكا فنػمت، وأف   يوجد طريؽ إ  نوجػود اررادة ا
النػػ ب الفمسػػطيني قػػادر عمػػى امػػتالؾ إسػػتراتيجيات جديػػدة قػػادرة عمػػى النصػػر، مػػف ةػػالؿ اتنػػاع مسػػار جديػػد 
يػػػوفر ماومػػػات الناػػػاء والصػػػمود لمنػػػ ب الفمسػػػطيني عمػػػى أر ػػػه ولا ػػػيته الحيػػػح، ويسػػػت د لممجانهػػػح نتػػػوفير 

مف ةالؿ الوحدة والنراكح في إطار جنهح وطنيح تمثمها منظمح التحرير ن د إعػادة تنػكيمها، نحيػث  نروطها
تس ى  متالؾ أوراؽ وأسناب الاوة الاادرة عمى تميير موازيف الاو ، نحيث تصؿ نيئكا فنيئكا إلى و ػم تجػد 

ييف الحػد اسدنػى مػف حاػوقهـ، إسرائيؿ نفسها فيه مرامح عمى ا نسحاب وا تفاؽ عمى تسويح تحاؽ لمفمسطين
 أو مواجهح صراع مفتوح سينتهي في نهايح اسمر نهزيمح رسرائيؿ   تاوـ لها قائمح ن دها.

إسرائيؿ تراهف عمى أف ما يجري فػي المنطاػح كمػا قػاؿ "اػانتس" سػيمكنها مػف ل ػب دور مهػيمف فيهػا، أو أف 
تسػ ى لمهيمنػح عميهػا، فهػي تسػتطيم، إف لػـ يتميػر تساهـ فػي دور أساسػي مػم الػدوؿ ارقميميػح والدوليػح التػي 
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الموقػؼ والو ػػم الفمسػطيني وال رنػػي نسػػرعح وقنػؿ فػػوات اسواف، تنفيػذ منػػروعها نإقامػػح دولػح يهوديػػح نصػػورة 
لػػى عممػػانييف ومتػػدينيف، ومسػػمميف  أف ػػؿ إذا اناسػػـ ال ػػرب إلػػى طوائػػؼ ودوؿ مجػػزأة أكثػػر مػػا كانػػت عميػػه، وات

سالـ م تدؿ و  لى سنح ونػي ح، ودروز ونرنػر وعمػوييف وأكػراد ونػركس وأرمػف ومسيحييف، وات سالـ متطرؼ، وات ات
 وتركماف.

 99/3/1093، المركز الفمسطيني لبلعبلم واألبحاث )بدائل(
 

 تأمبلت في ما خص فمسطينيي سورية 78
 سامي حسف

 ود الف ػؿ ماارنح ندوؿ المجوء اسةر ، يمكف الاوؿ إف أو اع الفمسطينييف في سوريح كانت اسف ؿ.   ي
نمػػا الػػى النػػ ب السػػوري الػػذي احت ػػف  فػػي ذلػػؾ الػػى النظػػاـ ا سػػتندادي الاػػائـ منػػذ أكثػػر مػػف أرن ػػح عاػػود، وات

الػػػذي أقػػػرم  90/7/9956الصػػػادر نتػػػاري   160، والػػػى الاػػػانوف الػػػرقـ 9948الفمسػػػطينييف منػػػذ لجػػػوئهـ عػػػاـ 
الاػػػػوتمي، وسػػػػاو  نػػػػيف الالجػػػػئ  المجمػػػػس النيػػػػاني السػػػػوري نارجمػػػػاع ووّق ػػػػه آنػػػػذاؾ الػػػػرئيس السػػػػوري نػػػػكري

الفمسطيني والمواطف السوري مف حيث اسنظمػح المت ماػح نحاػوؽ التوظيػؼ وال مػؿ والتجػارة. اسمػر الػذي ولّػد 
تفػػػاعالك إيجانيػػػاك نػػػيف السػػػورييف والفمسػػػطينييف، عمػػػى مةتمػػػؼ المسػػػتويات،   سػػػيما ا جتماعيػػػح وا قتصػػػاديح. 

 يف ينتموف الى نيئح اجتماعيح وثاافيح، تكاد تكوف واحدة.وساعد في ذلؾ أف السورييف والفمسطيني
استثمر النظاـ السوري الا يح الفمسطينيح ناتجاهيف: اسوؿ ةارجي، لت زيز موق ه ارقميمي، والثاني داةمي، 
لمحفاظ عمى ما تناى مف منروعيتح اآلةذة نالتآكؿ، نتيجح ممارساته ا ستنداديح، وسياساته ا قتصاديح التي 

 ارت الن ب ودمرت ا قتصاد.أف
مف هنا، ونتيجح لموقؼ الن ب السوري المت اطؼ مم الفمسطينييف وق ػيتهـ، لػـ يكػف فػي إمكػاف النظػاـ أف 
يممي ما يمكف اعتنارم امتيازات لمفمسطينييف في سوريح. مم ذلؾ، وعمى راـ كؿ ما ذكر، عانى الفمسطينيوف 

والترنػػح لمنرلمػػاف، وحيػػؿ نيػػنهـ ونػػيف تسػػّممهـ مناصػػب ن ػػض أنػػكاؿ التمييػػز، حيػػث حرمػػوا حػػؽ التصػػويت 
رفي ح في الدولح، وُقّيدت حدود ممكياتهـ ال ااريح ماارنػح نالسػورييف... إلػ . اسمػر الػذي يفسػر  ػ ؼ نػ ور 
الفمسػػػػطينييف نالمواطنػػػػح ماارنػػػػح نالسػػػػورييف، ونػػػػروز نػػػػوع مػػػػف ال صػػػػنيح الفمسػػػػطينيح، التػػػػي سػػػػاهمت الاػػػػو  

ا مػػف ةػػالؿ عزفهػػا عمػػى وتػػر الةصوصػػيح الفمسػػطينيح والاػػرار الػػوطني المسػػتاؿ وعػػدـ الفمسػػطينيح فػػي تكريسػػه
التػػػدةؿ فػػػي النػػػؤوف الداةميػػػح. كمػػػا سػػػاهمت فػػػي ت زيػػػز تمػػػؾ النزعػػػح سياسػػػات النظػػػاـ وممارسػػػاته، كارتكانػػػه 

اػالقػػػه جنػػػهح الجػػػو ف فػػي وجػػػه المااومػػح الفمسػػطينيح، وتاييػػدم  الننػػاط المجػػازر اتػػؿ الزعتػػر، طػػرانمس...  وات
 السياسي لمفمسطينييف عمى الساحح السوريح، وممارسح مةتمؼ أنكاؿ الامم في حاهـ.

وفي هذا السياؽ، يمكػف ارنػارة إلػى قيػاـ النظػاـ أوائػؿ الثمانينػات مػف الاػرف الما ػي ناعتاػاؿ حػوالى ةمسػح 
لى ةمس سنػػوات فػػي ، وقد أم وا حػوا«ال رفاتييف»آ ؼ نانط مف أنناء حركح فتح الذيف اطمؽ عميهـ اسـ 

 سجػوف النظاـ.
مػػم انػػد ع الثػػورة السػػوريح، انةػػرط الكثيػػر مػػف النػػناب الفمسػػطيني فػػي التظػػاهرات، كمػػا انةػػرط ن  ػػهـ فػػي 
الجػػيش الحػػر، وقػػدموا مئػػات النػػهداء والم تامػػيف. مػػم ذلػػؾ، تميػػز موقػػؼ الفمسػػطينييف، ككتػػؿ مجتم يػػح كنيػػرة 

، نالترقب والحذر، والتزاـ الحياد تجام الصراع الدائر نيف ن ب ثػار امةيمات  مف الثورة السوريح في نداياتها
جرامه ودمويته.  ن د طوؿ كموف، ونظاـ ةنر الفمسطينيوف والسوريوف نطنه وات
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مػػف جاننػػه، ونالت ػػاوف مػػم أتناعػػه مػػف جماعػػح أحمػػد جنريػػؿ وايرهػػا، حػػاوؿ النظػػاـ ننػػتى الوسػػائؿ، اسػػتمالح 
فػػي ذلػؾ فنػػالك ذري ػػاك. وعمػى ال كػػس، جػرت الريػػاح نمػا   تنػػتهيه سػػفنه. الفمسػطينييف إلػػى جاننػه، لكنػػه فنػؿ 

فتصػػاعد الثػػورة السػػوريح واتسػػاع رق تهػػا، ووصػػولها الػػى المنػػاطؽ المتاةمػػح لممةيمػػات الفمسػػطينيح، ومحػػاو ت 
 النظاـ زج جيش التحرير الفمسطيني في مواجهح مم الجيش الحر...

سػػطينييف ةػػارج هػػذا الصػػراع. فانطالقػػاك مػػف وحػػدة النػػ ب والػػدـ كػػؿ ذلػػؾ ج ػػؿ مػػف الصػػ ونح نمكػػاف ناػػاء الفم
والمصػػير اواحػػػد واحػػػد واحد/فمسػػػطيني وسػػوري واحػػػد  انةرطػػػت المةيمػػػات فػػي الثػػػورة، واحت ػػػنت الالجئػػػيف 
السػػػورييف الهػػػارنيف مػػػف جحػػػيـ النظػػػاـ وممارسػػػاته الوحنػػػيح، واسػػػتانمت الجرحػػػى، وقػػػدمت كػػػؿ أنػػػكاؿ الػػػدعـ 

نظػػػاـ أف انػػػتاـ منهػػػا نػػػر انتاػػػاـ، مظهػػػراك لم ػػػالـ، زيػػػؼ ادعاءاتػػػه حػػػوؿ المااومػػػح اراػػػاثي. فكػػػاف رد ف ػػػؿ ال
والممان ح، حيث لـ يتوقؼ عف قصؼ المةيمات نالمدافم والصواري  والطائرات. اسمر الذي أد  إلى ساوط 

 مئات النهداء والجرحى، وتدمير الكثير مف النيوت، ونزوح عنرات اآل ؼ مف سكاف المةيمات.
سـ الفمسطينيوف، مف حيث وجهح النزوح إلى فئتيف: اسولى لجأت إلػى المنػاطؽ السػوريح اسكثػر أمنػاك، وقد انا

والثانيػح اػادرت إلػى لننػػاف ومصػر واسردف. فػي هػػذا السػياؽ، لػـ تةتمػؼ ظػػروؼ حيػاة الالجئػيف الفمسػػطينييف 
نح الحصػػوؿ عمػػى الفيػػز فػػي الةػػارج، عػػف ظػػروؼ حيػػاة السورييػػػف، لكػػْف كانػػت لهػػـ مػػػناكؿ ا ػافيػػػح، كصػػ و 

 وا قامات.
صػػػحيح أف سػػػكاف المةيمػػػات ةمػػػيط مػػػف الفمسطينػػيػيػػػػف والسوريػيػػػػف ايػػػػػػنكؿ السػػػوريوف نصػػػؼ ت ػػػداد مةػػػيـ 
اليرمػػوؾ فػػي دمنػػؽ الػػذي ي تنػػر المةػػيـ اسكنػػر فػػي ال ػػالـ ، إ  أف لمفمسػػطيني حكايتػػه الةاصػػح مػػم المةػػيـ. 

ح الفمسطينيح. وهو، في نظر كثيريف مف أننائه، المكافئ الرمزي فهو، نم نى مف الم اني، أحد مكونات الهوي
لمػػوطف المفاػػود. ونمػػض النظػػر عػػف صػػوانيح الفكػػرة مػػف النػػواحي السياسػػيح وال سػػكريح وارنسػػانيح، فػػإف تمػػؾ 
الرمزيح لممةيـ، رنما، تفسر، ص ونح تانؿ الفمسطينييف مسألح الةروج منه، والدعوات التي أطماهػا النانػطوف 

 هـ في المةيـ، وعودة مف نزح منهـ.لناائ
 99/3/1093، الحياة، لندن
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 دانياؿ كيرتزر
استثمرت الو يػات المتحػدة الكثيػر ل اػود فػي عمميػح السػالـ نالنػرؽ اسوسػط. وحػاف اآلف وقػت تننػي الو يػات 

ة وةططػا مرحميػح جديػدة، نسػنب مػا تواجهػه المنطاػح وعمميػح السػالـ المتحدة سياسػح جديػدة واسػتراتيجيح جديػد
مف منكالت م ادة. وفي الوقت الذي يػر  فيػه الػن ض أف اسػتثمار الو يػات المتحػدة فػي عمميػح السػالـ ي ػد 
إهدارا لموقت، فإف ال كس هو الصحيح، فمثؿ هذا ا ستثمار سوؼ يؤتي ثمػارا، إذا نجػح فػي توجيػه الصػراع 

وسػػمح لممنطاػػح نػػالتحرؾ مػػف أجػػؿ التصػػدي لطموحػػات إيػػراف فػػي السػػيطرة. إف عػػدـ الايػػاـ نػػأي  نحػػو الحػػؿ،
 نيء أو الاياـ نالاميؿ، هو الذي سيؤدي إلى المناكؿ.

مػػػػػف المهػػػػػـ أف تػػػػػتةمص الو يػػػػػات المتحػػػػػدة عنػػػػػد و ػػػػػ ها سياسػػػػػح أو اسػػػػػتراتيجيح أو ةططػػػػػا مرحميػػػػػح، مػػػػػف 
لسػػالـ. أو : عمميػػح السػػالـ ليسػػت مجػػرد مفاو ػػات، نػػؿ الهػػدؼ ا فترا ػػات الناليػػح المت ماػػح نػػإحالؿ عمميػػح ا

هػػو و ػػم نهايػػح لمصػػراع والمطالنػػات نػػاسرض، والتوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ عػػادؿ نػػيف إسػػرائيؿ والفمسػػطينييف.   
يننمػػػي أف تصػػػنح المفاو ػػػات، وهػػػي التركيػػػز عمػػػى ال مميػػػح، هػػػدفا يسػػػتهمؾ الوقػػػت والجهػػػد.   نػػػد أف ت ػػػم 

تت امؿ مم الا ايا اسساسيح في النزاع؛ وهػي: اسرض، والحػدود، واسمػف، والاػدس،  الو يات المتحدة سياسح
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والالجئيف، وطني ح السالـ والديف والفكر والةطاب. ثانيا:   تننه كؿ فكرة لحؿ الصراع اسةػر . طػرح حػؿ 
كانتونػػػات وأف الدولػػػح، وحػػػؿ الػػػثالث دوؿ، والترتينػػػات المؤقتػػػح عمػػػى المػػػد  الطويػػػؿ، والثاػػػح والهدنػػػح وتنػػػكيؿ 

ةطيػػر وم ػػمؿ وةػػاطئ.   يوجػػد نػػديؿ جػػاد عممػػي لتاسػػيـ اسرض، التػػي يػػزعـ كػػؿ  -اسردف هػػي فمسػػطيف 
طػػرؼ أنهػػػا ممكػػػه، إلػػػى دولتػػػيف. لػػػف يحاػػػؽ التاسػػيـ تطم ػػػات أي مػػػف الطػػػرفيف، أو الةطػػػاب الاػػػومي والػػػديني 

 والتاريةي لكال الطرفيف.
 طرفيف مف التمتم نا ستاالؿ وممارسح السيادة عمى أر هما.مم ذلؾ، يمثؿ التاسيـ قرارا تاريةيا سيمكف ال

ثالثا: يجب عمى الو يات المتحدة أف تتةمى عف احتكارها ل مميح حػؿ الصػراع.   يػزاؿ ارسػرائيميوف والكثيػر 
مػػف ال ػػرب ينظػػروف إلػػى أميركػػا ناعتنارهػػا طرفػػا ثالثػػا أساسػػيا. مػػم ذلػػؾ، يمػػر النػػرؽ اسوسػػط نمرحمػػح تحػػوؿ 

تتطمػػب أنػػكاؿ السػػمطح الجديػػدة طرياػػح جديػػدة لتنظػػيـ الجهػػود ارقميميػػح والدوليػػح الراميػػح إلػػى تحايػػؽ جذريػػح، و 
السالـ. تحتاج فمسطيف إلى دعـ يمكف أف تادمه أطػراؼ أةػر ، وتحتػاج إسػرائيؿ إلػى ا عتػراؼ الػذي يمكػف 

 أف يمنحه لها التواصؿ الدولي.
لػف يحػدث حػؿ «. ا قتػراف»دائر في الو يات المتحدة حػوؿ ران ا: لاد آف أواف و م نهايح لمجدؿ السةيؼ ال

ارسػػرائيمي فػػي ذاتػػه تحػػو  فػػي المنطاػػح، ونالمثػػؿ لػػف تػػؤدي عمميػػات التحػػوؿ الػػديماراطي  -الصػػراع ال رنػػي 
ارسرائيمي. تتطمب ا هتمامات الم ادة والمتنوعح اسميركيح أف نستثمر  -نال رورة إلى حؿ لمصراع ال رني 

 السياسييف ننكؿ متزامف. التفكير في التصرؼ ننكؿ متتانم أو محاولح تنفيذ ذلؾ يفسد اسمر.في الهدفيف 
تحتػػػاج الو يػػػات المتحػػػدة إلػػػى التفكيػػػر ننػػػكؿ اسػػػتراتيجي وتنفيػػػذ ةطػػػط مرحميػػػح حكيمػػػح. لػػػف تػػػنجح الةطػػػط 

ي نػػاهظ عمػػى المرحميػػح المنفػػردة، مثػػؿ إجػػراءات ننػػاء الثاػػح، سنهػػا تحتػػاج إلػػى أطػػراؼ تانػػؿ دفػػم ثمػػف سياسػػ
المستو  المحمػي مػف دوف أي عائػد سياسػي يسػير أو كنيػر. مػم ذلػؾ، فػي إطػار اسػتراتيجيح أكنػر، يمكػف أف 
تسػػاعد الةطػػوات المرحميػػح اسطػػراؼ عمػػى فهػػـ المنػػاد ت والفوائػػد. وأوؿ ةطػػوة هػػي و ػػم سياسػػح أميركيػػح 

 متماسكح.
 

 خطوط السياسة األميركية: سبعة عناصر أساسية:
وذج مادي رسرائيؿ وفمسطيف عمى أساس حدود. مف اير المنطاي أ  يػتـ التوصػؿ إلػى اتفػاؽ   تكويف نم9

عامػػا عمػى قػػرار التاسػيـ الػػذي أصػػدرته  65حػوؿ حػػدود دولػح إسػػرائيؿ ودولػح فمسػػطيف المسػتانميح، راػػـ مػرور 
الحدود آمنح  اسمـ المتحدة. ويجب أف يكوف ذلؾ جزءا رئيسا مف السياسح اسميركيح. ويجب  ماف أف تكوف

عنػدما حػث عمػى  1099وم ترفا نها ويمكف الدفاع عنها. لاد كاف الرئيس أوناما محاا فػي مػايو اأيػار  عػاـ 
مػم الموافاػح عمػى تنػادؿ اسرا ػي. ويجػب  9967 رورة أف تثمر المفاو ات عف حدود عمى أساس حدود 

 يف تنتهي.أف ي رؼ ارسرائيميوف والفمسطينيوف مف أيف تندأ دولح كؿ منهـ وأ
 
  الت امؿ مم متطمنات ارسرائيمييف والفمسطينييف اسمنيح. يننمي أف تاود الو يات المتحدة محاو ت ت ريؼ 1

مف الجنػراؿ جػيمس جػونز،  1008المتطمنات اسمنيح لمن نيف والت امؿ م ها. طمب الرئيس نوش ا نف عاـ 
لاياـ نتاييـ أمني نامؿ. ولـ يتـ ننػر دراسػح جػونز، الذي أصنح في ما ن د مستنار اسمف الاومي سوناما، ا

لكف ال مؿ الذي ندأم يننمي أف يناح ويتـ ا نتهاء منػه. ونػالتوازي، يننمػي أف يػتـ تكثيػؼ عمػؿ منسػؽ اسمػف 
اسميركي عمى أرض الواقم، المكمؼ الت امؿ اليومي مم الطرفيف، وتػدريب وتسػميح قػوات اسمػف الفمسػطينيح، 

عادة الت اوف  والتنسيؽ اسمني. وات
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تتسـ هذم المتطمنات اسمنيح وطرؽ الت امؿ م ها نالت ايد. مػم ذلػؾ، يمكػف أف يكػوف أي نظػاـ أمنػي، يتكػوف 
مػػػف عػػػدة عناصػػػر مةتمفػػػح وقػػػدر كنيػػػر مػػػف ا لتػػػزاـ اسميركػػػي والمنػػػاركح اسميركيػػػح ومجموعػػػح متنوعػػػح مػػػف 

يػػات المتحػدة إنهػػا تػػتفهـ  ػرورة أف ي تاػػد الطرفػػاف مثمػػرا. ولطالمػػا قالػت الو  -الوسػائؿ والممارسػػات اسمنيػح 
أف أمنهما سوؼ يتحسف عند التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ. وحاف اآلف وقت إثنات ذلؾ مف ةالؿ قيادة أميركيح. 
جزء أساسي مف هذا هو مد  اعتااد إسرائيؿ استمرار تاديـ الو يات المتحدة لها الوسائؿ الالزمح لمدفاع عػف 

ت اسمنيػػح الالزمػػح لإلقامػػح فػػي نيئػػح إقميميػػح تتسػػـ نال ػػداء. وسػػوؼ تػػزداد احتياجػػات إسػػرائيؿ نفسػػها والتطمينػػا
اسمنيػػح ننػػكؿ كنيػػر فػػي سػػياؽ اتفػػاؽ مػػم الفمسػػطينييف، لهػػذا عمػػى الو يػػات المتحػػدة أف تسػػت د لمت امػػؿ مػػم 

مػا يت مػؽ ناػدراتها ا حتياجات المنروعح رسرائيؿ. ومف المرجح أف تصنح إسػرائيؿ، إذا نػ رت ناسمػاف فػي 
 وناستمرار قياـ أميركا نالتزاماتها، أكثر است دادا لتانؿ المةاطرة التي يت منها السالـ.

  تننػػي وجهػػح نظػػػر أميركيػػح تجػػام ثوانػػػت الا ػػايا الجوهريػػػح. وتتطمػػب المفاو ػػات نػػػروطا مرج يػػح لمنػػػدء 3
عمػى أي نػروط مرج يػح. المفارقػح هػي والنجاح، لكف   يمكف أف تتفؽ إسرائيؿ ومنظمح التحرير الفمسػطينيح 

. 1009أف الطرفيف قد جسرا الهوة في ما يت مؽ نالا ايا اسساسيح المةتمؼ عميها منذ مفاو ات طانا عاـ 
ولػػـ يػػتـ تسػػجيؿ هػػذا التاػػدـ فػػي أي وثياػػح متوافػػؽ عميهػػا، لكػػف   يمكػػف التنػػكيؾ فػػي إحػػرازم. قنػػؿ اتةػػاذ قػػرار 

الايػاـ نػذلؾ ننػكؿ يسػمح ننجاحهػا، تحتػاج الو يػات المتحػدة إلػى تحديػد  ننأف استئناؼ المفاو ات أو كيفيػح
آرائهػػا ننفسػػها حػػوؿ نػػكؿ التسػػويح النهائيػػح، ويتمثػػؿ هػػذا فػػي ثوانػػت حػػؿ الا ػػايا اسساسػػيح. مػػف دوف هػػذا، 
ستفتار السياسح اسميركيح إلى التركيز، ولف تكوف ف الح، وستاتصػر عمػى ناػؿ الرسػائؿ أو اقتػراح إصػالحات 

واليح محددة لمت امؿ مم الجمود فػي المفاو ػات. وكمػا يحتػاج الطرفػاف إلػى رؤيػح نػاممح لكػؿ الا ػايا فػي مت
المفاو ػػات حتػػى يسػػتطي ا الموازنػػح نػػيف التنػػاز ت والمكاسػػب المتوق ػػح، تحتػػاج الو يػػات المتحػػدة إلػػى و ػػم 

اؿ ما قررت الو يات المتحدة سياسح داةميح حوؿ نكؿ التسويح. دعنا   ننكؾ في أهميح هذم الطرياح في ح
 1000اسػتةداـ الثوانػػت كنػػروط مرج يػػح مندئيػػح لممفاو ػػات. وقػػد أرسػػى الػػرئيس كمينتػػوف هػػذم الثوانػػت عػػاـ 

وعر ػػها عمػػى الطػػرفيف، ثػػـ انسػػحب عنػػدما رفػػض الطرفػػاف ا لتػػزاـ نالتفػػاوض عمػػى أساسػػها، لكنهمػػا انطماػػا 
تػػوف. مػػف المهػػـ لمو يػػات المتحػػدة و ػػم سياسػػح حػػوؿ  حاػػا نحػػو التفػػاوض فػػي طانػػا عمػػى أسػػاس ثوانػػت كمين

 الم موف والجوهر، حتى لو لـ يتـ اتةاذ قرار ننأف ما يجب ف مه نهذم الثوانت إ  في ما ن د.
أو ػػح لػػويس كػػاروؿ أقػػو  سػػنب يمكػػف أف يانػػم الو يػػات المتحػػدة نتننػػي آراء حػػوؿ الا ػػايا اسساسػػيح حػػيف 

ولػػف ياػػود أي طريػػؽ الطػػرفيف إلػػى حػػؿ «. ب، فستصػػؿ مػػف أي طريػػؽإذا لػػـ ت مػػـ إلػػى أيػػف أنػػت ذاهػػ»قػػاؿ: 
الػػدولتيف المننػػود. فػػي كػػؿ ق ػػيح مػػف الا ػػايا اسساسػػيح أو ق ػػايا الو ػػم النهػػائي، هنػػاؾ نتػػائج محتممػػح   
تفػػي نالحػػد اسدنػػى مػػف احتياجػػات أي مػػف الطػػرفيف، لهػػذا ت ػػرض احتمػػاؿ التوصػػؿ إلػػى حػػؿ حاياػػي لمةطػػر. 

نػداع مػف أجػؿ مسػاعدة الطػرفيف، عميهػا أف ت مػـ جيػدا وحتى تتمكف الو يات  المتحػدة مػف التصػرؼ نحكمػح وات
 إلى أيف تذهب وما أف ؿ طريؽ ياود الطرفيف إلى نتيجح متوافؽ عميها.

   ماف كفاءة المؤسسات الفمسػطينيح وا قتصػاد الفمسػطيني. لاػد اتةػذ الفمسػطينيوف ةطػوات عظيمػح نحػو 4
يح مف أجؿ إقامح دولح مستامح. وسػاعدت الو يػات المتحػدة وآةػروف كثيػروف إقامح مؤسسات وكيانات اقتصاد

الفمسطينييف في الاياـ نهذم الةطوات، لكف حاف وقت تطوير هذم ال مميح. سوؼ يةػدـ إقامػح دولػح فمسػطينيح 
ديماراطيػػح ناجحػػح واقتصػػاد قػػوي مسػػتاؿ مصػػمحتيف أميػػركيتيف مهمتػػيف؛ المصػػمحح اسولػػى هػػي حػػؿ الصػػراع 

ارسػػرائيمي، والمصػػمحح الثانيػػح هػػي ت زيػػز الديماراطيػػح فػػي النػػرؽ اسوسػػط. ويجػػب أف تسػػتثمر  -طيني الفمسػػ
 الو يات المتحدة المزيد مف الموارد في هذا ا تجام.
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  تمييػػػػر السػػػػموؾ ارسػػػػرائيمي والفمسػػػػطيني. و ػػػػ ت الو يػػػػات المتحػػػػدة والمجنػػػػح الرناعيػػػػح الدوليػػػػح اا تحػػػػاد 5
ةريطػػػح الطريػػػؽ، التػػػي تطمنػػػت اتةػػػاذ كػػػؿ مػػػف ارسػػػرائيمييف  1003ـ المتحػػػدة  عػػػاـ اسورونػػػي وروسػػػيا واسمػػػ

والفمسػػطينييف ةطػػوات حايايػػػح تجػػام تمييػػػر سػػموكهـ، مثػػؿ وقػػػؼ ا سػػتيطاف، والسػػػماح لمفمسػػطينييف نالحركػػػح 
قامػػػح مؤسسػػػات يمكػػػف مسػػػاءلتها، والتوقػػػؼ عػػػف ارثػػػارة  نحريػػػح أكنػػػر، والا ػػػاء عمػػػى اررهػػػاب مػػػف جػػػذورم، وات

حػػريض. وت ػػد هػػذم اسهػػداؼ نالف ػػؿ جػػزءا مػػف السياسػػح اسميركيػػح. ويجػػب عمػػى الو يػػات المتحػػدة الايػػاـ والت
نالمزيػػد لتحاياهػػا ناعتنارهػػا عناصػػر فػػي اسػػتراتيجيح أكنػػر. يننمػػي لمو يػػات المتحػػدة إقامػػح نظػػاـ قػػوي لمراقنػػح 

نا لتزامػػػات أو تمييػػػر تطنيػػػؽ ةريطػػػح الطريػػػؽ وتحديػػػد الطػػػرؼ المسػػػؤوؿ عػػػف الفنػػػؿ وعواقػػػب عػػػدـ الوفػػػاء 
السموؾ. وليس الهدؼ مف ذلؾ هػو توقيػم ال اونػح عمػى أي مػف الطػرفيف، لكػف الجديػح هػي مػا نننػدم. ووافػؽ 
الطرفاف عمى  رورة تميير سموكهما، لكف الو يات المتحدة هي الطرؼ الوحيد الذي لديه الادرة عمى متان ح 

الطريػػػؽ عمػػػى أرض الواقػػػم مػػػف دوف اتةػػػاذ ةطػػػوات ذلػػػؾ. ومػػػف المؤكػػػد أنػػػه   يمكػػػف توقػػػم تطنيػػػؽ ةريطػػػح 
 محددة، فهي   م نى لها إ  إذا كانت جزءا مف سياسح أميركيح متكاممح.

  إنراؾ المنطاح في ننػاء أسػس السػالـ. فػي التسػ ينات، كػاف ال ػرب وارسػرائيميوف يتاػانموف ننػكؿ مسػتمر 6
صح. وكانت مثؿ هذم التفاعالت تمنح اسجواء في اجتماعات ت ـ أطرافا مت ددة، وقمـ اقتصاديح عامح وةا

الةاناػػػح التػػػي تحػػػيط نالمفاو ػػػات الدنموماسػػػيح م نػػػى وت ػػػفي عميهػػػا الحيػػػاة. وسػػػاعدت فػػػي ننػػػاء عالقػػػات 
نةصيح ومهنيح نيف ال رب وارسرائيمييف، وعززت الدعـ الن ني ل مميح السالـ. وانتنرت نالف ؿ عمػى مػد  

نط نػػيف النػػ وب والمنظمػػات التػػي   تهػػدؼ لمػػرنح ومػػا تسػػمى أننػػطح ال اػػود الما ػػيح محػػاو ت ةمػػؽ التػػرا
المسػػار الثػػاني. وي ػػرؼ الفمسػػطينيوف وارسػػرائيميوف اليػػـو ن  ػػهـ الػػن ض أكثػػر مػػف أي نػػ نيف آةػػريف فػػي 
ال ػػالـ. وأسػػهمت الحكومػػح اسميركيػػح فػػي تاػػديـ الكثيػػر مػػف تمػػؾ الفػػرص، لكػػف عمػػى مػػد  السػػنوات الما ػػيح، 

دارات اسميركيػػح المتالحاػػح، ولػػـ تةصػػص إ  نػػذرا يسػػيرا مػػف المػػوارد الالزمػػح  سػػتمرار هػػذم تراجػػم اهتمػػاـ ار
 1001ارسػػرائيمي. وتػػـ تننػػي منػػادرة السػػالـ ال رنيػػح عػػاـ  -اسننػػطح التػػي تهػػدؼ إلػػى دعػػـ التواصػػؿ ال رنػػي 

، سػواء كنػنكح أمػف ةالؿ الامح ال رنيح التي عادت في نيروت، لكف لـ يكػف لهػا أي تػأثير عمػى أرض الواقػم
 لدعـ الفمسطينييف أو كحافز يدفم ارسرائيمييف  تةاذ قرارات ص نح مف أجؿ السالـ.

 
عمى الجانب اآلةر، ازدادت منػاكؿ المنطاػح سػوءا، حيػث أصػنح هنػاؾ ناػص فػي الميػام، وتت ػرض اسرض 

وردة لممػذاء، وفا ػت الةصنح الاانمػح لمزراعػح لم ػمط نسػنب تزايػد عػدد السػكاف، وأصػنحت أكثػر الػدوؿ مسػت
المنكالت الصحيح نحيػث تجػاوزت الحػدود السياسػيح، و  يػزاؿ التػدهور النيئػي مسػتمرا. ولػف يكػوف هنػاؾ أي 

 منرر لنااء هذا الو م عندما يكوف هناؾ حوار إقميمي وآليات  تةاذ ارجراءات ال روريح.
ارسػػرائيمي، مثػػؿ: تاػػديـ  -تواصػػؿ ال رنػػي يننمػػي لمو يػػات المتحػػدة إيجػػاد طػػرؽ  سػػتثمار النمػػاذج السػػاناح لم

الػػػدعـ لمنػػػادرة السػػػالـ ال رنيػػػح، وا سػػػتفادة مػػػف ال القػػػات الموجػػػودة نالف ػػػؿ، وتوسػػػيم قاعػػػدة الػػػدعـ النػػػ ني 
واسننػػطح المرتنطػػح نإرسػػاء ثاافػػح السػػالـ، حتػػى أقػػؿ تمويػػؿ ووقػػت ممنػػوح لممنظمػػات التػػي   تهػػدؼ لمػػرنح، 

 ف الن نيف، وأننطح المسار الثاني سوؼ يؤتي ثمارا وفيرة.واسننطح التي تدعـ التواصؿ ني
ولػػػػف يكػػػػوف مػػػػف السػػػػهؿ الايػػػػاـ نػػػػذلؾ، فالحكومػػػػات ال رنيػػػػح تنػػػػكؾ دائمػػػػا فػػػػي اسهػػػػداؼ والػػػػدوافم اسميركيػػػػح، 
وارسػرائيميح نطني ػػح الحػػاؿ، ويةػػافوف مػػف أف تكػػوف هػػذم ال مميػات نػػديال لمجهػػود الحايايػػح الجػػادة التػػي تهػػدؼ 

سػرائيؿ نػإحراز إلى حؿ الصراع . لهذا السنب، يجب رنط أي محاولح أميركيح لتنػجيم التواصػؿ نػيف ال ػرب وات
ارسػػرائيمي. و  يننمػػي الت امػػؿ مػػم كػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر إطػػار السياسػػح  -تاػدـ عمػػى المسػػار الفمسػػطيني 
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ا. وي ػػد المتكاممػػح ننػػكؿ منفصػػؿ حتػػى يػػر  الطرفػػاف الصػػورة الكاممػػح التػػي يطمػػب منهمػػا السػػير نحػػو تنفيػػذه
 ارسرائيمي مف المكونات المهمح في إطار هذم السياسح اسكنر. -الت اوف ال رني 

  عػػػدـ تجاهػػػؿ الةطػػػاب الػػػديني أو الفكػػػري أو التػػػاريةي. فػػػي أف ػػػؿ الظػػػروؼ وعنػػػد تطنيػػػؽ أكثػػػر سياسػػػح 7
اسػػػيوف النػػػأي أميركيػػػح حنكػػػح، سػػػتواجه عمميػػػح السػػػالـ ةطانػػػا دينيػػػا وفكريػػػا وتاريةيػػػا لمجػػػاننيف. واعتػػػاد الدنموم

نأنفسهـ عف هذم اسمور سنها عصيح عمػى الم الجػح السػري ح نظػرا  رتناطهػا نمرائػز نفسػيح وعاطفيػح عمياػح 
في نفوس الن نيف. مم ذلؾ، نادر ما يف ؿ صناع السياسح تجاهؿ هػذم الا ػايا، يجػب عمػيهـ و ػ ها فػي 

 ويح.ا عتنار إذا كاف الهدؼ هو إنهاء الصراع والتوصؿ إلى اتفاؽ تس
ةتاما، يمكف الاػوؿ إف و ػم سياسػح واسػتراتيجيح أميركيػح نػاممح قويػح مسػتديمح، هػو أف ػؿ فرصػح رحػداث 
تحػػوؿ كنيػػر فػػي النػػرؽ اسوسػػط وفػػي و ػػم أميركػػا فػػي المنطاػػح. لاػػد جػػاء أواف قيػػادة أميركيػػح تتمتػػم نالثاػػح 

 مييف والفمسطينييف.نالنفس، مف أجؿ الدفم ناوة ناتجام التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ نيف ارسرائي
ننػػر نا تفػػاؽ مػػم «. ارسػػرائيمي -الطػػرؽ إلػػى السػػالـ: أميركػػا والصػػراع ال رنػػي »*هػػذا الماػػاؿ ماتطػػؼ مػػف 

 «نالمريؼ ماكميالف»
 99/3/1093، الشرق األوسط، لندن
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 عاموس هرئيؿ
ء مف المجمس الوزاري السياسػي اسمنػي فػي الحكومػح الاادمػح. حتى أوؿ مف أمس ظهرت هويح ثمانيح أع ا

ونادر ما هو م روؼ، فاف رئيس الوزراء، ننياميف نتنياهو، م نػي، هػذم المػرة، نمجمػس وزاري صػمير نسػنيا. 
ومػػػم ذلػػػؾ، يحتمػػػؿ أف تكػػػوف الحاجػػػح الػػػى ت ػػػويض وزيػػػريف مػػػف "الميكػػػود"، ت ػػػررت مكانتهمػػػا فػػػي الحكومػػػح 

نتس وسػػػمفاف نػػػالوـ، سػػػتؤدي الػػػى  ػػػمهما الػػػى المجمػػػس الػػػوزاري. التجرنػػػح المتراكمػػػح الجديػػػدة، يوفػػػاؿ نػػػتاي
سع ػػػاء المجمػػػس الجديػػػد فػػػي المجػػػاؿ اسمنػػػي أصػػػمر ماارنػػػح نػػػالمجمس فػػػي الحكومػػػح المنصػػػرفح. فػػػي هػػػذم 
المرحمح مف الص ب أف ن رؼ كيػؼ سػي الج المجمػس المسػألح الحاسػمح التػي قػد تكػوف عمػى جػدوؿ اسعمػاؿ 

ف كػػاف ينػدو فػي نظػرة اولػى اف التنػػكيمح فػي الو يػ ح التاليػح: هجػوـ إسػرائيمي عمػػى مواقػم النػووي فػي ايػراف، وات
 الجديدة أكثر صاريح مف ساناتها.

فػػي الحكومػػح المنصػػرفح كػػاف هنػػاؾ محفػػالف اسػػتراتيجياف مركزيػػاف: السػػناعيح اون ػػد ذلػػؾ الثمانيػػح والتسػػاعيح  
 ت الم ماػػح ا سػػتراتيجيح ونحثػػت نجديػػح دوف تسػػريب مسػػائؿ والمجمػػس الػػوزاري. فػػي السػػناعيح جػػرت المػػداو 

أساسيح، مثؿ النػووي اريرانػي وال القػات مػم الو يػات المتحػدة، لوسػائؿ ارعػالـ. ولكػف السػناعيح كانػت هيئػح 
عديمػػػح المكانػػػح الاانونيػػػح. وكػػػاف نتنيػػػاهو ي ػػػرؼ نانػػػه اذا أراد إقػػػرار هجػػػوـ  ػػػد إيػػػراف فسػػػيكوف مطالنػػػاك ن اػػػد 

الػػوزاري نػػؿ ورنمػػا الحكومػػح لمحسػػـ. هػػذم المػػرة المننػػى المةطػػط لػػه مةتمػػؼ: ف مػػى أي حػػاؿ، يايػػد المجمػػس 
يامػص  11الاانوف عدد أع اء المجمػس الػوزاري ننصػؼ أع ػاء الحكومػح، والتامػيص فػي عػدد الػوزراء إلػى 

 وزيراك في أقصى اسحواؿ. 99المجمس الوزاري الى 
اء يف ػؿ توحيػد المحفمػيف، وفػي هػذم الناطػح عمػى اسقػؿ اإذا لػـ في مثؿ هذم الظػروؼ، ينػدو أف رئػيس الػوزر 

يكف هناؾ ت ويض لممظموميف ، فاف لجنح الثمانيح والمجمس الػوزاري سػيكوناف المحفػؿ ذاتػه. فػي حالػح اتةػاذ 
قرار مستانمي  د ايراف، الم نى هو أنه ةالفاك لمما ي، فسيكوف هذا المحفؿ ذاتػه، المجمػس الػوزاري، الػذي 

 ا ستراتيجيح، وفي الوقت ذاته يصوت عمى الةطح ال مميح. سينمور
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سينارؾ فيه ستح مف أع ػاء المجمػس الػوزاري نحكػـ مناصػنهـ، كمػا يػنص الاػانوف: رئػيس الػوزراء نتنيػاهو، 
وزيػر الػدفاع نػواي ي مػػوف، وزيػر الماليػح يػػائير لنيػد، وزيػرة ال ػػدؿ، تسػيني لفنػي، وزيػػر اسمػف الػداةمي اسػػحؽ 

وزيػػر الةارجيػػح المرنػػح، افيمػػدور لينرمػػاف امثػػؿ الػػوزارة، فػػاف ال  ػػويح فػػي المجمػػس الػػوزاري اهرونػػوفيتش و 
 ستحفظ له حتى نهايح محاكمته .

لهؤ ء الستح سين ـ وزير ا قتصاد والتجاريح، نفتالي نينيت، نصفته رئيس كتمح "النيت اليهودي" ووزير أمف 
 الجنهح الداةميح، جم اد أرداف.

روزاك في المجمس الوزاري الجديد، ماارنح نالسناعيح فػي الحكومػح السػاناح، هػو ان ػداـ التجرنػح الجانب اسكثر ن
اسمنيػػح لػػد  قسػػـ مػػف أع ػػائه. ويةػػرج مػػف الصػػورة وزيػػر الػػدفاع المنصػػرؼ، ايهػػود نػػاراؾ، والػػوزيراف، داف 

 حساسح. مريدور ونيني نيمف، وهـ م اك أصحاب تجرنح متراكمح ل نرات السنيف في مجا ت أمنيح
أما لنيد، نينيت، وأرداف فيأتوف نال أي تجرنح موازيح، وحتى اةتصػاص نػتاينتس، الػذي أد  ذات الػدور فػي 

 الحكومح المنصرفح أي ا، فمحصور أساسا في مجا ت وزارته.
فػػي السػػناعيح السػػاناح، دار صػػراع جنػػانرة حػػوؿ المسػػألح اريرانيػػح. وحسػػب تاػػارير مةتمفػػح، فاػػد نػػكؿ ي مػػوف، 

ور، ونيمف، جنهح موحدة  د هجـو إسرائيمي اير منسؽ مم الو يات المتحدة وصػدوا الميػؿ الم ػاكس، مريد
الذي قادم نتنياهو وناراؾ، ونالمالب ندعـ مف لينرماف. أما الوزير ايمي يناي مػف "نػاس" فكػاف ي تنػر ننػكؿ 

 عاـ كمف لـ ينمور ن د موقفه النهائي مف المسألح.
 يح والى الم سكر الصاري الوزيراف نتاينتس وآفي ديةتر.و حاا أ يؼ الى السناع

ولكف الريا يات لـ تكف كؿ نيء: حمؽ ي موف، مريدور، نػيمف، حتػى إف كػانوا فػي موقػؼ اسقميػح، ا  انهػـ 
، مست ينيف نالفتو  السمنيح لاادة اذرع اسمف، الجيش ا سػرائيمي، "الموسػاد"، وناػدر  صدوا قرارا منكرا نالهجـو

 ناناؾ" أي ا.ما "ال
في كؿ ما يت مؽ نايراف في المجمس الجديػد يفتػرض ننينيػت ولنيػد اف يرثػا نػيمف ومريػدور. ولكػف لنيػد نالػذات 
يأتي م فيا مف كؿ تجرنح فػي هػذا المجػاؿ. فػي الاطػب اآلةػر سػيناى نتنيػاهو و حاػا لينرمػاف. يمكػف التاػدير 

ي ػػا أع ػػاء حزنهمػػا، أرداف واهرنػػوفيتش. وتحػػدث نانػػه عنػػد الحاجػػح سػػيتمكناف مػػف أف يجنػػدا الػػى جاننهمػػا أ
نينيت مؤةرا نانه لـ ينمور ن د موقفه في المسألح سنه لـ يطمم ن د عمى ما يكفي مف الم مومات في المسألح 

 اريرانيح.
امػا نالنسػػنح لممسػيرة السياسػػيح مػػم الفمسػطينييف فػػاف ةطػوط الفصػػؿ اكثػػر و ػوحا: هنػػا يحصػى منػػدئيا أي ػػا 

ت كالهما مم الم سكر الصاري اواف كانػا كالهمػا قػد يؤيػداف ةطػوات ننػاء ثاػح مػم الفمسػطينييف ي موف ونيني
طالما لـ تكف هذم ةطوات ن يدة اسثر ؛ لفني ولنيد سيناياف وحدهما فػي الم سػكر الحمػائمي نسػنيا. ويننمػي 

فػػي الحكومػػح وفػػي أف ت ػػاؼ الػػى هػػذا حاياػػح أف السياسػػييف المؤيػػديف لممسػػتوطنات يتولػػوف مواقػػؼ أساسػػيح 
ننكؿ يزيد جدا تػأثير مجمػس  –وزير ارسكاف، رئيس لجنح الماليح، نائب وزير الدفاع  –الكنيست الجديدتيف 

"ينم" لممسػتوطنيف عمػى الاػرارات نتحويػؿ الميزانيػات، عمػى حسػاب الكتػؿ ا صػوليح التػي رفػض دةولهػا إلػى 
 ا ئتالؼ الجديد.

سػيكوف اقػؿ تجرنػح فػي المجػاؿ اسمنػي وظػاهرا أي ػا أكثػر صػاريح مػف  ونالتالي فإف المجمس الػوزاري الجديػد
الما ػػي. ولكنػػه مت مػػؽ أكثػػر نػػالوزف الايمػػي والسياسػػي الػػذي سػػيننيه أع ػػاؤم سنفسػػهـ. مريػػدور ونػػيمف كانػػا 
تارينػػا عػػديمي التػػأثير السياسػػي فػػي الحكومػػح السػػاناح اوالػػدليؿ أنهمػػا لػػـ يػػدةال قائمػػح "الميكػػود" فػػي الكنيسػػت 

 اليح  ولكف كاف لهما ما يكفي مف الوزف الايمي لتثنيت موقؼ مؤثر.الح
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نف ؿ كونه زعيـ الكتمح  –أما لنيد، فراـ عدـ تجرنته السياسيح، فسيت يف عميه أف يثنت لنفسه مكانح موازيح 
 إذا كاف يريد أف يترؾ أثرم عمى المسائؿ ا ستراتيجيح أي ا. –الثانيح مف حيث الحجـ في ا ئتالؼ 

ا لػػـ ياػػؼ عنػػد رأيػػه، فسػػرعاف مػػا سػػيتنيف لػػه اف رئػػيس الػػوزراء سػػين دم عػػف طػػن  الاػػرارات التػػي   تت مػػؽ إذ
 نمجا ت ا قتصاد والمجتمم.

 98/3/1093، "هآرتس"
 99/3/1093، األيام، رام اه
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