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  في الضفة والقدس المحتمة وحدة استيطانية ألف 21لبناء  خطة تضع اإلسرائيميةالحكومة  2
انطلػؽ ريػيس حػزب "يوجػد ملػتقبؿ"ي يػايير لبيػدي مػف منرػبل اػوزير للماليػةي : اماؿ شػحادة -القدس المحتلة 
نية ابيرة في الضفة والقدس المحلتةي وباشر موظفػو وزارتػل العمػؿ فيبػا بالتعػاوف مػس مػا تلػم  بخطة التيطا

 "دايرة اراضي الراييؿ".
الػػػػؼ وحػػػػدة الػػػػتيطانية مػػػػس تلػػػػبيتت ابيػػػػرة لتشػػػػجيس الملػػػػتوطنيف علػػػػ  شػػػػراء البيػػػػوت  21وتشػػػػمؿ الخطػػػػة 

بنػاء وحػدات الػتيطانية ماونػة اػؿ والوروؿ ال  هػذ  المنطقػة المحتلػة لللػاف فيبػا. وبموجػب الخطػةي لػيتـ 
ألػػؼ شػػياؿي امػػا تبػػدؼ الخطػػة الػػ  بنػػاء وحػػدات لػػانية ل يجػػار ب لػػعار  452غػػرؼ بمبلػػ   8واحػػدة مػػف 

 متباودة تتتءـ مس الدخؿ المتولط ل لراييلييف.
 ومتوقس أف يقـو وزير الماليةي لبيدي بتقديـ الخطة وعرضبا عل  الحاومة للمرادقة عليبا.

آاؼ وحػػدة فػػي مدينػػة "اريػػات  7ف فػػي الػػراييؿ فػػاف المرحلػػة ااولػػ  مػػف الخطػػة لتشػػمؿ بنػػاء ووفػػؽ مػػا أعلػػ
وحدة في ملتوطنة  2222وحدة في منطقة "تؿ هوشومير"ي اما تشمؿ أيضًا بناء  2122غات"ي إضافة إل  

 "موديعيف" غربي راـ اهلل.
 12/3/1223، الحياة، لندن

 
 والعقاب هنية يتوعد العمالء والخونة بالمالحقة 1

توعد رييس الوزراء إلماعيؿ هنيةي "العمتء والخونة" بالمتحقة والعقابي مؤاًدا أف : محمد عيد - غزة
 حاومتل مدت يد الرحمة والعطؼ لمف يريد العودة ألحضاف شعبل الفللطيني.

ة علارية جاء ذلؾ ختؿ المة ألقاها هنية في احتفاؿ نظمتل وزارة الداخلية واألمف الوطني لتخريج دور 
عنرًرا نلايًياي بحضور وزير الداخلية واألمف الوطني فتحي حمادي  عنرر شرطيي بينبـ  جديدة لػ

ورييس مجلس أمناء الثورة المررية د. رفوت حجازيي ولفيؼ والس مف الشخريات البرلمانية والحاومية 
 وعدد مف المتضامنيف الدولييف.

ي ويتآمر عل  مقاومتل )..(ي إا مف تاب وأناب وأرلحي فإف يد وقاؿ هنية: "ا رحمة لمف يخوف الوطف
 الرحمة لل ممدودةي عطوفة بل".

وأضاؼ: "إف األجبزة األمنية لتضرب بيد مف حديد لاؿ مف يريد العبث ب مف الوطف والمواطف والمقاومة 
ي الحفاظ عل  أمف الوطف والمقاوميف"ي مشيًدا بالدور األمني الذي تبذلل األجبزة األمنية ليًت ونبارًا ف

 والمواطف.
وعبر عف فخر  واعتزاز  بتخريج الدورات العلاريةي وارفًا مشاهدها بلحظات عز ونرري رنعتبا األيادي 
الفللطينيةي بإماانيات فللطينيةي مجدًدا تملؾ حاومتل وشعبل بخيار المقاومةي والدفاع عف فللطيفي التي 
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وقاؿ: "إف هؤاء الشباب هـ في خندؽ متقدـ دفاًعا عف العرب  تعدُّ قضية العرب والمللميف جمعاء.
 والمللميفي بؿ هـ رأس الحربة في المقاومة والجباد".

وتابس: "يا شعبنا في الداخؿ والخارجي يا أمتنا العربية واإللتميةي إف لاـ عل  أرض فللطيف درعًا وليفًا 
وأاد أف القوة العلارية التي  ي المؤللات األمنية".يحمي الوطف والمواطفي تخرجوا مف الملاجدي وتعلموا ف

 تتمتس ببا غزةي وأجبزتبا األمنيةي مف أجؿ تحرير فللطيفي والملجد األقر ي واافة المقدلات اإللتمية.
يومًاي معتبرًا إبعاد   وحيا األلير المحرر والمبعد إل  قطاع غزة أيمف الشراونةي بعد إضراب التمر 

عزيزًا للي ولاافة األلرى في لجوف ااحتتؿي متمنيًا في الوقت ذاتل الفرج لزميلل  لقطاع غزة نرراً 
 المضرب عف الطعاـ لامر العيلاويي واافة األلرى.

بدور ي اعتبر حماد تخريج وزارتل لدفعة شرطية جديدة دليًت عل  مدى اإلعداد والتجبيز لمعراة التحرير 
يدة أقلمت اليميف عل  تحرير فللطيفي وموارلة درب الجباد القادمة. وقاؿ: "إف هذ  الدفعة الجد

 واالتشباد".
%ي بؿ إف فللطيف مف بحرها لنبرها هي وأضاؼ: "ليس منا مف يفرط في فللطيفي أو يعتبر فللطيف 
 أرض فللطينية"ي محمًت العرب والمللميف مليولية تحريرها.

دعمبا ألهؿ فللطيف بالماؿ واللتحي لدحر ااحتتؿ ودعا جميس الدوؿ العربية واإللتمية إل  موارلة 
 الذي لـ يتبؽ لوجود  عل  أرض فللطيف لوى أعواـ معدودة.

 //فمسطين أون الين، 
 
 في رام اهلل لقادة األجهزة األمنية اجتماعاً عباس يترأس  

ة في مدينة راـ اهللي ي بمقر الريالأمسترأس الرييس دولة فللطيف محمود عباسي ملاء  :وفا –راـ اهلل 
إل  تقارير مف قادة األمف حوؿ األوضاع األمنية في المحافظات  عباسوالتمس . اجتماعا لقادة األجبزة

 الفللطينيةي والجبود المبذولة لتطبيؽ ليادة القانوف والحفاظ عل  أمف المواطف.
ي في مدينة راـ أمسالشؤوف الدينية و  األوقاؼوزارة  أقامتلوقدـ واجب العزاء لذوي الشبداء المعتمريف الذي 

 اهلل.
الشبداء المعتمريف هـ شبداء الشعب الفللطيني ب امللي داعيا  أف إل وقدـ التعازي لذوي الشبداءي مشيرا 

 أف إل والشؤوف الدينية محمود البباشي  األوقاؼوزير  وأشار يتغمدهـ بوالس رحمتل. أفاهلل لبحانل وتعال  
 فريضة الحج لبذا العاـ ألداءء مارمة ريالية الرييس منح ذوي الشبدا

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 التوصل إليه في اجتماع المانحين ببروكسل بما تمّ  يرحبفياض  

في ختاـ  إليلبما تـ التورؿ  أمسرييس الوزراء لتـ فياض عف ترحيبل  أعرب :وااات –بروالؿ 
 لتي لتلمح التزاماتبا بتلبية حاجات الللطة الفللطينية المقدرة بػاجتماع في بروالؿ للجبات المانحة ا

 ".الرضا" إل اجتماع لجنة ااتراؿ المؤلفة لبذا الغرض يدعو  أف. واعتبر فياض مليار دوار لعاـ 
ية حيوية لتلتمرارية ااقترادية والليالية" لدولة فللطين أهميةهذ  "المنطقة لي" تاتلي " إفوقاؿ فياض 

ملتقبلية. وقاؿ "إف هذ  ااتفاقية تغطي اافة أوجل التعاوف الفللطينية األوروبيةي التي تشملبا اللجاف 
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الفرعية المختلفةي والتي ارتفس عددها مف أربس إل  لت لجاف فرعيةي اثمرة للعمؿ الذي تقوـ بل مؤللات 
 الدولة الفللطينية العتيدة في مختلؼ المجاات".

 //رام اهلل،  الحياة الجديدة،
 
 اختطاف األسرى المحررين واستدعائهم وزوجاتهم؟و  أمنياً  ال يكفيكم تنسيقاً أحمد بحر لمسمطة: أ 

أشاد النايب األوؿ لرييس المجلس التشريعي أحمد بحر ختؿ حفؿ ت بيف أـ نضاؿ فرحات : افر - غزة
مة وقّدمت الجباد عل  اؿ شيءي "ونحف نرفبا ملاء الثتثاء بجباد أـ نضاؿي مؤاًدا أّنبا آوت قادة المقاو 

 اليـو ب نبا أـ الجباد واأللرى وأـ البرلمانيات".
نما شطب وطرد الشعب  في لياؽ آخري أاّد بحر أّف حاومة ااحتتؿ "عرابة ا تريد رلًحا وا لتًما وا 

ت ييد لتحتتؿي أما قضيتنا الفللطينيي وا يحمؿ الرييس األمرياي باراؾ أوباما في زيارتل للمنطقة غير ال
وتابس: "إلراييؿ تدافس عف نفلباي أما نحف ضحيةي وا يريدوف لنا أف ندافس عف  فليلت في حلاباتل".

 مقدلاتناي لاننا لنظؿ عل  العبد باقوف حت  تحرير فللطيف".
وضاتي أا يافي اختطاؼ وخاطب الللطة الفللطينية براـ اهلل بالقوؿ "أا يافياـ تنليًقا أمنًيا ورجوًعا للمفا

 األلرى المحرريف والتدعايبـ وزوجاتبـ؟".
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 غزة: زيارة أوباما لألقصى محاولة إلضفاء شرعية االحتالل عميه في حكومة ال 

الرييس األمرياي  قللت الحاومة الفللطينية بريالة إلماعيؿ هنيةي اليـو مف أهمية الزيارة التي يقوـ ببا
باراؾ أوباما لألراضي المحتلةي اليوـ األربعاءي ودعت إل  عدـ رفس لقؼ التوقعات مف هذ  الزيارة بالنلبة 

 للحؽ الفللطيني.
وقالت الحاومة في بياف ردر عنباي عقب ااجتماع األلبوعي بريالة نايب رييس الوزراء المبندس زياد 

زيارة الرييس األمرياي تشير إل  أنبا تاريس لتحتتؿ وتعزيز الظاظاي في مدينة غزة: إف مقدمات 
 "."إلراييؿ"للعتقات الثنايية األمرياية مس 

وحذرت مف مغبة زيارة أوباما للملجد األقر  تحت حراب ااحتتؿ اإللراييليي واعتبرتبا محاولة إلضفاء 
 لطيف ومختلؼ أنحاء العالـ.شرعية زايفة لتحتتؿ عل  األقر  وملالا بمشاعر المللميف في فل

واعتبرت أف حاومة ااحتتؿ الجديدة التي شالبا بنياميف نتنياهو "ما هي إا امتداد لحاومات اليميف بؿ 
تزداد تطرفاي وتقوـ عل  توليس االتيطاف ومرادرة األراضي وفرض العقوبات الجماعية والتعلفية ضد 

وزراء هذ  الحاومة تعاس هذ  الليالة اليمينية المتطرفةي أبناء شعبنا الفللطيني". وأضافت أف ترريحات 
 وتؤاد فشؿ أي رهاف ملتقبلي عل  مفاوضات التلوية.

وفي لياؽ آخري التنارت الحاومة التمرار بعض ولايؿ اإلعتـ المررية ايؿ التبـ التي ورفتبا 
ف اؿ ما يتـ بثل وخارة عبر ما بػ"الباطلة" لبا ولحراة حماس وللمقاومة الفللطينية بحجج مختلفةي وأادت أ

يلم  بالمرادر المطلعة والمرادر اللياديةي أو غيرهاي "ما هو إا فبراات إعتمية ا ألاس لبا مف 
 الرحة".

 //فمسطين أون الين، 
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 "التشريعي" في غزة يدعو إلى منع أوباما من زيارة القدس و"األقصى"  
لااف مدينة القدس المحتلة بالعمؿ عل  منس الرييس األمرياي بارؾ غزة: دعا المجلس التشريعي الفللطيني 

 أوباما مف زيارة مدينتبـ المقدلة والملجد األقر  ب ي حاؿ مف األحواؿ.
واعتبر الداتور خميس النجاري النايب في المجلس التشريعي ورييس لجنة القدس والملجد األقر  فيلي 

ؿ لموارلة انتباااتل وممارلاتل العنررية التبويدية بحؽ القدس زيارة اوباما ب نبا "تمثؿ دعما إللرايي
 والملجد األقر  المبارؾ".

اما وجل النايب النجار دعوة عاجلة ألبناء مدينة القدس ورجااتبا ومشايخبا "للوقوؼ في وجل هذ  الزيارةي 
 ومنس الرييس األمرياي مف تدنيس القدس والملجد األقر  المبارؾ".

 //قدس برس، 
 
 إيهاب الغصين لـ"األخبار": زيارة أوباما إلى رام اهلل لتعطيل المصالحة الفمسطينية  

تدخًت أميرايًا لتعطيؿ "أف زيارة الرييس األميراي باراؾ أوباما لراـ اهلل  الحاومة في غزةاعتبرت  :األخبار
ملؼ المرالحة "ي مضيفًا أف "اراألخب". هذا ما أّاد  المتحدث بالـ الحاومة إيباب غريفي لػ"المرالحة

. وعبر عف خشيتل "شبد تقدمًا ابيرًاي قبؿ أف يتـ رانل مف قبؿ الللطة في انتظار ما لتؤوؿ إليل هذ  الزيارة
ي وارفًا ذلؾ "األوؿي زيارة أوباما للملجد األقر  اما تحدثت عف ذلؾ بعض التقارير"مف حروؿ أمريف: 

أف تقّدـ الللطة "ي والثاني "تاريس القدس عارمًة للاياف الربيونيالتفزاز لمشاعر المللميفي و "ب ّنل 
 ."تنازات ل دارة األميراية

 //األخبار، بيروت، 
 
 عريقات: اإلفراج عن أسرى ينزع فتيل االنفجار 

طالبت الللطة الفللطينية مجددا باإلفراج عف ألرى فللطينييف معتقليف لدى : افاح زبوف - راـ اهلل
إف اإلفراج عف األلرىي "يؿي وقاؿ رايب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفللطينية: إلراي

ألير تـ ااتفاؽ عل   ألرىي و وعددهـ  وخارة هؤاء الذيف اعتقلوا قبؿ نباية عاـ 
اعتقالبـ تحت ما لمي اإلفراج عنبـ مس رييس الوزراء اإللراييلي األلبؽ إيبود أولمرتي الذيف تـ إعادة 
 .")رفقة شاليط(ي إضافة إل  الشيوخ والنلاء واألطفاؿ والمرض ي ينزع فتيؿ اانفجار

أف التمرار الحاومة "واعتبر عريقات في بياف عشية زيارة الرييس األميراي باراؾ أوباما إل  المنطقة 
با مف التزاماتي ااإلفراج عف األلرىي اإللراييلية بالتنار لتتفاقات الموقعة وخريطة الطريؽ وما ترتب علي

عادة األوضاع إل  ما اانت عليل قبؿ  ووقؼ االتيطافي وفتح المؤللات المغلقة في القدس الشرقيةي وا 
عادة اانتشار مف الضفة  أيلوؿ / لبتمبر تاريخ انطتقة األقر ي وحؿ ما يلم  اإلدارة المدنيةي وا 

ي يشاؿ ي لـ تنفذي مس التمرار رفضبا لمبدأ الدولتيف عل  حدود الغربيةي وغيرها مف االتزامات الت
أرضية انفجار لف يخدـ مرالح أحدي وأنل لنزع هذا الفتيؿ ا بد مف تنفيذ االتزاماتي وعل  رألبا اإلفراج 

 ."عف المعتقليف ووقؼ النشاطات االتيطانية
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 "فمسطين: دولة تحت االحتالل" :ي الجتماع المانحينممخص التقرير الفمسطين 
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لتـ  د.األياـ: فيما يلي ملخص التقرير الذي قدمل وفد فللطيف الذي يترألل رييس الوزراء  -القدس 
 .أمسفياضي وبمشاراة وزير الدولة لشؤوف التخطيطي محمد أبو رمضاف اجتماع الدوؿ المانحة 

ة فللطيف أف القيود التي يفرضبا واقس ااحتتؿ هي المعطؿ الرييس يؤاد التقرير المقدـ مف حاومة دول
إلماانية النمو والتطوير في ااقتراد الفللطينيي حيث يحـر واقس ااحتتؿ الشعب الفللطيني مف 
اإلماانيات البايلة للتنمية والتطويري خارة في المناطؽ الملماة "ج"ي والتي تشاؿ رايزة ألالية لتقتراد 

يني وجزءا ا يتجزأ مف أرض دولة فللطيف. ويلتعرض التقرير األوضاع الراهنةي بما في ذلؾ ازدياد الفللط
ي بينما تزداد وبشاؿ مطرد % عف العاـ بنلبة  وتيرة التولس االتيطاني في العاـ 

ايدات الضريبية أعماؿ هدـ المنازؿ والممتلاات ومرادرة األراضي وتبجير اللاافي فضًت عف احتجاز الع
الفللطينية ببدؼ اابتزاز الليالي. ويؤاد التقرير أنل ا يماف إقامة الدولة الفللطينية الملتقلة ذات الليادة 
دوف التحرر مف قيود ااحتتؿ وتنفيذ خطة التنمية الوطنية والتي تقتضي عدـ حرر التنمية في المناطؽ 

لمالية الخانقة والعوامؿ التي لاهمت في تفاقـ األزمةي بما ذلؾ الملماة "أ" و"ب". ويلتعرض التقرير األزمة ا
.  الفجوة الابيرة بيف الملاعدات الدولية المقدمة وااحتياجات التمويلية  

 //األيام، رام اهلل، 
 
 لكمميون شي و اً مميار  تبمغ  وكالة معا: موازنة الحكومة المقترحة لسنة  

حيث يبل  المبل   إلقرارها ت معا عل  تفاريؿ الموازنة المقترحة للعاـ حرل :خاص معا -نابلس 
 مليوف شيقؿ. مليار و للموازنة  اإلجمالي
وخالية  اإللراييليوالشيقؿ  األمريايالموازنة العامة للللطة الوطنية الفللطينية بعملتي الدوار  أفوالغريب 
 البتروؿ. إيراداتتماما مف 

مليوف  مليار والوطني حيث بلغت  واألمفالمبال  المالية مخررة لوزارة الداخلية  ل أعويتحظ أف 
مليوف شيقؿي ثـ وزارة التربية والتعليـ  مليار والمالية المرازية بمبل   اإلدارةشيقؿي في حيف تلتبا 

شيقؿ ويليبا وزارة مليوف  مليار ومليوف شيقؿي ومف ثـ وزارة الرحة بمبل   مليار و بمبل  
 لتطتع عل  نص الوثيقة اضغط الرابط التالي: مليوف شيقؿ. مليار والشؤوف ااجتماعية بمبل  

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=576550 

 // وكالة معا اإلخبارية،
 
 توقف رواتب موظفيها المقيمين خارج المناطق الفمسطينية دون عذر وزارة المالية في الضفة 

دعت وزارة المالية الفللطينية اافة الموظفيف المدنييف والعلارييف أمسي ممف يقوموف : اشرؼ البور - غزة
وا رواتببـ عف الشبر الماضي بلحب رواتببـ مف خارج دولة فللطيف أو مف ختؿ واتء عنبـ ولـ يتقاض

مراجعة البنوؾ التي يتعاملوف معبا شخريًا التتـ رواتببـ المتحفظ عليباي في الوقت الذي تفاج  موظفو 
 الللطة في غزة بخرومات ابيرة عل  رواتببـ للشبر الماضي.

إطار الجبود الرامية إجراء ذهاب الموظفيف للبنوؾ ي تي في  أفوبحلب ما ذارت وزارة المالية في بياف لبا 
 لتحديث البيانات الخارة بالموظفيف العمومييف.

 //القدس العربي، لندن، 
 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=576550
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 األمن ألوباما خالل زيارته أراضي السمطةأمن الرئاسة الفمسطينية يعمن مسؤوليته عن توفير  
منية هـ مف ليشرفوف وليد عوض: قاؿ الحرس الريالي الفللطيني إنل وبالتنليؽ مس األجبزة األ -راـ اهلل 

بيت لحـ وراـ اهلل بما يحافظ عل  الليادة ل األمرياي باراؾ أوبامابشاؿ تاـ عل  ترتيبات زيارة الرييس 
في الحرس الريالي الفللطيني في بياف رحافي  اإلعتـوانتقد العقيد غلاف نمر مدير دايرة  الفللطينية.

ؿ اإلعتـ مف أقاويؿ وترريحات خارة بزيارة الرييس ملاء الليلة قبؿ الماضية ما تداولتل عديد ولاي
أوباماي والتي أثارت بعض اإلشاعات في الشارع الفللطينيي هدفت مف التقليؿ مف المجبودات التي تقـو 

 ببا األجبزة األمنية الفللطينية عامةي وجباز الحرس الريالي بشاؿ خاص.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 خارطة فمسطين بسبب زيارة أوبامامجسم ي إزالة بمدية بيت لحم تنف 

المحلية في بيت لحـ أف تاوف أزالت مجلـ خارطة فللطيفي افتة إل   الللطاتنفت : يو بي أي -القدس 
والتبجنت رييلة بلدية بيت لحـ فيرا بابوفي في ترريحات نقلتبا  أنبا أرادت وضس نرب جديد في المااف.

با بػ"الحملة التي شنتبا بعض الجبات عل  الللطة الفللطينية والبلدية" حوؿ واالة معا المحليةي ما ورفت
 إزالة خارطة فللطيف.

وأوضحت أف المجلس البلدي وافؽ مؤخرًا عل  إضافة تمثاؿ للنحات الفللطيني أاـر انلطاس عليل حمامة 
  جانب "نرب الدولة" ترمز إل  اللتـي ومف أجؿ ذلؾ توجل فريؽ فني ليعمؿ عل  تثبيت هذا التمثاؿ إل

)مجلـ لخارطة فللطيف التاريخية( اي ياتمؿ المعن  والرلالة وهي أف فللطيف دولة تلتحؽ أف تعيش 
 بلتـ".

النرب والشجرة الموجودة في دوار خيخوف مف أجؿ إعادة  إزالةوأضافت أف "فريؽ العمؿ اضطر إل  
تًا وعرضة لللقوطي لذلؾ قرر فريؽ العمؿ ما واف النرب لـ ياف مثبوضعبا بشاؿ هندلي لليـي ا ليّ 

 تثبيتل وهو األمر الذي تـ فعًت في نباية العمؿ".
 //الحياة، لندن، 

 
 : إزالة مجسم خارطة فمسطين من بيت لحم رعونة سياسية طاهر النونو 

ـ جنوب إزالة خارطة فللطيف التاريخية مف مدخؿ بيت لح في غزةانتقدت الحاومة : يو بي أي -القدس 
  الضفة الغربية قبؿ الزيارة المرتقبة للرييس األمرياي باراؾ أوباما.

وورؼ الناطؽ بالـ الحاومة طاهر النونو إزالة مجلـ الخارطة فللطيف ب نل "عمؿ مشيف"ي معتبرًا ذلؾ 
 ما تتشدؽ بل الللطة مف مواقؼ بطولية وتشبث أفوقاؿ إف إزالة الخارطة "دليؿ عل   "رعونة ليالية".

باألرض يلقط مس زيارة هامشية ألوباماي معتبرا ذلؾ أيضًا "ت ايد عل  ليالة التنازؿ والتفريط لقيادة الللطة 
 المتنفذة في الضفة وقيادة ما تبق  مف منظمة التحرير".

 //الحياة، لندن، 
 
 أبو بكر تطالب السمطة بعدم االنجرار وراء المفاوضاتالنائب نجاة  

طالبت النايب عف حراة "فتح" في المجلس التشريعي نجاة أبو باري قيادة الللطة : رمحمد جال - غزة
طتؽ  الفللطينية بعدـ اانجرار وراء المفاوضات إا عبر تحقيؽ عدة شروط أبرزها "إيقاؼ االتيطافي وا 
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تلع   "اييؿإلر "لراح األلرى المعتقليف قبؿ اتفاؽ أوللوي واذلؾ جميس األلرى المرض "ي مبينة أف حاومة 
 دومًا إل  إنباء الوجود الفللطيني عل  أرضبـ اما يدعوف.

وقالت أبو بار في ترريح خاص بػ"فللطيف أوف ايف"ي الثتثاءي إف حاومة ااحتتؿ اإللراييلي الجديدة 
عة بريالة بنياميف نتنياهو لف تلتطيس التورؿ إل  عملية تلوية تاريخية مس الفللطينييف مقابؿ اللتـي مرج

اللبب إل  "تعنت الحاومة اإللراييلية القايـ عل  ألاس اللتـ التي تريد  عل  طريقتبا الخارة وليس 
 القايـ عل  العدالة والثوابت الفللطينية وأبرزها حؽ العودة.

 //فمسطين أون الين، 
 
 زيارة أوباماغير سعداء ومحبطون من مصطفى البرغوثي: الفمسطينيون  

مرطف  البرغوثي أمس في لقاء مس  د.األميف العاـ للمبادرة الوطنية  : قاؿمحمد يونس -راـ اهلل 
أللباب  زيارة الرييس األمرياي باراؾ أوباماا يوجد اثير مف التوقعات مف : الرحافييف األجانب في القدس

ومنبا إف الذارى "وأضاؼ: منبا أف الناطقيف األميراييف أعلنوا مرارًا وتارارًا أف الرييس قادـ لتلتماع فقط. 
. "العشريف اتفاؽ أوللو ترادؼ هذا العاـي وأوضاعنا أاثر لوءًا مما اانت عليل قبؿ )اتفاؽ( أوللو

 ."وهو يرى حؿ الدولتيف يموت أماـ عينيل واضحةالرييس األميراي يظبر للبية "وأضاؼ إف 
نبا ا تتضمف قياـ الرييس األميراي الفللطينيوف غير لعداء ومحبطوف مف الزيارة أل"وقاؿ البرغوثي: 

بااطتع عل  حقيقة الفرؿ العنرريي اما يجري في مدينة الخليؿي وفي الطرؽ والحافتتي وهو فرؿ 
عنرري أاثر لوءًا مما تعرض لل أجداد أوباما اللود في أميراا ألنل لـ يشمؿ الطرؽ والحافتت اما يجري 

 ".قط ويحظر عل  الفللطينييف المشاراة فيبا...هنا حيث تخرص طرؽ وحافتت للملتوطنيف ف
 //الحياة، لندن، 

 
 سفير فمسطين في القاهرة يطالب بتوفير الدعم المالي لدولة فمسطين 

قاؿ براات الفرا لفير فللطيف بالقاهرة انل ليتوجل برفقة وفد مندوبية فللطيف بالجامعة  :معا -القاهرة 
الدوحة للتحضير إلعماؿ القمة العربية العادية الرابعة والعشريف المقرر عقدها العارمة القطرية  إل العربية 

 مارس الحالي. و في قطر يومي 
وطالب الفرا العرب في حديث لػ معا بتوفير الدعـ المالي لدولة فللطيف حت  تتماف فللطيف مف التغلب 

ودعا الفرا الجامعة العربية  ااحتتؿ. المالية وبناء اقتراد وطني ملتقؿ ومواجبة مخططات أزمتباعل  
اللوؽ العربية المشتراة واف تاوف للقمة مواقؼ قوية وعملية مف اجؿ حؿ المشاتت التي  إقامةبمناقشة 

 يعاني منبا الوطف العربي ومنبا تحقيؽ التاامؿ العربي ااقترادي.
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 القادم يونيو في حزيران/ ًا دوليًا لسينما األطفالالمدهون: غزة ستشهد مهرجانمحمد  

  -أعلف وزير الثقافة محمد المدهوفي عف انطتؽ مبرجاف فللطيف الدولي للينما األطفاؿي ما بيف 
ي في الماتب اإلعتمي ]الثتثاء[ وقاؿ المدهوفي في مؤتمر رحفي عقد  اليوـ يونيو مف هذا العاـ.

هذا المبرجاف إحقاؽ حقوؽ أطفاؿ فللطيف المشروعةي وتلليط الضوء عل  الحاومي: "هدفنا مف ختؿ 
 قضايا األطفاؿ وتطلعاتبـ واحتياجاتبـ".
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 //فمسطين أون الين، 
 
 : مؤشر الجرائم بغزة في انخفاض مستمرفي غزة النائب العام 

ة وبالرغـ مف القدرات جبري أف النيابة العامة في قطاع غز  إلماعيؿأعلف النايب العاـ الملتشار د. 
المتواضعة التطاعت أف تحقؽ العديد مف اانجازات في محاربة ونشر الثقافة التوعوية في  واإلماانيات

 مجتمعنا الفللطيني مف مخاطر الجرايـ.
وأوضح في ترريح رحفي ورؿ "فللطيف أوف ايف" نلخة عنل الثتثاءي أف النيابة التطاعت أف تتقدـ 

با للحفاظ عل  حقوؽ المواطف وليادة القانوف وعدـ توقيؼ أي مواطف دوف مبرر وتبدع وتعيد تشايل
 قانوني.

وبّيف الملتشار جبر أف مؤشرات الجنايات الخطرة االقتؿ قردًاي والجرايـ األختقية االمواقعة غير 
 المشروعة والزنا وااغتراب واللواط في انخفاض بشاؿ ملحوظ في غزة.

ألؼ قضية  القضايا التي أنجزتبا النيابة ختؿ العاـ الماضي أاثر مف وأضاؼ جبر: "بل  مجموع 
ألؼ قضية الاترونية ضمف خطتبا ألرشفة مليوف ملؼ  ألؼ شاوىي وأرشفت  والتقبلت جزيياتبا 

المواطنيف وتزويد المحااـ ب رحاب اللوابؽ القضايية للتشدد في األحااـ  إجراءاتمحاوـ ببدؼ تلبيؿ 
 ة".وردع الجنا

 //فمسطين أون الين، 
 
 فرق منددين بزيارة أوبامارام اهلل: األجهزة األمنية ت 

منعت الشرطة الفللطينية ميات المحتجيف الفللطينييف المندديف بزيارة الرييس : ميرفت رادؽ - راـ اهلل
 األربعاء.باراؾ أوباما مف الوروؿ إل  مقر الريالة الفللطينيةي وذلؾ عشية الزيارة المقررة 

وحالت أعداد ابيرة مف العنارر األمنية التابعة للللطة الفللطينية مف وروؿ المظاهرة التي دعا لبا تجمس 
"فللطينيوف مف أجؿ الارامة" إل  مقر الريالة الفللطينية في راـ اهلل ملاء الثتثاء. ونشرت حواجز أمنية 

 مفاوضات مس إلراييؿ برعاية أميراية.متتالية أماـ المتظاهريف الذيف هتفوا ضد الللطة وال
 //الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
  
 تتهم األجهزة األمنية بإصابة واعتقال أحد عناصرها جهاديةالسمفية ال جماعاتغزة: ال 

في اتبمت الجماعات الللفية في قطاع غزةي اليوـ الثتثاءي أجبزة أمف الحاومة  :دوت اوـ القدس - غزة
رابتل واعتقاللي في مدينة رفح جنوب قطاع غزةي وهاجمت حراة بإطتؽ النا غزة ر نحو أحد عناررها وا 

 حماس التي تليطر عل  القطاع.
وذار مراز "ابف تيمية" اإلعتمي التابس للجماعات الللفية الجبادية بفللطيفي في بياٍف لل ورلت القدس 

دنيي قامت ملاء أمس ااثنيف "عنارر مف جباز األمف الداخليي بزي م أفدوت اوـ نلخة عنلي 
 باختطاؼ أحد عناررها"ي في ما ورفتل "اميف غادر بمنطقة البرازيؿ في مدينة رفح".
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وحلب البيافي فإف عنارر األمف أطلقوا النار قبيؿ عملية ااعتقاؿ وأرابوا الملتبدؼي حيث نقؿ 
أحد لجوف األمف الداخلي  إل ل لملتشف  أبو يولؼ النجاري لتلق  العتجي تحت حمايتبـي ومف ثـ تـ نقل

 دوف أف ُتعرؼ مدى خطورة إرابتل.
 //القدس، القدس، 

 
 كما ُيعامل أسرانا حينما يسقطون بأيدينا االحتاللالزهار: سنعاِمل أسرى  23

هدد عضو الماتب الليالي لحراة "حماس" محمود الزهار ااحتتؿ اإللراييلي بمعاملة األلرى : غزة
 الذيف "لُي لروف" بنفس المعاملة التي ُيعامؿ ببا األلرى بلجوف ااحتتؿ.اإللراييلييف 

وقاؿ الزهار ختؿ حفؿ ت بيف أـ نضاؿ فرحات ملاء الثتثاء إّف حراتل لف تقؼ ماتوفة األيدي إزاء 
 اانتبااات المتاررة بحؽ األلرى المفرج عنبـ في إطار رفقة تبادؿ األلرى األخيرة.

رًيا مف األلير المحرر أيمف الشراونة إل  األلاليب التي قاـ ينتبجبا ااحتتؿ بحؽ وأضاؼ "التمعُت شخ
نني أخبراـ ب ننا لنلتخدـ ذات األلاليب بحؽ ألرااـ الذيف ليلقطوف ب يدينا".  ألراناي وا 

وعاهد الزهار األلرى في اللجوف بعدـ ترابـ يعانوف أماـ رلؼ إدارة مرلحة اللجوفي "ولنعمؿ عل  
 هـ ولف نتخل  عنبـ". تحرير 

 19/3/2013وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 هدفها تدمير عممية السالمو عنصرية ومتطرفة  الجديدةحكومة نتنياهو  :فتح 24
قاؿ المتحدث بالـ حراة فتح أحمد علاؼ امسي إف عل  الحاومة اإللراييلية الجديدة  :وفا –راـ اهلل

يلت وحدها راحبة الفعؿ عل  األرضي في أعقاب ما ورد في المتطرفة والعنررية أف تدرؾ أنبا ل
 برنامجباي وترريحات ومواقؼ وزرايبا الداعمة لليالات االتيطاف.

وأضاؼ علاؼ في بياف ردر عف مفوضية ااعتـ والثقافةي "أف حراة فتح والشعب الفللطيني ليقاوموف 
جراءاتل ليالات ااحتتؿ التولعية العدوانيةي وليواجبوف بحـز عل   أرض الواقس ااحتتؿ البغيض وا 

 التعلفية باؿ أشاالبا".
قامة اللتـ  وأاد أنبا حاومة التيطاف بامتيازي وهدفبا الرييلي هو تدمير ما تبق  مف أمؿ لحؿ الدولتيفي وا 

 العادؿ والشامؿ في المنطقة.
ؿي أنل "لف تاوف هناؾ وأشار علاؼ في معرض رد  عل  ترريح ألحد وزراء الحاومة الجديدة لتحتت

دولة بيف النبر والبحر إا إلراييؿ" إل  أف هذ  الحاومة لتعيدنا إل  المربس األوؿ للرراعي وهو دليؿ 
واضح عل  مدى العنررية التي "تعشعش" في عقوؿ أعضايبا اليمينييفي التي ا تؤمف بحقوؽ الشعب 

 الفللطينيي وا بوجود  مف حيث المبدأ.
20/3/2013، رام اهلل الحياة الجديدة،  

 
 التي استهدفت مخيم السبينة لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق المرّوعةحماس تدين المجزرة  25

أدانت حراة حماس المجزرة المرّوعة التي التبدفت مخيـ "اللبينة" لتجييف الفللطينييف بريؼ دمشؽي 
 أمسي وأّدت إل  التشباد عدٍد مف أبناء هذا المخيـ الرامد.
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لت حماس في بياف رحفي رادر عف ماتببا اإلعتمي ورؿ "فللطيف أوف ايف" نلخة عنل أمس: وقا
"نديف باّؿ ألـٍ وغضب العدواف الجاير عل  مخيـ اللبينة لتجييف الفللطينييفي وارتقاء عدٍد مف الشبداء؛ 

ونضالل حت  إنجاز  جّراء قرؼ المخيـ الذي يعّد ااّؿ مخّيمات الشتات معقًت لرمود التجئ الفللطيني
 حؽ عودتل إل  أرضل المحررة".

 19/3/2013فمسطين أون الين، 
 

 "خسارة كبيرة"فرحات يمثل  نصالكتائب القسام: رحيل أم  26
أادت اتايب القلاـي الجناح العلاري لػ "حماس" أّف رحيؿ أـ نضاؿ يمثؿ "خلارة ابيرة" لواحدة مف أعظـ 

 ي.النماذج النلوية في التاريخ الفللطين
ولفت متحدث بالـ الاتايب في المة مقتضبة ختؿ حفؿ ت بيف أـ نضاؿ فرحات ملاء الثتثاء إل  أّف أـ 
نضاؿ قدمت مليرة جباد طويلة مف ختؿ تربيتبا ألبنايبا عل  الجباد والمقاومةي ودعـ المقاوميف 

 ومناررتبـي "ولتبق  مثاًا خالدًا في ذاارة األمة اإللتمية وتاريخبا".
 19/3/2013الة الصحافة الفمسطينية )صفا(، وك

 
 لمواجهة حكومة نتنياهو لموحدةفصائل فمسطينية تدعو  27

راـ اهلل ػ يو بي آي: أعلنت فرايؿ فللطينية الثتثاء أف الحاومة اإللراييلية الجديدة بريالة بنياميف نتنياهو 
 تحمؿ 'نوايا عدوانية'ي ودعت ال  التوحد في مواجبتبا .

أبو زهريي الناطؽ بالـ حراة 'حماس' ليونايتد برس انترناشوناؿي إف 'األحزاب المشالة لبذ   وقاؿ لامي
الحاومة ذات برامج عدايي للفللطينييفي وهو ما يجعؿ الحاومة اإللراييلية وقياداتبا هي األاثر تطرفًا في 

 الاياف الربيوني'.
لتحدي الذي تشالل هذ  الحاومة 'المتطرفة' وشدد أبو زهري عل  ضرورة توحد الرؼ الفللطيني لمواجبة ا

 في ظؿ الثقة ب ف 'الملتقبؿ لشعبنا وقضيتل العادلة وليس لتحتتؿ الغارب'.
مف جبة أخرى عبرت الجببة الشعبية لتحرير فللطيف في بياف تللمتل يونايتد برس انترناشوناؿي أف 

تيطاف وقرع طبوؿ الحرب في المنطقة وجدوؿ الحاومة اإللراييلية الجديدة تمثؿ 'برنامج اإليغاؿ في اال
 أعمالبا الحقيقي هو التولس والعنررية وجرايـ الحرب بحؽ األرض واإلنلاف الفللطيني ومقدلاتل'.

وحذرت الجببة مف ؿ الحاومة اإللراييلية لحالة الجمود العربي للتولس في االتيطاف ومرادرة األراضي 
 الفللطينية.

دة وتجديد الشرعية هي حجر الزاوية في الخروج مف النفؽ المظلـ الذي تمر فيل وقالت 'أف التعادة الوح
 القضية الوطنية'.

وااف عضو الماتب الليالي للجببة الديمقراطية لتحرير فللطيف تيلير خالد قاؿ في بياف إنل ينبغي عل  
 روعبا.الفرايؿ الفللطينية إنباء اانقلاـ لمواجبة الحاومة اإللراييلية الجديدة ومش

وزيرا بمف فيبـ  22يشار ال  اف نتنياهو زعيـ حزب اللياودي قدـ حاومتل اإلثنيف ال  الانيلتي وفيبا 
. ويضـ 120نايبًا مف نواب الانيلت الػ 68نواب وزراءي وحرلت عل  دعـ  8رييلبا باإلضافة إل  

 وحزب 'الحراة'.أحزاب هي 'اللياود بيتنا' و'هناؾ ملتقبؿ' و'البيت اليبودي'  4اايتتؼ 
 20/3/2013القدس العربي، لندن، 
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 تتعامل بـ"فوقية" مع موظفيها بغزة اهللأبو شهال: حكومة رام  28

شّف النايب عف حراة فتح فيرؿ أبو شبتي اليوـي هجوًما عل  رييس حاومة راـ اهلل لتـ فياضي متبًما 
هماؿ" تجا  موظفي الللطة في  قطاع غزةي وذلؾ عل  خلفية التقطاع مبال  إيا  بالتعامؿ "بفوقية وتعاٍؿ وا 

 مالية مف رواتب شبر شباط فبراير لرالح شراة الابرباء.
وقاؿ أبو شبت في مقاؿ لل: "لقد توالت التررفات والقرارات التي ت خذها الحاومة في راـ اهلل تجا  قطاع 

الملتزميف بقرارات الرييس محمود غزة والتي ياوف لبا ت ثير للبي ابير عل  شريحة ابيرة مف أهلنا في غزة 
ثارة الللبية".  عباسي والذيف يعانوف األمريف مف ويتت ااحتتؿ والحرار واانقلاـ وا 

وورؼ النايب عف حراة فتحي هذ  اإلجراءات ب نبا "قمة الفوقية والتعالي واإلهماؿي الذي يلتوجب وقفة 
ء دوف أي ردود أفعاؿ عل  قراراتبا تجا  غزة"ي حقيقية مس هذ  الحاومة التي تجاوزت اؿ الخطوط الحمرا

 اما قاؿ.
 19/3/2013فمسطين أون الين، 

 
 "إسرائيل"لمواجهة حكومة  الفمسطيني االنقسام: يجب إنهاء "الجهاد" 29

شدد المتحدث بالـ حراة الجباد اإللتمي داود شباب عل  ضرورة إنباء اانقلاـ : محمد جالر -غزة
لنوات بيف حراتي "حماس وفتح"ي لمواجبة حاومة )إلراييؿ( التي ورفبا  6الفللطيني الحارؿ منذ 

 بػ"العدوانية" بريالة بنياميف نتنياهو.
واعتبر شباب في ترريح خاص بػ"فللطيف أوف ايف"ي الثتثاءي أف حاومة ااحتتؿ مف الحاومات األاثر 

 ل  أنبا تمثؿ العدو األابر للشعب الفللطيني.تطرفًا في تاريخ دولة ااحتتؿ اإللراييلي منذ نش تباي مشيرًا إ
وبيف أف المشروع الوطني هو برنامج التحرير لمواجبة )إلراييؿ(ي وقاؿ:" إف إتماـ المرالحة الفللطينية 
الفللطينية ضرورة ملحة لمواجبة حاومة احتتلية عنررية ومتطرفة"ي داعيًا جميس األطراؼ الفللطينية 

 واضحة لمواجبة حاومة ااحتتؿ.إليجاد رؤية والتراتيجية 
 19/3/2013فمسطين أون الين، 

 
 
 

 آمال حمد: فياض يرتكب كارثة اقتصادية بحق موظفي غزة 30
قالت عضو اللجنة المرازية لحراة فتح آماؿ حمد إف ما أقدمت عليل حاومة لتـ فياض في راـ اهلل : غزة

بقطاع غزة بدواعي تلديد ترااـ فواتير  شياؿ مف رواتب الموظفيف 1200الي  500بالتقطاع مبل  مف 
جراء ا مبرر لل.  الابرباء هو اارثة اقترادية وا 

وأضافت حمد في بياف ورؿ "رفا" نلخة عنل األربعاء أف "ما ارتابتل حاومة فياض يعتبر اارثة عل  
 نبا".المواطف في غزة وتبدؼ إلي تجويس أبناء القطاعي ويزيد مف معاناتبـ في ظؿ ظروؼ رعبة يعيشو 

وأادت أنل "يجب عل  الحاومة أف تنظر إلي غزة باعتبارها جزء أريؿ مف الوطف ا يتجزأي وهي بحاجة 
لناد قوى في هذا الوقت لتوفير مقومات الرمود".  إلي دعـ وا 
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وطالبت حاومة فياض التراجس عف هذا القرار الظالـ بحؽ أبناء قطاع غزةي وتدارؾ الموقؼ قبؿ أف ينفجر 
حقيقية في الشارعي معتبرة أف التخبط الذى تقوـ بل وزارة المالية أربح واضًحا للشارع  ويولد أزمة

 الفللطينيي وعليبا مراجعة حلاباتبا وتوفير حياة اريمة للموظؼ الفللطيني وخارة أبناء القطاع.
 19/3/2013وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 ع طبول الحرب"حكومة نتنياهو "قر  برنامجالشعبية": الجبهة " 31

اعتبرت الجببة الشعبية لتحرير فللطيف أف حاومة ااحتتؿ التي أعلف عف تشايلبا بريالة بنياميف : راـ اهلل
نتنياهوي "تمثؿ برنامج اايغاؿ في االتيطاف وقرع طبوؿ الحرب في المنطقة ي مشيًرا إل  أف "جدوؿ 

 حؽ اارض واانلاف الفللطيني ومقدلاتل".أعمالبا الحقيقي هو التولس والعنررية وجرايـ الحرب ب
( أف "هذ  الحاومة التي تلتغؿ حالة الجمود والبدوء 3|11وأادت الجببة في بياف لبا اليوـ الثتثاء )

  .واانتظار والرمت العربي والدوليي تحث الخط  للقضاء المبـر عل  ممانات قياـ الدولة الفللطينية
 19/3/2013قدس برس، 

 
 لممصالحة بين عباس ودحالن أردنية إماراتية وساطةال  :محيسنجمال  32

نف  عضو اللجنة المرازية لحراة "فتح" جماؿ محيلف رحة األنباء التي تحدثت عف ولاطة : راـ اهلل
إلبراـ اتفاؽ مرالحة ما بيف رييس الللطة الفللطينية محمود عباس والقيادي اللابؽ  أردنية إماراتية

 دحتف.المفروؿ مف حراتل محمد 
(ي "ا مرالحة مس دحتف 3|11وقاؿ محيلف في ترريح مقتضب لػ "قدس برس" أدل  بل اليوـ الثتثاء )

 .بشاؿ مطلؽي وا يماف اللماح لل بالعودة إل  اللجنة المرازية لحراة فتح ب ي حاؿ مف األحواؿ"
 19/3/2013قدس برس، 

 
 وباماألممفاوضات استجابة لطمب من العودة  الفمسطينية "القيادة العامة" تحذر السمطة 33

القيادة العامة" أف الزيارة التي ينوي القياـ ببا الرييس األمرياي باراؾ   - "الجببة الشعبية  اعتبرت: راـ اهلل
 اوباما إل  فللطيف المحتلةي إنبا ت تي في توقيت ليالي حرج.

اؼ هذ  الزيارة هي ت ايد الدعـ إف "أول  أهد (11/3وقالت الجببة في بياف أردرتل اليـو الثتثاء )
وليالاتبا العنررية التولعيةي وطم نتبا إل  وقوؼ أمرياا إل  جانببا في  إللراييؿاألمرياي المطلؽ 

مواجبة ما تلميل الوايات المتحدة األمرياية الخطر اإليرانيي وأي تداعيات للبية لما يلمي الربيس العربي" 
 بحلب تعبير البياف.

في بيانبا اف البدؼ اآلخر لبذ  الزيارة "هي ت نيب الفللطينييف بلبب لجويبـ إل  األمـ  واضافت الجببة
المتحدة والحروؿ علي رفة دولة مراقبي رغـ ااعتراضات األمرياية والضغط عليبـ مف أجؿ العودة 

مارلات للمفاوضات البايلة مس حاومة ااحتتؿ الجديدة المتطرفةي دوف أي شروط ملبقة وفي ظؿ اؿ الم
 االراييلية المتراعدة علي رعيد االتيطاف والمعتقليف والقدس".

وحذرت القيادة العامة مف اي التجابة للمطالب األمرياية اإللراييلية بالعودة الي المفاوضاتي وارفة ذلؾ 
 ب نل "لياوف خط  لياليا التراتيجياي لياوف لل تداعيات للبية عل  الملتويات المختلفة".
 19/3/2013، قدس برس
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 معودة مجددًا إلى مربع المفاوضاتالسمطة لوليد العوض: الهدف من زيارة أوباما الضغط عمى  34

-قاؿ عضو الماتب الليالي لحزب الشعب الفللطينيي وليد العوض: "إف أي مفاوضات فللطينية: غزة
نجاز االتقتؿ للدولة   الفللطينية".إلراييلية قادمة يجب أف ياوف هدفبا إنباء ااحتتؿ وا 

وأوضح العوض في ترريح رحفي للي اليوـ الثتثاءي أف الرييس األمرياي باراؾ أوباما قادـ إل  المنطقة 
ليس لممارلة الضغط عل  إلراييؿي بؿ للضغط عل  القيادة الفللطينية ومحاولة إجبارها عل  العودة مجددًا 

 إل  مربس المفاوضات غير المجدية.
 19/3/2013القدس، القدس، 

 
 الفمسطينيون خارج التجاذبات المبنانية الداخمية "البداوي" و"البارد": مخيميبالشعبية  الفصائل والمجان 35

مناء لر اللجاف الشعبية أتعقيبًا عل  ما تناقلتل بعض ولايؿ ااعتـ تداعت قيادة الفرايؿ و : البداوي
 أردرت بيانا أادت فيل:الفللطينية في مخيمي البارد والبداوي ال  عقد اجتماع طارئ و 

اف الشعب الفللطيني في لبناف وا ليما في منطقة الشماؿ ومخيمي البداوي والبارد خارج التجاذبات  -1
اللبنانية الداخلية ويرفض رفضًا قاطعًا اي محاوات للزج بل في آتوف هذ  التجاذبات والرراعات المحليةي 

 واللبنانية وااقليمية.
لفللطيني ااايدة تتمثؿ بوحدة وقوة لبناف اف في ذلؾ قوة ومرلحة فللطينية اف مرلحة الشعب ا -2

 ودعمًا لنضالل مف اجؿ حقوقل المشروعة وفي المقدمة منبا حقل في العودة ال  ديار  التي هجر منبا.
حدة اف الفرايؿ الفللطينية وت ايدًا منبا عل  موقفبا الواضح بالحياد اايجابي ووقفبا عل  ملافة وا -3

مف جميس ااطراؼ اللبنانيةي التقت مس المرجعيات اللبنانية المعنيةي اللياليةي الروحية واامنية في منطقة 
الشماؿ وقد اقت جولتبا إلتحلاف وت ييد الجميسي ولـ يقدـ أي مف الجبات المذاورة اي معلومات أمنيةي 

تعامؿ مس اي معلومة مف اي طرؼ لبنانيي والتعاوف تشير ال  ما يتـ تلريبل زورًا وببتانًاي نجدد التعدادنا لل
مف اجؿ معالجتباي ألف أمف والتقرار مخيـ البداوي وعموـ مخيمات لبنافي هي جزء مف أمف والتقرار 

 الجوار اللبناني وعمـو لبناف.
لتي ندعو ولايؿ ااعتـ وبعض الجبات اللبنانيةي ال  التوقؼ عف ااتبامات ذات الطابس اللياليي وا -4

 ا تلتند ألي قرايف او أدلة أو براهيف ونقوؿ هاتوا براهيناـ اف انتـ رادقيف.
 20/3/2013المستقبل، بيروت، 

 
 عدة تحديات أبرزها النووي اإليراني والسالم مع الفمسطينيين الجديدةأمام الحكومة بيريز:  31

الػرييس االػراييليي شػمعوف ي أف القػدس المحتلػةمػف آمػاؿ شػحادة ي عػف 12/3/1223، الحياة، لنـدنذاػرت 
بيريػػزي شػػدد علػػ  "ضػػرورة التعامػػؿ الحػػاـز مػػس التبديػػد اايرانػػي ودفػػس المفاوضػػات مػػس الفللػػطينييف"ي اابػػر 

 التحديات التي تواجببا الحاومة االراييلية الجديدة بريالة بنياميف نتانياهو.
اع التػػي تشػػبدها الػػراييؿ والمنطقػػة وضػػحي لػػدى لقايػػل وزراء الحاومػػة الجديػػدةي اف "ااوضػػأواػػاف بيريػػز قػػد 

تضس اماـ الحاومة تحديات عدة في مختلؼ المجااتي اامنية وااقترادية وااجتماعيةي لاف يبق  الملفاف 
اامنػػيي خارػػة تجػػا  ايػػرافي والدبلومالػػي تجػػا  الفللػػطينييف ودفػػس المفاوضػػات اهػػـ واابػػر هػػذ  التحػػديات". 
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د لتهتمػػػاـ بالقضػػػايا ااجتماعيػػػة وااقترػػػادية والتعامػػػؿ مػػػس تطلعػػػات ودعػػػا بيريػػػز الػػػوزراء الػػػ  "بػػػذؿ الجبػػػو 
 االراييلييف".

عػػػرب عػػػف أبيريػػػز  ي عػػػف واالػػػة )د ب أ( مػػػف واشػػػنطفي أف12/3/1223، القـــدس العربـــي، لنـــدنوأضػػػافت 
 اعتقاد  باف الرييس اامرياي بػاراؾ اوبامػا لػوؼ يلػتخدـ القػوة العلػارية اذا دعػت الضػرورة لمنػس ايػراف مػف

 حيازة لتح نووي .
وقاؿ بيريز في مقابلة اجرتبا معل شباة ) لي اف اف( بثتبا الثتثاء انل يثؽ في الرييس أوباما و"انني احتـر 

 الماتل".
وقلؿ مػف الختفػات بػيف تقييمػات المخػابرات االػراييلية ونظيرتبػا اامريايػة بشػاف تقػدـ ايػراف رػوب ترػنيس 

هنػػاؾ بعػػض ااختتفػػات فػػي التوقيػػت ولاننػػا نلػػاند مػػف الناحيػػة االالػػية قنبلػػة نوويػػةي مضػػيفا "ربمػػا تاػػوف 
 ليالة رييس الوايات المتحدة".

وحػوؿ لػؤاؿ عمػا اذا اانػت طبػراف تاخػذ علػ  محمػؿ الجػد نبػج البيػت اابػيض الخػاص بػاف "اػؿ الخيػارات" 
بػػيف ايػػراف والحقيقػػة  مطروحػػة علػػ  الطاولػػةي قػػاؿ بيريػػز "اننػػي للػػت مت اػػدا. للػػت مت اػػدا مػػف أف العتقػػات

 قوية. اعتقد انبـ قادروف عل  خداع ااخريف وخداع انفلبـ ايضا".
 

 العيساوي في الهيئة العامة لمكنيست  سامر األسيرقضية محمد بركة يناقش  32
نقػػؿ ريػػيس الجببػػة الديمقراطيػػة لللػػتـ والملػػاواة النايػػب محمػػد براػػة قضػػية : امػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتلػػة 

يومػًاي إلػ  البييػة العامػة للبرلمػاف االػراييلي "الانيلػت"ي  032لطينيي المضرب عف الطعاـ منذ االير الفل
 وحمؿ االراييلييف ملؤولية اي خطر يلحؽ بل لعدـ التجاوب مس مطلبل باافراج عنل.

 وفي حديثل عف األلير الفللطيني اماـ اعضاء الانيلت قاؿ براة:" في اللػادس مػف الشػبر الجػاريي ياػوف
قد مّر عل  اعادة اعتقاؿ العيلاوي مدة ثمانية أشبري وهي فتػرة اللػجف التػي حامػت ببػا محامػة ااحػتتؿي 

  وعل  رغـ ذلؾ توارؿ الللطات احتجاز .
 
 
 

وحذر براة مف وقوع الخطر األابر عل  العيلاويي في حاؿ لـ يتـ اطػتؽ لػراحل حػااي وقػاؿ :"أتوجػل إلػ  
قتنيةي ب ف ا يلمح لخطر ابذا أف يحدثي وادعوا إل  اطتؽ لراحل فػورًا بعػد مف بقي لديل هنا ذرة مف الع

 أف أمض  الحاـ الذي نرفضل أرًت".
 12/3/1223، الحياة، لندن

 
 إثر توزيع صالحيات الوزارة اإلسرائيميةتذمر في "الخارجية"  33

ية أوؿ مػف أمػس ااثنػػيفي إف قالػت مرػادر ملػؤولة فػي وزارة الخارجيػة اإللػراييل: برهػـو جرايلػي -النارػرة 
أجواء مف اإلحباط تلود الطاقـ المبني في الوزارةي إثر قياـ رييس الوزراء اإللراييلي بنيػاميف نتنيػاهو بتوزيػس 

 رتحيات الوزارة بيف ثتثة وزراء ونايب وزير.
يف انتبػػػاء وحلػػػب ترايبػػػة اايػػػتتؼ الحاػػػومي الجديػػػدي فػػػإف نتنيػػػاهو يحػػػتفظ بحقيبػػػة الخارجيػػػة لديػػػلي إلػػػ  حػػػ

 محاامة الوزير اللابؽ أفيغدور ليبرماف في قضية فلاد.
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ولاػػف نتنيػػاهو عػػيف نايػػب وزيػػر فػػي وزارة الخارجيػػةي وهػػو النايػػب المتطػػرؼ زييػػؼ إلاػػيفي مػػف حػػزب اللياػػودي 
وهو ملتوطف معروؼ بمواقفل اليمينية المتشددةي وحلب ما هو مخطط فإنل ليقوـ بالاثير مف مباـ الوزيري 

ؿ مس الطاقـ المبني فػي الػوزارةي وتػذار ملػؤولوف فػي الػوزارة فػي ترػريحات لولػايؿ اإلعػتـ المحليػة والتعام
في وقت لابؽ مف تعييف إلايفي اونل ا يلتطيس التعامؿ مػس الحلبػة الدوليػةي بلػبب موقفػلي وقالػت رػحيفة 

بمبمػات دبلومالػية. واػاف "معاريؼ" اإللػراييلية أمػسي إف أجػواء ااحبػاط زادتي بعػد تاليػؼ وزيػريف آخػريف 
نتنيػػاهو قػػد اتفػػؽ مػػس وزيػػرة القضػػاء تلػػيبي ليفنػػي علػػ  أف تتػػول  ملػػؼ المفاوضػػات مػػس الجانػػب الفللػػطينيي 
ولاػػف علػػ  أف تبقػػ  المفاوضػػات تحػػت إشػػراؼ نتنيػػاهوي الػػذي ليرلػػؿ منػػدوبا عنػػل إلػػ  اػػؿ اللقػػاءات التػػي 

زير المالية اللابؽ يوفاؿ شتاينتسي الذي تول  حاليػا والوزير الثاني هو و  تجريبا ليفني مس قيادات فللطينية.
إلػػ  جانػػب ملػػؤولية المخػػابرات ومػػا يلػػم  بػػػ "التبديػػدات االػػتراتيجيةي تػػول  ايضػػا مبمػػة العتقػػات الدوليػػةي 
وبشاؿ خػاص تمثيػؿ إلػراييؿ أمػاـ حلػؼ النػاتوي واللجنػة الدوليػة لحظػر انتشػار االػلحة النوويػةي واألهػـ مػف 

تس ليرأس طػاقـ الحػوارات االػتراتيجية مػس الوايػات المتحػدةي وهػو الحػوار األهػـ الػذي تجريػل هذا فإف شتاين
 إلراييؿ عل  اللاحة الدولية.

  12/3/1223الغد، عّمان، 
 

 استيطانية مقابل منح الشرعية لبؤر أخرى بؤرةالجيش اإلسرائيمي يخمي  34
لراييليي فجر أمػسي لػتة بيػوت فػي بػؤرتيف تؿ أبيب: في الوقت الذي أعلف فيل عف هدـ للطات الجيش اإل

الػػتيطانيتيف فػػي منطقتػػي راـ اهلل ونػػابلس بالضػػفة الغربيػػةي اشػػفت مرػػادر يمينيػػة فػػي إلػػراييؿ أف الحاومػػة 
الجديدة بريالة بنياميف نتنياهوي تنوي التعويض للملتوطنيف بمنح شرعية القانوف اإللراييلي لعشرات البيوت 

لغػاء قػرارات ببػدمبا. واػاف النػاطؽ بللػاف الجػيش اإللػراييلي قػد  االتيطانية التػي بنيػت مػف دوف تػرخيص وا 
مبػاف وقامػت بػإختء الملػتوطنيف ولػط إلقػاء الحجػارة ولاػف مػف دوف  1أعلف رػباح أمػس أف قواتػل هػدمت 

 رمات ميغروف»و« عوز تليوف»وقوع إرابات. والبيوت موجودة في بؤرتيف التيطانيتيف هما 
 12/3/1223، دنالشرق األوسط، لن

 
 لصالح عّمان  طائرات إسرائيمية تتجسس عمى الحدود األردنية السوريةهآرتس:  22

نقلػت رػػحيفة هػػآرتس العبريػة علػػ  موقعبػػا اإللاترونػي عػػف الرػػحفي األمرياػي جيفػػري غولػػدبيرغي قولػػل "إف 
وتػػػزود األردف  طػػايرات الػػتطتع إلػػراييلية بػػدوف طيػػار تقػػوـ بطلعػػػات جويػػة علػػ  الحػػدود اللػػورية األردنيػػة

 بمعلومات عف الوضس هناؾ"ي اما قاؿ.
 24/3/1223، فمسطين أون الين

 
 خفض عدد وزراء الحكومة األمنية المصغرة إلى سبعة مكتب نتنياهو: 22

اعلػػف ماتػػب ريػػيس الػػوزراء االػػراييلي بنيػػاميف نتنيػػاهو امػػس اف عػػدد اعضػػاء : واػػاات –القػػدس المحتلػػة 
فػي الحاومػة  25ؤولة عػف قضػايا األمػف القػومي لػيحدد بلػبعة وزراء مقابػؿ الحاومػة األمنيػة المرػغرة الملػ

 اللابقة.
ولػػيترأس نتنيػػاهو هػػذ  الحاومػػة المرػػغرة التػػي تلعػػب دورا مبمػػا فػػي القضػػايا األمنيػػة مثػػؿ الملػػ لة النوويػػة 

 اايرانية واطتؽ العمليات العلارية او حوؿ العتقات مس الفللطينييف.
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مرػػغرة وزراء الجػػيش موشػػيل يعػػػالوف والماليػػة يػػايير ابيػػد واامػػف الػػداخلي الػػػحؽ ولتضػػـ هػػذ  الحاومػػة ال
اهرونػػوفيتش والقضػػاء تلػػيبي ليفنػػي وااقترػػاد والتجػػارة نفتػػالي بينيػػت بااضػػافة الػػ  الػػوزير الملػػؤوؿ عػػػف 

 الجببة الداخلية وااتراات غلعاد ارداف.
للابؽ افيغدور ليبرماف الذي يماف اف يعود ال  منربل وقالت ولايؿ ااعتـ االراييلية اف وزير الخارجية ا

 في ااشبر القادمة شرط تبريتل مف تبـ بالاءة اايتماف وااحتياؿي قد يدخؿ في هذ  الحاومة.
ولياوف لدى حزب نتنياهو اللياػود وحليفػل حػزب الػراييؿ بيتنػا اليمػيف القػومي بزعامػة ليبرمػافي ااغلبيػة فػي 

س أربعة وزراء )نتنياهو ويعالوف واهرونوفيتش وارداف( مقابؿ يايير ابيد زعيـ حػزب هذ  الحاومة المرغرة م
 هناؾ ملتقبؿ وتليبي ليفني زعيمة حزب الحراة ونفتالي بينيت زعيـ حزب البيت اليبودي القومي المتشدد.

 12/3/1223، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 أغسطس المقبل /ازنة حتى آبيقر إرجاء المصادقة عمى المو  اإلسرائيميالكنيست  21
أقػػرت هييػػة الانيلػػت )البرلمػػاف االػػراييلي( فػػي إجتماعبػػا اليػػـو : ترجمػػة خارػػة -القدلػػدوت اػػـو  -راـ اهلل 

حت  مطلس شبر آب المقبػؿي وذلػؾ بػدًا  0223الثتثاءي بالقراءة الثالثةي إرجاء المرادقة عل  ميزانية العاـ 
يومػًا مػف اداء الحاومػة لليمػيف  85تـ المرػادقة علػ  الموازنػة خػتؿ مف اإلجػراء الحػالي الػذي يقضػي بػ ف تػ

 الدلتورية.
عضو انيلتي في  51واضاؼ الموقس االاتروني لرحيفة "يديعوت احرونوت" اف القرار الجديد ناؿ موافقة 

متنس  22حيف رّوت ضد    عضوًا عف الترويت. 25أعضاءي وا 
عتبػر وفقػًا للقػانوف االػراييليي ترػويتًا بالثقػة علػ  الحاومػةي واف تجدر ااشارة اف الترويت عل  الموازنػة يُ 

فشػػؿ تمريػػر الموازنػػة مػػف خػػتؿ عمليػػة الترػػويت ُيلػػقط الحاومػػة بشػػاؿ تلقػػاييي وعليػػل فقػػد تػػـ العمػػؿ علػػ  
إرجاء المرادقة عليبا بناء عل  إقتراح مف وزير الماليػة الجديػدي زعػيـ حػزب "يػش عتيػد" يػايير لبيػدي إلتاحػة 

 جاؿ امامل لتفايؾ االغاـي التي تعترض إقرار هذ  الموازنة.الم
 12/3/1223، القدس، القدس

 
 الفمسطينيينيجري تدريبات غرب جنين تحاكي وقوع مواجهات مع الجيش اإلسرائيمي  23

محمد بتص: بدأت قوات ااحػتتؿي أمػسي تنفيػذ تػدريبات علػارية فػي المنطقػة الواقعػة بػيف قريتػي  -جنيف 
 الطـر المحاذيتيف للخط األخضري غرب جنيف.العرقة و 

وذار شبود عياف: أف جنػود ااحػتتؿ اػانوا يطلقػوف الررػاص الحػي باثافػة علػ  مجلػمات وضػعوها علػ  
ي فػػػي وقػػت شػػػوهدت فيػػػل عػػػدد مػػف لػػػيارات اإللػػػعاؼ اإللػػػراييلية  الطريػػؽ الرابطػػػة بػػػيف قريتػػي العرقػػػة والطػػػـر

 وآليات علارية.
جنػػود ااحػػتتؿ اػػانوا يرتػػدوف الػػزي العلػػاري وهػػـ يرشػػقوف الحجػػارة علػػ  جنػػود  وأاػػد الشػػبودي أف عػػددا مػػف

 يرتدوف الزي المدني.
 12/3/1223، األيام، رام اهلل

 
 "اإلسرائيميون يريدون السالم" "السالم اآلن" تستقبل طائرة أوباما بيافطة مكتوب عميها 22

ي لرػػحيفة "يػػديعوت احرونػػوت" اليػػـو إنػػل ذاػػر الموقػػس االاترونػػ :ترجمػػة خارػػة -القػػدس دوت اػػوـ-راـ اهلل
لمنالبة زيارة الرييس ااميراػي بػاراؾ اوبامػا إللػراييؿ التػي لػتتـ غػدًا بػادر نشػطاء مػف حراػة )اللػتـ اآلف( 
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"؛ وذلػؾ فػي حقػػؿ Israelis want peaceإلػ  وضػس يافطػة ضػخمة ُاتػب عليبػا "اإللػراييليوف يريػدوف اللػتـ 
مداخؿ القدس المحتلةي يقس تحت الملار الذي مف المتوقس أف تلػلال طػايرة مفتوح بالقرب مف اللطروف عل  

 أوباما.
 12/3/1223، القدس، القدس

 
 استعدادات إسرائيمية لزيارة أوباما: بمدية االحتالل بالقدس تضيء جدران البمدة القديمة 20

ي ومنػػػػاطؽ اللػػػػلطة يرػػػػؿ الػػػػرييس األمرياػػػػي بػػػػاراؾ اوبامػػػػا اليػػػػـو فػػػػي زيػػػػارة للايػػػػاف الرػػػػبيون: )واػػػػاات( 
وأمرياػي ” إلراييلي“الفللطينية. وقبيؿ وروؿ أوباماي قامت بلدية ااحتتؿ في القدس بتعليؽ نحو ألؼ علـ 

أضػػواء علػػ  جػػدراف البلػػدة القديمػػة خػػتؿ الزيػػارة ليػػتماف مػػف “فػػي المدينػػة. وقالػػت إف هنػػاؾ خططػػًا لعػػرض 
 في فندؽ الملؾ داود الفخـ.” رؤيتبا مف غرفتل

هػذ  أابػر عمليػة شػرطية “شرطة ااحتتؿ تاثيفبا لتجراءات األمنية في القدس بشاؿ ابير. وقالػت وأعلنت 
فػي المدينػة خػتؿ “الػؼ شػرطي  25وأشارت إل  أنػل لػيتـ نشػر ”. 0224منذ زيارة الرييس جورج بوش عاـ 

نػدؽ الملػؾ داود الػذي الزيارة بالتنليؽ مس وااات األمف األمرياي. وليتـ إغتؽ جميس المناطؽ المحيطة بف
 ”.ليقيـ فيل أوباما

المدعومة رلميًا والتي بدأت عندما أقاـ ماتب نتنياهو ترويتًا ” بحم  أوباما“منذ ألابيس ” إلراييؿ“وأريبت 
واألمرياػي ” اإللػراييلي“عل  موقس فيلبوؾ اختيار الشعار الرلمي للزيػارة. واختيػر شػعار دمػج فيػل العلمػاف 

 . زتحتبا لياوف الفاي” يالر تحالؼ لف“مس المات 
 12/3/1223، الخميج، الشارقة

  
 
 
 

 سرقة أسمحة ووثائق سرية من مقر "الشاباك" 21
اعتقلػػػت الوحػػػدة الخارػػػة للتحقيقػػػات الشػػػرطية حارلػػػا لػػػابقا فػػػي جبػػػاز الشػػػاباؾي بتبمػػػة لػػػرقة وثػػػايؽ لػػػرية 

أت فػي شػبر أغلػطس مػف وذاػرت رػحيفة "معػاريؼ" أف القضػية بػد وقطعتي لتح مف مقر هيية الشاباؾ.
 العاـ الماضيي حيث فقد مف مقر هيية الشاباؾ قطعتيف لتح.

 24/3/1223، فمسطين أون الين
 

 بوك: ليس هناك أفضل من عربي ميت فيس موقع عمىيكتب جندي إسرائيمي  22
عبػػارة  ي«بػػوؾ فػػيس»اتػػب جنػػدي إلػػراييلي مػػف لػػواء غػػواني علػػ  رػػفحتل علػػ  موقػػس التوارػػؿ ااجتمػػاعي 

ي  بحلب «رب هـ اللرطاف في هذ  الدولةي ويجب التعامؿ معبـ... وليس هناؾ أفضؿ مف عربي ميتالع»
 أمس.« هآرتس»ما نقلت رحيفة 

فللػطينيًا فػي األردف  28ولـ ياتؼ الجندي ببذا القدري بؿ تحدث عػف حػادث الحافلػة الػذي ألػفر عػف مقتػؿ 
إني فرح ألف عربًا ماتوا... حتػ  ا يبقػ  عربػي »ؿ نباية األلبوع الماضيي وهـ في طريقبـ إل  العمرةي وقا

ني آلؼ ألف   «. قتلوا فقط 28واحد هنا... وا 

 12/3/1223، السفير، بيروت
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 ةالقصف التي طالت معظم المخيمات الفمسطينية في سوري عممياتجراء فمسطينيًا شهيدًا  14 48

ليات القرؼ التي طالت معظـ المخيمات فللطينيًا ولوري واحدي اليـو الثتثاءي جراء عم 14التشبد  :غزة
 الفللطينية في لورياي خارة القريبة مف العارمة اللورية دمشؽ.

 19/3/2013، القدس، القدس
 

 وباما بالتدخل لإلفراج عن األسرىأ تطالب وقادة القوى الوطنية األسرىأهالي من  رسالة مفتوحة 49
القوى الوطنيةي أمسي رلالة مفتوحة إل  الرييس وجل أهالي األلرى وقادة  :إيماف رتح الديف–البيرة 

األمرياي باراؾ اوباما عشية زيارتل المقررة إل  راـ اهللي تطالبل بالتدخؿ إلنباء ملؼ األلرى في لجوف 
 ااحتتؿ باإلفراج عنبـ امقدمة إلطتؽ أي مفاوضات للمية في المنطقة.

لبيية العليا لمتابعة شؤوف األلرى والمحرريف أماـ ووجبت الرلالة ختؿ ااعتراـ األلبوعي الذي تنظمل ا
 مقر الرليب األحمر بمدينة البيرة إللناد نضاؿ ومطالب األلرى وخارة المضربيف عف الطعاـ والمرض .

 20/3/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 كي اإلفراج عن ابنهاير الرئيس األم تناشدالدة العيساوي و  50
دت والدة األلير الفللطيني لامر العيلاويي المضرب عف الطعاـ داخؿ ناش: محمد يونس -راـ اهلل 

 معتقتت ااحتتؿ منذ ثمانية شبوري الرييس األميراي باراؾ أوباما للتدخؿ ل فراج عف نجلبا.
وقالت ليل  العيلاويي في رلالة وزعت عل  الرحافييف أمسي إنبا ت مؿ مف الرييس األميراي إنقاذ ابنبا 

 قبؿ أف يلتشبد مضربا عف الطعاـ.« ياب ااحتتؿ اإللراييلي المتوحشمف بيف أن»
أخاطبؾ برفتؾ الحليؼ األوؿ إللراييؿ اما ورفت نفلؾي ورييس »وخاطبت والدة لامر أوباما قايلة: 

أقوى دولة في العالـ اما يرفؾ اآلخروفي اي تتدخؿ فورًا إلنقاذ حياة ابني الذي يبدد  الموت في اؿ 
 «.واي تبرئ نفلؾ مف دمل بعد أف حملتل إلراييؿلحظة تمري 

أيبا القادـ إل  أرض اللتـ بعد أف توجؾ العالـ بجايزة نوبؿ لللتـي أنا لـ ألمس »وأضافت في رلالتبا: 
وبعد مرور أربس لنوات طويلة عل  ريالتؾ أنؾ قدمت عمًت واحدًا مف أجؿ اللتـ أو رفعت الضيـ عف 

تنقذ لامر حت  ا أتلاءؿ مس متييف غيري في هذا العالـ: لماذا جيت  إنلاف. هي اآلف فررتؾ أف
يوما بعد أف أعادت إلراييؿ اعتقالل في  242ويخوض األلير العيلاوي إضرابا عف الطعاـ منذ  «.إلينا؟

اللابس مف يوليو الماضي بعد أشبر مف اإلفراج عنل بموجب اتفاؽ التبادؿ الذي أبرمتل مس حراة 
 «.حماس»

 20/3/2013ياة، لندن، الح
 

 "واعد" تدعو أهالي األسرى لالنتفاض في وجه أوباما 51
دعت جمعية "واعد" أهالي األلرى والمحرريف منبـ واافة النشطاء باانتفاض غضبًاي رفضًا لزيارة : غزة

 .الرييس األمرياي باراؾ أوباماي في ظؿ الوضس الم لاوي الذي يعيشل األلرى داخؿ اللجوف اإللراييلية
والضفة  1148وأهابت الجمعية في بياف لبا "ب هالي األلرى وخارة أهالي ألرى المناطؽ المحتلة عاـ 

يراؿ روتبـ وررخات معاناتبـ  الغربية والقدس باعتراض مواب الرييس األميراي ورفس رور أبنايبـ وا 



 
 

 

 

 

           13ص                                    1322العدد:                12/3/1223األربعاء  التاريخ:

ية أميراية عبر معارؾ برعا اإللراييليي ويواجبوف الظلـ اإللراييليةحيث يموتوف داخؿ أقبية التعذيب 
وأوضحت واعد أف "عدة فعاليات احتجاجية لتنظـ تزامنا مس الزيارة في غزة والضفة  األمعاء الخاوية".

 احتجاجا عل  التمرار رعاية الوايات المتحدة لتحتتؿ".
ورأت واعد في الزيارة فررة جيدة لطرح قضية األلرى ومعاناتبـ وخارة في ظؿ ما يعانيل األلرى 

 لمضربيف عف الطعاـ مف وحشية الراييلية.ا
 20/3/2013، القدس، القدس

 
 احتجاجا عمى ظروف اعتقال األسرى المضربين  في القدس األمريكيةاعتصام امام القنصمية  52

اعترـ عشرات المواطنيف أماـ القنرلية األمرياية في القدسي ملاء اليـو  :زاي ابو الحتوة -القدس
ظروؼ اعتقاؿ األلرى الفللطينييف خارة المضربيف منبـ عف الطعاـي وذلؾ  الثتثاءي احتجاجا عل 

 عشية زيارة الرييس األمرياي للمنطقة غدا األربعاء.
المضرب عف  األليرويافطات تطالب بانقاذ حياتبـ وخارة  األلرىورفس المشاراوف في ااعتراـ رور 

فتح حاتـ عبد القادري الذي شارؾ في وقاؿ عضو المجلس الثوري لحراة  الطعاـ لامر العيلاوي.
وللرييس اوباماي بانل يجب اف يتحمؿ  األمرياية ل دارةرلالة  إلرلاؿهنا  إل ااعتراـ لػالقدس "جينا 

وهدـ المنازؿ ولحب  األلرىعف الشعب الفللطينيي فيما يتعلؽ بالتعامؿ مس  إلراييؿملؤولياتل في اؼ يد 
والمليحيةي اؿ ذلؾ يتوجب  اإللتميةطاف وااعتداء عل  المقدلات واالتي األراضيالبويات ومرادرة 

 عل  الرييس اوباما اف ياوف لل موقؼ".
 20/3/2013، القدس، القدس

 
 "األرض لنا"بيت لحم: انطالق فعاليات حممة  53

أعلف في بيت لحـ عف انطتؽ فعاليات حملة األرض لنا في القرى التي تعاني خطر المرادرة  :بيت لحـ
في المحافظة بالشرااة مس المدرلة اإلنجيلية األلقفية العربية ومدارس الفرندز للربياف ومدرلة  التيطافوا

وقاؿ حليف يحي  منلؽ عاـ هيية العمؿ التطوعي الفللطيني ب ف انطتقة فعاليات  فللطيف األميراية.
ثتثيف مف الشبر الجاري الحملة الوطنية لبذا العاـ ت تي عل  شرؼ ذارى يوـ األرض الذي يرادؼ ال

 وذلؾ ببدؼ الت ايد عل  األبعاد اإلنلانية والقيـ الوطنية للعمؿ التطوعي.
نل لشرؼ عظيـ أف نعمؿ  وأاد الياس النجار منلؽ جمعية الاتاب المقدس اف أرضنا هي أغل  ما نملؾي وا 

 لويًا ألجؿ أف نفلح ونزرع أرض اآلباء واألجداد.
 20/3/2013 ،الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 عمى األرض غزة: متظاهرون يطالبون بحراك شعبي لترجمة الـمصالحة لـواقع 54

طالب متظاهروف في غزة بتنظيـ أولس حراؾ شعبي مف أجؿ ترجمة المرالحة الفللطينية إل   حلف جبر:
 واقس عل  األرض واعتبار أف المرالحة أهـ مف اعتبارات الرراع عل  الللطة والمرالح الخارة.

وشدد المشاراوف في التظاهرة األلبوعية التي ينظمبا ااتحاد العاـ للمرأة الفللطينية ومؤللات نلوية 
أخرى لرفض التمرار اانقلاـ عل  أف اانقلاـ يضعؼ القضية الفللطينية ويضر ببا عل  اافة األرعدةي 

 لضار باللاحة الفللطينية.ورفعوا األعتـ الفللطينية والتفتات المطالبة بالوحدة ورفض اانقلاـ ا
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 20/3/2013، األيام، رام اهلل
 

 رسام الكاريكاتير السباعنة سمطات االحتالل تمدد اعتقالنادي األسير:  55
قاؿ مدير الوحدة القانونية في نادي األلير جواد بولسي إف المحامة العلارية في لالـ طلبت  :راـ اهلل

ر محمد لباعنة. وأوضح بولس في بياف ردر عف النادي أف مجددا تمديد اعتقاؿ رلاـ الااريااتير األلي
 التمديد جاء مف أجؿ بلورة موقؼ إزاء تقديـ أو عدـ تقديـ ايحة اتباـ بحؽ لباعنة.

 20/3/2013، الغد، عّمان
 

 بشكل ذاتي ودون الحاجة إلى معمم" لغة بريلالمكفوفين " طور جهاز لتعميمتفمسطينية طالبة  56
لبة فللطينية إل  تحقيؽ إنجاز مميز يلاعد المافوفيف عل  تعلـ اللغات واألرقاـ تلع  طا: عوض الرجوب

بطريقة بريؿ إلاترونيا بشاؿ ذاتي ودوف الحاجة إل  معلـي مما يوفر حلب ما تؤاد الطالبة اثيرا مف الجبد 
 والوقت والالفة عل  المافوفيف والمعلميف والمؤللات المخترة.

لبة باللنة الخاملة بالية هندلة الميااترونياس في جامعة بوليتانؾ فللطيفي وتمانت أماني أبو طير الطا
" ببدؼ خدمة شريحة المافوفيفي وت مؿ أف Braille FAMZمف ترميـ جباز أطلقت عليل الـ بريؿ فيمز "

 تلجؿ براءة اختراعل بالـ فللطيف وأف يربح إنجازها بحوزة محتاجيل في أنحاء العالـ.
روع إف الجباز اإللاتروني رغير الحجـ ويتاوف مف قطس مياانياية تتحرؾ لألعل  وتقوؿ راحبة المش

ولأللفؿ بما يتنالب مس أحرؼ نظاـ بريؿي مما يماف الافيؼ مف لملبا والتعرؼ عل  األحرؼ مف 
 ختلباي ولماع الـ الحرؼ أو الرقـ بوالطة ناطؽ إلاتروني.

ريؿ باللغة العربية واإلنجليزيةي إضافة إل  األحرؼ واألرقاـي وأوضحت أف الجباز يتميز بإماانية تعليـ لغة ب
 مس إماانية تحميؿ أية لغة أخرى عل  الجباز بما يتنالب مس حاجة الملتخدـ.

 18/3/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 

  48قانوًنا عنصرًيا ضد فمسطينيي  60: االحتالل سن أكثر من "عدالة" 57
حقوقي فللطيني النقاب عف أف للطات ااحتتؿ لنت أاثر مف اشفت معطيات نشرها مراز : الناررة

تميز للًبا ضد فللطينيي الداخؿي في اافة مجاات الحياةي بما في  1148لتيف قانوًنا عنررًيا منذ العاـ 
ذلؾ األرض والتخطيط والتعليـ وتخريص الميزانيات وخدمات الدولة واللجناء والمعتقليف وحقوؽ مدنية 

 وليالية.
ح المراز القانوني لحقوؽ فللطينيي الداخؿ "عدالة"ي في بياف رحفي تلقت "قدس برس" نلخة عنلي وأوض

أف جزء مف هذ  القوانيف ينتبؾ حقوؽ اللااف الفللطينييف في المناطؽ الفللطينية المحتلة وحقوؽ التجييف 
 الفللطينييف.

عنررية في الدولة العبريةي تزامًنا مس وأعلف المراز عف إطتؽ قاعدة المعلومات المحولبة للقوانيف ال
مباشرة حاومة نتنياهو الثالثة أعمالبا ودخوؿ الانيلت الجديدة وعشية اليوـ العالمي لمحاربة جميس أشااؿ 

 التمييز العنرري )الجمعة القادـ(.
وأضاؼ أف قاعدة معلومات القوانيف التمييزية والعنررّية هي األول  مف نوعباي وهي تشاؿ مردر 

علومات محولب يلتعرض عشرات القوانيف العنرريةي مس موجز لاؿ واحد مف القوانيف باللغات الثتثي م
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العربية العبرية واإلنجليزية. والنص الاامؿ للقانوف بالعبرية. ونو  إل  أنل أضاؼ الترجمات المتوفرة 
 عليا ضد قلـ مف القوانيف.لنروص القوانيفي اما أضاؼ تحليت إضافًيا إل  جانب االتمالات للمحامة ال

اما تحتوي قاعدة المعلومات أيًضا عل  بعض اقتراحات القوانيف التحريضية والتمييزية التي طرحت في 
 (ي والتي قد تطرح مف جديد عل  طاولة "الانيلت".2012-2001الانيلت الثامنة عشرة )

 18/3/2013، "إسرائيل"العربية في  األقميةمركز عدالة لحقوق 
 

  عمى حاجز عسكري في الخميل طالًباتالل يعتقل ثالثة عشر االح 58
(ي عل  احتجاز ثتثة عشر طالًبا 3|20الخليؿ: أقدمت قوات ااحتتؿ اإللراييليي رباح اليوـ األربعاء )

 مف مدارس البلدة القديمة بالخليؿي أثناء مرورهـ عل  حاجز علاري في المنطقة.
عياف لمرالؿ "قدس برس" أف قوات ااحتتؿ احتجزت ثتثة عشر وشبود  وأادت مرادر أمنية فللطينية

 طالًبا مف طلبة المدارس أثناء مرورهـ عل  حاجز "الرجبي" العلاري ونقلتبـ لجبة مجبولة.
مس الجانب االراييلي  يجريبا اارتباط العلاري الفللطيني  وأشارت المرادر إل  أف اتراات ماثفة

 لتفراج عف الطلبة.
 20/3/2013س، قدس بر 

 
  االحتالل يحرم األسرى في معتقل "ريمون" من الزيارة شهرًا كاماًل  59

اإللراييليي أبلغت األلرى نيتبا حرمانبـ مف  قاؿ مراز حقوقي فللطيني إف إدارة معتقؿ "ريموف": غزة
 الزيارة لمدة شبر اامؿي وذلؾ عقابًا عل  خوضبـ إضراب عف الطعاـ أمس الثتثاء.

ؽ اإلعتمي بالـ مراز "ألرى فللطيف للدرالات" في الضفة الغربية المحتلةي قاهر أبو اماؿ وأوضح الناط
(ي أف األلرى في ثتث معتقتت 3|20في بياف رحفي تلقت "قدس برس" نلخة عنل اليـو األربعاء )

وجبات  "نفحة" و"ايشؿ" و"ريموف" خاضوا أمس إضراًبا عف الطعاـ لمدة يـو واحد فقط بإرجاع ثتثة وهي
طعاـي وذلؾ للمطالبة بتطبيؽ ااتفاؽ الذي وقس عليل ااحتتؿ برعاية مررية عقب إضراب الارامة في 
نيلاف مف العاـ الماضيي وتضامنًا مس األليريف المعزوليف مف قطاع غزة ضرار أبو ليلي واأللير 

تلتجب اإلدارة لمطالب  عوض الرعيديي وأبلغوا إدارة اللجوف أف هذا اإلضراب هو تحذيري وفي حاؿ لـ
 األلرىي يدرس األلرى ترعيد احتجاجاتبـ ضد مرلحة اللجوف حت  نيؿ حقوقبـ.

وبيف أبو اماؿ باف إدارة ااحتتؿ ردت عل  إضراب األلرى بمزيد مف اإلجراءات التعلفيةي وأبلغتبـ بإلغاء 
 مف اإلجراءات التعلفية بحقبـ.زيارة اللجف لمدة شبر مف تاريخ اليوـي وهددتبـ في حاؿ الترعيد بمزيد 

 20/3/2013قدس برس، 
 

 كي المعروف باسم "فاتكا"يتطبق قانون االمتثال الضريبي األمر والعربية  فمسطينيةالبنوك ال 60
يؤرؽ قانوف اامتثاؿ الضريبي األميراي المعروؼ بالـ "فاتاا" البنوؾ الفللطينية اما يؤرؽ البنوؾ  :اللبيؿ

أداة جديدة للتدخؿ األميراي اللافر في حراة المرارؼ حوؿ العالـي وليفا  براءيبحلب الخ العربيةي فبوي
 مللطا عل  لريتبا المررفية.

ي بلداد ضرايب األمريايةالعرب الحامليف للجنلية  2014ويلـز القانوف األمرياي المقرر تطبيقل بداية العاـ 
 .األمريايةللخزينة األمرياية حت  واف اانوا غير مقيميف عل  األراضي 
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مزدوجي الجنلية المررفية ف  حاؿ  األمرياافبحلابات  األمرياية اإلدارةاما يلـز البنوؾ العربية بتزويد 
 تبرببـ مف الضرايب.

 20/3/2013، السبيل، عّمان
 

 تؤبن "خنساء فمسطين" األردنية المرأة النقابيةلجنة  12
لجنة  أقامتلية والوطنية  في العزاء الذي شارؾ العشرات مف الشخريات النقابية والحزب: محمد محيلف

 في غزة. األحدوالتي توفيت  ينضاؿ فرحات أـالمرأة النقابية عرر ااثنيف للتعزية بوفاة "خنلاء فللطيف" 
ف التاريخ العربي  لل مؤاديف ب نضاؿ نموذجاً  أـوعبرت الشخريات عف معن  التضحية التي اانت 

 ما تملؾ فداء للوطف والقضية. أغل  هذ  المرأة التي قدمت أماـليتوقؼ 
ف بالفقيدة رحلت بذارى  عبد اهلل عبيدات في المة ب .وبالـ النقابات المبنية قاؿ نقب نقيب المبندليف ـ

 عطرة وتضحيات ابيرة قؿ مثيلبا.
 لحمؿ اللتح أبناءهاـ نضاؿ دفعت أ إفوايؿ اللقا قاؿ  .ـ األردنيةومف جانبل رييس لجنة شرياف الحياة 

 .األلرىمنبـ شبداء غير  3وقدمت  أماً بالرغـ مف اونبا 
 12/3/1223السبيل، عّمان، 

 
 السجون اإلسرائيمية في أردنياً  معتقالً  338 :وزارة الخارجية األردنية 11

 2818في الخارج بل   األردنييفالعدد الالي للمعتقليف  أفعف األردنية اشفت وزارة الخارجية : وليد حلني
خرىي أ أللباب معتقتً  224و  أمنيةي أللبابمعتقت  80جنايية و أللبابمعتقت  2328منبـ  معتقتً 

 دولة في العالـ. 33موزعيف عل  
بل   "إلراييؿ"في  األردنييفالرلمية الرادرة عف وزارة الخارجية فاف عدد المعتقليف  اإلحرايياتوحلب 

 جنايية. أللباب 302و  أمنية أللباب 27منبـ  معتقتً  334
 12/3/1223العرب اليوم، عّمان، 

 
 "إسرائيل"عمى ترؤس وفد األردن لمفاوضات السالم مع  نادماً المجالي: لست عبد السالم  13

إنل غير نادـ عل  ترؤس وفد  ياللتـ المجالي عبد .د ياأللبؽ األردني قاؿ رييس الوزراء :بتراواالة 
ختؿ محاضرة ألقاها أمس بالية الحقوؽ في  يوأضاؼ المجالي ."إلراييؿ"األردف لمفاوضات اللتـ مس 

أف نتايج هذ  المفاوضات أدت إل  الترداد األردف ألراض محتلة وحقوؽ في الميا  إل   يالجامعة األردنية
 تقديـ الدعـ المنالب لألشقاء في قطاع غزة. جانب ملاعدة القيادة والشعب الفللطيني خروراً 

 12/3/1223الغد، عّمان، 
 

 % من الشباب الجامعي يعتقدون أن السالم هو األولوية األولى بالمنطقة02: "ليرموكا"دراسة لـ 12
أف تحقيؽ اللتـ في  أخيراً في جامعة اليرموؾ  أااديميفريؽ  أعدهاأظبرت نتايج درالة : بترا واالة

التطرؼ %ي تتها مقاومة 8394المنطقة هو األولوية األول  بالنلبة لطلبة الجامعاتي وبنلبة بلغت نحو 
%ي ونشر 4%ي ثـ منس اانتشار النووي نلبة 2094فالتنمية ااقترادية بنلبة  %ي2598واإلرهاب بنلبة 

 %.8%ي وأخيرًا تمايف المرأة بنلبة 792الديمقراطية بنلبة 
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أوباما بوعود ي وحوؿ نتايج ااتجا  نحو  باراؾ % تفاؤلبـ حوؿ وفاء الرييس األمرياي3193 حوالي وأبدى
 نل لف يمارس ضغوطاً أ% 8293 اما في تحقيؽ اللتـ في الشرؽ األولط والعالـي رأت ما نلبتلدور أوب
 أف% 1193وأيد نحو  % الجدية حوؿ قياـ الدولة الفللطينية.8794والتبعدت ما نلبتل  ي"إلراييؿ"عل  
لحياد مف فارة أنل لوؼ والتزمت األاثرية ا يميؿ التخداـ الولايؿ الللمية بدًا مف القوة العلاريةي أوباما

 يلتخدـ مزيدًا مف الضغوط عل  األنظمة غير الديمقراطية.
 12/3/1223الدستور، عمان، 

 
 في جنوب لبنان السبع الماضية كانت األكثر هدوءاً  السنوات: "يونيفيل"الالقائد العام لـ 10

يـو  يالجنراؿ باولو ليرا (يونيفيؿي): أعلف القايد العاـ لقوة األمـ المتحدة المؤقتة في لبناف .(أ.ب.د) واالة
يونيفيؿ في المقر العاـ للبعثة في الذارى الخاملة والثتثيف لوجودها في الفي احتفاؿ أقامتل  23/3 الثتثاء

 في جنوب لبناف. أف اللنوات اللبس الماضية اانت الفترة األاثر هدوءاً  يمبمة حفظ لتـ في جنوب لبناف
 12/3/1223، لندن، القدس العربي

 
 لقطاع غزة الجيش والشرطة يوراء تهريب أقمشة ز  سيناريوهات الجيش المصري: خمس 11

قضػية تبريػػب األقمشػة الخارػػة بػػالجيش حػػوؿ   "اليػػـو اللػابس"قػػاؿ مرػدر علػػارى لػػ: محمػد أحمػػد طنطػاوى
ر قطػاع أمػر خطيػالإف ضبط أقمشة مماثلػة لػزى الجػيش والشػرطة قبػؿ تبريببػا إلػ  "والشرطة إل  قطاع غزة 

ي ويشاؿ خطرا داهما عل  أمف ولتمة المجتمس ختؿ الفترة المقبلػةي مؤاػدا أف المرري القوميعل  األمف 
ضبط تلؾ األقمشة يدلؿ عل  أف هناؾ مف يخطط لتوريط الػـ القػوات الملػلحة والشػرطة المدنيػة فػ  أعمػاؿ 

فلاد العتقة بينبا و   بيف الشارع.عنؼ وقتؿ ختؿ الفترة المقبلةي لتلويث لمعتباي وا 
خمػس لػيناريوهات متوقعػة مػف عمليػة تبريػب أقمشػة مماثلػة لػزى القػوات الملػلحة والشػرطة "وررد المردر 

المدنية إل  قطاع غزةي أولباي إماانية قياـ عنارر مللحة مف قطاع غزة بتنفيذ عمليات انتحارية أو جبادية 
حلقػة جديػدة مػف الرػراع مػس إلػراييؿ خػتؿ  فػيمف ختؿ التخداـ ذلؾ الزىي لتوريط الجيش  "إلراييؿ"ضد 

الفتػػػرة المقبلػػػةي بمػػػا يػػػديف مرػػػر إقليميػػػا ودوليػػػاي ويػػػؤثر علػػػ  العتقػػػات المرػػػرية األمريايػػػة الخارػػػة بالػػػدعـ 
 .العلاريوالتعاوف 

أف يتـ التخداـ تلؾ األقمشة ف  ترػوير فيػديوهات وأفػتـ حػوؿ وجػود  الثانيوأضاؼ المردر أف الليناريو 
ي علػػ  النظػػاـ القػػايـي وبػػث هػػذا الفيػػديو عنػػد اللػػزـو مػػف أجػػؿ إشػػاعة الفوضػػ  المرػػريلجػػيش تمػػرد داخػػؿ ا
البتدي بما يخدـ تلؾ الجماعات المللحة مف محاولة الليطرة علػ  لػيناء واالػتيطاف ببػاي  فيوااضطراب 

 بدعـ مف بعض العنارر الجبادية بشماؿ ليناء.
تنفيػػذ عمليػػات عداييػػة وحمػػتت الػػتبداؼ  فػػي ـتلػػتخدألقمشػػة قػػد بينمػػا يشػػير اللػػيناريو الثالػػث إلػػ  أف تلػػؾ ا

دموية ضد القوات المللحة المررية وتشايتتبا البرية المختلفة الموجودة بالقرب مف الحدود مس قطاع غزةي 
 .المرريمف أبناء الجيش  21وراح ضحيتبا  الماضيحدثت ف  شبر أغلطس  التياتلؾ 

لرابس هو أف تظبر فيديوهات ببػذ  األقمشػة المبربػةي تلػتبدؼ الوقيعػة بػيف ولفت المردر إل  أف الليناريو ا
الجػػػػيش والشػػػػعب مػػػػف خػػػػتؿ ترػػػػوير عنارػػػػر فللػػػػطينية ببػػػػذا الػػػػزى وهػػػػ  تقػػػػوـ بعمليػػػػات ضػػػػرب ولػػػػحؿ 

 فػيخػتؿ األحػداث األخيػرة أو  المرريللمتظاهريف أو المدنييفي عل  أنبا فيديوهات حقيقية قاـ ببا الجيش 
 بدها البتد ملتقبت.أحداث مقبلة تش
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 فػػػيللجػػػيش والداخليػػػة  العلػػػاريفيمػػػا رجػػػح المرػػػدر لػػػيناريو خاملػػػا وأخيػػػرا بػػػ ف يػػػتـ الػػػتخداـ أقمشػػػة الػػػزى 
 فيتروير مشاهدي توضح أف هناؾ رراعا وتقاتت بيف الجيش والشرطةي اما حدث ختؿ األحداث األخيرة 

 بورلعيد.
 24/3/1223اليوم السابع، مصر، 

 
 الغتيال رموز المعارضة حبط مخططًا لحماس والقاعدةتسيناء  في القواتة: "الوطن" المصري 12

لػػيناء نجحػػت فػػ  القػػبض  فػػياشػػفت مرػػادر علػػارية أف القػػوات العاملػػة : خالػػد محمػػد -أحمػػد عبػػدالعظيـ 
جنػػوب  فػػيعنرػػرًا مػػف حمػػاس والجبػػاد والقاعػػدةي قبػػؿ تنفيػػذهـ مخططػػًا الػػتبداؼ منشػػآت حيويػػة  20علػػ  

ووحػػدات لتمراػػز الجػػيش والشػػرطةي وبعػػض الشخرػػيات العامػػة مػػف رمػػوز المعارضػػةي امػػا وشػػماؿ لػػيناءي 
العػريش وأحيلػوا  فػيفللطينييف لػدى خػروجبـ مػف أحػد األنفػاؽ  3تمانت قوة مف الجيش والشرطة مف ضبط 

 إل  التحقيؽ.
ؿ شػػبري وأوضػحت المرػػادر أف الخليػػة الجباديػػة تضػػـ عنارػػر مػػف حمػػاس وتنظػػيـ القاعػػدة دخلػػوا لػػيناء قبػػ

قػادميف مػػف غػزة عبػػر األنفػاؽي إضػػافة إلػ  مرػػرييف تػابعيف لللػػلفية الجباديػةي وعنارػػر مػف الختيػػا النايمػػة 
ينػػاير. وأضػػافت أف  05أحػػداث ثػػورة  فػػيلجماعػػة التافيػػر والبجػػرة الػػذيف هربػػوا مػػف اللػػجوف عقػػب اقتحامبػػا 
  بػػػػالقرب مػػػػف الشػػػػيخ زويػػػػد درب جبلػػػػ فػػػػيقػػػػوات العمليػػػػات الخارػػػػة ضػػػػبطتبـ فػػػػ  أحػػػػد المنػػػػازؿ المبجػػػػورة 

وبحػػوزتبـ ألػػلحة آليػػة وقنابػػؿ زمنيػػة وخرطػػوش وألػػلحة ميػػرى وذخيػػرة مماثلػػة أللػػلحة وزارة الداخليػػةي وأجبػػزة 
 "اتّافػات"اتراؿ حديثة مرتبطة باألقمار الرناعيةي ومتبس رػيفية خارػة بالشػرطة والجػيشي عػتوة علػ  

عمليػػاتبـ أوؿ شػػبر يوينػػو المقبػػؿي امػػا أف  فػػيتخدامبا برتػػب )نقيػػب ورايػػد وعميػػد(ي حيػػث اػػانوا يعتزمػػوف الػػ
القػاهرة وأمػااف المظػاهراتي واانػت خطػتبـ إطػتؽ النػار علػ   فػيبحوزتبـ خريطة لبعض المنشآت الحيوية 

لػػيناء إلحػػداث رػػداـ بػػيف  فػػيالمػػدنييف  األهػػالياألمػػري والػػتبداؼ بعػػض  فػػيالمتظػػاهريف لتػػوريط الداخليػػة 
 البدو والجيش.

 24/3/1223ر، الوطن، مص
 

 ال أساس له خبير مصري: اتهام حماس بتهريب مالبس عسكرية لغزة 13
خدمػػة قػػدس بػػرس: قػػاؿ اللػػواء نبيػػؿ فػػؤادي ألػػتاذ العلػػـو اإللػػتراتيجية فػػي مرػػر إف ضػػبط أقمشػػة  -القػػاهرة 

مموهػػة علػػ  الحػػدود مػػس قطػػاع غػػزة "لػػيس دلػػيت علػػ  تػػورط حراػػة حمػػاس فػػي تبريػػب متبػػس الجػػيشي ألف 
الممػػو  يػػتـ الػػتخدامل فػػي رػػناعة متبػػس الجيػػوش فػػي العػػالـ العربػػي الػػل واػػذلؾ متبػػس الشػػرطة القمػػاش 

 البيضاء". 
وأشار في مداخلة هاتفية عل  قناة مررية محلية إلػ  أنػل "ا يماػف البنػاء علػ  أي احتمػاات ألنػل ا توجػد 

ملػػػتبعًدا أف تاػػػوف حراػػػة حمػػػاس معلومػػػات وا دايػػػؿ وا قػػػرايف وا يجػػػب أف نبنػػػي آراينػػػا علػػػ  احتمػػػاات"ي 
متورطػػة فػػي مثػػؿ هػػذا العمػػؿي قػػايًت "لػػو أرادت حمػػاس أف تفرػػؿ هػػذ  األقمشػػة فػػي مرػػر وترتػػديبا بمرػػر 

 لفعلت بدا مف أف تذهب إل  غزة وترجس مرة أخرى".
 24/3/1223قدس برس، 

 
 : مصر ستكشف عن منفذي عممية رفح الشهر القادم"معا"مصدر لـ  14
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االتخبارات المرػرية تعمػؿ بلػرية تامػة  أجبزةباف  "معا"ؿ مردر علاري مرري ابير لػقا :معا –القاهرة 
جنػػديا مرػػريا خػػتؿ شػػبر رمضػػاف  21فػػي التحػػري وتعقػػب الجنػػاة الػػذيف ارتابػػوا حػػادث رفػػح والػػذي قتػػؿ فيػػل 

 الماضي.
شبر ابريؿ  عف هوية الجناة وتفاريؿ الحادث ومدبريل لوؼ يعلف عنبا نباية اإلعتف أفوأضاؼ المردر 

 او بداية شبر مايو القادـ.
اانت عل  علـ بالحادث قبؿ وقوعل ولـ تخطر الللطات المرريةي  "إلراييؿ"واشؼ المردر العلاري باف 

 المخططيف لبذا الحادث اانوا يديروف تنفيذ الحادث مف قطاع غزة. أفاما 
 12/3/1223وكالة معا اإلخبارية، 

 
 "إسرائيل" إلىالمصرية قام بزيارة سرية  يديعوت: وفد رفيع من المخابرات 22

وفػػد  أفذاػػر الموقػػس االاترونػػي لرػػحيفة "يػػديعوت احرنػػوت" العبػػري ملػػاء الثتثػػاء  :لػػما –القػػدس المحتلػػة 
 .األلبوعهذا  "إلراييؿ" إل ابار في المخابرات المررية قاـ بزيارة لرية  مليولوفضـ 

وناقشوا عدة مواضيس  اإللراييليةفي االتخبارات  بمليوليفالمرري التق   األمنيالوفد  أفوقالت المرادر 
 أفالمرػادر  وأشػارت .لػػ"إلراييؿ" أوبامػاقليلػة مػف زيػارة الػرييس اامرياػي  أيػاـمبمةي وت تي هذ  الزيػارة قبػؿ 

 القاهرة. إل والعودة  "إلراييؿ"اللقاء اللري التغرؽ عدة لاعات وبعدها قاـ الوفد بمغادرة 
 24/3/1223خبارية، وكالة سما اإل

 
 مجمس أمناء الثورة المصرية: أطراف عربية ودولية تتآمر عمى حماس 22

قاؿ الداعية اإللتمي رػفوت حجػازي ريػيس مجلػس أمنػاء الثػورة المرػرية فػي : محمود هنية –الرلالة نت 
علػػ  بػػ"لحرة فرعػػوف"ي يعملػوف عػػددا مػف ااعتميػػيف ممػف ورػػفبـ   أفأمػس ترػريح خػػاص لػػ"الرلالة نػػت" 

تشويل الحقيقة والنيؿ مف رورة حراة حماسي وذلؾ ضمف مؤامرة تبدؼ لنزع القضية الفللطينية عف عمقبا 
 العربي واإللتمي.

وأوضػح حجػازي أف قيػػادات ليالػية مرػرية وأخػػرى فللػطينيةي مرتبطػػة بػدوؿ وأجبػزة مخابراتيػػة فػي الخػػارجي 
 وزعزعة رورتبا في الخارج. حراةيالللنيؿ مف  اإلعتميمتورطة في عمليات التشويل 

وأضاؼ "حماس لديبا عمؽ وامتداد شعبي قوي في مرري ألف المررييف شعروا أف هنػاؾ مػف عػاد ليقػتص 
 لدماء الشبداء المررييف األبطاؿي وأعادت الحياة في جلد وروح الارامة العربية واإللتمية.

حراػػػات الشػػػبابية بضػػػرورة الوقػػػوؼ لػػػدعـ وطالػػػب ريػػػيس مجلػػػس أمنػػػاء الثػػػورة المرػػػريةي القػػػوى الليالػػػية والت
 المقاومة الفللطينيةي والتردي لتتبامات الموجبة ضدها.

وأاد حجازي عل  عمؽ العتقة بيف الشعبيف المرري والفللطينيي مشددًا عل  دور حمػاس فػي الػدفاع عػف 
ادؿ التجػاري وفػي لػياؽ آخػري رحػب حجػازي بػػ" فاػرة اللػوؽ الحػر" مػف أجػؿ التبػ الشعب المرػري وحمايتػل.

بػػيف مرػػر وقطػػاع غػػزةي لتماػػيف الواقػػس ااقترػػادي وااجتمػػاعي لاػػؿ منبمػػاي وبالتػػالي تخليرػػبما مػػف القيػػود 
 الليالية وااقترادية التي يفرضبا ااحتتؿ الغربي و"اإللراييلي".

 مؤللات المقاومة الفللطينية.
 24/3/1223الرسالة، فمسطين، 
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 غزة تكبد مصر خسائر اقتصادية كبرى: أنفاق الديمقراطي المصريلحزب ا 21
لػيناءي  فػيي أف قضية غلػؽ األنفػاؽ الديمقراطي المرريي األميف العاـ للحزب فوزيأاد أحمد : أميف رالح

ي فالنػا امرػرييف نلػع  لرفػس المعانػاة عػف الفللػطينييفي باػؿ الطػرؽ ولاػف الفللطينيا عتقة لبا بالشعب 
 ي ويجب أف يتـ غلقبا بالاامؿ.المرري القومياألنفاؽ تمثؿ خطرا عل  األمف 

 
 
 

تتابػػد  وبالتػاليوأشػار فػػوزى فػ  ترػػريحات لػػ"اليـو اللػػابس"ي إلػ  أنػػل يػتـ تبريػػب اللػوار مػػف خػتؿ األنفػػاؽي 
 الدوليفيتـ حلبا مف ختؿ الضغط  الفللطينيمرر خلاير اقترادية ابرىي تؤثر عليبا أما قضية الشعب 

 وا عتقة لل باألنفاؽ.
12/3/1223م السابع، مصر، اليو   

 
 : حماس تهدد األمن القومي لمصر ويجب اتخاذ موقف حاسم" المصريةتغيير"حركة  23

ترػػريحات  فػػيأاػػد إيبػػاب القلػػطاوىي منلػػؽ عػػاـ حراػػة تغييػػر باإللػػاندرية : جػػااليف منيػػر -اإللػػاندرية 
عد تدخلبا اللػافر لمرر ويجب اتخاذ موقؼ حالـ ضدها ب القوميخارةي أف حماس أربحت تبدد األمف 

لقػػوات الملػػلحة المرػػرية عبػػر معػػابر اإلنفػػاؽ  الرلػػميوأاػػد القلػػطاوى أف تبريػػب الػػزى  للعبػػث بػػ مف مرػػر.
فػالمؤامرة أرػبحت واضػحة  علػاريالخطػورة وبعػد محػاوات تبريػب أقمشػة لترػنيس زى  فييعد مؤشرًا غاية 

  .المعالـ فيجب اتخاذ موقؼ رادع وبشاؿ لريس
12/3/1223ر، اليوم السابع، مص  

 
 غزة في: مدبر حادث رفح مختبئ في حوار مع "األهرام" األسبق الجمهوريقائد الحرس  22

فػي حػوار  األلػبؽ الجمبػورياللواء محمود خلؼ قايد الحرس : قاؿ مول  محمود - بدر الديف هاني -حوار
عػف العمليػة موجػود الملػيوؿ " أف حػادث رفػح مرتابػيعػف العربي وردا عل  لػؤاؿ األهراـ أجرا  مس رحيفة 

ف  غزةي ومطلوب تلليملي وهناؾ أشخاص تـ إلقاء القبض عليبـ لاف لف يتـ اإلعتف عنبـ ألف ذلؾ يضر 
 ."بت ميف العمليةي والقوات المللحة تعالج ذلؾ الموضوعي لتعلف تفاريلبا ف  الوقت المنالب

التعػاوف بػيف الدولػة المرػرية ي قػاؿ: ـ تعامػؿ الريالػة والحاومػة حاليػا مػس ملػؼ غػزةيتقيػوردا عل  لؤاؿ عف 
رأب الرػػػدع وتحقيػػػؽ المرػػػالحة الفللػػػطينية  فػػػيوحمػػػاس غيػػػر واضػػػح المعػػػالـي ويجػػػب أف ناػػػوف واضػػػحيف 

قامة الدولة الفللطينيةي ويبدو ل عل  بقػاء الوضػس علػ  مػا هػو عليػلي فبػذا الوضػس  أف اإلرادة هنا وهناؾ يوا 
تجػػا  غػػزةي وللػػت راضػػيا عػػف إدارة  المرػػريالموقػػؼ  فػػيوض وأمرياػػاي ولأللػػؼ هنػػاؾ غمػػ "إلراييؿػ"مػػريح لػػ

هػػػػذا الملػػػػؼي فبنػػػػاؾ ثوابػػػػت مرػػػػرية ا أجػػػػدها اآلفي فالملػػػػيوؿ عػػػػف تػػػػوفير احتياجػػػػات غػػػػزة هػػػػو ااحػػػػتتؿ 
 ."إلراييؿ"تقديـ ضمانات بالتبدية بيف غزة و فيي اما أرى أف مرر انغملت اإللراييلي

أمػػاـ  الرييلػػيالخطػػر  يهػػ "إلػػراييؿي قػػاؿ: "ر تبديػػد لمرػػرتشػػاؿ حاليػػا مرػػد" إلػػراييؿوفػػي لػػؤاؿي هػػؿ أف "
ا  "إلراييؿػ"تبتعػػد عػػف مرػػر هػو قػػوة الػػردع الموجػػودة داخػػؿ القػػوات الملػػلحةي فػػ "إلػػراييؿ"مرػري ومػػا جعػػؿ 

تعرؼ غير لغة القوةي ولوا أنبا تعرؼ أف عقابا جليما ف  حوزة القػوات الملػلحة لمػا اانػت احترمػت اتفاقيػة 
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ا لتظؿ مردر التبديد بالنلبة لمرري حت  تحقيؽ اللتـ الشامؿ وقياـ دولة فللطيفي وحت  اللتـي ولانب
 معلار قوات معادية. هيبالنلبة لنا  "إلراييؿػ"ذلؾ ف

24/3/1223العربي،  ،األهرام  

 

 قطر تستنكر رفض "إسرائيل" التعاون بالتحقيق حول المستوطنات 20
مػػػػػس البعثػػػػػة الدوليػػػػػة لتقرػػػػػي الحقػػػػػايؽ حػػػػػوؿ  "إلػػػػػراييؿ"ب أعربػػػػػت قطػػػػػر عػػػػػف الػػػػػتناارها لعػػػػػدـ تجػػػػػاو ": واـ"

واألراضػي الفللػطينية المحتلػة للقيػاـ بالمبمػة الموالػة  "إلػراييؿ" إلػ الملتوطنات وعدـ اللػماح لبػا بالػدخوؿ 
التػابس لألمػـ المتحػػدة. ودانػت مػا يتلػبب بػػل وجػود الملػتوطنات مػف انتبػػاؾ  اإلنلػافإليبػا مػف مجلػس حقػػوؽ 

يوميًا ضػد الشػعب الفللػطينيي فضػًت  "إلراييؿ"الفللطينييف وللتمييز المنبجي الذي ترتابل للعديد مف حقوؽ 
عػػف ليالػػات اللػػلب ومرػػادرة األراضػػي والعنػػؼ والترهيػػب والبػػدـ والتشػػريد والقيػػود المفروضػػة علػػ  حريػػة 

 التنقؿ واالتمرار في بناء الجدار.
 12/3/1223الخميج، الشارقة، 

 
 ستيطانية عواقبها خطرة عمى الحقوق الفمسطينيةاإلمارات: األنشطة اال 21

ألقػػ  اللػػفير عبيػػد لػػالـ الزعػػابي المنػػدوب الػػدايـ لدولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة لػػدى المقػػر األوروبػػي ": واـ"
لألمػـ المتحػدة فػي جنيػؼ والمنظمػات الدوليػة األخػرى المعتمػدة فػي لويلػراي المػة الدولػة أمػاـ مجلػس حقػوؽ 

قامة العشرات مػف  "إلراييؿ"با بشدة موارلة اإلنلاف أداف في ليالتبا المتمثلة في إنشاء ملتوطنات جديدة وا 
الملتوطنات التي أدت إل  تفتيت الضفة الغربية والتبديد بتجزيتبا إل  منطقتيف وبفرؿ القدس الشػرقية عػف 

ات الفللػػطينية ممػػا يحػػوؿ بقيػػة الضػػفة الغربيػػة األمػػر الػػذي قطػػس االػػتمرارية الجغرافيػػة الطبيعيػػة بػػيف التجمعػػ
وأاػػد أف االػػتمرار فػػي األنشػػطة االػػتيطانية لػػل عواقػػب  دوف قيػػاـ دولػػة فللػػطينية متوارػػلة وقابلػػة للحيػػاة.

 خطرة عل  الحقوؽ المدنية وااقترادية وااجتماعية والثقافية للشعب.
 12/3/1223الخميج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل" في: جنود قوات األسد تتمقى العالج سوريناشط  22

"عبػػد الحلػػيـ عرػػفور إر أوغلػػو" إف المرػػابيف مػػف جنػػود نظػػاـ بشػػار  د. اللػػوريقػػاؿ الناشػػط : حلػػيف مػػي
 الملتشفيات اإللراييلية. فياأللد يتلقوف العتج 

تلػػتبدؼ األطبػػاء  اللػػوريترػػريحات نشػػرتبا واالػػة أنبػػاء "جيبػػاف" الترايػػةي أف قػػوات النظػػاـ  فػػيوأضػػاؼي 
ملتشػفيات  فػييتلقّػ  فيػل جنػود النظػاـ العػتج  الػذيالوقػت  فيالمعارضة المرابيفي  مقاتليالذيف يعالجوف 

 ."إلراييؿ"
12/3/1223اليوم السابع، مصر،   

 

 "إسرائيلـ"كيري في زيارة مبكرة مفاجئة لجون  23
. فورػؿ "إلػراييؿ"فاجػ  وزيػر الخارجيػة األميراػيي جػوف ايػريي بتبايػر زيارتػل إلػ  : نظير مجلي - تؿ أبيب

با أمػسي قبػؿ يػـو واحػد مػف زيػارة الػرييس بػاراؾ أوبامػا. وحلػب مرػادر ليالػية فػي تػؿ أبيػبي فػإف زيػارة إلي
. وأاػػدت أنػػل لػػيغادر مػػس أوبامػػا إلػػ  األردفي بعػػد غػػدي "إلػػراييؿ"ايػػري الػػتبدفت التمبيػػد للقػػاءات أوبامػػا فػػي 
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حريػػػؾ ملػػػار المفاوضػػػات مػػػرة أخػػػرى فػػػي يػػػـو اللػػػبتي ليباشػػػر المحادثػػػات لت "إلػػػراييؿ"ولانػػػل لػػػيعود إلػػػ  
 اإللراييلية الفللطينية.

مف جبتلي بعث أوباما برلالة إل  نتنياهو يبنيل فيبا عل  تشايؿ حاومتل الجديدة ويتعبد بالتعاوف المشترؾ 
 معبا في لبيؿ خدمة مرالح البلديف في األمف واللتـ.

 12/3/1223الشرق األوسط، لندن، 

 
 
 

 تأتي في ظرف استثنائي وفي مرحمة مميئة بالتهديداتيل" أوباما لـ"إسرائ زيارة :"هآرتس" 24
ي إذ "إلراييؿػ"بػػاراؾ أوبامػػا لػػ األميراػػيالعبريػػة لزيػػارة الػػرييس  اإلعتميػػةتغّيػػرت طبيعػػة التغطيػػة : يحيػػ  دبػػوؽ
 إلػػ ودوف نتػػايج عمليػػةي امػػا أجمػػس أاثػػر مػػف محلػػؿ وخبيػػري  "زيػػارة هػػدفبا االػػتجماـ واللػػياحة"تحولػػت مػػف 

 اإليرانػيي ترتبط بػ اثر مػف ملػؼ وتحػٍد أمنػي تواجبػل الػدولتافي وفػي مقػدمتباي الملػؼ النػووي راتيجيةإلتزيارة 
 وتوحيد اللبؿ لمواجبتل.

ا تشػبل أيػًا مػف الزيػارات الريالػية اللػابقةي مشػيرة  األميراػيعل  أف زيارة الػرييس  "هآرتس"وشددت رحيفة 
يػة بالتبديػػدات. وأاػدت علػ  اإلرادة الحقيقيػة التػي يبػػديبا أنبػا تػ تي فػي ظػػرؼ الػتثناييي وفػي مرحلػة ملي إلػ 

ي ومػػف بينبػػا إظبػػار األولػػ ي رغػػـ اػػؿ مػػا رػػدر عنبػػا فػػي وايتػػل "إلراييؿػ"أوبامػػا فػػي التشػػديد علػػ  رػػداقتل لػػ
أف أوبامػػا لػػف  إلػػ تشػػجيعًا ابيػػرًا لخرػػومل فػػي اللػػباؽ الريالػػي. وأشػػارت الرػػحيفة  اإللػػراييلييف الملػػيوليف

لحفػػظ أمنبػػاي إذ إنػػل  إلػػتراتيجيةقبػػة حديديػػة أمنيػػة وحلػػبي بػػؿ قبػػة حديديػػة  "إلػػراييؿ"ي مػػنح ياتفػػي فقػػط فػػ
ي وأف يفػػتح رػفحة جديػػدة فػػي األولػ التػي أقػػدـ عليبػا فػػي وايتػػل  األخطػػاءمعنػي فػػي زيارتػل بػػ ف يرػلح اػػؿ "

ذ هػذ  المػرة جػرى وضػس عتقاتل ب مة تشؾ فيل شاًا عميقًا. أما الزيارة القريرة فلف تاوف ا ي زيارة أخػرىي إ
 ."مرير دولة اليبود في راحة يد الرييس

 12/3/1223األخبار، بيروت، 
 

 مميار دوالر 2,1حاجات السمطة الفمسطينية المقدرة بـالدول المانحة تقرر تمبية  32
اف تقػـو  إلػ  تػـ التورػؿلدولػة فللػطيف  في ختاـ اجتماع في بروالؿ للجبات المانحة :وااات –بروالؿ 

 . 0223مليار دوار لعاـ  2,0التزاماتبا بتلبية حاجات الللطة الفللطينية المقدرة بػب الدوؿ
وأوضح وزير الخارجية النرويجي البف بارث ايد الذي يريس اللجنة "لقد حرلنا عل  المزيد مػف الملػاهمات 

 ويبدو بالتالي اننا لناوف قادريف عل  تغطية العجز وهذا يشاؿ نب  لارا".
"لتبقي  07الدوؿ الػ أف أوضحتثلة العليا للليالة الخارجية في ااتحاد ااوروبي ااثريف آشتوف واانت المم

 .0220مليوف يورو" اما اانت عليل في  322هذ  اللنة عل  الملتوى نفلل لملاعدتبا البالغة 
بػػػا اللػػػلطة ملػػػاعدة جديػػػدة بقيمػػػة لػػػبعة متيػػػيف يػػػورو "لمواجبػػػة تنػػػامي األزمػػػة الماليػػػة التػػػي تواجب وأعلنػػػت

 الفللطينية".
والمجتمػػػس  و"إلػػػراييؿ"وقػػػاؿ ايػػػد فػػػي معػػػرض تلخػػػيص المحادثػػػات اف "عمػػػت منلػػػقا بػػػيف اللػػػلطة الفللػػػطينية 

 الدولي ضروري برورة عاجلة ببدؼ التقرار الوضس المالي وتحريؾ النمو ااقترادي في القطاع الخاص".
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"اتفػػػاؽ شػػػرااة" بػػػيف  إلػػػ  األرجػػػحلػػػ  "خطػػػة عمػػػؿ" مػػػس فيػػػاض قػػػد تػػػؤدي ع أخػػػرىووقعػػػت آشػػػتوف مػػػف جبػػػة 
 إشػارةتتمثؿ خرورا في ملاعدة التنمية ااقترػادية "لمنطقػة لػي"ي فػي  األولوية أف إل  وأشارت الطرفيف.

 والقدس الشرقية. اإللراييليةالضفة الغربية والخاضعة اليا للليطرة  أراضيبالمية مف  12 إل 
 12/3/1223الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 نصف األمريكيين واثقون من أن "إسرائيل" هي حميف حقيقي لمواليات المتحدة: ن"ان اسي " 32

قػػاؿ الػػتطتع للػػرأي أجرتػػل شػػباة "لػػي أف أف"ي ونشػػر الليلػػة الماضػػية قبيػػؿ ورػػوؿ الػػرييس األمرياػػي بػػاراؾ 
تحػدةي وأف هػي حليػؼ حقيقػي للوايػات الم "إلراييؿ"أوباما إل  المنطقةي إف نرؼ األمرياييف واثقوف مف أف 

 غالبية األمرياييف ا تعتقد أف اتفاقية اللتـ تلوح في األفؽ.
هػػػػي حليػػػػؼ للوايػػػػات  "إلػػػػراييؿ"% مػػػػف الملػػػػتطلعيف قػػػػالوا إنبػػػػـ يعتقػػػػدوف أف 81وبحلػػػػب االػػػػتطتع فػػػػإف 

ليلت  "إلراييؿ"% إف 4% إف إلراييؿ هي دولة رديقة وليلت حليفةي بينما قاؿ 33المتحدةي في حيف قاؿ 
 % عل  أنبا دولة معادية للوايات المتحدة.1واعتبرها  رديقةي
عػػف االػػتطتعات فػػي "لػػي أف أف"ي ديتيػػنج هوانػػدي إف هنػػاؾ انقلػػاما واضػػحا فػػي الوايػػات  الملػػيوؿوقػػاؿ 

% فقػػط مػػف 33حليفػػةي مقابػػؿ  "إلػػراييؿ"% مػػف الجمبػػورييف يعتبػػروف 17. وقػػاؿ إف "إلػػراييؿ"المتحػػدة بشػػ ف 
% مػف الػديمقراطييف يعتبرونبػا "دولػة 02غالبية الديمقراطييف يعتبرونبا رديقةي ونحػو  الديمقراطييف. اما أف

 معادية".
اما بيف االتطتع أف غالبية األمرياييف متشايموف بش ف اتفاؽ لتـ قابؿ للحياة في الشرؽ األولط. وقػاؿ 

وات بينبمػػا والعػػيش بلػػتـي والػػدوؿ العربيػػة لػػف تػػتماف أبػػدا مػػف جلػػر الفجػػ "إلػػراييؿ"% إنبػػـ يعتقػػدوف أف 11
 % تفاؤاي وقالوا إنبـ يعتقدوف ب نل يماف التورؿ إل  لتـ في المنطقة.30بينما أظبر 

 12/3/1223، 23عرب 
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ذياب "ليلوا لوى  "اإلخواف المللموف: "ي اتتنتيؾعف مجلة ذنقًت  12/3/1223السفير، بيروت، نشرت 
ي والخط األحمر هو اتفاقية اللتـ مس "يفتقد العمؽ"ي والرييس المرري محمد مرلي "بمتبس حمتف

ي أما الرييس اللوري بشار األلد فااف بحاجة إل  تدريب بعد ورولل إل  الحاـي تلؾ هي بعض "إلراييؿ"
 الثاني. آراء الملؾ األردني عبد اهلل

الملؾ لـ يعد يؤمف بالملايات! هذا ما ينقلل مرالؿ جريدة ذي أتتنتيؾ األمرياية جيفري غولدبيرغ أمسي 
 وهو اإللراييلي األمرياي والجندي اإللراييلي اللابؽي وفي ذات الوقت رديؽ الملؾ األردني.

ي إا إف ما قالل "ت مف لياقباأخرج"حاوؿ الديواف الملاي التدراؾ األموري ونشر في بياف أف األحاديث 
 الملؾ تداولتل اافة الرحؼي وبالطبس ورؿ إل  ملامس مف تالـ عنبـ.

 اإلصالحات األردنية
ياتب مرالؿ ذي أتتنتيؾ أّف الملؾ األردني شرح لل يومًا في ماتبل الخاص في منطقة الحمر في العارمة 

جراء تغييرات في الحياة اللياليةي لاف مف دوف عمافي ختؿ حديثل عف اانتخابات النيابيةي أنل يريد إ
ي بخطؼ اإلرتحات الديموقراطية بالـ "اإلخواف المللميف"اللماح لجببة العمؿ اإللتميي التابعة لػ

 ."الطايفة المالونية"بػ "اإلخواف"اإللتـ. اما ينقؿ المرالؿ ورؼ عبد اهلل الثاني لػ
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ردد ب نل يريد تحويؿ الللطات إل  "شارؼ عل  اانتباءي وقد  وبالنلبة للملؾ األردني فإف عرر الملايات
أيف "ي ف جاب "برلماف منتخبي لذلؾ ل لتل )غولدبيرغ( هؿ تريد أف تاوف )الملاة البريطانية( إليزابيث؟

 ."عاماً  52لتاوف الملايات بعد 
أفراد عايلتي ا يفبموف " أف لاف يبدو أف العايلة المالاة ا تتفؽ معل في هذا التقديري ويشرح الملؾ عبد اهلل

 ."أو أميرة بشاؿ أقؿ ذلؾي فبـ ليلوا معنييف بالحياة اليومية... فالما ابتعدت عف الارلي أربحت أميراً 
 اإلخوان المسممون

اإلخواف "أف يغير مف نظرتل تجا  جماعة  يوخرورًا الوايات المتحدة يوووفقًا للملؾي عل  الغرب
. وبالتاليي وبالنلبة "أف الطريقة الوحيدة للديموقراطية هي عبر اإلخواف المللميف يعتبروف"ي فبـ "المللميف

ي "ذياب في لباس حمتف"ليلوا لوى  "اإلخواف المللميف"إليل عملل يقضي توضيح هذ  الرورة ب ف 
 ويريدوف فرض رؤيتبـ عل  المجتمس والمتمثلة بليالة معادية للغرب.

مف الوروؿ إل  الللطة في المنطقة.  "اإلخواف المللميف"هي منس  "الابرى معراتنا"وبالنتيجة يقوؿ الملؾ 
أرى هتؿ اإلخواف المللميف يتطور في مرر وترايا... الربيس العربي أبرز هتًا جديدًا "ويضيؼ 

في  "هتؿ شيعي"عف  0228في المنطقة. وهو الذي ااف تحدث في العاـ  ")ل خواف( في طور التاوف
 المنطقة.

في المنطقةي اعتبر الملؾ أّف رييس الحاومة التراية  "اإلخواف"حديثل عف القياداتي التي تنبج نبج  وفي
في حيف التغرؽ "رجب طيب أردوغاف أاثر تحفظًا ودهاًء مف الرييس المرري محمد مرليي موضحًا أنل 

يفتقد ". وتابس "وضحاها تطبيؽ النموذج التراي لتة أو لبعة أعواـي يريد مرلي تطبيقل )في مرر( بيف ليلة
 ."الرجؿ العمؽ

اما أاد عبد اهلل الثاني أنل ا يثؽ بجببة العمؿ اإللتمي في األردفي ألف واءها يذهب إل  المرشد العاـي 
تريد أف  "اإلخواف المللميف"وتبدؼ إل  خلؽ ااضطرابات في بتد . ويبدو أف الملؾ مت اد مف أف جماعة 

 ترا  يرحؿ.
في القاهرة  "اإلخواف المللميف"رغ عف مرادر في االتخبارات األردنيةي أف اإلدارة العليا لػوينقؿ غولدبي

ت اعترضت اتراات بيف قيادات ايزعـ هؤاء أف االتخبار "تشارؾ في ااضطرابات في األردفي حيث 
ضفاء عدـ  اإلخواف المللميف في مرر ونظرايبـ في األردفي لتشجيعبـ عل  مقاطعة اانتخابات وا 

 ي األمر الذي يقتنس بل الملؾ."االتقرار عل  البلد
 "إسرائيل"األردن وأمريكا و

وفي فقرة أخرىي يلقي المرالؿ الضوء عل  العتقات الوطيدة التي تجمس ملؾ األردف بالوايات المتحدةي 
)عبد اهلل(ي ووالد  هذا الملؾ "ّف إويقوؿ انل ختؿ حديث لل مس الليناتور األمرياي جوف مايفي قاؿ األخير 

 ."هناؾ دوؿ أخرى لاعدتناي لاف ليس اما فعؿ األردف"ي مضيفًا ")حليف( عمت أشياء هايلة بالنلبة لنا
اما أشار غولدبيرغ إل  الدور الرييلي الذي يقوـ بل عبد اهلل الثاني في المنطقةي وينقؿ عف أحد الملؤوليف 

قاؿ إلدارة )الرييس األمرياي باراؾ( أوباماي وللغربي انل في نحف بحاجة إل  أف ي"الخليجييف الرلمييف قولل 
حاؿ لـ تدعموا الملؾ عبد اهللي ف نتـ تقوضوف المعتدليف في جميس أنحاء المنطقةي ولوؼ تقوموف بإنشاء 

 ."منطقة يلودها المتطرفوف
لراييؿ "أّف هي أهـ حليؼ لألردفي ويوضح في هذا اللياؽي مثًتي  "إلراييؿ"ووفقًا للمقاؿي فإّف  األردف وا 

الملؾ لف يحدثؾ ". ويقوؿي في الواقس فإّف "يعمتف معًا ببدؼ تجنب امتداد الفوض  في لورية إل  بلديبما
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اإللراييلية المشتراةي لاف عددًا مف المرادر في عماف وتؿ أبيب أبلغتني  -عف العمليات األردنية 
اللورية نيابة عف األردفي وأّف الملؤوليف في  -د األردنية )غولدبيرغ( أّف الطايرات اإللراييلية تراقب الحدو 

لراييؿ هـ عل  اتراؿ دايـي تحضيرًا لمرحلة ما بعد فوض  )الرييس  االتخبارات والجيش في األردف وا 
 ."اللوري( بشار األلد

لتنازؿ عف قلـ وفي هذا الرددي يؤاد المقاؿ هذ  الفارةي مشددًا عل  أنل حت  لو أّف عبد اهلل الثاني يريد ا
ا أريد أف ت تي حاومة وتقوؿ نريد التنرؿ مف معاهدة اللتـ مس "مف للطاتلي فإنل يرلـ خطًا أحمر قايًت 

 ."إلراييؿ
)الماضي(  / ينايرعندما ل لتل في شبر اانوف الثاني"وفي ما لل عتقة بمفاوضات اللتـي يقوؿ غولدبيرغ 

الوقت حت  تتحقؽي فاج ني عندما أجاب: قد ياوف ت خر الوقت اـ تحتاج هذ  الفارة )حؿ الدولتيف( مف 
. لانل حيف تحدث عف رييس الوزراء اإللراييلي بنياميف نتنياهوي ورؼ العتقة بينبما "عل  حؿ الدولتيف

 ."نقاشاتنا تحلنت جداً "ي وأضاؼ "القوية جداً "بػ
ي في إشارة إل  فارة "إلرايتيف"دني وردًا عل  لؤاؿ عما يحرؿ إذا لقط حؿ الدولتيفي أجاب الملؾ األر 

الديموقراطية أو "لتاوف أماـ أمريف  "إلراييؿ"أطلقبا العقيد الليبي اللابؽ معمر القذافيي وبالنلبة لل 
 ."اآلبرتبايد

 سورية
واعتبر الملؾ األردنيي وفقًا للمقاؿي أّنل مف الواضح أّف األلد ومعاونيل أمروا بإطتؽ النيراف عل  

 والمتمرديف. المتظاهريف
والوايات المتحدة لتحديد  "إلراييؿ"وفي هذا اإلطاري لفت غولدبيرغ إل  أف األردف يعمؿي بشاؿ لريي مس 

 مااف تواجد األللحة الايميايية التابعة للنظاـ اللوري.
ااف ونقؿ المقاؿ عف الملؾ األردنيي أيضًاي أنل دعا عايلة األلد للمجيء إل  األردف واعدًا بالحمايةي و 

 ."شارًا جزيًتي لاف لماذا ا تقلؽ عل  بتدؾ أاثر مما تقلؽ علينا؟"الجوابي وفقًا للملؾي 
وختؿ حديثل عف األلدي قاؿ الملؾ عبد اهلل انل حيف ورؿ األلد إل  الحاـي أخذ هو عل  عاتقل تدريبل 

وطلب منل ختؿ القمة عل  طرؽ الليالة الدوليةي وقد حضر مشروعًا ليلاعد األلد عل  تحليف لمعتل. 
في  "المنتدى ااقترادي العالمي"ي أف يشارؾ شخريًا في اجتماع لػ0222العربية في تشريف األوؿ العاـ 

ا حاجة إل  ذلؾي لدي رجاؿ أعماؿ ليشاراوف ويحضروف لي "جواب األلد ااف  أفالوايات المتحدةي إا 
 ."الذايي فبو تزوج بامرأة عاشت في الغرب"للوري بػ. وورؼ الملؾ األردني الرييس ا"العقود واالتثمارات

جيفري  ي أفدرويش ي إبراهيـلندفنقًت عف مراللبا في  12/3/1223، لندن، القدس العربيوأضافت 
ات الداخلية والخارجية التي واإلحباطالتحديات  إل  مقالل عف الملؾ عبد اهلل الثاني فيأشار غولدبيرغ 

لتحديات التي واجببا مس دولة المخابرات في بتد ي وال  موقفل مف الدينارورات ا إل  وأشار يواجببا الملؾ
 أشارقياـ دولة فللطينيةي حيث  إماانيةي وتشاؤمل مف اإلرتحاترجاؿ العشاير في بلد  ومليرة  يالقديمة

رؤيتل   إلالملؾ  وأشاري "دولة تمييز عنرري أوديمقراطية " إمامرور الوقت عليبا واف الخيار هو  إل 
في التخلي عنل لاف عايلتل قالت لل انل ا يمانل الرحيؿ. وشمؿ الحديث انتقادات  نل فار يوماً أللحاـ و 

 العايلة. أبناءلتررفات 
فللطينية بجذور في  أروؿنرؼ لاانبا هـ مف  أفمف  األردنيةالترايبة اللاانية  إل ويشير غولدبيرغ 

والذيف تعتمد المملاة الباشمية عليبـ للدفاع عنبا منذ  أردنيوفرؽ الضفة الغربيةي ولاف قادة العشاير هـ ش
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العتقة بيف  أف. ويضيؼ الااتب األردفشرؽ  بإمارةحيث عرفت حينبا  قامت قبؿ مية عاـ تقريباً  أف
يقـو  أفالباشمييف والعشاير تظؿ ذات طبيعة تعاقديةي فمقابؿ الحروؿ عل  دعمبـ تتوقس القبايؿ 

ا يعيروف  أنبـة مرالحبـ وتحجيـ دور الفللطينييفي وعليل وعندما يبدو الباشميوف الباشميوف بحماي
 العشاير اانتبا  المطلوبي تبدأ المشااؿ.

 لألطراؼوالتنازؿ عف بعض للطاتل ولاف  األردففي  اإلرتحالملؾ يرغب بتحقيؽ  إفويقوؿ الااتب 
مف تطلعل للقاء قادة العشاير حيث قاؿ  أاثرايرتل الملؾ ااف يتطلس لقيادة ط إفالرحيحة. ويقوؿ غولدبيرغ 

وقادة مف بينبـ  أعضاءي هؤاء الدينارورات الذيف ورفبـ الملؾ هـ "اليوـ ل جلس مس دينارورات عجوزة"
 الحزب بعيداً  إليل. وما يدعو األردنييفوزير لابؽ في حزب التيار الوطنيي والذي يحظ  بدعـ مف الشرؽ 

 الواقس. باألمرلؾ القبوؿ عف ليالة الرعاية واذ
 معجزة صغيرة

 أف إا باذخاً  للي فمس انل ليس قرراً  داخلياً  وقد التق  الرحافي بالملؾ في قرر الحمر الذي يقدـ ورفاً 
زخارفل باذخة وتحرلل قوات البادية ومحرف مف ضجيج المدينة تحتل. ويقوؿ انل قض  لاعات مس الملؾ 

اعتاد عل   عشر عاماً  أربعةف الملؾ ومنذ اعتتيل العرش قبؿ أ إل  راً رفس فيبا التالفةي مشي أحاديثفي 
بقاء  إفانل ا يحببا ويفضؿ الاتـ الواضح عل  ايالة الملؾ. ويقوؿ غولدبيرغ  إاتقاليد ومراليـ الملؾ 

ية مف الثورات العرب األول الملؾ في الحاـ يظؿ معجزة واف اانت رغيرةي فقد التطاع النجاة مف الموجة 
 عليل. أثرهاتترؾ  أفي ولاف بدوف األلدبشار  التي اندلعت في تونس ومرر وليبيا واليمف وقريباً 

 شائعات واتهامات
وفي الداخؿ فالملؾ واجل مظاهرات واف اانت متواضعة مقارنة بتلؾ التي نظمت في مرر وتونس لاف 

 ب نلؼ الااتب حاـ الملؾ عبد اهلل الملاة رانيا. وير -شعبل شجبو  والتبدفوا زوجتل بشاؿ خاص  أبناء
ملؾ شبل مطلؽي فالبلد لديل رييس وزراء وبرلماف منتخب ولاف الملؾ لديل الللطة لعزؿ رييس الحاومة 

مف  أاثرتعييف وعزؿ رؤلاء وزراء  األخيرة. ومف هنا شبدت فترة حامل وحؿ البرلماف حلب ما يرا  منالباً 
 اإلجراءاتلت حاوماتي ويرغب الملؾ باف يبتعد عف هذ   عف وأعيف  األخيرةمرةي ففي الخمس لنوات 

عندما نقوـ ببذ  الدايرة مف "ي و"زوجتي تعرؼ هذاي عندما نقوـ بتغيير الحاومات -ضغط دمي يرتفس "اف 
 ."ا ياوف لعيداً  أحداً العزؿ والفرؿ فاف 
عايلتي في الذاري  أفرادمس  تعرؼي لقد جللت"مف نوع ما حيث ل لل عف اللبب فقاؿ  واحظ الااتب ثقتً 

هذا بالضبط "ف جاب " ا يمانؾ االتقالة"قلت لل  "افعؿ هذا أف أريدالعاشرة اعتتيي العرش وقلت لبـ ا 
التفاير ااف وليد لحظة مف الضغط التي ااف يعانيبا حيث اشتا  مف الضغوط الداخلية  إف. وقاؿ "ما قالو 

ليلت القوى الخارجية "ي مضيفا "معبا في الداخؿ أتعامؿعات التي مف الاآبة بلبب اؿ الجما أعانيانت "
القوى الداخلية حيث اعتقد انل  إل الملؾ لمح  إف. ويقوؿ الااتب "هذ  القوى اعرفباي اانت القوى الداخلية -

المؤللات التي وثقت "ل  إ أشارف تحدث عف عدو مختلؼي حيث آلي ولانل ااإللتمييقرد جببة العمؿ 
 األمريايوف. ويعتقد الملؤولوف "مف الحرس القديـ واآلخريفالمخابرات "بػ إياها محدداً  "جانبي إل تقؼ  ببا لـ

 أردنييفدايرة المخابرات العامة ورجالبا تدخلوا في الليالة لحماية مرالح الشرؽ  أفوالمعارضة الليالية 
 والفللطينييف. اإللتمييفوتبميش 

 المخابرات العامة
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رلـ حدود منطقة انتخابية  إعادةالحقيقيي مثؿ  اإلرتحنوع مف  إحداثانل الما حاوؿ  فالملؾ يعتقد
لللماح لحضور فللطيني في البرلمافي قامت المخابرات العامة مدعومة مف النخب الليالية الرجعية 

 اعرؼ المدى الذي اخترقت فيل العنارر المحافظة المؤللات مثؿ أافلـ "بالتخريب عليلي حيث يقوؿ 
جزءا ا يتجزأ مف  أربحوالقد بدا هذا واضحا في اللنوات التالية اي " وأضاؼي "المخابرات العامة

المشاغبة التي قامت ببا المخابرات  أف. ويعترؼ الملؾ "للخلؼ وأخرى لألماـمؤللات بعينباي خطوتاف 
في الثمانينات مف  األردفب شغبا اندلس في مدينة معاف جنو  أفلقد اخبر  الملؾي "ورثتل عف والدي  أمرعليل 

اللعودييف.  أوالجبات التي تقؼ وراء  ربما اانت المخابرات العامة  أفالقرف الماضي حيث شؾ والد  
المراعب هي  إثارةمثيرة للمشااؿ واف واحدا مف التمرارها في  المخابرات اانت دايماً  أفويعترؼ الملؾ 

توقعت نفس الشيء مف  "حاضر ليدي"يقوؿ  ي فاوني جيت مف الجيش الذيانت لاذجاً "لذاجتل 
 ."حاضر ليدي"المخابرات العامة 

نلب  اً رلمي اً بياني إل  أف تامر الرمادي يعمافنقًت عف مراللبا في  12/3/1223الحياة، لندن، وأشارت 
قاؿ إف الحديث الذي نشرتل ذي أتتنتؾ وأعادت نشر   األردني إل  مرادر مطلعة في الديواف الملاي

. وشرحت أف "احتوى العديد مف المغالطاتي إذ تـ إخراج األمور عف لياقبا الرحيح"يورؾ تايمز أمس نيو 
احتوى تحليتت عالت وجبة نظر الااتبي ومعلومات نلببا إل  الملؾ بشاؿ غير دقيؽ وغير "الحديث 

وبردؽ انتمايبـي  اعتزاز الملؾ باألردنييف جميعًاي وجميس أجبزة الدولة ومؤللاتباي". اما أادت "أميف
 ."ووعيبـ بالتحديات التي تواجل الوطف في الداخؿ والخارج

ي افتة إل  "التوريفات التي لج  إليبا الااتب في مقالل ألقطت بطريقة منافية للحقيقة والواقس"واعتبرت أف 
. وتابعت: "تليقدر عاليًا دور شيوخ ووجباء وشباب عشاير الوطف في مدنل وقرا  وبواديل ومخيما"أف الملؾ 

في ش ف ما ورد عف العتقات األردنية مس قادة بعض الدوؿ الشقيقة والرديقةي نؤاد أف العتقات األردنية "
ي مشيرًا في هذا الخروص إل  مرر "مس هذ  الدوؿ هي عتقات مميزة يلودها ااحتراـ والثقة المتبادلة

 وترايا فقط.
ي مضيفًا عل  حلابل "اؿ شيء تـ تلجيلل"فري غولدبرغ إف وفي رّد  عل  بياف الديواف الملايي قاؿ جي

الديواف الملاي لديل تلجيتتل... ونحف أيضًا... وهـ ": "تويتر"الخاص في موقس التوارؿ ااجتماعي 
 ."يدراوف جّيدًا أف ااقتبالات واردة في لياؽ المقابلة

إذا "ابلتل الااملة مس العاهؿ األردنيي وفي تطور احؽي هدد الرحافي غولدبيرغ بتحميؿ الملؼ الروتي لمق
. وقاؿ في مقابلة روتية نقلبا موقس إخباري "ما وارلت الللطات األردنية التشايؾ في رّحة الحديث

ما نقلتل عف الملؾ ااف اقتبالًا حرفيًا لما قالل "أردني يتلق  تمويًت مف الوايات المتحدة ومنظمات أوروبية: 
في ". وأضاؼ: "تمر تلجيلبا لاعاتي وأجريت بحضور ابار ملؤولي الديوافمقابتت طويلة ال 3ختؿ 

اؿ مرة أراد الملؾ أف يقوؿ شييًا خارج التلجيؿ ااف يطلب ذلؾ بوضوحي وفعًت انت أوقؼ الشريطي ولـ 
ي افتًا إل  أف عدد المرات التي طلب فيبا الملؾ إيقاؼ "أنشر معلومة واحدة قيلت خارج ما تـ توثيقل

 مرة. 20جيؿ اانت التل
الحديث المشار إليل لـ "الحياة إف جريدة في المقابؿي قالت شخريات ليالية قريبة مف العاهؿ األردني ل

الحديث ". وأضاؼ هؤاء أف "ياف مفاجيًاي لقد عبر عنل الملؾ في جللات مغلقة مس ليالييف وناشطيف
لملؾ غير مرة أماـ نخب ليالية قريبة إليل... المنشور يعتبر جملة مف اآلراء اإلرتحية التي عبر عنبا ا

. "الملؾ يريد التماشي مس الربيس العربيي وأف يحقؽ اإلرتحات الليالية وااقترادية في ألرع وقت
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ا يقرد ورؼ المالونية بحرفيتباي "معروؼي وهو  "اإلخواف"واعتبرت أف موقؼ الملؾ الللبي مف جماعة 
دة الجماعة اللياليةي أما نقد المؤللة األمنية فردر عنل لابقًاي اما أف بؿ التخدمبا ليشير إل  تعدد أجن

 ."نقد العشاير لـ ياف معممًاي بؿ التبدؼ مف ورفبا بعض القيادات المحافظة
وفي أوؿ رد للمعارضة اإللتمية عل  الترريحات المنلوبة إل  الملؾي قاؿ الرجؿ الثاني في جماعة 

. "ا نريد أف نقدـ أي مواقؼي وننتظر رد الجبات التي تعرضت للنقد"ارشيد: األردنية زاي بني  "اإلخواف"
يمنح المعارضة ذخيرة مجانيةي ويؤاد ردؽ اتبامبا بعض مؤللات "وأضاؼ أف الحديث المشار إليل 

 ."الدولة بتعطيؿ اإلرتح
ي خرومات وختفات نلتنار أف يزج األردف ف"بيانًا قالت فيل:  "اإلخواف"وفي وقت احؽي أردرت جماعة 

تليء إل  عتقاتل المختلفةي اما أف التوضيح الرادر عف الديواف الملاي لـ يقدـ تبريرًا أو تفليرًا شافيًا أو 
 ."مقنعًا لما ورد في الحديث المذاور

الاتـ جاء مفاجيًا للجميسي وهو يعطي مؤشرات خطرة إل  "أما الزعيـ العشايري فارس الفايزي فقاؿ إف 
 ."التي ورلنا إليباالحاؿ 
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 د. فايز أبو شمالة
هنالػػؾ تنلػػيؽ أمنػػي بػػيف إلػػراييؿ وحراػػة حمػػاسي ومػػف أهػػداؼ هػػذا التنلػػيؽ األمنػػي إيرػػاؿ المخػػدرات عبػػر 
األنفػػاؽ إلػػػ  مرػػري اػػػي تجنػػي حراػػػة حمػػاس األمػػػواؿي هاػػذا يخلػػػص التحقيػػؽ الخبيػػػث الػػذي نشػػػر  إلبػػػامي 

ات بوابة األهراـي ويقوؿ الشيوعي إلبامي: األنفاؽ أحػد المعػابر األلالػية للمخػدرات إلػ  المليجي عل  رفح
مرػػري حيػػث إف المخػػدرات تنتقػػؿ مػػف جبػػة اإلنتػػاج فػػ  لبنػػاف إلػػ  إلػػراييؿ برعايػػة وحمايػػة أجبزتبػػا األمنيػػة 

المخػدرات مػف المولاد والشاباؾي التػي تبػدؼ إلػ  نشػر اآلفػة فػ  أولػاط الشػعب المرػرىي الػذى تنتقػؿ إليػل 
األنفاؽي بعدما ترؿ إل  غزة مف ختؿ تنليؽ أمن  إلراييل  مس حماسي وبذلؾ تحرؿ حماس علػ  دخػؿ 

 إضافي ".
أي افتػػراء شػػنيس هػػذا علػػ  اإللػػتـ والملػػلميف؟ وهػػؿ يرػػدؽ أي مرػػري عاقػػؿ أف ملػػلمًا فللػػطينيًا يرػػلي 

اة اليبود فػي الميػدافي هػؿ ترػدقوف الفجر في الملجدي ويروـ شبر رمضافي ويحمؿ روحل عل  افل لمتق
أف مثؿ هذا اإلنلاف ينلؽ مس اليبود بما ا يرضػي اهلل؟ هػؿ ورػؿ اانحطػاط اإلعتمػي المرػري إلػ  هػذا 
الحد الذي يفتري فيل أحد الشيوعييف عل  المللميفي ويطعنبـ في عقيدتبـي ومف ثـ يتبمبـ بالتنليؽ األمني 

عب العربػي المرػري الػذي فػي غالبيتػل مػف الملػلميف؟ أيػف القضػاء مس اليبودي والبدؼ هو تخريػب بيػت الشػ
 المرري؟

الشيوعي إلبامي المليجي يحرض عل  القتػؿ العمػدي ويشػو  رػورة المقاومػة بشػاؿ مقرػودي وهػو احػد أراػاف 
الحملػػػة اإلعتميػػػة ضػػػد عروبػػػة مرػػػر ووطنيتبػػػاي وأجػػػـز أف اػػػؿ ذلػػػؾ مػػػرتبط بشػػػاؿ مباشػػػر مػػػس المخػػػابرات 

 لتي يقبرها رعود مرر الثورة.اإللراييليةي ا
الشيوعي إلبامي المليجي راحب التحقيػؽ الشػبيري الػذي يػتبـ الملػلميف الرػايميف مػف أبنػاء حراػة حمػاس 
بقتؿ الجنود العرب المررييف الرايميف أثناء تناوؿ طعاـ اإلفطار في رمضافي هذا الشيوعي الحاقد يلتقي 

ة؛ ويػػػدعي أنػػػل يحظػػ  بمرػػػداقية عاليػػػة بحاػػػـ تاريخػػػل معلوماتػػل مػػػف مرػػػدر فللػػػطين  مػػػف أبنػػاء قطػػػاع غػػػز 
النضػػال  الطويػػؿي فيقػػوؿ علػػ  للػػانل: إف حراػػة حمػػاس تبػػدؼ مػػف وراء قتػػؿ الجنػػود المرػػرييف إظبػػار قػػوة 
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حمػػاسي وقػػدرتبا علػػ  تحػػدي الجػػيش المرػػرىي ومنعػػل مػػف إغػػتؽ األنفػػاؽي لتقػػـو بتحرػػيؿ رلػػوـ عػػف اػػؿ 
اقترادية تخدـ حراة حماسي الت  أقدمت األلبوع الفايت عل  شيء يمر مف األنفاؽي ضمف ليالة أمنية و 

منػػػػس مػػػػرور الحمضػػػػيات المرػػػػرية مػػػػف األنفػػػػاؽ ألف حمػػػػاس تحتاػػػػر مػػػػزارع إنتػػػػاج الحمضػػػػيات فػػػػ  غػػػػزةي 
والحمضػػيات فػػ  غػػز  تالفتبػػا أعلػػ  مػػف تالفػػة زراعتبػػا فػػ  مرػػر مػػا يجعلبػػا أغلػػ  مػػف مثيلتبػػا المرػػريةي 

تبػػاء مػػف ترػػريؼ الحمضػػيات المنتجػػة فػػ  غػػزة يػػؤثر باللػػلب عليبػػاي ودخػػوؿ الحمضػػيات المرػػرية قبػػؿ اان
هػػذ  الواقعػػة أوردهػػػا للدالػػة علػػ  أف األنفػػػاؽ ليلػػت عشػػػوايية امػػا قػػد يعتقػػػد الػػبعضي بػػؿ يػػػتـ فتحبػػا ضػػػمف 

 إلتراتيجية واضحة ومحددة مف قبؿ حراة حماس.
ملػػلميفي لػػذلؾ أنبػػل الجميػػس أف إلبػػامي المليجػػي شػػيوعي مرػػري ينطػػؽ افػػرًا مػػف منطلػػؽ اراهيتػػل ل لػػتـ وال

منطلؽ اتباـ المليجي لحراة حماس ا يقـو عل  ألس طايفية اما يظف الػبعضي فػالفرؽ ابيػر بػيف شػيوعي 
وشيعيي لذلؾ يحاوؿ إلبامي أف ينفي عف نفلل التبمة حيف يقوؿ فػي نبايػة تحقيقػل: إف ااتػب هػذ  اللػطور 

منارػػرا للقضػػية الفللػػطينيةي وأمضػػيت عقػػدا اػػامت فػػ  لػػيس فػػ  حاجػػة للت ايػػد علػػ  أنػػل لػػـ ياػػف يومػػا إا 
 رفوؼ الثورة الفللطينية ف  لبناف ولوريا.

إف دفاع إلبامي المليجي عف نفلل فػي نبايػة تحقيقػل لتؤاػد تورطػل بالتجلػس لرػالح المخػابرات اإللػراييليةي 
ثػػػـ علػػػ  جبػػػاز وهػػػذا مػػػا يفػػػرض علػػػ  فضػػػايية المنػػػار أف تطبػػػر نفلػػػبا مػػػف انتلػػػاب هػػػذا المخلػػػوؽ لبػػػاي و 

المخابرات المررية اف يتقر  ليرة حياة إلبامي المليجيي ومرادر تموليلي وحجـ ثروتلي وأرػدقايلي وأيػف 
ل  أي بتدي وعلػ  مػف تعػرؼ مػف اليبػود الرػباينةي وايػؼ ينلػؽ  يقض  لبراتلي وأياـ لفر  إل  الخارجي وا 

ت المرػري اف يتنبػل إلػ  أف إلبػامي المليجػي المواقؼ مس رجاؿ المخابرات اإللػراييليةي علػ  جبػاز المخػابرا
الذي يتبـ حراة حماس بقتؿ الجنود المررييف يبدؼ مف وراء ذلؾ إل  تشويل رورة اإلخواف المللميف مف 
خػػتؿ تشػػويل رػػورة حراػػة حمػػاسي وقػػد نشػػر مقػػاًا قبػػؿ عػػدة شػػبور يلػػخر فيػػل مػػف الػػرييس المرػػري محمػػد 

عنواف: "يا عريافي العب غيرهػا" يػتبـ فيػل القػوى اإللػتمية فػي مرليي ومف حراة األخواف المللميفي تحت 
 مرر ب نبـ وجباءي وتجار أموييفي جاءوا ليوظفوا القيـ اإللتميل لخدمة اهدافبـ في الحاـ وترااـ الثروة.

 24/3/1223، المستقبل العربي
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 د.أحمد جميؿ عـز

نييفي هػو أمػر لػيس بالجديػدي وقػد ُمػورس فػي اثيػر مػف البلػداف محاولة إلرػاؽ أّي مشػاتت تحػدث بالفللػطي
العربية. وفي هذا اللػياؽي يجػري الحػديث اآلف عػف مقػاتليف فػي لػوريةي وعمليػات علػارية فػي مرػر. وفػي 
الحػػالتيفي يػػتـ مػػّد خيػػوط بػػيف حراػػة "حمػػاس" وهػػؤاء المقػػاتليف المزعػػوميف؛ لػػواًء بػػالقوؿ إّنبػػـ عنارػػر فػػي 

لابقةي أو عنارر متمػردة وتعمػؿ بالػتقتليتبا.وقد بلغػت قلػوة ااتبامػات واثافتبػا عػف  الحراةي أو عنارر
تورط مزعوـ لحراة "حماس" في غزةي في عملية قتؿ جنود مررييف العاـ الماضي في ليناءي والتي تفجرت 

ةي إلػ  حػد مؤخرا بعد نشر مجلة "األهػراـ العربػي" تقريػرا يتضػمف ألػماء مػف ورػفتبـ بالملػؤوليف عػف العمليػ
أف قيادات اإلخواف المللميف في مرر ا تتماف مف الػدفاع رػراحة ومباشػرة ضػد ااتبامػات. فمػثتي  اػاف 
تعليؽ رييس حزب الحرية والعدالة لعد الاتاتنيي قبؿ أياـي أف حادث رفح "ما يزاؿ قيػد التحقيػؽي لاػف األمػف 

ر خطًا أحمر لػف ُيلػمح بالعبػث ببػا". ورفػض القومي المرري فوؽ اؿ اعتباري والحدود الشرقية لمرر تعتب
التعليػػؽ علػػ  ااتبامػػات لػػػ"حماس".ويدرؾ إخػػواف مرػػري بطبيعػػة الحػػاؿي أّف المطلػػوب هػػو أف ينجػػّروا للػػدفاع 
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عػػػف "حمػػػاس"ي حتػػػ  يعػػػززوا ااتبامػػػات حػػػوؿ مخطػػػط "األخونػػػة الملػػػّلحة" فػػػي مرػػػري وحػػػوؿ أّنبػػػـ يقػػػّدموف 
ية.توجيل ااتبامػات لحراػة "حمػاس" والفللػطينييف بحػوادث مختلفػة المرالح اإلخوانية عل  المرػالح المرػر 

فػػي مرػػر أمػػر قػػديـ. ولاػػف مػػا ا يجيػػب عنػػل أحػػد أّف "حمػػاس"ي أواي لػػـ يلػػبؽ لبػػا العمػػؿ خػػارج فللػػطيفي 
وليلت مف الغباء حت  تطلؽ النار عل  أقدامبا. فمرر هػي الملجػ  والمقػر البػديؿ بعػد الخػروج مػف لػوريةي 

تقة مػس حػزب اهلل فػي لبنػاف؛ ولػذلؾ ا يماػف أف ترتاػب الحراػة فػي زمػف حاػـ اإلخػواف مػا لػـ وبعد توتر الع
تقػػـ بػػل فػػي زمػػف نظػػاـ محمػػد حلػػني مبػػارؾ. عػػدـ قػػدرة إخػػواف مرػػر علػػ  نفػػي ااتبامػػاتي التػػي تػػ تي مػػف 

يا مشبد مرادر إعتميةي منطقي؛ فت يجوز أف يقوموا بدور أجبزة األمف. ومف هناي ربما ياوف خط  إعتم
خالػػػد مشػػػعؿي ريػػػيس الماتػػػب الليالػػػي لحراػػػة "حمػػػاس"ي وملػػػؤوليف آخػػػريفي وهػػػـ يناقشػػػوف المرشػػػد األعلػػػ  
ل خػػػػواف الملػػػػلميف د. محمػػػػد بػػػػديسي ونايبػػػػل خيػػػػرت الشػػػػاطري فػػػػي الشػػػػ ف الفللػػػػطيني والعتقػػػػات المرػػػػرية 

بالااتػػب المرػػري  الفللػػطينيةي ويقػػدموف تطمينػػات بشػػ ف موقػػؼ "حمػػاس" مػػف األمػػف المرػػري. وهػػذا مػػا حػػدا
حلػػف أبػػو طالػػبي فػػي مقػػاؿ لػػل فػػي رػػحيفة األهػػراـي إلػػ  القػػوؿ تعليقػػا علػػ  اللقػػاءات: "ورغػػـ نبػػؿ البػػدؼي 
يفرض اللؤاؿ نفلل: ألـ ياف هنػاؾ ولػيلة مباشػرة لوضػس اػؿ الحقػايؽ مػف حمػاس أمػاـ الجبػات المعنيػة فػي 

فػػػي الحملػػػة علػػػ  "حمػػػاس" إلثػػػارة  مرػػػر". يافػػػي نػػػص التقػػػارير التػػػي تنشػػػرها المجػػػتت والرػػػحؼ المشػػػاراة
الشػػؾي وحتػػ  دحػػض مرػػادرها. فمػػثتي يرػػؼ تقريػػر "األهػػراـ العربػػي" الػػذي فّجػػر الموضػػوعي القيػػادي فػػي 
"حمػػػػاس" رايػػػػد العطػػػػاري والػػػػذي يتبمػػػػل التقريػػػػر بالملػػػػؤولية عػػػػف العمليػػػػةي ب ّنػػػػل معػػػػروؼ بالػػػػـ "رأس األفعػػػػ  

ى اإللراييلييف؟ أّما مجلة روز اليولؼي التي نشػرت الحملاوية"؛ واللؤاؿ: مف يلتخدـ مثؿ هذا الورؼ لو 
أيضػا تقػػارير عػػف مجموعػػات ألقػػي القػػبض عليبػػا مػػف فللػػطينييف لػػورييفي فتػػورد أّف مػػف هػػؤاء "فرػػيؿ آخػػر 
تػػابس لحمػػاس يتلقػػ  تدريباتػػل فػػي لبنػػاف علػػ  يػػد رمضػػاف شػػلحي والمػػرتبط ارتباطػػا وثيقػػا بحػػزب اهللي والحػػرس 

علػػػػ  األراضػػػػي اللبنانيػػػػة واللػػػػورية". وهػػػػذا يػػػػنـ عػػػػف جبػػػػؿ فػػػػي ترايبػػػػة الفرػػػػايؿ الثػػػػوري اإليرانػػػػي الموجػػػػود 
الفللػػطينيةي وخلػػط بػػيف تنظػػيـ الجبػػاد اإللػػتميي و"حمػػاس".عل  أّف حقيقػػة أّف مرػػادر إعػػتـ "الفلػػوؿ" فػػي 
 مرر تمارس الشيطنةي وتعتمد عل  تقارير إعتمية إلراييليةي يجب أف يواجبل الحذر الشديد مػف قبػؿ قيػادة
"حماس" في إدارة الش ف اإلعتميي والظبور بمظبر مف يلج  إلػ  "اإلخػواف" لحػؿ مشػاتتبـ؛ واػذلؾ الحػذر 
فػػػي تقبػػػؿ التقػػػارير التػػػي تتحػػػدث عػػػف تػػػورط عنارػػػر فػػػي "فػػػتح" فػػػي تلػػػريب إشػػػاعات وأخبػػػار عػػػف التػػػورط 

يطنةي فػػإّف الحملػػاوي المزعػػوـ. فحتػػ  لػػو اانػػت هنػػاؾ عنارػػر مرػػرية وفللػػطينية متورطػػة فػػي عمليػػة الشػػ
المبالغػػات والتلفيػػؽي قػػد تاػػوف هػػدفا ثانيػػا لزيػػادة البلبلػػة فػػي اللػػاحة الفللػػطينية. مػػا يمػػّس "حمػػاس" فػػي هػػذ  
القضػػية مػػؤٍذ لاػػؿ القضػػية الفللػػطينية. واللػػؤاؿ المتبقػػي: لمػػاذا لػػـ يػػتـ اشػػؼ مجمػػؿ تفارػػيؿ التحقيقػػات فػػي 

 جري قطس الطريؽ عل  أي تشايؾ؟البجمات المشار إليباي مف قبؿ األمف المرري و"حماس"ي لي
 12/3/1223، الغد، عّمان
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 إميؿ أميف
مس زيارة الرييس األمرياي باراؾ اوباما إلي المنطقة وبخارة إلػراييؿ يعػف لنػا أف نتلػاءؿ بدايػة: هػؿ قضػية 

 فللطيف ا تزاؿ قايمة علي ردر أولويات واشنطف في المنطقة؟
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ؾ حالة مف التفاؤؿ قابلت إعراب الرييس أوباما ووزير خارجيتػل جػوف ايػري عػف مواقفبمػا إزاء الشاهد أف هنا
تحريؾ عملية اللتـ بيف اإللػراييلييف والفللػطينييفغ غيػر أف شػاواا أابػر قػد راودت المتخررػيف والخبػراء 

 المتخرريف في شيوف الشرؽ األولط تجا  هذ  المواقؼ.
ل الثانية خارجية؟ بالقطس اغ ذلؾ أف الرجػؿ يراػز علػي الشػيوف الداخليػة والتػي هؿ اهتمامات أوباما في وايت

لػػوؼ تتطلػػب جػػؿ اهتمامػػل وهػػو بحاجػػة لاػػؿ رػػوت يػػتماف مػػف الحرػػوؿ عليػػل مػػف أجػػؿ تمريػػر برنامجػػل 
المحلػيغ ولػف يقػـو الػرييس بإغضػاب الجمبػورييف المحػافظيف والػديمقراطييف مػف خػتؿ فػرض المطالػب علػػي 

 إلراييؿ.
هػذا هػػو اللػبب الحقيقػػي وراء الترػريحات المراوغػػة التػي انطلقػت مػػف واشػنطف وحولبػػا األيػاـ الماضػػية؟ هػؿ 

دارتػػل الثانيػػة مػػف جػػراء مثػػؿ هػػذا  ذا اػػاف ذلػػؾ اػػذلؾ فلمػػاذا الػػيما أف ضػػررا ابيػػرا لػػيلحؽ بلػػمعة أوبامػػا وا  وا 
 التتعب بعقوؿ ومشاعر العرب والفللطينييف علي نحو خاص؟

مػف زعمػاء المنظمػات اليبوديػة العاملػة فػي أمرياػا  05أوباما يلتقبؿ فػي البيػت األبػيض نحػوقبؿ الزيارة ااف 
والػػػذيف اػػػانوا يشػػػاراوف فػػػي أعمػػػاؿ مػػػؤتمر األيبػػػاؾ اللػػػنوي فػػػي واشػػػنطف حيػػػث عػػػادة مػػػا تحتشػػػد اػػػؿ القػػػوي 

يقػرأو  بعنايػة والمنظمات والمؤللات الداعمة إللراييؿ في أمرياا.. ما الذي قالل أوباما لبـ وعلي العػرب أف 
وحػػرص؟ بدايػػة وامػػا تقتضػػي التقاليػػد األمريايػػة اػػاف الرجػػؿ يشػػدد علػػي التزامػػل بػػ مف إلػػراييؿ حتػػي فػػي ظػػؿ 
العتقػػػات المتػػػوترة مػػػس ريػػػيس الػػػوزراء بنيػػػاميف نيتانيػػػاهو وتاليػػػػا وبحلػػػب مػػػا أخبػػػر اثنػػػاف مػػػف رؤلػػػاء تلػػػػؾ 

اإلعتـ األمرياية مف تغطيتل علي غير  المنظمات الذيف شاراوا في ااجتماع الذي منعت الرحافة وولايؿ
المعتػػادغ فػػإف أوبامػػا حػػرص علػػي الت ايػػد لبػػـ بشػػ ف عػػدـ وجػػود خطػػة لػػتـ أمريايػػة فػػي اللحظػػة الراهنػػة وأف 
الزيػػػارة ليلػػػت مارلػػػة لحػػػؿ قضػػػية ليالػػػية معينػػػةغ ولانبػػػا فررػػػة للتشػػػاور مػػػس الحاومػػػة اإللػػػراييلية بشػػػ ف 

اف ولػػوريا والوضػػس فػػي المنطقػػة وعمليػػة اللػػتـغ امػػا أف الزيػػارة مجموعػػة والػػعة مػػف القضػػايا مػػف بينبػػا إيػػر 
فررة أيضا بالنلبة لػل للتحػدث بشػاؿ مباشػر إلػي الشػعب اإللػراييلي. هػؿ نحػف أمػاـ حملػة اتميػة شػفاهية 
فقط للحديث عف الدولتيف مف قبؿ إدارة أوباما ا أاثر وا أقؿ؟ يبدو أف ذلؾ اذلؾ بالفعؿ ومس اؿ ما يجػري 

ل األحػػداث مػػف ترػػريحات نظػػؿ أمػػاـ تلػػاؤؿ حػػاير ا جػػواب شػػافيا وافيػػا لػػل حتػػي اللػػاعةغ وربمػػا وتجػػري بػػ
تاشػػؼ األيػػاـ القادمػػة عػػف رد لػػل.. هػػؿ أوبامػػا قػػادر علػػي فػػرض رؤيػػة معينػػة علػػي حاومػػة نيتانيػػاهو أـ أنػػل 

 أعجز مف أف يفعؿ ذلؾ؟
 للابقة وتعاطيبا مس هذا الملؼ:هناؾ قراءات ثتث في ضوء الخبرة التاريخية ل دارات األمرياية ا

األوؿ: يػػذهب إلػػي أف إدارة أوبامػػا الحاليػػة لػػف تاػػوف أقػػدر وأاثػػر اهتمامػػا وقػػوة ممػػا قبلبػػا ومػػف لػػابقتبا مػػف 
 اإلدارات األمرياية التي أخفقت في الضغط علي إلراييؿ لوقؼ االيتطاف.
بػػالرييس أوبامػػا وبمػػا يتحلػػي بػػل  الثػػاني: يػػري العاػػس وذلػػؾ الػػتنادا إلػػي طبيعػػة شػػخوص الفريػػؽ الػػذي يحػػيط

طػتع والػعيف علػي تػاريخ  نايب الػرييس بإيػدف ووزيػر الخارجيػة ايػري وحتػي وزيػر الػدفاع هاجػؿ مػف خبػرة وا 
 القضية الفللطينية.

الثالث: يروف أف اإلدارة الحالية لتراز جبودها علي ملفات أخري ألف القضية الفللطينية لـ تعد في مقدمػة 
اليما أف إلراييؿ تحػاوؿ الترايػز علػي الملػؼ اإليرانػي والمشػروع النػووي ومػا تشػيعل مػف  ااهتماـ األمرياي

ألػػلحة فتااػػة فػػي لػػوريا ببػػدؼ احتػػواء حالػػة الفوضػػي فػػي دوؿ الربيػػس العربػػي. هػػؿ يظػػؿ الوضػػس الػػراهف فػػي 
ف يحقػػؽ إلػػراييؿ قايمػػا إلػػي األبػػد؟ بمعنػػي أف يظػػؿ الخػػتؼ اإللػػراييلي الفللػػطيني قايمػػا مػػف غيػػر حػػؿ مماػػ

 العدالة المطلوبة ويحقؽ قرارات األمـ المتحدة التي تضرب إلراييؿ ببا عرض الحايط؟
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هػػذا التلػػاؤؿ طرحتػػل النيويػػورؾ تػػايمز فػػي األلػػبوع األوؿ مػػف شػػبر مػػارس الحػػاليغ ولفتػػت فيػػل إلػػي أف الػػرأي 
يؿ مف احتتؿ للضفة اللايد داخؿ البيت األبيض وخارجل هو أنل ا لبيؿ التمرار الوضس الراهف في إلراي

الغربية وعدـ تقليـ الحدود مس الفللطينييف والرراع المحتدـ بيف اػت الجػانبيف والقمػس والظلػـ الػذي يتعػرض 
لػل الفللػطينيوف.. مػا الػذي يعػوز أوبامػا واألمػرياييف لاػػي يفتحػوا عيػونبـ علػي حقيقػة مػا يجػري فػي فللػػطيف 

 منذ لتة عقود ونيؼ؟
أف يقػػػػرأ جيػػػػدا حػػػػديث اااػػػػتؼ والخلػػػػاير التػػػػي تتحملبػػػػا واشػػػػنطف فػػػػي الحػػػػاؿ ابػػػػد للػػػػرييس األمرياػػػػي مػػػػف 

واالػػػتقباؿ لػػػدعمبا غيػػػر المشػػػروط إللػػػراييؿغ وبخارػػػة بعػػػد تراجعػػػل عػػػف الوعػػػد الػػػذي تػػػردد انػػػل أطلقػػػل بػػػاف 
 .عاـ قياـ الدولة الفللطينية وهو ما اتضح احقا انل حديث األوهاـ واألحتـ األوبامية 0228ياوف

 12/3/1223، لقاهرةاألهرام، ا
 

 لحكومة نتنياهو المستقبميةالسيناريوهات  31
 شالـو يروشالمي
أعلف رييس الوزراءي بنياميف نتنياهوي أوؿ مف أمسي أنل ملتعد لحؿ ولػط تػاريخي مػس الفللػطينييف لتحقيػؽ 

ت اتفػػػاؽ لػػػتـ. لػػػـ يتوقػػػؼ العػػػالـ عػػػف اللػػػير اف الجميػػػس يعػػػرؼ الموقػػػؼ الحقيقػػػي لنتنيػػػاهو مػػػف المفاوضػػػا
القػػ  خطابػػا تاريخيػػا فػػي جامعػػة بػػار ايػػتفي وأعلػػف أنػػل لػػياوف ملػػتعدا لقبػػوؿ  0223الليالػػية. فػػي حزيػػراف 

حػػػؿ الػػػدولتيفي ولاػػػف فػػػي اللحظػػػة ذاتبػػػا فػػػرض علػػػ  الرػػػيغة التػػػي اقترحبػػػا قيػػػودًا ثقيلػػػة. وقػػػاـ الفللػػػطينيوف 
 عل  األقؿ. بدورهـي عندما رفضوا ااعتراؼ بالدولة اليبوديةي بتشجيس "حماس"؛ في غزة

 
 السيناريو االول: تحول سياسي

تعػػالوا نفتػػرض اف نتنيػػاهو لػػيقرر هػػذ  المػػرة أف يجػػف جنونػػل وأف يتوجػػل مػػس ذلػػؾ الػػ  حػػؿ ولػػط تػػاريخي مػػس 
الحاومة الجديدة التي أدتي أوؿ مف امسي اليميف القانونية. هذا هػو اللػيناريو المتطػرؼ الػذي مػف شػ نل أف 

"الحاومػػة"ي وينشػػطر "اللياػػود"ي وربمػػا نػػذهب إلػػ  انتخابػػات جديػػدة. نتنيػػاهوي يقػػود إلػػ  ثػػورة مطلقػػة فتتفاػػؾ 
حلب هذا الليناريوي يعلف أنل قرر قبوؿ خطة أولمرت لللتـ مس الفللطينييف؛ أو ريغة مبادرة جنيػؼ؛ أو 

 .0222ااقتراحات التي عرضبا ايبود باراؾ عل  يالر عرفات في اامب ديفيد 
فػػي "يبػػودا" و"اللػػامرة" مػػس تبػػادؿ لتراضػػي؛  17ة: الػػراييؿ تنلػػحب الػػ  خطػػوط النقػػاط االالػػية فػػي الخطػػ

تقػػػػػػاـ دولػػػػػػة فللػػػػػػطينية علػػػػػػ  اارض التػػػػػػي تخلػػػػػػ  والملػػػػػػتوطنات التػػػػػػي لػػػػػػتفاؾ؛ وتقلػػػػػػـ القػػػػػػدس وترػػػػػػبح 
المدينةالشػػػرقية عارػػػمة للدولػػػة الفللػػػطينية؛ وتنتقػػػؿ البلػػػدة القديمػػػة الػػػ  جانػػػب اامػػػااف المقدلػػػية الػػػ  نظػػػاـ 

يػػة؛ ويحرػػؿ الفللػػطينيوف علػػ  حػػؽ عػػودة رمػػزي باعػػداد محػػدودة. وبالمقابػػؿ يوقػػس اتفػػاؽ لػػتـ ورػػاية دول
 ويعلف عف نباية النزاع مس الفللطينييف ومس معظـ الدوؿ العربية.

وهاػػذاي بعػػد أشػػبر مػػف المحادثػػات اللػػرية فػػي القػػدسي راـ اهللي عوارػػـ أوروبيػػةي واػػذا فػػي واشػػنطف يػػدع  
 بيت اابيض للتوقيس عل  ااتفاؽ.نتنياهو وابو مازف ال  ال

الػراييؿ بيتنػا" ينشػؽ الػ  شػطريف. معظػـ ااعضػاء  –ماذا يحرؿ عندها علػ  الملػتوى الليالػي؟ "اللياػود 
يبجروف نتنياهوي وهو ليشاؿ مػس بعػض المػواليف حػزب "األمػؿ". نفتػالي بينيػت و"البيػت اليبػودي" ينلػحباف 

يتنػػػا" ويحتػػػؿ ماػػػانبـ فػػػي الحاومػػػة األرػػػوليوفي حػػػزب العمػػػؿ الػػػراييؿ ب –فػػػورا مػػػس معظػػػـ اعضػػػاء "اللياػػػود 
و"ميػػرتس". ويعػػد ايػػتتؼ اللػػتـ هػػذا قرابػػة لػػبعيف نايبػػًا )"اامػػؿ"ي لبيػػدي "العمػػؿ"ي ااحػػزاب اارػػوليةي لفنػػيي 
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نايبػا عربيػػا مػف الخػارج. يجػػري احتفػاؿ التوقيػس الخيػػالي فػي اللػاحة الخلفيػػة  22"ميػرتس"ي وموفػاز( مػػس دعػـ 
اابػػيضي بػػالطبس. وعلػػ  المنرػػة: نتنيػػاهوي لبيػػد ويحيمػػوفيتش فػػي جبػػة مػػف اوبامػػا؛ ابػػو مػػازفي  مػػف البيػػت

رايب عريقاتي ويالر عبد ربل مف جبة اخرى. وتلجؿ بػيف الطػرفيف مرػافحة هزيلػةي تعاػس فررػة بقػاء 
 هذا الليناريو المتطرؼ.

 
 السيناريو الثاني: هزات معتدلة
ؿ عل  المواضيس ااجتماعية وااقتراديةي وفقًا لمطالب الناخب االراييلي. تبدأ حاومة نتنياهو الثالثة بالعم

ولرعاف ما يغرؽ وزراء الحاومة في معالجة ميزانيػة الدولػةي مشػااؿ اللػافي تقالػـ العػبءي غػتء المعيشػةي 
والػػزواج المػػدني. ترػػخب الانيلػػت بعػػد اػػؿ مشػػروع قػػانوف جديػػد يطػػرح عليبػػا. المعارضػػة ااجتماعيػػة تثبػػت 
 نفلبا: مقاتلةي ناجعة وعنيدة مس النواب اارولييف مف جبةي وجماعة العمؿ و"ميرتس" مف الجبة ااخرى.

 الليالية في الشرؽ ااولط ا يمانبا اف تبقي المليرة الليالية بت ااتراث. –األحداث الجغرافية 
ي لػػوريةي ثػػورة الػػتمية ااضػطرابات فػػي مرػػر تتعػػاظـي منظمػػة "القاعػػدة" تلػػتولي علػػ  مواقػػس فػػي الحاػػـ فػػ

تعتمؿ فػي ااردف ومػا شػابل. ايػراف توارػؿ التقػدـ نحػو انتػاج لػتح نػوويي والػراييؿ تتجػل نحػو فقػداف خيػار 
 العمؿ بشاؿ ملتقؿ حياؿ طبراف وتعتمد عل  عملية اميراية فقط.

مف التطورات المخيفة الفللطينية. التقدـ الليالي افيؿ ببلاطة أف ينقذ الراييؿ  –تلخف اللاحة االراييلية 
حولبػػػا. والوايػػػات المتحػػػدة أيضػػػا تضػػػغطي الػػػرييس اوبامػػػا يوارػػػؿ الشػػػرح لنػػػا بػػػاف التلػػػوية مػػػس الفللػػػطينييف 
لتحافظ علػ  البويػة اليبوديػة للدولػة. ريػيس الػوزراء نتنيػاهو وابػو مػازف يلتقيػافي وبعػدهما فريقػا تلػيبي لفنػي 

 ا تنجح في حؿ الختؼ. وعريقات. تبدأ مليرة ليالية معتدلة وتدريجيةي
الػراييؿ  –الراييؿي مثلما فػي المػرة اللػابقةي تقػرر تجميػد البنػاء فػي الملػتوطنات لػزمف محػدود. فػي "اللياػود 

الجيػػؿ التػػالي(.  –بيتنػػا" يبتلعػػوف القػػرص المريػػر )هػػذا ا يشػػمؿ فػػايغليف الػػذي ينلػػحب ويرػػبح حػػاييـ املػػلـ 
رر نفتالي بينيتي رغـ اػؿ شػيء بػاف لػيس مجػديا حػؿ الحاومػة يجتمس "البيت اليبودي" في جللة عاجلة ويق

بلبب تجميد لػف يػؤدي الػ  اي خطػوة. التجميػد ينطلػؽ علػ  الػدرب. تلػيبي لفنػي تبػذؿ الجبػودي ولاػف تعلػؽ 
المفاوضػػات اف لػػيس لبػػا اي قػػوة ليالػػية لفػػرض الفيتػػو أو خلػػؽ الجلبػػة. ااميرايػػوف يعػػودوف ليراػػزوا علػػ  

 نجو الحاومة.شؤونبـ الداخلية. وت
إماانيػة أخػػرى: يقػرر نفتػػالي بينيػػت بػ ف الالمػػة هػي الالمػػة ويتػػرؾ الحاومػة فػػي أعقػاب التجميػػد. اارػػوليوف 
و"العمؿ" يقفزوف ال  الداخؿ. المليرة تلتمري ولانبا ا تؤدي ال  اتفػاؽ اف الواقػس الناشػئ علػ  األرض ا 

 مرد للي اما هو معروؼ.
 

 مى المشاكل الداخميةالسيناريو الثالث: التركز ع
المدنيػػػة فقػػػط. يػػػايير لبيػػػد يغػػػرؽ فػػػي شػػػؤوف  –ااقترػػػادية  –تقػػػرر الحاومػػػة معالجػػػة المشػػػااؿ ااجتماعيػػػة 

الميزانيػػةي ويحػػػاوؿ اف يحػػػؿ بػػالتوازي مشػػػااؿ اللػػػاف وتقالػػـ العػػػبء. الموضػػػوع الليالػػي يعنيػػػل تقريبػػػا مثػػػؿ 
نفتالي بينيت ينشغؿ حت  أعل  رألل في الدفس ال  اارولييف الذيف بقوا بفضلل )او بلببل( خارج الحاومة. 

اامػػاـ بالتانولوجيػػػا العليػػا فػػػي وزارة ااقترػػاد وفػػػي اقرػػاء اارػػػولييف عػػف المجػػػالس الدينيػػة. وزيػػػر التعلػػػيـ 
بيروف يعمؿ عل  تعليـ المواضيس االاس في المدارس الدينيػة. ريػيس الػوزراء نتنيػاهو يػرى ايػؼ أف الرفػاؽ 

 راز عل  الموضوع الوحيد الذي يعنيل: القدرة النووية المتطورة ايراف.تحتل يتعذبوفي وي
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المفاوضات الليالية مس الفللطينييف تػدحر الػ  الزاويػة. فيقػرر الػرييس اوبامػا عػدـ ممارلػة الضػغط الشػديد 
ي علػػ  الػػراييؿ وياتفػػي بالمنفعػػة الابيػػرة التػػي حققتبػػا لػػل زيارتنػػا فػػي أولػػاط الجمبػػورييف فػػي الاػػونغرس وفػػ

مجلس الشيوخ. الفريؽ المفاوض بقيادة تليبي لفني يعمؿ بالؿ وااعضاء هناؾ يلربوف الواحد ضد ااخػر 
ويعطلػػػوف الواحػػػد ااخػػػر. امػػػا الفللػػػطينيوف فيطػػػالبوفي مػػػف جبػػػتبـي بشػػػروط ملػػػبقة الػػػتيناؼ المفاوضػػػاتي 

 شروط ليس لبا أي أمؿ في أف تقبؿ مف الحاومة اليمينية الجديدة.
ااجتماعيػة فػي الحاومػة تتعػزز اػؿ يػوـ. ويرػبح قػادة ااحػزاب يشػبل الواحػد ااخػري  –قترػادية الروابط اا

امػػا هػػو متوقػػس. البػػـ محػػافظوف جػػدد وبرجوازيػػوف جػػدد لػػـ يػػ توا احػػداث ثػػورات اجتماعيػػة فػػي الحاومػػة وا 
 يبمبـ اف يقلروا واف يفرضوا ضرايب جديدة.
وااحػػػزاب اارػػػولية ترػػػرخ ضػػػد الملػػػاس بالطبقػػػة الولػػػط   المعارضػػػة القويػػػة بقيػػػادة "العمػػػؿ"ي "ميػػػرتس"ي

 والطبقات الضعيفةي ولاف الحاومة في الراييؿ ا تتفاؾ اما هو معروؼ بلبب النقص في الجيب.
وبػػالتوازي يتغلػػب نتنيػػاهوي لبيػػدي بينيػػتي ولفنػػي ايفمػػا اتفػػؽ علػػ  الروالػػب الشخرػػية القالػػية اػػي ا ياونػػوا 

خػر. الحاومػة ترػمد علػ  مػدى زمػف الحيػاة المتولػط فػي الليالػة االػراييليةي معلقيف الواحد ال  جانػب اا
 ثتث لنوات. فررة هذا الليناريو هي برأيي ااعل .

 24/3/1223، "معاريف"
 12/3/1223، األيام، رام اهلل
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 24/3/1223، فمسطين اون الين


