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 ة الوقو  م" "إسرائيل".. والتحال  معيا أبدييأوباما: من مصالح أمننا القومي الرئيس 2
، الػػرسيس األميركػػي بػػاراؾ أ بامػػا"، أف أ ؼ ب" ال عػػفنقػػتػػؿ أبيػػب ، مػػف  42/3/4023 الحيــاة، لنــدنذكػػرت 

 قػاؿ بعيػد  صػ لو ظيػر أمػس لمطػار بػف "، أبػد " "إسػراسيؿ"أكد األربعاء أف التحالؼ بيف ال اليات المتحدة  
يجػػب أف يػػاتي السػػالـ إلػػ  األرا ػػي "غ ريػػ ف فػػي أ ؿ زيػػارة لػػو كػػرسيس لم اليػػات المتحػػدة إلػػ  الد لػػة العبريػػة 

 ."إنو لألبد ،تحالفنا أبد ".  أ اؼ "في سالـ مع جيرانيا "إسراسيؿ"فقد األمؿ برؤية . لف ن"المقدسة
فػػ ف ذلػػؾ يجعػػؿ كػػؿ منػػا  "،إسػػراسيؿ"مػػف مصػػالح أمننػػا القػػ مي الرسيسػػة ال قػػ ؼ مػػع " شػػدد أ بامػػا عمػػ  أنػػو 

 ."أق ى
و ال اليػات المتحػدة قبػؿ أف الػذ  تم لػ "القبػة الحديػد" عايف أ باما قاعدة لمنظاـ اإلسراسيمي الم اد لمصػ اري  

 مت جيًا إل  القدس. نتنياى يستقؿ مر حية مع 
الرسيس األميركػي  جػو فػي خطابػو ، أف  نظير مجمي ، عف مراسميا42/3/4023" الشرق االوسط أ افت "

التحية إل  الشعب اإلسراسيمي بالمغة  في مؤتمر صحافي مشترؾ مع رسيس ال زراء اإلسراسيمي بنياميف نتنياى 
 ."إسراسيؿ"، مشددا عم  التحالؼ الق   بيف بمده  "مرة أخرى "إسراسيؿ"إنني سعيد أف أز ر "العبرية قاسال: 

عػاش "شػعب الييػ د  ل تطرؽ أ باما في بدايػة خطابػو إلػ  تػاري  الشػعب الييػ د   تراإػو فػي إسػراسيؿ،  أف ا
. "حقػػة عػػاد  أقػػاـ د لػػة مسػػتقمةمسػػات السػػنيف مػػف المال"،  أنػػو بعػػد "سػػنة 3000 صػػم  فػػي ىػػذه األرض قبػػؿ 

،  أردؼ "،  أنيا أف ؿ صػديؽ ليػا"إسراسيؿ"ال اليات المتحدة فخ رة ألنيا تقؼ حميفة إل  جانب " أ اؼ أف 
، معربػا "ىػي محطتػي األ لػ  فػي ىػذه الزيػارة إلػ  المنطقػة التػي تعصػؼ بيػا ريػاح التغييػر "إسراسيؿ"قاسال إف 

 راسيمية في المنطقة. اإلس -عف أىمية الشراكة األميركية 
حيػػاؿ قيػػاـ المعار ػػة السػػ رية باسػػتخداـ أسػػمحة كيما يػػة،  "متشػػكؾ بعمػػؽ" قػػاؿ فػػي المػػؤتمر الصػػحافي إنػػو 

خطػا كبيػرا "بينما حذر النظاـ الس ر  مف اسػتخداـ أ  أسػمحة كيما يػة  ػد المػدنييف،  قػاؿ إف ذلػؾ سػيك ف 
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، مؤكػػدا أف اسػػتخداـ ىػػذه األسػػػمحة "حمؿ المسػػؤ ليةيجػػب أف يفيػػـ نظػػاـ األسػػد أنػػػو سػػيت"،  تػػابع: " ماسػػا يا
  يستحؽ ردا د ليا. "تغيير المعبة"سيؤد  إل  

 
 اليومفي المؤتمر الصحفي م" أوباما  عباس"األىرام العربي" تنفرد بنشر نص كممة  4

تنفػػرد "ب ابػػة األىػػراـ العربػػي" بنشػػر نػػص كممػػة الػػرسيس محمػػ د عبػػاس "أبػػ  مػػازف" خػػالؿ  :ىػػاني بػػدر الػػديف
المؤتمر الصحفي الذ  سيعقده مع الرسيس األمريكي باراؾ أ باما، خالؿ زيارتو لألرا ي الفمسطينية،  ػمف 

 ج لتو بالشرؽ األ سط.
  فيما يمي نص كممة الرسيس أب  مازف:

 فخامة الرسيس أ باما:
نية،  لكنؾ اخترت كاف ب مكانؾ أف تختار أ  مكاف في العالـ كي يك ف مكانًا لزيارتؾ األ ل  في  اليتؾ الإا

سػػراسيؿ،  أف دؿ ذلػػؾ عمػػ  شػػيء ف نمػػا يػػدؿح عمػػ  مػػدى التزامػػؾ بتحقيػػؽ السػػالـ  أف تػػاتي الينػػا فػػي فمسػػطيف  ا 
، د لة فمسطيف لتعيش بامف  سالـ :9>2الشامؿ  العادؿ  الداسـ القاسـ عم  تحقيؽ مبدأ الد لتيف عم  حد د 

 إل  جانب د لة إسراسيؿ، فشكرًا لؾ.
الشػػعب الفمسػػطيني،  أعػػ د  أؤكػػد أمامػػؾ التزامنػػا التػػاـ بالسػػالـ كخيػػار اسػػتراتيجي، السػػالـ  باسػػـأحرحػػب بػػؾ 

،  حػػؿ كافػػة ق ػػايا ال  ػػع :9>2الشػػامؿ  الػػداسـ  العػػادؿ الػػذ  ي ػػمف تحقيػػؽ مبػػدأ الػػد لتيف عمػػ  حػػد د 
 ت العالقة.النياسي  عم  رأسيا ق ية الالجسيف  القدس  األسرى، استنادًا لقرارات الشرعية الد لية ذا

نحػػف نمتػػـز بمػػا ترتػػب عمينػػا نتيجػػة لالتفاقػػات الم قعػػة  خارطػػة الطريػػؽ،  نامػػؿ أف يقػػـ  الجانػػب اإلسػػراسيمي 
بالمإؿ. فعندما ندع  إل   قؼ االستيطاف  اإلفراج عف المعتقميف فنحف ال نطرح شر ط، بؿ التزامات ترتبػت 

 طريؽ.عم  الجانب اإلسراسيمي مف االتفاقات الم قعة  خارطة ال
 السيد الرسيس:

دارتكـ المت اصؿ لنا في كافة المجاالت  خاصة بناء مؤسسات  أ د أف أحعبر عف عظيـ أمتناننا لدعـ بمدكـ  ا 
د لة فمسطيف المحسػتقمة،  نبػذؿ كػؿ جيػدم محمكػف ألف تكػ ف د لػة فمسػطيف المسػتقمة بعاصػمتيا القػدس الشػرقية 

و في سػيادة القػان ف  السػمطة ال احػدة  السػالح الشػرعي ال احػد،  بجناحيا الجن بي قطاع غزة، مإااًل يححتذى ب
  المحساءلة  المححاسبة   ماف الحريات الفردية  الجماعية  حق ؽ اإلنساف  حق ؽ المرأة  حرية العبادة.

 فخامة الرسيس :
ناديؽ نسػػتمر فػػي محا التنػػا إنيػػاء األنقسػػاـ  تحقيػػؽ المحصػػالحة الفمسػػطينية  ذلػػؾ مػػف خػػالؿ العػػ دة إلػػ  صػػ

جػػراء انتخابػػات رساسػػية  تشػػريعية  لممجمػػس الػػ طني فػي أسػػرع  قػػت محمكػػف، فعنػػدما نختمػػؼ كابنػػاء  األقتػراع  ا 
 لمشعب الفمسطيني عمينا الع دة  االعتماد عم  صناديؽ االقتراع  ليس صناديؽ الرصاص.

 السيد الرسيس :
السج ف اإلسراسيمية  ىناؾ اتفاقات  تفاىمػات  لدينا أربعة أآلؼ اسير مف أبناسنا  بناتنا  أطفالنا  شي خنا، في

لإلفػػراج عػػنيـ مػػف قبػػؿ الحك مػػة اإلسػػراسيمية.  ىػػذه الق ػػية تحتػػؿ رأس جػػد ؿ اىتمامػػات الشػػعب الفمسػػطيني 
 قيادتو،  كحمنا أمؿ أف تحنفذ الحك مة اإلسراسيمية ما عمييا مف التزامات في ىذا المجاؿ، فبعض ىؤالء أم ػ  

 إيف عامًا  آف ليـ الع دة إل  عاسالتيـ.في السجف أكإر مف إال
 السيد الرسيس:
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،  أمؿ أف نسمع مػف الحك مػة اإلسػراسيمية :9>2أع دح  أح كد لسيادتكـ التزامنا التاـ بمبدأ الد لتيف عم  حد د 
 .:9>2الجديدة التزامًا محماإاًل، بقب ؿ مبدأ الد لتيف عم  حد د 

 40/3/4023األىرام العربي، 
 

 إسرائيميةترفض العودة لممفاوضات مقابل بوادر حسن نية  سطينيةالفم السمطة 3
سػػاد التشػػاـؤ السػػاحة الفمسػػطينية االربعػػاء تجػػاه زيػػارة الػػرسيس االمريكػػي بػػاراؾ ا بامػػا  : ليػػد عػػ ض - راـ اهلل

 اعمػف عػف التػزاـ ال اليػات المتحػدة االمريكيػة بػامف اسػراسيؿ فػي ظػؿ  جػ د تحػالؼ بػيف  إلسراسيؿالذ   صؿ 
 طرفيف  صفو باالبد .ال

 فيما عبرت معظـ اال ساط الفمسطينية االربعاء عف تشاؤميا مف زيػارة ا بامػا لممنطقػة بحجػة انيػا لػف تخػرج 
عػف اطػار تقػديـ المزيػد مػف الػدعـ السػراسيؿ أعمػف كبيػر المفا  ػيف الفمسػطينييف صػاسب عريقػات أف الػرسيس 

و استسناؼ مفا  ات السالـ مقابؿ بػ ادر حسػف ن ايػا الفمسطيني محم د عباس سيبمغ الرسيس األمريكي رف 
 إسراسيمية.

 قاؿ عريقات لإلذاعة الفمسطينية الرسمية 'سنطمب مف الرسيس أ باما إلزاـ إسراسيؿ بما عمييا مف اسػتحقاقات 
 لػػيس بػػ ادر حسػػف نيػػة ألف مػػػا بيننػػا  بيػػنيـ التزامػػات م قعػػة'، مشػػػيرا الػػ  عػػدـ تمقػػي السػػمطة أ  أفكػػػار أ  

رات أمريكية جديدة الستسناؼ المفا  ات بما في ذلؾ إمكانية عقػد لقػاءات إناسيػة فػي العاصػمة األردنيػة مباد
 عماف.

 شدد عريقات عم  أنو 'ال جد ى لمحديث عػف طػرح أفكػار أ  مبػادرات السػتسناؼ مفا  ػات السػالـ'، من ىػا 
 ة السالـ  مرجعيتيا لـ ينفذ.بالمسة مف التزامات إسراسيؿ  ما عمييا تجاه عممي 1;ال  أف أكإر مف 

 أ اؼ 'نحف عم  استعداد لتقديـ تنازالت مؤلمة  لكػف السػالـ يحتػاج إلػ  أفعػاؿ  لػيس أقػ اال،  بحاجػة إلػ  
عامػا'، من ىػا  10 ىػذا لػـ تقبمػو منػذ  :9>2حك مػة إسػراسيمية تقبػؿ بمبػدأ الػد لتيف عمػ  الحػد د المحتمػة عػاـ 

ارض قبػػػػؿ المفا  ػػػػات،  قػػػػاؿ 'الخطػػػػة السياسػػػػية لمحك مػػػػة  الػػػػ  اف اسػػػػراسيؿ تسػػػػع  لفػػػػرض حقػػػػاسؽ عمػػػػ 
اإلسػػراسيمية تقػػـ  عمػػ  بنػػاء المزيػػد مػػف االسػػتيطاف  مػػف إػػـ بعػػد ذلػػؾ ال قػػ ؼ أمػػاـ العػػالـ  القػػ ؿ لمفمسػػطينييف 

 تعال ا نتفا ض لصناعة السالـ'.
ارة أ بامػا لممنطقػة، لػف  صرح ع   المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، حنا عميرة االربعاء، أف زي

سراسيؿ  ا ح.  ترفع سقؼ الت قعات الفمسطينية منيا، ألف االنحياز األمريكي إلم
 اشػػار عميػػرة فػػػي تصػػريحات صػػػحافية الػػ  أف المجنػػػة التنفيذيػػة لمنظمػػػة التحريػػر الفمسػػػطينية، ت افقػػت عمػػػ  

 لقاسػػو الػػػرسيس الفمسػػػطيني ق ػػايا ىامػػػة  مصػػيرية لطرحيػػػا عمػػ  أ بامػػػا خػػالؿ زيارتػػػو لالرا ػػي الفمسػػػطينية 
محم د عباس،  أ ؿ ىذه الممفات ىي المفا  ات مػع اسػراسيؿ،  العراقيػؿ التػي ت ػعيا حك مػة نتنيػاى  أمػاـ 

 استسناؼ المفا  ات.
 مف طرفو قاؿ د.  اصؿ أب  ي سؼ، االميف العاـ لجبية التحرير الفمسطينية ع   المجنة التنفيذيػة لمنظمػة 

ف ال نع ؿ عم  زيارة الرسيس ا باما  ىناؾ ا ل يػات فػي اجنػدة زيارتػو  خاصػة الممػؼ التحرير الفمسطينية 'نح
االيراني  الس ر ،  عم  ىذه االر ية نؤكد باف الرسيس ا بامػا تحػدث فػي  اليتػو اال لػ  عػف د لػة فمسػطينية 

التػػي تجمػػع   لكػػف لالسػػؼ لػػـ تتحقػػؽ، الفتػػا اف ىػػذه الزيػػارة تػػاتي فػػي ظػػؿ اسػػتمرار حك مػػة االحػػتالؿ الجديػػدة
 أحزابيا عم  االحتفاظ بالقدس،  عدـ إخالء المست طنات مف ال فة الغربية'.

 42/3/4023القدس العربي، لندن، 
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 بقوانين الشرعية الدولية لحل الصراع  لاللتزاممنظمة التحرير تدعو أوباما  2

الػػػرسيس األمريكػػػي بػػػاراؾ طالػػػب ع ػػػ  المجنػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية صػػػالح رأفػػػت، : راـ اهلل
ا بامػػا، بػػالتزاـ بقػػ انيف الشػػرعية الد ليػػة لحػػؿ الصػػراع الفمسػػطيني ػ اإلسػػراسيمي  اإللتػػزاـ بمػػا طرحػػو فػػي بدايػػة 
قامػػة د لػػة   اليتػػو األ لػػ  إتجػػاه الشػػعب الفمسػػطيني، عنػػدما دعػػا إسػػراسيؿ ل قػػؼ كػػؿ اإلجػػراءات اإلسػػتيطانية  ا 

 .1022فمسطينية في العاـ 
الفمسػطينية، أ بامػا لممارسػة ال ػغط عمػ   (مػ طني ( إلذاعػة 3|10ي تصػريحات لػو األربعػاء   دعا رأفت ف

حك مػػة نتنيػػاى  ل قػػؼ كػػؿ أشػػكاؿ الت سػػع اإلسػػتيطاني  اإللتػػزاـ بحػػؿ الػػد لتيف عمػػ  أسػػاس حػػد د الرابػػع مػػف 
طالؽ سراح األسرى. :9>2حزيراف عاـ    ا 

 40/3/4023قدس برس، 
 

 لممنطقةمتفائمين بزيارة الرئيس األمريكي  غيرالنائب إسماعيل األشقر:  2
قػػاؿ الناسػػب إسػػماعيؿ األشػػقر ناسػػب رسػػيس كتمػػة التغييػػر  اإلصػػالح فػػي المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني غػػزة: 

التابعة لحماس فػي بيػاف صػحافي: 'إننػا فػي كتمػة التغييػر  اإلصػالح فػي المجمػس التشػريعي الفمسػطيني غيػر 
ي أ بامػػا إلػػ  المنطقػػة كػػ ف ىػػذه الزيػػارة ال تحمػػؿ برنامجػػًا يت ػػمف مصػػمحة متفػػاسميف بزيػػارة الػػرسيس األمريكػػ

الشػػعب الفمسػػطيني بقػػدر مػػا ىػػي تكػػريس لالحػػتالؿ  ىيمنػػة عمػػ  األرض  المقدسػػات كمػػا أنيػػا تػػاتي فػػي ظػػؿ 
حك مة عنصرية ت اصؿ عد انيا عم  الشعب الفمسطيني حربًا  حصارًا بغطاء مف االدارة األمريكيػة'، محػذرا 

 ة مف الع دة لممفا  ات التي  صفيا بالعبإية.السمط
 42/3/4023القدس العربي، لندن، 

 
 : خطاب أوباما صفعة "قوية" لقيادة السمطةةرزقيوس   3

قػػاؿ د. ي سػػؼ رزقػػو المستشػػار السياسػػي لػػرسيس الحك مػػة إسػػماعيؿ ىنيػػة: "إف زيػػارة : محمػػد جاسػػر - غػػزة
جو صفعة التػي  صػفيا بػػ"الق ية" لقيػادة السػمطة التػي فا  ػت الرسيس األمريكي باراؾ أ باما إل   إسراسيؿ(   

 سنة الما ية،  األنظمة العربية التي تناد  بعدؿ أمريكا". ;2االحتالؿ منذ 
 كاف ا باما قاؿ في تصػريحات لػو عقػب  صػ لو اليػـ  األربعػاء "إف  أرض فمسػطيف( ىػي األرض التاريخيػة 

ف أمنيػا مػف أمػف ال اليػات المتحػدة االمريكيػة". مؤكػدًا أف التحػالؼ لميي د،  نحف ممتزم ف بحماية  اسراسيؿ( أ
 بيف ال اليات المتحدة   إسراسيؿ( "أبد ".

 أ  ح رزقو في تصريح لػ"فمسطيف أ ف اليف"، األربعاء، قيادة السمطة  عيفة  ال تممػؾ الرؤيػة الحقيقيػة فػي 
 ج د حالة انفصاـ بيف إقافة  سياسية السػمطة الم قؼ السياسي  الإقافي لدى الشعب الفمسطيني، مشيرًا إل  

  الشعب.
 حػػذر قيػػادة السػػمطة اإلنجػػرار  راء المفا  ػػات مػػع د لػػة االحػػتالؿ اإلسػػراسيمي، ألسػػباب ماليػػة، م ػػيفًا: "أف 

 السالـ الذ  يناد  بو الجميع حطميا أ باما في زيارتو لػ إسراسيؿ(".
اسيمي، عنػدما ذكػر سػارة  يعقػ ب، قػاساًل: "ىنػاؾ انحيػاز فكػر   بيف أف ر اية أ باما ماخ ذة مف التمم د اإلسػر 

 ا ػػح،  يترتػػػب عميػػػو م قػػػؼ سياسػػػي،  ال يمكػػػف أف يكػػػ ف ألمريكػػا ليػػػا م قفػػػًا معتػػػداًل فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالحق ؽ 
 الفمسطينية".
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  أكػػد: "إف تصػػريحات أ بامػػا فييػػا تزييػػؼ لحقػػاسؽ التػػاري   ال قػػاسع عمػػ  األرض،  ىػػدـ التػػاري  الفمسػػطيني،
حينما تحدث عف اف فمسطيف المحتمة ىي أرض األجداد  اآلباء لميي د الذيف اسػت طنيا فػي العصػر الحػديث 

 بق ة السالح  بت اطؤ بريطانيا العظـ ;9>2عاـ 
 42/3/4023فمسطين أون الين، 

 
 وباما حول مطالبيا النطالق المفاوضاتالفمسطينية أعدت وثيقة أل  "نيويورك تايمز": السمطة 4

ذكػػرت صػػحيفة "ني يػػ رؾ تػػايمز" أف السػػمطة الفمسػػطينية أعػػدت  :ترجمػػة خاصػػة -القػػدس د ت كػػـ   -غػػزة 
 إيقػػة خاصػػػة سػػيقدميا الػػػرسيس الفمسػػػطيني "محمػػ د عبػػػاس" لمػػرسيس األميركػػػي "بػػػاراؾ أ بامػػا" خػػػالؿ لقاسيمػػػا 

 المنتظر اليـ  الخميس في راـ اهلل.
الصػػػحيفة األميركيػػػة، ق ليػػػا أف الػػػرسيس عبػػػاس   نقػػػؿ الم قػػػع االلكتر نػػػي لصػػػحيفة يػػػديع ت أحر نػػػ ت، عػػػف

يحػػػػرص عمػػػػ  العػػػػ دة لممفا  ػػػػات مػػػػع إسػػػػراسيؿ  بالتػػػػالي قػػػػد يخفػػػػؼ مػػػػف المطالػػػػب الفمسػػػػطينية السػػػػتسناؼ 
 المفا  ات.

  فقًا لتايمز ف ف ال إيقة التػي كتبيػا كبيػر المفا  ػيف الفمسػطينييف "صػاسب عريقػات" تشػير السػتعداد الػرسيس 
ـ يق ػػي بتجميػد البنػػاء فػػي المسػت طنات ال اقعػػة خمػػؼ "الخػط األخ ػػر" لالسػػتمرار عبػاس لمت صػػؿ إلػ  تفػػاى

 في مفا  ات ط يمة.
 حسب الصحيفة ف ف مف النقاط األخرى لم إيقة التي تنص عم  أف الرسيس عباس سيطمب مف أ بامػا إقنػاع 

 ا  ات. اعتبارىا نقطة انطالؽ لممف :9>2نتنياى  باالعتراؼ في د لة فمسطينية عم  حد د 
كمػا تت ػمف ال إيقػة "تطمينػات" مػػف السػمطة الفمسػطينية بعػدـ االسػتفادة مػػف   ػعيا األممػي الحػالي  الت جػػو 

 لمحكمة الجنايات الد لية "الىا " لمقا اة مسؤ ليف إسراسيمييف
 42/3/4023القدس، القدس، 

 
 ية منى منصور: زيارة أوباما تكريس لالحتالل ومحاولة لتحريك مم  التسو  النائب 5

أكػػدت الناسػػب فػػي المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني، منػػ  منصػػ ر، أف زيػػارة الػػرسيس األمريكػػي، بػػاراؾ : راـ اهلل
أ بامػػا، لممنطقػػة لػػف تجمػػب لمفمسػػطينييف أ  فاسػػدة تػػذكر "ألف ال اليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ال تراعػػي الحقػػ ؽ 

 حتالؿ". المصالح الفمسطينية أبدًا  تجتيد د مًا لممحافظة عم  أمف اال
 رجحػػػت منصػػػ ر الناسػػػب عػػػف نػػػابمس، فػػػي تصػػػريحات لػػػػ "قػػػدس بػػػرس"، أف تكػػػ ف الزيػػػارة التػػػي بػػػدأت اليػػػـ  

( لػػػػػ "تحريػػػػؾ" عمميػػػػة التسػػػػ ية السياسػػػػية  كسػػػػر الجمػػػػ د الحاصػػػػؿ بػػػػيف السػػػػمطة الفمسػػػػطينية 10/3األربعػػػػاء  
 ي صالح د لة االحتالؿ". االحتالؿ بعد ت قؼ العممية السياسية لفترة مف الزمف "األمر الذ  ال يصب ف

ـت ال اليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ىػػ  الحفػػاظ عمػػ  أمػػف االحػػتالؿ " ظيػػر ذلػػؾ مػػف   قالػػت الناسػػب منصػػ ر أف ىػػ
خالؿ الدعـ المالي  الم جستي الذ  قدمتو أمريكا لػ إسراسيؿ  جيشيا( خالؿ الحرب األخيرة عم  قطػاع غػزة، 

رج أمريكػػا  قتػػذاؾ إلدانػػة ذلػػؾ بػػؿ ز دت االحػػتالؿ بالعتػػاد  التػػي راح  ػػحيتيا أطفػػاؿ  نسػػاء  شػػي خ،  لػػـ تخػػ
 العسكر   السالح".

 طالبػػت الناسػػب منصػػ ر السػػمطة الفمسػػطينية بعػػدـ اإلسػػتجابة أليػػة  ػػغ ط، مػػف المت قػػع أف يقػػـ  بيػػا أ بامػػا 
 ي".عم  الفمسطينييف، لمع دة إل  مربع المفا  ات "التي لـ يجمب لمشعب س ى مزيدًا مف ال يالت  المآس
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 اعتبػػػرت الناسػػػب منصػػػ ر أنػػػو لػػػ ال "ت ع ػػػع   ػػػع االحػػػتالؿ د ليػػػًا لمػػػا زار أ بامػػػا األرا ػػػي الفمسػػػطينية". 
مؤكػػػػدة أف مػػػػف أىػػػػداؼ الزيػػػػارة أي ػػػػًا "إنػػػػي  منػػػػع" الفمسػػػػطينييف مػػػػف الت جػػػػو لممحػػػػاكـ  المؤسسػػػػات الد ليػػػػة 

 إلطالعيـ عم  مآسي الشعب  أسراه جراء االحتالؿ  ظممو.
 40/3/4023قدس برس، 

 
 تعطل المدارس في رام اهلل بسبب زيارة أوباما  الفمسطينية السمطة 6

أعمنت السمطة الفمسطينية عف تعطيؿ المدارس في راـ اهلل  البيرة،  سط ال فة الغربية المحتمة، يـ  : راـ اهلل
 (، بالتزامف مع زيارة الرسيس األمريكي باراؾ أ باما لممدينة.12/3الخميس  

(، أف التعطيػػؿ جػػػاء 10/3اهلل  البيػػػرة فػػي بيػػاف صػػػحفي تمقتػػو "قػػدس بػػػرس"، األربعػػاء    ذكػػرت محافظػػة راـ
بالتنسيؽ مػع  زارة التربيػة  التعمػيـ العػالي فػي حك مػة راـ اهلل. مشػيرة إلػ  أف المػدارس التػي تقػع خػارج حػد د 

 المدينتيف سيك ف الد اـ فييا اعتياد .
فػرض طػ ؽ أمنػي فػي راـ اهلل، خػالؿ زيػارة الػرسيس االمريكػي  كانت األجيزة األمنيػة الفمسػطينية أعمنػت عػف 

بػػػاراؾ أ بامػػػا المقػػػررة غػػػًدا الخمػػػيس لممدينػػػة،  أعمػػػف حػػػرس الػػػرسيس محمػػػ د عبػػػاس أنػػػو سػػػيت ل  بشػػػكؿ تػػػاـ 
 االشراؼ عم  ترتيبات زيارة الرسيس األميركي لمدينتي راـ اهلل  بيت لحـ.

د غسػػاف نمػػر، فػػي تصػػريحات إذاعيػػة إف المربػػع األمنػػي  قػػاؿ مػػدير داسػػرة االعػػالـ فػػي حػػرس الػػرسيس، العقيػػ
الػذ  سػيتـ إغالقػػو خػالؿ زيػػارة أ بامػا، يمتػػد مػف مسػت طنة "بيػػت إيػؿ"، شػػرؽ راـ اهلل، إلػ  مقػػر الرساسػة  مػػف 

 مقر الرساسة لمركز شباب البيرة.
حػػرس الػػرسيس   أ ػػاؼ أف المربػػع األمنػػي سػػيك ف فيػػو االغػػالؽ لفتػػرات محػػد دة مػػف اليػػ ـ.  تػػابع: "أف أفػػراد

 سينتشر ف في المكاف  سيك ف ىناؾ رقمًا مجانيًا لمط ارئ في حاؿ االغالؽ التاـ".
 40/3/4023قدس برس، 

 
 البرغوثي: إقامة حي "أحفاد يونس" رسالة ألوباما حول مخاطر االستيطان  النائب 20

يف إلػػػػ  االن ػػػػماـ دعػػػػا الناسػػػػب فػػػػي المجمػػػػس التشػػػػريعي الفمسػػػػطيني مصػػػػطف  البرغػػػػ إي الفمسػػػػطيني: راـ اهلل
لمم اطنيف المرابطيف في حي "أحفاد ي نس" الذ  أقامو النشطاء قػرب القػدس المحتمػة، منًعػا لالسػتيالء عمييػا 

 مف قبؿ االحتالؿ  بناء مست طنات.
 أ اؼ البرغ إي في بياف صحفي تمقتو "قػدس بػرس" أف "إقامػة حػي أحفػاد يػ نس تحمػؿ رسػالة الػ  الػرسيس 

مػا تػدع ه إلػ   قػؼ االنحيػاز لجانػب إسػراسيؿ  االلتفػات إلػ  مخػاطر االسػتيطاف الػذ  لػـ األمريكي باراؾ أ با
 يبؽ  لـ يذر مف األرض الفمسطينية  الذ  يبدد حؿ الد لتيف".

 أشار إل  أف إقامػة حػي "أحفػاد يػ نس" ىػ  "شػكؿ مػف أشػكاؿ المقا مػة الشػعبية،  تاكيػد عمػ  إصػرار شػعبنا 
االحػػتالؿ العنصػػرية"، م  ػػًحا أف "نتنيػػاى  الػػذ  يمػػارس االكاذيػػب فػػي  عمػػ  م اجيػػة االسػػتيطاف  سياسػػات

مػؤتمره الصػحفي مػػع الػرسيس األمريكػي بػػاراؾ ا بامػا بحديإػػو عػف التزامػو بحػػؿ الػد لتيف ىػ  نفسػػو مػف أعطػػ  
أ امػػره لجػػيش االحػػتالؿ ليفػػرض حصػػارا عمػػ  قريػػة بػػاب الشػػمس  يمنػػع سػػيارات اإلسػػعاؼ مػػف الػػدخ ؿ الييػػا 

 طنيف مف دخ ؿ المنطقة". يمنع الم ا
 42/3/4023قدس برس، 
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 لبنان لمدراسة بجامعات غزة لالجئيالمزيني: منح دراسية أسامة  22
منحػػة دراسػػية لطمبػػة لبنػػاف  80أكػػد  زيػػر التربيػػة  التعمػػيـ العػػالي د. أسػػامة المزينػػي أف  زارتػػو مسػػتعدة لتقػػديـ 

بطمػػػب ابتعػػػاث عػػػدد مػػػف الطػػػالب الفمسػػػطينييف  لمدراسػػػة فػػػي جامعػػػات قطػػػاع غػػػزة، بعػػػد أف تقػػػدـ  فػػػدًا لبنانيػػػاً 
الالجسيف في مخيمػات لبنػاف لمدراسػة فػي جامعػات قطػاع غػزة، عمػ  أف يرسػؿ ال فػد كشػ فات باسػماء الطمبػة 

 المرشحيف لمدراسة  معدالتيـ، التخاذ اإلجراءات الالزمة  القان نية، ل ماف سير الدراسة بشكؿ سميـ.
ء فػػػرع إلحػػػدى الجامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي لبنػػػاف، لمتيسػػػير عمػػػ  الطمبػػػة   عػػػد المزينػػػي بدراسػػػة مقتػػػرح إنشػػػا

الفمسطينييف ىناؾ،  مساىمة مف  زارة التعميـ فػي دعػـ القطػاع التعميمػي فػي المخيمػات الفمسػطينية، لالرتقػاء 
 بيـ  با  اعيـ.

مػؤتمر "الشػباب  الق ػية  جاء ذلؾ خالؿ استقباؿ  زارة التربية  التعميـ العالي  فدًا لبنانيػًا مػف المشػاركيف فػي
الفمسطينية في ظؿ الربيع العربي"، الذ  عقدتو الكتمة اإلسالمية في غػزة قبػؿ أيػاـ، بمشػاركة عػدد مػف الكتػؿ 

 الطالبية  المؤسسات الشبابية في البمداف العربية.
 42/3/4023فمسطين أون الين، 

 
 م واهلل وغزة النائب جمعة يكش  النقاب عن اتفاق سري بين سمطة الطاقة في را 24

اكػػد الناسػػب اشػػرؼ جمعػػة ع ػػ  المجمػػس التشػػريعي أف إمػػة اتفػػاؽ قػػد  قػػع قبػػؿ شػػير بػػيف سػػمطة : غػػزة /سػػما
التػي تتػ ل  مسػس ليتيا  - سمطة الطاقػة فػي قطػاع غػزة  -راـ اهلل  -الطاقة ف  حك مة الدكت ر سالـ فياض 

 :تفاؽ بيف الجانبيف عمي اآلتيحركة حماس، فيما يتعمؽ بخص مات الكيرباء عمي الم ظفيف،  تـ اال
 الؼ م ظؼ ممف يستيمك ف استيالكا عاديا. 31شيكؿ عمي عدد  2:0يتـ خصـ مبمغ  -2
 900الػي  300م ظػؼ ممػف يسػتيمك ف مػا بػيف  0>1الؼ   22شيكؿ عمي عدد  1:0يتـ خصـ مبمغ  -1

 شيكؿ شيريا
 تراؾ عمي اسماسيـم ظؼ ممف ليس لدييـ اش 800;شيكؿ عم  عدد  1:0يتـ خصـ مبمغ  -3
 شيكؿ شيريا. 2100م ظؼ ممف يتجا ز استيالكيـ مبمغ  >28شيكؿ عم  عدد  800يتـ خصـ مبمغ  -9

كما  ا اؼ الناسب اشرؼ جمعة اف ىذه الكش فات تـ ارساليا مف سمطة الطاقػة فػ  غػزة الػي سػمطة الطاقػة 
  زارة المالية خطايف  ىـ / ف  راـ اهلل  التي بد رىا ارسمتيا الي  زارة المالية  ىنا ارتكبت

شػيكؿ حسػب  1:0م ظػؼ  كػاف مػف المفػر ض اف يػتـ خصػـ  0>221شػيكؿ عػف  800_ قامت بخصػـ 2
 االتفاؽ

 تـ خصـ شير  يناير  فبراير بدال مف فبراير فقط. -1
 لذا طالب الناسب اشرؼ جمعة :

مػػا تػػـ خصػػمو الػػي راتػػب  االعتػػراؼ بالخطػػا  تصػػحيحو،  ذلػػؾ بارجػػاع الحقػػ ؽ الػػي اصػػحابيا با ػػافة :ا ال
 شير مارس.

 االعالف عف االتفاؽ الذ  تـ بيف راـ اهلل  غزة بتفاصيمو  فقا لمبدأ الشفافية. :إانيا
اما بخص ص  قؼ ر اتب الم ظفيف الذيف ليـ ت كيالت فقد اكد جمعػة بػاف ىػذه جريمػة فػ  القػان ف المػدني 

تعمػػـ حك مػػة راـ اهلل قػػد غػػادر الػػ طف تحػػت   يجػػب اف تت قػػؼ فػػ را حيػػث الكإيػػر مػػف ىػػؤالء المػػ ظفيف كمػػا
ظر ؼ قاىرة  البعض االخر ارسؿ مبع إا مف قبؿ  زارتو ف  مياـ اخر   اخريف قد خرج ا لظر ؼ انسػانية 

 خاصة ناىيؾ عمف ىـ في سج ف االحتالؿ الصيي ني.
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يف المظم ميف حتي  تعيد جمعة انو سيستمر بال ق ؼ ى   زمالسو مف كتمة فتح البرلمانية الي جانب الم ظف
 تعاد ليـ حق قيـ كاممة غير منق صة.

 42/3/4023وكالة سما اإلخبارية، 
 

 سيشكل لجنة لمتحقيق بخصومات الموظفين "التشريعي"أبو بكر: النائب  23
 صػػفت الناسػػب عػػف حركػػة "فػػتح" فػػي المجمػػس التشػػريعي نجػػاة أبػػ  بكػػر، الخصػػ مات : محمػػد جاسػػر - غػػزة

مة راـ اهلل مف م ظفييػا بانيػا باطمػة  غيػر قان نيػة، مشػيرة فػي ال قػت ذاتػو الػ  أف المالية التي اقتطعتيا حك  
 التشريعي سيشكؿ لجنة تحقيؽ لمساسمة الحك مة ح ؿ استقطاع مف ر اتب م ظفي الحك مة.

 أشارت أب  بكر في تصريحات لػ"فمسطيف أ ف اليف" إل  أف لجنة التحقيؽ سيتـ تشكيميا لمراجعة ىذا القػرار 
اكد مف صحة الخصػـ عمػ  أ  مػ اطف  فػي حػاؿ كػاف ىنػاؾ أ  أخطػاء سػتتـ إعػادة كافػة الحقػ ؽ حتػ   الت

  ل  كاف ما سيتـ إرجاعو قميؿ.
 2100-800 كانػػت حك مػػة راـ اهلل برساسػػة سػػالـ فيػػاض، قػػد أقػػدمت عمػػ  خصػػـ مبػػالغ ماليػػة تتػػر اح بػػيف 

 ير الكيرباء.شيكؿ مف ر اتب الم ظفيف بقطاع غزة بد اعي تسديد تراكـ ف ات
 40/3/4023فمسطين أون الين، 

 
 لم ولن تغير من حقائق التاريخ شيئاً  "أرض فمسطين لمييود"الرشق: تصريحات أوباما أن  14

استنكر ع   المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشؽ، بشدَّة التصريحات التي أطمقيا الرسيس 
األرا ي المحتمة،  التي قاؿ فييا إف "أرض األمريكي باراؾ أ باما اليـ  في خطابو عقب  ص لو إل  

 فمسطيف ىي األرض التاريخية لميي د".
 كاف أ باما قد ذكر خالؿ لقاءه رسيس د لة االحتالؿ شمع ف بيرس عم  دعـ ال اليات المتحدة الالمحد د 

 لد لة االحتالؿ، زاعما أف أرض فمسطيف ىي أرض لميي د.
بعاء، أف ىذه التصريحات تعبر عف االنحياز فا ح مف قبؿ  أكد الرشؽ في تصريح صحفي الي ـ األر 

اإلدارة األمريكية لالحتالؿ، مشيرا ال  أف "تصريحات  م اقؼ الرسيس األمريكي ىذه لـ  لف تغير مف 
 ال قاسع  حقاسؽ التاري  شيسا".

لفمسطيني يمإؿ  أ  ح القياد  في حماس أف المراىنة عم  اإلدارة األمريكية أ  غيرىا لنيؿ حق ؽ الشعب ا
 عبإا ال طاسؿ منو، مشددا عم  أف الشعب الفمسطيني سينتزع حق قو بصم ده  مقا متو.

 20/3/2013فمسطين أون الين، 
 

 لألقصى وتحذر من خطورتيا في إضفاء شرعية لالحتاللالمتوقعة زيارة أوباما  ترفضحماس  51
يس األمريكي باراؾ أ باما المت قعة لألقص  القدس المحتمة: أعمنت حركة "حماس" رف يا الكامؿ لزيارة الرس

بحماية االحتالؿ  حذرت مف خط رتيا في إ فاء شرعية  قالت بانيا "زاسفة لالحتالؿ عم  األقص  
  المقدسات اإلسالمية".

(  أرسمت نسخة منو لػ "قدس 3|20 قاؿ بياف لحركة المقا مة اإلسالمية "حماس" صدر الي ـ األربعاء  
في حركة "حماس" نعمف رف نا المطمؽ ليذه الزيارة تحت رعاية االحتالؿ الصيي ني  نحذر مف برس": "إنَّنا 
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خط رتيا  خرقيا لمم اإيؽ الد لية ب  فاء الشرعية لالحتالؿ  تكريس ىيمنتو عم  المسجد األقص  الذ  ى  
  قؼ إسالمي خالص".

ليذه الزيارة المحتممة، ف نَّنا نطالب اإلدارة  أ اؼ: "إنَّنا في ال قت الذ  نحذر فيو مف التداعيات الخطيرة 
األمريكية إل  إعادة النظر في ترتيب ىذه الزيارة تحت حراسة االحتالؿ  العد ؿ عنيا  عدـ المشاركة في 

 تكريس االحتالؿ  تعزيز مخططاتو التي يدية لممعالـ  المقدسات اإلسالمية.
 20/3/2013قدس برس، 

 
 "إسرائيل"ما تيد  إلى تقديم الدعم السياسي األمريكي المطمق لصالح زيارة أوبا: فمسطينيةفصائل  16

زيارة أ باما غير مرحب “إف ” حماس“قاؿ سامي أب  زىر  الناطؽ باسـ حركة   كاالت: -فمسطيف المحتمة
 ”.بيا فمسطينيا ألنيا تيدؼ إل  تقديـ الدعـ السياسي األمريكي المطمؽ لصالح االحتالؿ

ة الجياد اإلسالمي خالد البطش، ال اليات المتحدة إل  الت قؼ عف ممارسة ال غط  دعا القياد  في حرك
جبارىا عم  تقديـ مزيد مف التنازالت.  عم  الشعب الفمسطيني  قيادة السمطة لفرض تس ية مف طرؼ  احد  ا 

  تمن  أال تستجيب السمطة لم غ ط األمريكية التي تسع  إل  تاجيؿ المصالحة.
إف ىناؾ إجماعًا فمسطينيًا ح ؿ “المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف جميؿ مزىر:  قاؿ ع   المجنة 

، داعيًا عباس إل  عدـ ”رفض زيارة أ باما، التي تندرج في سياؽ السياسات األمريكية المنحازة لالحتالؿ
 الخ  ع لالبتزاز  ال غ ط األمريكية.

تاتي في ظؿ االنحياز األمريكي “يارة أ باما إل  المنطقة  قالت الق ى ال طنية  اإلسالمية، في بياف، إف ز 
التي ت اصؿ ممارساتيا االحتاللية مف عد اف  حشي  ارتكاب الجراسـ المتالحقة بحؽ ” إسراسيؿ“ال ا ح ؿ 

 ”.أبناء شعبنا الفمسطيني  ت اصؿ سياسة االستيطاف  حمالت االعتقاؿ المت اصمة في األرا ي الفمسطينية
21/3/2013رقة، الخميج، الشا  

 
 فتححركة  حماس تكش  ضموع صحيفة مصرية بنشر وثائق مزّورة مصدرىا :"قدس برس" 17

غزة: كشفت حركة حماس النقاب عما أسمتو بػ "تبادؿ األد ار" في الحممة اإلعالمية التي تشنيا بعض 
كدت أنيا ت منت  ساسؿ اإلعالـ المصرية عمييا منذ مدة،  تتيميا فييا بالتدخؿ في الشاف المصر ،  أ

  إاسؽ مز رة بيدؼ اإلساءة لممقا مة.
لػ "قدس برس" جيات في حركة   اتيـ الناطؽ باسـ "حماس" الدكت ر سامي أب  زىر  في تصريحات خاصة

"فتح" بالت اطؤ مع أطراؼ إعالمية مصرية مف خالؿ  إاسؽ مز رة لإلساءة لممقا مة،  قاؿ: "تنفي حركة 
( 3|20" ال إيقة المز رة  التي نشرتيا صحيفة /الي ـ السابع/ يـ  األربعاء  المقا مة اإلسالمية "حماس

 نسبتيا إل  كتاسب القساـ،  لمعمـ ف ف مصدر ىذه ال إيقة المز رة ى  م قع /فمسطيف برس/ التابع لمحمد 
حيفة آذار  مارس( الجار ،  لذا ف ف ص 4دحالف، الذ  قاـ بنشر ىذه ال إيقة عم  الم قع نفسو بتاري  

/اليـ  السابع/ التي زعمت أنيا حققت سبقًا إعالميًا  ىميًا مف خالؿ تكرارىا لتسريبات قديمة، أساءت إل  
 نفسيا".

 20/3/2013قدس برس، 
 
 لحركة حماس في الخميل اً تابع العبري: األمن الفمسطيني اكتش  مصنعا لممتفجرات اال"موق" "و  18
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سيمية أف األجيزة األمنية الفمسطينية اكتشفت اليـ  األربعاء، زعمت مصادر إعالمية إسرا :القدس المحتمة
 مصنعا لممتفجرات تابع لحركة حماس في قرية ص ريؼ شماؿ غرب الخميؿ.

 قاؿ م قع " اال" العبر  نقال عف مصادر لـ يكشفيا إف األجيزة األمنية الفمسطينية اكتشفت مختبرا 
 كيم غرامات مف الم اد المتفجرة.لممتفجرات في قرية ص ريؼ   بطت فيو عشرات ال

  أ اؼ الم قع "أف احد نشطاء حماس كاف مسؤ ال عف المختبر  تخزيف المتفجرات داخؿ بيتو".
 21/3/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
 جديدة الستئنا  المفاوضات مبادراتتحمل  فتح: زيارة أوباما ال 19

"فتح" في قطاع غزة يحي  رباح إف زيارة الرسيس  قاؿ ع   الييسة القيادية العميا لحركة: محمد جاسر-غزة
األمريكي باراؾ أ باما إل  المنطقة ال تحمؿ مبادرات جديدة لدفع عممية المفا  ات بيف السمطة الفمسطينية 

   إسراسيؿ( المت قفة منذ عدة سن ات الما ية.
لة االحتالؿ اإلسراسيمي بد لة  شدد رباح في تصريح لػ"فمسطيف أ ف اليف"، األربعاء، عم   ر رة اعتراؼ د  

 مف حيزراف فمسطينية محتمة  ليست أرا ي متنازع عمييا. 4فمسطيف، باإل افة إل  أف أرا ي 
 تجدر اإلشارة إل  أف ىذه الزيارة األ ل  أل باما في  اليتو الإانية بعد ي ميف مف مصادقة البرلماف 

 نياميف نتنياى  الجديدة. اإلسراسيمي عم  حك مة االحتالؿ اإلسراسيمي برساسة ب
20/3/2013فمسطين أون الين،   

 
 شعث: ال أمل في حكومة نتنياىو الجديدة إال بضغط أمريكي وأوروبي عمييا 20

راـ اهلل: أكد الدكت ر نبيؿ شعث، ع   المجنة المركزية لحركة "فتح"، أنو ال أمؿ في الحك مة اإلسراسيمية 
 عمييا. الجديدة إال بال غط األمريكي  األ ر بي

( أذاعيا القسـ اإلعالمي لحركة "فتح"، أف الحك مة 3|20 رأى شعث في تصريحات لو اليـ  االربعاء  
اإلسراسيمية بتشكيمتيا الحالية مف الصعب جدا أف تسير باتجاه السالـ ما لـ يكف ىناؾ  غط أمريكي 

ير ىذه الحك مة باتجاه السالـ  أ ر بي عمييا لالنصياع إل  متطمبات سالـ حقيقي،  قاؿ: "ال أرى أف تس
 كؿ ما تتحدث عنو مف إجراءات تسمييا بناء إقة ىي إجراءات بناء إقة مع الرسيس األمريكي باراؾ ا باما 

  ليس إجراءات بناء إقة معنا".
 20/3/2013قدس برس، 

 
 فتح تتيم حكومة غزة باستدعاء عدد من كوادرىا 21

جياز األمف الداخمي التابع لحك مة القطاع، باستدعاء عدد ي  بي آ : اتيمت حركة فتح في غزة،  -غزة 
 مف ك ادر ىا لمتحقيؽ.

 ذكرت فتح في بياف تمقت 'ي نايتد برس انترناش ناؿ، نسخة منو، أسماء بعض ك ادرىا في غزة  قيادات 
 الشبيبة الفتحا ية، مشيرة ال  أنو تـ استدعاؤىـ مرات عديدة متتالية خالؿ ىذا الشير.

ياف 'اف ىذه االستدعاءات تندرج  مف سياسة ميينة تتبعيا الحك مة المقالة بالتعامؿ مع أبناء  قاؿ الب
 حركة فتح،   مف سياسة لمنع أ  نشاط لحركة فتح بغزة،  استمرارا بمالحقة ك ادر الحركة'.
21/3/2013القدس العربي، لندن،   
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 خمى عن الدفاع عن نفسيا آلخرينال يمكن أن تت.. و ممتزمة بحل الدولتين "سرائيلنتنياىو: "إ 44

ف مػػف الناصػػرة، أف رسػػيس الحك مػػة ناديػػة سػػعد الػػدي   برىػػـ  جرايسػػي، عػػف 42/3/4023 الغــد، عّمــانذكػرت 
 صػػ لو إلػػ  إسػػراسيؿ ظيػػر أمػػس األربعػػاء، قػػاسال، "شػػكرا  عنػػد نتنيػػاى  شػػكر الػػرسيس األميركػػي بػػاراؾ أ بامػػاال

غيرات تاريخية في الشػرؽ األ سػط،  شػكرا عمػ  مػ قفكـ الحػاـز لدعمكـ   ق فكـ ال  جانب اسراسيؿ في فترة ت
لػػدعـ اسػػراسيؿ لتكػػ ف قػػادرة عمػػ  الػػدفاع عػػف نفسػػيا فػػي   جػػو كػػؿ تيديػػد،  عمػػ  الػػدعـ غيػػر المسػػب ؽ ألمػػف 

 اسراسيؿ  التعا ف األمني.
حاجػة ليػذا  اؼ نتنياى  قاسال، إف التحالؼ بيننا غير قابؿ لمكسػر،  فػي شػرؽ أ سػط لػيس مسػتقرا، فػ ف الأ  

التحػالؼ أكبػػر مػف أ   قػػت م ػ ، فيػػذا المفتػاح ل قػػؼ كػؿ المخػػاطر  دفػع السػػالـ،  ىػذه الطريػػؽ لم صػػ ؿ 
الػػ  سػػالـ قػػادر عمػػ  السػػالـ مػػع جيراننػػا، السػػالـ الػػذ  يريػػده الشػػعب االسػػراسيمي مػػف اعمػػاؽ لقبػػو، إننػػا نريػػد 

ت االربػػع المقبمػػة، مػػف اجػػؿ تعزيػػز ىػػذا سػػالما مػػع جيراننػػا الفمسػػطينييف،  أنػػا آمػػؿ أف نعمػػؿ معػػؾ فػػي السػػن ا
 التحالؼ بيننا".

 قػػاؿ الػػرسيس االسػػراسيمي شػػمع ف بيػػرس، "إف أميركػػا  قفػػت الػػ  جانبنػػا منػػذ البػػدايات، فػػانتـ تػػدعم ننا ببنػػاء 
  طننا مف جديد  نحميو".

 اختتمػػاه  ىػذا  أجػػرى أ بامػا أمػػس لقػػاء مػع الػػرسيس االسػػراسيمي شػمع ف بيػػرس، تػاله لقػػاء مطػػ ؿ مػع نتنيػػاى ،
بمؤتمر صحفي،  عدد فيو نتنياى ، الق ايا التي طرحت فػي المقػاء مػع ا بامػا، بػدءا مػف إيػراف إػـ التطػ رات 
فػػي سػػ رية،  مػػف إػػـ الق ػػية الفمسػػطينية،  قػػاؿ نتنيػػاى ، إف الػػرسيس أ بامػػا أبػػدى اصػػرارا فػػي منػػع إيػػراف مػػف 

ارات الدبم ماسػػػية  العق بػػػات الد ليػػػة، إال أف تحقيػػػؽ سػػػالح نػػػ   ،  أف ال اليػػػات المتحػػػدة تريػػػد اسػػػتنفاذ المسػػػ
 اسراسيؿ ترى في أف ىذا مف الممكف أف يحقؽ انجازا، إذا ما تـ في ظؿ تيديد عسكر .

 بالشاف الس ر ، قاؿ نتنياى ، إف رؤية تؿ أبيب   اشنطف مشتركة برؤية س رية مستقرة  تعيش بسػالـ،  أف 
 امؿ، ال  أف تسمييـ اسراسيؿ "منظمات ارىابية".اسراسيؿ معنية بعدـ  ص ؿ أسمحة الدمار الش

 قػػاؿ نتنيػػاى ، إف العػػالـ يسػػاؿ عػػف سياسػػة حكػػ متي الجديػػد التػػي اقيمػػت قبػػؿ يػػ ميف،  أف اقػػ ؿ، إف اسػػراسيؿ 
ممتزمة بحؿ الد لتيف لمشعبيف،  ىي معنية بدفع السالـ،  استسناؼ المفا  ات مع الفمسطينييف، بيدؼ انياء 

 الصراع ال  األبد.
عقد  أ باما االربعاء  نتنياى ، مف الناصرة،  عف  كاالت، أف 42/3/4023القدس العربي، لندن،  أ افت 

اجتماعا إناسيا ركز عمػ  البرنػاما النػ    االيرانػي  الحػرب الػداسرة فػي سػ رية  محادإػات السػالـ المت قفػة مػع 
 الفمسطينييف.

الرسيسػػػؿ   فػػػي القػػػدس بعػػػد محادإػػػات اجراىػػػا مػػػع كػػػاف ا بامػػػا قػػػد  صػػػؿ الػػػ  المقػػػر الرسػػػمي القامػػػة نتنيػػػاى  
  باما بغرس شجرة في حديقة المقر الرساسي.أ.  قاـ اإلسراسيمي شيمع ف بيريز

قاؿ إف إسراسيؿ  رسيس ال زراء اإلسراسيمي ، أف كاالت، عف 42/3/4023، الحياة الجديدة، رام اهلل جاء في 
" مممحػػا إلػػ  خطػػة محتممػػة لشػػف ىجػػـ  منفػػرد عمػػ  "ال يمكػػف أف تتخمػػ  عػػف حػػؽ الػػدفاع عػػف نفسػػيا آلخػػريف

المنشآت الن  ية اإليرانية...إذا قررت إيػراف صػنع سػالح نػ    ... فسػيحتاج ذلػؾ منيػا نحػ  عػاـ".  قػاؿ إنػو 
يامػػػؿ أف تسػػػاعد زيػػػارة أ بامػػػا فػػػي فػػػتح صػػػفحة جديػػػدة لحػػػؿ الصػػػراع مػػػع الفمسػػػطينييف  يامػػػؿ فػػػي اسػػػتسناؼ 

 .1020محادإات السالـ المت قفة منذ 
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 بيريز: لحسن الحظ تم تدمير قدرة سورية النووية 43
كػػد الػػرسيس االسػػراسيمي شػػمع ف بيريػػز االربعػػاء بانػػو ال يجػػب أالقػػدس ػ الناصػػرة ػ 'القػػدس العربػػي'  كػػاالت: 

 قػػاؿ بيريػػز فػػي مػػؤتمر  السػػماح لمخػػز ف االسػػمحة الكيمياسيػػة السػػ رية بػػال ق ع فػػي ايػػد  جماعػػات ارىابيػػة.
لرسيس االمريكي باراؾ ا باما 'لحسف الحظ تػـ تػدمير قػدرة سػ رية الن  يػة  لكػف لالسػؼ صحافي مشترؾ مع ا

فاف ترسانة االسمحة الكيمياسية ما زالت باقية'، مؤكدا انو 'ال يجب اف نسمح ليػذه االسػمحة بػال ق ع فػي ايػد  
 فاف ىذا قد يؤد  ال  ماساة كبيرة'. --االرىابييف 

كػد بيريػز أ   'زعيـ عالمي بارز' اظير التزاما شخصيا عميقػا لحمايػة اسػراسيؿ. شاد بيريز با باما   صفو انوأ  
فػػي خطػػاب االسػػتقباؿ اف 'عالمػػا بػػد ف صػػداقتكـ سػػيدع  الػػ  عػػد اف  ػػد اسػػراسيؿ. فػػي ا قػػات السػػمـ  فػػي 

 ا قات الحرب، دعمكـ السراسيؿ إابت'.
 42/3/4023، القدس العربي، لندن

 
 في ظل غياب حل الدولتين حمول مرحميةإلى ين التوصل والفمسطيني "سرائيل"إعمى باراك:  42

 صػػؼ  زيػػر األمػػف االسػػراسيمي المنصػػرؼ، اييػػ د بػػراؾ زيػػارة أ بامػػا لممنطقػػة بانيػػا تػػاتي فػػي ت قيػػت مصػػير  
  تحمؿ في طياتيا فرصة لتغيير ال اقع االقميمي.

األمريكيػة، غػداة تركػو ميػاـ  ا اؼ باراؾ في مقالة نشرىا، أمس االربعاء، في مجمػة   ؿ "سػتريت ج رنػاؿ" 
منصػػبو، اف  السػػن ات االخيػػرة شػػيدت ىػػزة ار ػػية جيػػ  سياسػػية أطاحػػت بالنظػػاـ االقميمػػي الػػذ  بنػػي خػػالؿ 

 اجياؿ  في المنطقة،  حممت بداًل منو انظمة غير مستقرة  د ال مفككة. 
حة بػػآالؼ الصػػ اري ، بػػاراؾ يػػرى اف التحػػد  الحقيقػػي فػػي منطقػػة الشػػرؽ اال سػػط ىػػ  "الػػد ؿ المتفككػػة المسػػمت 

 ت اجػػػد ا"لمنظمػػػات االرىابيػػػة" عمػػػ  ارا ػػػي ىػػػذه الػػػد ؿ، إ ػػػافة لمحػػػا الت ايػػػراف الحصػػػ ؿ عمػػػ  السػػػالح 
 ."الن   

راؾ اف اسػػػتمرار الجمػػػ د السياسػػػي سػػػ ؼ يػػػؤد  الػػػ  الد لػػػة "إناسيػػػة الق ميػػػة". افػػػي السػػػياؽ الفمسػػػطيني رأى بػػػ
يػػات المتحػػدة  الػػد ؿ "المعتدلػػة" فػػي المنطقػػة بطػػرح مبػػادرة  اقتػػرح بػػاراؾ بػػاف تقػػـ  اسػػراسيؿ  بغطػػاء مػػف ال ال

سياسية شجاعة تجاه الفمسطينييف،  ا اؼ "اف حؿ الد لتيف ى  الحػؿ الممكػف ال حيػد،  اف مػف شػاف إنجػاز 
ىذا الحؿ اف يساعد اسراسيؿ فػي  ػماف امنيػا  مسػتقبميا كد لػة يي ديػة  ديم قراطيػة، مشػيرا الػ  اف ال  ػع 

 خطر يؤد  ال  قياـ د لة إناسية الق مية ستعرتض مستقبؿ اسراسيؿ لمخطر". القاسـ ى  منزلؽ
بالرغـ مف مف ذلػؾ فانػو يحقػدتر اف "حػؿ الػد لتيف لػيس فػي متنػا ؿ اليػد فػي ىػذه المرحمػة،  عميػو يت جػب عمػ  
، اسراسيؿ  الفمسطينييف الت صػؿ الػ  حمػ ؿ مرحميػة،   فػي حػاؿ تبػيف اف الحػؿ المرحمػي غيػر ممكػف التحقيػؽ

اي ػًا، فػ ف عمػ  اسػراسيؿ إتخػاذ خطػ ات احاديػة الجانػب مإػؿ افتصػار البنػاء عمػ  الكتػؿ االسػتيطانية  اتخػػاذ 
 ."تدابير تساعد عم  تخفيؼ ارتباط االقتصاد الفمسطيني باسراسيؿ  ىي خط ات تقرب الحؿ النياسي

 42/3/4023، 25عرب 
 

 ومتو االستيطانية المتطرفةزيارة أوباما ستقوي من موق  نتنياىو وحك: زحالقةجمال  42
اعتبػػر الع ػػ  العربػػي فػػي البرلمػػاف اإلسػػراسيمي "الكنيسػػت" : ناديػػة سػػعد الػػديف -برىػػـ  جرايسػػي   -الناصػػرة 

جمػػاؿ زحالقػػة أف "زيػػارة أ بامػػا سػػتق   مػػف م قػػؼ نتنيػػاى   حك متػػو االسػػتيطانية المتطرفػػة،  تجسػػد االنحيػػاز 
، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "المباحإات التي تتنا ليا الزيارة  قاؿ األمريكي المفت ح لسمطات االحتالؿ".
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تصب في داسرة االنشغاؿ  القمؽ اإلسراسيمي، السيما الممؼ اإليراني الذ  يعدت األكإر سخ نة، حيث سي ػمف 
أ بامػػا عػػدـ تحػػرؾ االحػػتالؿ اإلسػػراسيمي  حػػده تجػػاه شػػف  ػػربة عمػػ  إيػػراف، فػػي ظػػؿ م قػػؼ األجيػػزة األمنيػػة 

 إلسراسيمية الرافض لمحرب".ا
 42/3/4023 ،الغد، عّمان

 
 باحثات أوباما م" اإلسرائيميين سترّكز عمى خطة السالم العربية : ميديعوت أحرونوت 43

كشػػفت مصػػادر إسػػراسيمية أف "المحادإػػات التػػي سػػيجرييا الػػرسيس االميركػػي : آمػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 
 يف  الفمسطينييف ستركز عم  م اميف خطة السالـ العربية".باراؾ أ باما مع المسؤ ليف اإلسراسيمي

 ذكػػػرت صػػػحيفة "يػػػديع ت أحر نػػػ ت"، أف " زيػػػر الػػػدفاع م شػػػيو يعػػػال ف يػػػرفض الخطػػػة،   زيػػػر الخارجيػػػة 
 أشير". 9األميركي ج ف كير  طرح الم   ع عم  طرفي النزاع منذ ح الي 

ت منيػػا تسػػميـ المطالػػػب اإلقميميػػة التابعػػة لمسػػػ رييف  كتبػػت الصػػحيفة اإلسػػػراسيمية أف "المبػػادرة إلسػػراسيؿ طمبػػػ
 الفمسػػػطينييف  المبنػػػانييف  سػػػنك ف متفقػػػيف جميعػػػًا، لػػػيس فقػػػط مػػػع د ؿ الجامعػػػة العربيػػػة بػػػؿ مػػػع كػػػؿ الػػػد ؿ 

 اإلسالمية باستإناء إيراف".
عػف رغبتػو كما نقمت مصادر في  زارة الخارجية األميركية أف "بنياميف نتانيػاى  أعػرب أمػاميـ أكإػر مػف مػرة 

 في الت صؿ إل  تفاىـ مع السع دية  مع د ؿ الخميا كعنصر في الترتيبات األمنية اإلقميمية إلسراسيؿ".
 42/3/4023 ،الحياة، لندن

 
 عاما 33عمى مدى  "سرائيلـ"إمميار دوالرالمساعدات األميركية ل 432: "ذي ماركر" 44

إف حجػػـ المسػػاعدات األميركيػػة إلسػػراسيؿ عمػػ  قػػاؿ تقريػػر نشػػر أمػػس األربعػػاء،  :برىػػـ  جرايسػػي -الناصػػرة 
مميػػار  223مميػػار د الر، مػػف حيػػث قيمتيػػا الفعميػػة اليػػ ـ،  باألرقػػاـ بمغػػت  139عامػػا، بمػػغ زىػػاء  93مػػدى 

د الر، في حيف تت قع اسػراسيؿ أف يػنجح المػ بي الصػيي ني "إيبػاؾ" فػي ال اليػات المتحػدة بمنػع اجػراء تقمػيص 
 راسيؿ ىذا العاـ،  مف تقميصات المساعدات األميركية الخارجية لمعاـ الحالي.في المساعدات األميركية إلس

 قػػاؿ التقريػػر الػػذ  أعدتػػو  نشػػرتو صػػحيفة "ذ  مػػاركر" االقتصػػادية التابعػػة لصػػحيفة "ىػػآرتس" اإلسػػراسيمية، 
لعػػاـ  حتػػ  نيايػػة ا >9>2اسػػتنادا الػػ  تقريػػر مشػػابو جػػرى اعػػداده فػػي الكػػ نغرس األميركػػي، ف نػػو منػػذ العػػاـ 

، بمغ حجـ المساعدات التي قػدمتيا ال اليػات المتحػدة األميركيػة إلسػراسيؿ، بمغػت مػف الناحيػة 1021الما ي 
% مػػف النػػاتا  9مميػػار د الر، مػػا يشػكؿ بالمعػػدؿ  139مميػػار د الر،  لكنيػػا بقيمػػة فعميػة اليػػـ   223الرقميػة 

نات مالية أميركية كي تنجح إسراسيؿ فػي مميار د الر  ما >2العاـ في إسراسيؿ،  ي اؼ ال  ىذا أكإر مف 
 تحصيؿ قر ض في العالـ.

فػي األسػاس لشػراء مػ اد غذاسيػة  ;8>2ال  العاـ  >9>2 كانت بدايات الدعـ األميركي إلسراسيؿ، منذ العاـ 
بػدأ الػدعـ  >8>2 استيعاب الميػاجريف مػف ابنػاء الديانػة اليي ديػة فػي العػالـ الػ  فمسػطيف،  ابتػداء مػف العػاـ 

 الحقػػا،  3:>2عسػػكر  الفعمػػي،  تزايػػد الػػدعـ بقػػ ة فػػي سػػن ات السػػبعيف،  بشػػكؿ خػػاص منػػذ حػػزب اكتػػ بر ال
بمػػ ازاة المفا  ػػات مػػع مصػػر  ت قيػػع اتفاقيػػة كامػػب ديفيػػد، إذ  ;:>2 ليتإبػػت بشػػكؿ قػػ   ابتػػداء مػػف العػػاـ 

مميػ ف د الر دعػـ  00;مميػار كػدعـ عسػكر ،   1.1مميارات د الر سن يا، مػف بينيػا  3بدأت اسراسيؿ بتمقي 
 اقتصاد .
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 اسػػتمر ىػػذا الػػدعـ مػػع زيػػادات اسػػتإناسية، تقريبػػا فػػي كػػؿ عػػاـ، منيػػا مػػا تخصػػص فػػي دعػػـ مشػػاريع تطػػ ير 
، طمػب مػف كػاف فػي حينػو اي ػا، رسيسػا لمػ زراء، ;>>2اسمحة  معدات عسكرية اسراسيمية، إال أنو في العػاـ 
اؿ لزيػادة الػدعـ العسػكر ،  كانػت فػي تمػؾ السػنيف تشػيد بتقميص الدعـ االقتصاد  إلسػراسيؿ،  تح يػؿ األمػ  

إسراسيؿ انتعاشا اقتصاديا ب تاسر عالية جدا، في اعقػاب سػن ات االنفػراج التػي شػيدتيا المنطقػة، بػالت از  مػع 
اتفاقيػػات أ سػػم   المفا  ػػات مػػع العػػالـ العربػػي  فػػتح ممإميػػات إسػػراسيمية فػػي عػػدد كبيػػر مػػف الػػد ؿ العربيػػة 

  االسالمية.
، الػػذ  ترافػػؽ مػػع اتفاقيػػة ;100مميػػارات د الر فػػي العػػاـ  3 مػػع انتيػػاء اتفػػاؽ الػػدعـ السػػن   إلسػػراسيؿ بقيمػػة 

كامػػب ديفيػػد مػػع مصػػر، ابػػـر رسػػيس الػػ زراء فػػي حينػػو اتفاقػػا مػػع اإلدارة األميركيػػة برساسػػة جػػ رج بػػ ش، عمػػ  
اسيؿ سػن يا عمػ  دعػـ عسػكر  بقيمػة تمديد االتفاؽ لعشر سن ات ا افية قابمة لمتمديػد،  بم جبػو تحصػؿ إسػر 

مميارات د الر،  أل ؿ مرتة نػص االتفػاؽ عمػ  أف يكػ ف جػزء مػف الػدعـ سػي لة نقديػة،  عميػو باتػت اسػراسيؿ  3
 ممي ف د الر يتـ تح يميا ل زارة الحرب. 00:دعـ عسكر  لشراء معدات  اسمحة،   1.3تحصؿ عم  نح  

مميػػػػارات د الر، مػػػػع  3عـ مػػػػف ناحيػػػػة فعميػػػػة الػػػػ  أكإػػػػر مػػػػف  لكػػػػف فػػػػي السػػػػن ات االربػػػػع األخيػػػػر ارتفػػػػع الػػػػد
االسػػتإناءات التػػي زادتيػػا ادارة بػػاراؾ أ بامػػا، لتم يػػؿ مشػػاريع تطػػ ير منظ مػػات صػػار خية اسػػراسيمية، تصػػفيا 

 حك مة االحتالؿ بانيا "دفاعية"، مإؿ ما يسم  بػ "القبة الحديدة".
تحػػدة اسػػتمرت عمػػ  مػػدى السػػنيف تقػػديـ دعػػـ خػػاص  يت ػػح مػػف التقريػػر الػػذ  نشػػر أمػػس، أف ال اليػػات الم

الستيعاب المياجريف اليي د ال  فمسطيف، خاصة في سن ات التسعيف،  استمر األ ؿ بدرجة أقػؿ فػي سػن ات 
 األلفيف، بما في ذلؾ العاـ الما ي.

الميػة  يق ؿ تقرير الك نغرس األميركي، إذ إسراسيؿ ىي أكإر د لة تحصػؿ عمػ  دعػـ أميركػي منػذ الحػرب الع
الإانيػػة،  تقػػ ؿ صػػحيفة "ذ  مػػاركر"، إنػػو عمػػ  الػػرغـ مػػف االنطبػػاع الناشػػب بػػاف الػػدعـ يػػاتي بسػػبب  ػػغ ط 
المػػ بي المناصػػر إلسػػراسيؿ فػػي ال اليػػات المتحػػدة، إال أف األمػػر يعكػػس مصػػالح اسػػتراتيجية مشػػتركة أميركيػػة 

 ؿ.إسراسيمية، تدفع ال اليات المتحدة لمحفاظ عم  عالقة خاصة مع إسراسي
 42/3/4023، الغد، عّمان
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ػػػ أشػػرؼ اليػػ ر: أكػػدت مصػػادر أمنيػػة كبيػػرة فػػي إسػػراسيؿ امتالكيػػا معم مػػات تفيػػد بػػاف أسػػمحة كيما يػػة  غػػزة
 بحسػػب المصػػادر  ف.اسػػتخدمت فعػػال الإالإػػاء الما ػػي فػػي سػػ رية، أل ؿ مػػرة منػػذ انػػدالع الإػػ رة قبػػؿ عػػامي

األمنية التي تحدإت لإلذاعة اإلسراسيمية فقد ذكرت أنو لـ يت ح بعد ما إذا كانت قد استخدمت ىذه األسػمحة 
 الكيما ية مف قبؿ النظاـ أ  المعار ة.

 42/3/4023 ،القدس العربي، لندن
 

 جنرال إسرائيمي يدعو أوباما لممشاركة في إنتاج نظام القبة الحديدية  46
قػػاؿ  ػػابط كبيػػر فػػػي الجػػيش اإلسػػراسيمي إنػػو "ينبغػػي السػػماح لم اليػػات المتحػػػدة : ر يتػػرز –المحتمػػة القػػدس 

بمشاركة إسراسيؿ في إنتاج نظاـ القبػة الحديديػة العتػراض الصػ اري  ليتسػن  ليػا االسػتفادة مػف األمػ اؿ التػي 
  ختيا في براما الدفاع اإلسراسيمية".
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قاسػػد الجػػيش اإلسػػراسيمي أنػػو "مػػػف الميػػـ أف تبػػد  إسػػراسيؿ تقػػػديرىا  اعتبػػر البريجػػادير جنػػراؿ شػػاحر شػػػ حط 
 أل باما في ال قت الذ  تتخذ فيو اإلدارة قرارًا بخفض النفقات لمحد مف عجز الميزانية".

 قاؿ ش حط في مقابمة "أفيـ حاجة الجانب اآلخر لتشجيع االسػتإمار مػف جانبػو خص صػًا فػي ظػؿ السياسػة 
محا لة ت فير  ظاسؼ في   ء   ع مػالي م ػطرب".  أكػد أف "الشػريؾ األميركػي  األميركية، القاسمة عم 

 عميو أي ًا أف يرع  مصمحة االقتصاد األميركي".
كمػػا أيػػد شػػ حط "فكػػرة إقامػػة مصػػنع أميركػػي مػػ از لصػػنع الصػػ اري  تػػامير االعترا ػػية المسػػتخدمة فػػي نظػػاـ 

 ح البمديف".القبة الحديدية"، قاساًل إف "ىذا يمكف أف يك ف في صال
 اعتبػػر أف "فػػتح خطػػ ط تصػػنيع مشػػتركة سػػيزيد مػػف معػػدالت اإلنتػػاج  ىػػ  بػػالطبع فػػي مصػػمحتنا باعتبارنػػا 

 المستخدـ المحترؼ".
 أكد شػ حط أف "الػذ  سػيتاإر بشػكؿ أساسػي ىػ  المعػدؿ الػذ  نجيػز بػو أنفسػنا، الخالصػة ىػي أننػي أحتػاج 

 قت ممكف".أكبر عدد ممكف مف  حدات الدفاع الج    في أسرع   
 42/3/4023 ،الحياة، لندن
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شػػارؾ عػػدد مػػف قػػادة المسػػت طنيف فػػي ال ػػفة الغربيػػة المحتمػػة فػػي اسػػتقباؿ الػػرسيس األمريكػػي بػػاراؾ  :الناصػػرة
أ بامػػػا لػػػدى  صػػػ لو الػػػ  مطػػػار تػػػؿ أبيػػػب  بػػػف غريػػػ ف( الػػػد لي،  حسػػػب مػػػا  رد فػػػي صػػػحيفة "معػػػاريؼ" 

امس، فػ ف الحك مػة اإلسػراسيمية دعػت رسػيس مجمػس مسػت طنات ال ػفة الغربيػة،  الػرسيس السػابؽ  االسراسيمية
 لممجمس ذاتو،  رسيس مجمس مست طنة "أفرات الجاإمة عم  األرا ي ال اقعة غربي مدينة بيت لحـ.

قاطعػػة  حسػػب الصػػحيفة، فػػ ف القػػرار اإلسػػراسيمي جػػاء ردا عمػػ  سػػعي السػػفارة األميركيػػة فػػي تػػؿ أبيػػب الػػ  م
المسػػػت طنيف خػػػالؿ زيػػػارة أ بامػػػا،  بشػػػكؿ خػػػاص، رفػػػض السػػػفارة دعػػػ ة طػػػالب مػػػف كميػػػة مسػػػت طنة أريسيػػػؿ 

 طالب جامعي اسراسيمي سيجر  اليـ  الخميس. 2800الجامعية، لممشاركة في لقاء ا باما مع أكإر مف 

 42/3/4023 ،الغد، عّمان
 

 متخوفون من نتائج زيارة أوباما المستوطنون 32
قػػػاؿ ا ديػػػد ريفيفػػػي عمػػػدة مسػػػت طنة افػػػرات القريبػػػة مػػػف مدينػػػة بيػػػت لحػػػـ جنػػػ ب : ا ؼ ب-فػػػرات مسػػػت طنة ا

نحػػػف نخشػػػ  اف تػػػدفع ال ػػػغ ط االميركيػػػة عمػػػ  حك مػػػة نتانيػػػاى  الػػػ  تجميػػػد البنػػػاء مػػػرة »ال ػػػفة الغربيػػػة 
 «. الحك مة الجديدة قد تجمد المست طنات بشكؿ اكإر سي لة مف السابقة» تابع اف «.اخرى

فيفي دع ة ال  الرسيس االميركػي بػاراؾ ا بامػا لالسػتفادة مػف زيارتػو السػراسيؿ لمقػدـ  الػ  مسػت طنتو.   جو ري
بالمسػػة مػػف المسػػت طنيف فػػي افػػرات ىػػـ مػػف اصػػؿ اميركػػي مشػػيرا الػػ  ىػػذه  30 اشػػار ريفيفػػي الػػ  اف نحػػ  

 «.نم ذجا لمتعا ف بيف اليي د  العرب»المست طنة تشكؿ 
زيػػارة افػػرات سػػتك ف مفيػػدة جػػدا السػػباب عديػػدة  لتقػػديـ  جيػػة نظػػر اخػػرى عػػف نعتقػػد اف » قػػاؿ فػػي دع تػػو 

 «.ال  ع عم  االرض  عف الصراع االسراسيمي الفمسطيني قبؿ اتخاذ قرارات لممستقبؿ
بزيػػػػارة كتمػػػػة غػػػػ ش عتصػػػػي ف  >100 قػػػػاؿ ريفيفػػػػي اف الػػػػرسيس االميركػػػػي السػػػػابؽ جيمػػػػي كػػػػارتر قػػػػاـ فػػػػي 

ال يسػػتطيع اف يتصػػ ر انػػو فػػي يػػـ  مػػا سػػتك ف »زءا منيػػا حيػػث قػػاؿ بانػػو االسػػتيطانية  التػػي تشػػكؿ افػػرات جػػ
 «.غ ش عتصي ف بيف يد  الفمسطينييف
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مسػػت طنة فػػي شػػماؿ ال ػػفة الغربيػػة  30  جػػو مجمػػس السػػامرة االقميمػػي االسػػتيطاني الػػذ  يػػدير اكإػػر مػػف 
 المحتمة دع ة مماإمة ال باما.

اقتػرح عمػػ  الػرسيس ا بامػػا اكتشػػاؼ قػرب تػػؿ ابيػػب »لمجمػػس  قػاؿ ديفيػػد ىػايفير  مػػدير مكتػػب التنسػيؽ ليػػذا ا
 مجتمعاتنػػػا مػػػف خػػػالؿ المجػػػيء لفيػػػـ الخطػػػر االمنػػػي الػػػذ  سػػػيخمقو االنسػػػحاب مػػػف ىػػػذه المنطقػػػة لمسػػػتقبؿ 

 «.اسراسيؿ
االستيطاني  ىػ  المؤسسػة الكبػرى لالسػتيطاف فػي ال ػفة الغربيػة بطباعػة كتيػب خػاص « يشع» قاـ مجمس 

 بالنسػػبة «. يي دية،اساسػػية،حقيقية ييػػ دا  السامرة االسػػـ االسػػتيطاني لم ػػفة الغربيػػة(:»بزيػػارة ا بامػػا باسػػـ 
 «.ال مخا ؼ عم  مستقبؿ المست طنات بعد ىذه الزيارة»لداني دان ف رسيس المجمس االستيطاني 

لعػػاسؽ اعتقػػد اف الػػرسيس االميركػػي يفيػػـ اف ا» ا  ػػح دانػػ ف المقػػرب مػػف رسػػيس الػػ زراء االسػػراسيمي نتانيػػاى  
 «.اماـ السالـ ال ياتي مف المست طنات بؿ مف رفض الفمسطينييف الع دة ال  المفا  ات

ليػػـ.  بحسػػب  سػػاسؿ االعػػالـ « ال ي جػػد ا  فرصػػة التفػػاؽ معيػػـ حػػ ؿ اقامػػة د لػػة مسػػتقمة» اشػػار الػػ  انػػو 
ربيػػػة  القػػػدس االسػػػراسيمية فػػػاف نتانيػػػاى  منػػػع طػػػرح عطػػػاءات لبنػػػاء  حػػػدات سػػػكنية اسػػػتيطانية فػػػي ال ػػػفة الغ

 الشرقية المحتمة خالؿ زيارة ا باما.
 42/3/4023 ،الرأي، عّمان

 
 فحوصات إلجراءفي بيت بيريز  وباماأاإلسرائيمية تقتم" الشجرة التي زرعيا  الزراعةوزارة  34

لػػػـ تمػػػض دقػػػاسؽ عمػػػ  غػػػرس الػػػرسيس االميركػػػي شػػػجرة فػػػي مقػػػر الػػػرسيس االسػػػراسيمي حتػػػ  : معػػػا -بيػػػت لحػػػـ
 الزراعة بحجة انيا لـ تخ ع لمفح صات المتبعة لدييا.اقتمعتيا  زارة 

 غػػػرس ا بامػػػا امػػػس  بطقػػػس احتفػػػالي شػػػاركو فيػػػو شػػػمع ف بيػػػريس فػػػي مقػػػر رؤسػػػاء إسػػػراسيؿ شػػػجرة خاصػػػة 
 اح رىا الزاسر األميركي خصيصا ليذه الغاية عم  متف طاسرتو الرساسية .

ح ػػرت طػػ اقـ  زارة الزراعػػة اإلسػػراسيمية   مػػا كػػاد ا بامػػا  بيػػريس يبتعػػداف عػػف م قػػع الشػػجرة الجديػػدة حتػػ 
 اقتمعػػػت الشػػػجرة الرساسػػػية بحجػػػة انيػػػا لػػػـ تخ ػػػع لمفح صػػػات المتبعػػػة التػػػي تجرييػػػا الػػػ زارة عمػػػ  النباتػػػات 

  االشتاؿ التي تدخؿ إسراسيؿ عبر المنافذ الحد دية المختمفة.
و  لػػـ تخ ػػع لمفح صػػات  قالػػت الزراعػػة اإلسػػراسيمية فػػي بيػػاف ت  ػػيحي " كػػ ف ا بامػػا اح ػػر الشػػجرة معػػ

خ اعيا لمفح صات لمتاكػد مػف خم ىػا  القان نية التي تجرييا ال زارة عم  النباتات المست ردة تقرر اقتالعيا  ا 
 مف األمراض  ستعاد زراعتيا في حاؿ تاكد بانيا خالية مف أ  مرض".

 42/3/4023 ،الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 زيارة موسكوبوتين يدعو نتنياىو لإسرائيمي:  مسؤول 33
قاؿ مسؤ ؿ إسراسيمي امس إف الرسيس الر سي فالديمير ب تيف دعا رسػيس الػ زراء  :ر يترز –القدس المحتمة 

 اإلسراسيمي بنياميف نتنياى  لزيارة ر سيا.
 قاؿ المسؤ ؿ الذ  طمب عدـ الكشؼ عف ى يتو إف بػ تيف  جػو الػدع ة لنتنيػاى  فػي خطػاب لكػف لػـ يتحػدد 

 اؼ "تمق  رسيس ال زراء نتنياى  خطابا مف الرسيس الر سي فالديمير ب تيف يينسو فيو عم  م عد لمزيارة.  أ
 تشكيؿ الحك مة الجديدة في إسراسيؿ  يدع ه لزيارة م سك ".

 42/3/4023 ،الحياة الجديدة، رام اهلل
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 مصريين في القاىرة بمسئولينإسرائيمي يجتم"  دبموماسي وفد 32
ريؼ" العبرية امػس اف  فػدا اسػراسيميا رفيعػًا  صػؿ الػ  القػاىرة لبحػث عػدة ق ػايا أفادت صحيفة "معا :راـ اهلل

 أىميا م قع مبن  السفارة االسراسيمية.
 أفػػػاد مصػػػدر أمنػػػي مصػػػر ، أف  فػػػًدا دبم ماسػػػيأا إسػػػراسيميأا ي ػػػـ أربعػػػة مسػػػؤ ليف كبػػػار مػػػف  زارة الخارجيػػػة 

اسػػػييف  أمنيػػػيف مصػػػرييف.  أفػػػاد المصػػػدر أف ال فػػػد اإلسػػػراسيمية،  صػػػؿ القػػػاىرة، امػػػس، لمقػػػاء مسػػػؤ ليف دبم م
اإلسراسيمي تترأسو أميرة د تاف، مديرة قسـ الشرؽ األ سط في الخارجية اإلسراسيمية،  ي ـ سفير إسراسيؿ لدى 
مصػػر يعقػػ ؼ أميتػػا ،  مػػف بػػيف المسػػؤ ليف المصػػرييف الػػذيف التقػػاىـ ال فػػد االسػػراسيمي، عػػالء الػػديف ي سػػؼ 

 في الخارجية المصرية. مدير إدارة إسراسيؿ
 تػػػػـ خػػػػالؿ االجتمػػػػاع بحػػػػث آخػػػػر تطػػػػ رات عمميػػػػة السػػػػالـ  بعػػػػض الممفػػػػات المتعمقػػػػة بالعالقػػػػات المصػػػػرية 
اإلسراسيمية،  كذلؾ األ  اع األمنية في شبو جزيرة سيناء،  مسالة األنفاؽ عم  الحػد د المصػرية مػع قطػاع 

 غزة.
ية نقؿ مبن  السفارة االسراسيمية مف  سط القاىرة ال   قاؿ المصدر المصر  سيبحث ال فد مع المصرييف كيف

 مكاف آخر نظرا لالحداث التي جرت العاـ الما ي.
 42/3/4023 ،الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 
 
 

 اإلسرائيميين ال يعتقدون تجدد المفاوضات بزيارة أوباما% من 30: "ديالوج" معيداستطالع  32
سيمية اليػػػـ  الإالإػػػاء، نتػػػاسا اسػػػتطالع أجػػػراه معيػػػد "ديػػػال ج" نشػػػرت صػػػحيفة "ىػػػآرتس" اإلسػػػرا: محمػػػ د محيػػػ 

% 90  فقػػًا لنتػاسا االسػػتطالع الػذى أجػػراه البر فيسػػ ر كميػؿ فػػ كس، مػف جامعػػة تػؿ أبيػػب فػػ ف  اإلسػراسيم .
ستسػػػػػاعد عمػػػػػ  تجديػػػػػد  بػػػػػاراؾ أ بامػػػػػا إلسػػػػػراسيؿ مػػػػػف اإلسػػػػػراسيمييف ال يعتقػػػػػد ف أف زيػػػػػارة الػػػػػرسيس األمريكػػػػػ 

 سراسيؿ  السمطة الفمسطينية.المفا  ات بيف إ
 ردا عمػػػػ  سػػػػؤاؿ "ىػػػػؿ تعتقػػػػد أف زيػػػػارة أ بامػػػػا لممنطقػػػػة ستسػػػػاعد عمػػػػ  تحريػػػػؾ المفا  ػػػػات السياسػػػػية مػػػػع 

% إنيػػػػـ ال يعرفػػػػ ف، مشػػػػيرًا إلػػػػ  أف 23% بػػػػاف الزيػػػػارة تسػػػػاعد، فػػػػ  حػػػػيف قػػػػاؿ :1الفمسػػػػطينييفأ"، أجػػػػاب 
 راسح اإلسراسيمية.شخصًا مف كافة الش 9:3االستطالع شمؿ عينة  صؿ عددىا إل  

 40/3/4023، اليوم الساب"، مصر
 

 % من اإلسرائيميين يعّدون أوباما مناصرا لمفمسطينيين33: استطالع 33
بالمسػػة مػػف االسػػراسيمييف يعتبػػر ف  39كشػػؼ اسػػتطالع لمػػرأ  نشػػرتو صػػحيفة 'جيػػر زاليـ ب سػػت' الإالإػػاء اف 

بالمسػػة مػػنيـ انػػو يف ػػؿ اسػػراسيؿ عمػػ   19مػػا قػػاؿ ا بامػػا مناصػػرا لمفمسػػطينييف اكإػػر مػػف تاييػػده السػػراسيؿ بين
 الفمسطينييف.

بالمسة مف اليي د االسراسيمييف يعتبر ف  82 اشار استطالع آخر لمرأ  اجراه معيد الديمقراطية االسراسيمي اف 
يؿ بالمسة بو ليحافظ عم  ما يعتبر نو مصالح اسراس 83.8ا باما محايدا في م قفو تجاه اسراسيؿ بينما ال يإؽ 

 الحي ية.
 42/3/4023 القدس العربي، لندن،
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 25صواريخ فمسطينية عمى أراضي الـ أربعة : سقوط الجيش اإلسرائيمي 34

 9نقػؿ الم قػع االلكتر نػي لصػحيفة "يػديع ت احر نػ ت" العبريػة، عػف النػاطؽ باسػـ جػيش االحػتالؿ ق لػو إف 
 .;9>2محتمة عاـ ص اري  اطمقت مف قطاع غزة صباح اليـ  الخميس، ص ب األرا ي ال

 ذكػػر الم قػػع أف أحػػد الصػػ اري  سػػقط فػػي حديقػػة منػػزؿ محػػدإا ا ػػرارا ماديػػة فيمػػا لػػـ يصػػب احػػد بػػاذى فيمػػا 
 سقط الصار خ االخر في منطقة النقب الغربي  جار  البحث عف مكاف سق ط الصار خيف االخريف.

 42/3/4023 ،فمسطين أون الين
 

 أوباما لـ"إسرائيل"ل التكمفة االقتصادية لزيارة مميون شيك 20أكثر من "إسرائيل اليوم":  35
تنا لت صحيفة "إسراسيؿ الي ـ"، مساء اليـ  االربعاء، التكمفة االقتصادية لزيارة الرسيس االمريكي باراؾ ا باما 

 ال  "اسراسيؿ"، مشيرة ال  تخصيص أكإر مف أربعيف ممي ف شيكؿ كميزانية لمزيارة.
 سػتنتيي الجمعػة المقبمػة تكػاليؼ  ]أمػس  ساعة  بدأت ظير اليػ ـ ;9ستمتد لػ  ستغطي ميزاينة الزيارة التي 

سػػػاعات ا ػػػافية لعشػػػرات االالؼ مػػػف رجػػػاؿ الشػػػرطة  المتطػػػ عيف لميػػػاـ االمػػػف،  نفقػػػات اتسػػػيالؾ  قػػػ د، 
 نفقات تاميف مطار بف غري ف،  الطرؽ  المسارات التي سيتحرؾ خالليػا ال فػد المرافػؽ  صػ اًل لفنػدؽ الممػؾ 

 د الذ  سيقيـ فيو الرسيس االمريكي.دا  
ي ػػاؼ الػػ  ىػػذه التكػػاليؼ مصػػر فات انشػػطة الػػرسيس االمريكػػي  ال فػػد المرافػػؽ لػػو التػػي ت ػػـ زيػػارة امػػاكف 

لقػػاء خطابػػات  اجتماعػػات الػػ  جانػػب اقامػػة مركػػز اعالمػػي سػػيكمؼ نحػػ   ألػػؼ شػػيكؿ،  تع ي ػػات  :38 ا 
اجمة عف اغالؽ الفندؽ أماـ الزبػاسف  نقميػـ الػ  فنػادؽ ستصرؼ لمفندؽ الذ  سيقيـ فيو ا باما لقاء خساسر ن

 بديمة.
دراجػػة  80مركبػػة   10كمػػا سػػتغطي الميزانيػػة تكػػاليؼ اسػػتخداـ  سػػاسؿ م اصػػالت مختمفػػة  ىػػي عبػػارة عػػف 

حافمػػػة،  المسػػػات مػػػف المركبػػػات الد ريػػػة التابعػػػة لمشػػػرطة،  مركبػػػات  حػػػدات  200تركتػػػر نيـ،   18ناريػػػة  
شػػػرات  ربمػػػا المسػػػات مػػػع مركبػػػات االسػػػعاؼ، الػػػ  جانػػػب مر حيػػػات لمحمايػػػة  التػػػاميف الحمايػػػة الخاصػػػة  الع

  مقاتالت  مف سالح الج  االسراسيمي.

 40/3/4023، عكا اون الين
 

 اإلسرائيميون متشوقون لوصول رونالدو أكثر من أوباما  36
العبريػػة المرحبػػة بػػالرسيس خالفػػًا لكممػػات الترحيػػب الرنانػػة  عنػػا يف  سػػاسؿ اإلعػػالـ : اسػػعد تمحمػػي –الناصػػرة 

األميركػػػي بػػػاراؾ ا بامػػػا فػػػي زيارتػػػو األ لػػػ  إلسػػػراسيؿ، بػػػدا اإلسػػػراسيمي ف غيػػػر متحمسػػػيف ليػػػا.  نقمػػػت  سػػػاسؿ 
اإلعالـ العبرية عف إسراسيمييف ق ليـ إف زيارة نجـ كرة القدـ البرتغالي الد لي كريسػتيان  ر نالػد  مػع منتخػب 

سراسيمي غدًا  ػمف تصػفيات كػاس العػالـ، تإيػر فػييـ االنفعػاؿ أ ػعاؼ بالده إل  تؿ ابيب لمقاء المنتخب اإل
 ما تإيره زيارة الرسيس أ باما.

 42/3/4023 ،الحياة، لندن
 

 الجيش اإلسرائيمي: عالجنا اليوم أربعة سوريين أصيبوا في الجوالن  20
رييف جرحػ ا فػي معػارؾ أعمف الجيش االسراسيمي اف جن ده عالج ا اليػـ  أربعػة سػ  : ر يترز –القدس المحتمة 

 داخؿ س رية قرب خط  قؼ اطالؽ النار في ى بة الج الف التي تحتميا اسراسيؿ. 
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 42/3/4023 ،الحياة، لندن

 
 "أحفاد يونس"... حي جديد في قرية "باب الشمس" 41

باراؾ  األميركيقبؿ ساعات مف  ص ؿ الرسيس  ، أنو كاالت، عف 21/3/2013، األيام، رام اهللذكرت 
إل  المنطقة نفذ نشطاء فمسطيني ف يرافقيـ مت امن ف ما بدا كعممية سرية متقنة  قام ا بتشييد حي  ا باما

جديد حمؿ اسـ 'أحفاد ي نس' في قرية باب الشمس المدمرة عم  األرا ي الميددة بالمصادرة  المعر فة 
امرًا ب خالسو في  قت  ' في العيزرية شرؽ القدس المحتمة،  ذلؾ قبؿ اف تصدر سمطات االحتالؿE1باسـ '
 الحؽ.

 رفع شباف فمسطيني ف العمـ الفمسطيني عم  جبؿ البابا في العيزرية  نصب ا خياميـ في ىذا الم قع الذ  
 ( االستيطاني عميو.1تعتـز إسراسيؿ اقامة المشر ع  ا 

ر ع بشجر  اطمؽ الفمسطيني ف اسـ "حي احفاد ي نس" عم  جبؿ البابا الذ  نصب ا خياميـ عميو  المز 
 الصن بر  السر   المطؿ عم  الشارع الرسيسي لمدينة القدس اريحا  العيزرية  مست طنة "معاليو اد ميـ".

 قاؿ الناشط  د االستيطاف عبد اهلل اب  رحمة ل كالة "فرانس برس"، اف "بناء ىذه الخياـ الي ـ ياتي لت جيو 
سراسيؿ  االرا ي الفمسطينية، لنق ؿ لو كف  تحيزًا رسالة إل  الرسيس االميركي باراؾ ا باما الذ  يز ر إ

  مساندة إلسراسيؿ".
 فاجا النشطاء الفمسطيني ف الذيف حافظ ا عم  سرية تامة  تكتم ا اماـ الصحافييف  المشاركيف بالت جو إل  

 الم قع  قام ا بنصب إالث خياـ كبيرة  عشر خياـ صغيرة رفع ا عمييا اعالمًا فمسطينية.
  الخياـ بالعربية  االنجميزية، "ا باما انت تقؼ في الجانب الخطا مف التاري "  ا باما " عدت  كتب ا عم

 باالمؿ  التغيير  اعطيتنا مستعمرات  ابارتيد".
 اقيمت الخياـ في المنطقة التي اعمنت إسراسيؿ انيا ستقيـ عمييا حيًا استيطانيًا يربط بيف "معاليو اد ميـ" 

 ؤد  إل  فصؿ ال فة الغربية إل  قسميف، حسب ما يرى الفمسطيني ف. مست طنات اخرى، ما ي
ق ات إسراسيمية اقتحمت، مساء األربعاء، حي "أحفاد ي نس"، ، أف 20/3/2013، 48عرب  أ اؼ م قع 

 قاؿ   سممت النشطاء أمرا يق ي ب زالة الخياـ  الخر ج مف المنطقة، بحجة أنيا منطقة عسكرية مغمقة.
اف المقا مة الشعبية، صالح الخ اجا، إف حي أحفاد ي نس سي ـ قرية سياحية،  متنزًىا، الناطؽ باسـ لج

عاما،  تيدد سمطات االحتالؿ  15 مالعب ألطفاؿ التجمعات البد ية التي تقطف المنطقة منذ ما يزيد عم  
 اإلسراسيمي بطردىـ.

سطينية، فيما يحمؿ سكاف المنطقة  يعد جزء مف أرا ي المنطقة ممكية عامة تتبع لبمدية العيزرية الفم
الفمسطينييف  إاسؽ تإبت ممكيتيـ الخاصة ألرا ي المنطقة، غير أف سمطات االحتالؿ صادرتيا لصالح 

 ".1مشر ع "إ  
 
 وض" قضية األسرى عمى أجندة المقاء بأوباما إلى عباس يدعوفروانة  42

أب  » ناصر فر انة ، الرسيس محم د عباس دعا مدير داسرة اإلحصاء ب زارة األسرى  المحرريف عبد ال: غزة
، ب  ع ق ية آالؼ األسرى في سج ف االحتالؿ  ما يتعر  ف لو مف انتياكات جسيمة عم  أجندة «مازف

لقاسو بالرسيس األميركي باراؾ أ باما الطالعو عم  معاناتيـ  اسماعو ص تيـ  آىاتيـ  لمتاكيد عم  حقيـ 
منيـ الذيف كاف مف المفترض أف يتحرر ا عقب الت قيع عم  اتفاقية بالحرية، ال سيما األسرى القدام  
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   1999قبؿ عشريف عامًا أ  كاستحقاؽ أساسي لما نصت عميو اتفاقية "شـر الشي " الم قعة عاـ  "أ سم "
، 1993أيم ؿ  13أف الحك مة اإلسراسيمية ستفرج عف المعتقميف الفمسطينييف الذيف ارتكب ا مخالفاتيـ قبؿ 

 ، أ  قبؿ إعالف المبادئ  قياـ السمطة ال طنية الفمسطينية.1994أيار  4يف اعتقم ا قبؿ  الذ
( أسير  معتقؿ فمسطيني في السج ف اإلسراسيمية،  4900 قاؿ فر انة: تتزامف زيارة "أ باما" في ظؿ  ج د   

 برلماني ف   زراء  مف كافة فسات  شراسح المجتمع الفمسطيني بينيـ أطفاؿ  نساء  مر    معاق ف  شي خ،
 سابق ف  معمم ف ..ال  .

 أ اؼ: باف ىؤالء جميعا يححتجز ف في ظر ؼ قاسية  حق قيـ األساسية مسم بة،  يتعر  ف لصن ؼ 
، ما يشكؿ انتياكًا فا حا لكافة الم اإيؽ إنسانيةمختمفة مف التعذيب الجسد  أ  النفسي،  يتمق ف معاممة ال 

  األعراؼ الد لية.
% ( مف  9,2% ( تقريبا ىـ مف ال فة،     84أف الغالبية العظم  منيـ  يشكم ف ما نسبتو     أشار إل 

سجنا  معتقال  مركز ت قيؼ أبرزىا النقب،  17،  ىؤالء م زع ف عم  48غزة،  الباقي مف القدس  الػ 
 مجد .نفحة، ريم ف، جمب ع، شطة، ع فر عسقالف، ىداريـ  ايشؿ  أىمي كيدار، ىشار ف، الرممة   
 21/3/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 فمسطيني تتقدم بشكوى ضد أوباما مصورعائمة  43

تقدمت مجم عة مف المحاميف الفمسطينيف نيابة عف عاسمة المص ر الصحافي مازف دعنا الذ  قتؿ في 
يركي برصاص الجيش األميركي، بشك ى إل  الناسب الفمسطيني العاـ  د الرسيس األم 2003العراؽ في 

 باراؾ أ باما بصفتو القاسد األعم  لمق ات المسمحة األميركية.
 قاؿ المحامي ميند كراجة ل كالة "فرانس برس": "نحف تجمع مف المحاميف مف أجؿ االنسانية.  استنادا 
، ل كالة مف عاسمة الشييد دعنا تقدمنا بشك ى إل  الناسب العاـ الفمسطيني  د الرسيس األميركي باراؾ أ باما

 ك نو سيصؿ إل  االرا ي الفمسطينية".
  أ اؼ أف "الناسب العاـ قبؿ الدع ى،  نحف ننتظر أف يبت فييا خالؿ الساعات القميمة المقبمة".

 20/3/2013، فمسطين أون الين
 
 باً الط أكثر من ثالثين عتقلاإلسرائيمي يقتحم ثالث مدارس في الخميل وي الجيش 44

ات كبيرة مف الجيش اإلسراسيمي اقتحمت مدارس، طارؽ بف زياد، قاؿ مصدر فمسطيني محمي اف " ق ت 
 الخميؿ األساسية،  اإلبرىيمية، في المنطقة الجن بية لمدينة الخميؿ،  بدأت عمميات اعتقاؿ لعشرات 

طالبًا فمسطينيًا جرى نقميـ إل  مركز شرطة "كريات  30 قدتر المصدر عدد الطالب بما يزيد عف  الطالب".
 أربع".

 21/3/2013، رأي، عّمانال
 

 يقص  مناطق زراعية شرق خان يونس االحتالل 45
فتحت األبراج العسكرية اإلسراسيمية، الي ـ األربعاء، نيراف أسمحتيا الرشاشة الإقيمة اتجاه أرا ي  :غزة

 المزارعيف إل  الشرؽ مف المناطؽ ال اقعة جن ب قطاع غزة.
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 قالت مصادر أمنية لػالقدس د ت ك ـ: "إف إطالؽ النار تركتَز عم  أرا ي المزارعيف التي كانت شبو 
 خالية مف المزارعيف بيف منطقتي خاف ي نس  رفح، د ف اإلبالغ عف إصابات".

 20/3/2013، القدس، القدس
 
 2013سنة في  48فمسطينيي  اعتداًء عنصريًا ضدّ  125": مساواة"لمناىضة العنصرية  االئتال  46

ارتفاعًا ممح ظًا في االعتداءات العنصرية مقارنة باالع اـ األخيرة في إسراسيؿ،  2013راـ اهلل: سجؿ العاـ 
 مف  منيا تصريحات تحري ية عم  لساف قيادات سياسية  دينية إسراسيمية  د الم اطنيف العرب.

مف الشير الحالي، نشر االستالؼ  21ػ  بمناسبة الي ـ العالمي لمناى ة العنصرية الذ  يصادؼ في ال
، الذ  رصد كؿ االعتداءات العنصرية في السنة 2013لمناى ة العنصرية  مسا اة( تقرير العنصرية لعاـ 

في إسراسيؿ.  يستعرض التقرير  ي إؽ ح ادث عنصرية  قعت في إسراسيؿ خالؿ فترة محدتدة تمتدت  األخيرة
التقرير احداإا عنصرية  د المجم عات  الشراسح المجتمعية  شيًرا، مف آذار  حت  شباط،  ي إؽ 12

المختمفة في إسراسيؿ  ىي: العرب، الشرقي ف، الناطق ف بالر سية، االإي بي ف  مياجر  العمؿ  طالب  
 المج ء.

في السنة الما ية،  53حادإة عنؼ مقابؿ  114عف تسجيؿ  2013 أظيرت نتاسا تقرير العنصرية 
حدإا  20لعرب عم  ايد  إسراسيمييف إالث مرات عف العاـ الما ي، الذ  سجؿ  ت اعؼ العنؼ  د ا

 في ىذه السنة. 63مقابؿ 
 107التصريحات العنصرية مف قبؿ القيادات الدينية  السياسية إل   ارتفاعكما  أشارت نتاسا التقرير إل  

 اـ الما ي.بالع 27 د الجماىير العربية مقابؿ  45في العاـ الما ي، منيا  60مقابؿ 
إل  الشركات العامة  باإل افةالعنصرية في مؤسسات الد لة بارتفاع،  اإلحداث أظير التقرير اف 

في السنة الما ية، ت ـ تفرقة في الدخ ؿ لمن اد   160اعتداء عنصر  مقابؿ  213 الخاصة، لتشيد 
حدث  64بد  في النقب،  حالة ىدـ بي ت لم اطنيف  61لػ  باإل افة الشرقييف،  األفارقةالميمية  د 

 عنصر  اخر  د العرب في مختمؼ المجاالت.
بالعاـ  64مقابؿ  125العنصرية  د العرب في ىذا العاـ ىي  اإلحداث مف الجدير بالذكر اف مجمؿ 

 العنصرية بشكؿ ممح ظ  د العرب. اإلحداثالما ي، الجدير بالذكر ى  ارتفاع 
بالسنة  13حدإا مقابؿ  24االدياف في البالد، حيث سجمت  ت اعفت االعتداءات العنصرية التي مست ب

  المسيحية  اليي دية،  احداث خطيرة  د رجاؿ ديف. اإلسالميةالما ية، منيا االعتداء عم  المقابر 
مف خالؿ تقديـ عدة  األ ل السابقة، تشريعات عنصرية مف الدرجة  18شيدت الحك مة اإلسراسيمية الػ 

 باإل افة الشرقييف،  األفارقةبالم اطنيف العرب في الد لة،   د طالبي المج ء   ل األق انيف تمس بالدرجة 
تقديـ  20لسعي الحك مة لسف ق انيف تمس بحق ؽ المنظمات  الجمعيات الفاعمة في المجتمع،  قد سجمت 
 ا بعد.طمب لسف قان ف عنصر  بينيـ قان نيف قدم ا عم  طا لة الكنيست السنة الما ية  لـ يتـ تمريرى

كما  سجؿ التقرير انخفا ا في حاالت انتياؾ حرية الممارسة السياسية لمقيادة العربية، حيث اظيرت  ج د 
 بالعاـ الما ي. 37حالة، مقابؿ  22

 21/3/2013، القدس، القدس
 
 تظاىرات ضد زيارة اوباما في غزة والخميل وجنين 47
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في قطاع غزة، فيما فرؽ جيش  مسطينييفالفتظاىر عشرات  : كاالت –الحياة الجديدة  -محافظات 
االحتالؿ  المست طن ف تظاىرة اخرى في الخميؿ بينما خرج آخر ف في جنيف  د زيارة الرسيس االميركي 

 باراؾ ا باما.
 بدع ة مف الق ى  الفصاسؿ ال طنية  االسالمية، نظمت مسيرة احتجاجا عم  زيارة ا باما في مدينة غزة، 

فتات كتب عم   احدة منيا "ا باما ال مرحبا". كما ردد ا ىتافات مف بينيا "ال اىال  ال رفع المشارك ف فييا ال
 سيال".

  طالب الفمسطيني ف في ىتافاتيـ ا باما "بتحقيؽ  عده قبؿ أربع سن ات بتحقيؽ الد لة الفمسطينية".
تظاىرة في بيت الىيا كما نظـ مسات مف اىالي االسرى  المعتقميف الفمسطينييف في السج ف االسراسيمية 

شماؿ قطاع غزة احرق ا خالليا ص رًا ال باما.  رفع ا فييا الفتات كتب عمييا "ا باما غير مرحب بؾ"  "ال 
 يطمؽ سراح االسرى بزيارة ا باما انما يطمؽ سراح االسرى بمقا مة".

 21/3/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
   بين العرب و شنب.. حازت لقب "األم المثالية""عائشة أبو شنب" زوجة الشييد إسماعيل أب 48

غزة: حازت السيدة عاسشة أب  شنب "أـ حسف" ز جة الشييد الميندس إسماعيؿ أب  شنب، أحد أبرز قادة 
 حركة حماس السياسييف، مف قطاع غزة، عم  لقب "األـ المإالية" مف بيف سبع عشرة د لة عربية.
 20/3/2013قدس برس، 

 
  عيدي يرفض االعتذار لضابط إسرائيمي مقابل تخفي  ُحكم سيصدر بحقواألسير عوض الص 49

أفادت مصادر حق قية فمسطينية باف المحكمة اإلسراسيمية عر ت عم  األسير المعز ؿ ع ض غزة: 
الصعيد  االعتذار لم ابط اإلسراسيمي الذ  ىاجمو في  قت سابؽ مقابؿ تخفيؼ الحكـ المن   إصداره 

 القادمة. بحقو خالؿ األسابيع
 أ  ح محمد العابد محامي مؤسسة "الت امف الد لي لحق ؽ اإلنساف" في بياف صحفي تمقتو "قدس برس" 

(  الذ  زار الصعيد  في عزؿ "ايال" في سجف بسر السبع أف "األسير المعز ؿ عحرض قبؿ 3|20األربعاء  
 ي بتخفيؼ الحكـ المن   ح الي أسب عيف عم  محكمة إسراسيمية تخمميا عرض مف قا ي المحكمة يق

إصداره بحقو مقابؿ االعتذار لم ابط الذ  ىاجمو األسير قبؿ ح الي عاـ"، مشيرا إل  أف "الصعيد  رفض 
العرض اإلسراسيمي  طمب مف قا ي المحكمة اعتذار جن د النحش ف لألسير عباس السيد بسبب االعتداء 

 ف ال ابط"، كما قاؿ.عميو،  في حاؿ  افق ا عم  ذلؾ في  مستعد لالعتذار م
 20/3/2013قدس برس، 

 
 : الفرصة سانحة الستئنا  المفاوضات عمى أساس حل الدولتيناألردني عاىلال 20

الممكية تحافظ عم  د رىا في األردف ب صفيا رمز "مس أف أ ،اهلل الإاني عبد األردني، أكد الممؾ: عماف
  لفت ." يدافع عف القيـ األساسية لي يتنا ال طنيةال حدة ال طنية،  الص ت الذ  يعبر عف جميع األردنييف، 

إمكانية تح تؿ س رية إل  التطرؼ، "، في مقابمة مع  كالة األنباء األمريكية، أس شيتد برس، إل  أف النظر
إل  جانب الجم د في عممية السالـ، يمكف أف يشعؿ المنطقة باسرىا،  ىناؾ سيناري  آخر في غاية 

بص رة تؤد  إل  صراعات طاسفية في جميع أنحاء المنطقة، تستمر ألجياؿ  الخط رة  ى  تفكؾ س رية
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قادمة.  ىناؾ أي ا خطر كبير باف تتح ؿ س رية إل  قاعدة إقميمية لمجماعات المتطرفة  اإلرىابية،  نحف 
 ."نشيد بالفعؿ  ج دًا ليذه الجماعات في بعض المناطؽ

أف ىناؾ فرصة سانحة الستسناؼ المفا  ات عم  أساس أرى " عبد اهلل:  ح ؿ عممية السالـ، قاؿ الممؾ
حؿ الد لتيف،  ى  الحؿ الذ  يمإؿ الصيغة ال حيدة المقب لة.  ىناؾ عدة ع امؿ ت افرت لت فير ىذه 
الفرصة، أ ليا  ج د رسيس لم اليات المتحدة لفترة رساسية إانية.  العامؿ الإاني ى  التص يت التاريخي لألمـ 

تمإيؿ فمسطيف فييا، ما يدؿ عم   ج د إرادة د لية متجددة. كما أف الربيع العربي يزيد  المتحدة برفع صفة
مف أىمية االستعجاؿ في استسناؼ عممية السالـ، فالربيع العربي ى  أ ال  قبؿ كؿ شيء صرخة مف أجؿ 

مبادرة "أ اؼ:    ."العدالة  الكرامة  الحرية،  ىي مطالب ال تتحقؽ إال مف خالؿ السالـ العادؿ  الحقيقي
عاما،  ى  عامؿ آخر يسيـ في إتاحة الفرصة،  22السالـ العربية ال تزاؿ مطر حة عم  الطا لة، بعد 

 أدع  الحك مة اإلسراسيمية الجديدة أف تغتنـ ىذه الفرصة التي تمإؿ نافذة آخذة باالنغالؽ بسرعة،  لذا عمينا 
 ."اسـاإلسراع في التحرؾ  بشكؿ حاسـ مف أجؿ سالـ عادؿ  د

إف تحقيؽ حؿ الد لتيف ى  جزء مف " قاؿ الممؾ عبد اهلل: د ر األردف في استسناؼ عممية السالـ ح ؿ 
 ."مصمحتنا اإلستراتيجية ال طنية  مفتاح االستقرار في منطقتنا

 42/3/4023الدستور، عمان، 

 
 أردنية: زيارة أوباما "استيطانية" و"غير مقبولة" أحزاب 22

دنية، أمس، زيارة الرسيس األمريكي باراؾ أ باما إل  األردف المحددة غدًا  الجمعة(  صفت أحزاب أر  عمتاف:
ال "مشددة عم  الم ي في تنفيذ اعتصاـ  "غير مقب لة" أكدت أنيا  "االستيطانية" مف ج لة في المنطقة بػ

الحركة "  "لتقدميا"  "االشتراكي"  "الشي عي" ” حشد”  "ال حدة الشعبية".  قالت أحزاب "أىاًل  ال سيالً 
تستيدؼ الزيارة تمرير مخططات االستيطاف عم  األرا ي الفمسطينية المحتمة  بحث "المعار ة  "الق مية

.  أكدت األحزاب عدـ إمكاف "ممؼ األزمة الس رية  مف سياؽ تس يات كبرى تنسجـ مع الكياف الصيي ني
 اإلدارة األمريكية لمصالح الشع ب العربية في  الذ  أدار ظيره"في العراؽ  "االحتالؿ األمريكي"قب ؿ رسيس 

 مقابؿ االنحياز الكامؿ لمكياف الصيي ني. "المنطقة
تاتي الزيارة لمتاكيد عم  " قالت لجنة حماية ال طف  مجابية التطبيع  مف حزب جبية العمؿ اإلسالمي 

 ."إبات سياسة أمريكا المساندة لمعد  الصيي ني
 42/3/4023الخميج، الشارقة، 

 
 ايشكل غطاَء لمواصمة جرائمو أكذوبة  "إسرائيل"العمل األردني: السالم م"  جبية 24

األردني شع ب الد ؿ العربية التي يعتـز الرسيس األمريكي زيارتيا  اإلسالميدعا حزب جبية العمؿ  :عماف
 عرب  المسمميف.ف سياسات بالده ىي سبب الكراىية المتزايدة لألمريكييف بيف الاب أل بامات جيو رسالة  إل 

 األردنيباعتماد قيـ الشعب  األردنيةالحك مة  ،10/3في بياف لو ي ـ األربعاء  اإلسالمي"،العمؿ " طالب 
التخمي عف الجر   راء "سراب  إل  إياىا داعياً  أمريكالعالقاتيا مع  منطمقاً  أمتو مصالحو الحقيقة  مصالح 

جانب انو يشكؿ غطاَء لم اصمة جراسـ االحتالؿ بحؽ  إل " أكذ بة اعتبر "السالـ" مع االحتالؿ " السالـ".
 لمعرب  المسمميف. منياً أ    اقتصادياً  سياسياً   مقدساتو  اختراقاً   أر والشعب الفمسطيني 
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 طالب السمطة الفمسطينية بػ"نفض يدىا" مف العممية التفا  ية  العمؿ بجدية عم  تحقيؽ مصالحة  طنية 
" الد ؿ العربية  اإلسالمية لمعمؿ عم  اإلسالمي دعا "العمؿ  لي مقا ـ".فمسطينية عم  برناما "ن ا

ىذه المعاىدات،  إل "التحرر مف قي د المعاىدات التي فر ت عمييا"،  االتفاقيات التي تـ إقرارىا استنادًا 
دعـ  أف "تطبؽ ب حكاـ المقاطعة العربية لمعد   أف ت صد أب اب التطبيع معو،  أف ت فر كؿ أسباب ال

  اإلسناد لمشعب الفمسطيني"، كما قاؿ البياف.
 40/3/4023قدس برس، 

 
 الفرحان: ال أمل في زيارة أوباما لنصرة فمسطين والرىان يبقى عمى المقاومةإسحاق  23

نف  القياد  اإلسالمي األردني  األكاديمي اسحؽ الفرحاف إمكانية حص ؿ أ  تغير في الم قؼ  :عماف
و "منحاز بالكامؿ لصالح إسراسيؿ"،  دعا الفمسطينييف  العرب  المسمميف إل  تغيير األمريكي، الذ  قاؿ بان

  جيتيـ ص ب دعـ المقا مة  الرىاف عمييا لنصرة الحؽ الفمسطيني.
قدس برس: "أعتقد أف أ باما سيبق  عم  سيرتو السابقة  لف   كالة قاؿ الفرحاف في تصريحات خاصة ل
ؼ األمريكي مف الق ية الفمسطينية، ألنو ال يعطي أ ل ية لمق ية يحدث في زمنو أ  تغير في الم ق

الفمسطينية. لقد فاجانا أ باما بعد خطابو في المرحمة األ ل  في األزىر، لكف شانو شاف الرؤساء األمريكييف 
السابقيف، ال أمؿ منو في شيء،  عم  الفمسطينييف  العرب أف ينح  منح  آخر تجاه الق ية الفمسطينية، 

نيا يق ـ عم  المقا مة  دعميا،  ال سبيؿ لمحم ؿ السياسية العرجاء، حت  في ال فة الغربية ف ف م
االستيطاف  االحتالؿ ال يزاؿ مسيطرا عمييا بالكامؿ،  لذلؾ ال يمكف الحص ؿ عم  أ  ن ع مف الحق ؽ 

 باسم ب االستجداء".
طيني "دليؿ  عؼ  ى اف"،  دعا الفرحاف إل   رأى الفرحاف أف الرىاف عم  زيارة أ باما لنصرة الحؽ الفمس

لمتحرير،  قاؿ: "أعتقد أف األردف  مصر مدع تاف إل  إعادة النظر في عالقتيما  التمسؾ بالمقا مة نيجاً 
 ب سراسيؿ  أف يقطعاىا أ  يجمداىا عم  األقؿ".

 40/3/4023قدس برس، 
 

 إذا لم تحل القضية الفمسطينية في الدول العربية "تسونامي" يتوق" حدوثعبد السالم المجالي  22
 األمريكييرجع الرسيس  أف أمموالسالـ المجالي عف  عبد .د األسبؽعرب رسيس ال زراء : أسامي محاسنو

لـ تسع ال اليات المتحدة  إذاحد ث تس نامي في الد ؿ العربية  لص ابو  يع د لمحؽ، مت قعاً  أ باماباراؾ 
 حؿ الد لتيف. أساسبتبني حؿ عادؿ عم   راسيمياإلسالحت اء الصراع العربي  األمريكية

الق ية الفمسطينية عف  إبعادف سبب أع ده  أب عدناف  األسبؽاعتبر رسيس الدي اف الممكي مف جانبو، 
بسبب الفشؿ العربي الشامؿ في حمميا  فشؿ الفمسطينييف  المشاكؿ التي تعصؼ  أ باما أعماؿجد ؿ 

تك ف ق ية  أف أبعدىاالذ   األمر ني المؤإر عم  د ؿ صنع القرار بالقيادة الفمسطينية  الم بي الصيي
يق ل ا "اهلل يي ف عم  المريض"  أفمرحمة  إل العرب  صم ا  أفب  ع ده عف تخ فو مف أ  أعرب .ةساخن
الفمسطينييف فرصة  أماـف إ أ باما: ب  ع ده مخاطباً أ قاؿ  .األفؽال د لة فمسطينية قادمة في  أف أ 

ذاجاح حؿ الد لتيف لمن اؿ لن  تعميقا عم   جؿ الد لة ال احدة.أينا م ا مف  أفلـ ينجح عمييـ   ا 
يتـ  أف"ىذا مخالؼ لكؿ الق انيف فال يج ز : ع ده أب قاؿ   بيف األردف  السمطة الفمسطينية( نفدرالية  الك

 اتحاد ك نفدرالي بيف د لة مستقمة مع شعب محتؿ".
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 42/3/4023العرب اليوم، عّمان، 
 

 مواصمة االحتالل لجرائمو بحق الحركة األسيرة في فمسطينتستنكر جبية العمل األردني  22
األردني م اصمة االحتالؿ اإلسراسيمي لجراسمو بحؽ الحركة  اإلسالمياستنكر حزب جبية العمؿ  :عماف

ي األسيرة في فمسطيف مف خالؿ أحكاـ بالسجف لمدد غير مسب قة  ممارسة أشكاؿ مف التعذيب النفس
بعاد األسرى عف قراىـ  مدنيـ بعد إنياء مدة محك ميتيـ مإؿ   أيمف األسير الجسد  يندى ليا الجبيف  ا 

م اصمة االحتالؿ جراسمو في  ،10/3في بياف لو ي ـ األربعاء  أداف الحزب،غزة. كما  إل الشرا نة المبعد 
 احتالؿ األرض  تدنيس المقدسات  تيجير الم اطنيف  ىدـ منازليـ.

عم  تنامي  قاطعاً  " أف تشكيمة الحك مة اإلسراسيمية الجديدة برساسة نتنياى  تمإؿ دليالً اإلسالميد "العمؿ  أك
العنصرية لدى ىذا الكياف،  قاؿ: "ىذا كياف عنصر  متطرؼ ال يعترؼ باألخر،  ال يقيـ  زنًا لغير اليي د، 

  أنو ال يمكف التعايش معو".
 40/3/4023قدس برس، 

 
 إسرائيمية لمحدود المصريةاتصال خطة لمواجية اختراق شبكات  تعدّ  مةالحكو مصر:  23

عمػر  بػد   اليػـ  أف الحك مػة  د.أكد الرسيس التنفيذ  لممرفؽ الق مي لتنظيـ االتصاالت في مصر  :السبيؿ
 المصرية تعد خطة محكمة لم اجية اختراؽ شبكات محم ؿ "إسراسيمية" لمحد د المصرية.

عقب استياء أىالي محافظة شماؿ سيناء بداية مػف األسػب ع الما ػي، بسػبب سػيطرة  تاتي تصريحات بد   
الشػػبكات "اإلسػػراسيمية" خاصػػة شػػبكتي" أ رانػػا"  "سػػيؿ" "اإلسػػراسيميتيف" عمػػ  إرسػػاؿ المنطقػػة،  ال ػػعؼ التػػاـ 

 نترنت.لمشبكات المصرية في المنطقة، مما يدفعيـ الستخداـ الشبكات "اإلسراسيمية" في االتصاؿ  في اإل
 بحسػػػب  كالػػػة األنا ػػػ ؿ، فقػػػد أردؼ بػػػد  : "إف اإلجػػػراءات التػػػي سػػػتتخذىا الحك مػػػة المصػػػرية تنقسػػػـ إلػػػ  

 شقيف؛ أحدىما يخص جيات سيادية في مصر، رافً ا اإلعالف عف تفاصيمو".
 رصػػدت جيػػات سػػيادية فػػي مصػػر مػػؤخًرا عمميػػات تمريػػر لمكالمػػات د ليػػة مػػف "إسػػراسيؿ" إلػػ  مصػػر تتجػػا ز 

ألػػػػؼ مكالمػػػػة ي ميأػػػػا، ممػػػػا يػػػػؤد  لتكبػػػػد االقتصػػػػاد خسػػػػاسر بماليػػػػيف الػػػػد الرات، إلػػػػ  جانػػػػب إمكانيػػػػة  800الػػػػػ
 استخداميا في عمميات تجسس، حسب تصريحات صحافية سابقة لجيات سيادية في مصر.
 42/3/4023السبيل، عمان، 

 
 اتيام حماس بالتورط في مقتل الجنود المصريين في سيناءيرفض  صباحي مصر: 24

قػػاؿ المرشػػح المصػػر  السػػابؽ لمرساسػػة المصػػرية،  زعػػيـ : محمػػد ابػػ  خ ػػير - القػػدس د ت كػػ ـ -ىرة القػػا
التيار الشعبي، حمديف صػباحي إنػو يػرفض اتيػاـ بعػض الجيػات المصػرية لحركػة حمػاس بػالت رط فػي مقتػؿ 

بكػػؿ الجنػػ د المصػػرييف، فػػي سػػيناء، فػػي آب الما ػػي، د ف دليػػؿ قػػاطع، مؤكػػدا فػػي ال قػػت ذاتػػو أف مصػػر 
 تيارتيا ستبق  ممتزمة بدعـ الق ية الفمسطينية.

 بجيادىػػا   قػػاؿ صػػباحي، فػػي حػػديث صػػحفي اليػػـ  األربعػػاء: إف جميػػع المصػػرييف يعتػػز ف بحركػػة حمػػاس
حركة  أخطاء جماعة اإلخ اف المسمميف في مصػر، مشػيرا ال ن اليا،  أنو يرفض أف يتحمؿ الفمسطينيي ف   

قبػػ ؿ أف تحصػػر حمػػاس عالقاتيػػا بجماعػػة أ  فسػػة كمػػا يحػػا ؿ الػػبعض أف انػػو مػػف غيػػر المنطقػػي أ  الم إلػػ 
 يص ر ذلؾ.



 
 

 

 

 

           46ص                                    4502العدد:                42/3/4023الخميس  التاريخ:

 انحيػػػازتؤكػػػد  أنيػػػاأ بامػػػا لمدينػػػة القػػػدس، مرف  ػػػة شػػػكال  م ػػػم نا، إذ  األمريكػػػي قػػػاؿ: إف زيػػػارة الػػػرسيس 
 ."إسراسيؿػ"ل األمريكيالجانب 

 42/3/4023القدس، القدس، 
 

 إلى التصدي ألي عدوان إسرائيمي مصريدعو  "اليمباوي" اإلسالمي السابق القيادي مصر: 25
القػػاىرة ػ خدمػػة قػػدس بػػرس: أكػػد القيػػاد  اإلسػػالمي المصػػر  السػػابؽ د. كمػػاؿ اليمبػػا   أف "إسػػراسيؿ" د لػػة 
معتدية  تعرؼ أنيا معتدية  ظالمة،  أف كإيرًا مف المست طنات يجب أف تزاؿ،  أرجع ذلؾ إلػ  أف "إسػراسيؿ" 

خالؿ جامعة الد ؿ العربية قد تخم  عف إتفاقية الدفاع العربي المشترؾ،  لف يفكػر ا تعمـ يقينًا أف العرب مف 
في اتفاقية مماإمة مرة أخرى،  أف بعض الد ؿ العربية،  خص صًا الخميجية منيا قد فتحت بالدىا لمزيػد مػف 

 الييمنة األمريكية  ليا عالقات مع "إسراسيؿ" رغـ فشؿ التطبيع عم  المست ى الشعبي.
عا اليمبا   المصرييف إلػ  م اجيػة الييمنػة األمريكيػة  اإلسػراسيمية،  قػاؿ: "إننػا فػي مصػر نػرفض أ  نػ ع  د

  أ  قدر مف الييمنة األمريكية، كما نرفض أ  عد اف إسراسيمي عم  أ  مف بالدنا العربية  اإلسالمية.
 40/3/4023قدس برس، 
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نظػـ عشػرات األطبػاء مػف النسػاء   الرجػاؿ أع ػاء لجنػة القػدس فػي اتحػاد األطبػاء العػػرب  :سػ زى الجنيػدى
لمقػدس  أ بامػابػاراؾ  األمريكياعترا ا عم  زيارة الرسيس  المصرية  قفة احتجاجية أماـ مبن   زارة الخارجية

.  اليـ 
اعػػد ا مػػذكرة احتجاجيػػة لتقػػديميا  أنيػػـالعػػرب  األطبػػاءمقػػرر لجنػػة القػػدس باتحػػاد جمػػاؿ عبػػد السػػالـ  د. قػػاؿ 

لمقػدس التػي اعتبر ىػا تكريسػا  أ بامػال زير الخارجية محمد كامػؿ عمػر  طػالب ا فييػا باتخػاذ م قػؼ مػف زيػارة 
  دعما لمغاصب .  تاييدالالحتالؿ 
الػػداعـ  األمريكػػي ر راسػػد السػػتنكار الم قػػؼ المتظػػاىر ف عػػف تطمعيػػـ لقيػػاـ الدبم ماسػػية المصػػرية بػػد  أعػػرب
 المدينة المقدسة. في رف يـ مخططات التي يد  اإلسراسيمي لالحتالؿ  الراعي

 40/3/4023األىرام، العربي، 
 

 حول الصييونية أسيئ تفسيرىا وأنا أصر عمييا في فييناتصريحاتي  :ردوغانأ 30
 أف دنمركيػةرد غػاف فػي مقابمػة مػع صػحيفة أيػب عبر رسيس ال زراء التركي رجب ط": ا ؼ ب" –ك بنياغف 

 أسيء تفسيرىا. اإلنسانيةتصريحاتو التي اعتبرت الصيي نية جريمة  د 
جػدال.  أإػارتك بنياغف "حسب مػا فيمػت تصػريحاتي فػي فيينػا  إل  قاؿ لصحيفة ب ليتيكف قبؿ زيارة رسمية 

 تفسير ما قمتو". إساءةلكف يجب عدـ 
 إل انتقاداتي لبعض الق ايا  خص صا غزة  المست طنات م جية  أفيعرؼ  أف"كؿ  احد يجب  أف  أ اؼ
حػػؽ د لػػة  إنكػػارت اصػػؿ  أنيػػاطالمػػا  "إسػػراسيؿ". مػػف الطبيعػػي بالنسػػبة لنػػا م اصػػمة انتقػػاد اإلسػػراسيميةالسياسػػة 

 فمسطينية في ال ج د".
ح عمػ  مػ قفي مػف ىػذه لمعػاداة السػامية عمنػا  ىػذا يػدؿ ب  ػ   إدانتي"في عدة مناسبات عبرت عف   أ اؼ

 بيا في فيينا". أدليتعم  التصريحات التي  أصر اإلطارالق ية.  في ىذا 
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 العرب
 42/3/4023العرب اليوم، عمان، 

 
 
 

 األمريكي يحّذر السمطة الفمسطينية من مقاضاة "إسرائيل" دولياً  الشيوخمجمس  32
ة أربػػػاع أع ػػػاء مجمػػػس الشػػػي خ عمييػػػا إالإػػػ ةرسػػػالة  قعػػػ تحػػػذتر خدمػػػة قػػػدس بػػػرس:  -الناصػػػرة  فمسػػػطيف( 

األمريكي السمطة الفمسطينية مف الت جو بشك ى إل  محكمة الجنايات الد لية  د الجانب اإلسراسيمي، ميددة 
 باف ذلؾ سينعكس عم  العالقات الإناسية بيف السمطة  ال اليات المتحدة.

مطة الفمسػػطينية أف تػػدرؾ بػػاف  جػػاء فػػي الرسػػالة التػػي صػػادؽ عمييػػا سػػبعة  سػػبع ف سػػينات ًرا أف "عمػػ  السػػ
عالقاتيػػا مػػع ال اليػػات المتحػػدة سػػتتعرض لمخطػػر إذا مػػا ت جيػػت إلػػ  محكمػػة الجنايػػات الد ليػػة بشػػك ى  ػػد 
"إسػػراسيؿ"، مؤكػػديف عمػػ  أنػػو "ال يمكػػف التسػػامح مػػع أ  محا لػػة لنػػزع الشػػرعية عػػف د لػػة إسػػراسيؿ أ  عزليػػا"، 

 بحسب ما جاء في الرسالة.
 40/3/4023، قدس برس

 
 مرارًا في الجوالن االشتباك بان كي مون: الجيش اإلسرائيمي انتيك اتفاق فكّ  34

كشؼ األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة بػاف كػي مػ ف، فػي تقريػر إلػ  مجمػس األمػف، أف قػ ة  ":الحياة" –ني ي رؾ 
جنػ د  مػف 12الد لية في الج الف تتعرض العتػداءات مسػمحة متكػررة، لػـ يحعمػف منيػا سػ ى احتجػاز  "أند ؼ"

 كتيبتيا الفيميبينية الشير الما ي،  ى  ما ييدد بقاءىا برمتو.
الجػػيش اإلسػػراسيمي انتيػػؾ اتفػػاؽ فػػؾ االشػػتباؾ مػػرارًا بتحميػػؽ طاسراتػػو فػػ ؽ منطقػػة الفصػػؿ  دخػػ ؿ "إف  قػػاؿ  

عػػزز ت اجػده عمػ  طػ ؿ السػػياج ".  أ ػاؼ أف الجػيش اإلسػراسيمي "المنطقػة مػف قبػؿ جنػ د إسػػراسيمييف راجمػيف
 ."ع اسؽ جديدة عم  السياج لمنع العب ر"،  أقاـ "اصؿ خالؿ العمميات األمنية الس رية ك جراء احتراز الف

 إلػػػ ، مممحػػػًا "اسػػػتخداـ مينػػػاء  مطػػػار( بػػػديؿ إلمػػػداد عناصػػػرىا  تبػػػديميـ" إلػػػ ست ػػػطر  "أنػػػد ؼ" قػػػاؿ إف 
، "ردف ال يمكػػف  ػػمانوال صػػ ؿ إلػػ  المنطقػػة مػػف لبنػػاف أ  األ"مػػف د ف أف يسػػمييا.  أ  ػػح أف  "إسػػراسيؿ"

اسػػتخداـ مينػػاء  "أند ؼػ"مػػف ال ػػر ر  لػػ"مشػػيرًا الػػ  أف اسػػتخداـ مطػػار دمشػػؽ الػػد لي لػػـ يعػػد ممكنػػًا،  أنػػو 
 ."م قت ألغراض النقؿ  التبديؿ  اإلمداد

 42/3/4023الحياة، لندن، 
 

 "عاصمًة "أبدّية" لدولة "إسرائيل اختيار القدس المحتّمةيقرر اإلعالم الغربي  33
ر اإلعػػػالـ الغربػػػي حسػػػـ "سػػػي أف أف"الفرنسػػػيتة إلػػػ  شاشػػػة  "لػػػ  م نػػػد"مػػػف صػػػحيفة : ا ابػػػراىيـ فريػػػدريتػػػ ، قػػػرت

. فػي ممػؼت أعدتتػو الصػحيفة "إسػراسيؿ"لد لػة  "أبديتػة"المسالة،  بتَّ الصراع،  اختيار القدس المحتمتػة، عاصػمًة 
... "إسػراسيؿ"عاصػمة "ت إلػ  زيارتػو لمقػدس الفرنسيتة لم اكبػة زيػارة بػاراؾ أ بامػا إلػ  األرا ػي المحتمتػة، أشػار 

  كذلؾ فعمت القناة األميركيتة، خالؿ تغطيتيا حيإيتات الزيارة.
ػرت "م قػع  أي ػًا، بعػدما نشػر "فايسب ؾ"حرب التسميات استعرت خالؿ األياـ الما ية عم  م قع  ، "الػرأ  الحت

ََ ال   :مخصص لمتص يت عم  م ا يع سجاليتة متن تعة، منيا مإاًل



 
 

 

 

 

           32ص                                    4502العدد:                42/3/4023الخميس  التاريخ:

. المفارقػة "إسػراسيؿ"ىؿ القدس عاصمة فمسطيف أـ عاصػمة "أ،  "يممؾ الفمسطيني ف حؽ مقا مة إسراسيؿىؿ 
في التص يت األخير أفت الم قع اختار لتص ير الطفؿ الفمسطيني، صػ رة لجإتػة طفػؿ تحػت الركػاـ، فػي حػيف 

 ، ص رة لطفمة إسراسيمية ت قتع عم  صار خ."إسراسيؿ"اختار لتمإيؿ 
تعميقػات كإيفػة،  معظميػا تت ػمتف  "الػرأ  الحػرت "مميتة تص يت مف ىذا الن ع، تنيػاؿ عمػ  م قػع  تحت كؿت ع

 ."إسراسيؿ"تعابير عنصريتة  دت العرب،  الفمسطينييف، عممًا أف التص يت يميؿ في كؿت مرتة لمصمحة 
 42/3/4023السفير، بيروت، 

 
 حماس وفمسطين والقضية المصرية 32

 د.باسـ نعيـ
عم  مقاؿ لألستاذ الكبيػر عبػد الحمػيـ قنػديؿ الكاتػب المصػر  المعػر ؼ المنشػ ر فػي صػحيفة  قفت باألمس 

تحػػت عنػػ اف 'تحػػذير لحركػػة حمػػاس'  اسػػت قفني طػػ ياًل، رغػػـ العػػدد  3/1023/;2القػػدس العربػػي فػػي لنػػدف 
 الكبير مف المقاالت التي قرأتيا في الفترة األخيرة في ذات الم   ع.

م  رأسيا االحتراـ الكبير الذ  تمتع بو األستاذ عبػد الحمػيـ قنػديؿ لػيس بػيف كػ ادر  لعؿ لذلؾ أسباب كإيرة ع
 قيػػادات حمػػاس فقػػط   ىػػذا مػػا أكػػده األسػػتاذ بنفسػػو( بػػؿ عمػػ  مسػػت ى العػػالـ العربػػي كمػػو مػػف المحػػيط إلػػ  

صػػرتو    ػػ ح فػػي حديإػػو  ػػد الظمػػـ  الظػػالميف فػػي عالمنػػا العربػػي  ن ةالخمػػيا لمػػا تمتػػع بػػو  ال زاؿ مػػف جػػرأ
الالمحد دة لمق ية الفمسطينية  تطمعات شعبيا  لقد لقي في سبيؿ ذلؾ مػا لقػي مػف العنػت مػف النظػاـ الباسػد 
 لكني ما جذبني أي ًا لممقاؿ ى  ما استشعرتو مف صدؽ في النصيحة لحركة حماس في كيفية التعامؿ مع 

 الممؼ المصر ، رغـ اختالفي معو في بعض الق ايا شكاًل  م م نًا.
ىنػػا أ د أف أؤكػػد لألسػػتاذ عبػػد الحمػػيـ  غيػػره مػػف الػػ طنييف المصػػرييف أف م قػػؼ حمػػاس مػػف اإلقمػػيـ عم مػػًا   

 مف مصر الكنانة خص صًا  ا ػح ال لػبس فيػو  تػـ التاكيػد عميػو مػرات عديػدة عمػ  لسػاف قػادة الحركػة فػي 
 التالية: الداخؿ  الخارج 'لمف كاف لو قمب أ  ألق  السمع  ى  شييد'  يتمخص في الحقاسؽ

 إف ق ية فمسطيف ق ية األمة العربية  اإلسالمية  ليست ق ية الفمسطينييف  حدىـ.
إف ق ػػية فمسػػطيف كانػػت  سػػتبق  ق ػػية جامعػػة لكػػؿ العػػرب  المسػػمميف  يجػػب أف تسػػم  فػػ ؽ كػػؿ خػػالؼ 

 أيدي ل جي أ  سياسي أ  طاسفي.
مػػف أجػػؿ ذلػػؾ أإمػػاف غاليػػة  لعػػؿ لػػف تكػػ ف حمػػاس طرفػػًا فػػي أ  خػػالؼ داخمػػي فػػي أ  د لػػة عربيػػة  دفعػػت 

 آخرىا الم قؼ مف س ريا.
حمػػاس تعتبػػر نفسػػيا الخنػػدؽ المتقػػدـ فػػي الػػدفاع عػػف حا ػػر  مسػػتقبؿ أمتيػػا  لػػيس السػػتعادة حقػػ ؽ الشػػعب 

 الفمسطيني فقط.
حماس ترى في الد ؿ العربيػة المحيطػة  خاصػة مصػر العزيػزة عمقيػا االسػتراتيجي فػي صػراعيا الشػامؿ مػع 

 االحتالؿ.
 مف  استقرار الد ؿ العربية  خاصة مصر ى  مصمحة فمسطينية استراتيجية.أ

إف مف  اجب األمة بكؿ مك ناتيا الرسمية  األىمية أف تشكؿ حا نة لن اؿ الشعب الفمسطيني لنيػؿ حق قػو 
 المشر عة.

  بناًء عميو أ د أف أت قؼ مع أستاذنا أ. عبد الحميـ عند بعض المحطات في مقالو:
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س تػػدرؾ  تعػػي جيػػدًا مػػاذا تعنػػي مصػػر لفمسػػطيف  األمػػة العربيػػة،  أف مصػػر الما ػػي  الحا ػػر : حمػػاأوالً 
 المسػػتقبؿ بغػػض النظػػر عػػف ل نيػػا السياسػػي سػػتبق  الكنػػز االسػػتراتيجي لن ػػاؿ الشػػعب الفمسػػطيني مػػف أجػػؿ 

 الحرية  االستقالؿ.
المصػرية  تعػي طبيعػة ىػذا  حماس أكدت أنيا تقؼ عم  مسافة  احدة مف جميع األطراؼ فػي السػاحة ثانيًا:

المخاض الصعب  مآالتو التي لف تك ف إال لخير مصر  فمسػطيف ميمػا حػا ؿ العػابإ ف تح يػؿ المسػار فػي 
اتجاه آخر.  في ىذا اإلطػار رحبنػا داسمػًا ب صػ ؿ كػؿ الفعاليػات ال طنيػة المصػرية لقطػاع غػزة لمت اصػؿ مػع 

 األ  اع عم  األرض مف كإب. فمسطيف مف خالؿ ىذه البقعة المحررة  اإلطالع عم  
 مف ىنا ف نني باسـ الحركة  الحك مة أ جو الدع ة لكؿ المصرييف عم  اخػتالؼ مشػاربيـ السياسػية  الدينيػة 
لزيػارة غػػزة  لقػاء المسػػؤ ليف فييػػا  محػا رتيـ مباشػػرة حػػ ؿ العالقػة المصػػرية الفمسػػطينية بعيػدا عػػف الميػػاترات 

 االعالمية  بما يخدـ الطرفيف.
: حماس أكدت عم  لساف مسؤ لييا  مؤخرًا عم  لساف رسيس ال زراء أ. إسماعيؿ ىنية  بكؿ    ح أف اً ثالث

أمف مصر  استقرارىا ى  مصمحة فمسطينية إسػتراتيجية،  أف الحركػة أبػدت كػؿ االسػتعداد   اتخػذت خطػ ات 
 مع كؿ الجيات  عم  األرض حسب عممي  مف مصادر م إ قة في الحركة( لمتعا ف عم  المست ى األمني

المعنيػػة لمحفػػاظ عمػػ  األمػػف المصػػر   خاصػػة فػػي سػػيناء،  فكفكػػة كإيػػر مػػف األلغػػاز  خاصػػة حادإػػة مقتػػؿ 
الجن د المصرييف  رحميـ اهلل( في رم اف الما ي بما ى  متاح لدييا مػف معم مػات،  لػـ تحػـر الحركػة أ  

 تجـر التعامؿ األمني إال مع االحتالؿ  أع انو. 
حمػػاس  لكػػف بعػػض العػػابإيف بػػامف مصػػر  مسػػتقبميا  خاصػػة مػػف اإلعالميػػيف المػػدع ميف مػػف ليسػػت  رابعــًا:

فم ؿ النظاـ السابؽ  بعض الد ؿ في اإلقميـ ىـ مػف يعممػ ف ليػؿ نيػار فػي إطػار الخػالؼ المصػر  الػداخمي 
ـ عم  جر حماس لمستنقع القطعية مع مصر  شعبيا الكريـ  ذلؾ مف خالؿ نشر أكاذيب  اشاعات ال تحتر 

أ  مينية أ  م   عية متجا زيف حقيقة تاريخية راسخة اف ما بيف مصر  فمسطيف أكبر مف كؿ التنظيمات 
 األحػػػزاب، خػػػذ مػػػإاًل قبػػػؿ أيػػػاـ طالعتنػػػا  سػػػاسؿ اإلعػػػالـ المصػػػر  بخبػػػر إلقػػػاء القػػػبض عمػػػ  مجم عػػػة مػػػف 

ر  خػػراسط لم اقػػع الفمسػػطينييف دخمػػ ا مصػػر بطريقػػة غيػػر مشػػر عة، عاسػػديف لتػػ ىـ مػػف إيػػراف  بحػػ زتيـ صػػ  
سيادية مصرية،  انتشر الخبر كالنار في اليشيـ  بعد إالإة أياـ صدر عف مصادر أمنية مسؤ لة بياف يؤكد 
ال لمػا غػادر ا مصػر مػف مطػار القػاىرة،  ال ي جػد بحػ زتيـ أ  صػ ر  اف الفمسطينييف دخم ا بطريقة رسمية  ا 

 أ  خراسط لم اقع سيادية مصرية.
ف مػػف المصػػرييف المحبػػيف لمصػػر  فمسػػطيف سػػمع ا الخبػػر األ ؿ  تحػػامم ا عمػػ  أىػػؿ أسػػتاذ  الفا ػػؿ ماليػػي

فمسطيف الذيف قدم ا مف أجؿ حػريتيـ آالؼ الشػيداء  الجرحػ ،  لكػف بالتاكيػد قمػة مػف سػمع ا النفػي، السػيما 
 أف بعض  ساسؿ اإلعالـ المصرية المنفمتة غير معنية بنشر النفي. 

ؽ  ا ػػح ال لػػبس فيػػو، أف ىػػذه الظػػػاىرة اسػػتإناسية ا ػػطر إلييػػا الشػػػعب حمػػاس م قفيػػا مػػف األنفػػػا خامســًا:
الفمسطيني لم اجية حصار ظالـ فرض عميو ب رادة د لية  بمشػاركة مصػرية رسػمية فػي العيػد السػابؽ،  أنيػا 
تتطمػػػع إلػػػ  عالقػػػات طبيعيػػػة  رسػػػمية مػػػع جيرانيػػػا بفػػػتح معبػػػر رفػػػح البػػػر  لألفػػػراد  الب ػػػاسع بشػػػكؿ طبيعػػػي 

يعػػ د ىنػػاؾ أ  حاجػػة أل  أنفػػاؽ.  لكػػف ىػػؿ يعقػػؿ أف يجػػر  العمػػؿ عمػػ  قػػدـ  سػػاؽ لغمػػؽ ىػػذه   بالتػػالي لػػف
األنفاؽ مؤخرًا في عيد الإ رة المصرية المجيػدة فػي ال قػت الػذ  الزاؿ معبػر رفػح مغمقػا أمػاـ دخػ ؿ الب ػاسع 

ف كاف ىناؾ تغيير إيجابي إ ال أنو أقؿ بكإيػر مػف بؿ  جزء كبير مف التبرعات. حت  بالنسبة لحركة األفراد  ا 
 تطمعات شعبنا، فاآلالؼ الزال ا مدرجيف عم  ق اسـ المنع، المعبر يغمؽ ي ميًا الساعة الخامسة مساًء.
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ىػػؿ يعقػػؿ أف تسػػتغؿ بعػػض  سػػاسؿ اإلعػػالـ المػػ اطف المصػػر   جيمػػو أحيانػػًا بػػبعض الحقػػاسؽ عمػػ   سادســًا:
المصػر  مػف جػاره  أخيػو الفمسػطيني.... ىػب  األرض الفتعاؿ بؿ  اختالؽ أحداث لتر يع  تخ يؼ الم اطف

أف فمسطينيًا أخطا ىنا أ  ىناؾ، ىػؿ يجػ ز معاقبػة كػؿ الشػعب الفمسػطيني  ق ػيتو العادلػة... ىػؿ يعقػؿ أف 
نحمػػؿ الشػػعب المصػػر  العظػػيـ جريػػرة مصػػر  قتػػؿ سػػاسحيف فػػي األقصػػر... أ  قاتػػؿ إلػػ  جانػػب القاعػػدة فػػي 

 م  'البمطجية'. بالتاكيد ىذا منافي لمعدؿ  المنطؽ.العراؽ... أ  قتؿ  ر ع مصرييف تحت مس
أسػػتاذ عبػػد الحمػػيـ نشػػكرؾ عمػػ  المشػػاعر الفيا ػػة الصػػادقة تجػػاه فمسػػطيف  حمػػاس....  نشػػكر لػػؾ حرصػػؾ 
عم  النصيحة  نتشرؼ مرة أخػرى بػدع تؾ  كػؿ الػ طنييف الشػرفاء المصػرييف لزيارتنػا فػي غػزة لتسػمع  تػرى 

 ذلؾ مصر  أمنيا  استقرارىا.ما يسرؾ لصالح ق ية فمسطيف  ك
 42/3/4023، وكالة سما اإلخبارية
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 صالح النعامي
مف يتابع الجدؿ اإلسراسيمي الداخمي يمحظ ب   ح مست ى القمؽ مف إمكانية حد ث تح ؿ سػمبي عمػ  مسػار 

ظػػؿ تػػ الي الكإيػػر مػػف المتغيػػرات التػػي باتػػت تػػدفع مزيػػدا مػػف العالقػػة اإلسػػتراتيجية مػػع ال اليػػات المتحػػدة، فػػي 
النخػػب األميركيػػة لممقارنػػة بػػيف الع اسػػد التػػي تحصػػؿ عمييػػا ال اليػػات المتحػػدة مػػف العالقػػة مػػع إسػػراسيؿ، مقابػػؿ 

 الإمف الباىظ الذ  تدفعو مف أجؿ الحفاظ عم  الطابع الحالي ليذه العالقة.
مظاىر التي تعكس تح ؿ كيانيـ إل  عبء حقيقي عم  كاىؿ ال اليات إف اإلسراسيمييف يرصد ف عددًا مف ال

 المتحدة،  ليس ذخرًا ليا، كما يس ؽ حت   قت قصير.
 

 دف" أثمان إستراتيجية نيابة عن إسرائيل
إف ما يقمؽ اإلسراسيمييف بشكؿ خاص حقيقة تكريس االنطباع داخؿ ال اليات المتحدة باف  اشنطف باتت تدفع 

اتيجية نيابػة عػف إسػراسيؿ، د ف أف تقػدـ تػؿ أبيػػب أ  مقابػؿ يػذكر. قػد بػدا ىػذا  ا ػحًا بعػد تفجػػر أإمانػًا إسػتر 
إػػػ رات الربيػػػع العربػػػي، حيػػػث أف د اسػػػر صػػػنع القػػػرار فػػػي إسػػػراسيؿ باتػػػت تطالػػػب ال اليػػػات المتحػػػدة بػػػاف تػػػ فر 

السػػتبداد العربيػػة الشػػر ط التػػي ت ػػمف عػػدـ تػػدى ر بيستيػػا اإلسػػتراتيجية، بعػػد ز اؿ أ  تصػػدع بعػػض أنظمػػة ا
 التي كانت حافظت عم  استقرار البيسة اإلستراتيجية لمكياف الصيي ني، بما يخدـ مصالحو.

فعمػ  سػػبيؿ المإػاؿ، تطالػػب إسػػراسيؿ بػاف ت ػػمف ال اليػات المتحػػدة أال يػػؤإر سػق ط نظػػاـ مبػارؾ  فػػ ز مرشػػح 
"كامػب ديفيػد"، بػؿ  صػؿ األمػر إلػ  حػد  اإلخ اف المسمميف بمنصب الرساسة سمبًا عم  التػزاـ القػاىرة باتفاقيػة

أف صناع القرار في تؿ أبيب يراىن ف عم  أف ت ظؼ اإلدارة األميركية المساعدات لمصر في إجبار النخبػة 
 الحاكمة في القاىرة حاليًا عم  م اصمة خط الشراكة اإلستراتيجية مع تؿ أبيب.

سراسيمي إيي د باراؾ لم اليات المتحػدة مػؤخرًا لم ػغط  قد ىدفت الزيارات العديدة التي قاـ بيا  زير الحرب اإل
عمػػ   اشػػنطف لكػػي ت ػػمف بػػاال يػػؤد  أ  حػػؿ لألزمػػة السػػ رية إلػػ  تمكػػيف الجماعػػات الجياديػػة السػػنية مػػف 
الحص ؿ عم  م طب قدـ في س ريا، فػي حػاؿ تػـ الػتخمص مػف نظػاـ بشػار األسػد،  ىػ  مػا تعتبػره تػؿ أبيػب 

 جية بشكؿ كارإي.تط رًا يغير بيستيا اإلستراتي
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 اشػنطف بالتػاإير عمػ  مجريػات األمػ ر فػي األردف،  -عبػر القنػ ات السػرية- لـ يعد سرًا أف إسراسيؿ تطالػب 
بحيػػػػث ال يػػػػنجح الحػػػػراؾ السياسػػػػي فػػػػي األردف فػػػػي تغييػػػػر طػػػػابع الحكػػػػـ ىنػػػػاؾ بشػػػػكؿ يػػػػؤإر عمػػػػ  الشػػػػراكة 

 لنظاـ.اإلستراتيجية القاسمة  المتجذرة بيف الكياف اإلسراسيمي  ىذا ا
 لقػػػد تجنػػػدت  اشػػػنطف لصػػػالح إسػػػراسيؿ  منعػػػت قبػػػ ؿ فمسػػػطيف كد لػػػة كاممػػػة الع ػػػ ية فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة، 
 ت ظػػػؼ حاليػػػًا كػػػؿ أد ات ال ػػػغط السياسػػػي  المػػػالي عمػػػ  السػػػمطة الفمسػػػطينية لإنييػػػا عػػػف الت جػػػو لمحكمػػػة 

، كد لػػػة مراقبػػػة فػػػي الجنايػػػات الد ليػػػة لعػػػرض ممػػػؼ االسػػػتيطاف الييػػػ د  ىنػػػاؾ، بعػػػد أف تػػػـ قبػػػ ؿ فمسػػػطيف
 الجمعية العامة.

 لػػػػـ تتػػػػردد إسػػػػراسيؿ فػػػػي ت ظيػػػػؼ كػػػػؿ آليػػػػات االبتػػػػزاز مػػػػف أجػػػػؿ دفػػػػع ال اليػػػػات المتحػػػػدة لتصػػػػعيد العق بػػػػات 
االقتصػػػادية  ػػػد إيػػػراف، مػػػف أجػػػؿ إجبارىػػػا عمػػػ   قػػػؼ برنامجيػػػا النػػػ   . تػػػدرؾ إسػػػراسيؿ أف  فػػػاء ال اليػػػات 

سػتراتيجية كبيػرة،  مػع ذلػؾ المتحدة بيذه المطالب، أ  بع يا يتطمب مف األ ميركييف دفػع أإمػاف اقتصػادية  ا 
ف نيػػا تػػرفض القيػػاـ بػػالخط ات التػػي تػػرى اإلدارة األميركيػػة أنيػػا تسػػاعدىا عمػػ  ال فػػاء بيػػذه المطالػػب،  عمػػ  

 رأس ىذه الخط ات دفع التس ية السياسية لمصراع مع الشعب الفمسطيني قدمًا.
م  جعؿ قدرة  اشػنطف عمػ  مسػاعدتيا أمػرًا بػالغ الصػع بة، عبػر ليس ىذا فحسب، بؿ إف إسراسيؿ تحرص ع

إصرارىا عم  م اصمة االستيطاف  مشاريع التي يػد فػي القػدس  أرجػاء ال ػفة الغربيػة، بشػكؿ يحػرج ال اليػات 
المتحدة في العالميف العربي  اإلسالمي.  مف األىمية بمكاف التن يػو ىنػا إلػ  حقيقػة أف المطالػب اإلسػراسيمية 

الػػػذكر تػػػاتي فػػػي ظػػػؿ تراجػػػع مكانػػػة ال اليػػػات المتحػػػدة فػػػي المنطقػػػة، كنتػػػاج لمإػػػ رات العربيػػػة  غيػػػاب أ   آنفػػػة
 ت ع ع أنظمة الحكـ التي كانت أد ات ال غط األمريكية ذات قدرة كبيرة عم  التاإير فييا.

 
 التحول في أولويات السياسة األميركية

 ػػيا إسػػراسيؿ عمػػ  كاىػػؿ ال اليػػات المتحػػدة أنيػػا تػػاتي ممػػا ال شػػؾ فيػػو أف مػػا يفػػاقـ حجػػـ األعبػػاء التػػي تفر 
متزامنة مع التح ؿ الذ  طرأ عم  سمـ أ ل يػات السياسػة الخارجيػة األميركيػة فػي عيػد الػرسيس بػاراؾ أ بامػا. 
سػػتراتيجي األكإػػر  فمػػف المعػػر ؼ أف ال اليػػات المتحػػدة باتػػت تػػرى فػػي منطقػػة جنػػ ب شػػرؽ آسػػيا الحيػػز الجي ا 

 الذ  يت جب أف تركز جي دىا مف أجػؿ منػع الصػيف مػف االسػتح اذ عميػو،  ذلػؾ حفاظػًا  أىمية بالنسبة ليا،
 عم  مصالحيا االقتصادية بشكؿ أساسي.

 قد زادت أىمية ىذه المنطقة في ظؿ األزمة االقتصادية التي تعيشيا ال اليات المتحدة.  مف نافمة الق ؿ، أف 
ف بمنطقة الشرؽ األ سط، مما يعني أنػو عنػدما تطالػب ىذا التح ؿ يقت ي أف يتقمص مست ى اىتماـ  اشنط

تػػؿ أبيػػب  اشػػنطف بم اصػػمة تركيػػز اىتماميػػا عمػػ  المنطقػػة بمػػا يخػػدـ مصػػالحيا فقػػط، فػػ ف ىػػذا يتنػػاقض مػػع 
المصػػالح األميركيػػة،  ىػػذا بحػػد ذاتػػو يعكػػس حقيقػػة أف إسػػراسيؿ باتػػت بالفعػػؿ عبسػػا إسػػتراتيجيًا عمػػ  ال اليػػات 

 المتحدة.
ايا التػػػي باتػػػت تسػػػتح ذ عمػػػ  الجػػػدؿ اإلسػػػراسيمي الػػػداخمي،  تغػػػذ  القمػػػؽ الصػػػيي ني بشػػػاف إف إحػػػدى الق ػػػ

مسػػتقبؿ العالقػػات مػػع ال اليػػات المتحػػدة ىػػي التحػػ ؿ االقتصػػاد  الياسػػؿ الػػذ  يحػػدث فػػي ال اليػػات المتحػػدة، 
لذاتي مػف الػنفط  المتمإؿ في إ رة "الغاز الصخر "،  التي مف المت قع أف ت مف لم اليات المتحدة اكتفاءىا ا

، أ  أف ىػػذا التطػػػ ر يعنػػي اسػػتغناء ال اليػػات المتحػػػدة عػػف مصػػادر الطاقػػة فػػػي 1029 الغػػاز بحمػػ ؿ العػػاـ 
 الشرؽ العربي.
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 ال خػػالؼ فػػي إسػػراسيؿ عمػػ  أنػػو فػػي حػػاؿ تحققػػت ىػػذه التنبػػؤات، ف نيػػا تعتبػػر تطػػ رًا إسػػتراتيجيًا سػػمبيًا عمػػ  
ي حاؿ اسػتغنت ال اليػات المتحػدة عػف مصػادر الطاقػة فػي العػالـ إسراسيؿ.  حسب المنطؽ اإلسراسيمي، ف نو ف

العربي، ف ف ىذا يعني المس بمكانة إسراسيؿ اإلستراتيجية لدى ال اليات المتحدة،  لف تك ف إمة حاجة لد رىا 
 كشرطي يعمؿ لصالح األميركييف.

فػػػي مقابمػػػة مػػػع قنػػػاة التمفػػػزة  ىنػػػا عمينػػػا أف نػػػذكر مػػػا قالػػػو رسػػػيس الػػػ زراء اإلسػػػراسيمي األسػػػبؽ أرييػػػؿ شػػػار ف 
األميركية "سي.أف.أف" عندما سسؿ عف حجـ الإمف االقتصاد  الذ  تدفعو ال اليات المتحػدة إلسػراسيؿ. فجػاء 
رد شػػػار ف بسػػػيطًا  مباشػػػرًا، حيػػػث قػػػاؿ: "إسػػػراسيؿ ىػػػي بمإابػػػة حاممػػػة طػػػاسرات إابتػػػة تعمػػػؿ لصػػػالح ال اليػػػات 

 المتحدة في المنطقة".
 

 االعتبار االقتصادي
لقد كانت ىذه مفاجاة مف العيار الإقيؿ ألكإر النخب الحاكمة فػي إسػراسيؿ، عنػدما طالػب السػينات ر رانػد بػ ؿ 
بتقمػػيص حجػػـ المسػػاعدات األميركيػػة لمكيػػاف الصػػيي ني. لػػـ يكػػف مصػػدر المفاجػػاة يعػػ د فقػػط إلػػ  مجػػرد أف 

قميػة الجمي ريػة فػي مجمػس يصدر ىػذا التصػريح عػف مشػرع أميركػي، بػؿ أي ػًا ألنػو صػدر عػف أحػد قػادة األ
الشػػػي خ التػػػي تحػػػا ؿ أف تصػػػر فػػػي كػػػؿ مناسػػػبة عمػػػ  التشػػػديد عمػػػ  أىميػػػة االلتػػػزاـ األميركػػػي بػػػدعـ إسػػػراسيؿ 

 اقتصاديًا  عسكريًا.
 أكإر ما أإار استيجاف النخبة الصيي نية حقيقة أف ب ؿ اختار أف يعبػر عػف م قفػو فػي مطمػع زيػارة قػاـ بيػا 

التي قدميا بػ ؿ لتبريػر مطالبتػو تعكػس إلػ  حػد مػا طػابع الجػدؿ الػذ  يحتػدـ فػي  مؤخرًا إلسراسيؿ. إف الحجة
ال اليات المتحدة ح ؿ ما إذا كانت إسراسيؿ تمإؿ ذخرًا لم اليات المتحدة أـ عبسا إستراتيجيًا عمييا.  قد تساءؿ 

النحػػ ، فػػي ال قػػت بػػ ؿ: "كيػػؼ ب مكػػاف ال اليػػات المتحػػدة أف ت اصػػؿ تقػػديـ الػػدعـ المػػالي إلسػػراسيؿ عمػػ  ىػػذا 
 ألؼ د الر كؿ إانية مف الصيف لسد العجز في م ازنتيا. 80الذ  تقترض فيو 

 
 الدعوات لسياسة انعزالية

 يسجم ف في إسراسيؿ بقمؽ كبيػر تعػاظـ الػدع ات داخػؿ النخػب األميركيػة لتبنػي سياسػة انعزاليػة عمػ  صػعيد 
 االىتماـ بشػؤ نيا الخاصػة. إف مػا يقمػؽ اإلسػراسيمييف  العالقات الخارجية  انكفاء ال اليات المتحدة عم  ذاتيا

بشػػكؿ خػػاص حقيقػػة أف مػػف يتشػػبث بيػػذه الػػدع ات ىػػي النخػػب المحسػػ بة تحديػػدًا عمػػ  اليمػػيف العممػػاني فػػي 
 ال اليات المتحدة.

 مػػػف ال ا ػػػح أف تبنػػػي ىػػػذا الػػػنمط مػػػف السػػػم ؾ اإلسػػػتراتيجي ال يصػػػب فػػػي صػػػالح إسػػػراسيؿ، التػػػي تقت ػػػي 
 اصػػؿ ال اليػػات المتحػػدة د رىػػا  اىتماميػػا بالشػػاف العػػالمي، ألنيػػا تسػػتفيد مػػف ىػػذا الػػد ر. إف مصػػمحتيا أف ت

أكإر ما أإار انزعاج النخب اإلسراسيمية في ىذا الصدد ى  صد ر كتاب "الق ة الحكيمة"، لمؤلفو تيد كريفنتر، 
كيػػة ق امػػو: النػػا  عػػف  الصػػادر عػػف مركػػز "كػػات "  الػػذ  يؤصػػؿ لمػػذىب جديػػد فػػي السياسػػة الخارجيػػة األمير 

االىتمػػاـ بشػػؤ ف العػػالـ، عػػال ة عمػػ  ت ػػمينو انتقػػادات حػػادة لسػػم ؾ المػػ بي الييػػ د ، مػػع العمػػـ أف المؤلػػؼ 
 محس ب عم  نخب اليميف العمماني األميركي.

إف ما جعؿ ىذه الػدع ات تكتسػب صػدقية بالنسػبة لإلسػراسيمييف ىػ  إصػرار الػرسيس أ بامػا عمػ  تعيػيف تشػاؾ 
را لمدفاع،  ى  الجمي ر  الػذ  اتيػـ بتاييػد تػدخؿ أقػؿ لم اليػات المتحػدة فػي الشػاف العػالمي، عػال ة ىاغؿ  زي

 عم  تحفظو عم  فرض العق بات االقتصادية عم  إيراف.
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 التحوالت الديمغرافية في أميركا

الرساسػػية  إف أحػػد أىػػـ االستخالصػػات المزعجػػة التػػي خمصػػت إلييػػا النخػػب اإلسػػراسيمية مػػف نتػػاسا االنتخابػػات
األخيػػرة فػػػي ال اليػػػات المتحػػدة تقػػػ ؿ إف فػػػرص أف يتػػػ ل  مرشػػح جميػػػ ر  سػػػدة الحكػػـ فػػػي ال اليػػػات المتحػػػدة 
مستقباًل باتت تؤ ؿ إل  الصفر،  ذلؾ بسبب التح الت الديمغرافية ىناؾ،  التي تتمإؿ فػي الزيػادة الكبيػرة فػي 

ف المص تيف الطبيعييف لمحزب الػديمقراطي، مقابػؿ نسبة األميركييف مف أص ؿ التينية  أفريقية، الذيف يعتبر  
 تراجع نسبة األميركييف البيض، الذيف يشكم ف جؿ مص تي الحزب الجمي ر .

 يفتر ػػػ ف فػػػي إسػػػراسيؿ أنػػػو كممػػػا خػػػاض المرشػػػح ف الػػػديمقراطي ف االنتخابػػػات فػػػي ظػػػؿ اإلحسػػػاس بػػػانيـ 
ة عم  نتاسا االنتخابات،  يمنعيا مػف فػرض سيحقق ف ف زًا فييا، ف ف ىذا يقمص مف تاإير المنظمات اليي دي

إمػػػالءات مسػػػبقة عمػػػ  المتنافسػػػيف.  عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف أف ال اقػػػع أكإػػػر تعقيػػػدًا ممػػػا يحػػػا ؿ عػػػدد مػػػف البػػػاحإيف 
 الكتػػاب اإلسػػراسيمييف تصػػ يره، ف نػػو مػػع ذلػػؾ يعكػػس حجػػـ المخػػا ؼ التػػي تعتمػػؿ فػػي الػػذىف اإلسػػراسيمي إزاء 

 تحدة.مستقبؿ العالقة مع ال اليات الم
مف األىمية بمكػاف االلتفػات إلػ  مػا كتبػو مػؤخرًا يحزكيػؿ در ر، الػذ  ي صػؼ بانػو "أبػ  الفكػر اإلسػتراتيجي" 
اإلسراسيمي، حيث حذر مف التداعيات الكارإية لمظاىر ال ػعؼ األميركػي  تقمػص اىتمػاـ  اشػنطف بالمنطقػة 

اسيمية اسػتغالؿ مػا تبقػ  لم اليػات المتحػدة عم  مصالح إسراسيؿ االستراتيجية،  ى  يػرى أف عمػ  القيػادة اإلسػر 
مف ىيبػة عالميػة،  االسػتعانة بيػا فػي فػرض مشػر ع تسػ ية لمصػراع مػع الفمسػطينييف ي ػمف مصػالح الكيػاف 

 الصيي ني اإلستراتيجية.
عمػػ  الػػرغـ مػػف كػػؿ مػػا تقػػدـ، فػػ ف كػػؿ الػػدالسؿ تشػػير إلػػ  أف ال اقػػع الحزبػػي اإلسػػراسيمي الػػداخمي، كمػػا أفرزتػػو 

ابػػػات األخيػػػرة ال يسػػػمح بتغييػػػر نمػػػط التعػػػاطي اإلسػػػراسيمي الحػػػالي، الػػػذ  ال يسػػػاعد صػػػناع القػػػرار فػػػي االنتخ
  اشنطف عم  الدفاع عف منطمقات سياساتيا في المنطقة.

 40/3/4023، الجزيرة نت، الدوحة
 

 باحتمال نشوب انتفاضة فمسطينية ثالثة؟ "إسرائيل"كي  تفكر  الحجارة أم األسمحة؟: 33
 سعيد عكاشة
" إذا قمت لي لماذا ال أ، فاق ؿ لؾ،  لماذا نعـأ "... عبارة شييرة برع اليي د في استخداميا في فف المرا غة 
السياسػػػية،  كسػػػب ال قػػػت. شػػػيء مػػػف ىػػػذا الجػػػدؿ يبػػػد  مطر حػػػا فػػػي ق ػػػية مػػػدى احتمػػػاؿ نشػػػ ب انتفا ػػػة 

ـ،  اسػػػتمرار بنػػػاء فمسػػػطينية إالإػػػة مػػػف عدمػػػو، بػػػالرغـ مػػػف مػػػر ر إػػػالث سػػػن ات عمػػػ  ت قػػػؼ عمميػػػة السػػػال
 المست طنات،  ترد  األ  اع االقتصادية لمفمسطينييف.

 فػػي ال قػػت الػػذ  رأى فيػػو مػػدير الشػػيف بيػػت "يػػ راـ كػػ ىيف" ،خػػالؿ تصػػريحات لػػو فػػي ينػػاير الما ػػي،  أف 
فرص انػدالع انتفا ػة إالإػة فػي ال ػفة الغربيػة  ػسيمة، بيػد أف فػرص حػد ث ا ػطرابات شػعبية بمظػاىرات 

 ػػػخمة أكإػػػر، فػػػ ف سياسػػػييف إسػػػراسيمييف ي جيػػػ ف د مػػػا انتقػػػادات لنتنيػػػاى ، أمإػػػاؿ رسػػػيس الػػػ زراء جماىيريػػػة 
السػػابؽ، إييػػ د أ لمػػرت،  زعيمػػة حػػزب العمػػؿ، شػػيممي يحيمػػ فيتش،  رسيسػػة حػػزب الحركػػة، " تسػػيفي ليفنػػي"، 

 حذر ا مف اندالع انتفا ة فمسطينية إالإة بسبب جم د عممية السالـ.
 

 تحذيرات فمسطينية
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التحذير مف انتفا ة فمسطينية إالإة لـ يقتصػر فحسػب عمػ  السياسػييف المنتقػديف لنتنيػاى ، بػؿ صػدر أي ػا 
 مف الجانب الفمسطيني،  بدا ذلؾ في عدة مؤشرات منيا:

حػذر مػف أنػو بػد ف انسػحاب إسػراسيؿ،  ٨١٠٨ي نيػ   ٨٢البياف الختامي  لممجمس الإ ر  لحركػة فػتح فػي  -
قامػػة د لػػة فمسطينية،عاصػػمتيا القػػدس الشػػرقية،  االعتػػراؼ بػػالحق ؽ ٠٣٩١ نيػػ  حتػػ  حػػد د الرابػػع مػػف ي ،  ا 

 المشر عة لالجسيف الفمسطينييف، فاف إسراسيؿ عمييا أف ت اجو شبح نش ب انتفا ة إالإة.
كشفت صحيفة "يديع ت أحر ن ت" اإلسراسيمية في منتصػؼ شػير ديسػمبر الما ػي عػف أف شػريطا نسػب  -

الخميػػؿ، ي إػػؽ اإلعػػالف عػػف تشػػكيؿ "كتاسػػب ال حػػدة ال طنيػػة" بيػػدؼ إطػػالؽ االنتفا ػػة إلػػ  فمسػػطينييف مػػف 
الفمسػػػطينية الإالإػػػة، تمتػػػد إلػػػ  كػػػؿ فمسػػػطيف،  سػػػتك ف بقيػػػادة مشػػػتركة مؤلفػػػة مػػػف حمػػػاس،  فػػػتح،  الجيػػػاد 

 اإلسالمي،  الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف.
ر الما ػػي، قػػاؿ محمػػ د عمػػ ؿ، المسػػس ؿ فػػي عقػػب  فػػاة األسػػير الفمسػػطيني، عرفػػات جػػرادات، فػػي فبرايػػ -

حركػػة فػػتح: " لػػيس أمامنػػا فػػي ال  ػػع الػػراىف سػػ ى االسػػتمرار فػػي المقا مػػة الشػػعبية فػػي م اجيػػة االحػػتالؿ، 
س اء  د جن د الجيش اإلسراسيمي، أ   د المست طنيف.  غير أف آفي ديختر،  زير األمف الػداخمي، صػرح 

و ال ينفػػي  جػػ د احتمػػاؿ  ػػسيؿ لنشػػ ب انتفا ػػة إالإػػة،  حػػذر مػػف ال فبرايػػر الما ػػي، بانػػ ٨٢بالمقابػؿ، فػػي 
منطقية العقؿ الفمسطيني،  لكنو شدد عم  أف الفمسطينييف لـ يكسب ا الكإير مف االنتفا تيف السابقتيف،  لػف 

 يكسب ا أي ًا مف االنتفا ة الإالإة، إذا ما  قعت فعال.
 

 حجج المتخوفين والمشككين
 ؿ مف انتفا ة فمسطينية  شيكة ير ف أف ىناؾ حججا تؤيد م قفيـ،  منيا:المتخ ف ف في إسراسي

أف الفمسطينييف ليس لدييـ ما يخسر نو، بػؿ إنيػـ قػد يحصػد ف بعػض المكاسػب غيػر القميمػة، خاصػة فػي  -
 ظؿ الحرب التي ت اجييا إسراسيؿ بسبب احتالليا لألرا ي الفمسطينية.

ة جديػػدة، فسػػترتفع الصػػيحات المطالبػػة بمعاقبػػة إسػػراسيؿ التػػي تيػػدد أنػػو إذا مػػا أطمػػؽ الفمسػػطيني ف انتفا ػػ -
 سياستيا في األرا ي المحتمة األمف  السمـ الد لييف.

قد تستعيد الق ية الفمسطينية مكاف الصدارة مرة أخرى في األجندة الد لية  اإلقميمية، بعد أف تراجعت فػي  -
 ي،  تزايد تركيز الشع ب العربية عم  الشس ف الداخمية.العاميف الما ييف، عم  خمفية إ رات الربيع العرب

فػػي المقابػػؿ، فػػ ف المشػػككيف فػػي إسػػراسيؿ إلمكػػاف حػػد ث انتفا ػػة فمسػػطينية يػػرد ف بحجػػة مقابمػػة، ىػػي أف 
االنقساـ الفمسطيني بيف حماس  فتح لف يدفع با  مف الطػرفيف إلػ  االنتفا ػة، خ فػا مػف احتمػاؿ أف تػؤد  

 ة إل  اإلطاحة بسمطتييما في غزة  ال فة الغربية.تمؾ االنتفا ة الإالإ
 بػػػيف ىػػػذيف الفػػػريقيف، يقػػػؼ فريػػػؽ إالػػػث ليػػػذكر الجميػػػع بػػػاف األمػػػ ر لػػػدى الفمسػػػطينييف ال تخ ػػػع بال ػػػر رة 
لمنطػػػؽ الحقػػػاسؽ الماديػػػة، فيقػػػ ؿ المحمػػػؿ السياسػػػي، نػػػاح ـ برنيػػػاع فػػػي صػػػحيفة يػػػديع ت أحر نػػػ ت:" بػػػدأت 

.  ىػػي بخػػالؼ مػػا إبػػت فػػي  عػػي اإلسػػراسيمييف، لػػـ :;>2 ؿ مػػف ديسػػمبر االنتفا ػػة األ لػػ  فػػي النصػػؼ األ
ظػػػػاىر. كػػػػاف ال  ػػػػع  –ال كميػػػػا  –تبػػػػدأ بحادإػػػػة شػػػػاحنة سػػػػاذجة فػػػػي جباليػػػػا، بػػػػؿ بسمسػػػػمة أحػػػػداث أكإرىػػػػا 

االقتصػػاد  فػػي المنػػاطؽ جيػػدا نسػػبيا بف ػػؿ العمػػؿ فػػي إسػػراسيؿ.   كػػاف التقػػدير السػػاسد فػػي األذرع األمنيػػة 
"ال ت جػػد طاقػػات" فػػي الجانػػب الفمسػػطيني النفجػػار عنيػػؼ عمػػ  نطػػاؽ  اسػػع،  فجػػاة ظيػػرت اإلسػػراسيمية أنػػو 

 الطاقات مف العدـ".
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 السموك اإلسرائيمي المحتمل تجاه االنتفاضة
فػػػي م اجيػػػة ىػػػذا الجػػػدؿ حػػػ ؿ إمكػػػاف حػػػد ث انتفا ػػػة إالإػػػة، فمػػػف المت قػػػع أف تتصػػػرؼ إسػػػراسيؿ الرسػػػمية 

اسيؿ الراحػػػؿ، "إسػػػحاؽ رابػػػيف"، عنػػػدما بػػػدأت حركتػػػا حمػػػاس  الجيػػػاد بػػػالمنطؽ الػػػذ  أرسػػػاه رسػػػيس  زراء إسػػػر 
الفمسطينيتاف في شف عمميػات فداسيػة، داخػؿ الخػط األخ ػر، عقػب ت قيػع اتفػاؽ أ سػم  بػيف منظمػة التحريػر 

سػراسيؿ فػػي سػبتمبر  . حينيػػا، رد رابػيف عمػػ  مػف طػػالب ه بػالت قؼ عػػف السػير فػػي عمميػة السػػالـ، ردا ٠٣٣١ ا 
يػػات بق لػػو " سام ػػي فػػي طريػػؽ السػػالـ، كمػػا لػػ  لػػـ تكػػف ىنػػاؾ أعمػػاؿ عنػػؼ،  سػػ ؼ أقاتػػؿ عمػػ  ىػػذه العمم

اإلرىػػاب، كمػػا لػػ  لػػـ تكػػف ىنػػاؾ عمميػػة سػػالـ عمػػ  األرض"، عمػػ  حػػد تعبيره.  فقػػا ليػػذا المبػػدأ، يت قػػع أف 
 تتحرؾ إسراسيؿ إلجياض أ  انتفا ة فمسطينية إالإة عم  مح ريف، ىما:

تخفيػػؼ االحتقػػاف الػػداخمي الفمسػػطيني لمنػػع انفجػػاره،  ت جييػػو صػػ ب إسػػراسيؿ، المحػػ ر األ ؿ ييػػدؼ إلػػ   -
 ذلػػؾ بمػػنح السػػمطة الفمسػػطينية أمػػ اؿ ال ػػراسب التػػي سػػبؽ أف حجبتيػػا عنيػػا، بمػػا يخفػػؼ مػػف األزمػػة التػػي 
تعيشػػػيا بسػػػبب عجزىػػػا عػػػف تسػػػديد ر اتػػػب م ظفييػػػا، باإل ػػػافة لتحسػػػيف أ  ػػػاع األسػػػرى الفمسػػػطينييف فػػػي 

 أسير. ٠١١١راسيمية،  البالغ عددىـ قرابة السج ف اإلس
المح ر الإاني،  يستيدؼ تقميؿ االنتقادات الد لية إلسراسيؿ بسبب ت قػؼ عمميػة السػالـ ،  ال يعػرؼ حتػ   -

اآلف كيؼ سيعمؿ نتنياى  بعد تشكيؿ حك متو الجديدة،  بيا أحزاب مإؿ يش عتيد، تطالب باسػتسناؼ مسػيرة 
أحػػػػزاب أخػػػػرى، مإػػػػؿ: إسػػػػراسيؿ بيتنػػػػا،  حػػػػزب البيػػػػت الييػػػػ د ،  كالىمػػػػا يػػػػدعـ التسػػػػ ية مػػػػع الفمسػػػػطينييف،   

االسػػػػتيطاف،  مػػػػف الصػػػػعب أف يقػػػػبال تقػػػػديـ أيػػػػة تنػػػػازالت مإػػػػؿ تجميػػػػد االسػػػػتيطاف مػػػػف أجػػػػؿ حمػػػػؿ السػػػػمطة 
 الفمسطينية عم  الع دة لطا لة التفا ض.

 
 كي  ستكون االنتفاضة الثالثة لو وقعت؟

م  الساحة اإلسراسيمية حاليا، يبد  السؤاؿ اآلخر،  ى  األىـ: ماذا سيك ف في ظؿ عدـ اليقيف الذ  يييمف ع
،  ٨١١١،  انتفا ػػة ٠٣٢١شػػكؿ االنتفا ػػة الإالإػػةأ. الػػذيف يقيسػػ ف عمػػ  السػػ ابؽ الما ػػية، أ  انتفا ػػة 

يخش ف األ ل  أكإػر مػف الإانيػة. فػاأل ل ، التػي عرفػت باسػـ " انتفا ػة الحجػارة "، شػيدت م اجيػات  اسػعة 
يف ق ات االحتالؿ اإلسراسيمية   الفمسطينييف العزؿ مف السالح،  غمب عمييا األطفاؿ الذيف دأب ا عم  قذؼ ب

الجن د اإلسراسيمييف بالحجارة،  تسببت ىذه الم اجيات في تػدمير القػ ة األخالقيػة لمجػيش اإلسػراسيمي، بعػد أف 
جنػػػ د مػػػػدججيف بالسػػػالح،  يحتمػػػػ ف تعػػػاطؼ العػػػالـ كمػػػػو مػػػع شػػػعب يتصػػػػدره أطفالػػػو يمقػػػي بالحجػػػػارة عمػػػ  

.  بمدرعاتيـ،  ال تريد إسراسيؿ أف تجد نفسيا في معركة شبيية اليـ 
 يقمػؿ  زيػر األمػف الػداخمي اإلسػػراسيمي مػف احتمػاالت أف تتكػرر انتفا ػػة الحجػارة، بسػبب انسػحاب إسػػراسيؿ، 

ؿ المػػدف الفمسػػطينية فػػي منػػذ اتفػػاؽ أ سػػم   ممحقاتػػو، مػػف معظػػـ منػػاطؽ االحتكػػاؾ التػػي كانػػت م جػػ دة داخػػ
الإمانينيات مف القرف الما ي. كما أف الجدار العازؿ الذ  أقامتو ح ؿ ال فة الغربية  المست طنات الكبػرى 
فييا، عال ة عم  أف شبكة الطرؽ التي أقامتيا لربط المست طنات في ال ػفة بالمػدف اإلسػراسيمية داخػؿ الخػط 

لمم اجيػة بػيف الفمسػطينييف مػف ناحيػة،  الجػيش  المسػت طنيف  األخ ر، يقمالف كإيرا مف فرص خمػؽ ميػاديف
 اإلسراسيمييف مف جية أخرى.

 حت  في بعض األماكف التي يتعػذر فييػا تفػاد  مإػؿ ىػذه الم اجيػات، مإػؿ الخميػؿ،  القػدس الشػرقية ، فػ ف 
ة الحجػارة المحتممػيف. إسراسيؿ تجيز منذ اآلف الذريعة المناسبة لتبريػر قياميػا باعمػاؿ قتاليػة فػي م اجيػة قاذفػ
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إذ صرح قاسد ق ات جيش الدفاع اإلسراسيمي في ال فة الغربية، البريجادير حغا  مردخا ، باف جيش الدفاع 
 سيعد أعماؿ الرشؽ بالحجارة ن عًا مف أن اع اإلرىاب الشعبي،  سيعمؿ  د ىذه الظاىرة.

ت ظػػػاىرة االحتجاجػػػات السػػػممية أ  لكػػػف مػػػف المشػػػك ؾ فيػػػو أف تبقػػػي ىػػػذه الحجػػػة عمػػػ  ق تيػػػا، إذا مػػػا اتسػػػع
المسمحة بالحجارة، خاصة أف بعض التنظيمات الفمسطينية تدع  إل  حشد عشرات األالؼ مف الفمسطينييف، 
 الت جػػو إلػػ  المنػػاطؽ المحتمػػة فػػي ال ػػفة سػػيرا عمػػ  األقػػداـ ،  ىػػ  مػػا سي ػػطر قػػ ات االحػػتالؿ لمحاصػػرة 

لي تتخمؽ مساحات الم اجيػة التػي يخشػاىا اإلسػراسيمي ف. كػذلؾ، المدف الفمسطينية لمنع ىذه المسيرات،  بالتا
ال تعػػػرؼ إسػػػراسيؿ رد الفعػػػؿ المنتظػػػر إقميميػػػا، خاصػػػة عمػػػ  الجػػػانبيف األردنػػػي  المصػػػر ،  تػػػاإير مإػػػؿ ىػػػذه 

 التظاىرات ف  معاىدتي السالـ التيف تربطاف بيف إسراسيؿ  البمديف.
عب المصػر  حيػاؿ انتفا ػة فمسػطينية جديػدة ، فػ ف  حت  في حالػة عػدـ  جػ د رد فعػؿ قػ   مػف جانػب الشػ

إسػػراسيؿ ست ػػطر لتقػػديـ تنػػازالت لمصػػر فيمػػا يتعمػػؽ بػػالقي د الم جػػ دة فػػي اتفػػاؽ السػػالـ،  الخاصػػة بتحديػػد 
أعداد  حدات الجيش المصر  فػي سػيناء، مقابػؿ أف تمعػب القػاىرة د را بػارزا لحمػؿ الفمسػطينييف عمػ  تيدسػة 

كمػػا تخشػػي إسػػراسيؿ أي ػػًا مػػف تػػاإير انتفا ػػة حجػػارة جديػػدة فػػ  عالقتيػػا ١تمػػةاأل  ػػاع فػػي األرا ػػي المح
بال اليات المتحدة األمريكية،  التي مف المت قع أف ت غط بق ة عم  إسراسيؿ لتجميد االستيطاف،  الدخ ؿ في 

 مفا  ات مع الفمسطينييف.
تػػو، إذ إف دخػػ ؿ الفمسػػطينييف الػػداخؿ اإلسػػراسيمي أي ػػًا سػػيك ف بمإابػػة عنصػػر لم ػػغط عمػػ  نتنيػػاى   حك م

غير المسمحيف س ى بالحجارة في م اجية نيػراف جنػ د حػيش الػدفاع اإلسػراسيمي سػيعيد تنشػيط أحػزاب اليسػار 
التػػي تػػرفض مإػػؿ ىػػذه الحػػر ب التػػي تفقػػد الجػػيش اإلسػػراسيمي أخالقياتػػو،  تػػدفع فػػي اتجػػاه ظيػػ ر جماعػػات 

ي االنتفا ػة الإانيػة، رغػـ أنيػا كانػت انتفا ػة مسػمحة، "راف ي الخدمة في الجيش" التي كانت نشطة بق ة فػ
 ليست انتفا ة حجارة .  رغـ ذلؾ، فقد رف  ا أف يقاتم ا خارج الخط األخ ر بد اع أخالقية، منيا أنيـ ال 

نياء االحتالؿ.  ي اجي ف معتديف عم  إسراسيؿ، بؿ ي اجي ف شعبا يطمب الحرية،  ا 
 

 خيار االنتفاضة المسمحة:
االنتفا ة المسمحة، فيبد  أقؿ تكمفػة سياسػيا إلسػراسيؿ، عمػ  أسػاس أنيػا تسػتطيع أف تحػاجا، كمػا أما خيار 

فعمت في السابؽ، بانيا ت اجو عمميات إرىابية،  أف مف حقيا استخداـ كافة ال ساسؿ لحمايػة م اطنييػا،عال ة 
داسييف لممػدف اإلسػراسيمية، كمػا عم  ما ذكرناه سابقا مف أف الجدار العازؿ سيحد كإيرا مػف إمكانيػة  صػ ؿ الفػ

 إباف االنتفا ة الإانية. ٨١١٠إل   ٨١١١حدث في الفترة مف 
 حتػػ  إطػػػالؽ الصػػ اري  عمػػػ  المػػدف اإلسػػػراسيمية يمكػػف أف يح اجػػػو عبػػر منظ مػػػات الػػدفاع الصػػػار خي  ػػػد 

تصػػعيد  الصػػ اري  القصػػيرة المػػدى، مإػػؿ القبػػة الحديديػػة، كمػػا يعطػػ   صػػ ؿ الصػػ اري  كمػػا  كيفػػا لمسػػت ى
عال  الحػؽ إلسػراسيؿ فػي اسػتخداـ ق اتيػا البريػة،  غػز  المنػاطؽ التػي تطمػؽ منيػا الصػ اري ، مػع األخػذ فػي 
الحسباف أف الرأ  العاـ اإلسػراسيمي بػات مييػا أكإػر مػف أ   قػت م ػي لتقبػؿ فكػرة تحمػؿ قػدر مػف الخسػاسر 

 زمني ط يؿ. البشرية، إذا كاف ذلؾ  ر ريا الستعادة الردع،  منع التيديد لمد 
خالصة الق ؿ إف نش ب انتفا ة إالإة يبد  احتماال غير مستبعد،  لكنػو لػيس احتمػاال كبيػرا، نظػرا ألف كػال 
مف الجانبيف الفمسطيني  اإلسراسيمي لديػو أسػبابو الخاصػة فػي عػدـ تصػعيد األمػ ر حتػ  اآلف،  ال ينفػي ذلػؾ 

ينيػػا، سػػتك ف ىنػػاؾ حسػػابات أخػػرى لكافػػة احتمػػاالت خػػر ج األ  ػػاع عػػف السػػيطرة فػػي أيػػة لحظػػة.  فػػي ح
قميمية،  د لية معقدة.  األطراؼ، تت قؼ عم  حسابات داخمية،  ا 
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يسػػػم  باإلطػػػار أ كمػػت تفاىمػػػات المصػػػالحة الفمسػػػطينية ق ػػية تفعيػػػؿ المجمػػػس الػػػ طني الفمسػػطيني إلػػػ  مػػػا 
القيػػػاد  لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية، المكػػػ ف مػػػف أمنػػػاء الفصػػػاسؿ  مػػػا تبقػػػ  مػػػف أع ػػػاء المجنػػػة التنفيذيػػػة 

 لممنظمة  بعض الشخصيات ال طنية العامة.
شػػػػباط  فبرايػػػػر( الما ػػػػي،  قػػػػع ت ػػػػارب فػػػػي  ;بػػػػيف يػػػػد  آخػػػػر اجتماعػػػػات ىػػػػذا اإلطػػػػار فػػػػي القػػػػاىرة فػػػػي 

الجسػػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػي األردف  سػػػ رية  لبنػػػػاف سيسػػػتإن ف مػػػف المشػػػػاركة التصػػػريحات بػػػيف القػػػاسميف إف ال
بالتص يت المباشر فػي انتخابػات المجمػس المقبػؿ،  بػيف الممػانعيف ليػذا االسػتبعاد، الراف ػيف اختيػار ممإمػي 

 ىذه الساحات بصيغة الت افؽ.
ة، أ  حت  الخالفية، التي سػتتعيف ال يمإؿ ىذا التعارض س ى افتتاحية لقاسمة مف الق ايا  التساؤالت الجدلي

م اجيتيػػػا  اإلجابػػػة عنيػػػا مػػػف لػػػدف المعنيػػػيف بتقعيػػػد المجمػػػس عمػػػ  سػػػكة الجػػػدارة  الفعػػػؿ فػػػي بيسػػػة متغيػػػرة... 
 بالنظر إل  ط ؿ فترة ىجراف المنظمة  القع د اإلجبار  لمؤسسػتيا التشػريعية، فػ ف ىػؤالء أمػاـ ميمػة ليسػت 

ال ينبغػػي لنػػا أف نمػػؿ سػػريعًا أ  أف نصػػاب باإلحبػػاط إذا مػػا امتػػد طػػ ياًل  باليسػػيرة أ  سػػيمة المعالجػػة.  عميػػو،
أجؿ التشا ر  التحا ر  األخذ  الرد بخصػ ص حػاؿ ىػذه المؤسسػة  مآليػا، التػي ال يصػمح شػاف المنظمػة إال 

 بصالحيا.
قراراتػو فالمجمس الػ طني ىػ  السػمطة العميػا لممنظمػة... ىػ  الػذ  يصػ غ سياسػاتيا  مخططاتيػا  برامجيػا،  ل

قػػ ة القػػ انيف الدسػػت رية فػػي الػػنظـ المعتػػادة.  ىػػ  الػػذ  ينتخػػب رسػػيس المجنػػة التنفيذيػػة لممنظمػػة الػػذ  ينػػاط بػػو 
اصػػطفاء بقيػػة أع ػػاسيا... إنػػو باقتصػػاب قمػػب العمميػػة السياسػػية الفمسػػطينية كمػػا تبمػػ رت فػػي المنظمػػة منػػذ 

2<99. 
أكإػػر زعمػػاء المنظمػػة كارزميػػًة، أحمػػد الشػػقير  إػػـ كػػذلؾ يسػػتدؿ عمػػ  المكانػػة السػػامية ليػػذا المجمػػس مػػف أف 

ياسر عرفات، ظال في ذر ة مجدىما القياد  حريصيف عم  تغطيػة تحركاتيمػا  سياسػتييما بقراراتػو...  كانػا 
عندما يريداف اإلفالت مف سط تو، يجتيداف في تفسير ىذه القرارات باساليب ت افػؽ مرادىمػا.  كػاف ذلػؾ فػي 

 لق ة ىذه المؤسسة. حد ذاتو يعني تحسبيما
 الحؽ أف الصػفة التمإيميػة لممجمػس الػ طني، المكتسػبة مػف طريقػة تشػكيمو  تك ينػو، ىػي التػي أسسػت مطػ اًل 
لحقيقة تمإيؿ منظمػة التحريػر لمشػعب الفمسػطيني  ميػزة التحػدث باسػمو  باسػـ ق ػيتو ال طنيػة. لػذا، فػ ف أ  

لو مف التشديد عم  صدقية تمإيؿ المجمس ال طني لمتيػارات ت جو لصيانة ىذه الحقيقة راىنًا  مستقباًل، ال بد 
 الفمسطينية الفاعمة سياسيًا  مدنيًا في   ء المياه الكإيرة التي مرت خالؿ العقديف األخيريف.

لت  ػػػيح ىػػػذه الم  ػػػ عة، نالحػػػظ أف تشػػػكيؿ المجمػػػس الػػػ طني مػػػر بطػػػ ريف بػػػارزيف: أ ليمػػػا، ىػػػ  انتقػػػاء 
ال طف  في مراكز التجمعات الفمسطينية بالد ؿ الم يفة.  إانييما، ى   أع اسو عبر لجاف تح يرية داخؿ

. >9>2اختيػػار األع ػػاء عمػػ  خمفيػػة انتمػػاءاتيـ التنظيميػػة فيمػػا عػػرؼ بنظػػاـ المحاصصػػة الفصػػاسمية منػػذ 
، طبقػػًا لم اإيػػؽ منظمػػة التحريػػر  نظميػػا «انتخابػػات حػػرة مباشػػرة»مػػؤدى ذلػػؾ أف المجمػػس لػػـ ينشػػا ي مػػًا عػػف 

يػػػة.  المػػػدىش أف المنػػػاظرات الفمسػػػطينية المتفاعمػػػة راىنػػػًا، ال تشػػػير إلػػػ  أف  احػػػدة مػػػف ىػػػذه الم اإيػػػؽ الداخم
. لكػف 98>2/:/:2تت مف الكيفية التػي يػتـ بيػا انتخػاب ىػذا المجمػس بالتفصػيؿ،  قػد صػػدرت بالقػدس فػي 



 
 

 

 

 

           22ص                                    4502العدد:                42/3/4023الخميس  التاريخ:

...  ظػػؿ ىػػذا االدعػػػاء األسمػػػ بيف المذكػ ريػػػف كفػػال إلػػ  حػػد بعيػػد الػػدفع بصػػحة تمإيػػؿ المجمػػس لمفمسػػطينييف
مقب اًل لدى كػؿ القػ ى الفمسػطينية  العربيػة  الد ليػة المعنيػة لفتػرة ممتػدة... فتػرة يفتػرض أف سػقفيا ت قػؼ عنػد 
بػػر ز قػػ   سياسػػية تشػػغؿ مسػػاحة ن ػػالية  شػػعبية  اسػػعة، راحػػت تعمػػؿ خػػارج المنظمػػة  مجمسػػيا الػػ طني، 

 عم  رأسيا حركتا حماس  الجياد اإلسالمي.
 

 ّمسحال تك
القصػػد أف  جػػ د ىػػذه القػػ ى  تطػػ ر سػػير رتيا  رسػػ خ قػػدميا عمػػ  النحػػ  الػػذ  نسػػمع  نػػرى، أدى إلػػ  جػػرح 
مفيػػـ  تمإيػػؿ المجمػػس الػػ طني لم اقػػع السياسػػي  الكفػػاحي الفمسػػطيني عبػػر منظمػػة التحريػػر،  نػػاؿ مػػف ىػػذا 

لػ  حػد الجفػاؼ،   ػم ر المفي ـ أي ًا تكمس ىػذا المجمػس  عطالتػو لحػ ال  عشػريف عامػًا،  انكمػاش د ره إ
 عدد أع اسو لغياب بع يـ بقدر الم ت أ  الشيخ خة أ  ب رادة االعتكاؼ  االبتعاد عف العمؿ العاـ.

 مؤدى ذلؾ كمو التشديد عم  مالحظتيف:
المالحظػػة األ لػػ ، أف قيػػاـ المنظمػػة  قع دىػػا، حي يتيػػا  خم ليػػا، مػػف األمػػ ر المرتبطػػة جبػػرًا  خطيػػًا ب يقػػاظ 

ي  تقعيده عمػ  سػكة الح ػ ر  الفعػؿ،  أداء  ظاسفػو بانتظػاـ فػي حػد د المسػتجدات المحيطػة المجمس ال طن
بو عم  كػؿ الصػعد. فالمحػػظة التػي ستشػيد تشػغيؿ  د راف ىػذه المؤسسػة التػشريعػػية ىػي المحظػة التػػي يحػؽ 

 عندىا ال إػ ؽ في صػح ة منػظمة التػحرير عػم  رأس المػشر ع ال طني الفمسطيني.
ظة الإانية، أف عممية إحياء المجمس ال طني  ت ابعيػا لػف تكػ ف مجػرد اسػتسناؼ لمػا انقطػع قبػؿ سػنيف المالح

عمػػػ  مسػػػت يي الشػػػكؿ  الم ػػػم ف، البنػػػاء  ال ظيفػػػة.  لإلنصػػػاؼ، فػػػ ف مختمػػػؼ ألػػػ اف الطيػػػؼ األيػػػدي ل جي 
مبػػدأ عمػػ  أف  الفكػػر   السياسػػي الفمسػػطيني عمػػ   عػػي بيػػاتيف المالحظتػػيف، بحيػػث إنيػػا تجمػػع مػػف حيػػث ال

ق ية تفعيؿ المنظمة معمقة بمصػير ىػذا المجمػس.  مػف آيػات ىػذا الػ عي أف ال إػاسؽ الناتجػة عػف الحػ ارات 
 التفاىمات  الت افقات الداخمية بيف الق ى األكإػر شػعبية  قطبيػة فػي حركػة التحػرر الفمسػطينية، فػتح  حمػاس 

مة بعد إعادة تشكيمو شرطًا أساسيًا لمر ر أية بصفة استإناسية، قد اتخذت مف تصديؽ المجمس ال طني لممنظ
صػػػيغة لتسػػػ ية الق ػػػية الفمسػػػطينية يػػػتـ الت صػػػؿ إلييػػػا مػػػع إسػػػراسيؿ.  رد ذلػػػؾ بصػػػريح العبػػػارة فػػػي األ راؽ 
الخاصة بتشكيؿ حك مة ال حدة ال طنية  مبادسيا.  جاء في نص االتفاؽ أي ًا أف بديؿ ىذه المرجعية العميػا 

عم  صيغة التس ية، بما يجعؿ لممجمس ال طني حجة قان نية  سياسية تسا   رأ  ى  إجراء استفتاء شعبي 
الشعب الفمسطيني في جميع أمػاكف  جػ ده...  ىػػذه مػػكانة رفيعػػة ال تتػ افػػر أليػة مؤسػػسة فمػسػػػطينية أخػػرى، 

 تػشريػعي.بما في ذلؾ المجنة التنفػيذية لممنػظمة  رساسػة السمطة ال طػنية  ػحك متيا  مجمسػيا ال
 أغمب الظف أصػف ىػذه الحيإيػات تشػفع لالنشػغاؿ بػاح اؿ المجمػس الػ طني مػف جانػب ال ػالعيف فػي تحديػد 
قميميػػًا  د ليػػًا. كيػػؼ ال  ىػػـ، شػػاف الفمسػػطينييف أنفسػػيـ، بصػػدد مؤسسػػة  مسػػتقبؿ الق ػػية الفمسػػطينية عربيػػًا  ا 

 ب سعيا تحديد  جية  مصير عممية التس ية  ما يتمخض عنياأ
ف االعتراؼ باألىمية القص ى لممجمس ال طني بالنسبة أل  اع منظمة التحرير  آلفاؽ عممية التس ية عم  أ

الفمسطينية، ال يسيؿ التعاطي مع ق ية تفعيؿ ىذه المؤسسة،  ربما أ ف  عمييا تعقيدات  محاذير إ افية 
المجمػس فػػي إ بػػو الجديػػدأ  أإػار عمػػ   ػػفافيا تسػاؤالت فارقػػة... أبرزىػػا فػي تقػػديرنا ىػػ  كيػؼ يجػػرى تشػػكيؿ 

سػػػيق ؿ الػػػبعض، إف المسػػػتجدات حػػػ ؿ ال جػػػ د الفمسػػػطيني داخػػػؿ األرض المحتمػػػة  خارجيػػػا، تسػػػمح بػػػ جراء 
االنتخابات. ذلؾ عم  اعتبار أف معظـ الد ؿ الم يفة صارت تاخػذ بيػذه اآلليػة الديم قراطيػة،  لػف يزعجيػا 

ة. غيػػػر أف تقػػػديرًا كيػػػذا يبقػػػ  فػػػي حيػػػز النظريػػػة أف يفعػػػؿ الفمسػػػطيني ف الشػػػيء ذاتػػػو مػػػع مؤسسػػػتيـ التشػػػريعي



 
 

 

 

 

           24ص                                    4502العدد:                42/3/4023الخميس  التاريخ:

 الكػػالـ المرسػػؿ إلػػ  أف يػػتـ اسػػتطالع رأ  الع اصػػـ ذات الصػػمة فػػي شػػكؿ رسػػمي  م إػػؽ  معمػػف.  فػػي كػػؿ 
األحػػ اؿ، يصػػعب االعتقػػاد بػػاف قػػرار انتخػػاب أع ػػاء المجمػػس الػػ طني  مػػا يترتػػب عميػػو ىػػ  قػػرار فمسػػطيني 

لمفمسػػػػطينييف  كػػػذا القػػػػ ى الخارجيػػػة المنغمسػػػػة فػػػي ق ػػػػيتيـ بحػػػت... إنػػػو شػػػػاف يخػػػص الع اصػػػػـ الم ػػػيفة 
ال طنية.  ال نعتقػد أف ىػذه األطػراؼ ستتسػامح بسػي لة مػع مإػؿ ىػذا الشػاف. إذ إف معركػة انتخابيػة كيػذه لػف 

 تك ف كساسر المعارؾ بؿ سػتتداخؿ عم  خط طيا استفيامات كإيرة.
 مجمسػيا الػػ طنيأ مػا مػدى اتسػاؽ محصػمة ىػػذه مػف ذلػؾ مػإاًل، مػا اليػدؼ مػػف إعػادة بعػث منظمػة التحريػر 

العمميػػة اإلحياسيػػة مػػع السياسػػة العربيػػة تجػػاه الصػػراع  التسػػ ية مػػع إسػػراسيؿأ  بػػالنظر إلػػ  تغمغػػؿ قػػ ى د ليػػة 
معنية بق ة بمسيرة الصراع  التس ية العربية اإلسراسيمية، فمػف المحتمػؿ بقػ ة أف تتسػاءؿ الع اصػـ العربيػة عػف 

ا الخص صأ  قبؿ ذلػؾ  بعػده، مػا المخػا ؼ  المحػاذير المحتممػة مػف اشػتعاؿ المعركػة م قؼ ىذه الق ى بيذ
االنتخابيػػة الفمسػػطينية فػػي أحشػػاء الػػد ؿ العربيػػة الم ػػيفة... أال يجػػدر بيػػذه الػػد ؿ التحسػػب مػػف انػػدياح ىػػذه 

جػح أف اليػ اجس المعركة إل  مجتمعاتيا  ارتفاع منس ب التاإر بشعارات الق ى الفمسػطينية  مناظراتيػاأ  األر 
األمنيػػة سػػتحيط باإلجابػػة عػػف ىػػذه التسػػاؤالت  نح ىػػا،  ذلػػؾ عطفػػًا عمػػ  التػػدافع الفمسػػطيني الػػذ  بمػػغ كسػػر 
العظـ بيف فتح  حماس بخاصة غداة االنتخابات التشريعية في الداخؿ الفمسطيني،  بالتػداعي سػتك ف خطػ ة 

 انتخابات المجمس ال طني في بالدىا!جبارة بحؽ إذا ما قررت الع اصـ العربية ذات الصمة تمرير 
إـ إنو حت  إذا ما اتخذ مإؿ ىذا القرار الصعب،  تخطي المعني ف عقبة التشكيؿ، فستإ ر عم  الف ر ق ية 
المرجعية الدست رية الحاكمة ل ظيفة المجمػس الجديػد.  ىنػا، سػيحتدـ الجػدؿ  ربمػا التنػازع حػ ؿ أ  الخيػارات 

لي امػػات الميإػػاؽ الػػ طني لممنظمػػة الػػذ  تعػػرض لميجػػراف  التصػػدع  بعػػض أف ػػؿ: إعػػادة العمػػؿ بنصػػ ص  ا 
اإللغاء  التج يؼ، أـ إجراء تعديالت محد دة أ   اسعة عميو، أـ إنتاج ميإاؽ بديؿ تمامًا في   ء الع ارض 

  المستجداتأ!
تػ  اسػتيالليًا إل  ىذه التساؤالت العسيرة  نح ىا، قػد يمحػظ الػبعض عػف حػؽ، أف إجػراًء فمسػطينيًا جػادًا أ  ح

اسػػػتطالعيًا لػػػـ يتخػػػذ فػػػي شػػػاف تجييػػػز سػػػ اد الفمسػػػطينييف،  ال سػػػيما المنتشػػػريف شػػػتاتًا  لجػػػ ءًا فػػػي بػػػالد اهلل 
ال اسعة، لحدث انتخابػات المجمػس المنتظػر... إف حػدإًا فارقػًا كيػذا يحتػاج مػإاًل إلػ  حصػر ألعػداد النػاخبيف 

دراجيـ في ق اسـ،  ىي مسالة تنط   عم  تعقيدات. ىذا مػف د ف االسػتطراد إلػ   ػر رة تعريػؼ النػاخبيف   ا 
بمجػػػانيـ التصػػػ يتية، بعػػػد تعػػػريفيـ بالمرشػػػحيف   ػػػماف ترتيبػػػات المقػػػاء بيػػػـ،  ق ػػػايا فرعيػػػة أخػػػرى كشػػػر ط 

 الدعاية االنتخابية  حجـ التم يؿ المسم ح بو... صدؽ مف قاؿ إف الشياطيف تكمف في التفصيالت.
 42/3/4023، الحياة، لندن
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 اليكس فيشماف
حيف دخؿ  زير الدفاع الجديػد، م شػيو ب شػغي  يعمػ ف(، مكتبػو، أ ؿ مػف أمػس، انتظػره عمػ  الطا لػة ممفػاف 
 لمعناية الف رية: اال ؿ معقد  الإاني مستحيؿ. المستحيؿ يحعن  بمسالة ميزانية الدفاع. المعقد ى  زيارة أ باما.

صػػػؿ الفمسػػػطيني مػػػف الممػػػؼ أطػػؿ أمػػػاـ نػػػاظر يعمػػػ ف عػػػاسؽ يحعػػد بالنسػػػبة لػػػ زير الػػػدفاع الجديػػػد "عمػػػ  فػػي الف
، تجتاز عممية شد  جو.  ىػي تيػدد  أ  1001جإتي": المبادرة العربية  السع دية(، تمؾ التي عرفناىا، العاـ 

أل ر بيػيف أ  الجامعػة العربيػة تِعد،  ىذا من ط بعيني الناظر( بالع دة إل  ىنا. ليس مف الباب الخمفي عبر ا
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بؿ مف الباب األمامي. فيي تصؿ ىنا مع الػرسيس ا بامػا، أ  لمدقػة، فػي جعبػة  زيػر الخارجيػة المػتحمس،  –
 ج ف كير .

 
 ضوء أخضر لكيري

 مع أف االدارة االميركية تحا ؿ تخفػيض مسػت ى الت قعػات فػي كػؿ مػا يتعمػؽ باسػتسناؼ المفا  ػات، إال أف 
ترمز بالذات ال  العكس،  تجمب تحت جناحييػا خطػة أ ليػة مححدتإػة عمػ  أسػاس مبػادرة الجامعػة زيارة ا باما 

 العربية.
مف المحظ ر ال ق ع في الخطا: الرسيس األميركي يبق  متشاسمًا بالنسبة لخيار اختراؽ دراماتيكي في الممعػب 

لجديػػد نجػػح فػػي اقناعػػو باعطػػاء ىػػذا الفمسػػطيني فػػي السػػنتيف القػػادمتيف.  لكػػف  زيػػر الخارجيػػة ا –االسػػراسيمي 
الفمسػطيني سيححسػف مكانػة ال اليػات المتحػدة  –فرصة. الزمف  ػيؽ، قػاؿ كيػر  أل بامػا،  الحػ ار االسػراسيمي 

في العالـ االسالمي  يفتح الطريؽ التخاذ قرارات في المسالة االيرانية  فػي المسػالة السػ رية عمػ  حػد سػ اء. 
 فعـ بالح افز   ءًا أخ ر.اقتنع الرسيس  أعط  ال زير الم

 ىكذا سيتـ األمر: ييبط الرسيس األميركي ىنا بصفتو "محميتف". في  سػيتحدث عػف االمكانيػات الراسعػة الكامنػة 
في المسيرة السممية لكؿ شع ب المنطقػة، فيمػا سي ػع جػ ف كيػر  الخطػة عمػ  الطا لػة.  كػاف كيػر  ىػبط، 

سيس. في منتي  السبت، حيف سيرفع الرسيس المرساة  يعػ د الػ  أ ؿ مف أمس، في البالد كي يميتد لزيارة الر 
الػػديار، سػػيع د كيػػر  إلػػ  ىنػػا، مػػرة اخػػرى، كػػي ي اصػػؿ تسػػ يؽ الخطػػة. فقػػد أعطػػاه ا بامػػا تف ي ػػًا باقنػػاع 

لمدخ ؿ إل  المسيرة  البدء بتحقيقيا. إذا  –اإلسراسيمييف  الفمسطينييف  –األ ر بييف، د ؿ المنطقة،  الشريكيف 
 عنػػدما يحصػػؿ ىػػذا، سي ػػيؼ أ بامػػا ت قيعػػو االعتبػػار  عمػػ  المسػػيرة  يجعميػػا "مبػػادرة رساسػػية". الػػزمف مػػا 

 زمنو.
 

 إعالن نوايا
قبػػؿ ب ػػعة أسػػابيع انطمػػؽ كيػػر  عمػػ  الػػدرب،  بػػدأ يتحػػدث عػػف المبػػادرة مػػع ممإمػػي الطػػرفيف، الػػذيف  صػػم ا 

أكإػر مػػف نصػػؼ سػنة بقميػػؿ ليعػرؽ فػػي سػػبيؿ  اشػنطف فػػي اطػار االعػػداد لزيػارة الػػرسيس إلػػ  إسػراسيؿ. لكيػػر  
 إحياء المبادرة العربية.  اذا كاف ىذا من طًا بيعم ف، فخسارة عم  ال قت.

، ليست خطة مغمقة  جاىزة، بؿ ىي أكإر مف ذلػؾ تصػريح ن ايػا: كيػؼ 1001مبادرة الممؾ السع د ، العاـ 
قػػ ؿ ىػػذه المبػػادرة السػػراسيؿ: سػػمم ا يمكػػف ال صػػ ؿ الػػ  سػػالـ شػػامؿ فػػي رزمػػة  احػػدة. فػػي السػػطر االخيػػر ت

بالمطالب االقميمية لمس رييف  لمفمسػطينييف  لمبنػانييف  سػتك ف لكػـ عالقػات معنػا جميعػًا. لػيس فقػط مػع د ؿ 
د لػػػػة، إال ايػػػػراف. ىػػػػذه الصػػػػيغة تشػػػػجع الػػػػدخ ؿ الػػػػ   :8الجامعػػػػة العربيػػػػة بػػػػؿ مػػػػع كػػػػؿ الػػػػد ؿ االسػػػػالمية: 

، ايجاد حؿ لالجسيف عم  أساس قرار الجمعية العم مية :9ط ط المفا  ات في م ا يع مإؿ الع دة ال  خ
، مكانة القدس القديمة كعاصمة الد لػة الفمسػطينية،  مسػاسؿ اخػرى.  بالمقابػؿ تتعيػد كػؿ 9>2لالمـ المتحدة 

 الد ؿ االسالمية  الد ؿ العربية باالعتراؼ ب سراسيؿ.
 

 مرونة الفمسطينيين
ر ػػػيا الممػػػؾ السػػػع د  فػػػي حينػػػو تحػػػدث عػػػف أف كػػػؿ شػػػيء مفتػػػ ح ىػػػذه المبػػػادرة ليسػػػت إمػػػالًء. عنػػػدما ع

لممفا  ات.  في االسابيع االخيػرة اي ػا، عنػدما بػدأ كيػر  يسػ ؽ المبػادرة، عػاد  أعمػف بػاف الخطػة سػتجتاز 
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تكييفػػات فػػي  ػػ ء التطػػ رات فػػي العػػالـ العربػػي  عمػػ  خمفيػػة ال اقػػع المتغيػػر فػػي "المنػػاطؽ".  أ  ػػح الػػ زير 
كاسػاس لممفا  ػات، سػيتعيف عمػييـ اف  :9خالفا لم إيقة االصمية، التي تحدإت عف حد د لمفمسطينييف انو 

بمعنػػ ، االعتػػراؼ بالكتػػؿ االسػػتيطانية،  سػػتك ف إمػػة حاجػػة الػػ  البحػػث  –يقبمػػ ا مػػإال مبػػدأ تبػػادؿ االرا ػػي 
 يدة أخرى.أي ا في حم ؿ بديمة لمسالة الالجسيف،  في م   ع السيادة في القدس القديمة  في مساسؿ عد

 تشػػير مصػػادر فػػي  زارة الخارجيػػة األميركيػػة إلػػ  أف نتنيػػاى  أي ػػا ال يسػػتبعد تمامػػا بعػػض أجػػزاء الصػػيغة. 
 بػزعميـ أعػػرب عمػػ  مسػمعيـ غيػػر مػػرة عػف رغبتػػو فػػي ال صػ ؿ الػػ  تفػػاىـ مػع السػػع دية  مػػع د ؿ الخمػػيا 

لنتنياى ، فاف د ؿ الخمػيا ىػي الػداسرة  كعنصر في الترتيبات األمنية اإلقميمية إلسراسيؿ.  حسب الفيـ االمني
الإالإػػة فػػي حػػزاـ أمػػاف اسػػراسيؿ حيػػاؿ إيػػراف.  عميػػو، عمػػ  االقػػؿ حسػػب األميػػركييف، حػػيف يػػد ر الحػػديث عػػف 

 المبادرة السع دية فاف نتنياى  مرف أكإر مف  زير دفاعو.
 

 تنقيط العطايا
كإػػر ممػػا كانػػت فػػي الما ػػي،  بحاجػػة الػػ  مبػػادرة الجامعػػة العربيػػة المتجػػددة تجػػد سػػمطة فمسػػطينية  ػػعيفة أ

دعـ كامؿ مف العالـ العربي عم  كؿ خط ة  شبر.  في األسػب ع الما ػي زار جػ ف كيػر  السػع دية، التقػ  
ىنػػاؾ أبػػ  مػػازف،  عػػرض عميػػو الخطػػة مػػع التعػػديالت التػػي ادخمػػت عمييػػا حتػػ  اآلف.  لكػػف أىػػـ مػػف ذلػػؾ: 

ة خطة عمؿ. فقد ناشدىـ تعزيز السمطة  خمػؽ اسػتالؼ عربػي طمب مف السع دييف جعؿ مبادرة السالـ العربي
يمنحيػػا اإلسػػناد.  فقػػط مػػػع مإػػؿ ىػػذا االسػػناد يمكػػف لمفمسػػطينييف أف يقػػػدم ا  –مػػع المصػػرييف  األردنيػػيف  –

تنازالت س اء في مسالة حؽ الع دة أ  في م   ع الكتؿ االستيطانية أ  في مسالة القدس. كما طمب كيػر  
يػػؿ البنػػ  التحتيػػة لمد لػػة الفمسػػطينية التػػي سػػتق ـ، ألف ال اليػػات المتحػػدة ليسػػت فػػي   ػػع مػػف السػػع دييف تم  

 اقتصاد  يسمح ليا بعمؿ ذلؾ.
طمب آخػر ي جػد لػدى كيػر : أف يسػاعده السػع دي ف فػي تسػ يؽ الخطػة إلسػراسيؿ. فػي نيايػة المبػادرة ينتظػر 

تػ  ذلػؾ الحػيف يطمػب كيػر  مػف السػع دييف إسراسيؿ، كما اسمفنا، اعتراؼ مف كػؿ الػد ؿ االسػالمية،  لكػف ح
أف ينقطػػ ا عمػػ  اسػػراسيؿ بالتػػدريا بعػػض العطايػػا. فمػػإال اذا  افقػػت اسػػراسيؿ عمػػ  قبػػ ؿ المبػػادرة  الػػدخ ؿ فػػي 

أف ت افػػػؽ الػػػد ؿ العربيػػػة عمػػػ  فػػػتح السػػػماء أمػػػاـ  –برعايػػػة الممػػػؾ األردنػػػي أ  برعايػػػة أخػػػرى  –المفا  ػػػات 
 الطيراف التجار  لشركة اؿ عاؿ.

كما أنيـ في  زارة الخارجية األميركية ال يستبعد ف دع ة الرسيس شمع ف بيريس اللقاء خطػاب أمػاـ الجامعػة 
العربيػة أ  إيمػاءة أخػرى فػي األسػم ب.  أعػػرب بيػريس عػف تاييػده لممبػادرة فػػي الخطػاب الػذ  ألقػاه فػي االمػػـ 

 .:100المتحدة في العاـ 
د لمحديث عف تس ية داسمة ف رية. كما أنو غير قادر عم  قب ؿ األميركي ف عم  عمـ باف نتنياى  غير مستع

الخطة السػع دية، حتػ  مػع التعػديالت، بكامميػا.  ال يزالػ ف فػي  زارة الخارجيػة األميركيػة يؤمنػ ف بانػو يمكػف 
ايجاد صيغة يمكف لنتنياى  أف يتعايش معيا حت  د ف أف يحطـ االستالؼ الجديد الذ  بنػاه. ي جػد فػي ىػذه 

، يق ل ف ىناؾ، ما يكفي مف االفكار الميمػة ألمػف اسػراسيؿ، كػي ال ترف ػيا رف ػًا تامػًا.  ف ػاًل عػف الخطة
 ذلؾ، فاف الرسيس أ باما سيحا ؿ تمييف اإلسراسيمييف.

 40/3/4023، "يديعوت"
 42/3/4023، األيام، رام اهلل
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 42/3/4023الغد، عمان، 


