
     
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

   
    

  
    

    
  

  
  
  
  
  
  

   السالم ضروريواالستيطان غير شرعي :  أوباماعباس في مؤتمر صحفي مع
  حماس تقف على مسافة واحدة من كافة القوى المصرية: خالل لقاءه صباحي مرزوقأبو 

    ألف نازح من سورية يفاقمون أزمة المخيمات في لبنان23: "شاهد"
   سالم ردا على صواريخ غزة  بوأتقلص مسافة الصيد ببحر غزة وتغلق معبر كرم " إسرائيل"

   وإطالق النارالدبابةمن لم أجرؤ على الخروج : شاليط حول اللحظات األولى من أسره

طالما بقيت الواليات المتحدة: أوباما
لـن تكـون    " إسرائيل"موجودة فإن   

ــسطينيين أن   ــى الفل ــدها وعل لوح
   يعترفوا بأنها ستكون دولة يهودية
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لن تكون لوحدها وعلى الفلـسطينيين أن       " إسرائيل"بقيت الواليات المتحدة موجودة فإن      طالما  : أوباما .1
  يعترفوا بأنها ستكون دولة يهودية

ناشد،   الرئيس األمريكى باراك أوباما    ، أن  محمود محيى  ، عن 21/3/2013اليوم السابع، مصر،    ذكرت  
قدس المحتلة أمـام المئـات مـن الطـالب          بال" مبنى األمة  "يف] أمس[  قبل قليل  خالل كلمته، التى ألقاها   
  . لالعتراف بإسرائيل والعمل على تطبيع العالقات معهايالجامعيين، العالم العرب

إن إسرائيل لـن    : "وأكد أوباما، خالل كلمته على دعم الواليات المتحدة المطلق والراسخ إلسرائيل، قائال           
ائيل والواليات المتحدة لم تكن قط أقوى مما هى         ، موضحا أن العالقات األمنية بين إسر      "تبقى وحدها أبدا  

عليه اآلن، الفتا إلى التدريبات المشتركة وتبادل المعلومات االستخبارية، والحفاظ على التفوق النـوعى              
  .إلسرائيل

ونقلت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية، أن أوباما أكد، خالل كلمته، أنه كان يريد التحدث إلى الجيل الـصاعد                 
ئيل، كونه من يصنع مستقبل بالده، داعيا اإلسرائيليين فى الوقت نفسه إلى إحالل الـسالم مـن                 فى إسرا 

  .خالل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل
وأضاف الرئيس األمريكى، أن من حق األطفال اإلسرائيليين أن يبيتوا فى الليل باطمئنان، ولذلك ساهمت               

قبة الحديدية، مؤكدا على ضرورة قيام حركة حماس بنبـذ العنـف            اإلدارة األمريكية بتطوير منظومة ال    
  .واالعتراف بحق إسرائيل فى الوجود

:  إسرائيليين فى العملية المسلحة التى وقعت فى بلغاريا بدعم حزب اهللا قـائال             5وتطرق أوباما إلى مقتل     
، مشيرا إلـى أنـه      "رياإن حزب اهللا هو منظمة إرهابية يطلق النار على مدنيين، بما فى ذلك داخل سو              "

أوضح للرئيس السورى بشار األسد أن الواليات المتحدة لن تسلم باستخدامه األسـلحة الكيماويـة ضـد                 
  .المدنيين، أو نقلها إلى منظمات مسلحة

إن حصول إيران على أسلحة نووية سيشكل خطرا ليس علـى           : "وعن الملف النووى اإليرانى قال أوباما     
، مشيرا إلى أن طهران تواجه اليوم       " العالم أجمع، بما فى ذلك الواليات المتحدة       إسرائيل فقط، وإنما على   

  .ضغوطا متزايدة بفضل العقوبات الدولية
وأضاف أوباما، أنه يفضل تسوية قضية المشروع النووى اإليرانى بالطرق السلمية والدبلوماسية، ولكنـه     

 محدود، مشددا على أن الواليات المتحدة لن        يتعين على إيران أن تدرك أن الوقت لتحقيق ذلك ليس غير          
  .تسمح إليران بأن تكون نووية، وبالتالى فإن جميع الخيارات مطروحة

 من رام اهللا، أن أوباما أفرد نـصف خطابـه للقـضية             ،22/3/2013الشرق األوسط، لندن ،      وأضافت
الم لكي تحقـق ذلـك األمـن        ال يوجد إلسرائيل أفضل من الس     «الفلسطينية، فقال للشباب اإلسرائيلي إنه      

وراح يتحدث بإسهاب عن معاناة الفلسطينيين في ظل االحـتالل واالعتـداءات            . »واالزدهار االقتصادي 
أنا عندما أتحدث عن أمن إسـرائيل أدرك  «: وقال. التي يتعرضون لها من طرف المستوطنين في الضفة      

 يعاني المواطن اليهودي اليوم خطـر       أعرف كيف عانى اليهود المحرقة، وكيف     . جيدا األخطار المحدقة  
نحن نقف معكم بكل قوة ضد      . ونحن نؤيد حق إسرائيل في صد هذا الخطر وغيره        . الصواريخ الفلسطينية 

.. »وأعدكم بأننا مصرون على أال يكون إليران سالح نووي        . حزب اهللا وضد إيران، اللذين يهددان أمنكم      
ولكن، علـي أن أقـول لكـم        . د األرض التي يقف عليها    من يريد إلسرائيل الدمار، إنما يهد     «: وأضاف

السالم ضروري وحيوي، فال يجوز االعتقاد بـأنكم تـستطيعون          : كصديق حميم قلق عليكم، ثالثة أمور     
إن السالم هـو    : وثانيا. العيش براحة إذا توافرت القوة العسكرية واالقتصادية من دون سالم مع جيرانكم           
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 الحلم الصهيوني يتحقق فقط بتسوية سلمية علـى أسـاس قيـام دولـة               .المسار األضمن لألمن الحقيقي   
  .»فلسطينية ذات امتداد جغرافي واستقالل وسيادة إلى جانبكم، وإال فإن هناك خطرا على يهودية إسرائيل

ولكن . أعلم أن هناك عناصر فلسطينية إرهابية تريد دمار إسرائيل        «: وأضاف أوباما للشباب اإلسرائيلي   
وإسرائيل مجبورة على االعتراف بحق الشعب الفلـسطيني فـي          . عب الفلسطيني تريد السالم   غالبية الش 

ليس من  . انظروا إلى العالم بأعين الفلسطينيين    . ضعوا أنفسكم مكان الفلسطينيين   . تقرير المصير والعدالة  
هذه فـي ظـل     ال يجوز أن تعيش طفلة ك     . العدل أال تستطيع طفلة فلسطينية أن تنمو في دولة مستقلة لها          

لـيس مـن العـدل أن يتعـرض         . احتالل لجيش أجنبي يتحكم في حياتها وحركتها هي وأفراد عائلتهـا          
  .»االحتالل والترحيل ليس حال. الفلسطيني العتداء من مستوطنين واألمر ال يعالج

ة تكـون   فقط، أنتم تستطيعون اختيار أي ديمقراطي     «: وهنا، توجه أوباما للشباب اإلسرائيلي مباشرة قائال      
وكما قـال آرئيـل شـارون       . ولكن تذكروا أنه ال يسمح لقراراتكم أن تؤدي إلى معاناة للفلسطينيين          . لكم
ال يمكن أن تحافظ على إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وفي الوقـت نفـسه              ): رئيس الوزراء األسبق  (

دا بحماس للـسالم هـو      واعلموا أن لديكم شريكا فلسطينيا مؤي     . تفرض سيطرتك على كل أرض إسرائيل     
واألمر الثالث الذي أريد أن أقوله لكم إن الـسالم          . أنا أؤمن بهما  . الرئيس عباس ورئيس الحكومة فياض    

فالسالم يبدأ ليس بالقـادة، بـل بقلـوب         . وأنتم الشباب تتحملون مسؤولية عن ذلك     . ممكن. ممكن. ممكن
ن خطوات ذات مخـاطرات، إال إذا دفعهـم         وكرجل سياسي أقول لكم إن السياسيين ال يتخذو       . المواطنين

  .»يجب أن تكون آمالكم سراجا ينير الطريق. يجب أن تكون أصواتكم أعلى. المواطنون إلى ذلك
" مبنى األمـة  "فى  ] أمس [خالل كلمته، التى ألقاها   قال  أوباما   أن،  21/03/2013،  48رب  عونشر موقع   

ـ إن اإلسرائيليين أظهروا مسؤوليتهم في الس     ،  بالقدس  األخيرة، وأن هذه المسؤولية ال تنتهـي        65نوات ال
واعتبر إسرائيل على أنها باتت موطنـا       . ، وإنما تبدأ هنا   )على حد تعبيره  " (أرض الميعاد "بالوصول إلى   

  ".كيبوتسات تزيل قفر الصحراء.. بنت أمة مزدهرة"ليهود أوروبا واالتحاد السوفييتي وأثيوبيا، وقال إنها 
، مؤكدا على أن إسرائيل وفي كـل        "ديمقراطية اإلسرائيلية رغم التهديدات على وجودها     ال"وامتدح أوباما   

مرحلة عملت على تأسيس عالقات وطيدة مع الواليات المتحدة، والتي وصفها بأنها بدأت بعـد دقـائق                 
  .معدودة من قيام إسرائيل، وأن الواليات المتحدة كانت أول دولة تعترف بها

تطالب حركة حماس بالتوقف عن العنف واالعتـراف بحقهـا فـي            "سرائيل أن   وأشار إلى أنه من حق إ     
  ".الوجود

وفي كلمة موجهة إلى الشباب قال إنه طالما بقيت الواليات المتحدة موجودة فإن إسـرائيل لـن تكـون                   
  .باللغة العبرية" انتم لستم لوحدكم"وكرر جملة . لوحدها
فلسطينية تتوجه إلى اإلرهاب، وقيادات فلسطينية فوتت       ال جدال في أن إسرائيل تواجه فصائل        : "وأضاف

وتابع أن الواليات المتحدة ستواصل معارضة قيام دولة فلسطينية بطريقة تلتـف علـى              ". فرصا تاريخية 
المفاوضات مثل التوجه إلى األمم المتحدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة االعتراف بحق الـشعب                

ليس من العدل أال تستطيع طفلة فلـسطينية أن تعـيش فـي             "وقال  . لعدلالفلسطيني بتقرير المصير وبا   
وهذه الطفلة يتوجب عليها اليوم أن تعيش مع تواجد عسكري أجنبي يتحكم بتحركاتها وتحركات              .. دولتها
  ".ليس من العدل أال تتم معالجة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.. عائلتها

لم للمفاوضات مع من يتعهد بإبادتها، ولكنه يعتقد أن الـرئيس أبـا             وقال أيضا إن إسرائيل يجب أال تستس      
  ".السالم ممكن"مازن ورئيس حكومته سالم فياض شركاء حقيقيين، مؤكدا على أن 
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وتابع أنه على الدول العربية أن تتعايش مع حقيقة أن العالم قد تغير، وأنها ال تستطيع أن تواصل اتهـام                    
 أن تتخذ خطوات باتجاه تطبيع العالقـات مـع إسـرائيل، وأنـه علـى                إسرائيل بعالتها، ويجب عليها   

  .الفلسطينيين أن يعترفوا بأن إسرائيل ستكون دولة يهودية
، عن وكاالت من القدس، أن اوباما دعا خالل كلمته في القـدس،             22/3/2013القدس العربي،   وأضافت  

ة كيميائية ضد الـشعب الـسوري او        استخدام اسلح "الى رحيل الرئيس السوري بشار االسد، محذرا من         
نظام االسد يجب ان يفهم انه سـيتحمل المـسؤولية عـن            "وحذر قائال ان     ".نقلها الى مجموعات ارهابية   

  ".ذلك
  

  السالم ضروري واالستيطان غير شرعي :  أوباما مؤتمر صحفي معفيعباس  .2
في المـشترك مـع الـرئيس        أكد الرئيس محمود عباس في المؤتمر الصح       : وفا – نائل موسى    -رام اهللا   

 االستيطان غير شرعي من وجهة نظر العالم أجمع، والكل مجمع           أناألميركي الزائر باراك اوباما أمس      
 قرارا صدرت عن مجلس األمن      13، مذكّرا بـ    "على أن االستيطان هو العقبة الرئيسية أمام حل الدولتين        

  ".باجتثاث االستيطان"الدولي تطالب 
أن شعبنا يتطلع إلى نيل أبسط      : ، مؤكدا "نؤمن أن السالم ضروري وحتمي وممكن     نحن  : "عباسوأضاف  

حقوقه في الحرية واالستقالل والسالم العادل، ويصبو إلى اليوم الذي يعيش فوق أرض دولته المـستقلة                
  .، وعاصمتها القدس سيدة المدن بجانب دولة إسرائيل1967على حدود 

ن حق الفلسطينيين ان يكونوا شعبا حرا في أرضهم، ولـيس مـن             ان م "وكان الرئيس األميركي قد قال      
  ".ضد الفلسطينيين دون عقاب" العنف"العدل أن يمر 

 السالم مضمون لكننـي أقـول انـه         أنانا ال أقول    .. " ، وتابع "ان هناك فرصة حقيقية للسالم    ": واضاف
  ".اإلسرائيليووان الهدف تحقيق رؤيا حل الدولتين لمصلحة الشعبين الفلسطيني . ممكن

ضعوا أنفـسكم   " وتابع   ".يجب االعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي العدالة        : "وقال اوباما 
ليس عدال أن ال تتمكن طفلة فلسطينية من أن تترعرع في دولة خاصة        . مكانهم انظروا إلى العالم بعيونهم    

  ".لديها كل يومبها، وليس عدال أن تعيش بوجود جيش أجنبي يتحكم بتحركات وا
استمعت للرئيس عباس يتحدث عن     ': األميركيوبخصوص االستيطان وممارسات االحتالل، قال الرئيس       
، وصعوبة الوصول لالماكن المقدسـة      واألسرىالمشاكل التي يعاني منها الفلسطينيون مثل، االستيطان،        

ت وسنبحث في سبل بناء الثقـة       في القدس، وال يمكننا االستسالم والتخلي عن السالم رغم هذه الصعوبا          
  ".التي يرتكز عليها السالم الدائم

 والـسالم، ومـستقبال     واألمن الفلسطينيين يستحقون إنهاء االحتالل وحرية الحركة        أنوشدد اوباما على    
ليس من العدالة ان يمر عنف المـستوطنين ضـد الفلـسطينيين دون             : " وأضاف لهم وألطفالهم،    أفضل
رم الفلسطينيون من زراعة أراضيهم، وأن يمنع طالب من القدرة على التحـرك             وال يصح أن يح   . عقاب

  ..في الضفة، وأن تشرد العائالت الفلسطينية من منازلها
وشدد اوباما ليس الحل في االحتالل وال في الطرد، وتماما كما بنى اإلسرائيليون دولتهم في وطنهم، فإن                 

  ."وق أرضهمللفلسطينيين الحق في أن يكونوا شعبا حرا ف
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على إسرائيل أن تبني السالم مع الشعوب العربية ألن السالم ضروري، وقد ولّت األيـام               : "وقال اوباما 
التي كانت إسرائيل تبرم فيها السالم مع قلة ديكتاتورية في المنطقة، وان السالم ال ينطلق من القادة فقـط               

  .بل من الشعوب أيضاً
ا بإسرائيل كدولة يهودية وعلى إسرائيل أن تـدرك ان اسـتمرار            على الفلسطينيين أن يعترفو   : "وأضاف

النشاط االستيطاني يعيق فرص السالم، وحان الوقت لكي تطبع الدول العربية عالقاتها مـع إسـرائيل،                
  .وإسرائيل هي الدولة األقوى في المنطقة ولديها دعم أقوى دولة في العالم

ستستمر فـي   :" زيد من المساعدات المالية للفلسطينيين، وقال     ووعد اوباما بان توفر الواليات المتحدة الم      
تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمر بـه فلـسطين، منوهـا ان                  

  ".. اكبر مانح لتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة وغزةأميركا
 في بناء مؤسسات الدولة، قبـل ان        وأثنى اوباما على جهود الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم فياض         

  األردن في األخيريقدم التعازي والمواساة بضحايا الحادث 
، "نحن نؤمن أن السالم ضروري وحتمي وممكـن       : "وجدد عباس التزام الجانب الفلسطيني بالسالم قائال      

وان السالم  بأن صنع السالم يحتاج إلى االحترام اآلخر وحقوقه بقدر ما يحتاج إلى الشجاعة،              .. واضاف
لن يصنع بالعنف وال باالحتالل، وال بالجدران وال باالستيطان أو باستمرار االعتقاالت وانكـار حقـوق                

  .الالجئين
أجرينا، جولة جيدة ومفيدة من المحادثات مع الرئيس أوباما، وكانـت           : "عباسوبخصوص المباحثات قال    

ان من مخاطر كارثية علـى حـل الـدولتين          فرصة ألن نركز من جانبنا على ما يمثله استمرار االستيط         
  .وضرورة اإلفراج عن األسرى

قطعت فلسطين شوطا طويال وإضافيا مـن أجـل         : "  التزام الجانب الفلسطيني بالسالم وقال     عباسوجدد  
صنع السالم، وأؤكد أننا جاهزون لتنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا كافة واحترام االتفاقيات الموقعـة وقـرارات               

  ".لدولية كي نوفر متطلبات إطالق عملية السالم وتحقيق حل الدولتين فلسطين وإسرائيلالشرعية ا
نسعى جاهدين إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة التي تشكل مـصدر          : "وبخصوص الوضع الداخلي قال   

  .قوة إضافية لنا، كي نكمل مسيرتنا في صنع السالم واألمن واالستقرار بالمنطقة
أنا على ثقة متجددة أن الواليات المتحدة ممثلـة بفخامـة الـرئيس             : "عباس يركياألموبخصوص الدور   

أوباما والسيد جون كيري ستكثف جهودها إلزالة العقبات أمام جهود تحقيق سالم عادل طـال انتظـار                 
  .الشعوب له

ا، ووزير  وشكر الرئيس الواليات المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا على ما التزموا به من تقديم الدعم لشعبن              
خارجيته جون كيري وإدارته على ما قدموه من دعم لنا على مختلف األوجه، وتقديم الدعم لوكالة غوث                 

 يعبر الرئيس عن بالغ ترحيبه بالرئيس األميركي والوفـد المرافـق لـه فـي                أنقبل   .وتشغيل الالجئين 
  ".السيد الرئيس مرة أخرى أهال وسهال بك في فلسطين: "فلسطين، قائال

االستيطان غير شرعي هذه ليست نظرتنا وحـدنا بـأن          :  للصحافيين، قال عباس   أسئلة على   أجابته وفي
االستيطان وإنما هي رؤية عالمية والكل يرى أن هذا االستيطان أكثر من عقبة في طريق حل الـدولتين،          

ثه، ونحن ال  قرارا تدين االستيطان وتطالب باجتثا13ونذكر ونتذكر أنه صدر عن مجلس األمن أكثر من        
نطالب بشيء خارج إطار الشرعية الدولية، إذا من واجب الحكومة اإلسرائيلية علـى األقـل أن توقـف           
النشاطات لنتكلم عن القضايا وعندما نحدد حدودنا وحدودهم نحن وإياهم كل منا يعرف أرضه التي يفعل                
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يتنا سواء اآلن أو فيمـا مـضى،        بها ما يريد، وتابع مسألة االستيطان واحدة ونحن لم نتخل أبدا عن رؤ            
ولكننا نستمر في هذه الرؤيا ونرى أن االستيطان غير شرعي ونشاطات االستيطان غير شرعية، نأمـل                
من الحكومة اإلسرائيلية أن تتفهم هذا ونأمل أن تستمع إلى كثير من اآلراء في إسرائيل التي تتحدث عن                  

 الرئيس وأوضحنا من وجهة نظرنا كيف يمكـن أن          عدم شرعية االستيطان، وتحدثنا حول هذا مع السيد       
نصل إلى حل، كثيرون من الفلسطينيين اآلن عندما يرون االستيطان في كل مكان في الضفة الغربيـة،                 
وال أدري من الذي أعطى إسرائيل هذا الحق، أصبحوا ال يثقون برؤية الدولتين وهذا أمر فـي منتهـى                   

ة أنه لم يعد هناك فائدة من رؤية الدولتين، نحن ال زلنا مؤمنين             الخطورة أن يصل الجيل الجديد إلى قناع      
  ،1967برؤية الدولتين على أساس حدود 

 علـى مـتن     أمـس  رام اهللا قبل ظهر      ىغالوكان الرئيس الضيف ووزير خارجيته جون كيري، وصال         
  . قادمة من القدس المحتلةأميركيةمروحية 

  21/3/2013الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  زيارة أوباما تكريس لالحتالل ولن تُحدث أي اختراق سياسي: ةهني .3
قلل رئيس الحكومة في قطاع غزة إسماعيل هنية من أهمية زيارة الرئيس بـاراك              :  فتحي صباح  -غزة  
  .أوباما

أي "وقال هنية في تصريح مقتضب وزعه مكتبه على الصحافيين أمس، إنه ال يتوقع من زيارة أوبامـا                  
مساعداً ) عامالً(ال نرى في السياسة األميركية      ": وأضاف. "عادلة السياسية على األرض   اختراق يغير الم  

وحذر السلطة مـن أن     . "إلنهاء االحتالل، إنما تكريسه وتشريع االستيطان واالستسالم تحت شعار السالم         
، معبـراً   "سخةتدرك أن مستقبلها مرهون بمدى التزامها الثوابت الوطنية وإنجاز المصالحة الرا          "عليها أن   

مسعى تنصيب إيران عدواً للعرب بدالً من إسرائيل على رغم االختالف معها في             "عن رفضه ما وصفه     
  ."بعض الملفات

  22/3/2013الحياة، لندن، 
  

  " روتيسد" يدين إطالق الصواريخ على عباس: حمادنمر  .4
ائف صاروخية تجاه مدينـة     إطالق قذ "دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس      :  يو بي آي   -القدس المحتلة   

  ".العنف أياً كان مصدره"، مستنكراً "سديروت جنوب إسرائيل
رئـيس  "عن المستشار السياسي لعباس نمر حماد قولـه إن          " وفا"ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية      

ق ، فـي إشـارة إلـى إطـال        "دولة فلسطين يدين العنف أياً كان مصدره، بما في ذلك إطالق الصواريخ           
  . صباح اليوم"سديروت"الصواريخ على 

نحن ندين العنف ضد المدنيين أيا كان مـصدره، بمـا فـي ذلـك إطـالق          "ونقل حماد عن عباس قوله      
الصواريخ، ونحن مع تثبيت التهدئة المتبادلة والشاملة في قطاع غزة، وقد أيدت االتفاق الذي تم التوصل                

  ".21/11/2012 فيإليه عبر الوساطة المصرية الذي وقع 
  22/3/2013الحياة، لندن، 

  
  



  

  

 
 

  

            10ص                                     2806:                العدد22/3/2013الجمعة  :التاريخ

  " روتيسد"ال عالقة للمقاومة بالصواريخ التي سقطت على : غزةفي حكومة ال .5
ال عالقة للمقاومة الفلسطينية بالصواريخ التي سـقطت علـى     "أكد الحكومة الفلسطينية في غزة أن       : غزة

  ".، إن صح ذلك1948داخل األراضي المحتلة عام " سيدروت"مستوطنة 
نعبر عـن   : "نسخة عنه " قدس برس "قال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في تصريح مكتوب، تلقت           و

، على حد   "تقديرنا ان ال عالقة للمقاومة الفلسطينية بالصواريخ لو صدقت خاصة مع توقيتها والهدف منها             
  .تعبيرها

 21/3/2013قدس برس، 
  

  حتلةاالحتالل من يهدم وليس الشعوب الم: ألوباما رزقة .6
 قال يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، إسماعيل هنيـة           :السبيل

الشعب الفلسطيني له وطن ومن حقه أن يستعيد وطنه، والذي يهدم الدول هو االحتالل وليس الشعب                "إن  
  ".الذي يعمل الستعادة حقوقه وأرضه المغتصبة

تهامات وجهها الرئيس األمريكي باراك أوباما لحمـاس الخمـيس بأنهـا            ويأتي هذا في سياق رده على ا      
  ".تركز على هدم إسرائيل ال بناء فلسطين، مما يتسبب في الضوع المأساوي الذي يعيشه أهل غزة"

إسرائيل دولة احتالل واغتصاب أنشأت على حـساب الـشعب الفلـسطيني واألرض           "وأضاف رزقة أن    
قـراءة التـاريخ   "، مطالبا أوباما الذي يزور رام اهللا حاليا بـ"ن من ديارهم  الفلسطينية وهجرت الفلسطينيي  

 والعالم يطالـب إسـرائيل باالنـسحاب مـن          1967على نحو صحيح وجيد، ليعرف الحقيقة، فمنذ عام         
  ".األراضي التي احتلتها إلقامة الدولة الفلسطينية ولكنها ال تستجيب

فاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية منذ عشرين عاماً دون         السلطة الفلسطينية تخوض م   "وأشار إلى أن    
  ".الجميع بات يدرك أن حل الدولتين بات بعيداً للغاية"، موضحاً أن "أي نتائج

وردا على تصريحات أوباما التي اتهم فيها حماس بالمسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطالق النار الـذي                 
حماس لم تنتهك اتفاق    "عاية مصرية، شدد رزقة على أن       وقعته مع االحتالل في تشرين ثاني الماضي بر       

هي من فعلت ذلك باختطاف الصيادين في عرض البحـر وقـتلهم وقتـل              " إسرائيل"وقف إطالق النار و   
  ".وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين قرب الحدود

ينمـا  الفلسطينيين محاصرين في قطاع غزة وإسرائيل تنتهـك االتفـاق بـشكل متواصـل، ب              "وتابع أن   
الفلسطينيون يردون على هذه االنتهاكات بقدراتهم الضعيفة والمتوسطة وحماس غير مـسئولة عـن أي               

  ".انتهاك
  22/3/2013السبيل، عمان، 

  
  عباس يتجه إلى إقالة فياض من رئاسة الحكومة وتشكيل أخرى: "شينخوا" .7

س الفلسطيني يتجه إلى إقالـة      أن الرئي ) األربعاء( كشف مصدر فلسطيني مطلع اليوم       :شينخوا -رام اهللا   
رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض من منصبه وتكليف االقتصادي الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل             

  .حكومة جديدة
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، إن هذا التوجه جاء بعد خالفات       "شينخوا"وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة أنباء           
اض أخيرا استقالة وزير المالية نبيل قسيس دون الرجوع إلـى           بين الرجلين وصلت ذروتها عندما قبل في      

  .عباس الذي كان متواجدا في الخارج وقت إعالن قبول االستقالة
وأضاف إنه فور عودة الرئيس من الخارج اجتمع بقيادات حركة فتح الذين أعربوا عن غـضبهم تجـاه                  

في حكومة فياض استقالتهم بين يدي      إجراءات فياض، خاصة فيما يتعلق بإقالة قسيس ووضع وزراء فتح           
  .عباس

وتابع المصدر أن غضب قادة فتح ازداد بعد صرف رواتب الموظفين أول أمس االثنـين حيـث تفاجـأ                   
 2007موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف يونيو عام                

  .ت فواتير الكهرباءباقتطاع أجزاء كبيرة من رواتبهم لصالح دفع مستحقا
وأشار المصدر، إلى أن عباس غاضب من فياض لطلبه عقد لقاء مع رئيس الواليـات المتحـدة بـاراك         

  .أوباما الذي بدأ اليوم زيارة إلى إسرائيل واألراضي الفلسطينية في مدينة البيرة بالضفة الغربية
ون خارج الحكومة خـالل األيـام       وقال إن هذه األمور دفعت بالرئيس عباس إلى إبالغ فياض بأنه سيك           

القادمة، وأنه سيشكل حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفي الذي استقال من منصبه في كرئيس لصندوق               
  .االستثمار الفلسطيني لكي يكون جاهزا لتسلم منصبه

  22/3/2013وكالة أنباء شينخوا، 
  

   يسلم أوباما رسالة أهالي األسرىوزير األسرى في الضفة .8
 نقل وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، رسـالة أهـالي األسـرى              : نائل موسى  -رام اهللا   

للرئيس األميركي باراك أوباما، أمس، تطالبه بالتدخل إلنقاذ حياة األسير سامر العيساوي، وإطالق سراح              
وسـلم قراقـع    .  أسير كجزء أساسي من أية تسوية عادلة تؤدي إلى الوصول إلى السالم الشامل             4900

  .الرسالة خالل اجتماع الرئيسين محمود عباس واوباما
ورحب أهالي األسرى، بالرئيس األميركي في دولة فلسطين، معربين عن أملهم أن تكون الزيارة خطوة               
جديدة وإلى األمام في ترسيخ أسس السالم العادل في المنطقة، وإنهاء الصراع الدامي الذي دفـع شـعبنا          

  .خالله ثمنا غاليا وقاسيا
  21/3/2013الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "اتفاق التهدئة" على انقالب أميال ثالثةتقليص مسافة الصيد ببحر غزة إلى : في غزةالحكومة  .9

أدانت الحكومة الفلسطينية قرار حكومة االحتالل تقليص مـساحة الـصيد فـي             :  أحمد اللبابيدي  - غزة
 واضح وصريح علـى     انقالب، معتبرةً ذلك    تة أميال  إلى ثالثة أميال بحرية فقط بدال من س        عرض البحر 

االتفاق الذي تم إبرامه بين الحكومة اإلسرائيلية والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية بعد معركة األيـام               
  ".حجارة السجيل"الثمانية 

 الفلسطيني إسماعيل هنيـة، إن قـرار االحـتالل          الوزراءوقال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس       
ديد فيه هو اإلعالن عنه بشكل رسمي أمام العالم، الفتاً إلى أن قوات االحتالل كانت تمنع الـصياديين                  الج

  .من الصيد في المساحة التي تم السماح لهم فيها وتعتقل كل من يقترب منها
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ـ   يحاول الضغط على    واإلجراميأن االحتالل من خالل تصعيده العدواني       " فلسطين أون الين  "وأوضح ل
طينيين من أجل نبذ المقاومة من خالل تشديد الخناق عليهم، مشدداً على أن كافة محاوالت االحتالل                الفلس

  .لتحقيق ذلك الهدف باءت وستبوء بالفشل الذريع
وينص اتفاق التهدئة على وقف العدوان ووقف سياسيات االغتيـال واالجتيـاح، والـسماح للمـواطنين                

  . أميال للصيد في البحر6إلى السماح للصيادين بدخول باستغالل أراضيهم الحدودية باإلضافة 
  21/3/2013فلسطين أون الين، 

  
   ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة االستيطان ومساندة المقاومة الشعبيةالحكومة في الضفة تؤكد .10

 أعلن مجلس الوزراء انه في ظل إمعان حكومة االحتالل في سياسة االسـتيطان، فـإن                : األيام –رام اهللا   
لمجلس، ومن منطلق اعتبار ان جوهر دور الحكومة وخطة عملها يكمنان في تعزيز قدرة أبناء شـعبنا                 ا

على الصمود، وتمكينهم من البقاء على أرضهم ومواجهة مخططات السياسة التوسعية االستيطانية، أكـد              
الهدف، باعتبار  مجدداً توجيهاته لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لمضاعفة جهودها في تحقيق هذا            

  .الحكومة حكومة مواجهة االستيطان ومساندة المقاومة الشعبية
  22/3/2013األيام، رام اهللا، 

  
  عمالء مع االحتالل سلموا أنفسهم ألجهزة األمن:  في غزة"الداخلية" .11

وزارة الداخليـة   ، أن   غزة هدى الدلو   نقال عن مراسلته من      21/3/2013فلسطين أون الين،    نشر موقع   
لصالح االحتالل اإلسرائيلي قد سلموا أنفـسهم ألجهـزة         " عمالء"من الوطني، كشفت النقاب عن أن       واأل

  .األمن في غزة بعد مرور األسبوع األول على انطالق الحملة في محافظات القطاع الساحلي
خابر مع  وقال مدير عام العالقات العامة واإلعالم في وزارة الداخلية إبراهيم صالح، إن حملة مواجهة الت              

  ".قد بدأت في تحقيق أهدافها منذ األسبوع األول النطالقها بشكل كبير ومرضٍ بالنسبة للوزارة"االحتالل 
العقيد محمد  نقال عن مراسلها حبيب أبو محفوظ أن         22/3/2013السبيل، عمان،   في السياق ذاته ذكرت     

نجـاح الحملـة    " السبيل" خاص مع    الفي مسؤول جهاز األمن الداخلي في وزارة الداخلية، أكد في حوار          
األولى، بدليل أن المخابرات اإلسرائيلية تسعى في األثناء وبشكٍل حثيث لمحاولة إعادة تجنيد عمالء مـن                

  .جديد؛ بغية جمع معلومات كانت قد خسرتها من عمالء سابقين
  

    س األول بتعينه رئيساً للكنيسة الكاثوليكية يغزة تهنئ البابا فرانس فيحكومة ال .12
بعثت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية بغزة برقية تهنئة إلى البابا فرانسيس األول، بمناسبة              : غزة

  .تعيينه زعيما للكنيسة الكاثوليكية في العالم وتقلده منصب البابوية
ن يساهم البابا في تعزيز السالم واالستقرار فـي فلـسطي         "وأعربت الوزارة في برقيتها عن أملها في أن         

ودول العالم والدفاع عن المظلومين والوقوف بجانب الفقراء، وأن يساهم تعيينه في تعزيز التفـاهم بـين                 
  ".المسلمين والمسيحيين

التي مازالت تحت االحتالل منذ أكثر من سـتين         "وفي السياق نفسه، ذكَّرت الوزارة البابا بقضية فلسطين         
  .حتالل اإلسرائيلي وتحقيق االستقرار للفلسطينيين، متمنيةً أن يكون له دور في إنهاء اال"عاماً

  21/3/2013قدس برس، 
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  بجامعة بيرزيت " الكتلة اإلسالمية" من قيادات أربعة في اعتقال تفشلالسلطة  .13

، فـي   )21/3(التابع للسلطة الفلـسطينية، الخمـيس       " المخابرات العامة "فشلت قوة تابعة لجهاز     : رام اهللا 
، في جامعة بيرزيـت، مـن       "حماس"الذراع الطالبي لحركة    " الكتلة اإلسالمية "اعتقال أربعة من قيادات     

  .وسط مدينة رام اهللا
، أن عددا مـن عناصـر       "قدس برس "وأفاد القيادي في الكتلة عمران مظلوم، في تصريحات خاصة لـ           

دينة رام  مخابرات السلطة حاولت اعتقاله وثالثة من زمالئه اليوم الخميس من على دوار المنارة وسط م              
  .اهللا، خالل مشاركتهم بالمسيرات والفعاليات االحتجاجية على زيارة أوباما لفلسطين المحتلة

 21/3/2013قدس برس، 
  

    أوباما بال فائدة وعباس ال يعبر عن أحالم الفلسطينيينزيارة: عبد الستار قاسم .14
ور عبد الستار قاسم من الرهان على       قلل أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الفلسطينية الدكت        : نابلس

  .زيارة الرئيسي األمريكي باراك أوباما إلى فلسطين، وأكد أنها زيارة بال فائدة للفلسطينيين
بشدة موقف السلطة الفلسطينية من االحـتالل ومـن         " قدس برس "وانتقد قاسم في تصريحات خاصة لـ       

ا إلى المنطقة بالنسبة للفلسطينيين، وهـو بـاألمس         ال أرى أي فائدة من زيارة أوبام      : "زيارة أوباما، وقال  
قال بوضوح أنه أتى ليستمع وال يحمل برامج، وإذا كان يحمل معه شيئا فهو يحمل المزيد من األسـلحة                   

ما هو مطروح للنقـاش هـو مـسألة إيـران           . الفتاكة إلسرائيل ومزيدا من الضغوط على الفلسطينيين      
أسها ما يجري في سورية، أما القضية الفلسطينية فهي في آخـر            والتغيرات في الساحة العربية وعلى ر     

  ".القائمة، والسبب أن أصحاب القضية أهانوا أنفسهم فهانوا على اآلخرين
عندما نستسلم لضعفنا ونمد يدنا لنتسول خبزنا من عدونا، وعندما ننسق أمنيا مـع االحـتالل                : "وأضاف

  ".سرائيل مسترخيتان بسبب استسالم السلطة الفلسطينيةوندافع عن أمننا فكيف سيحترموننا؟ أمريكا وإ
البديل عـن   : "ودعا قاسم الرئيس عباس وقادة السلطة الفلسطينية إلى االستقالة بدل تضييع الحقوق، وقال            

حالة الضعف واالستسالم هذه أن على من ال يستطيع أن يقود الشعب أن يستقيل، وال يرجم شعبا بإرادته                  
ذهاب إلى أوسلو واالعتراف بإسرائيل قبل االعتـراف بـالحقوق الثابتـة للـشعب              الضعيفة، ذلك أن ال   

الفلسطيني كان بداية االستسالم، ومن هنا فهؤالء القادة ال يعبرون عن آمالنا وعن أحالمنا ونشروا الفساد                
  ".في البالد وبين العباد وعليهم أن يرحلوا

  21/3/2013قدس برس، 
  

   حماس تقف على مسافة واحدة من كافة القوى المصرية: لقاءه صباحيخالل مرزوقأبو  .15
 األستاذ حمدين صباحي خالل لقاءه موسى أبو مرزوق،" حماس" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة قال

 صراع أي فيأننا لن نكون طرفاً ، )3-21( الخميس يوموعدد من قيادات التيار الشعبي في مصر
سافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية ألننا حركة  في مصر وبأننا نقف على مداخلي سياسي

  . تحرر وطني باألساس واصحاب قضية تجمع عليها األمة
أكدنا لإلخوة ولألستاذ صباحي على أن ما يمس مصر يمس فلسطين ومن يستهدف وقال أبو مرزوق 

 المصري القوميمن مصر ال يمثل وال يحب فلسطين، ألن مسألة الحفاظ والحرص بل والدفاع عن األ
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وحرصنا على السيادة المصرية ال جدال وال نقاش  هي مسألة تخصنا في فلسطين كما تخص المصريين،
 نحو على صلة أيأو أيا من فصائل المقاومة الفلسطينية لم تكن على " حماس"فيه مشددين على أن 

 الشرطة الثالثة اللذين يشاع  نحو لوجود رجالأي رفح، وأنه ال صحة على فيباستشهاد جنودنا البواسل 
 السجون خالل ثورة يناير المباركة، اقتحامبقضية " حماس" قطاع غزة وال عالقة أيضاً لفيأنهم مختفين 
 أثيرت وال تزال في بعض وسائل اإلعالم المصرية ال عالقة لنا بها من قريب أو بعيد التيوكل القضايا 

تند إلى دليل واحد وتجافي العقل والمنطق والواقع والهدف  وفبركات ووثائق مزورة ال تساتهاماتوكلها 
من وراء كل ذلك هو ضرب فكرة المقاومة وحب الشعب المصري لها ولفلسطين والبعض يثيرها نتيجة 

  . خصومة وتدافع داخلي ال يجوز ان نكون نحن طرفاً فيه من األساس
 بتسليم بعض األسماء وبأننا نرفض إذ ال وليس صحيحاً ما يثار في اإلعالم من أن هناك طلبات للقاهرة

يوجد مثل هذه الطلبات من األصل، والقضايا التي تخص أهلنا في قطاع غزة مع مصر يتم معالجتها 
  .على مدار الساعة

  21/3/2013صفحة أبو مرزوق الرسمية على فيس بوك، 
  

  لحل القضية الفلسطينية  الطريق الوحيدالمقاومة: حماس .16
 حماس ردا على تصريحات الرئيس االميركي باراك اوباما في المؤتمر الصحافي  اعتبرت حركة:غزة

هي الطريق الوحيد " المقاومة"المشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس في رام اهللا، ان 
  .لحل القضية الفلسطينية

ان الطريق الوحيد نحن في حركة حماس نؤكد على : "في بيان" حماس"وقال صالح البردويل القيادي في 
لحل القضية هي ممارسة حقنا في المقاومة حتى تحرير االرض وتقرير المصير وعودة الالجئين 

  ".واالفراج عن االسرى
برام اهللا كان خطابا ) الصحافي(خطاب اوباما في مؤتمره "واضاف البردويل وهو ناطق باسم الحركة ان 
  ".الجابات الحاسمةانسانيا بدا فيه كمحلل سياسي فاشل يتملص من ا

لم يلتزم للفلسطينيين باية استحقاقات قطعها على نفسه سابقا وهي محاولة الجبار السلطة "وتابع ان اوباما 
  ".على مفاوضات مباشرة ثنائية مع اسرائيل دون اية مرجعيات

دعمه دان المقاومة وبرأ العدوان الصهيوني وادعى دعمه لقطاع غزة ونحن نرى ان "وقال ان اوباما 
 واالباتشي االميركية وصواريخها التي اهديت 16كان واضحا من خالل القنابل الفسفورية وطائرات اف 

  ".ألطفال غزة وبيوتها وعائالت باكملها ابيدت
  22/3/2013القدس، القدس، 

  
   إلى المنطقة ال تحمل خيًرا للفلسطينيينأوبامازيارة : أسامة حمدان .17

أسامة حمدان أن زيارة الرئيس األمريكي إلى " حماس"خارجية في حركة أكد مسؤول العالقات ال: بيروت
يعكس عجزا "، وأكد أن الرهان عليها من أي طرف فلسطيني "ال تحمل أي خير للفلسطينيين"المنطقة 

  ".ذاتًيا وال يقدم وال يؤخر شيئا بالنسبة للحقوق الفلسطينية
 السلطة الفلسطينية على زيارة أوباما إلى أن رهان" قدس برس"ورأى حمدان في تصريحات خاصة لـ 

محاولة المتصاص الغضب الفلسطيني في ظل عملية التسوية المنهارة، وهذا يعكس حالة "الضفة هو 
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الفشل السياسي، ألن الرهان على أي طرف خارجي وليس على اإلرادة الداخلية هو أكبر تعبير عن 
  .  بروتوكولية لخدمة الرئيس األمريكي ليس إالالعجز، ومن هنا فهذه الزيارة ال تمثل إال نقطة

هذه : "وأكد حمدان أن هذه الزيارة وما سبقها أو صاحبها من تصريحات تؤكد محورية المقاومة، وقال
الزيارة ستعزز من صوابية خيار المقاومة، وأنه ال يمكن الحصول على الحقوق إال عبر انتزاعها 

  . بالمقاومة
   21/3/2013قدس برس، 

  
  "إسرائيل" سلفية تتبنى إطالق صواريخ على جماعة: ةغز .18

مسؤوليتها عن إطالق صواريخ » مجلس شورى المجاهدين«أعلنت جماعة سلفية تدعى :  رويترز–دبي 
  .من قطاع غزة على بلدة إسرائيلية حدودية أثناء زيارة الرئيس باراك أوباما للمنطقة

صواريخ إلثبات أن الدفاعات الجوية اإلسرائيلية ال وقالت في بيان نشر على االنترنت إنها أطلقت ال
وكانت الشرطة اإلسرائيلية أعلنت امس أن . تستطيع وقف الهجمات على إسرائيل خالل زيارة أوباما

صاروخين انفجرا في بلدة سديروت جنوب إسرائيل قرب الحدود مع غزة اليوم، موضحة ان احد 
  .ن لم ترد انباء عن اصابة احد بسوءالصاروخين سقط في فناء منزل اسرائيلي، لك

  22/3/2013، الحياة، لندن
  

   تصريحات أوباما عن التزامه بقيام دولة يهوديةتستهجن "القيادة العامة" .19
 القيادة العامة، في تصريح -الشعبية  استهجن حسام عرفات المسؤول السياسي للجبهة:)ا.ب .د  (

م دولة يهودية إلى جانب الدولة الفلسطينية تكشف صحافي، أمس، تصريحات أوباما عن التزامه بقيا
المتمثل بعدم االعتراف بحق الالجئين في العودة إلى ديارهم ” اإلسرائيلي“االنحياز األمريكي للمشروع 

 الخاص 194التي هجروا منها والتعويض عليهم وفق القرارات الدولية وفي المقدمة منها القرار 
  .بالالجئين

  22/3/2013، الخليج، الشارقة
  

  "مبرمجة"والتقليصات  "مشبوهة" إلى الواليات المتحدة الرحالت الطالبية التي تنظمها األونروا:حماس .20
، الرحالت الطالبية التي تنظمها وكالة غوث "حماس"وصفت دائرة شئون الالجئين الفلسطينيين التابعة 

  ".الرحالت المشبوهة"بـ" األونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، 
واستندت الدائرة في وصفها إلى رحلة سابقة نظمتها الوكالة الدولية ألطفال الالجئين من الصف الثامن 

حيث شاهدوا معرضاً لصور ما يسمى المحرقة اليهودية، في , والتاسع إلى الواليات المتحدة األمريكية
  .2010مقر األمم المتحدة بنيويورك في أواخر عام 

نظم رحلة طالبية جديدة إلى مدينة نيويورك األمريكية، األمر الذي تعتبره وزارة إلى ت" األونروا"وتسعى 
شئون الالجئين محاولة لغزو عقول الطالب الفلسطينيين فكرياً وطريقا نحو التطبيع مع االحتالل 

  .اإلسرائيلي
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 ماذا تخبئ لسنا ندري: "نسخة عنه اليوم الخميس بالقول" فلسطين"وتساءلت الدائرة في بيان لها وصل 
لهم اليوم في الرحلة المزمع انطالقها في غضون أيام؟ حيث تسعى األونروا لتنظيم رحلة تضم 

  ".مجموعتين من الطالب والطالبات في سن المراهقة المبكرة خالل األيام القادمة
حقوق  "ويتم من خالله تدريس مادة) السالم يبدأ هنا(المسمى " األونروا"واستعرضت الدائرة أحد برامج 

وأن هذه الرحالت التي , إن هذا البرنامج يهدف لتطبيع شعبنا مع عدوه الذي شرده: "مضيفةً, "اإلنسان
تمنحها األونروا للطلبة المتفوقين إنما تهدف لغزو عقول أبنائنا وأجيالنا، توطئة لتصفية قضيتنا العادلة 

  ".بأيدي أبنائنا
كان األجدر : "وتابعت,  ألف دوالر150 الرحلة تفوق وأكدت الدائرة وفق مصادرها بأن تكلفة هذه

الذي " هدر المال"مستغربة في الوقت ذاته سياسة , "باألونروا إنفاق هذه األموال على العائالت الفقيرة
  .تجمعه األونروا باسم الشعب الفلسطيني

 21/3/2013، فلسطين أون الين
  

   يسعى لفرض أمر واقع في القدساالحتالل: حماس .21
، أن االحتالل اإلسرائيلي يسعى من خالل تصعيد عدوانه الممنهج على مدينة القدس "حماس" حركة أكدت

فرض أمر واقع يبني عليه "والمسجد األقصى المبارك والمعالم العربية واإلسالمية في المدينة إلى 
  ".مطالبته الباطلة في تقسيم األقصى في ظل الصمت والتواطؤ الدولي

نسخة عنه اليوم " فلسطين أون الين"ي تقرير صادر عن المكتب اإلعالمي وصلت وأوضحت الحركة ف
التاريخية في مدينة القدس المحتلة تشهد حركة تهويدية نشطة من قبل بلدية " مأمن اهللا"الخميس، أن مقبرة 
  .االحتالل في القدس

  21/3/2013فلسطين أون الين، 
  

  ذر من ضغوط أميركية للعودة للمفاوضاتويح" مخادعة"الغول يعتبر تصريحات أوباما  .22
طالب عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في قطاع غزة : غزة

باراك "كايد الغول السلطة الفلسطينية لعدم الثقة أو المراهنة مجدداً على اإلدارة األمريكية والرئيس 
  .لى متاهة المفاوضات الثنائية، محذراً إياها من العودة إ"أوباما

أن السياسة األمريكية باتت واضحة للجميع، فهي ) 3|21(وأكد الغول في تصريحات له اليوم الخميس 
  .سياسة ثابتة ومنحازة كلياً لمصلحة دولة االحتالل وللمشروع الصهيوني في فلسطين

  21/3/2013قدس برس، 
  

   وحيًدا في غزة للتحدث باسمهافتح تكلّف ناطقًا إعالمًيا حركة ": قدس برس" .23
أن الحركة  في قطاع غزة" فتح"من مصادر مطلعة في داخل حركة " قدس برس"علمت وكالة : غزة

من أجل توحيد الموقف "شرعت مؤخًرا بترتيب وضعها االعالمي وتحديد ناطق إعالمي وحيد باسمها، 
  ".الفتحاوي من كافة القضايا في ظل االجتهادات الكثيرة
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في غزة والتي يرأسها الدكتور " فتح"إن الهيئة القيادية الجديدة لحركة ": "قدس برس"المصادر لـ وقالت 
زكريا االغا عضو اللجنة المركزية للحركة، كلفت دياب اللوح بأن يكون ناطقًا اعالمًيا ورسمًيا وحيًدا 

  ".فةباسمها في قطاع غزة، وذلك للتعبير عن موقف الحركة في كافة القضايا المختل
  21/3/2013قدس برس، 

  
  إلى أفعال" حل الدولتين" يدعو أوباما إلى ترجمة أقواله بشأن زكيعباس  .24

عباس زكي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين " فتح"وصف عضو اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا
اته على األرض ، وأكد أن حديثه عن التزامه بحل الدولتين تفضحه ممارس"مراوغ ومضلل"نتنياهو بأنه 

  .من خالل االستيطان والتهويد واإلجرام بحق العشب الفلسطيني
الرئيس ": "فتح"أذاعتها القسم اإلعالمي لحركة ) 3|21(ودعا زكي في تصريحات له اليوم الخميس 

  . االمريكي باراك اوباما الى ترجمة اقواله بشان التزامه بمبدأ حل الدولتين الى افعال
  21/3/2013قدس برس، 

  
  "إسرائيل"ـل" وعد بلفور ثاني"خطاب أوباما ": المقاومةلجان " .25

استنكرت لجان المقاومة الفلسطينية بشدة خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما، ال سيما فيما : غزة
" وعد بلفور ثاني"يتعلق باألرض الفلسطينية وأحقية اليهود فيها، معتبرة أن هذا الخطاب هو بمثابة 

  .نلإلسرائيليي
إن خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما : "نسخة عنه" قدس برس"وقالت في بيان صحفي مكتوب تلقت 

مليء بالتناقضات واألكاذيب، بما يشكل وعد بلفور ثاني للكيان الصهيوني، ما يؤكد للعيان وبالحقائق 
  .رها، على حد تعبي"الدامغة سقوط ورقة التوت عن وجه هذا اإلرهابي ودولته المجرمة

  21/3/2013قدس برس، 
  

  "إسرائيل"ـ غير مشروط لنتنياهو يرى في خطاب أوباما دعماً .26
عقّب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب الرئيس األميركي          : )يو بي اي  ( - تل أبيب 

ط باراك أوباما في القدس الغربية مساء اليوم الخميس بشكره على تعبيره عـن الـدعم غيـر المـشرو                  
  .إلسرائيل

رئيس الوزراء نتنياهو يشكر الرئيس أوبامـا       "وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إن          
. على دعمه الراسخ إلسرائيل ويشاركه الرأي بأنه يجب دفع سالم يضمن األمـن لجميـع اإلسـرائيليين              

ي بمنع إيران من الحـصول      من خالل تعهد الرئيس األميرك    " وعلى الدعم غير المشروط لدولة إسرائيل     
  .على سالح نووي

اليميني المتطرف الوزير نفتالي بينيت دعوة أوبامـا فـي          " البيت اليهودي "وبالمقابل رفض رئيس حزب     
  ".ال يوجد شعب يحتل أرضه"خطابه إلى وجوب قيام دولة فلسطينية وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي قائال إنه 

ينيت تعقيبه على قول أوباما في خطابه إن إسرائيل لن تزدهر بـدون             نقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ب     و
أقوال أوباما جاءت بالتأكيد انطالقا من القلق علـى إسـرائيل وصـداقة             "قيام دولة فلسطينية، بالقول إن      
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التي سـقط فيهـا     (هذا الصباح في سديروت     ) من قطاع غزة  (حقيقية، لكننا جربنا نتائج انسحابنا السابق       
  .في إسرائيل" ومن خالل آالف الضحايا الذين سقطوا طوال السنين الماضية) طينيصاروخ فلس

حان الوقت لمفاهيم جديدة ومبتكرة لحل الصراع في الشرق األوسط وعموما فإنه ال             "وأضاف بينيت أنه    
  ".يوجد شعب محتل داخل أرضه

في توجه الـرئيس األميركـي،      أعتقد أنه يوجد تغير كبير      "من جانبه قال رئيس بلدية القدس نير بركات         
وفيما دفع حتى اآلن بشكل عدواني، فقد سمعنا اآلن خطابا لصديق يقول رأيه ولكنه يعبر عن دعمه غير                  

  ".المشروط لنا
ودعا أوباما في خطاب وجهه إلى اإلسرائيليين إلى إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية وشدد علـى أن                 

  . من أجل تحقيق السالماالستيطان يمس بالجهود التي تبذل
  22/3/2013، القدس العربي، لندن

  
  معاً سنقضى على اإلرهاب:  أوباما وسام الرئاسة ويؤكديمنحشيمون بيريز  .27

قال الرئيس اإلسرائيلى شيمون بيريز، خالل المؤتمر الصحفى المشترك مـع الـرئيس             : هاشم الفخرانى 
  .إلى عالم جديد مختلف يعمه السالماألمريكى باراك أوباما، أنه يقدر مجهوداته للوصول 

أنه بالتعاون مع واشنطن سيتم القضاء على اإلرهاب، كما مـنح الـرئيس اإلسـرائيلى               " بيريز"وأضاف  
  .شيمون بيريز الرئيس األمريكى باراك أوباما وسام الرئاسة من الدرجة األولى

  21/3/2013، اليوم السابع، مصر
  

   عن تطمينات أوباما في الموضوع النووي اإليراني  راضية"إسرائيل" :االستخباراتوزير  .28
أكد وزير اإلستخبارات والشؤون االستراتيجية االسرائيلي يوفال ستاينتز اليوم أن إسرائيل راضية عـن              
التأكيدات التي قدمها الرئيس االميركي باراك اوباما حيال الموضوع النووي االيرانـي خـالل زيارتـه                

أوباما ملتزم التصرف بحزم ضد البرنامج النـووي        "ة الجيش االسرائيلي أن     وقال الذاع . الرسمية للقدس 
وأضـاف أن   ". االيراني، وضمان التعاون العسكري والديبلوماسي وفي قطاع االستخبارات بين البلـدين          

  ".2017أوباما أعلن ايضا بدء المحادثات لتمديد صفقة المساعدات العسكرية االميركية السرائيل لما بعد "
تمكن بموجبهـا نتانيـاهو مـن       " توصال الى صفقة  "لت االذاعة العامة االسرائيلية ان نتانياهو واوباما        وقا

التاكيد للمرة االولى بطريقة واضحة بأنه يعتقد ان الرئيس االميركي ملتزم بعدم السماح اليران بالحصول               
  ".على سالح نووي

ـ   " خالفات"غير أن اإلذاعة تحدثت عن       إذ يرغـب نتانيـاهو بتـشديد العقوبـات         "ي  حول الملف االيران
  ".المفروضة على طهران

كـسب قلـوب    "وعلى مستوى آخر، تحدثت وسائل االعالم االسرائيلية عن نجاح محاولة اوبامـا فـي               
فهم اوباما جيدا انه    ": "يديعوت احرونوت "وفي هذا المجال كتبت سيما كدمون في صحيفة         ". االسرائيليين

امـا  ". ي الضغط على اسرائيل اال اذا كان هناك عالقة ثقة وصداقة وتفـاهم            ليس بوسع اي رئيس اميرك    
 ".ال توجد هدايا مجانية أو بوادر من دون مصالح من ناحية أوباما"صحيفة معاريف فكتبت 

 22/3/2013، النهار، بيروت
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   ردا على صواريخ غزةبو سالم أكرم  وتغلق معبر  مسافة الصيد ببحر غزةصتقلّ" إسرائيل" .29
ذكرت االذاعة العبرية الرسمية أن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو            :  أحمد اللبابيدي  -زةغ

ووزير حربه موشيه يعلون قررا تقليص مسافة الصيد في بحر غزة للصيادين الفلسطينيين إلـى ثالثـة                 
  .أميال بحرية فقط بدال من ستة أميال

 بيت حانون للحاالت االنسانية فقط فيما تم اغالق         -ر ايرز   وقالت االذاعة ان نتنياهو قرر ايضا فتح معب       
  .معبر كرم ابو سالم في وقت سابق من اليوم

  .مسؤولية التصعيد على حدود غزة باعتبارها السلطة الحاكمة في القطاع" حماس"وحمل نتنياهو حركة 
تجـاوزات  "جاه ما وصفه    ونقلت إلذاعة العبرية عن نتنياهو، تأكيده بأن الجيش لن يقف مكتوف األيدي ت            

  ".الفلسطينيين المستمرة وخرقهم لوقف اطالق النار
  21/3/2013، فلسطين أون الين

  
  أوباما أبدى استعداداً لإلفراج عن الجاسوس بوالرد : مكتب بيريز .30

العبري أن الرئيس باراك أوباما وافق على منح العفو عن الجاسـوس            » قضايا مركزية «أفاد موقع   : لندن
لي جونثان بوالرد استجابة لطلب الرئيس شمعون بيريز خالل اجتماع بينهمـا مـساء أول مـن                اإلسرائي
عن الموقع أنه على رغم نفي مكتب الرئيس األميركي، فإن مكتـب الـرئيس              » معا«ونقلت وكالة   . أمس

ة ستكـشف   وأشار الموقع إلى أن األيام المقبل     . اإلسرائيلي أكد للموقع استعداد أوباما لإلفراج عن بوالرد       
 . حقيقية ما رشح عن مكتب بيريز، أو تؤكد نفي مكتب الرئاسة األميركية

 22/3/2013، الحياة، لندن
 

  علينا رفع حالة التأهب القصوى ..  المنطقة ستسقطفي األنظمة يال نعلم أ: زانتغ .31
ي تشهده  ، الوضع الذ  زوصف رئيس اركان الجيش االسرائيلي، بيني غانت      :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

ـ  المخاطر متزايـدة   "واعتبر ان   ". الضباب الكثيف المزروع بالغام تستوجب الحذر واالستعداد      "المنطقة ب
وباتت اكبر من أي وقت مضى، ما ينذر بخطر تدهور سريع لالوضاع االمنيـة فـي منطقـة الـشرق                    

  ".االوسط
ام الواقع الجديد الـذي تـشهده       رفع حالة التأهب القصوى أم    " الحكومة الجديدة والجيش الى      زوودعا غانت 

واجبنا دراسة تلك المخاطر واختبار الفرص واالحتماالت والسيناريوهات        "، على حد قوله مضيفاً      "المنطقة
  ".المتوقعة وعلينا عدم التراجع، ولو للحظة، عن حال التأهب وترسيخ االستعدادات واليقظة وتعاظم القوة

الجبهة الداخلية، جلعاد اردان، منصبه الجديد وقال فـي سـياق            يتكلم في احتفال تسلم وزير       زوكان غانت 
ال نعلم من أين ستهب رياح الخطر، وأي األنظمة التي ستسقط وأيها ستنهض، لكننـا يجـب أن                  :" كلمته

هناك ضباب كثيف يغطـى     "واضاف واصفاً االوضاع    ". نكون على حذر دائم من تلك التطورات السلبية       
سط، كما أن الوضع قد اختلف عن السابق فهناك عدة ألغام موجودة أمامنـا              األفق في منطقة الشرق األو    

 ".يجب الحذر منها
 22/3/2013، الحياة، لندن
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   في منسوب العنصرية ضد العرب واليهود الشرقيين واإلثيوبيينارتفاع: تقرير إسرائيلي .32
عن ارتفاع ملحـوظ  » يلاالئتالف لمناهضة العنصرية في إسرائ   «كشفت منظمة   : نظير مجلي  - تل أبيب 

في منسوب العنصرية في الدولة العبرية ضد العرب وبقية األقليات، سواء أكان ذلـك فـي تـصريحات          
وقال نضال عثمان، مـدير     . المسؤولين أو في سن القوانين أو في االعتداءات الجسدية وممارسة العنف          

ملحوظا بأحداث عنصرية سـجلت  بوجه خاص، شهدت ارتفاعا ) 2012(هذه المنظمة، إن السنة األخيرة    
األعلى في السنوات األخيرة، وباألساس تصريحات تحريضية من قبل منتخبي الجمهور وقيادات سياسية             

وطالب الحكومة بتخصيص ميزانية خاصة إلقامة برامج وفعاليات للحـد          . ودينية ضد المواطنين العرب   
ع العمل على كبح العنصرية علـى سـلم   من ظاهرة العنصرية في إسرائيل، كما طالب الحكومة بأن تض       

  .أولويات الوزارات المختلفة
 مـارس   21ونشرت المنظمة تقريرا، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنصرية، والذي يصادف            

في كل سنة تم فيه رصد األحداث العنصرية ضد األقليات في السنة األخيرة، فقال إنه في الفتـرة                  ) آذار(
، تم تسجيل مئات الحوادث العنصرية      2013من سنة   ) شباط( وحتى فبراير    2012سنة  ما بين مارس من     

العرب، واليهود الشرقيون، والناطقون    : ضد المجموعات والشرائح المجتمعية المستضعفة إلسرائيل وهي      
دثـة   حا 114وأظهرت نتائج التقرير تسجيل     . باللغة الروسية، واإلثيوبيون والعمالة الوافدة وطالبو اللجوء      

 في السنة الماضية، وتضاعف العنف ضد العرب من قبل اليهود ثالث مرات عن العـام                53عنف مقابل   
كما شهدت هذه الفترة ارتفاعا في العنصرية ضـد         .  لهذه السنة  63 حادثة مقابل    20الماضي الذي سجل    

اث ضـد اليهـود      أحد 6 حادثا، باإلضافة إلى     37 في العام الماضي إلى      15طالبي اللجوء في البالد من      
 في العام   15وسجل انخفاض بأحداث العنف ضد طالبي اللجوء األفارقة من          .  ضد شرقيين  3المتدينين، و 

  . هذه السنة5الماضي إلى 
كما أشار التقرير إلى ارتفاع بارز في نسبة التصريحات العنصرية من قبل منتخبي الجمهور والقيـادات                

 فـي العـام     27 ضد الجماهير العربيـة مقابـل        45اضي، منها    في العام الم   60 مقابل   107الدينية إلى   
 أحداث ضد   4 في العام الماضي، و    23 ضد طالبي اللجوء األفارقة والعمال األجانب مقابل         54الماضي، و 

 في العام الماضي، باإلضافة إلى حدثين ضـد متحـدثي اللغـة الروسـية،               8الشرقيين والمتدينين مقابل    
  .وحدثين ضد المثليين

 التقرير أن األحداث العنصرية أيضا في مؤسسات الدولة في ارتفاع، باإلضافة إلـى الـشركات                وأظهر
 في السنة الماضية، وهي تـضم تفرقـة فـي           160 مقابل   213العامة والخاصة، حيث بلغت هذه السنة       

فـي   حالة هدم بيوت لمواطنين بـدو        61الدخول للنوادي الليلية ضد األفارقة والشرقيين، باإلضافة إلى         
وبلغ مجمل األحداث العنصرية ضـد      .  حدثا عنصريا آخر ضد العرب في مختلف المجاالت        64النقب، و 

 حدثا عنصريا ضـد العمـال       37 في العام الماضي، كما تم تسجيل        64 مقابل   125العرب في هذا العام     
احـد ضـد    ضد اإلثيوبيين وو14 ضد يهود شرقيين واثنين ضد المتدينين و 6األجانب وطالبي اللجوء، و   

  .متحدثي اللغة الروسية
وشهدت مالعب كرة القدم في إسرائيل ارتفاعا ملحوظا في أعمال العنف على خلفية عنـصرية، فبلـغ                 

وقد سجلت هذه األحداث على الرغم من إقامة مبـادرات          .  في السنة الماضية   55 حادثا مقابل    78عددها  
. ريين من ارتكـاب العنـف فـي المالعـب         مختلفة لتشجيع الروح الرياضية، فإن ذلك لم يسعف العنص        
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 بالـسنة   13 حدثا مقابـل     24وتضاعفت األحداث العنصرية التي مست باألديان في البالد، حيث سجلت           
  .الماضية، منها االعتداء على المقابر اإلسالمية والمسيحية واليهودية، وأحداث خطيرة ضد رجال دين

الدرجة األولى المواطنين العرب في الدولة وضـد        وشهد الكنيست اإلسرائيلي تشريعات عنصرية تمس ب      
طالبي اللجوء األفارقة والشرقيين، باإلضافة إلى سعي الحكومة لسن قوانين تمـس حقـوق المنظمـات                

 مبادرة لسن قوانين عنصرية بينها قانونان قـدما علـى           20والجمعيات الفاعلة في المجتمع، وقد سجلت       
  . تمريرها بعدطاولة الكنيست السنة الماضية ولم يتم

وفي ظل ارتفاع األحداث العنصرية في مختلف المجاالت، أظهرت نتائج التقرير انخفاضا في الحد مـن                
الحرية السياسية للقيادات العربية وعنصرية الشرطة ضـد اإلثيـوبيين وداخـل المؤسـسات التربويـة                

السياسية للقيـادة العربيـة، إذ      كما سجل التقرير انخفاضا في حاالت انتهاك حرية الممارسة          . واألكاديمية
 في العام الماضي، وعلى الرغم من انخفاضها عن العام الماضي فإن            37 حالة، مقابل    22أظهرت وجود   

  .هذا ال يبرر وجودها والقيام بها أصال في دولة تدعي أنها دولة ديمقراطية
 59ضد المـواطنين، مـن      ويشير التقرير إلى انخفاض في عدد األحداث العنصرية التي تنفذها الشرطة            

 لهذا العام، ولكن النتائج أظهرت أن هذه االعتداءات لم تـنخفض تجـاه              24حادثة في العام الماضي إلى      
 في  26 في السنة الماضية مثل هذه السنة، وشهدت انخفاضا ضد اإلثيوبيين من             17العرب، حيث سجلت    

وللمـرة  .  لهذا العـام   3 إلى   12جانب من   ، وضد طالبي اللجوء األفارقة والعمال األ      4العام الماضي إلى    
 ). حالة14(األولى يشير التقرير إلى وجود أحداث عنصرية ضد متحدثي الروسية بالبالد 

 22/3/2013، الشرق األوسط، لندن
  

  لم أجرؤ على الخروج من الدبابة وإطالق النار: شاليط حول اللحظات األولى من أسره .33
، والذي أسرته كتائب القسام الذراع      "جلعاد شاليط "ي اإلسرائيلي   بعد عام ونصف من إطالق سراح الجند      

، وأفرج عنه ضمن صفقة لتبادل األسرى، تتكشف تفاصيل أولية عن           2006العسكري لحركة حماس عام     
  .التحقيقات التي أجريت معه في أعقاب اإلفراج عنه

أجراهـا  " شـاليط " مع الجندي    في عددها الصادر اليوم الجمعة، مقابلة     " نهاية األسبوع "ونشرت صحيفة   
لم يجرأ على الخروج من الدبابة وإطالق النـار         "، اعترف خاللها بأنه     "بن تسييت " الصحفي اإلسرائيلي   

  ".على المقاومين الذين أسروه
خالل المقابلة بأنه قرر البقاء في الدبابة، في أولى مراحل العملية التي نفـذها المقـاومون                " شاليط"وقال  

كان يبدوا لي أن الدبابة مكاناً أكثر أمناً وتحصيناً من الخـارج، ولـذلك              : "، ويضيف شاليط  الفلسطينيون
وعند سؤاله عن سبب عدم إطالقه النار نحو المقـاومين الـذين            ". قررت البقاء وعدم مواجهة المسلحين    

دمة فـي   لم أكن أفكر في إطالق النار على المسلحين، لقد كنت أشـعر بالـص             :" قاموا بأسره قال شاليط   
  ".حينها

لم أتعرض ألي عملية تعذيب، لقد شـاهدت التلفـاز بـين الفينـة              : "وعن أسره لدى حركة حماس يقول     
، وأيضاً كنـت أسـتمع      2010واألخرى، وحتى أنني شاهدت الكثير من مبارايات كرة قدم أثناء مونديال            

  ".إلى الراديو
 22/3/2013عكا اون الين، 
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  ية أمريكية يونانية مشتركة انتهاء مناورة بحرية إسرائيل .34

، مـع سـالحي   "Noble Dina/نوبل دنيـا "اختتم سالح البحرية اإلسرائيلية مناورة مشتركة تحت عنوان 
البحرية األمريكي واليوناني، واستمرت ألسبوعين في مياه البحر األبيض المتوسـط، لتعزيـز التعـاون           

  .المشترك بين القوات
يناريوهات مختلفة، تتضمن اختبار الجاهزية والبحـث واإلنقـاذ         وتضمنت المناورة تدرب على ثالث س     

والكفاءة، وسرعة االستجابة لحاالت الطوارئ البحرية، واإلخالء الطبي السريع فـي البحـر واختبـار               
  .مهمات المالحة والرماية

فـي  وشاركت في المناورة سفن وطائرات هيلوكبتر وطائرات بحث وإنقاذ تابعة لثالثة أسلحة المشاركة              
، "الـرمح "، وسـفينة    "كيـشت "، وسـفينة    "إيـالت "التدريب، كما شاركت في التدرب سفينة الصواريخ        
  .ومروحيات بحرية تتبع لسالح البحرية اإلسرائيلي

 22/3/2013عكا اون الين، 
 
 

  "حل الدولتين"ـ لنا موقف مختلف عن نتنياهو ل: إسرائيليوزير  .35
االسرائيلي، والعضو  " شؤون المواطنين القدامى  "قال وزير    : ترجمة خاصة  - القدس دوت كوم     -رام اهللا   

انه يحترم موقف نتنياهو بخصوص حل الـدولتين لـشعبين،          "في حزب البيت اليهودي، اوري اورباخ،       
  ".ولكن البيت اليهودي له موقف مختلف

  .لألعمالواكّد اورباخ الى ان حزبه لن يترك مقاعد الحكومة، وفقاً لألقوال، ولكنه سيتركها وفقاً 
، ان زيارة الرئيس اوباما إلسـرائيل هـي         "ريشت بيت "واضاف اورباخ وفقاً لشبكة االذاعة االسرائيلية       

 ".زيارة هامة إلسرائيل، وانه يرحب بها لما قد تُمثّله من مصالح دولة اسرائيل
 22/3/2013، القدس، القدس

  
  ن قطاع غزة تهدد بالرد بالوقت المناسب على إطالق الصواريخ م" إسرائيل" .36

قال مصدر سياسي إسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إن إسرائيل سـترد علـى             :  القدس دوت كوم   -غزة
  ".في الوقت المناسب والمكان المناسب"إطالق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه سديروت 

ـ       "ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، عن المصدر قوله           ت إن الرد سـيأتي فـي الوق
  ".المناسب ولن ترد إسرائيل في ظل زيارة الرئيس األميركي باراك أوباما

نحن ننتظر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يدين إطالق هذه الصواريخ، فهو لم يدينها               "وأضاف  
  ".خالل عملية عامود السحاب

ن غزة تعتبـر رسـالة      الصواريخ التي أطلقت م   "من جهته، قال رئيس بلدية سديروت دايفيد بوسكيال إن          
  ".للرئيس األميركي مفادها أن الكلمة األخيرة لإلرهاب وليس للمفاوضات

فيما أصدر نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي زئيف الكين قراراً للسفارات اإلسرائيلية بالعـالم إليـصال               
لفلـسطينيين  رسائل لوزارات الخارجية في مختلف دول العالم تشير لعملية إطالق الصواريخ من قبـل ا              

  .وخصوصاً في ظل زيارة أوباما



  

  

 
 

  

            23ص                                     2806:                العدد22/3/2013الجمعة  :التاريخ

الصواريخ التي أطلقـت اليـوم      "من جهته قال عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي آيليت شاكيد إن             
كـل إنـسحاب سـيتولى      "، مضيفاً   "توضح مدى السخافة التي ارتكبتها إسرائيل عقب اإلنسحاب من غزة         

 ".زن ضعيف وبالكاد يسيطر على فتحأبو ما.. عناصر اإلسالم الراديكالي المسؤولية 
 22/3/2013، القدس، القدس

 
   اإلسرائيلية من الصالة في محطات القطارالمسلمين  يحتج على منعزحالقة .37

بعث النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، رسائل مستعجلة لوزير األمن الداخلي ولـوزير            
، طالب من خاللها بالتحقيق في التعامل العنـصري الـذي           "قطارات إسرائيل "المواصالت، ولمدير عام    

تعرض له المواطن سليم القريناوي من مدينة راهط، بسبب أدائه الصالة في محطة القطـار، ومعاقبـة                 
  .المذنبين والمعتدين

 32واستعرض زحالقة في الرسالة حيثيات الحادث، مشيرا إلى أن السيد سليم القريناوي، البالغ من العمر                
، إذ منعه ضابط األمـن فـي        19.3.2013ا من مدينة رهط، واجه معاملة عنصرية، مساء الثالثاء          عام

  .محطة قطار من تأدية صالته بالقوة
  21/3/2013، 48عرب 

 
  اإلسرائيلية" العال " شركة طيران تفاقم خسائر: بسبب الحرب على غزة .38

ها خالل الربـع األخيـر مـن العـام           كشفت شركة طيران العال اإلسرائيلية عن تفاقم خسائر        :بيت لحم 
تشرين /الماضي، عازية السبب بشكل رئيسي إلى الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة في نوفمبر              

  .الثاني الماضي
 مليـون دوالر    26.5 خسارة فصلية بلغـت      -وهي شركة الطيران الرئيسة في إسرائيل     -وسجلت العال   

  2011ع األخير من عام  ماليين بالرب7.8مقارنة مع خسارة قدرها 
 مليـون دوالر مـع      463.9إلـى   % 4وقالت الشركة في تقرير صدر عنها إن إيراداتها تراجعت بنسبة           

  %.7وإيرادات البضائع % 4.7انخفاض إيرادات الركاب 
 مليون دوالر بسبب تراجع الحجـوزات وإلغـاء         1715وقالت الشركة إنها خسرت إيرادات تقدر بنحو        

  . التي شنت نهاية العام الماضيبعضها نتيجة للحرب
وقال الرئيس التنفيذي إليعازر شكيدي إنه فضال عن التباطؤ االقتصادي الـذي واجهـه العـالم العـام                  
الماضي، جاءت العمليات العسكرية لتلحق ضررا إضافيا بقطاع السياحة بإسرائيل وأثرت سـلبا علـى               

  .نتائج الربع األخير من العام الماضي
  22/3/2013، خباريةوكالة معاً اإل

  
  في القدس أثناء زيارة أوباما" غريينبيس "ي من ناشطثمانية اعتقال": إسرائيل" .39

تسلقوا جسراً عند مدخل القدس لمطالبة      " غرينبيس"اعتقلت الشرطة االسرائيلية ثمانية ناشطين في منظمة        
الستكشافية عن النفط والغاز    الرئيس االميركي باراك اوباما الذي يزور اسرائيل، بوقف عمليات التنقيب ا          

  .في القطب الشمالي
 22/3/2013، النهار، بيروت
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   أردني أمريكي لمنع سيطرة الثوار السوريين على مخازن األسلحة المتطورةإسرائيليتعاون  .40
العسكري في  " ماركا"كشفت مصادر أردنية مطّلعة عن وصول وفد من المخابرات الصهيونية إلى مطار             

قى بوفد أردني يجمع مسؤولين من المخابرات األردنية على رأسـهم رئـيس الجهـاز               األردن، حيث الت  
الفريق، فيصل الشوبكي، بمشاركة الملحق العسكري األمريكي بالشرق األوسط، وذلك بهـدف تنـسيق              

وأشار المصدر إلى أنّه تم االتفاق بين تلـك األجهـزة علـى وجـود               . الرؤى حول الوضع في سوريا    
وبالقرب من الحدود السورية األردنية، من أجـل        " قاعدة األمير الحسن الجوية   "ي في   استخبار" صهيوني"

ضمان منع سيطرة الثوار السوريين على مخازن األسلحة المتطورة الموجودة في سوريا، موضـحاً أن               
، ومنع وصول شحنات األسلحة     "جبهة النصرة "و" الجيش الحر "هذه الخاليا ستقوم بمتابعة ومراقبة نشاط       

وفي السياق نفسه، كـشف مـصدر       . في األردن " القاعدة"لسورية عبر الحدود إلى عناصر متعاطفة مع        ا
أمني في جهاز المخابرات العامة األردنية، عن إنشاء فرقة متخصصة في مكافحة اإلرهاب ولديها خبرة               

رقة هو محاربة   في مالحقة الجماعات اإلسالمية خارج األردن، مشيراً إلى أن أبرز مهام عناصر هذه الف             
جبهة النصرة، وأنه سيتم إرسالهم إلى األراضي السورية الواقعة تحت سيطرة الثوار الـسوريين إلتمـام      

  . بعض المهام األمنية الخاصة
  صحيفة دنيا الوطن، فلسطين+ موقع مفكرة اإلسالم 
  2013-3-21، 2764 ، العددالتقرير المعلوماتي

  
  القبض على الفارين من الخدمة العسكريةالجيش اإلسرائيلي يشن حملة إللقاء  .41

         الجيش الصهيوني ة، عن أنة صهيونيكشفت مصادر عسكريحملة إللقاء القبض على الفارين مـن        شن 
  .3500 صهيوني من أصل 200الخدمة العسكرية، حيث ألقى القبض على 

  )العسكرية، ترجمة المركز" بمحانيه"مجلة  (
  2013-3-21، 2764 ، العددالتقرير المعلوماتي

  
   محاكمة غيابية للعيساوي لخطورة وضعه الصحيجلسة: نادي األسير .42

صرح مدير الوحدة القانونية في نادي األسير الفلسطيني المحامي جواد : األراضي المحتلة ـ البيان
عقدت جلسة محاكمة لألسير سامر العيساوي، المضرب عن الطعام منذ » عوفر«بولس، أن محكمة 

  .طس الماضي، دون أن يتمكن األخير من الحضورمطلع أغس
أبلغوا المحكمة العسكرية أنه ال يجوز نقل العيساوي » كابالن«وأوضح بولس أن األطباء في مستشفى 

  .إلى المحكمة بسبب خطورة وضعه الصحي
ن وقررت المحكمة في نهاية جلسة المذاكرة التي عقدت، أمس، تعيين ثالثة مواعيد لجلسات مقبلة، دو

  .حضور محامي نادي األسير جواد بولس وموكله
، الفتاً »كخطوة تصعيدية لمواجهة سلطات السجن«في خضم ذلك، أعلن العيساوي وقف أخذ المدعمات 

من أجل نقل رسالة األسرى ومعاناتهم مع وصول أوباما «إلى أنه يكتفي منذ عدة أيام بشرب الماء فقط، 
 .»إلى المنطقة

  22/3/2013، البيان، دبي
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  رفض لقاء ذوي األسرىي أوباما: نادي األسير .43
الفلسطيني قدورة فارس، إن الرئيس األمريكي باراك أوباما ” نادي األسير“قال رئيس  : الخليج-غزة 

رفض لقاء وفد من ذوي األسرى في سجون االحتالل، رغم تقديم الجانب الفلسطيني أكثر من مقترح 
انب الفلسطيني رفض مقترحاً أمريكياً بأن يلتقي قراقع ووفد من وأشار فارس إلى أن الج. بهذا الشأن

أهالي األسرى بالقنصل األمريكي، على أن يتلقى الجانب الفلسطيني رسالة من القنصل وتنشر الرسالة 
ولفت فارس إلى وجود حديث سابق عن اإلفراج عن عدد من األسرى عند زيارة أوباما . بوسائل اإلعالم
 .تلقي السلطة وعوداً رسمية بذلكللمنطقة، نافياً 

  22/3/2013، الخليج، الشارقة
  

   ونشطاء يعتصمون في نابلس رفضا لزيارة أوباما األسرىأهالي  .44
 اعتصم العشرات من الناشطين وأهالي األسرى ظهر الخميس وسط مدينة نابلس شمال الضفة -السبيل 

  .الغربية المحتلة، منددين بزيارة الرئيس األمريكي باراك أوباما إلى األراضي الفلسطينية
"  نحترمهمن ال يحترم حقوقنا ال"ورفع المشاركون صورا للرئيس األمريكي يقابلها أحذية وكتبوا عليها 

  .تعبيرا عن رفضهم للزيارة
ودعت أمهات األسرى الجمهور الفلسطيني إلى اإلسراع في طرد أوباما، باعتباره الداعم األول في 

  .الحملة الشرسة التي يقودها االحتالل ضد األسرى في سجون االحتالل
  .لي في الواليات المتحدةوردد المشاركون هتافات تندد بأوباما وبسياسته المستقاة من اللوبي اإلسرائي

  22/3/2013، السبيل، عمان
  

  "حهل جئت إلى هنا من أجل السالم أم لمنح إسرائيل المزيد من السال" :وباماأ يقاطع فلسطينيطالب  .45
، هاتفا اإلسرائيليينقاطع طالب فلسطيني، خطاب الرئيس االمريكي باراك اوباما، امام الطلبة : رام اهللا

  .، ومن اجل حرية فلسطينيلياإلسرائضد االحتالل 
هل جئت إلى :""وكان الطالب الفلسطيني ويدعى ربيع عيد قاطع الرئيس االميركي باراك اوباما متسائال 

وقام االمن االسرائيلي "! هنا من أجل السالم أم لمنح إسرائيل المزيد من السالح لقتل الشعب الفلسطيني؟
  .ة حيفا، من القاعة فوراالذي يدرس في جامع)  عاما 24( باخراج عيد 

  ".كنت لن اكون مرتاحا لو لم يحتج على حديثي ولو طالب واحد"وعلق اوباما على الحادث بقوله، 
 .يذكر ان الطالب ربيع عيد هو من سكان قرية عيلبون وهي احدى القرى العربية في الجليل
  22/3/2013، القدس، القدس

  
  وتوكول الزائرين أوباما للقدس تخضع لبرزيارة: صبريعكرمة  .46

عكرمة صبري وخطيب .أكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس د:  عبد الحميد مصطفى-قلقيلية
المسجد األقصى، أن زيارة أي رئيس أو مسئول دولي للمدينة المقدسة، تخضع لبروتوكول الزائرين 

  .م1967مدينة عام المعد من قبل الهيئة اإلسالمية ووزارة األوقاف والمعد منذ احتالل ال
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، إلى أنه تم استقبال عدة رؤساء ضمن هذا البروتوكول منهم "فلسطين"وأشار صبري في تصريح لـ
  ".الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، والبابا، والملك االسباني وغيرهم من زعماء سياسيين
  21/3/2013، فلسطين أون الين

  
   باإلخالء الفوريإخطارا" أحفاد يونس" سكان حي يسلماالحتالل  .47

 أخطرت قوات االحتالل، مساء اليوم الخميس، سكان حي أحفاد يونس، -القدسدوت كوم-رام اهللا
باإلخالء الفوري، وذلك بعد يومين من تشييده على أراض مهددة بالمصادرة قرب بلدة العيزرية شرق 

دوت كوم،  نيس لـالقدسوقال عضو مجلس قروي باب الشمس، التي يتبع لها هذا الحي، ثائر أ. القدس
 24أن اإلخطار يتحدث عن حق سكان الحي باالعتراض لدى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية خالل 

ساعة فقط من وقت اإلخطار، مشيرا إلى أن المجلس القروي اتخذ قرارا بعدم التوجه إلى المحكمة 
وكانت سلطات االحتالل سلمت . يهااإلسرائيلية، ذلك أن األرض فلسطينية وال توجد والية إسرائيلية عل

منطقة عسكرية مغلقة لغاية الثاني " احفاد يونس"أمس األربعاء سكان هذا الحي قرارا يقضي باعالن حي 
" احفاد يونس "وكانت لجان المقاومة الشعبية اقامت حي . من نيسان المقبل وطالبتهم باخالء الموقع فورا
على جبل البابا في ) E1(ادرة ضمن المشروع االستيطاني صباح اليوم على االراضي المهددة بالمص

 .بلدة العيزرية شرق القدس
  21/3/2013، القدس، القدس

  
   ألف نازح من سورية يفاقمون أزمة المخيمات في لبنان 23: "شاهد" .48

في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس، عن ) شاهد(» المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان«أحصت 
 ألف فلسطيني هارب من 23 وصول نحو 2012جئين الفلسطينيين في لبنان خالل عام أوضاع الال

  .القتال في سورية ولجوء معظمهم إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان وبعض تجمعات النازحين
انعكس سلباً على أوضاع المخيمات التي تتراجع بشكل خطير «وأعلنت أن هذا العدد الكبير من النازحين 

، وساهم في تفاقم األزمة شح المساعدات التي قدمتها وكالة 2011نت كانت عليه األمور في عام عما كا
كما أن غياب أي تعريف قانوني لهم فاقم من األزمة، فهم ال . والمنظمات اإلغاثية األخرى» أونروا«

  .»يعتبرون في نظر الحكومة اللبنانية الجئين بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني
توقفت المؤسسة عند بعض اإلشكاليات التي تحصل بين الجيش اللبناني وسكان المخيمات من الالجئين، و

وجود عدد كبير من المطلوبين من سكان المخيمات بناء على تقارير كيدية، وال توجد آلية «وتتمثل بـ 
 في المخيمات، وتشديد واضحة إلغالق هذا الملف بالتنسيق بين قيادة الجيش واللجان األمنية الفلسطينية

اإلجراءات األمنية على مداخل المخيمات عند عملية التبديل اللوجستي، ومنح تصاريح لمواد البناء بنسبة 
 في المئة من الكمية المطلوبة إلنجاز البناء أو الترميم، ما يضطر الالجئ إلى شراء بقية حاجاته من 40

. لترميم المنازل» أونروا« تصاريح البناء التي تقدمها السوق السوداء بأسعار مضاعفة، والتأخير في بتّ
  .»تفي الدولة اللبنانية بالتزاماتها الدولية لجهة احترام اإلنسان الفلسطيني«وطالبت المؤسسة بأن 

  22/3/2013، الحياة، لندن
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    الفلسطينيشعبل غيب وصادر الحقوق المائية لاالحتالل: "الميزان" .49
لحقوق اإلنسان اليوم الخميس، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي غيبت الحقوق  قال مركز الميزان :غزة

المائية لشعبنا، نتيجة للسياسات والممارسات اإلسرائيلية التي صادرت تلك الحقوق وانتهكت حقوق سكان 
جال وأكد المركز في تقرير له في اليوم العالمي للمياه والسنة الدولية للتعاون في م .األراضي المحتلة

المياه، أن سلطات االحتالل ال تزل تحرم الفلسطينيين من حقوقهم المائية من خالل جملة من السياسات 
  .والممارسات التي صادرت تلك الحقوق، مشيرا الى الواقع المائي الفلسطيني يؤشر إلى وضع كارثي

كيد على حق اإلنسان في الماء وهي مناسبة هامة للتأ.  الجاري باليوم العالمي للمياه22ويحتفل العالم يوم 
الذي ال يمكن االستغناء عنه للعيش بكرامة، كما أن إعماله يعد شرطا مسبقا إلعمال جملة من حقوق 

  .اإلنسان األخرى
، حيث كانت قد أعلنت الجمعية العامة لألمم 'التعاون في مجال المياه'وتنظم احتفالية هذا العام تحت شعار 

 كسنة دولية للتعاون 2013 ، سنة A/RES/65/154، وبموجب القرار 2010المتحدة في كانون األول 
  .في مجال المياه

وذكر المركز في تقرير له بالخصوص، أن الحقائق على األرض تشير إلى ذلك، فقد بلغت حصة 
فقط، بينما بلغت حصة اإلسرائيليين من هذه % 15الفلسطينيين من مياه األحواض المائية ما نسبته 

وفي قطاع غزة بلغت حصة . ، بما في ذلك المستوطنين في الضفة الغربية%85 ما نسبته األحواض
  %.82فقط، بينما بلغت حصة اإلسرائيليين % 18الفلسطينيين من مياه الحوض الساحلي 

 مليار متر 2.4المتوفرة في األراضي الفلسطينية بنحو ) المتجددة(تقدر كمية المياه النقية : ووفق التقرير
كما . فقط للفلسطينيين% 10من هذه الكمية مقابل % 90ب سنوياً، حيث تقوم إسرائيل باستغالل نحو مكع

تشير سياسات التسعير اإلسرائيلية للمياه إلى عدم المساواة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين، حيث 
ر الحصول على المياه، يقدر ما يدفعه المواطن الفلسطيني بنحو خمسة أضعاف المستوطن اإلسرائيلي نظي

وهو ما دفع األخير إلى االستعمال المفرط وغير الرشيد للموارد المائية المستنفذة من األرض الفلسطينية 
  .المحتلة

وكمؤشر أيضاً على حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية، تبلغ نسبة المياه المتاحة للمستوطنين في 
وفي المحصلة يبلغ متوسط استهالك الفرد . لمواطن الفلسطيني بما هو متاح ل1 إلى 18منطقة األغوار 

 لتر في اليوم، وهو يقل عن المتوسط الذي توصي به منظمة الصحة 135الفلسطيني من المياه نحو 
 لتر يومياً، ويستهلك 353 لتر يومياً، في حين يستهلك الفرد اإلسرائيلي ما مقداره 150العالمية والبالغ 

 900لي في الضفة الغربية أكثر من سبعة أضعاف استهالك المواطن الفلسطيني وهوالمستوطن اإلسرائي
  .لتر يومياً وفق ما أورد التقرير الحقوقي

يؤشر الواقع المائي الفلسطيني إلى وضع كارثي، سيما في قطاع غزة الذي يعاني من : وتابع التقرير
 من مياه القطاع غير صالحة للشرب، %95تلوث كبير ونقص حاد في المياه الصالحة للشرب، فحوالي 

  .وما يتم استخراجه من المياه الجوفية يفوق ثالثة أضعاف ما يتم إعادة ملؤه من مياه األمطار كل عام
أن هذا الوضع المائي ' مكان مالئم للعيش ؟: 2020غزة في عام 'وأشار تقرير صادر عن األمم المتحدة 

 قد تصبح طبقة المياه الجوفية غير صالحة لالستعمال، 2016م الكارثي غير قابل لالستمرار، فبحلول عا
 دون البدء باتخاذ إجراءات 2020وسيصبح من غير الممكن إصالح األضرار التي تلحق بها بحلول عام 
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 مليون متر مكعب سنوياً في 260كما أنه من المتوقع زيادة الطلب على المياه ليصل إلى . عالجية اآلن
  .عن ما يستخرج حالياً من طبقة المياه الجوفية% 60ة قدرها ، أي بزياد2020عام 

وأكد مركز الميزان لحقوق اإلنسان في اليوم العالمي للمياه على أهمية التعاون الدولي في مجال المياه 
بما يساعد شعوب العالم في التمتع بحقوقها المائية، معربا عن بالغ الخطورة لما آلت له األوضاع المائية 

راضي الفلسطينية، والتي نجم عنها غياب الحقوق المائية للشعب الفلسطيني، كنتيجة للسياسات في األ
  .والممارسات اإلسرائيلية التي صادرت تلك الحقوق وانتهكت حقوق سكان األراضي المحتلة
  21/3/2013، وكالة سما اإلخبارية

  
   "إسرائيل"ـااللتزام ل تُشدد على تنمية الصلة و الفلسطينيداخلبال التعليميةالمناهج  .50

المناهج 'عقد المجلس التربوي العربي، مؤتمره الثاني في مدينة الناصرة، تحت عنوان : زهير أندراوس
، عرضت خالل أربع أوراق بحثية، تستند إلى 'دراسات نقدية وسياسات بديلة: الرسمية في التعليم العربي

  .اهج تعليم أربعة مواضيع في المدارس العربيةنتائج دراسات علمية أجراها باحثون متخصصون على من
  : وفيما يلي ملخصات الدراسات األربع للمناهج األربعة

تحلل دكتورة كوثر جابر قسوم في دراستها محتوى منهاج األدب العربي، المقر من وزارة التربية 
 العبرية الذي يهدف إنه على عكس منهاج اللغة: والتعليم لكافة مراحل التعليم في الوسط العربي وتقول

إلى ترسيخ القيم اليهودية والصهيونية والقومية، فإن المنهاج العربي ال يشير إلى تدريس اللغة العربية 
  .كرافعة لتعزيز الهوية الجماعية والقيم الوطنية والقومية للطالب العربي

غة العربية في المدارس ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذه الدراسة هي أن مناهج الل
العربية، واألهداف التعليمية والخطط والبرامج الدراسية وكتب التدريس المنبثقة عنها، تعكس بصورة 
جلية سياسة وزارة التربية والتعليم في إسرائيل في سعيها إلى إفراغ اللغة العربية، بل التعليم العربي 

جية، وتمييع عملية تدريس اللغة العربية في حصر دورها ككل، من مقوماته القومية والهوياتية واأليديولو
  .وقيمتها في الجانب الوظيفي والتواصلي فقط

ويبدأ بتحليل المنهاج . ويحلل بروفسور مصطفى كبها نماذج من منهاج التاريخ في المدارس العربية
 يتعلم، بموجب هذا ، المعد للمدارس االبتدائية العربية، ويالحظ أن الطالب العربي1952المؤقت لعام 

المنهاج، عن تاريخه عدداً أقل من المصطلحات التي يتعلمها عن التاريخ العام أو تاريخ اليهود، فعند 
بدل ' األراضي المقدسة'وصف الحروب الصليبية في فلسطين يستعمل المنهاج المصطلح الفضفاض 

  .في مناهج سابقة' فلسطين'استعمال كلمة 
الباحث إلى نتيجة مفادها أن هنالك بونا واسعا بين المضامين الكثيرة وفي نهاية الدراسة يخلص 

والمفصلة التي يتعلمها الطالب العربي عن تاريخ الشعب اليهودي وبين ما يتعلمه الطالب اليهود عن 
  .التاريخ العربي واإلسالمي من مواد ضئيلة تعلم أساسا حسب منظور الرواية التاريخية الصهيونية

ألكثر غرابة فهو الغياب الملحوظ لمضامين تتعلق بتاريخ العرب الفلسطينيين في إسرائيل أما األمر ا
  .أنفسهم وبمركبات هويتهم، أو بالهوية الفلسطينية والعربية العامة

أما في مجال الجغرافيا فيرى البروفيسور راسم خمايسي أن جغرافية اإلنكار ال تزال مسيطرة، وأن 
عيان إلى خلق مواطن عربي إسرائيلي، صالح، مهجن وأليف، قابل ومتعايش المنهاج وكتب التدريس يس

  :يعرض الباحث بعض اإلشكاليات في منهاج الجغرافيا، أهمها. مع الرواية والخطاب الصهيونيين
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أو إسرائيل وتجنب ذكر حدود دولة ' ارض إسرائيل'إنكار الجغرافيا الفلسطينية والتركيز على ) 1(
بدل ' عيمك يزراعيل'لخط األخضر، كذلك التركيز على األسماء العبرية للمواقع مثل إسرائيل، أو ذكر ا

  .مرج ابن عامر، وصحراء يهودا بدل برية الخليل
فرض الخطاب اليهودي الصهيوني على الطالب العرب، حيث تُفتتح الكتب بقطع من التوراة أو ) 2(

لينقذ البالد 'الذي جاء ' الطالئعي'صهيوني مقاطع من أشعار قومية يهودية أو صور تمثل اليهودي ال
لقد تم فرض هذا الخطاب على الطالب العرب مع . ، وتصور العربي بأنه متخلف ومهدد'ويطورها

ويتوصل الباحث في دراسته إلى خالصة وهي . محاولة محدودة ألخذ الخصوصية العربية بعين االعتبار
فهو يهدف إلى محو المشهد العربي الفلسطيني، .  اإلنكارأن منهاج الجغرافيا ينسجم أكثر مع جغرافية

إنكار وجوده وإحالل جغرافيا عبرية صهيونية مطورة ومؤدلجة مع رسم خارطة عبرية بدل الخارطة 
لذلك فان منهاج الجغرافيا لم يذكر اسم البالد والمواقع باللغة العربية، وتجاهل القرى العربية . العربية

وأخيرا يوصي الكاتب بتعديل األهداف والمنهاج لخلق منهاج جغرافي . 1948ام المدمرة والمهجرة ع
  .توافقي تشاركي

مهند مصطفى أن منهاج المدنيات في إسرائيل، ويرى أن وثيقة االستقالل، التي . من ناحيته رأى د
فيوضح . جتنسجم مع تعريف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، تشكل اإلطار األيديولوجي لهذا المنها

، أن على الطالب أن يتعرفوا من خالل وثيقة 2009المرشد لتدريس منهاج المدنيات، الصادر عام 
  .االستقالل، على أن دولة إسرائيل هي دولة اليهود داخل إسرائيل وخارج إسرائيل

نها ، تم صياغة أهداف جديدة لتعليم المدنيات في المدارس الثانوية العربية، من ضم1984وفي العام 
 ديمقراطية، تضم أقليات يعتبرها المنهاج للمرة األولى أقليات -التعريف بأن إسرائيل هي دولة يهودية

تم فيه تحديد أهداف تعليمية عامة، . قومية، لكن دون االعتراف بحقوقها القومية والسياسية على البالد
لة واالنتماء وااللتزام لدولة تنمية الص) 1: (وعلى رأس األهداف العامة. وأهداف في مجال المهارات

وبالنسبة للهوية، فقد تناول المنهاج . االعتراف بكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية) 2. (إسرائيل
وعلى الرغم . المواطنين العرب في العقود األولى من خالل انتماءاتهم الدينية وليس القومية أو الوطنية

 عربية في إسرائيل، إال أنه ال يعترف بها أقلية قومية لها حقوق من أن المنهاج اليوم يعترف بوجود أقلية
كذلك فإن المنهاج يعمل على تغييب العالقة الوطنية بين العرب . جماعية، قومية وسياسية، على البالد

، دون ذكر لالنتماء الوطني المشترك بين 1967داخل الخط األخضر والعرب في األراضي المحتلة عام 
 .الجماعتين

  22/3/2013، قدس العربي، لندنال
  

  في رام اهللاستمع إلى آمال الشباب وهمومهم يشاهد عرضاً للدبكة واوباما ي .51
شاهد الرئيس باراك اوباما أمس عرضاً للدبكة الشعبية الفلسطينية في مؤسسة شباب :  الحياة–رام اهللا 

  .ة من أنحاء الضفة الغربية شاباً وشاب120البيرة، واستمع الى أحالم ومخاوف الشباب في لقاء مع 
وقدمت فرقة الدبكة الشعبية الفلسطينية في مؤسسة شباب البيرة عرضاً شيقاً امام الرئيس االميركي الذي 

ودبك اعضاء الفرقة من شبان وصبايا على وقع أغان تراثية فلسطينية، . اختار هذه المؤسسة لزيارتها
  ...وغيرها» يا زارعين السمسم«مثل 
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.  شاباً وشابة في المؤسسة قبل أن ينتقل الى لقاء خاص مع سبعة شبان شابات120ما مع وتحدث أوبا
وقال الشبان والشابات انهم تحدثوا الى اوباما بصراحة عن آمالهم التي ال يمكنهم تحقيقها نتيجة االحتالل 

نا التي يصعب تحدثنا مع الرئيس عن آمال«: وقال محمد نزال، أحد المشاركين في اللقاء. واالستيطان
علينا تحقيقها في ظل االستيطان، وقلنا له ان االستيطان عائق امام الحركة والعمل والمستقبل ألنه ينهب 

  .»االرض
تحدثنا مع الرئيس اوباما عن ظروف «: وقالت سجا عبدالرحيم وهي الجئة من يافا تعيش في رام اهللا

  .»لسطينية تقام في عهدهالفلسطينيين، وقلنا له إننا نأمل ان نرى الدولة الف
تحدثنا مع الرئيس عن أوضاع االسرى، وأوضاع طالب القدس، واالستيطان «: وقالت غيداء حموده

  .»والحواجز والقيود على الحركة والسفر وغيرها
وقال انه يسعى من . وحض اوباما الشبيبة الفلسطينية على العمل على تحقيق أحالمهم على رغم الصعاب

  .الدولتين، وأن دولة اسرائيل ودولة فلسطين ال تتعارضانأجل تحقيق حل 
  22/3/2013الحياة، لندن، 

  
   في غزة يتظاهرون احتجاجاً على الخصم من رواتبهم حكومة فياضعشرات من موظفي .52

تظاهر عشرات من موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة، أمس، ضد إجراءات الخصم  :حسن جبر
لى راتب شهر شباط الماضي، تلبية لدعوة من نقابة العاملين في الوظيفة الذي أجرته وزارة المالية ع

  .العمومية في القطاع، وشاركوا في االعتصام االحتجاجي في باحة الجندي المجهول
وبعد أن كان االعتصام مقتصراً على الموظفين العموميين لالحتجاج على الخصومات التي جرت لصالح 

جموعات متضررة ألسباب أخرى، ضمت أبرزها موظفي تفريغات العام شركة الكهرباء انضمت إليهم م
  . والعاملين في شركتي بحر والصخرة2005

قرصنة الحكومة على رواتب "وخلف الفتة كبيرة حملت صورة الرئيس محمود عباس وانتقدت ما سمته 
  .فيما ردد الموظفون شعارات غاضبة" الموظفين

 في قطاع غزة أن ما جرى من خصومات بمثابة جريمة ارتكبتها واعتبر عارف أبو جراد رئيس النقابة
الحكومة ضد موظفي السلطة الوطنية، مؤكداً أن النقابة ال تقف ضد أية شخصية في الحكومة، لكنها 

  .تعارض القرار وترى أنه يعبر عن سياسة خاطئة
 خصومات متعددة لصالح وقال في مؤتمر صحافي في الباحة إن السلطة أجرت منذ بداية االنقالب عليها

العمال واألهل في سورية ولبنان دون أن تعترض النقابة أو تعتصم رفضاً لها، مشدداً على أن النقابة 
  .ترفض أن تتحول السلطة الوطنية إلى جاب لألموال لصالح مؤسسات وشركات خاصة

" فتح"وقوف كتلة من جهته، ألقى النائب عن حركة فتح أحمد أبو هولي كلمة غاضبة أعرب فيها عن 
 وكافة الفئات المتضررة في قطاع غزة الذين دافعوا عن 2005البرلمانية إلى جانب الموظفين وتفريغات 

  .السلطة الوطنية والتزموا بقرار سياسي وامتنعوا عن الذهاب إلى أعمالهم
ووصف الخصومات التي جرت ضد الموظفين بأنها مجزرة، مؤكداً أن فتح ستواصل الدفاع عن 

  .الموظفين المتضررين
  22/3/2013، األيام، رام اهللا
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   االعتصام التضـامنيـة لتكريم أمهات األسـرىخيمةاحتفال في : جنين .53
احتفل في محافظة جنين، أمس، بتكريم أمهات األسرى في سجون االحتالل الذين :  محمد بالص-جنين 

 التوقيع على اتفاقيات أوسلو، وأسيرتين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، واعتقلتهم قوات االحتالل قبل
  .محررتين، وزوجة أسير، وذلك لمناسبة عيد األم

  22/3/2013، األيام، رام اهللا
  

    ضد زيارة أوباما واألجهزة األمنية تمنعهم من الوصول لمقر الرئاسةيتظاهرونالفلسطينيون  .54
سط مدينة رام اهللا بالضفة الغربية انطلقت مسيرة شعبية تضم العشرات من الفلسطينيين من و: رام اهللا
التي كانت تقل  باتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية في حي اإلرسال، فور وصول الطائرة العامودية المحتلة،

إن المسيرة انطلقت اليوم الخميس " قدس برس"وقال شهود عيان لـ . الرئيس األمريكي أوباما
نت مكان تجمع ولقاء المئات من الفلسطينيين كنقطة بدء من دوار المنارة وسط رام اهللا، والتي كا )21/3(

  .وانطالق الفعاليات االحتجاجية على زيارة أوباما
أن مدينة رام اهللا تشهد إجراءات أمنية ترافق زيارة أوباما، حيث " قدس برس"وذكر ناشط شبابي لـ 

ي بمحيط مقر الرئاسة ويمنع أعلنت قوات حرس الرئاسة واألجهزة األمنية الفلسطينية عن إنشاء مربع أمن
وأوضح أن األجهزة األمنية تمنع المتظاهرين من الوصول للمناطق القريبة من . اقتراب المواطنين منه

مقر الرئاسة، حيث تجمع المئات من عناصر تلك األجهزة وشكلوا عدداً من الحواجز البشرية أمام 
  .المتظاهرين

  21/3/2013قدس برس، 
  

     دمية ألوباما احتجاجا على تصريحاته بشأن أرض فلسطين قونيحرطلبة مدارس : غزة .55
دمية للرئيس األمريكي باراك ) 3|21(أحرق فلسطينيون في جنوب قطاع غزة اليوم الخميس : رفح

أوباما للتعبير عن سخطهم إزاء السياسات األمريكية تجاه القضية الفلسطينية وتصريحات بأن أرض 
وأشعل عدد من طلبة الثانوية العامة في ميدان العودة وسط مدينة  . دفلسطين هي أرض تاريخية لليهو

رفح النار بدمية أوباما، أثناء وصول الرئيس األمريكي إلى مقر المقاطعة الفلسطينية في رام اهللا للقاء 
وكان مئات الطلبة في المدينة لبوا دعوة وجهتها حركة . رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم

للتظاهر ضد زيارة أوباما وللتنديد بسياسات اإلدارات األمريكية المتالحقة " حماس"اومة اإلسالمية المق
  . إزاء القضية الفلسطينية

وندد الطلبة خالل الوقفة بتصريحات أوباما خالل زيارته للدولة العبرية التي أكد خاللها على دعم أمن 
  . اكات والجرائم المرتكبة بحقهإسرائيل وتهميش لحقوق الشعب الفلسطيني واالنته

  21/3/2013قدس برس، 
  

  ت خالل مواجهات مع قوات االحتالل بالضفةاعشرات اإلصاب .56
 أصيب ثالثة شبان، اليوم الخميس، بجروح مختلفة، فيما اصيب العشرات بحاالت اختناق، وذلك :الخليل

واوضحت مصادر . وبيت لحمخالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل في كل من الخليل ورام اهللا 
دوت كوم، أن جنود االحتالل اعتدوا بالضرب المبرح على احد  القدس أمنية فلسطينية في الخليل لـ
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الشبان في مدينة الخليل، ما ادى الى إصابته بعدة كسور، فيما أصيب عدد آخر بحاالت اختناق خالل 
رام اهللا، أصيب شابان بالرصاص وفي . مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية، وسط المدينة

المطاطي، وأصيب آخرون بحاالت اختناق جراء اعتداء قوات االحتالل على المشاركين في اعتصام 
تضامني مع األسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي كان نظم أمام سجن عوفر قرب بلدة بيتونيا 

لخميس، بين قوات االحتالل وعشرات وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات، مساء اليوم ا. غرب اهللا
وقال المواطن ياسر العمور لـالقدسدوت كوم، إن جنود  .الشبان في محيط بلدة تقوع شرق بيت لحم

االحتالل تعمدوا أطالق عشرات قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين دون أن 
 .يبلغ عن وقوع إصابات بين الشبان

  21/3/2013، القدس، القدس
  

  استمرار االنحياز ضد القضية الفلسطينيةزيارة أوباما في ظل  ينتقد "اإلخوان"شورى : األردن .57
 إنهااهللا الثاني، وقال   المسلمين تصريحات نسبت للملك عبداإلخوانانتقد مجلس شورى جماعة : السبيل

ولة، وتسيء إلى مكونات ال تعبر عن أدنى درجات المسؤولية، وتشكل استخفافاً بالشعب والوطن والد
 المجلس عقب اختتام جلسة أصدره في بيان ،ورفض المجلس .المجتمع األردني وللحركة اإلسالمية

في " تأتي إنها إلى األردن وقال األمريكية زيارة رئيس الواليات المتحدة ،21/3 الخميس عادية له يوم
 ." وفي طليعتها القضية الفلسطينيةاألمةايا سياق العالقات العامة مع استمرار االنحياز األمريكي ضد قض

المنحاز لصالح العدوان واإلرهاب الصهيوني "كما حمل المجلس المسؤولية الكاملة للسلوك األمريكي 
يسعى للمزيد من الظلم والقهر واالستيطان والتهويد للقدس والتهديد المستمر للمسجد "والذي " المنظم

  ".المعتقليناألقصى وإدامة المعاناة لألسرى و
  22/3/2013السبيل، عمان، 

  
  "إسرائيل"إدانة لبناني بالتخطيط لهجمات ضد : نيقوسيا .58

دانت محكمة قبرصية أمس، السويدي اللبناني األصل حسام طالب يعقوب، بالتآمر : )، رويترز.ب.ف.أ(
كة في منظمة المشار"ضد مصالح إسرائيلية في الجزيرة، وأدين يعقوب في خمس من ثماني تهم، إحداها 

كما اتهمه االدعاء بتعقب تحركات سائحين إسرائيليين في . "إجرامية بالموافقة على ارتكاب جريمة
ونقلت وكالة أنباء قبرص شبه الرسمية عن المحكمة الجنائية  .قبرص، التي تعد مقصداً لقضاء العطالت

 أي تفسير عقالني يمكن أن يصف ال يوجد": المؤلفة من ثالثة قضاة، والتي اجتمعت في ليماسول، قولها
 28وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة ستنظر في مطالب تخفيف العقوبة في . "هذه األحداث بأنها بريئة

 عاماً، 12وتتضمن ثالثة من بين االتهامات الخمسة عقوبات قصوى بالسجن .  الحاليمارس/ من آذار
  .تفي حين تستوجب التهمتان األخريان السجن لثالث سنوا

  22/3/2013السفير، بيروت، 
  

  القومي من األبالغ ضد قادة حماس بتهمة قتل متظاهرين وتهديد : مصر .59
 أمام النائب   2013 لسنة   811تقدم المحامى طارق محمود ببالغ حمل رقم        :  هناء أبو العز   –اإلسكندرية  

الـوزراء المقـال     لحركة حماس، وإسماعيل هنية، رئيس       السياسيالعام ضد خالد مشعل، رئيس المكتب       
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 كتائب عز الدين القسام،     فيبغزة وأيمن نوفل الهارب من سجن المرج أثناء الثورة وأحد القيادات البارزة             
 لحماس، وإبراهيم أبو شالة  قائد لواء جنوب قطاع غزة ومسئول المنطقـة الحدوديـة                العسكريالجناح  

 كتائب القسام ومسئول األنفاق     فيرفح   بحركة حماس ورائد العطار، قائد لواء        العسكريوعضو المجلس   
 وتـوريط المؤسـسة     المصري القوميوالمشرف على جميع عمليات التهريب التهامهم باستهداف األمن         

  . قتل المتظاهرينفي جرائم ويتهمهم باالشتراك فيالعسكرية والشرطية 
21/3/2013اليوم السابع، مصر،   

  
  غالق جميع األنفاق بين غزه وسيناءحزب هو إالرأي : في مصرحزب الحرية والعدالة  .60

 حـزب الحريـة     ي بمجلس الشورى إن رأ    القوميقال سعد عمارة وكيل لجنة األمن       : ياسر عبد اللطيف  
والعدالة هو إغالق جميع المعابر واألنفاق بين غزه وسيناء، وأن تمر المعونات عن طريق المعابر فقـط                 

  .نفاقالفتا إلى أنه سبق مطالبة حماس بإغالق جميع األ
 األمن  فيعلى أن حماس تساعدنا     " المحور"على قناة   " حدوتة مصرية "وشدد عمارة خالل حوار ببرنامج      

، الفتا إلى وجوب االعتراف بذلك وعدم اعتبارها عدوا، متناسين          "إسرائيل"ـ بمقاومتها ل  المصري القومي
  ."إسرائيل" وهو األصليالعدو 

حمر على الجميع بمن فيهم حماس، نافيا صـحة التقـارير            خط أ  المصري القوميوأكد عمارة أن األمن     
  . تشير إلى وجود أراض بسيناء قد تم بيعهاالتي

22/3/2013اليوم السابع، مصر،   
  

   يضر موقف مرسىالمصري القومياتهام الجيش لحماس بتهديد األمن : "األسوشيتدبرس" .61
جهة لحماس، المسيطرة على قطـاع      قالت وكالة األسوشيتدبرس، إن االتهامات المو     : مجدي أنجىكتبت  

 ضرر لموقف الرئيس محمد مرسى، حيث ينظر        في قد يتسبب    المصري األمني الشأن   فيغزة، بالتدخل   
  . على أنه متسامح أكثر من الالزم تجاه الحركة المسلحةاإلسالميللرئيس 

ركـة اإلسـالمية    يحقق فيما إذا كانت الح     المصري، أن الجيش    19/3/2013 وقال مسئول أمنى، الثالثاء   
 ضبطتها قوات األمن المصرية خالل تهريبهـا        التيعلى صلة بأقمشة الجيش والشرطة      " حماس"المسلحة  
  .للقطاع

حركـة  ل جنبا إلى جنب مع غيره من التحقيقات فى نشاطات مزعومة ل           يأتيوأشار المسئول، أن التحقيق     
وحتى بعـد انتخـاب     . سنى مبارك  أطاحت بالرئيس السابق ح    التي 2011داخل مصر خالل ثورة يناير      

 من جنود الجـيش     16 مقتل   في تورط الحركة اإلسالمية     فيالرئيس محمد مرسى، حيث يجرى التحقيق       
  .الماضي سيناء أغسطس في المصري

20/3/2013اليوم السابع، مصر،   
  

   يتعرض للخطر وحدودنا مع غزة مستباحةالقومياألمن : الديمقراطي المصريالحزب  .62
، إن األمن   االجتماعي الديمقراطي المصريقال عماد جاد، نائب رئيس الحزب       : د اللطيف كتب ياسر عب  

 مصر، موضحا أنه يتعرض لخطر شديد، وأن حدودنا مع غزة           في مؤسسة   أي أكبر من    المصري القومي
  .مستباحة
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 مـا   قطاع يحصلون على  ال، أن أهل    "قناة المحور "على  " حدوته مصرية "وأكد جاد، خالل حوار ببرنامج      
عن الفائدة  :  أصبحت يمر من خاللها أفراد وشاحنات متسائال       التييريدون عن طريق المعابر الحدودية،      

  . نفق؟1500من اإلصرار على االحتفاظ بما يقارب من 
وكشف جاد أن أغلب ما يمر عبر األنفاق، عبارة عن سيارات مسروقة أيام الثورة، باإلضافة إلى أسلحة                 

ماس، مؤكدا على عدم قدرة مصر على السيطرة على هذه األنفاق، مـا يعـد               ومطلوبين وعناصر من ح   
، مطالبا الرئيس مرسى بالضغط على حماس للعمل علـى غلـق تلـك              القوميمصدر خطر على األمن     

  .األنفاق
  21/3/2013اليوم السابع، مصر، 

  
   بالكشف عن تفاصيل لقاءات مشعل بالقاهرةييطالب مرس" المصريين األحرار": مصر .63

 أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين األحرار، الرئيس محمـد مرسـى          .دطالب  : كتب ماهر عبد الواحد   
  . غزةفي العام حول طبيعة العالقة مع سلطة حماس للرأيبكشف الحقائق كاملة 

 من حقه معرفة ما يجـرى       المصري، إن الشعب    20/3/2013 االربعاء   وقال سعيد، فى تصريحات يوم    
 وموسى أبو مرزوق وقيادات حماس لمكتب اإلرشاد وتفاصيل لقاءاتهم الـسرية            فى زيارات خالد مشعل   

  .مع مرشد جماعة اإلخوان ونائبه خيرت الشاطر
 أجـواء مـن     فـي عن استغرابه لقيام قيادات حماس بزيارة القاهرة        " المصريين األحرار "وأعرب رئيس   

  .الغموض والتكتم حول أهداف اللقاءات ونتائجها
 القـومي  يتعرض فيه أمن مصر      الذي الوقت   في جاءت   التيارة خالد مشعل األخيرة     وتساءل عن سر زي   

 تهديد أمـن سـيناء      في سيناء ومدن القناة لمخاطر شديدة وسط أنباء تؤكد تورط عناصر من حماس              في
 رفح والمعلومات المؤكدة عـن تهريـب        فيوالربط بين كتائب القسام وقتل الجنود والضباط المصريين         

  .شة عسكرية مصرية لقطاع غزة عبر األنفاق الحدوديةمالبس وأقم
  20/3/2013اليوم السابع، مصر، 

  
  حماس تهدد أمن مصر ويجب اتخاذ موقف حاسم: المصرية" تغيير"حركة  .64

 تـصريحات   فيأكد إيهاب القسطاوى، منسق عام حركة تغيير باإلسكندرية         :  جاكلين منير  -اإلسكندرية  
 لمصر ويجب اتخاذ موقف حاسم ضـدها بعـد تـدخلها            القوميمن  خاصة، أن حماس أصبحت تهدد األ     

  .السافر للعبث بأمن مصر
 فـي  لقوات المسلحة المصرية عبر معابر اإلنفاق يعـد مؤشـراً غايـة              الرسميوأكد أن تهريب الزى     

 فالمؤامرة أصبحت واضحة المعالم فيجـب       عسكريالخطورة وبعد محاوالت تهريب أقمشة لتصنيع زى        
  .ادع وبشكل سريع قبل البكاء على اللبن المسكوباتخاذ موقف ر

  20/3/2013اليوم السابع، مصر، 
  

  توقيف فلسطيني بحوزته طلقات نارية في مطار العريش: "الخليج" .65
تمكنت قوات األمن المصرية، أمس، من ضبط معتمر فلـسطيني وبحوزتـه             : محمد سليم سالم   -سيناء  

  .ا يشبه الجيش المصريطلقات نارية ومقطع فيديو لجنود يرتدون زًي



  

  

 
 

  

            35ص                                     2806:                العدد22/3/2013الجمعة  :التاريخ

إن قوات الشرطة ضبطت المعتمر الفلسطيني أثنـاء إنهـاء إجـراءات            : "الخليج"ـوقال مصدر أمني، ل   
 طلقات نارية ومقطـع     7عبوره في مطار العريش الدولي في طريقه إلى األراضي الحجازية، وبحوزته            

 الذي يرتديه الجيش المـصري،      بالزى لمجموعة ترتدي زياً شبيهاً      "فالشة"فيديو محمل على ناقل بيانات      
وأضاف المصدر إنه تم التحفظ على الراكـب الفلـسطيني والمـضبوطات            . "حماس"وخلفهم علم حركة    

  .وإخطار الجهات المعنية بالواقعة
22/3/2013الخليج، الشارقة،   

  
   ولن تستفزهالمصريحماس تعلم قدرة الجيش : محمد حسنين هيكل .66

 الكبير محمد حسنين هيكل، إن مصر يمكـن أن تلعـب دورا             الصحفيب  قال الكات : كتب أيمن رمضان  
  . ولو بالصمتاإلسرائيلي العربيكبيرا فى تسوية الصراع 

هنـا  "ببرنـامج   " سـى بـى سـى     " على قناة    الحديديوأضاف هيكل، خالل حواره مع اإلعالمية لميس        
 اسـتفزازه   فـي ، ولن ترغب    يالمصر ملف حماس وهى تعلم جيداً قدرة الجيش         في، أننا نبالغ    "العاصمة

  .وقطاع غزة مرتبط تاريخيا بمصر
21/3/2013اليوم، السابع، مصر،   

  
   للمرة األولىالقطاع تدخل  إلعادة اعمار غزة"المنحة القطرية"معدات ثقيلة ضمن  .67

 اعمار غزة عبر معبر رفح أول دفعة        إلعادةاستقبلت اللجنة القطرية     :محمد جمال  - ريما زنادة    - غزة
عدات البناء واالعمار الثقيلة التي اشتملت على أربع جرافات وحفارين وآلية جرايدر المستخدمة في              من م 

 قطـر   تملوهاتعبيد وتسوية الشوارع وذلك من أجل استخدام هذه اآلليات في مشاريع إعادة االعمار التي               
  .الر ماليين دو" 407"  تبلغ نحوإجمالية االعمار بكلفة إلعادةعبر اللجنة القطرية 

من جهته، ثمن سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية العادة االعمار، دور مصر في تقـديم                 
   .عمار التي تمولها قطراال إعادة مستلزمات مشاريع إلدخالالتسهيالت الالزمة 

  21/3/2013الشرق، الدوحة، 
  

  لفلسطينالجزائريين استيائها من مصير بعض تبرعات تعرب عن " مجتمع السلم: "الجزائر .68
أعربت قيادات من حركة مجتمع السلم عن استيائها من مصير بعض تبرعـات             : فاطمة الزهراء حمادي  

الجزائريين وكل دول المعمورة للشعب الفلسطيني الذي يعاني األمرين تحت نير االحتالل الـصهيوني،              
نـسانية تنمويـة لمـساعدة      متسائلة عن مصير أموال التبرعات وقوافل اإلغاثة في غيـاب مـشاريع إ            

  .الفلسطينيين على تخطي أوضاعهم الصعبة
قالت مصادر فلسطينية مطلعة نقال عن قيادات من حركة مجتمع السلم، إن األخيرة أعربت عن تذمرها                و

صراحة من استغالل أموال المساعدات اإلنسانية في أمور أخرى، بعضها في شراء القصور والفـيالت               
  .اصة العربية منهافي بعض دول العالم، خ

20/3/2013الفجر،   
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  "إسرائيل" هاجمتها إذا وحيفا أبيبإيران ستمحو تل : خامنئي .69
ستمحو من الوجود تـل      "إيران بان   أمس علي خامنئي    اإلسالمية للجمهورية   األعلى هدد المرشد    :السبيل
  ". تعرضت لهجوم من الدولة العبريةإذا وحيفا أبيب

 وآخربين وقت   "ة من مدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة في شمال شرق البالد            وقال خامنئي في كلمة متلفز    
 إذا أنهـم  يعلمـوا    أنيجب   "وأضاف. ضدها"  بشن هجوم عسكري   إيرانيهدد زعماء النظام الصهيوني     

  ". وحيفاأبيب ستمحو عن الوجود تل اإلسالميةارتكبوا مثل هذا الخطأ الجسيم، فإن الجمهورية 
  22/3/2013، عمان، السبيل

  
  عن الرئيس الراحل ياسر عرفاتوثائقيا األمم المتحدة تعرض فيلما  .70

 عرضت لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير           :القدس دوت كوم  -نيويورك
لما القابلة للتصرف، بالتعاون مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك، في              

  .وثائقيا عن حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات
عرضا ألبـرز مراحـل حيـاة       " وفا" دقيقة وفق ما ذكرت وكالة األنباء الرسمية         90ويقدم الفيلم، ومدته    

  .عرفات من خالل شهادات حية لرفاقه ولبعض من واكب هذه المراحل
 بالتعقيـدات   ،لواليات المتحدة عمومـا   الذي يعرض ألول مرة في األمم المتحدة، وفي ا        ،  كما يذكّر الفيلم  

السياسية خالل تلك المراحل على المستوى العربي واإلقليمي والدولي، حيث يرجع إلى فتـرة االنتـداب                
  .ومختلف محطات النضال الفلسطيني من المسلح إلى الدبلوماسي" فتح"البريطاني مرورا بتأسيس حركة 

لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور، في كلمته، كـال          من جهته، شكر المراقب الدائم لدولة فلسطين        
من لجنة فلسطين، وكاتبة الفيلم الصحافية اللبنانية سحر بعصيري والتي ساهمت بإخراجه مع اإلعالميـة               

  ".مؤسسة ياسر عرفات"اللبنانية جيزيل خوري، ومع 
22/3/2013القدس، القدس،   

 
  لضفة الغربية انتهاك مستمر للقانون الدوليبا اإلسرائيلي الجدار: منظمة العفو الدولية .71

 بالضفة الغربية المحتلة يمثّل     "اإلسرائيلي"اعتبرت منظمة العفو الدولية، أمس، أن الجدار        ": آي.بي  .يو  "
انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، كونه قطع الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية، وذلك بالتزامن مع زيارة              

  .راك أوباما إلى المنطقةالرئيس األمريكي با
وقالت المنظمة إن المزارعين الفلسطينيين في قرية جيوس، الواقعة شمال الـضفة، يواجهـون عقبـات                
إضافية تتمثل في المستوطنين، بعد أن عانوا ولسنوات صعوبة الوصول إلى أراضيهم الزراعية بـسبب               

وأضافت . المكهرب والحراسة المشددة  جدار الفصل العنصري، والذي يأخذ في هذه المنطقة شكل السياج           
 القريبة من مدينة قلقيليـة      "تسوفيم"أن المستوطنين أقاموا بؤراً استيطانية متنقلة إلى الشمال من مستوطنة           

عـادة توجيـه    " إلسـرائيلية "وعلى أراضي المزارعين الفلسطينيين، كرد فعل على قرار المحكمة العليا           
  . عين الفلسطينيينالجدار إلرجاع جزء من األرض للمزار

  22/3/2013الخليج، الشارقة، 
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  غزةقطاع  برفع الحصار عن "إسرائيل"وكالة األونروا تطالب  .72
 برفـع الحـصار     "اسرائيل"فيليبو غراندي   " األونروا" طالب مفوض عام وكالة الغوث       -غزة  : حامد جاد 

 عملية لتحسين الوضـع     المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر والسماح بتصدير منتجات غزة كخطوة          
بمدينة خانيونس جنوب قطاع    " األونروا"وأشار غراندي في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر          . المعيشي

  .تواجه صعوبة في توفير المساعدات" األونروا"غزة إلى أن 
الالجئ يبقى الجئاً ما لم     "وحول محاوالت بعض األطراف نزع صفة الالجئ عن أحفاد الالجئين قال إن             

لماذا يريدون أن ينزعوها من الالجئين الفلسطينيين وهم ليسوا استثناًء عن بـاقي الجئـي               ..  قضيته تحل
  ."إسرائيل"و، مؤكدا أنه لم يسمع دوال تطالب بذلك بل بعض األطراف في اميركا "العام

ـ     " األونروا"وحول ما يقال من وقف المساعدات النقدية لالجئين أكد غراندي أن             ة تعـيش أوضـاعا مالي
  .صعبة ولكنها تنظر في حلول تشغيلية خالقة للذين ستتوقف عنهم المساعدات في حال توقفها

وأشار غراندي إلى أنه أخبر اإلدارة األميركية بضرورة استمرار المساعدات لمنظمتـه ألن واشـنطن                
سيكون  % 10أو   % 5المانح األكبر لالجئين كدولة منفردة، الفتا أن تقليص واشنطن لمساعداتها بنسبة            

  .كارثيا
كاشـفا  . تعمل بنصف طاقتها  " األونروا" ذلك، ذهب غراندي إلى أن الوضع خطير في سورية، وأن            إلى

  . ألف فلسطيني35 إلىعن أن عدد الالجئين الهاربين من المخيمات في سورية إلى لبنان وصل 
  22/3/2013الغد، عمان، 

  
  ن على موضوعين هما سورية وإيرانأوباما اتفق مع اإلسرائيليي: الصحافة البريطانية .73

 أناتفقت معظم التقارير في الـصحافة البريطانيـة علـى    : "القدس العربي"لندن ـ   -  درويشإبراهيم
 وهمـا سـورية     أساسـيين  على موضوعين    اإلسرائيليين اتفق مع القادة     أوباما باراك   األمريكيالرئيس  
 أي أن الكيماوية في النـزاع      األسلحةاستخدام  ، وكان واضحا في ضوء التقارير التي تحدثت عن          وإيران

فأوباما .  الحكومة السورية استخدمت السالح الكيماوي فان هذا يعني تغييرا في قواعد اللعبة            أندليل يثبت   
 النبـرة   أن إال تسليح طرف في النزاع      أو بالده ال تريد التورط في حرب جديدة في المنطقة           أن أكدوان  

 على الشك برواية النظام السوري وعـدم تـصديقهم          أكدت األمريكيين ولينالمسئالتي طبعت تصريحات    
   .حول قيام المعارضة باستخدام السالح النووي

 انـه ال    أمريكيـان  مسئوالن من الطرفين لم يقدم دليال واضحا، وقال         أيافان   '"نيويورك تايمز "بحسب  و
ة الدفاع قائال انه يجب التعامـل مـع          في وزار  مسئولوتحدث  .  عن استخدام السالح الكيماوي    أدلةتوجد  

 تحدثوا عالنية عن استخدام النظـام       اإلسرائيليين المسئولين أنومع  . "بشك كبير " لم يكن    إنالزعم بحذر   
 أدلـة  نتنياهو لم يقـدم      إن نقلت عنهم الصحيفة قالوا      أمريكيين مسئولين أن إالالسوري للسالح الكيماوي    

 العامة ربما جاءت من     أوباما لهجة   أنوعلقت على   . أوباماالمطول مع    االجتماع   أثناءقاطعة بهذا الشأن    
  . بجانبهأمريكااجل تطمين نتنياهو وتأكيد وقوف 

  22/3/2013القدس، العربي، لندن، 
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  "إسرائيل" وسعى لطمأنة في القدس أوباما رفع سقف التوقعات في خطابه: "واشنطن بوست" .74
لرئيس األمريكي باراك أوباما، مـساء أمـس فـي القـدس،            وصفت وسائل اإلعالم األمريكية خطاب ا     

وأشـارت  . ، وأنه مماثل لخطابه التاريخي الذي ألقاه في بداية واليته األولى في القاهرة            "خطاب كبير "بـ
  ".عملية السالم في الشرق األوسط"إلى أنه رفع سقف التوقعات بكل ما يتصل بما يسمى بـ

 أن خطابي أوباما في القاهرة والقدس يتضمنان خروجا عـن           ماكس فيشر " واشنطن بوست "وكتب محلل   
  .الخطاب التقليدي، وتوجها مباشرا إلى شعوب الشرق األوسط وليس عن طريق الزعماء

، األمر الـذي لـم      "إسرائيل"العالقة بين الشعب اليهودي وبين أرض       "ولفت إلى أهمية تشديد أوباما على       
ء إسرائيل الذي يرغبون بالقضاء عليهـا يـستطيعون مواصـلة           أعدا"يفعله من قبل، إلى جانب قوله أن        

  ". لن تذهب إلى أي مكان"إسرائيل"الحديث حتى الغد ألن 
، " والتي تتضمن السالم مقابل األمـن      "إسرائيل"الدينامية التقليدية في    "كما كتب فيشر أن أوباما خرج عن        

درات المشتركة للطرفين في مواجهة التهديد      ، والق "إسرائيل"ـدعم الواليات المتحدة ل   "حيث أنه تحدث عن     
وأضـاف الكاتـب أن تعهـد       ". ، وبذلك جعل أمن إسرائيل حقيقة قائمة      "إسرائيل"الملموس الذي تواجهه    

 يجعل األخيرة تتخلى عن مواصلة التساؤل حول قـدرتها علـى            "إسرائيل"الواليات المتحدة بضمان أمن     
  ".البقاء والتفكير في المستقبل

إلـى   "  ضمان بقائهـا "إسرائيل"كيف تستطيع "أوباما حول النقاش العام عن السؤال التاريخي     وأضاف أن   
على أساس أن الواليات المتحـدة ستـساعدها علـى          "  أن تكونها  "إسرائيل"أي دولة تريد    "التركيز على   
  .مواصلة البقاء

سها كدولة يهودية ديمقراطية     لنف "إسرائيل"الخطر الماثل على تعريف     "كما أشار إلى أن أوباما تطرق إلى        
  ".مع وجود عدد كبير من الفلسطينيين في الضفة الغربية

  22/3/2013، 48عرب 
  

   أوباما لم يقدم أي مقترح إلحداث تقدم في عملية السالم:"لغارديانا" .75
 بعنـوان   األوسـط تحليل أعده إيان بالك محرر الصحيفة لـشؤون الـشرق           في   صحيفة الغارديان    قالت

إن أوباما تمكن في خطابه في القدس من استمالة ومناشـدة           ،  "رب الوتر الصحيح في خطابه    الرئيس يض "
 ليشرح أن الفلسطينيين    اإلسرائيلي واستعار بذكاء ونجاح بيتا من أبيات النشيد الوطني          اإلسرائيليالشعب  

  ".يكونوا شعبا حرا لديه أرضه"أيضا يجب أن 
ق أوسطية حتى اآلن، أبدى أوبامـا مزيجـا مـن الـذكاء              حدث في جولته الشر    أهمويقول بالك إنه في     

 واألمريكـي  اإلسرائيليلدى الرأي العام " الضغط على األزرار الصحيحة   "العاطفي والسياسي وتمكن من     
جعلـوا  "أبطال الكتاب المقدس، االضطهاد، المحرقة، الصهيونية، والرواد األوائل الذين          : على حد سواء  

  . كله والحاجة الماسة للسالما هذ، وربط بين"الصحراوات تزهر
 كانت مبهرة ومثيرة لإلعجاب ولكن الجانب السياسي للخطاب لـم يكـن             أوباما بالك إن خطابة     ويضيف

  .بنفس الدرجة من الجودة
الدعم العسكري  : "إسرائيل"ـ غير المشروط ل   األمريكي الدعم   أوجه أن خطاب أوباما تضمن جمع       ويقول

 المشتركين، وهم حماس وحـزب اهللا وسـوريا         األعداء من   أربعة أدانأنه  كما  . والسياسي واالقتصادي 
  .وإيران
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 للعيش في منطقة يرفض فيها جيرانـك        اإليراني شبه البرنامج النووي     األمريكيويقول بالك إن الرئيس     
ة  بنيامين نتنياهو، تجنب تشبيهه بإباد   اإلسرائيليحقك في الوجود، ولكنه، على النقيض من رئيس الوزراء          

  .النازي لليهود
 أن باقية قوبلت بالتصفيق الحاد خاصة بعد        "إسرائيل" بأن   أوباماويقول إنه على الرغم من أن تصريحات        

، ولكن الخطاب لم يلق الحماس ذاتـه مـن الجمهـور            "لستم بمفردكم "لحق هذا التصريح بقوله بالعبرية      
  . تقدم في عملية السالم المتعثرةحداثإل ذلك أن أوباما لم يقدم أي مقترح عملي أسبابالعربي، ومن 

 ضد الفلسطينيين ال يلقى عقابا،      اإلسرائيليينويقول بالك إن أوباما ذكر في خطابه أن عنف المستوطنين           
 محدودا للغاية، حيث قال إن بنـاء المـستوطنات غيـر            اإلسرائيليةو بخالف ذلك كان انتقاده للحكومة       

لكنه دعا محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بوضـوح ودون          و. ودعا لتجميده " ليس بناء "المشروعة  
لمحة من ازدواجية   " المتحدة، وهو ما قال بالك إنه        األمممثل مناشدة   " الخطوات األحادية "مواربة لتجنب   

  ".المعايير
22/3/2013هيئة اإلذاعة البريطانية، بي بي سي،   

  
  بعدما اتهم بمعاداة السامية ت له ويعيد جائزة منح"إسرائيل" ينتقد أمريكا وي مجرصحفي .76

 بعدما  الماضي، إنه سيعيد جائزة منحت له األسبوع        ي مجر تليفزيوني صحفيقال  ": رويترز "-بودابست  
  .اتهم بمعاداة السامية، وقالت الحكومة إنها منحته الجائزة بطريق الخطأ

يرنك سانيسلو فى برنامج     نشر بموقع يوتيوب على اإلنترنت، قال ف       2010وفى شريط ألحد برامجه عام      
 كقلعة ضد الدول اإلسالمية العربية لكنهـا سـتفقد أهميتهـا     "إسرائيل"إن الغرب أنشأ    " على قناة إيكو تى   

  ".بمجرد نفاد النفط والغاز من المنطقة
، "إسـرائيل "بنشر نظريات مؤامرة مناهضة للسامية ضد       "، إيالن مور سانيسلو،     اإلسرائيليواتهم السفير   

شخص شارك علنا   " الينى تساكوبولوس كوناالكيس، إن منح سانيسلو الجائزة وهو          األمريكيسفير  وقال ال "
 ". خطاب كراهية أمر مخيب لآلمال بشدةفي

  21/3/2013اليوم السابع، مصر، 
  

  حكومة نتنياهو الجديدة أكثر تطرفًا من حكومته السابقة .77
وتحظى هـذه   . ن تشكيل حكومته االئتالفية الجديدة    بعد جهد كبيرٍ تخللته أزمات، تمكّن بنيامين نتنياهو م        

 وزيـًرا   22وتـضم الحكومـة     . 120 عضًوا من بين أعضاء الكنيست البالغ عددهم         68الحكومة بتأييد   
ولهمـا  "  بيتنـا -إسرائيل "تحالف حزبي الليكود و  : وثمانية نواب وزراء، وتتشكل من خمسة أحزاب هي       

بقيـادة  " البيت اليهـودي  "دة يئير لبيد وله خمسة وزراء، وحزب        بقيا" يوجد مستقبل " وزيًرا، وحزب    12
وقد رغب نتنياهو بشدة    . بقيادة تسيبي ليفني وله وزيران    " الحركة"نفتالي بنيت وله ثالثة وزراء، وحزب       

 بيد أنّه فشل في تحقيق      - حليفاه الطبيعيان    -في أن تشمل حكومته حزبي شاس ويهدوت هتوراه الدينيين          
، والمـدعوم مـن حـزب       "يوجد مستقبل "ذلك بسبب الرفض القاطع لهذا األمر من قبل حزب          ما أراد، و  

، وذلك  "يوجد مستقبل "ولم يكن أمام نتنياهو من خيار آخر سوى الخضوع لمطلب حزب            ". البيت اليهودي "
سنعالج في تقدير الموقف هـذا أولويـات الحكومـة          . في ضوء رفض حزب العمل االنضمام لحكومته      

لية الجديدة المتجهة أساًسا نحو القضايا والمشاكل اإلسـرائيلية الداخليـة ال سـيما االقتـصادية                اإلسرائي
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واالجتماعية، وسنقف على تأثير تركيبة الحكومة الجديدة في زيادة االستيطان في المنـاطق الفلـسطينية               
رانـي واألسـلحة الكيماويـة      المحتلة، وعلى سياساتها تجاه التسوية مع الفلسطينيين والملف النووي اإلي         

  .السورية
تعتبر هذه الحكومة من النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية أكثر تطرفًا من الحكومة السابقة لجهة              

") إسرائيل بيتنـا  "حزبا الليكود و  (وإضافة إلى ذلك، فإن األحزاب القديمة ذاتها        . تركيبتها الحزبية اليمينية  
صريةً بعد االنتخابات األخيرة، إثر دخول غالة المتطرفين من هذه األحـزاب إلـى              ازدادت تطرفًا وعن  

  .الكنيست وزيادة نفوذهم فيها
 ثمة أرضية مشتركة يمينية صلبة تجمع بين أحزاب الحكومة في القـضايا االقتـصادية واالجتماعيـة،                

 السوق الحرة، وتقلـيص تـدخل       وأيًضا في القضايا السياسية؛ فمختلف أحزاب الحكومة تتمسك بسياسات        
وهي تتبنى سياسة اقتصادية تقود إلى زيادة الفجوة بين األغنياء والفقراء، واسـتئثار         . الدولة في االقتصاد  

الشرائح العليا في المجتمع اإلسرائيلي بفوائد النمو االقتصادي، وعدم استفادة الشرائح الدنيا من هذا النمو               
  .إال بنسبة ضيئلة للغاية

في ما يتعلق بالقضايا السياسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية،  فإن جميع األحزاب المشاركة فـي                أما  
الحكومة تتبنى موقفًا متطرفًا موحًدا يدعم استمرار االستيطان في القدس الشرقية المحتلة وفي ما يطلـق                

هم هذه الكتل مناطق واسعة في أنحـاء        ، والتي هي في حالة توسعٍ مستمرٍ؛ إذ تلت        "الكتل االستيطانية "عليه  
، االسـتيطان فـي     "البيت اليهـودي  "و"  بيتنا -إسرائيل  "وتدعم أحزاب الليكود و   . الضفة الغربية المحتلة  

االسـتيطان فـي   " الحركة"و" يوجد مستقبل"مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، في حين يعارض حزبا      
والقدس الشرقية المحتلة، غير أنّهما لـم يـضعا         "  االستيطانية الكتل"المستوطنات المنعزلة الواقعة خارج     

وقف هذا النشاط شرطًا لدخولهما الحكومة، ما يشير إلى عدم إيالئهما هذا الموضـوع األهميـة التـي                  
سوية المطلب الفلسطيني بوقف االسـتيطان كـشرط        " الحركة"و" يوجد مستقبل "ويرفض حزبا   . يستحقها

دعوان إلى استئنافها مع استمرار التوسع في االستيطان، مثل بـاقي أحـزاب             الستئناف المفاوضات، وي  
  .االئتالف الحكومي

  
  :وتختلف حكومة نتنياهو الجديدة عن حكومته السابقة في مجموعة من األمور، أهمها

يتمتع المستوطنون وأنصارهم بنفوذ واسعٍ في الحكومة بشكٍل لم يسبق له مثيل، وهذا مـا سـنعالجه                 . 1
  .قًاالح

جاء إبعاد حزبي شاس ويهدوت هتوراه عن االئتالف الحكومي، بضغط من يئير لبيد ونفتالي بنيـت،                . 2
وأحزابهم السياسية، باتبـاع    " الحرديم"في سياق محاولة إعادة صوغ العالقة بين الدولة واليهود المتدينين           

ا المختلفة التي اكتسباها في العقـود      سياسة منهجية شاملة لتجريد هذين الحزبين من عوامل ومواقع قوتهم         
الماضية من خالل مشاركتهما في الحكومات السابقة، كما يظهر ذلك بوضـوح فـي اتفـاقيتي تـشكيل                  

  ".البيت اليهودي"و" يوجد مستقبل"وكل من "  إسرائيل بيتنا-الليكود "الحكومة بين تحالف 
ة في داخل الحكومة وعلى الوزارات الـسياسية        على أغلبي "  إسرائيل بيتنا  -الليكود  "لقد حافظ تحالف    . 3

              ة لصالح حزبية واالجتماعية االقتصادية، بيد أنّه ُأرغم على التخلي عن الحقائب الوزارييوجـد  "واألمني
  ".البيت اليهودي"و" مستقبل
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مقابل  وزيًرا،   22تقلص حضور اليهود الشرقيين في الحكومة الحالية إلى أربعة وزراء فقط من بين              . 4
ومما تجدر اإلشارة إليه، أن نتنياهو رئيس حـزب الليكـود،           . ثمانية وزراء شرقيين في الحكومة السابقة     

 على نسبة عالية من أصوات اليهود الشرقيين قد تصل إلى نصف ناخبيه،             - عادةً   -والذي يحصل حزبه    
  .ن عينهم في الحكومةقد عين وزيًرا شرقًيا واحًدا فقط من بين وزراء الليكود السبعة الذي

يتعرض نفوذ نتنياهو وقوته داخل الحكومة، وكذلك في تسيير دفة أعمالها في القضايا غيـر األمنيـة                 . 5
ويتعلق هذا األمر بمستوى التنسيق والتفاهم والعمل المشترك بـين          . واإلستراتيجية، إلى إمكانية التراجع   

أو التنسيق المتين بينهمـا، علـى أرضـية المـصالح           " فالتحال"فإذا ما استمر    . يئير لبيد ونفتالي بنيت   
المشتركة، كما هو قائم منذ نهاية االنتخابات وحتى اليوم، فإن ذلك يقود إلى إضعاف نتنياهو، وإلى زيادة                 

  .نفوذهما في الحكومة ال سيما في القضايا االقتصادية واالجتماعية
مـن  )  السياسي -الكابنت األمني   " (ؤون األمن القومي  اللجنة الوزارية لش  "قلّص نتنياهو عدد أعضاء     . 6

وهناك أغلبية لنتنياهو في هذه اللجنة التي سيجري فيها بحث القـضايا            .  وزيًرا إلى سبعة وزراء فقط     14
 السياسية، وال سيما الملف النووي اإليراني والملف الفلـسطيني والملـف الـسوري اللبنـاني                -األمنية  

  .ت المتحدة األميركيةوالعالقات مع الواليا
 -الليكـود   "ويتضح من الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة ومن اتفاقات االئتالف الحكومي بين تحالف             

، أن أولويات الحكومة واهتماماتها كلها تنـصب        "البيت اليهودي "و" يوجد مستقبل "وحزبي  " إسرائيل بيتنا 
     ة اإلسرائيليالبيـت اليهـودي   "و" يوجد مستقبل "وقد حقّق حزبا    . ةعلى معالجة القضايا والمشاكل الداخلي "

الغالبية العظمى من مطالبهما، وحصال على الحقائب الوزارية المهمة التي تعالج القـضايا االقتـصادية               
واالجتماعية، وعلى رئاسة وعضوية العديد من اللجان الوزارية ولجان الكنيست التي من شأنها تمكينهما              

  .همامن تحقيق سياستي
        ة      " قانون أساس "وتنص اتفاقية االئتالف الحكومي على االلتزام بسنة الذي يرفع قيمة يهوديالدولة اليهودي

إلى جانب ذلك، ثمة التزام بـسن       . الدولة فوق ديمقراطيتها، في حال حصول صراع بين هاتين الصفتين         
إلسرائيلي، ويخفّض مدة الخدمة اإللزامية     على الخدمة في الجيش ا    " الحرديم"قانونٍ يرغم اليهود المتدينين     

كذلك جرى االلتزام بإجراء تغييرات فـي النظـام         . في الجيش  اإلسرائيلي من ثالث سنوات إلى سنتين        
السياسي اإلسرائيلي من خالل إقرار قوانين في الشهور العديدة المقبلة، والتي تصبح نافذة بعد انتخابـات                

  :الكنيست القادمة، ويشمل ذلك
 وزيًرا، وعدد نواب الوزراء إلى أربعـة فقـط، وتقـرر            18 تقليص عدد الوزراء في الحكومة إلى        .1

  . عضو كنيست70تحصين هذا القانون بحيث ال يمكن تغييره بعد إقراره إال بأغلبية 
 عضًوا كما   61 عضو كنيست على األقل، وليس بأغلبية        65يجري حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية       . 2

  .لًياهو جارٍ حا
التي ينبغي على أي حزبٍ تحقيقها من أجل الحصول على تمثيٍل في الكنيست مـن               " نسبة الحسم "رفع  . 3
ويؤذي هـذا   .  بالمئة؛ أي ما يعادل خمسة أعضاء كنيست       4 بالمئة من مجموع أصوات المقترعين إلى        2

نها أن يحصل على هذه     القانون األحزاب الصغيرة ال سيما األحزاب العربية التي ال يستطيع أي حزب م            
ومن المرجح أن يقود هذا القانون األحـزاب العربيـة إلـى            . النسبة إذا خاض انتخابات الكنيست منفرًدا     

  .تشكيل قائمة انتخابية واحدة من أجل التمكّن من تجاوز نسبة الحسم
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  تعزيز االستيطان
نين وأنصارهم يتمتعـون بنفـوذ      يتضح من تشكيلة الحكومة ومن اتفاقات االئتالف الحكومي أن المستوط         

واسعٍ في الحكومة، ما يشير إلى إمكانية زيادة وتيرة االستيطان بشكل كبير فـي المنـاطق الفلـسطينية                  
فقد أحرز حـزب    . المحتلة، إذا لم يتم التصدي لذلك بفاعلية على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية           

وحـزب  ) المفـدال (ان قد تشكّل من تحالف الحزب الديني القـومي          الذي ك " البيت اليهودي "المستوطنين  
وقد شغل نفتالي بنيت، قبل فترة وجيزة       . االستيطاني الفاشي، مكاسب حقيقية عند تشكيل الحكومة      " تكوماه"

، منصب مدير عام مجلس المستوطنات في الـضفة الغربيـة           "البيت اليهودي "من انتخابه كرئيس لحزب     
ودعا في حملته   . ، وقاد خاللها نشاطًا محموًما لزيادة وتيرة االستيطان       2012 - 2010ة  المحتلة في الفتر  

.  بالمئة من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل       60والتي تشكل ما يقارب     " منطقة سي "االنتخابية إلى ضم    
عة والتجـارة   ال سيما شغله منصب وزير الصنا     (وسوف تُمكّن مكانة نفتالي بنيت المحورية في الحكومة         

إلى جانب ذلك، فإن وزيـر البنـاء        . من العمل على تكثيف االستيطان    ) والعمل ووزير الخدمات الدينية   
، وهو مستوطن في إحدى المستوطنات فـي  "البيت اليهودي"واإلسكان أوري أريئيل هو اآلخر من حزب     

. ي تشرف على أراضي الدولة    الت" إدارة أراضي إسرائيل  "الضفة الغربية المحتلة، وتوجد ضمن وزارته       
ومن المتوقع أن يستعمل صالحياته المختلفة للمساهمة في وضع الخطط وتخصيص األراضـي وضـخ               

كما أن نيسان سلوميانسكي، رئـيس اللجنـة الماليـة فـي            . األموال من وزارته لزيادة وتيرة االستيطان     
المستوطنات في الـضفة الغربيـة      ، وهو أيًضا مستوطن في إحدى       "البيت اليهودي "الكنيست، من حزب    

ويتمتع رئيس اللجنة المالية بصالحيات واسعة تمكّنه من الضغط والمساومة لزيادة ضخ األموال             . المحتلة
  .للمستوطنات والمستوطنين

وأما وزير الدفاع موشيه يعلون فموقفه الداعم لالستيطان والمستوطنين معروف، إذ انتقد فـي الـسنوات                
زير الدفاع السابق إيهود باراك لعدم تجاوبه مع مطالـب المـستوطنين بزيـادة وتيـرة                الماضية بشدة و  

ويحتل وزير الدفاع دوًرا محورًيا ويتمتع بصالحيات واسعة في كل ما يتعلـق باالسـتيطان               . االستيطان
. ومصادرة األراضي وشق الطرق ومنح تصاريح إلقامة وحدات سكانية استيطانية أو مستوطنات جديدة            

من المتوقع أن يحظى المستوطنون بدعم موشيه يعلون، وال سيما أنّه يطمح إلى خالفـة نتنيـاهو فـي                   و
ومن شأن دعمه لالستيطان والمستوطنين أن يعزز شعبيته فـي صـفوف حـزب              . زعامة حزب الليكود  

وف أما نائب وزير الدفاع داني دنـون المعـر        . الليكود ويزيد من فرص نجاحه في المنافسة على قيادته        
بتطرفه وعنصريته فقد صرح فور توليه منصبه الجديد أن أولويته العليا هي تعزيز االستيطان وزيـادة                

وأما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فهو من أشد الداعمين لالستيطان، وسيسعى إليجاد المعادلة             . وتيرته
غربية المحتلة وبخاصة القـدس     التي تسمح باستمرار االستيطان بوتيرة معينة في مختلف أنحاء الضفة ال          

البؤر االستيطانية وتوسيعها ومنحها وضًعا قانونًيا، وذلك من دون الوصول          " تبييض"الشرقية، واستمرار   
ومن غير المتوقع أن تنتظم قوة جدية معارضة        . إلى قطيعة تامة مع اإلدارة األميركية بشأن هذه القضية        

ية، وربما يسجل كل من تسيبي ليفني ويئير لبيد معارضتهما لـبعض            لالستيطان داخل الحكومة اإلسرائيل   
حاالت االستيطان، لكنّهما سيكونان في موقع األقلية  في الحكومة وفي اللجنة الوزارية لـشؤون األمـن                 
القومي، ومن المستبعد جًدا أن يهددا بأزمة حكومية بهذا الشأن، فمـا دامـت إسـرائيل ال تـدفع ثمـن                     

  .ي االستيطان واالحتالل فسيكتفيا بتسجيل موقفهمااستمرارها ف
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  ملفات إقليمية
يهدف نتنياهو، في ما يتعلق بالملف النووي اإليراني، إلى إبقاء هذا الملف على قمـة أجنـدة المجتمـع                   

ويسعى للتوصل إلى تفاهمٍ كامٍل مع الرئيس األميركـي         . الدولي، وعلى قمة اهتمامات اإلدارة األميركية     
أوباما خالل زيارته الحالية إلى إسرائيل بشأن الخطوط الحمراء التي ينبغي منع المشروع النووي              باراك  

اإليراني تعديها، كما يسعى للحصول على تعهد أميركيٍ واضحٍ تلتزم بموجبه الواليات المتحـدة توجيـه                
  .ضربة للمنشآت النووية اإليرانية، إذا تخطى المشروع النووي تلك الخطوط

سعى نتنياهو أيًضا إلى التوصل إلى تفاهمٍ مع الرئيس أوباما بشأن األسلحة الكيماوية السورية وإمكانية                وي
فما دامت هذه األسلحة في يد النظام السوري، فإن إسرائيل تعتقد أن            . فقدان سيطرة النظام السوري عليها    

وتخشى إسرائيل من وقوع هذه األسلحة      . لديها الردع الكافي لمنعه من التفكير في استعمالها ضد إسرائيل         
تحت سيطرة تنظيمات مسلحة، أو من إمكانية تسريبها مع أسلحة تقليدية متطورة أخرى إلى حـزب اهللا                 

ويريد نتنياهو التوصل إلى تفاهم مع أوباما بشأن الحاالت والسيناريوهات التي تقوم إسـرائيل              . في لبنان 
  .فيها بتوجيه ضربات إلى هذه األسلحة

أما في ما يخص الملف الفلسطيني فإن نتنياهو سيسعى للتوصل إلى تفاهم مع أوبامـا فـي كيفيـة إدارة                    
  .الصراع مع الفلسطينيين وليس للتوصل إلى حل معهم يستجيب للحد األدنى للمطالب الفلسطينية

  
  الخاتمة

ب االئـتالف الحكـومي     على الرغم من وجود العديد من الخالفات في األجندات واألولويات بين أحـزا            
اإلسرائيلي الجديد؛ فإن هناك أرضيةً مشتركةً واسعةً تجمعها فـي القـضايا االقتـصادية واالجتماعيـة                

وهناك مصلحة مشتركة لجميع مكونات الحكومة في إيجـاد         . واألمنية، وكذلك في السياسية إلى حد بعيد      
ير المتوقع حدوث أزمة حكومية تقود إلى       ومن غ . صيغة عمل تضمن لها السعي من أجل تحقيق برامجها        

تغيير تركيبتها أو تطيح الحكومة ما دام هناك مستوى جيد من التفاهم والتنسيق للعمل المشترك بين يئير                 
وهما يدركان أن نتنياهو كان يرغب بإشراك حزبي شـاس ويهـدوت هتـوراه فـي                . لبيد ونفتالي بنيت  

وهناك أرضية صلبة للحفاظ على مستوى من التفـاهم         . ا إليها الحكومة، وأنّه ربما يتحين الفرص لضمهم     
بينهما، وذلك من أجل تحقيق برامجهما في القضايا االقتصادية واالجتماعية، وفي االسـتيطان وإعـادة               

  .على أسس جديدة" الحرديم"صوغ عالقة الدولة مع اليهود المتدينين 
ولهما، إعادة نظر الليكود في التحالف مـع المتـدينين          أ: ثمة أمران قد يدخالن الحكومة الجديدة في أزمة       

. وفتح هذا الملف، وثانيهما، ضغط عربي ودولي حقيقي بشأن االستيطان، والذي من المرجح أال يحصل              
  .ومن هنا، قد ينتقل زمام المبادرة  مع تصعيد وتيرة التهويد واالستيطان إلى داخل فلسطين

  21/3/2013، ساتالمركز العربي لألبحاث ودراسة السيا
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   المتملقسرائيلي اإلوباماأ .78
  عبد الباري عطوان

لم اشاهد في حياتي رئيسا يتملق االسرائيليين ويستجدي رضاءهم، ويبتذل في التغني بهـم وانجـازاتهم                
وتاريخهم، مثل الرئيس االمريكي باراك اوباما، الذي سجل اكبر سابقة في تاريخ بالده بفوزه بالرئاسـة                

  .رشح غير االبيضوهو الم
توقعنا مخطئين ان الرجل بحكم لونه، وانتمائه الى فئة عانت لقرون من االضطهاد، وتحدث بمرارة عن                
العزل العنصري ألجداده واعمامه في شيكاغو عندما كان محظورا عليهم الجلوس مع البيض في حافلـة                

يكون مختلفا، واقرب الـى تفهـم       واحدة، او في الجزء غير المخصص لهم في الحافالت، توقعنا منه ان             
معاناتنا واهلنا تحت االحتالل العنصري االسرائيلي، ولكنه خيب آمالنا، وذكّرنا بالعم توم فـي الروايـة                

  .االسود الذي يلغي انسانيته وكرامته امام سيده االبيض' الزنجي'االمريكية الشهيرة، ذلك الخادم 
ه الذي القاه امام مجموعة من الشبان االسرائيليين في القدس          اوباما في خطاب  ' حسين'فاجأنا المستر باراك    

المحتلة، عندما طالب، وهو االفريقي، الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وحثّ العرب على             
التطبيع معها، وقال للذين ينكرون حق اسرائيل في الوجود بان انكارهم هذا مثل انكار االرض والسماء،                

رائيل لن تزول، ولن تذهب الى اي مكان، فطالما ان الواليـات المتحـدة موجـودة فـإن                  مؤكدا ان اس  
  .االسرائيليين لن يكونوا وحدهم

ال نفهم لماذا استخدم اوباما ترديد هذه الكلمات، ولماذا اقدم على هذا التزلف المهين، فإسرائيل هي التـي                  
 رأس نووية كفيلة بتـدمير  300تالك اكثر من تهدد وجودنا، وهي التي تنكر حقوقنا، وهي التي تحتكر ام  

  .المنطقة برمتها
' ' '  

نستغرب ان يخرج علينا رئيس افريقي االصل واللون، ويطالبنا بما رفضه اجداده من تمييز عنـصري،                
وقدموا آالف الضحايا والشهداء لكسر كل قيود العبودية والتمييز العرقي والديني، بمطالبته لنا باالعتراف              

  .ل دولة يهودية عنصرية تهدد وجود ربع سكانها، وتسحب منهم حق المواطنةبإسرائي
لم ينحدروا الى هذا المنحدر العنصري المتدني، ومعظمهم مارسوا ضغوطا على           ' البيض'جميع الرؤساء   

اسرائيل من اجل اجبارها على االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، فما الذي دفع اوباما للـشذوذ عـن                 
لزحف تحت اقدام نتنياهو، طالبا الصفح والغفران بالطريقـة التـي شـاهدناها فـي اليـومين                 القاعدة وا 
  الماضيين؟

زيارة اوباما للمنطقة ليست زيارة رجل سالم، وانما رجل حرب، جاء من اجل اشعال فتيلها، واالتفـاق                 
يت رومنـي المرشـح     على التفاصيل مع نظيره االسرائيلي نتنياهو الذي اهانه عندما اختار علنا تأييد م            

  .الجمهوري في انتخابات الرئاسة
اوباما اعطى الضوء االخضر السرائيل لشن هجوم على ايران دون التشاور مع الواليات المتحدة مسبقا،               
وحثّ العالم على وضع حزب اهللا على الئحة االرهاب، وتعهد بعدم السماح اليـران بـامتالك اسـلحة                  

  .نووية
ئيس محمود عباس بالعودة الى المفاوضات دون شرط تجميد المـستوطنات،           مؤسف ان يطالب اوباما الر    

  .وهو الشرط الذي وضعه بنفسه اثناء خطابه الذي القاه في جامعة القاهرة بعد اسابيع من فوزه بالرئاسة
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مثل هذه المواقف المتطابقة مع نظيرتها االسرائيلية بالكامل، علينا ان نتوقع اربع سنوات عجـاف، هـي      
الية اوباما الثانية،عجاف بالنسبة الينا كعرب ومسلمين، وسمان بالنسبة الى االسرائيليين وحكومتهم            مدة و 

  .اليمينية المتشددة
الفلسطينيون الذين تظاهروا في مدينة رام اهللا، وتصدت لهم قوات االمـن الفلـسطينية، ومنعـتهم مـن                  

نوا يمثلون مشاعر الـشعب الفلـسطيني       االقتراب من مقر السلطة، حيث هبطت طائرة اوباما، هؤالء كا         
  .الصادقة تجاه هذا الرئيس االمريكي، الذي ادار ظهره للظلم والمظلومين، وانحاز الى الظالم والجالد

' ' '  
السلطة الفلسطينية برئاسة السيد عباس التي قطعت حوار المصالحة بمجرد االعالن عن زيارة اوبامـا،               

تحول في الموقف االمريكي لمصلحة اسرائيل، النها ما زالت تـراهن           تتحمل المسؤولية االكبر عن هذا ال     
على مفاوضات عبثية، وتأمل خيرا من االسرائيليين، ولهذا منعت المظاهرات واجهضت انتفاضة كانـت              
تتبلور ارهاصاتها بعد استشهاد االسير عرفات جرادات، الذي استشهد اثناء التعذيب في سجون االحتالل،              

  . التحقيق في استشهادهولم تطلب مطلقا
اآلن وبعد ان ظهر دخان اوباما االسود، وتعرفنا على حقيقة مواقفه المنبطحة بالكامل تحت اقدام نتنياهو،                
من المفترض ان نرى مواقف مختلفة، ان نرى انتفاضة، وعصيانا مدنيا، وذهابا الى محكمـة مجرمـي                 

  . لمواجهة االحتالل االسرائيليالحرب الدولية، ومجلس حقوق االنسان، وبذل كل الجهود
 مليون دوالر، لن يعطي مفعوله      500اخيرا نأمل ان الصك الذي حمله اوباما ولوح به الى السلطة، بقيمة             

في تدجين الفلسطينيين وتأكيد انطباعه الذي يحمله بأنهم شعب متسول، ينتظر فتات المساعدات الماليـة                
  .ه المشروعة، والتوقف عن المقاومة لالحتالل بكل اشكالهامن الدول المانحة، مقابل التخلي عن حقوق

اوباما يقدم لالسرائيليين القبب الحديدية والطائرات الحديثة، والتعهد بدعم امنهم ووجودهم الى االبد، بينما              
  .انها قمة المأساة.. يقدم للفلسطينيين صكوك االذعان

 مكافأتها على تهويدها للقدس المحتلة، وتـوطين        ثم لماذا يدعو العرب للتطبيع مع اسرائيل، هل من اجل         
 الف مستوطن في الضفة، واقتحامهم للمسجد االقصى، وتقويض اساسـاته واحتقارهـا لمبـادرتهم               600

  السلمية؟
  .انه زمن النفاق االمريكي والهوان العربي دون منازع

 22/3/2013، القدس العربي، لندن
  

  ! نتنياهوبرنامجفي » السالم« .79
  لبحراويإبراهيم ا

لكي يكون بحثنا عن الموقف من السالم اإلسرائيلي الفلسطيني في برنامج حكومة نتنياهو الجديدة موثقاً،               
دعونا نطالع وثيقة الخطوط األساسية التي اتفقت عليها، وأصدرتها األحزاب المشاركة في االئتالف وهي              

ـ «و)  مقعداً 19(» يشي عاتيد «و)  مقعداً 31(»  بيتنا -ليكود« حـزب  «و)  مقعـداً  12(» ت اليهـودي  البي
  :، تقول الوثيقة وأنقل عن النص العبري) مقاعد6(» الحركة

  ).أي فلسطين(» أرض إسرائيل« للشعب اليهودي حق غير قابل للنقض في دولة ذات سيادة في -1
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 ستسعى إسرائيل إلى اتفاقية سالم مع الفلسطينيين بهدف الوصول إلى تسوية سياسية معهـم تنهـي                 -2
نزاع، وإذا تم مثل هذا االتفاق، فالبد أن يحصل على تصديق الحكومة والكنيست وإذا دعت الـضرورة         ال

  .يطرح لالستفتاء ألخذ تصديق الشعب عليه
 ستعمل الحكومة بفاعلية لتعزيز األمن القومي، وتوفير األمن الشخصي لمواطنيها، من خالل مكافحة              -3

  .صارمة ضد العنف واإلرهاب
كومة العملية السياسية، وستعمل على دفع السالم مع جميع جيراننا، من خالل الحفاظ على               ستدفع الح  -4

  .المصالح األمنية والتاريخية والقومية إلسرائيل
إذن أمامنا البنود األربعة الخاصة بالسالم والعالقات مع العرب، والتي جاءت كحصيلة لمواقف األحزاب              

ناها في مطلع هذا المقال، دعونا نحاول على سبيل االستطالع أن           المشاركة في حكومة نتنياهو والتي ذكر     
نرى إمكانية تحقيق حل سلمي للصراع كما يدعو البرنامج، أول ما نقابله مالحظة تفيد بأن الـصياغات                 
جاءت عامة فضفاضة فلم تشر إلى حل الدولتين إلقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ولم يشر البرنامج إلى                 

 الدولـة   -مع غزة - وهي الضفة الغربية، باعتبارها اإلقليم الذي ستقوم عليه          1967ة عام   األرض المحتل 
  .الفلسطينية

وأيضاً علينا أن نالحظ أن البرنامج لم يكتف بأن يتم التصديق على أي اتفاقية سالم تتم مع الفلـسطينيين                   
بزعامة نفتالي  » بيت اليهودي ال«من الحكومة والكنيست، بل أحالها أيضاً إلى االستفتاء وهو مطلب حزب            

بينيت والممثل للصهيونية الدينية، إنها تلك الصهيونية التي تؤمن بأن أرض الضفة هي جزء مـن أرض                 
  .إسرائيل الكاملة، كما ال يجب أن ننسى أن هذا الحزب هو حزب المستوطنين المتشددين

لتوسعية في الضفة والجوالن، ذلك أن      إن ميزان القوى داخل الحكومة يميل بشدة ناحية التشدد واألطماع ا          
 والذي اضـطر    2009تحت قيادة نتنياهو صاحب خطاب جامعة بارايالن في عام          »  بيتنا -ليكود«حزب  

فيه تحت ضغوط أوباما لالعتراف للمرة األولى بحل الدولتين لفظاً، ثم أفرغه من مضمونه عملياً، فلقـد                 
في المئة من أرض الضفة في كتل االستيطان الكبيـرة           50اشترط لتحقق هذا الحل احتفاظ إسرائيل بنحو      

  .مع االحتفاظ بغور األردن
 كجزء من عاصمة إسـرائيل      1967أضف إلى ذلك تصميمه على االحتفاظ بالقدس الشرقية المحتلة عام           

الموحدة، ورفضه عودة الالجئين وإلزام الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهـودي،       
، فضالً عن اشـتراطه     1948ما يؤدي إلى طرد الشعب الفلسطيني الذي صمد على أرضه منذ عام             وهو  

ونعلم أن ليبرمـان المتطـرف شـريك        . السيطرة على المجال الجوي والحدود البرية للدولة الفلسطينية       
ضف ، أ »إن من يظن أن هناك حالً فهو واهم       «: نتنياهو، والذي مازال في منصب وزير الخارجية، يقول       

بقيادة موشيه فيجلين، وعندها تكتـشف أن تـسيبي لفنـي           »  بيتنا -ليكود«إليه ممثلي المستوطنين داخل     
المتشددة أصالً تصبح بالمقارنة عنصر االعتدال في الحكومة الحالية مع يائير البيد، والمرجح أن يقـوم                

لية، من خـالل الحـديث      االثنان بدور ورقة التوت لستر عورة التطرف في معظم مكونات الحكومة الحا           
  .الفضفاض عن السالم

  22/3/2013، االتحاد، أبو ظبي
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   والحي يحترقيحتفلوباما أ .80
  رؤوبين باركو. د
' نيويورك تايمز 'قُبيل زيارة الرئيس اوباما ووزير الخارجية االمريكي كيري للمنطقة نشرت في صحيفة             

وتبين ان الملـك    . 'أتالنتيك'ك االردن مع مجلة     قطع من لقاء صحفي تم في اآلونة االخيرة مع عبد اهللا مل           
وهذا اللقاء الـصحفي شـهادة      . 'الساذجين'يعي المس المتوقع بالمملكة مع تطرقه الى الساسة االمريكيين          

  .على االزمة االردنية التي ظهرت في وسائل االعالم ال بالصدفة قُبيل زيارة الرئيس االمريكي للمنطقة
يكي الذي بدا مثل نفاخة هواء ساخن الى ضعف االدارة االمريكية فـي نظـر               ُأضيف فشل االنذار االمر   
  .حلفائها في الشرق االوسط

التي تجـري فـي     ' الحرب الباردة 'وُأضيفت صورة إبطال القوى العظمى بعضها لبعض فيما يتعلق بـ           
الدولة، هي ايـضا    الساحة السورية واستعمالها لممثلي الدول مبعوثين ومقاولين ثانويين لقتل الجموع في            

الى الضعف واالخفاق االمريكيين اللذين ظهرا في قضية فشل العقوبات وصد الجهد االيراني المـتالك               
  .السالح الذري

إن العجز االمريكي البادي يعجل النشوء المتوقع لسباق تسلح ذري فتاك عند حليفات امريكا العربيات في                
 عنهن، ويضيف الى حالة الفوضى االقليمية الموجودة فيهـا          الشرق االوسط الالتي يشعرن بأنه تم التخلي      

وهذا هو المنظر العام الحقيقي الذي ربما ال يراه اوباما في زيارته            . النظم العربية التي تحارب عن البيت     
  .الحالية

 ففي اللقاء الصحفي غير العادي الذي أجراه الملك عبد اهللا نـدد . إن االردن مثال على الزعزعة المتوقعة    
وأفاد أنه ينوي ان يجعل إبنه في خالل الخمسين سـنة القادمـة             ' مسرفين'بأبناء العائلة المالكة باعتبارهم     

وأعلن الملك ايضا أنـه جعـل فـي         . يحكم دولة اردنية ديمقراطية ترأسها ملكية في االسلوب البريطاني        
اضي حلفاء العائلة أن يصلوا الـى       الذين كانوا في الم   ' االخوان المسلمين 'مقدمة اهتماماته أن يحبط جهود      

  .'ذئاب في جلد شاة وهم أشرار وناس دم'الحكم وعرفهم بأنهم 
يبدو ان الملك شعر بأنه تم التخلي عنه، لكنه يحارب عن حياة المملكة وأشار الى نيته االعتمـاد علـى                    

وم دعامة حكمه الرئيسة    وسمى زعماء القبائل البدوية الذين هم الي      . مراكز قوة جديدة في االردن المتغير     
  .اهتمامهم كله هو التصويت للمقربين منهم ال التفكير السياسي الموضوعي' ديناصورات'

هناك من يفسرون ثبات نظم الحكم الملكية المحالفة المريكـا          . أخذت االرض تتصدع تحت قدمي اوباما     
رد التي تتمتع بها، وتأثيرهـا وأمنهـا        التي بقيت في منطقتنا بالشرعية العائلية الدينية لها وبغناها والموا         

الداخلي ومنظومات التعاضد بينها وبين نظم ملكية ودول وقوى من القوى العظمى االخرى، لكن المنعـة       
  .ال تدوم أبدا

إن المسار التاريخي النحالل الدولة العثمانية الى الدول العربية المصنوعة اليوم ينتهي اآلن بانحالل أكثر               
ولهذا فان انشاء   . وعة الى قبائلها األصلية التي بدأ االسالم بها في انتشاره االستعماري          هذه الدول المصن  

دولة فلسطينية جديدة اآلن خاصة اجراء أكل الدهر عليه وشرب ما زال الى اآلن ولـسبب مـا تحـديا                    
ان تبين أنه   ومساعدة القوى االسالمية البديلة الطاغية في المنطقة هو ايضا ره         . للرئيس االمريكي الحائر  

  .مخطيء من تجربة االمريكيين المؤلمة
وقد حدث مـسار االنحـالل   . إن انحالل الدول العربية هو تحد كبير يواجه اوباما زعيم العالم الحر اآلن        

  .الى قبائل في بداية االسالم
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ان يوحدوا  يحاولون اآلن وبال نجاح     ' االسالم هو الحل  'ويحاول قادة االسالم المتطرف الذين رفعوا راية        
إن فشل المتطرفين االسالميين في عـرض       . وأن يحتلوا اوروبا باعتبار ذلك البداية     ' األمة'بالقوة شظايا   

الفوضـى  'القديمة ويقوي   ' الردة'انجاز ما بازاء شعاراتهم الفارغة يحطم ايمان الجماهير ويذكر بحروب           
  .'التي ستنتهي الى ان توجه على الغرب

  21/3/2013اسرائيل اليوم 
 22/3/2013، القدس العربي، لندن
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