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 "الشعبين"وأردوغان يعّبر عن أىمية الصداقة بين  "مرمرة"نتنياىو يعتذر من تركيا عن حادث  .2
الرئيس األمريكي باراك أوباما فاجأ العالم ، أن حممي موسىنقاًل عن  63/3/6023السفير، بيروت، نشرت 

نما في إنيائو الخالف القائم بين  بنجاحو، ليس في وقف االستيطان وال في تحريك العممية السممية، وا 
، وقتميا مجموعة من المتضامنين "مرمرة" )مافي(وتركيا منذ اقتحام القوات اإلسرائيمية سفينة  "إسرائيل"

تقديم االعتذار الرسمي لتركيا عن  "إسرائيل". وقبمت أعواماألتراك مع أىالي قطاع غزة قبل نحو ثالثة 
 المجزرة، وىذا ما حصل، ووافقت تركيا بدورىا عمى إعادة العالقات الديبموماسية بين الدولتين إلى طبيعتيا.

ح بين رئيسي الحكومتين، التركية رجب طيب أردوغان واإلسرائيمية بنيامين وشكمت محاولة إقامة الصم
نتنياىو، المسعى الفعمي األساسي لزيارة أوباما، وىو ما غطى عمى المسعى اإلعالمي حتى في التقرب من 

 الجميور اإلسرائيمي.
الغًا مثيرًا، أشار فيو إلى متجيًا إلى األردن، حتى نشر البيت األبيض ب "إسرائيل"ترك أوباما  إنوىكذا ما 

اعتذار رئيس الحكومة اإلسرائيمية لتركيا في اتصال ىاتفي أجراه مع أردوغان عن نتائج الغارة اإلسرائيمية 
الواليات المتحدة تكن التقدير العميق لمشراكة سواء ". وجاء في بيان البيت األبيض أن "مرمرة"عمى سفينة 

كبيرة لترميم العالقات اإليجابية بينيما لتحقيق السالم اإلقميمي  ي أىميةمع تركيا أو مع إسرائيل، ونحن نول
يأمل أن يسمح الحوار ليما )نتنياىو وأردوغان( بالتعاون بشكل أعمق، "أوباما  أن. وأضاف البيان "واألمن

 ."لمواجية التحديات الكثيرة والفرص
. وأعمن ديوان رئاسة "إسرائيل"مقدمًا اعتذار وقد تحادث نتنياىو ىاتفيًا مع أردوغان بعد وساطة أوباما، 

الحكومة اإلسرائيمية أن االتفاق مع تركيا تضمن وقف جميع اإلجراءات القضائية التي اتخذت ضد جنود 
ستحول أموااًل إلى صندوق إنساني كتعويضات طمبتيا  "إسرائيل"وضباط إسرائيميين شاركوا في العممية، وأن 

 تركيا.
نتنياىو قال لرئيس الحكومة أردوغان انو أجرى مباحثات طيبة مع "ومة اإلسرائيمية أن وجاء في بيان الحك

الرئيس أوباما بشأن التعاون اإلقميمي وأىمية العالقات اإلسرائيمية التركية. وقد أعرب نتنياىو عن أسفو 
الم واالستقرار في لتدىور العالقات اإلسرائيمية التركية، وعن التزامو بتسوية الخالفات بيدف تحقيق الس

نو رأى المقابمة األخيرة التي منحيا أردوغان لجريدة دنمركية، إقال ". وشدد البيان عمى أن نتنياىو "المنطقة
. وكان أردوغان قد حاول في المقابمة ىذه توضيح أن ما ُنسب إليو من قول "وأعرب عن تقديره لتصريحاتو

نتنياىو أوضح "وبحسب البيان اإلسرائيمي فإن  ر كما ينبغي.لم ُيفس "الصييونية جريمة ضد اإلنسانية"بأن 
أن النتائج المأساوية ألسطول مرمرة لم تكن مقصودة، وأن إسرائيل أعربت عن أسفيا عمى المساس وفقدان 
أرواح. وفي ضوء التحقيق اإلسرائيمي لمحادث الذي أشار إلى عدة أخطاء عمالنية، أعرب رئيس الحكومة 
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اره لمشعب التركي عن كل خطأ قاد إلى خسارة أرواح، ووافق عمى إتمام اتفاق حول نتنياىو عن اعتذ
 ."التعويضات

نتنياىو أشار أيضًا إلى "وبشأن المطمب التركي الثالث أي رفع الحصار عن قطاع غزة، أوضح البيان أن 
بما في ذلك غزة، أن إسرائيل رفعت عدة قيود عمى حركة المواطنين والبضائع عمى األراضي الفمسطينية، 

 ."وىذا سيستمر ما تم الحفاظ عمى اليدوء
بدورىا، أعمنت رئاسة الحكومة التركية أنو، خالل المكالمة الياتفية مع نتنياىو، قبل أردوغان باسم الشعب 

 اإلسرائيمي والتركي. "الشعبين"التركي االعتذار، وشدد عمى األىمية الكامنة في الصداقة القوية والتعاون بين 
لمرئيس  "إسرائيل"وقد تمت المكالمة الياتفية بين أردوغان ونتنياىو قبل دقائق معدودة من مراسم وداع 

دقيقة أجريت في مطار تل أبيب، حيث  40المكالمة التي استغرقت  إناألمريكي. وقال مسؤولون أمريكيون 
 اجتمع نتنياىو وأوباما قبل يستقل األخير طائرتو متجيًا إلى األردن.

. "إسرائيلـ"تبرت أوساط إسرائيمية أن االتفاق عمى إعادة العالقات وحل األزمة مع تركيا يشكل إنجازًا لواع
أوباما وصل إلى ىنا طالبًا إنياء األزمة، واالقتراح الذي "اإللكتروني إلى أن  أحرونوت وأشار موقع يديعوت

عيم لمعالم، وسمحت لو بالخروج من ُقبل ىو اقتراح بمورتو إسرائيل. وىي قادت خطوة وضعت أوباما كز 
يرغبون في حل ىذه المسألة وأنيم يريدونيا  إنيمزيارتو ىنا بإنجاز. وفي اإلعداد لمزيارة قال األمريكيون 

 ."ىدية الوداع
وشددت المصادر اإلسرائيمية عمى أن استئناف العالقات مع تركيا يتسم بأىمية فائقة خصوصًا ىذه األيام 

 أنسورية وحاجة أمريكا لخمق محور مضاد لمرئيس السوري بشار األسد. وأضافت بسبب ما يجري في 
 ."اتخذ قرارًا صعبًا في كل ما يتعمق باالعتذار عما قررت لجنة فحص إسرائيمية أنو أخطاء عمالنية"نتنياىو 

ثائر ، نظير مجمي ،بيروتو  ،تل أبيبنقاًل عن مراسمييا في  63/3/6023الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
من  تطبيقاً "كبير مستشاري الرئيس التركي، إرشاد ىورموزلو، اعتبر رفض اعتبار ما حصل ، أن عباس

إن الجانب التركي سيمتنع عن مقاضاة أي مسؤول  :الشرق األوسطجريدة وقال ل "،إسرائيل لممعايير الدولية
إسرائيل الشروط التركي ودفعيا  أو جندي إسرائيمي في القضية، ولن تطمب إحالتيم إلى المحاكم بعد تحقيق

. ورأى أن ما حصل يسيم في سالم المنطقة وفي إسيام تركيا في حل التعويضات التي سيتفق عمييا الحقاً 
نحن لسنا ضد الييود، وال ضد إسرائيل، لكننا ضد ممارسات إسرائيل "اإلسرائيمي. وقال  -النزاع العربي 

. وأكد أن تركيا سوف تتجاوب مع الموضوع ومع أي إجراءات "ةحيال الشعب الفمسطيني والقضية الفمسطيني
 مستقبمية في إطار ثوابتيا المعروفة.

لى األبد  أريد "وقالت مصادر إسرائيمية، أمس، إن الرئيس األمريكي طمب من نتنياىو إنياء ىذا الممف مرة وا 
 ."أن أرى الحميفين االستراتيجيين في الشرق األوسط في خندق واحد

جريدة ىآرتس قالت أمس، إن أوباما ، أن القدس المحتمةمن  63/3/6023الخميج، الشارقة، ي وجاء ف
طمب من نتنياىو خالل الزيارة، العمل من أجل إنياء األزمة مع تركيا، ونقمت عن موظف كبير في البيت 

 األبيض قولو إن أوباما طمب بإلحاح من نتنياىو بناء عالقات صداقة مع تركيا .
 

 الحتالل تعيد برفع الحصار وأردوغان سيزور غزةىنية: ا .6
ىنية، قال إن رئيس  إسماعيلرئيس الحكومة الفمسطينية ن أ 44/3/4103فمسطين أون الين، نشر موقع 

تعيدت  "إسرائيل"الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيزور غزة قريبا، دون إعطاء تفاصيل، مؤكدا أن 
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وأضاف ىنية خالل كممة ألقاىا في حفل نظمتو حركة حماس مساء  لتركيا برفع الحصار عن قطاع غزة.
لمؤسسيا الشيخ أحمد ياسين،  "إسرائيل"الجمعة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، في ذكرى اغتيال 

 "أزف إليكم بشرى بأن أردوغان سيزور غزة في القريب العاجل". مخاطبا الحضور:
 تبرا أن االعتذار اإلسرائيمي ألنقرة، ىو بمثابة "انتصار".وأشاد ىنية في كممتو بالمواقف التركية، مع

وأشار إلى أن اردوغان ىاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الميمة، وأكد لو أن 
 أعمنت التزاميا بالشروط التركية الثالثة لقبول اعتذارىا، ومن ضمنيا رفع الحصار عن غزة. "إسرائيل"

 لتعيدىا لتركيا في رفع الحصار عن غزة. "إسرائيل"ده بأن األيام القادمة ستشيد تنفيذ وأعرب ىنية عن اعتقا
لتعيداتيا الواردة في اتفاق  "إسرائيل"وقال رئيس الحكومة الفمسطينية إن حماس أبمغت تركيا عن نقض 

صيد في نوفمبر/تشرين ثان من العام الماضي حيث قررت منع الصيادين من ال 12التيدئة الموقعة في 
 أميال. 6بحر غزة بحدود 

"االحتالل حاول اغتيال من غزة أن ىنية قال إن 44/3/4103المركز الفمسطيني لإلعالم،  وأضاف
المبادئ والثوابت من خالل اغتيال شيخ فمسطين"، مشددًا عمى أن ىذا الرىان ثبت فشمو. وقال: "إّن مؤسس 

األمة بجسده المشمول وحّرض شعبو وأمتو عمى  حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، حّرك خط الجياد في
القتال حتى نال الشيادة، الفتًا إلى أّن الشيخ اإلمام لم يتوقف عند التحريض عمى الجياد بالكممة بل قاد 
مسيرة المقاومة وأسس أعظم حركة إسالمية معاصرة )حماس( كما أسس كتائب القسام وأمدىا بالدعم 

 كة المقاومة".المادي والمعنوي ووضعيا عمى س
وشدد عمى أن لمشيخ ياسين الفضل فيما وصمنا إليو من عزة ومكانة وتمكين، وجيد وجياد، مشيرًا إلى أن 

 الشيخ رسخ من خالل عممو الطويل حقيقة أّنو "إذا صحت البدايات صحت النيايات".
ندة إلى عقيدة األمة ودعوة وقال "كانت البدايات مع الشيخ التي انطمقت من المساجد، ثابتة واثقة راسخة مست

السماء، كما كانت بدايتو دعوة واستقامة ونيايتو نصر وشيادة".، مشددًا عمى أن الشيخ ذو الجسد الضعيف 
 المعذور أقام الحجة عمى الناس جميًعا".

 
 بيتًا في أراضي الدولة الفمسطينية 64عباس ألوباما: نتنياىو يبني يوميًا  .3

، أن الرئيس محمود عباس أبمغ الرئيس باراك "الحياة"مسؤول فمسطيني رفيع لـ كشف: محمد يونس –رام اهلل 
أوباما في لقائيما في رام اهلل أول من أمس، أن معدل البناء االستيطاني في الضفة الغربية، بما فييا القدس، 

 بيتًا في اليوم. 12في عيد رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنيامين نتنياىو يبمغ 
مجنة المركزية لحركة فتح، أحد المشاركين في المقاء الدكتور محمد اشتية، إن الرئيس عباس وقال عضو ال

أبمغ الرئيس أوباما أن "قدم لمرئيس األميركي مذكرتْين، واحدة عن االستيطان والثانية عن األسرى. وأضاف: 
مغزى، يجب أواًل وقف  ىذا االستيطان يشكل خطرًا شديدًا عمى حل الدولتين، ومن أجل عممية سياسية ذات

االستيطان، وىذا ليس شرطًا مسبقًا. االستيطان غير شرعي، غير قانوني، وموقفنا منو ينسجم مع السياسية 
 ."األميركية ومع قرارات الشرعية الدولية

المفاوضات من دون الوقف التام لالستيطان الذي ال  إلىوقال اشتية إن الجانب الفمسطيني يرفض العودة 
الرئيس عباس كان واضحًا في حديثة لمرئيس "رضًا تمكن إقامة الدولة الفمسطينية عمييا. وأضاف: يترك أ

. وتابع: "األميركي، فنحن ال نعتقد بأن من الممكن أن يكون ىناك مسار سياسي من دون وقف االستيطان
ب االستيطان، المفاوضات توقفت في السادس والعشرين من كانون الثاني )يناير( العام الماضي بسب"
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ألف مستوطن في الضفة، بما فييا القدس، الميم ىو األثر الذي  632فاالستيطان ليس أرقام، فيناك اليوم 
مكان إقامة دولة فمسطينية  ."يتركو االستيطان، ففي كل يوم يقصر االستيطان من عمر وا 

لحكومة اإلسرائيمية أن الرئيس عباس طمب من الرئيس األميركي أن يطمب بدوره من ا"وأضاف اشتية أن 
تعمن عن حدود إسرائيل لمعرفة حقيقة موقفيا قبل البدء في المفاوضات، وأنو من دون ذلك سنبقى نجدف 

نما أيضا وقف كل ". وزاد: "في الوحل المطموب من الحكومة اإلسرائيمية ليس فقط وقف االستيطان، وا 
س األميركي استمع إلى الموقف الفمسطيني، وننتظر الرئي". وأشار إلى أن "الحوافز المقدمة إلى المستوطنين

انو ووزير خارجيتو جون كيري سيدرسان نتائج الزيارة،  أعمن. وكان أوباما "الخطوة األميركية التالية
 وسيقرران المقاربة التي سيتبعانيا في العمل عمى استئناف المفاوضات.

آن األوان أن ينسحب السجان من "حممت عنوان أما المذكرة الثانية المقدمة إلى أوباما من األسرى، و 
، فدعتو إلى التدخل لدى إسرائيل إلطالق األسرى، خصوصا المعتقمين قبل اتفاق أوسمو والبالغ "حياتنا

يومًا،  121أسرى، إضافة إلى إنقاذ حياة األسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ  201عددىم 
 وشرحت لو واقع األسرى اإلنساني.

 43/3/4103لحياة، لندن، ا
 

 عن "التيدئة" "إسرائيل": سنتواصل مع المصريين لبحث تراجع الحكومة في غزة .4
نددت الحكومة الفمسطينية في غزة بتشديد سمطات االحتالل اإلسرائيمي الحصار المفروض عمى قطاع : غزة

غالق معبر كرم ابو سالم وىو المنفذ الوحيد   القطاع. إلىالبضائع  خالإلدغزة وتقميص مساحة الصيد وا 
وقال طاىر النونو الناطق الرسمي باسم الحكومة الفمسطينية لوكالة "قدس برس": "نحن نستنكر ىذه 

المصريين  األشقاءونؤكد عمى ضرورة االلتزام بما تم االتفاق عميو وسيتم التواصل مع  اإلسرائيميةالممارسات 
وأكد عمى  تشرين ثاني الماضي". أعقابم االتفاق عميو في عما ت اإلسرائيميلبحث ىذه المواضيع والنكوص 

عمى  األخيرضرورة االلتزام من الجانبين بورقة التفاىمات المعمنة والتي رعتيا مصر عقب انتياء العدوان 
وقال: "شككنا باألساس من سقوط الصواريخ، وقمنا حتى لو  نوفمبر الماضي./ تشرين ثاني 12غزة في 

 المقاومة الفمسطينية".سقطت فيي ليست من 
 44/3/4103قدس برس، 

 
 والمطموب رفع الحصار عن غزة جاء متأخراً  ألردوغانالنونو: اعتذار نتنياىو  .5

بنيامين نتنياىو  اإلسرائيمياعتذار رئيس الوزراء  أناعتبرت الحكومة في غزة، اليوم الجمعة،  :القدس -غزة 
المرتبطة بالربيع العربي، داعية في الوقت  اإلقميميةرات لنظيره التركي رجب طيب اردوغان ناتج عن التغي

فرانس "وقال طاىر النونو، الناطق الرسمي باسم الحكومة لوكالة  رفع الحصار عن قطاع غزة. إلىذاتو 
الحصار  إنياءجاء متأخرا والمطموب  األتراك"اعتذار نتنياىو عن جريمة قتل المتضامنين  إن، "برس

الجديد  اإلسرائيمي"الموقف  أنالنونو  وأضاف طاع غزة" والمفروض منذ ست سنوات.فورا عن ق اإلسرائيمي
ناجم عن جممة المتغيرات في المنطقة خاصة ما يتعمق بالربيع العربي والثورات العربية وتراجع الدور 

  ".إلسرائيلوالوظيفي  اإلقميمي
 43/3/4103القدس، القدس، 

 



 
 
 

 

 

           8ص                                    6807العدد:                63/3/6023السبت  التاريخ:

 "الجنايات الدولية"دم الذىاب لـفمسطيني: أوباما طمب من عباس ع مصدر .6
، إن الرئيس األميركي باراك أوباما طمب من "لشرق األوسط"اقال مصدر فمسطيني، لـ: كفاح زبون - رام اهلل

الرئيس الفمسطيني محمود عباس في اجتماعيما في رام اهلل، أول من أمس، عدم الذىاب إلى محكمة 
بما في ذلك موضوع االستيطان، فرد عميو أبو مازن أنو الجنايات الدولية ضد إسرائيل ألي سبب كان، 

سينتظر شيرين إضافيين قبل أي خطوة عمى أمل إقناع إسرائيل بتجميد البناء االستيطاني لمدخول في 
 ."2آي " مفاوضات فورية، لكنو أكد أنو سيتوجو فورا إلى المحكمة إذا باشرت إسرائيل البناء في منطقة

قمت لو )أوباما( سنكون "ن في اجتماع مع رجال أعمال في بيت لحم أمس، ونقل المصدر عن أبو ماز 
(. ال يمكننا االنتظار بعد 2مضطرين لمذىاب إلى المحكمة فورا في حال اتخذت إسرائيل أي خطوة في )آي 

 ."ذلك
 43/3/4103الشرق األوسط، لندن، 

 
 ح فمسطينقرارات لصال خمسمنظمة التحرير ترحب باعتماد مجمس حقوق اإلنسان  .7

رحبت منظمة التحرير الفمسطينية باعتماد مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في  :القدس -رام اهلل 
اليوم الجمعة، خمسة قرارات قدمتيا بعثة المراقبة الدائمة لدولة فمسطين لدى  11جنيف في دورتو العادية الـ 

جنة التنفيذية لممنظمة في بيان صحافي، أن األمم المتحدة في جنيف.واعتبر تيسير خالد، عضو الم
التصويت الساحق لصالح القرارات الفمسطينية "انتصار سياسي ودبموماسي كبير لدولة فمسطين وانتصار 

 لمعدالة الدولية".
ورأى خالد أن ىذا التصويت "تأكيد إضافي أن دول العالم باتت تضيق ذرعا بسياسة إسرائيل وممارساتيا 

قانون الدولي وحقوق الشعب الفمسطيني تحت االحتالل وتضيق ذرعا كذلك بالسياسة التي تسير وانتياكاتيا لم
عمييا اإلدارة األميركية في التعامل مع إسرائيل باعتبارىا دولة استثنائية ودولة فوق القانون".كما انتقد خالد 

طا كبيرة عمى الدول موقف الواليات المتحدة األميركية، "التي عارضت ىذه القرارات ومارست ضغو 
 األعضاء لدفعيا إلى التصويت بـ)ال( عمى مشاريع القرارات تمك دون أن تنجح في ذلك ".

 43/3/4103القدس، القدس، 
 

 مبادرة لمجانب الفمسطينيين الستئناف المفاوضات أيةلم يحمل عريقات: أوباما  .8
الجمعة  "القدس العربي"لفمسطينيين لـالدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين ا : أكدوليد عوض - بيت لحم

مبادرة  أيةلم يحمل  بأنوباراك اوباما كنيسة الميد ببيت لحم عائدا لمقدس  األمريكيعقب مغادر الرئيس 
كان التوقع من زيارة  "إذا "القدس العربي"وتابع عريقات قائال لـ لمجانب الفمسطينيين الستئناف المفاوضات.

من تحالفيا مع  أمريكاتغير  أنكان التوقع  إذا وأيضاسطين فذلك لم يحدث، ىو تحرير فم أوباماالرئيس 
بمغة المصالح التي ال  األمريكيةما دمنا ال نتحدث كعرب مع الواليات المتحدة  ألنوفيذا لم يحدث،  إسرائيل

 ."لمصالحيا إالال تمتفت  ألنياتفيم سواىا فيذا لن يحدث 
خرج ومعو الموقف الفمسطيني  أوباماالرئيس  أنفمسطين، فباعتقادي  بشأن ماذا دار في "أماوتابع قائال 

مازن تحدث في الغرف المغمقة كما تحدث في المؤتمر الصحافي، نحن مع الشرعية أبو تاما، والرئيس 
الدولية ونحن مع القانون الدولي ونحن نريد السالم، والسالم لن يكون بأي ثمن. فسالمنا يكون بدولة 
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ذاوعاصمتيا القدس الشرقية،  2661حدود عام  فمسطينية عمى  أناستئناف المفاوضات عمييم  أرادوا وا 
 ."يوقفوا االستيطان وان يفرجوا عن المعتقمين

وىم لم يأتوا بخطة ولم يطرحوا موعدا لمقاءات " في جعبتو لمفمسطينيين قال عريقات أوباماوبشأن الذي حممو 
 ."كما قيل في السابق وفق التحميالت

الفمسطينية واالجتماع بعباس الخميس في رام  لألراضي أوباماالذي جرى خالل زيارة  أن إلىعريقات  شاروأ
 ."اهلل وزيارة بيت لحم الجمعة كان عبارة عن 'استماع كامل لوجيات النظر

 43/3/4103القدس العربي، لندن، 
 

 أت قدماىا مطار بن غوريونمنذ أن وط لـ"إسرائيل"أوباما أبدى انحيازه المطمق واصل أبو يوسف:  .9
الرئيس  يوسف بانأبو قال عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل : وليد عوض - بيت لحم

دولتين لشعبين، فيو لم يحدد مالمح  إقامةرغم حديثو عن  إلسرائيلانحيازه  أبدى األمريكي باراك أوباما
، اإلسرائيميةأن اشتراطو باالعتراف بييودية الدولة  الدولة الفمسطينية وال حدودىا التي ستقوم عمييا، كما

 مقابل إقامة الدولة الفمسطينية، شكل ضربة قوية لعممية السالم.
منذ أن وطأت قدماىا  إلسرائيلأوباما أبدى انحيازه المطمق  أنيوسف في تصريح صحافي  أبو وأضاف

الدولي، ودولة استثنائية في الكون، وىذا ، وكأنيا دولة فوق القانون إسرائيلمطار بن غوريون وحديثو عن 
أن الممفات  وأوضحالتعامل الخارج عن العدالة الدولية، يضفي واقعًا مأساويًا عمى مستقبل المنطقة بأسرىا. 

التي عرضت عمى أوباما بمقائو عباس، كانت تتمحور حول عممية السالم، وكيفية دفع عجمتيا، واستعرض 
والتي تعرقل حياة الفمسطينيين، وقضية األسرى التي باتت  إسرائيلالعالقة مع الرئيس ثمة من القضايا ذات 
 تيدد استقرار الضفة بأسرىا.

 43/3/4103القدس العربي، لندن، 
 

 رئيس بمدية بيت لحم تسمم أوباما رسالة تضمنت معاناة سكان المدينة .20
باراك  األمريكيم أن تسمم الرئيس السيدة فيرا بابون رئيسة بمدية بيت لح استطاعت :خاص معا -بيت لحم 

خالل زيارتو لكنيسة الميد رسالة، تضمنت معاناة سكان مدينة بيت لحم بشكل خاص والفمسطينيين  أوباما
 .اإلسرائيميبشكل عام جراء ممارسات االحتالل 
الدة السيد كونيا من مكان و  أىميتياالرسالة كانت رسالة سالم نابعة  أنوقالت فيرا بابون في حديث لـ معا 

 ."جمعأالسالم لمعالم  أعطت أنياالمسيح عميو السالم، قالت فييا "أن بيت لحم ال تعيش السالم رغم 
مكتوبة داخل ىدية قدمتيا بمدية بيت لحم، عبارة  األولىرسالتين  األمريكيوأكدت بابون أنيا نقمت لمرئيس 

كما  شفوية، تضمنت معاناة الفمسطينيين.عن غصن زيتون منحوت عمييا مجسم الميالد والمغارة، ورسالة 
 أراضيياتطرقت الرسالة لمجدار العنصري الذي يحيط بمدينة بيت لحم الصغيرة في حجميا، والتي اغمب 

الالمشاريع التنموية وال البناء  إقامةتقع ضمن مناطق "سي" حيث ال يمكن  التطور بسبب منع االحتالل  وا 
 لذلك. اإلسرائيمي

 43/3/4103ارية، وكالة معا اإلخب
 

 الخضري: ربط االحتالل لممعابر باألمن والسياسة غير قانونيالنائب  .22
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أكد النائب جمال الخضري رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار أن إغالق : القدس دوت كوم -غزة 
ة لسكان معبر كرم أبو سالم، وباقي المعابر وتحديد حركة الصيادين "يعد شكال من أشكال العقوبة الجماعي

قطاع غزة التي يعاقب عمييا القانون الدولي، وتيديدًا لحياة المواطنين ومشاريعيم بسبب منع وصول 
وعّد الخضري أن ربط فتح معابر القطاع بأي تطور سياسي أو أمني، غير  االحتياجات األساسية لمقطاع".

تؤكد عمى حرية الحركة والتنقل ووصول قانوني ويتناقض مع االتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي 
 المستمزمات في األوقات كافة.

وجدد الدعوة إلى إخراج المعابر من المعادلة السياسية واألمنية، مؤكدًا أن االحتالل ُممزم بتطبيق االتفاقيات 
 الدولية وعمى العالم الضغط عميو لفتح المعابر والسماح بحرية حركة الصيادين.

 43/3/4103القدس، القدس، 
 

 تخمي مقراتيا جنوبي غزة تحسبا لقصف إسرائيمي األجيزة األمنية .26
الجمعة، المراكز األمنية جنوبي في غزة  من أشرف اليور: غادر أفراد أجيزة األمن التابعة لمحكومة -غزة 

ة وقال الناطق باسم وزار  قطاع غزة ضمن خطة إخالء تحسبا من ىجمات وغارات قد تنفذىا قوات االحتالل.
قرار إخالء المواقع جاء  أنالتابعة لحركة حماس  "الرأي"الداخمية إسالم شيوان في تصريحات نشرتيا وكالة 

 ."خطوة احترازية لعدم ترك مبرر لالحتالل الستيداف ىذه المواقع"كـ
 43/3/4103القدس العربي، لندن، 

 
 ةلغة القو  من تركيا يؤكد أنيا ال تفيم إال "إسرائيل"مشعل: اعتذار  .23

تمقى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصاال ىاتفيا من السيد رجب طيب أردوغان رئيس 
الوزراء التركي، أطمعو خاللو عمى اعتذار الكيان الصييوني لتركيا عن المجزرة التي ارتكبيا جيش العدو 

ح ضحيتيا تسعة من بحق سفينة مرمرة التركية التي كانت متجية لكسر الحصار عن غزة، والتي را
 المتضامنين األتراك.

"نَّ السيد أردوغان  (:22/3وقال بيان صحفي صادر عن المكتب اإلعالمي لحركة حماس مساء الجمعة )
أكد لمشعل أن نتنياىو رئيس وزراء العدو قدم اعتذار الكيان الصييوني وتعيد لو بتنفيذ باقي الشروط 

 ا األتراك، ورفع الحصار عن الشعب الفمسطيني".التركية بدفع التعويضات لعائالت الضحاي
وىنأت حركة حماس باسم شعبنا الفمسطيني تركيا قيادًة وشعبًا عمى ىذا االنتصار واإلنجاز الكبير ونجاحيا 
رغامو عمى الرضوخ واإلذعان، فيي من المرات القميمة التي  في فرض شروطيا عمى الكيان الصييوني وا 

 ي لالعتذار عن جريمتو.يضطر فييا الكيان الصييون
 
 

"إنَّ نجاح تركيا في فرض شروطيا عمى الكيان من موقع القوي والواثق بنفسو  وقالت حماس في بيانيا:
 وحقو يؤكد مجددا أن عدونا الصييوني ال يفيم إاّل لغة القوة والصمود والتمسك بالحقوق".

 22/3/2013، المكتب االعالمي لحركة حماس
 

 أميالثالثة ان مصر بإلزام االحتالل ببنود التيدئة بعد قرار تقميص مساحة الصيد لحماس والجياد تطالب .24
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طالبت حركتا حماس، والجياد اإلسالمي في فمسطين، جميورية مصر العربية، بصفتيا : محمد عيد - غزة
بنود االتفاق  الراعية التفاق التيدئة بين المقاومة الفمسطينية واالحتالل اإلسرائيمي، بإلزام األخير بتطبيق

 .2012الذي أنيى ثمانية أيام من الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة في نوفمبر 
ورفضت الحركتان في حديثيما لـ"فمسطين أون الين"، قرار االحتالل بتقميص مساحة الصيد في بحر قطاع 

نية المحتمة عام أميال، كرد عمى إطالق صواريخ من قطاع غزة باتجاه األراضي الفمسطي 3إلى  6غزة، من 
1441. 

وأكد القيادي في حركة حماس د. صالح البردويل، أن االحتالل اخترق بنود التيدئة منذ أياميا األولى، من 
 خالل إطالقو النار بين الحين واآلخر عمى المواطنين المقيمين في المناطق الشرقية.

دئة الذي أبرمتو مصر، وحضره العديد من واعتبر قرار االحتالل الجديد، بمثابة اختراق جديد التفاق التي
دول العالم، مطالبًا الراعي المصري بضرورة إلزام االحتالل ببنود االتفاق، والسماح لمصيادين بممارسة 

 عمميم داخل بحر غزة بحرية تامة، تداركًا لتدىور األمور واألوضاع األمنية.
أميال بحرية،  3لقاضي بتقميص مسافة الصيد إلى بدورىا، اعتبرت حركة الجياد اإلسالمي، قرار االحتالل ا

 أنيا "سياسة إسرائيمية ممنيجة في فرض الحصار والخناق عمى أبناء قطاع غزة".
ورفض القيادي في الحركة خضر حبيب، في حديثو لـ"فمسطين أون الين" قرار االحتالل اإلسرائيمي، مؤكدًا 

 عدم ضموع المقاومة خمف ىذه الصواريخ.
 22/3/2013، ن الينفمسطين أو

 
 حماس تدين تبرير الناطق باسم فتح بالقاىرة ليجوم وسائل اإلعالم المصرية عمى الفمسطينيين .25

نددت حركة حماس بتصريحات المتحدث باسم حركة فتح بالقاىرة جياد الحرازين، التي برر فييا اليجوم 
 سطينية.الذي تشنو بعض الصحف المصرية ضد الشعب الفمسطيني والمقاومة الفم

وكان الحرازين ىاجم في تصريحات لو حركة حماس، مؤكًدا االتيامات التي روجتيا وسائل إعالم مصرية، 
حول ضموعيا في عممية رفح، مشيًدا باإلعالم المصري وما يقوم بو من دور في دعم القضية الفمسطينية، 

 عمى حد قولو.معتبًرا أن حماس "ال تمثل كل الشعب الفمسطيني إنما جزء بسيط منو" 
في المقابل، قال الناطق باسم حركة حماس د. سامي أبو زىري، "ىذا يؤكد مجددًا عمى وقوف جيات في 

 حركة فتح خمف اإلشاعات والعمل عمى دعميا".
واعتبر أبو زىري في صحفي مكتوب، اليوم، أن "وصول حركة فتح إلى ىذا المستوى الذي تتورط فيو 

لفمسطيني ومقاومتو والتحريض عميو ىو تطور خطير سيدفع حركة حماس باإلساءة إلى سمعة الشعب ا
 إلعادة تقييم عالقاتيا مع حركة فتح في ظل ىذه المواقف".

 22/3/2013، فمسطين أون الين
 

 البردويل: حديث أوباما عن الدولة الييودية أخطر ما قالو رئيس أمريكي بشأن فمسطين .26
في السمطة ولدى  ح البردويل القيادات السياسية الفمسطينيةدعا القيادي في حركة حماس الدكتور صال

الفصائل إلى إعادة النظر في البرنامج السياسي الفمسطيني بالكامل لمواجية تداعيات التصريحات التي 
 ( إلى القدس والضفة الغربية.21/3أطمقيا الرئيس األمريكي باراك أوباما في زيارتو الخميس )



 
 
 

 

 

           26ص                                    6807العدد:                63/3/6023السبت  التاريخ:

حات خاصة لـ "قدس برس" دعوة الرئيس األمريكي إلى اعتراف بإسرائيل دولة ووصف البردويل في تصري
ييودية بأنيا "أخطر تصريحات صدرت من رئيس أمريكي بشأن القضية الفمسطينية"، وقال: "أخطر خطاب 

( ودعوتو إلى 21/3لرئيس أمريكي عمى القضية الفمسطينية ىو ما قالو الرئيس باراك أوباما أمس الخميس )
تراف بإسرائيل دولة ييودية، وىي دعوة تعني عمميا إلغاء حق الالجئين في العودة والعبث بمصير االع

، وىذا يدل عمى أن أوباما أدار ظيره لمعرب جميعا ولما كان قد أطمقو في خطابو األول الذي 41فمسطينيي 
لقيادات الفمسطينية إعادة ألقاه في القاىرة أثناء عيدة حكمو األولى، وىو أمر خطير لمغاية ويحتاج من ا

 صياغة برنامجيا السياسي لمواجية ىذا المكر".
 23/3/2013قدس برس، 

 
عالميين مصريين لمياجمة حماس .27   قدس برس: وثيقة رسمية تكشف التنسيق بين مخابرات رام اهلل وا 

اء ماجد فرج إلى القاىرة: كشفت وثيقة سرية موجية من رئيس المخابرات العامة لدى السمطة الفمسطينية المو 
بمتابعة الساحة المصرية في جياز المخابرات، النقاب  رئيس السمطة محمود عباس عن أداء المجنة الممكفة

عن وجود تنسيق فمسطيني ـ مصري في ترتيب الحممة التي شنتيا بعض وسائل اإلعالم المصرية مؤخًرا 
 اإلخوان المسممين في مصر. ضد حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" من حيث عالقاتيا بجماعة

ويعود تاريخ الوثيقة، التي حصمت عمييا "قدس برس" من مصادر فمسطينية موثوقة، وىي عبارة عن تقرير 
آذار / مارس الجاري، ويتضمن  خاص حول لجنة الساحة المصرية بالمخابرات العامة، إلى السابع من شير

مت بصياغة ثالث بيانات لـحماس وجناحيا العسكري من التقرير ثالثة نقاط أساسية، أوليا أن المجنة "قا
بينيا بيان وزع عمى القنوات األجنبية والباقي تم توزيعيا عمى المواقع المعروفة لمرئيس عباس، بما فييا 

 وسائل اإلعالم المصرية وخاصة صحيفة /الوطن/ وقناة /أون تي في/". 
را وأحدثت تأثيًرا واضحا عمى الشارع المصري، وأن ىذا وأشار التقرير إلى أن ىذه البيانات "القت صدى كبي

التأثير انعكس عمى حركة "حماس" وقياداتيا وكذلك إغالق عدد من األنفاق الحيوية التي تدر عمييا بالمال 
 والسالح".

وحسب، التقرير ذاتو، فقد "كمفت المجنة سفارة السمطة الفمسطينية في مصر بالتواصل مع القنوات المصرية 
مقربة منيا وتزويدىا بالكثير من القصص اإلعالمية التي تساعد في تأكيد الربط بين "حماس" واالخوان ال

 المسممين والضرر البالغ عمى مصر نتيجة ليذه العالقة والتي تفضح دموية حماس وأفعاليا".
يين مميزين في وأشار التقرير إلى أن المجنة استعانت ببعض الجيات الخميجية لدفع بعض المكافآت لصحاف

 صياغة وترويج المعمومات التي يزودونيم بيا"، كما قالت الوثيقة.
 22/3/2013قدس برس، 

 
 

 محيسن: الحكومة القادمة ىي حكومة المصالحة برئاسة عباس ولن يكون فييا وزراء سابقين .28
الجمعة بان  "عربيالقدس ال"وليد عوض: اكد الدكتور جمال محيسن عضو المجنة المركزية لفتح لـ - رام اهلل

الحكومة الفمسطينية القادمة ىي حكومة المصالحة الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس ولن يكون بيا أي 
 وزير من الحكومة الحالية برئاسة الدكتور سالم فياض.



 
 
 

 

 

           23ص                                    6807العدد:                63/3/6023السبت  التاريخ:

فياض عمى خمفية  بإقالةتكون المجنة المركزية لفتح عقدت اجتماعا مع عباس وطالبتو  أنونفى محيسن 
لترتيب لقاء مع الرئيس االمريكي باراك اوباما خالل زياتو لممنطقة خالل االيام الماضية، او عمى  سعيو

 خمفية قبولو استقالة وزير المالية الفمسطيني الدكتور نبيل قسيس دون الرجوع لعباس.
وشكك محيسن في صحة ما نقل عن مصدر فمسطيني وصف بالمطمع دون الكشف عن اسمو بان عباس 

 إلى إقالة فياض من منصبو وتكميف االقتصادي الفمسطيني محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.يتجو 
 23/3/2013القدس العربي، لندن، 

 
 حماس تنعى الشيخ البوطي وتدين االعتداء اإلجرامي .29

تقدمت حركة حماس بالتعازي الخالصة إلى عمماء سورية وشعبيا وعائمة البوطي بوفاة الدكتور : بيروت
 محّمد سعيد رمضان البوطي الذي وافتو المنّية إثر حادث تفجير آثم. الشيخ

(، وصل "المركز الفمسطيني لإلعالم" نسخة عنو، "إنَّنا في حركة 23/3وقالت الحركة في بيان ليا، السبت )
حماس إذ ندين بشّدة االعتداء البشع واإلجرامي الذي تعّرض لو مسجد اإليمان بحي المزرعة في العاصمة 

لسورية دمشق، لنسأل المولى سبحانو أن يحقن دماء الشعب السوري العزيز، وأن يتغّمد برحمتو الواسعة ا
سيامات جميمة في العمم والمعرفة والشريعة والثقافة اإلسالمية، وأن  الشيخ البوطي الذي كانت لو خدمات وا 

 يميم أىمو ومحّبيو جميل الصبر والسموان". 
 22/3/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل"وىي " البحر"و "نير"الال يمكن أن يكون ىناك إال دولة واحدة بين : وزير أريئيلال .60

 ، بقيادة نتنياىو،إن الحكومة الجديدة ،نائب وزير الدفاع اإلسرائيمي ،قال داني دانون: األلمانيةالوكالة 
 "ستعزز االستيطان في ييودا والسامرة والجميل والنقب".

إنو "ال  ،الرجل الثاني في حزب البيت الييودي وىو من المستوطنين ،كد وزير اإلسكان أوري أريئيلكما أ
يمكن أن يكون ىناك إال دولة واحدة بين نير األردن والبحر المتوسط وىي إسرائيل. الفمسطينيون ال ينبغي 

 أن يتطمعوا سوى إلى حكم ذاتي".
برمان بدوره من أن حزبو سيعارض بشكل "قاطع" أي وقف دور ليجكما حذر وزير الخارجية السابق أفي

 لالستيطان.
 66/3/6023الجزيرة.نت، 

 
 مكتب نتنياىو: ليس من حق ليبرمان االعتراض عمى االعتذار اإلسرائيمي لتركيا .62

دور جقال مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيمية، بنيامين نتنياىو، إنو ليس من حق أفي: وكاالتال ،رب59عـ
يبتنا " االعتراض  -رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست والرجل الثاني في تحالف "الميكود ، ليبرمان

 عمى "اعتذار إسرائيل لتركيا عمى حادثة سفينة مرمرة".
 -ونقمت القناة العاشرة اإلسرائيمية مساء أمس الجمعة عن بيان لمكتب نتنياىو قولو، أن " نتنياىو اتصل 

بكافة قيادات األحزاب المشكمة لمحكومة الجديدة وبينيم تسيبي لفني، نفتالي بنت،  -قبيل عممية االعتذار 
اإلسرائيمي موشى  األمنوأضاف البيان أن وزير  .االعتذارإلى أن جميعيم وافقوا عمى  يائير لبيد"، مشيراً 

وأشار بيان  .عمى الخطوة نفسيا وافقا أيضاً  زانتغيعمون، ورئيس األركان في الجيش اإلسرائيمي بيني 
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لمخارجية، وبالتالي ليس من حقو التعميق عمى قرار االعتذار  رمان "ال يعمل اليوم وزيراً بنتنياىو إلى أن لي
 الحكومي" . االئتالفالذي أقر بإجماع بين وزراء 

ن، في وقال ليبرما عمى اليجوم عمى سفينة مرمرة التركية. وانتقد ليبرمان اعتذار حكومة حميفو نتنياىو ألنقرة
عن "عممية الجيش اإلسرائيمي ىو  "دولة إسرائيل"إن اعتذار  :تصريحات نقمتيا وسائل اإلعالم اإلسرائيمية

أن "االعتذار يمس بحافز جنود الجيش اإلسرائيمي، ويقوي األطراف المتطرفة في  خطأ خطير"، مضيفاً 
دا"رفض أردوغان االعتذار  أضاف قائاًل:و  المنطقة"، عمى حد زعمو. تصريحاتو عن الصييونية  نةوا 

 واالعتذار اإلسرائيمي في المقابل يمس بكرامة وبموقف إسرائيل في المنطقة والعالم أجمع".
 63/3/6023، 48عرب 

 
 أوباما بسمسمة قرارات تشجع الفمسطينيين عمى العودة لممفاوضاتيعد نتنياىو  .66

من رئيس  يكي باراك أوباما تمقى وعداً لرئيس األمر اقالت مصادر إسرائيمية إن : نظير مجمي - تل أبيب
الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو باتخاذ سمسمة قرارات تسيل أوضاع الفمسطينيين وتشجع قيادتيم عمى 

وأكدت ىذه المصادر أن االجتماع الثاني، الذي عقد أمس بين أوباما ونتنياىو،  القدوم إلى محادثات قريبة.
حول اإلجراءات اإلسرائيمية المتوقعة، وأن  معمقاً  الموعد المقرر، شيد بحثاً والذي استغرق ساعة أكثر من 

 ومواقفيا المتشددة. "إسرائيل"باستئناف المفاوضات رغم تركيبة الحكومة اليمينية في  أوباما خرج منو متفائالً 
مام استئناف بيذا التطور، وقال إن جيود أوباما تفتح الطريق أ زورحب الرئيس اإلسرائيمي شمعون بيري

مسيرة السالم نحو تحقيق ىدف الدولتين. وأضاف أنو واثق من أن اإلمكانات لتحقيق ىذا السالم باتت بعد 
فال شك "ىذه الزيارة واقعية أكثر من أي وقت مضى، ألن الرئيس أوباما ربط بين السالم وىزيمة اإلرىاب.. 

يكتان في محاربة اإلرىاب، ولذلك فإنيما شريكتان أيضا أن القيادتين الفمسطينية الحالية واإلسرائيمية أيضا شر 
 ."في السعي لمسالم

يوجد لدى أوباما سحر خاص؛ فأنا أصدق أنو يقف إلى "وقالت النائبة تسيبي حوطوبيمي، من الميكود: 
 جانب إسرائيل وأنو سيمنع إيران من التسمح النووي. وكل ما قالو في الموضوع الفمسطيني يمكن بمعو ما دام

 ."يتفق معنا عمى ضرورة استئناف مفاوضات السالم من دون شروط مسبقة
لكن النائب تساحي ىنغبي قال إنو يخشى أن تكون إدارة الرئيس أوباما قد قررت تكرار تجربة كوريا 
الشمالية، فتستسمم في نياية المطاف لواقع إيران نووية. لكنو أشاد برفض أوباما المطمب الفمسطيني بتجميد 

 الستئناف المفاوضات. ناء االستيطاني شرطاً الب
بخطابات أوباما وجيوده. فقال النائب نيتسان ىوروفتش  "إسرائيل"وأشاد قادة األحزاب الميبرالية واليسارية في 

ديما امن نفسيا. وقال شاؤول موفاز، رئيس حزب ك "إسرائيل"إن أوباما جاء لينقذ  "ميريتس"من حزب 
ح لمحكومة اإلسرائيمية بأنو لن يقبل بعد االستمرار في الجمود في الموضوع المعارض، إن أوباما أوض

 الفمسطيني. ونسف كل التوقعات بأن يوضع ىذا الموضوع عمى الرف.
مدرسة "وعمى الصعيد التحميمي، قال البروفسور إيتان غمبوع، الخبير في شؤون الواليات المتحدة، ورئيس 

، إن زيارة "بار إيالن"في جامعة  "السادات لمدراسات االستراتيجية -ن مركز بيغي"والباحث في  "االتصاالت
نجحت في المدى الفوري، ولكن فقط عمى المدى البعيد ال يمكن الجزم بما إذا كان  "إسرائيلـ"باراك أوباما ل

 قد حقق أىدافو.
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بع سنوات وألقى قبل أر  "إسرائيل"وقال الكاتب الصحافي حيمي شميف، إنو لو كان أوباما قد وصل إلى 
 خطابات شبيية بخطاباتو الحالية، لكان نجح في تغيير وجو الشرق األوسط.

 63/3/6023الشرق األوسط، لندن، 
 

 "إسرائيلـ"بميون دوالر قيمة المساعدات األمريكية ل 63336 .63
ت المتحدة قيمة المساعدات التي قدمتيا الواليا أنمعطيات إسرائيمية  : أشارتآمال شحادة -القدس المحتمة 

من الناتج المحمي اإلجمالي  %5بميون دوالر، وىي تشكل   34437بمغت  3023إلسرائيل حتى عام 
 لالقتصاد اإلسرائيمي.

 الكونغرس، وىي ال أبحاثفي خدمة  أعدتواعتمد معدو المعطيات عمى بيانات من الواليات المتحدة، 
في السنوات األخيرة لزيادة رأس المال في  "إسرائيل"مميار دوالر، قدمت إلى  :2تشمل ضمانات بقيمة 

وبحسب ما نشره الممحق االقتصادي لجريدة  ."إسرائيلـ"الخارج، كما ال تشمل نقل فائض المعدات العسكرية ل
، فقط ألىداف أساسية، مثل :2:5كانت في البداية، عام  "إسرائيلـ"ن المساعدات األمريكية لإ"ىآرتس" ف

لتشمل مساعدات عسكرية لترتفع  :2:6تيعاب الالجئين الييود، وتوسعت عام شراء المواد الغذائية واس
ثم عند توقيع اتفاقية السالم مع مصر. وعام  2:84و 2:78بين الحروب  األكبر. وكانت القيمة تدريجياً 
 بميون دوالر. 37:بقيمة  سخياً  دعماً " إسرائيل"تمقت  2:87

مميارات دوالر سنويًا،  4جمدت المساعدات عمى مستوى نحو  ومنذ ذلك الوقت، بحسب البيانات األمريكية، 
قرر  9::2بميون دوالر لممساعدات المدنية. وفي عام  233مميار دوالر لممساعدات العسكرية و 239منيا 

 كل المساعدات تحت اسم مساعدات أمنية. إدراجرئيس الحكومة، في ذلك الوقت، بنيامين نتنياىو 
دات األمريكية، كجزء من الناتج المحمي اإلجمالي إلسرائيل، بانخفاض مستمر، ن معدل المساعأ إلىيشار 

من الناتج المحمي اإلجمالي في  %233شكمت المعونة نحو  3023. في عام 3005منذ عام  %3وأقل من 
، ومتوقع أن تتقمص المعونة قميال في العام المقبل، عمى ضوء التخفيضات الموسعة في ميزانية "إسرائيل"
 واليات المتحدة بأكمميا.ال

 63/3/6023الحياة، لندن، 
 

 معاريف: جون كيري سيقود المساعي األمريكية إلحداث تقدم بين "إسرائيل" والفمسطينيين .64
إلى أن وزير الخارجية  33/4الجمعة  أشارت جريدة معاريف اإلسرائيمية يوم: عوض الرجوب -الخميل 

 "إسرائيل"لقادم المساعي األمريكية إلحداث تقدم بين األمريكي جون كيري سيقود في نصف السنة ا
والفمسطينيين، موضحة أن األمريكيين يفحصون في ىذه المرحمة عدة إمكانيات، ولكنيم لم يبموروا بعد 

 مبادرة سالم مرتبة.
ى ورجحت الجريدة أن المحادثات ستستأنف، بعد عودة كيري إلى القدس السبت القادم وبعد لقائو نتنياىو، عم

 "إسرائيل"مستوى المبعوثين )بالقيادة الرسمية لتسيبي ليفني وبإشراف مبعوث نتنياىو، إسحق مولخو( بين 
 "إسرائيل"وأضافت أن كيري سيحدد في جولتو المكوكية الفوارق التي بين مواقف  والفمسطينيين.

ات بناء ثقة" تجاه والفمسطينيين، والتقدم من ىناك إلى األمام، مشيرة إلى أن نتنياىو يرفض "خطو 
 الفمسطينيين دون تعيد مسبق من جانبيم بما سيأتي في المسيرة.
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دولة لمشعب الييودي، وتذكيره أن عمى الفمسطينيين  "إسرائيل"ونوىت الجريدة بإعالن الرئيس األمريكي أن 
 أن يعترفوا بذلك.

 66/3/6023الجزيرة.نت، 
 

 اتفقا عمى عدم التدخل في سوريةونتنياىو  أوبامامصادر استخبارية إسرائيمية:  .65
، أوباماالرئيس األمريكي، باراك  أنذكرت مصادرة استخبارية إسرائيمية : آمال شحادة -القدس المحتمة 

 أبيباإلسرائيمي بنيامين نتنياىو، اتفقا عمى عدم التدخل في سورية كما ال تتخذ واشنطن وتل رئيس الوزراء و 
يحدث في سورية. في مقابل ىذا التفاىم وافق الرئيس أوباما، وعمى  موقف بما بأيخطوات ليا عالقة  أية

الرغم  الوضع االقتصادي الصعب لمواليات المتحدة، تخصيص أموال أخرى لتمويل منظومات اعتراض 
الصواريخ اإلسرائيمية، خاصة  "القبة الحديدية" والبدء بمداوالت لتمديد وتوسيع المساعدات العسكرية إلى 

سنوات أخرى بعد أن ينتيي االتفاق الحالي الساري المفعول والمتوقع أن ينتيي عام  20لمدة  "إسرائيل"
3028. 

 "إسرائيل"وبحسب مصادر  استخبارية إسرائيمية فإن التعاون العسكري واالستخباراتي بين الواليات المتحدة و
لن تفعل ذلك بدون التنسيق لنفسيا بحق مياجمة إيران لكنيا  "إسرائيل"سيتسع ويتعمق، في وقت تحتفظ 

 ونتنياىو. أوباماالمسبق مع واشنطن، وفق ما اتفق بين 
 63/3/6023الحياة، لندن، 

 
 من اإلسرائيميين ال يثقون بأوباما %53استطالع:  .66

قال استطالع لمرأي أجراه معيد أبحاث إسرائيمي ونشرت معطياتو أمس الجمعة، : برىوم جرايسي -الناصرة 
% قالوا إنيم يثقون 56من اإلسرائيميين ال يثقون بالرئيس األمريكي باراك أوباما، مقابل % 64أن أكثر من 

وجاء االستطالع في إطار االستطالع الشيري الذي يجريو "المعيد اإلسرائيمي لمديمقراطية"، وُيعرف  بو.
ين لالعتماد عمى % من اإلسرائيميين غير مستعد6436 باسم "مؤشر السالم، وجاء في نتائج االستطالع، أن

% يثقون بالرئيس األمريكي ويعولون عميو في أن يأخذ بالحسبان مصالح إسرائيل ويحافظ 56أوباما. مقابل 
 عمييا.

وقال القائمون عمى االستطالع، إنو تم تسجيل ارتفاع بمن يعتقدون أن أوباما "لديو شعور ود تجاه إسرائيل"، 
% في االستطالع األخير، وقال 47ماضي، إلى أكثر من ابريل من العام ال /% في شير نيسان:3من 
 ."إسرائيل"% إن أوباما "حيادي في موقفو من 62

إنيم يعتقدون أن  "إسرائيل"% من الجميور الييودي في 64، فقد قال "إسرائيلـ"من حيث التوقعات من زيارة ل
لمزيارة نتائج ذات مغزى ما، تجد بأن تكون  مسبقاً  لو لم يكن متفقاً  "إسرائيل"أوباما ما كان ليصل إلى 

% من الجميور الييودي ال يؤمنون بأن الزيارة 46تعبيرىا في تخفيف حدة مواقف الطرفين. بالمقابل، فإن 
 ستجمب أي نتائج.

 63/3/6023الغد، عّمان، 
 

 "إسرائيل" "تعاقب" شرطيًا قتل فمسطينيًا بإلزامو بالخدمة المدنية .67
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أشير خدمة مدنية  5أشير مع وقف التنفيذ وعامين و 7ئيمية حكمًا بالسجن أصدرت محكمة إسرا :واموكالة 
 قاتل الشييد حازم عادل أبو الضبعات. "رتسون بورا"لمكيان عمى الشرطي الصييوني 

وىو مكبل اليدين وممقى عمى  3020/:/25جدير بالذكر أن الشييد الضبعات قتل برصاص الشرطي في 
 األرض عمى وجيو.

 63/3/6023رقة، الخميج، الشا
 

 إصابة رئيس بمدية االحتالل في عكا بجروح إثر محاولة اغتيالو .68
قالت مصادر عبرية إن رئيس بمدية مدينة عكا االحتاللية شمعون النكري، تعرض فجر يوم الجمعة  :عكا
 ية.، لمحاولة اغتيال، بعد قيام مجيولين بإطالق النار عميو، بالقرب من مدخل بمدة )المكر( العرب33/4

وأضافت المصادر أنو تم نقل النكري إلى مستشفى الجميل الغربي في مدينة نياريا، وىو مصاب بجراح 
 وصفت أنيا "متوسطة". 

 66/3/6023قدس برس، 
 

 خالل زيارة أوباما المدينة  "إسرائيلـ"كي ليتظاىرات في بيت لحم منددة باالنحياز األمر  .69
ئل منظمة التحرير وأىالي االسرى ومؤسسات المجتمع كتب حسن عبد الجواد: تظاىرت فعاليات فصا

مس بدعوة من لجنة التنسيق الفصائمي في المحافظة ضد زيارة الرئيس أالمدني في محافظة بيت لحم 
ومواقفيا في  لـ"إسرائيل"كي يكي باراك اوباما لبيت لحم وفمسطين ورفعوا شعارات منددة باالنحياز االمر ياالمر 

عشرات االعالم وقد رفع المشاركون افل الدولية تجاه حقوق الشعب الفمسطيني. االمم المتحدة والمح
الفمسطينية واعالم فنزويال وتونس وكوبا وصور االسرى المضربين عن الطعام وخاصة صور االسير سامر 

االجراءات إال أن العيساوي وشعارات تعكس معاناة االسرى في سجون االحتالل وتطالب بإطالق سراحيم. 
الشمالي حالت دون الوصول الى دوار بوتين الذي كان من المفترض ان  الدىيشة منية عند مدخل مخيماال

دعا المتظاىرون الى رحيل االحتالل ونددوا قد في زيارتو لكنيسة الميد. و اوباما يمر من جانبو موكب 
نظم المركز الفمسطيني و، في السياق ذاتباالستيطان وجرائم المحتمين وىتفوا لفمسطين والوحدة الوطنية. و 

لمصادر حقوق الالجئين "بديل" اعتصاما رفعوا خاللو شعارات تؤكد عمى الثوابت الفمسطينية كرسالة لمرئيس 
 كي تطالبو بااللتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.ياالمر 

 63/3/6023، األيام، رام اهلل
 

 م قرابين الفصح في المسجد األقصىمنظمات إسرائيمية تدعو إلى تقديىناك : مؤسسة األقصى .30
، النقاب عن أن 59كشفت "مؤسسة األقصى لموقف والتراث" في األراضي المحتمة عام : القدس المحتمة

منظمات إسرائيمية تطمق عمى نفسيا اسم "االئتالف من أجل الييكل" بدأت منذ أيام حراكًا نشطًا في نطاق 
المزعوم عمى حساب المسجد األقصى المبارك، ومن ضمنيا إجراء  فعالياتيا الداعية إلى تسريع بناء الييكل

تدريبات ومراسم افتراضية لتقديم قرابين "الفصح العبري"، في الييكل المزعوم، كما طالبت ىذه المنظمات 
وىي التسمية الباطمة التي يطمقيا االحتالل عمى  -ودعت إلى تقديميا عمميًا وميدانيًا عمى "جبل الييكل"

 األقصى المبارك. المسجد
 66/3/6023، قدس برس
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 وباماأبسبب زيارة  األقصىباحة المسجد  إلىعمى الدخول  تفرض قيوداً  "إسرائيل" .32

ن دخول الفمسطينيين الى باحة المسجد االقصى في أا ف ب: اعمنت الشرطة االسرائيمية الجمعة  -القدس 
واالراضي الفمسطينية.  لـ"إسرائيل"كي باراك اوباما بسبب زيارة الرئيس االمري القدس الشرقية سيكون محدوداً 

وحدىم الرجال الذين تفوق اعمارىم الخمسين سنة وفي قائمة "واوضحت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري 
الدخول الى الباحة التي سيكون الوصول  بإمكانيمحوزتيم بطاقة ىوية اصدرتيا السمطات االسرائيمية سيكون 

 ."حرا بالنسبة الى النساءالييا في المقابل 

 63/3/6023، القدس العربي، لندن
 

 وجرح العشرات الغربية قمع مسيرات سممية بالضفة .36
قمعت قوات االحتالل مسيرات في بمعين والنبي صالح : وكاالتال ،نائل موسى ،الحياة الجديدة -محافظات
ما أدى إلى اصابة العشرات بجروح في الضفة الغربية منددة باالستيطان وجدار الفصل العنصري، والخضر 

رشق مستوطنو "بيت ايل"، مواطنين ومركباتيم بالحجارة بينيا ومن جية أخرى، بينيم متضامن نرويجي. 
 مركبة محافظ رام اهلل والبيرة ليمى غنام.

 63/3/6023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 أطفال بانفجار في غزة سبعةفمسطين: إصابة  .33
إن "جسمًا مشبوىًا انفجر قرب أحد المنازل  ،قطاع غزة فمسطيني فيال مصدر طبي ق: يو بي آي -غزة 

 منيم من عائمة الشاعر". 7إصابات  8في حي السالم شرق رفح، تسبب بوقوع 
 63/3/6023لندن، الحياة، 

 
 إخراج المسمحين لمعودة إليو ب في سورية لممطالبة ألىالي مخيم اليرموكفمسطيني اعتصام  .34

فصائل الثورة الفمسطينية في سورية، خالل اعتصام أمام جامع البشير في مخيم اليرموك  دعت :سانا
إنياء حالة المعاناة التي يتعرض ليا أبناء الشعب الفمسطيني "لالجئين الفمسطينيين في دمشق، أمس، إلى 

ييا أسماء المدن . ورفع المشاركون في االعتصام األعالم الفمسطينية ولوحات كتب عم"القاطنين في المخيم
خالئو من السالح والمسمحين  العربية داخل فمسطين المحتمة، وشعارات تطالب بعودة األمن إلى المخيم وا 

 ليتمكن األىالي من العودة إلى منازليم.
 63/3/6023، السفير، بيروت

 
 

 رفضًا لمفتنة  فمسطينية : مسيرة شعبيةفي لبنان عين الحموةمخيم  .35
، جالت مسيرة شعبية حاشدة في "رفضًا لمفتنة واالقتتال داخل مخيم عين الحموة"تحت شعار  :محمد صالح

فادي عوض، كممة أكد فييا أن  "المبادرة الشعبية". والقى عضو "المبادرة الشعبية"المخيم أمس، بدعوة من 
م، واحترام حرمة وحدة المخيم وأمنو واستقراره يتطمب إعادة النظر من القوى الوطنية واإلسالمية لحماية المخي

. ودعا إلى العمل من أجل تكريس األمن واالستقرار في "بارد ثان"الدم فيو، وعدم السماح بتحويمو إلى 
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ال خيار سوى "أن  من جيتو أكد فقد الشيخ أبو شريف عقل، "عصبة األنصار"الناطق باسم أما المخيم. 
. ورأى أمين سر "زعة األمن واالستقرارالتفاىم وتفويت الفرصة عمى أي عبث في المخيم، يؤدي إلى زع

سياسة الحل المؤقت "في مخيمات صيدا فؤاد عثمان أن  الفمسطينيينلجنة الدفاع عن حق العودة لالجئين 
فوق الجميع،  فمسطينيينلم تعد مقبولة اليوم، ألن مصمحة شعبنا وأىمنا في المخيم وقضيتنا كالجئين 

 ."الفمسطينية بالمشاركة في طاولة حوار إلنياء ذيول ما حصلوانطالقًا من ذلك، نطالب جميع القوى 
 63/3/6023، السفير، بيروت

 
 ىمام سعيد: "االنتفاضة في الضفة قادمة لتزيل االحتالل وأذنابو" .36

شارك آالف األردنيين في ميرجان "األقصى في خطر" الذي أقامتو الحركة اإلسالمية بالقرب من : عمان
 (.3-11األردنية عمان الجمعة ) دوار الداخمية بالعاصمة

وقال الدكتور ىمام سعيد المراقب العام لإلخوان المسممين في األردن "إن االنتفاضة قادمة ال محالة في 
وأضاف سعيد في  الضفة الغربية لتعصف باالحتالل وأعوان االحتالل، من شرطة دايتون ومن دربوىم".

"إن الشعب األردني في المقدمة لتحرير األقصى.. وقضية خطبة الجمعة التي ألقاىا في موقع الميرجان 
األقصى قضية أردنية بامتياز ونحن أكثر الناس ارتباطا ببيت المقدس". وتحدث عن "بطوالت الجيش 
األردني ومن عاونيم من المقاتمين في معركة الكرامة"، وقال: "المعركة كسرت جبروت االحتالل ولم ينتصر 

ولفت إلى أن االحتالل "ظن أن الطريق  ا زلنا حتى اليوم نعيش انتصار الكرامة".في معركة بعدىا ونحن م
 مميد الحتالل األردن لكن حساباتو خابت حين امتمك الجنود إرادتيم وكسروا شوكة العدو".

ية ورفض سعيد زيارة أوباما إلى األردن وقال "أوباما يأتي اليوم إلى األردن وباألمس كان يبارك الدولة الييود
في فمسطين، ولعمو يعمم أن مئات اآلالف من أبناء األردن ىم ميجرون من فمسطين ومشردون عن أرضيم 

وأضاف "إذا كان أوباما يبشر اليوم ويطالب بالدولة الييودية فإننا اليوم نبشر ونؤكد عمى الدولة  وحقوقيم".
راء تفاقم نكبة فمسطين كما فعل اإلسالمية في فمسطين والقدس"، موضحا "إن أمريكا ورؤساءىا كانوا و 

اإلنجميز قبميم حينما زرعوا ىذه النبتة الخبيثة في المنطقة وأىل األردن يرفضونيا ويرفضون زيارتو الى 
 بالدىم".

واستنكر استمرار رئيس السمطة محمود عباس بنيج المفاوضات وتساءل: "كيف يؤتمن عباس عمى القضية 
التنازل عن األقصى كامال في الوقت الذي تنيش فيو المستوطنات  وقد تنازل عن صفد وليس بعيدا عنو

 أحشاء الضفة الغربية".
 44/3/4103المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 

 "إسرائيل"حزب اهلل: أوباما شريك بجرائم  .37
التي  إسرائيلفي  أوباماباراك  األميركيرد "حزب اهلل" المبناني عمى تصريحات الرئيس : ا ف ب -بيروت 

"شريك كامل في جرائم العدو"،  أوباما أن"، معتبرًا إرىابيةاعتبار حزب اهلل "منظمة  إلىفييا العالم  دعا
 ويتحدث "كموظف فيو ال كرئيس دولة مستقمة".
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 تواالمتالءاحاول "فرض الشروط  أوباما إنفي الحزب  اإلعالميةوقال بيان صدر عن مكتب العالقات 
لة ييودية صافية في المنطقة والبدء بالتطبيع الشامل معيا، فيما لم عمى العرب لقبول كيان العدو كدو 

 من المطالب الفمسطينية المحقة، كعودة الالجئين ومدينة القدس ووقف الزحف االستيطاني". أيتستوقفو 
 إدارةذلك اظير "كأن الذي يتحدث ىو موظف في الكيان الصييوني، وليس ارفع مسؤول في  أن وأضاف

 ىي الواليات المتحدة األميركية".دولة مستقمة 
 43/3/4103الحياة، لندن، 

 
 األنفاق بين مصر وقطاع غزةالسيسي يرفض طمب مرسي وقف ىدم المبنانية:  األخبار جريدة .38

الـــرئيس المصـــري محمـــد مرســـي، أمـــس قيـــادة المنطقـــة المركزيـــة العســـكرية فـــي  زار :القـــاىرة – إيمــان إبـــراىيم
مــع كبـــار الضــباط، وألن عنــوان زيــارة مرســـي محاولــة اســتدراك التقصــير مـــن صــالة الجمعــة  وأدىالعباســية 

مؤسسة الرئاسة في االحتفال بذكرى استرداد طابا من العدو الصييوني، لم يتأخر في كممتو أمام قادة األفـرع 
ت المختمفة والضـباط وجنـود المنطقـة المركزيـة بحضـور وزيـر الـدفاع عبـد الفتـاح السيسـي ورئـيس أركـان القـوا

المســمحة صــدقي صــبحي، فــي تأكيــد اعتــزازه بــدور القــوات المســمحة فــي تــأمين مــدن قنــاة الســويس والمنشــآت 
 الحيوية.

لكــن بعيــدًا عــن ىــذه التصــريحات الرســمية، فــإن تســريبات كــواليس زيــارة مرســي لممنطقــة المركزيــة تفيــد بأنيــا 
، وفـق "تيم فـي ىـدم اإلنفـاقالستيعاب غضب السيسي الجـارف مـن تصـرفات قيـادات حمـاس وتـدخال"جاءت 

 ."األخبار"ما أكدتو مصادر مطمعة لـ
ىذه المصادر تحدثت أيضًا عـن قيـام المرشـد العـام لجماعـة اإلخـوان المسـممين، محمـد بـديع، بالتأكيـد لـرئيس 

ىنيــة، الــذي تتحــدث معمومــات عــن أنــو قــام بزيــارة ســرية لمصــر  إســماعيل الفمســطيني فــي قطــاع غــزةوزراء 
زيارة خالد مشعل قبل أيام، التزام الجماعة وقف ىدم األنفاق التي ُتَعـّد شـريان الحيـاة االقتصـادية  بالتزامن مع

أن قمـة حيمـة حمــاس أمـام وقـف ىـدم األنفـاق، سـبب بـدييي لفشــل "محركـة فـي القطـاع. المصـادر نفسـيا رأت ل
نائـب المرشـد خيـرت وساطة قـام بيـا مرسـي عبـر محاولـة عقـد اجتمـاع بـين ىنيـة والسيسـي، وفشـل توسـطات 

الشـــاطر الـــذي أبـــدى اســـتعداده لمقابمـــة السيســـي فـــي مكتـــب رئـــيس الـــوزراء، ىشـــام قنـــديل، فـــي آخـــر اجتمـــاع 
آذار الماضـــي، إال أن السيســـى رفـــض لعـــدم وجـــود صـــفة رســـمية تجمعـــو والشـــاطر  24فـــي  الـــوزراءلمجمـــس 

جــع عــن اســتكمال مخطــط ىــدم وأكــد السيســي لمرســي، حســب المصــادر العســكرية، أنــو ال ترا ."بمكتــب قنــديل
 األنفاق، وأنو ال مجال لمحديث مع قيادات حماس

 63/3/6023األخبار، بيروت، 
 

 إسرائيمية إلثارة الفتنة في المنطقة -كية يإيران: اغتيال البوطي سيحبط مخططات أمر  .39
ـــة،  ـــيس اتحـــاد عممـــاء بـــالد الشـــام الشـــيخ محمـــد ســـع أنأعمنـــت وزارة الخارجيـــة اإليراني يد رمضـــان اغتيـــال رئ

اإلسرائيمية إلثارة الفتنة الطائفية بالمنطقة. واعتبرت في  - البوطي، سيحبط ما اعتبرتو المخططات األميركية
ســـيحبط المخطـــط المشـــؤوم الـــذي تتابعـــو أميركـــا والصـــييونية المجرمـــة وعمالئيمـــا  مقتـــل البـــوطيبيـــان، أن "
عات الطائفيــة وارتكــاب المجــازر ضــد األبريــاء فــي الــذين يســعون، إلــى إثــارة الفرقــة وتــأجيج الصــرا .اإلقميميــين
 سورية".

63/3/6023النيار، بيروت،   
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 شركة ييودية تتولى تحسين صورة السعودية :مجمة "ىاربر" األمريكية .40

مميــون  200كيــة الشــيرية، أن المممكــة الســعودية التــي أنفقــت أكثــر مــن ياألمر  "ىــاربر"ذكــرت مجمــة األخبــار: 
عشرة الماضية عمى البروباغندا األميركية، تستعين اآلن بخـدمات أكبـر شـركة عالقـات دوالر خالل األعوام ال

التـرويج لمصـالح المممكـة داخـل "التـي يممكيـا الييـودي ريتشـارد إيـديممن، مـن أجـل  "إيـديممن"عامة فـي العـالم 
 ."المنظمات الدولية ومراقبي األمم المتحدة

 63/3/6023األخبار، بيروت، 
 

 أن ال بديل عن حل الدولتينردن ويؤكد أوباما يزور األ  .42
العاىـل األردنـي الممـك عبـد و تصدرت المباحثات بين والرئيس األميركي باراك أوباما : محمد الدعمو - عمان

الممـك عبـد "وقالت مصـادر مطمعـة إن  اهلل الثاني، عممية السالم في منطقة الشرق األوسط، وسبل استئنافيا.
امــا الحاجــة الممحــة إلحيــاء المباحثــات بــين الفمســطينيين واإلســرائيميين، اســتنادا إلــى اهلل الثــاني أكــد لمــرئيس أوب

وأضـــافت المصـــادر أن  ."حـــل الـــدولتين الـــذي يشـــكل الســـبيل الوحيـــد لتحقيـــق الســـالم العـــادل والـــدائم والشـــامل
استئناف عممية الرئيس أوباما أطمع الممك عمى وجية نظر رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو بضرورة 

السالم عمى مراحل واستثناء ممف القدس والالجئين، إال أن الجانب األردني أكد عمى بدء المباحثات لممرحمة 
 النيائية.

وأشــارت المصــادر إلــى أن الجانــب األميركــي عــرض عقــد لقــاء يضــم الفمســطينيين واإلســرائيميين، وبحضــور 
مايو المقبـل، حيـث رحبـت عمـان بيـذا االقتـراح، حيـث  ار/أي األردنيين واألميركيين في عمان في مطمع شير

 سيقوم وزير الخارجية األميركي جون كيري بمتابعة ىذا االقتراح مع بقية األطراف.
وأكــد الممــك عبــد اهلل الثــاني والــرئيس أوبامــا فــي مــؤتمر صــحافي عقــده عقــب المباحثــات المغمقــة عمــى أىميــة 

 ق األوسط، وأن ال بديل عن حل الدولتين.المضي نحو إحياء عممية السالم في الشر 
63/3/6023الشرق األوسط، لندن،   

 
 مشاريع قرارات لصالح القضية الفمسطينية خمسةيعتمد  اإلنسانمجمس حقوق  .46

اعتمد مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف في دورتو العاديـة : يو بي آي -القدس المحتمة 
شاريع قرارات لمصمحة دولة فمسـطين، قـدمتيا بعثـة المراقبـة الدائمـة لدولـة فمسـطين الثانية والعشرين، خمسة م

 لدى األمم المتحدة في جنيف.
وذكرت وكالـة األنبـاء الفمسـطينية الرسـمية "وفـا" أن "المجمـس وافـق عمـى مشـروع القـرار المتعمـق بحـق الشـعب 

 ات المتحدة".صوتًا مقابل رفض الوالي 57الفمسطيني في تقرير مصيره بغالبية 
وأضافت إنو "تم اعتمـاد مشـروع قـرار حـول حالـة حقـوق اإلنسـان فـي األراضـي الفمسـطينية المحتمـة، بمـا فييـا 

صــوتًا ورفــض أميركــا، ومشــروع قــرار حــول االســتيطان اإلســرائيمي فــي األراضــي  75القــدس الشــرقية بغالبيــة 
ًا ، فيمـا صـوتت أميركـا بـال، وتحفـظ كـل مـن صـوت 55الفمسطينية المحتمة بما فييا القـدس الشـرقية وحظـي بــ 

 كينيا وساحل العاج".
ونال المشروع الرابع حول "متابعة تقريـر البعثـة الدوليـة المسـتقمة لتقصـي الحقـائق"، مـن أجـل التحقيـق فـي مـا 
يترتـــب عمـــى المســـتوطنات اإلســـرائيمية مـــن تـــداعيات بالنســـبة إلـــى الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية واالقتصـــادية 
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تماعيـــة والثقافيـــة لمشـــعب الفمســـطيني، فـــي جميـــع أنحـــاء األراضـــي الفمســـطينية المحتمـــة بمـــا فييـــا القـــدس واالج
 صوتًا فيما صوتت أميركا بال، ولم تشارك أثيوبيا بالتصويت". 56الشرقية، 

ع أما مشروع القرار الخامس فكان حول متابعة تقرير بعثة األمـم المتحـدة الدوليـة لتقصـي الحقـائق بشـأن النـزا
دول ىـــي: سويســـرا وتشـــيكيا و أثيوبيـــا  5صـــوتًا وتحفظـــت  53فــي غـــزة والمشـــيور بتقريـــر غولدســـتون، ونـــال 

 وكينيا، فيما صوتت الواليات المتحدة بال.
63/3/6023الحياة، لندن،   

 
 في بيت لحموكنيسة الميد بعد زيارة ضريح ىيرتزل  "إسرائيل"أوباما يغادر  .43

أوبامــا رحمتــو اإلســرائيمية أمــس. وّدع قــادة الدولــة العبريــة، ووقــف دقــائق  أنيــى": أ ف ب"، رويتــرز، "الســفير"
صمت أمام ضريح مؤسس الصييونية ثيودور ىيرتزل وقبر رئيس الوزراء األسبق إسحق رابين، ليعيـد ويؤكـد 

 ، بحسب قولو. "التاريخية" "إسرائيل"مرة أخرى ييودية دولة 
ن الـرئيس اإلسـرائيمي شـمعون بيريــز ورئـيس حكومتـو بنيــامين وكمـا وعـد، وقـف أوبامــا أمـام ضـريح ىيرتـزل بــي

التـذكاري لضـحايا اليولوكسـت، ليضـفي  "يـاد فاشـيم"نتنياىو، قبل أن ينتقل إلى قبر رابين. وقام بزيـارة نصـب 
، مضـيفًا "ال يمكـن أن يكـون ىنـاك شـيء أكثـر قـوة"عمى رحمتو اإلسرائيمية أواًل، حيث قال  "التممق"المزيد من 

ليست موجودة بسبب اليولوكسـت،  "إسرائيل"في أرضكم التاريخية، لنقميا وليسمعيا العالم أجمع... دولة ىنا "
 ."لكن بفضل بقاء دولة ييودية قوية... اليولوكست لن تتكرر

أما آخر محطاتو في األراضي الفمسطينية، فكانت كنيسة الميد في بيت لحم، حيث التقى الرئيس الفمسطيني 
وشاركو في الزيارة وزير خارجيتو جون كيري. وقامت العاصفة الرممية بدورىا، وجعمتو يتوجو محمود عباس، 

إلــى كنيســة الميــد بالســيارة ولــيس بالمروحيــة، فمــا كــان مــن الشــرطة اإلســرائيمية إال أن أغمقــت تمامــًا الطــرق 
فــي القــدس الغربيــة  الرئيسـية بــين بيــت لحــم والقــدس، مـا ســمح لمموكــب بــالتحرك بســرعة مـن فنــدق الممــك داود

غرينغــــو )كممــــة اســــبانية تســــتخدم "إلــــى الكنيســــة. إال إن متظــــاىرين وقفــــوا عمــــى الطرقــــات، ورفعــــوا الفتــــات 
 ."لالستخفاف باألميركيين(، عد إلى مستوطنتك

63/3/6023، بيروت، السفير  
 

 أوباما يؤكد أىمية إعادة العالقات التركية اإلسرائيمية لطبيعتيا .44
عمـــن الـــرئيس األميركـــي بـــاراك أوبامـــا، أنـــو "يـــولي أىميـــة كبيـــرة إلعـــادة العالقـــات التركيـــة أ: وكالـــة األناضـــول

وأعـرب أوبامـا، فـي بيـان كتــابي  اإلسـرائيمية إلـى طبيعتيـا، مـن أجـل دفـع عمميـة الســالم واألمـن فـي المنطقـة".
ردوغــان، ونظيــره عــن "ســعادتو البالغــة لممكالمــة الياتفيــة التــي جــرت بــين رئــيس الــوزراء التركــي رجــب طيــب أ

، والتي قدم فييـا األخيـر اعتـذارًا لتركيـا عمـى اليجـوم الـذي شـنتو قواتـو عمـى سـفينة نتنياىواإلسرائيمي بنيامين 
عمـــى "أىميـــة التقـــارب بـــين الـــدولتين الكبيـــرتين"، موضـــحًا أن "االتصـــال الـــذي تـــم بـــين  وأكـــد "مـــافي مرمـــره".

ا بينيمـا فـي العديـد مـن الفـرص المقبمـة، إلزالـة سمسـمة مـن الزعيمين مـن شـأنو أن يعطـي إمكانيـة لمتعـاون فيمـ
 األمور العالقة بينيما".  

63/3/6023الحياة، لندن،   
 

 مميون دوالر لصالح السمطة الفمسطينية 500الواليات المتحدة تفرج عن  .45
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ق الواليـــات المتحـــدة عـــن المســـاعدات الماليـــة لمســـمطة الفمســـطينية، والتـــي ســـب : أفرجـــتكـــاالتو  – 59عـــرب
الجمعــة  أمــس أعمنــتمميــون دوالر، بحســب مــا  600قبــل شــيرين، والمقــدرة بـــ  األمريكــيوجمــدىا الكــونغرس 

 .أميركية مسئولة
مميــون دوالر مــن المســاعدة  3:638 أدرجنــا، "اليــوم األميركيــةوقالــت فيكتوريــا نوالنــد المتحدثــة باســم الخارجيــة 

 ".3024 مميون دوالر في ميزانية 300)..( و 3023في ميزانية 
ـــــون دوالر مخصصـــــا لممســـــاعدة  2:638مبمغـــــا بقيمـــــة  3023وتشـــــمل المســـــاعدة المدرجـــــة فـــــي موازنـــــة  ممي

لمتنمية الدولية وآخر بقيمة مئـة مميـون دوالر مخصصـا  األميركيةوالتنموية من الوكالة  واإلنسانيةاالقتصادية 
 لمكافحة المخدرات.

 فتتمثل في مساعدة مباشرة لميزانية السمطة الفمسطينية. 3024مميون دوالر المدرجة في ميزانية  300ال أما
 إضـافيةمميـون دوالر  300تسعى لتوفير  أنيافي نياية شباط في الكونغرس  أوباماالرئيس باراك  إدارةوقالت 

 الفمسطينية. األراضيلمتنمية الدولية في  األميركيةلمشاريع الوكالة 
63/3/6023، 48 عرب  

 
 عمى "إسرائيل"حصار غزة وتدين إطالق صاروخ األمم المتحدة تتجاىل  .46

أعربت األمم المتحدة عن القمق إزاء إطالق صاروخ من غزة عمى مناطق جنوب فمسطين المحتمـة، متجاىمـة 
 الحصار الخانق الذي يئن تحتو قطاع غزة والجرائم الصييونية اليومية بحق الفمسطينيين.

صـاروخ، ودعـا إلـى وقـف تمـك األعمـال. وحثـت األمـم المتحـدة ودان المتحدث باسم المنظمة الدولية إطالق ال
 األطراف عمى التزام ضبط النفس، وذّكرتيا بتعيداتيا وفق القانون اإلنساني الدولي لحماية المدنيين.

وشدد المتحدث، ردًا عمى سؤال صحافي في نيويورك، عمى ضرورة مواصمة بذل الجيود لتطبيق تفاىم وقف 
 .عميو في القاىرةإطالق النار المتفق 

63/3/6023الخميج، الشارقة،   
 

 ونروا تستحدث لالف فرص العمل في غزةاأل وكالة  .47
، أنــو اعتبــارا مــن أبريــل المقبــل، "ونــروا"األ أعمنــت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــين الفمســطينيين - "وام" -غـزة 

شـبكة األمـان االجتمـاعي  آالف عائمة مـن عـائالت الالجئـين األشـد فقـرا، مـن برنـامج 20ستحصل أكثر من 
التابع لألونروا، عمى األولوية في برنامج استحداث فرص العمل. وييدف النظام الجديد إلى تأمين ما ال يقـل 

 شــــــــــيرا وســــــــــيعمل عمــــــــــى  35أشــــــــــير مــــــــــن التوظيــــــــــف والــــــــــدخل خــــــــــالل فتــــــــــرة زمنيــــــــــة مقــــــــــدارىا  4عـــــــــن 
 

 4دوالرات كــل  20باشــرة عمــى أســاس اســتبدال الممارســة المتبعــة والتــي تشــتمل عمــى تقــديم مســاعدة نقديــة م
 أن تقوم بإيقافيا بسبب القيود عمى التمويل. "أونروا"شيور لكل شخص والتي يجب عمى 

63/3/6023االتحاد، أبو ظبي،   
 

 عن ارتياحو العتذار الحكومة اإلسرائيمية لتركيايعرب  الناتو حمف .48
اإلســرائيمية لتركيــا"، وذكــر النــاطق باســم  أعــرب حمــف شــمال األطمســي النــاتو عــن "ارتياحــو العتــذار الحكومــة

لنظيره التركي"، مشيرًا  نتنياىوالحمف أوانا لونجسكو أن "الحمف يشعر بحالة من االرتياح الشديد إزاء اعتذار 
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إلـــى أن "ىـــذا التطـــور يعـــد خطـــوة إيجابيـــة ستســـاعد بشـــكل كبيـــر فـــي الـــدفع باالســـتقرار والحـــوار اإلقميميـــين، 
 ألمام".والتعاون الدولي إلى ا

63/3/6023الحياة، لندن،   
 

 "إسرائيلـ"أوباما يفاجئ المراقبين بتوجيو انتقاد خطابي ل ":شبيغل األلمانية" .49
نشــرت مجمـة ديــر شـبيغل األلمانيــة تحقيقــا أمـس عــن مسـار الجولــة التـي يقــوم بيــا ": الترجمـة"جوزيـف حــرب  

ـــو أ ـــرئيس األمريكـــي بـــاراك أوبامـــا إلـــى الشـــرق األوســـط. وجـــاء في ـــى الشـــعب ال ن الـــرئيس األمريكـــي توجـــو إل
 اإلسرائيمي عبر خطابو في جامعة القدس مستخدما عبارات انتقادية غير مألوفة.

وأضاف التحقيق أن أوباما قـدم توصـيفا واضـحا لمظمـم واإلجحـاف المـذين يعـاني منيمـا الفمسـطينيون، وطالـب 
 نيين.الشباب اإلسرائيميين بأن يضعوا أنفسيم مكان جيرانيم الفمسطي

عمــــى "أمــــا االنتقــــاد الــــالذع فقــــد وجيــــو الــــرئيس األمريكــــي إلــــى سياســــة االســــتيطان اإلســــرائيمية، حيــــث قــــال: 
اإلسـرائيميين أن يـدركوا أن االســتمرار فـي النشـاط االســتيطاني ال يخـدم أمـنيم وســالميم. ولـيس مـن العــدل أن 

أنــو مــن الظمــم الكبيــر أن يــتم طــرد  تمــر اعتــداءات المســتوطنين عمــى الســكان الفمســطينيين بــدون عقــاب. كمــا
عـــائالت فمســـطينية مـــن منازليـــا. إن االحـــتالل وأعمـــال الترحيـــل والتيجيـــر ليســـا حـــال معقـــوال لمعانـــاة الشـــعب 

 ."الفمسطيني وال ألمن الشعب اإلسرائيمي

63/3/6023عكاظ، جدة،   

 
 اإلسرائيمية "ىاسبراه"في مواجية بروباغندا  "أبارتيايد"أسبوع  .50

، اإلسـرائيمي"األبارتيايـد  "أسـبوعمنذ بدايـة األسـبوع الجـاري، بـدأت فعاليـات ونشـاطات : رام اهلل - مالك سمارة
ظيار وجييا العنصري "إسرائيل"مقاطعة  إلىمدينة في العالم، الذي ييدف  052في أكثر من   .وا 

ميــًا عامـًا بعــد عـام؛ فمــن أسـبوع األبارتيايــد، الـذي تجــري فعالياتـو لمعــام الثـامن عمــى التـوالي، يشــيد زخمـًا متنا
أن بمــغ  إلــىمدينــة فــي العــام الماضــي،  022مدينــة شــاركت فــي إحيائــو قبــل عــامين، وصــل العــدد إلــى  02
مدينــة ىــذا العــام. وكــان أســبوع األبارتيايــد ىــذا العــام قــد بــدأ فــي أميركــا، الواليــات المتحــدة وكنــدا، فــي  052

، 01الجاري واختتم فـي  00جنوب أفريقيا في  إلىثم انتقل  الرابع من الشير الجاري واختُتم في الثامن منو،
، فيمــا بــدأ بأوروبـا فــي العاشــر مـن الجــاري ويتوقــع أن 05وفـي فمســطين بـدأ فــي الثــامن مـن الشــير واختــتم بــ 

 الشير، أي يوم االثنين المقبل. 05يختتم أعمالو في 
، ويمتـد خـالل الفتـرة "أسـبوع السـالم اإلسـرائيمي"أسـبوعًا تطمـق عميـو اسـم  "ىاسبراه"في موازاة ذلك، تقيم حركة 

الزمنية ذاتيا التي يقام فييا أسبوع األبارتيايد اإلسرائيمي، في محاولة منيا لممارسـة عمميـة التعميـة، والدعايـة 
، إبان االنتفاضة الفمسطينية الثانية، في محاولة منيـا لتجميـل 0220عام  "ىاسبراه"المضادة. انطمقت حركة 

ووزارة  "،نـار التّـوراة"في وقت الحرب. وُأنشئت بتعاون مشترك بين منظمة تطمق عمـى نفسـيا  "رائيلإس"صورة 
ـــة اإلســـرائيميين مـــن الخـــارج إلـــى « نـــار التـــوراة»الخارجيـــة اإلســـرائيمية. تقـــوم منظمـــة  ، "إســـرائيل"بجمـــب الطمب

القـــديم  "إســـرائيل"تـــاريخ "ن يومـــًا، دورات مكثفـــة عـــ 01وبتمويـــل مـــن وزارة الخارجيـــة. ويتمقـــى الطـــالب لمـــدة 
ـــم التـــوراة، بيـــدف تعزيـــز "والحـــديث اليويـــة "، وميـــارات التواصـــل واإلقنـــاع، إضـــافة إلـــى طقـــوس الســـبت وتعم
 لدى الطالب. "الييودية

 02/2/0200األخبار، بيروت، 
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 شيريًا  "يوتيوب"مميار مستخدم لـ .52

ر شخص يستخدمونو شيريًا، أي ما ، أن مميا"غوغل"، الممموك من شركة "يوتيوب"ذكر موقع  :رويترز
يعادل واحد من بين كل اثنين من مستخدمي االنترنت تقريبًا. وأعمن القيمون عمى الموقع في بيان، أمس 

 ."لو أن يوتيوب دولة، فسنكون أكبر دولة في العالم بعد الصين واليند"األول، 
 63/3/6023، السفير، بيروت

 
 "إسرائيلـ"أوباما: األولوية ل .56

 العريضي غازي
قبل أن يأتي الرئيس األميركي إلى المنطقة ليزور إسرائيل ورام اهلل واألردن، كتب الصحفي توماس فريدمان 

وأن أولوية اىتمامات اإلدارة األميركية ليست في «. السائح»مقااًل اعتبر فيو أن زيارة الرئيس ستكون زيارة 
لقاء خطاب فيو.المنطقة، وّسربت معمومات تتحدث عن ضغوطات يتعرض لي  ا أوباما لزيارة الكنيست وا 

أعتقد كثيرون أنو سيأتي في زيارة «! الرئيس ال يزور إسرائيل سائحاً »البيت األبيض رّد في بيان يقول: 
 سياسية يؤكد فييا مواقفو عن السالم واالستقرار في المنطقة.

، «زيارة رام اهلل واألردن، فيي عمى اليامش الزيارة ىي لطمأنة إسرائيل، أما»لكن المدافعين عن أوباما قالوا: 
 يعني العرب ىوامش. قضيتيم األساسية ىامشية، مصالحيم ميمشة. الزيارة ليم ىي لرفع العتب والسياحة!

لن ينشغل بالمفاوضات ومحاولة استئنافيا بين إسرائيل والفمسطينيين، ىو يريد تبديد قمق إسرائيل »وأضافوا: 
 يده ليا!في أميركا عمى قوة تأي

بالفعل جاء الرئيس، صحيح لم يزر الكنيست. ألقى خطابًا في مكان آخر، لكن مضمون الخطاب وخمفية 
الزيارة كانا واضحين تمامًا، تطمين إسرائيل، وتأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسيا، وتوفير كل مقومات 

يودية. وحمم الحرية وجد أخيرًا تعبيره الكامل األمن إلسرائيل، ومناشدة الفمسطينيين االعتراف بإسرائيل دولة ي
التكيف مع عالم قد يتغّير فعاًل... »ودعا الدول العربية إلى «! في فكرة الصييونية أن تكون حرًا في وطنك 

، وقام بخطوة استثنائية بزيارة قبر «وقد حان الوقت لخطوات إلى اإلمام تجاه تطبيع العالقات مع إسرائيل
 تيودور ىرتزل.مؤسس الصييونية 

ىذا ىو الرئيس األميركي، وىذه ىي السياسة األميركية الصييونية ىي منبت الحرية! والصييونية عنصر 
أمان واستقرار، فكيف يمكن بناء السالم، والصييونية التي تّعبر عن ذىنية الحقد واإلرىاب والقتل والتيجير، 

قو وزير خارجيتو جون كيري إلى انتقاد رئيس كيف يمكن أن تكون موقعًا لمتعبير عن الحرية؟ لقد سب
بالتراجع عن « كيري»طالبو «. الصييونية ىي جريمة ضد اإلنسانية»الحكومة التركية، عندما أشار إلى أن 

 ورفض الحممة عمى اإلسالم والمسممين!« اإلسالموفوبيا»الموقف. أردوغان لم يفعل بل طالب بموقف من 
جاء ممتزمًا بالحسابات اإلسرائيمية والمبادئ اإلسرائيمية التي عّبر عنيا نتنياىو  نعم لم يأت أوباما سائحًا، بل

في تشكيمة حكومتو األخيرة. ال سالم بين الفمسطينيين واإلسرائيميين، االستيطان مستمر في كل المناطق. 
وال يعنيو أمرىم. وييددون األمن. أوباما ال يرى أطفال فمسطين، « اإلرىاب»الفمسطينيون يتحممون مسؤولية 

مسمسل اإلرىاب اإلسرائيمي الذي قتل مئات اآلالف من الفمسطينيين األبرياء منذ النكبة وحتى اليوم، وىّجر 
عندما أفكر بأمن إسرائيل، أفكر »الماليين، وعّمم الظمم والقير والجوع والفقر ال يراه. فيو قال في كممتو: 
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أال يفكر «. النوم لياًل خائفات من سقوط صاروخ في غرفتينباألطفال. بأعمار بناتي عندما يذىبن إلى 
 بأطفال فمسطين، وىل لدييم غرف نوم أصاًل، وقد تم تدمير كل شيء؟

عندما أفكر بأمن »أما في موضوع إيران، فقد ربط أوباما بين اليولوكست والمشروع النووي اإليراني. وقال: 
ت، ويواجيون احتمال حصول حكومة إيرانية طالبت إسرائيل، أفكر باألشخاص الذين عاشوا اليولوكس

 «.بتدمير إسرائيل عمى السالح النووي
لتحفيز « كيري»أميركا تفاوض إيران، يكون تقارب معيا. تريد حاًل دبموماسيًا لمنووي، تقدم إغراءات كما قال 

باليولوكست، ويرضي  إيران عن الوصول إلى اتفاق. ويأتي إلى إسرائيل يقول كالمًا من ىذا النوع، ليذكر
لن  –إذا قررت إسرائيل ضرب إيران، فيي لن تعود إلى واشنطن »اإلسرائيميين ويطمئنيم، ويضيف أنو 

 «!تسأل واشنطن
كل ىذه السياسة والمواقف، تؤكد أن األولوية ىي إلسرائيل وأمنيا، أما الباقي فكمو عمى اليامش كما قال 

قضية الفمسطينية لم تعد القضية األساس. وأن االستقرار في المنطقة المدافعون عن أوباما. وىذا يؤكد أن ال
السني  –في نظر األميركيين وغيرىم لم يعد مرتبطًا بيا. وثمة من يتحدث اليوم عن الصراع الشيعي 

 كعنصر أىم في التأثير عمى استقرار المنطقة وحفظ مواردىا لتقاسميا وتقاسم مواقع النفوذ عمى أرضيا.
صراع جديد ولعبة دولية جديدة بعناصرىا وعوامميا وتشابكاتيا وحساباتيا الدولية واإلقميمية نحن أمام 

وفمسطين تدفع الثمن والعرب يدفعون الثمن. الفمسطينيون مدعوون إلى االتفاق ميما كّمف األمر، الحد 
ال ستستمر إسرائيل في استغالل ما يجري في  مصر إلرباكيا األدنى من التفاىم بينيم ىو الضمانة وا 

وتعطيميا أكثر. وفي سوريا التي تدّمر وفي كل المنطقة العربية. حيث تعّم الفوضى ويشتد الصراع 
المذىبي، وتتركز التعبئة ضد إيران لمزيد من التخويف منيا، فنصبح أعداء بعضنا البعض وأسرى صراعاتنا 

راعات أو الدخول عمى خطيا لمتأثير فييا وحروبنا المذىبية وترتاح إسرائيل، بل تكون جزءًا من إدارة الص
 وبنتائجيا.

ىل يعني ذلك أن إيران تمارس السياسة الصّح في كل ما تقوم بو؟ بالتأكيد ال، أي مؤمن بأن الصراع 
المذىبي والفوضى ىما في مصمحة إسرائيل وأميركا، ومن يقف معيما ينبغي عميو أن يبذل كل الجيود 

واعتماد السياسات الكفيمة بوأد الفتنة التي لن ينجو منيا أحد. إيران تتصرف والمحاوالت لمنع ىذا الصراع 
من موقع القوي. الرابح في ظل ضعف العرب وغيابيم وعدم قدرتيم عمى التأثير، وتتصرف عمى أساس أنيا 

 المفاوض القوي ألميركا والعرب.
المذىبي. والعرب، والمشكمة ىي أنك  ىذا ال يشكل ضمانة الستقرار المنطقة مع استمرار الفوضى واالحتقان

عندما تقول ىذه الكممة تسأل، عن أي عرب تتحدث؟ أين العرب؟ ىذا صحيح ومؤلم، لكن في النياية ما 
مكانات في كل المواقع، ينبغي أن يكونوا عمى قدر  تبقى في ىذه المنطقة من رجال وقوى وطاقات وا 

ق من الطرفين. ولن ينجح أحدىما في تثبيت استقرار المسؤولية في وعي مخاطر ما يجري.. لن يربح فري
في أي مكان في ظل ىذا الصراع. سنكون جميعًا واقفين عمى أراٍض مدمرة، محروقة. وثروات مرىونة، 

 ومشاىد رعب ال توصف إذا استمر الوضع عمى ما ىو عميو.
 63/3/6023االتحاد، أبو ظبي، 
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بانتظار أن يظير إلى العمن ما قيل وراء الكواليس المغمقة بين الرئيسين الفمسطيني محمود عباس واألميركي 
باراك أوباما في رام اهلل يوم الخميس الماضي، يظل عمى عباس وحده أن يفسر كيف كانت محادثاتيما 

ىا بأن "الطريق الوحيد" الذي يدفع "جيدة ومفيدة" عمى حد وصفو، في ضوء تصريحات ضيفو المعمنة بعد
أوباما عباس إلى السير فيو ىو طريق "المفاوضات المباشرة" الثنائية مع حكومة دولة االحتالل اإلسرائيمي 

 من دون أي تدخل أميركي يتجاوز "المساعدة" في ذلك كما أعمن أوباما في مؤتمرىما الصحفي المشترك.
دود منذ زمن أمام طموحات الحد األدنى الفمسطينية، فإنو ال يوجد وألن كمييما يعرف بأن ىذا الطريق مس

أي تفسير إلصرار أوباما عمى دفع عباس إلى السير فيو سوى ما يرقى إلى خطة أميركية مكشوفة بالكاد ال 
يمكن وصفيا بالتآمر العمني لدفع الرئاسة الفمسطينية إلى االنتحار السياسي بين خيارين أحالىما مر: إما 

 –ستمرار في الوضع الراىن أو االستسالم الستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة بالشروط اإلسرائيمية اال
 األميركية المعروفة.

وحتى يحدث ذلك ال بد من وضع صاحب القرار الفمسطيني في حالة يأس كامل، وفي بيت لحم يوم 
إن ")إسرائيل( ىي الدولة األقوى في  الخميس الماضي بعث أوباما برسالة تيئيس أميركية واضحة بقولو

المنطقة ولدييا دعم أقوى دولة في العالم"، أي الواليات المتحدة، لذلك "عمى الفمسطينيين أن يعترفوا بإسرائيل 
كدولة ييودية"، وقد "حان الوقت كي تطبع الدول العربية عالقاتيا مع )إسرائيل("، المقامة عمى "األرض 

"أمنيا من أمن الواليات المتحدة" وألن "التحالف" بينيما "أبدي"، وىو لم يبد متعجال  التاريخية لمييود"، ألن
 إلحالل سالم "رسمي" إذ "من أجل تحقيق سالم دائم، فإن العالقات الشعبية أىم من العالقات الحكومية".

تقترن بأي وىذه باختصار دعوة أميركية صريحة إلى االستسالم الفمسطيني والعربي، خصوصا وأنيا لم 
دعوة في المقابل لدولة االحتالل كي تعترف بدولة فمسطين، وتوقف استعمارىا االستيطاني في الضفة 

عمى  2:78الغربية، وال بتذكير مماثل بأن "الوقت قد حان" إلنياء االحتالل المستمر الذي وقع عام 
نياء آثار ىذا االحتالل  الذي ال يزال ينتقص من السيادة األراضي العربية في فمسطين وسوريا ولبنان وا 

 المصرية في شبو جزيرة سيناء.
ولتأكيد "رسالة التيئيس" التي بعث بيا بخل أوباما عمى الرئاسة الفمسطينية حتى بمنحيا األمل في مخرج 
منظور من مأزقيا الراىن، وىو مأزق يعود الفضل األول واألخير فيو إلى الواليات المتحدة التي يرأسيا، فال 

جد "طريق قصير نحو الحل الدائم" كما قال، وكأنما يكاد يقول إن عمى الرئاسة الفمسطينية أن تقبل بالحل يو 
المؤقت طويل المدى الذي تدعو لو دولة االحتالل، وىو يشكك في كون "السالم" الذي ترعى بالده عمميتو 

سالم مضمون، لكنني أقول إنو العقيمة منذ حوالي عقدين من الزمن مضمونا بقولو: "أنا ال أقول إن ال
 ممكن".

فإنياء االحتالل ليس ىو القضية بالنسبة ألوباما كما يستدل من تصريحاتو خالل زيارتو، فاالحتالل وآثاره 
مثل "استمرار االستيطان واحتجاز األسرى وعدم الوصول إلى القدس لمصالة"، كما نسب لعباس قولو لو، 

فيميا"، بل القضية ىي "ضرورة عدم االستسالم لحالة اإلحباط" ىي في رأيو مجرد "معيقات" وىو "يت
الفمسطيني الناجمة عنيا التي "يتفيميا" بدورىا، والقضية في رأيو ىي "ضرورة تجاوز كافة المعيقات التي 
تعترض سبيل العودة لممفاوضات" الثنائية المباشرة، والقضية كذلك ىي "السالم الذي يضمن األمن" لدولة 

ل و"لجميع اإلسرائيميين" كما قال أوباما في خطابو لطالب جامعات دولة االحتالل في القدس االحتال
 المحتمة مساء الخميس الماضي.
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والقضية المباشرة في المدى المنظور كما قال ىي "البحث عن السبل التي من خالليا نصل إلى بناء الثقة" 
ىا "حركة حماس ... ورفضيا التخمي عن العنف"، الستئناف المفاوضات، ومن "المعيقات" لذلك التي ذكر 

وليس االستعمار االستيطاني التيويدي المتسارع في الضفة الغربية حيث حماس مطاردة، وحيث يوجد فقط 
الرئيس عباس الذي ال يكل عن تكرار مناىضتو لمعنف ورفضو لمقاومة االحتالل ب"الكفاح المسمح" وىو 

لضغوط األميركية الستئناف المفاوضات قبل "تجميد" االستيطان المسؤول وليس حماس فقط عن رفض ا
الذي تراجع أوباما عن مواقف إدارات أميركية سابقة كانت تعمنو "غير شرعي" ليعده اآلن "ليس بناء أو 
مناسبا أو يساىم في تقدم قضية السالم" كما قال إنو أبمغ رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياىو خالل زيارتو 

 الية.الح
ال بل إنو أعمن مسوغات لدولة االحتالل لعدم وقف مشروعيا االستيطاني، فالعمل السياسي فييا "معقد" 
يجعل من الصعب اتخاذ قرار حكومي بيذا الشأن، معتبرا أن "ىذه القضية لن تحل بين ليمة وضحاىا" فييا، 

ل ىو مطمب دولي" وتذكيره لو وتجاىل قول عباس لو إن وقف االستيطان "ليس مطمبا فمسطينيا فقط، ب
( قرارا من مجمس أمن األمم المتحدة ضد االستيطان ال تزال تنتظر "تجميد" استخدام 24بوجود أكثر من )

حق النقض "الفيتو" األميركي ضد تنفيذىا، لذلك لم يكن مستغربا أن يتجاىل أوباما إعالن وزير مالية 
( ألف وحدة استيطانية 27نتنياىو الجديدة، عن خطة بناء ) االحتالل يائير لبيد، الوجو الجديد في حكومة
 جديدة مع تسييالت مالية لشرائيا عشية زيارتو.

وفي دعوتو عباس الستئناف المفاوضات مع ىذه الحكومة بدا أوباما إسرائيميا أكثر من اإلسرائيميين، ففي 
"اليوم قامت في )إسرائيل(  ( الشير الجاري قالت:29تصريح صحفي أصدرتو منظمة "غوش شالوم" في )

حكومة يمينية متطرفة يشغل المستوطنون وحمفاؤىم فييا كل المناصب الرئيسية" ما يجعميا بحكم تكوينيا 
 "عاجزة عن إجراء أي مفاوضات".

ويبدو أن وصف حركة حماس لزيارة الرئيس األميركي وبرنامجيا وما قالو خالليا يظل أقرب إلى الدقة من 
دثاتو مع أوباما فييا بأنيا كانت "جيدة ومفيدة"، فأوباما في رام اهلل كان "يتممص من وصف عباس لمحا

اإلجابات الحاسمة ولم يمتزم لمفمسطينيين بأية استحقاقات قطعيا عمى نفسو سابقا" كما قال القيادي في 
األرض" كما جاء الحركة د. صالح البردويل، وذلك لن يقود إلى "أي اختراق يغير المعادلة السياسية عمى 
 في بيان مكتوب لرئيس وزراء الحكومة التي تقودىا الحركة في قطاع غزة إسماعيل ىنية.

القديمة بأنيا "تكريس االحتالل وتشريع االستيطان  –أما وصف ىنية في بيانو ل"السياسة األميركية" الجديدة 
ألربعاء الماضي عمى "الزيارة واالستسالم تحت شعار السالم"، وتعقيب الحركة في تصريح صحفي يوم ا

المحتممة" ألوباما إلى "المسجد األقصى المبارك بحماية االحتالل الصييوني" بالتحذير من "خطورتيا وخرقيا 
لممواثيق الدولية بإضفاء الشرعية" عمى االحتالل، فإنو وصف يمثل قاسما مشتركا يتجاوز أي انقسام 

فعميا في االحتالل عن قناعة تتعزز يوميا، مع كل زيارة جديدة  فمسطيني ويرى في الواليات المتحدة شريكا
ألي مسؤول أميركي وبعدىا، في وجود سوء نية أميركية يظير لمشعب الفمسطيني مبيتا لتسميم فمسطين 

 كاممة لمحركة الصييونية عمى طبق أميركي.
 66/3/6023فمسطين أون الين، 
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تعميقًا يشير « نيويورك تايمز»، كتب توماس فريدمان في صحيفة «أوباما يزور إسرائيل سائحاً »تحت عنوان 
سرائيل واألردن.  فيو إلى طبيعة الزيارة التي قام بيا الرئيس باراك أوباما إلى فمسطين وا 

لشرق األوسط، فقد حرص فريدمان عمى وبما أنيا كانت أول زيارة سياحية، يقوم بيا رئيس أميركي لمنطقة ا
تفسير الدوافع الخفية التي تكمن وراء قرار تخفيض االىتمام بالقضية الفمسطينية. فقد زعم أن اكتشاف 
كميات ىائمة من النفط والغاز في أميركا الشمالية وكندا والمكسيك، ساىم إلى حد كبير في التقميل من 

 ألوسط.األىمية اإلستراتيجية لمنطقة الشرق ا
وعميو رأى ىذا المعمِّق، الذي تخصص في شؤون المنطقة وشجونيا، أن الواليات المتحدة ستخفف من 
اعتمادىا عمى نفط الخميج، األمر الذي يدفعيا تمقائيًا إلى التقميل من اىتماميا بحل القضية المركزية، أي 

من تعميق الخالف المذىبي بين السنة قضية فمسطين. ثم اختتم تعميقو بالتركيز عمى مخاوف الدول الكبرى 
لى أن دواًل عربية 3024والشيعة. وأشار بشكل صريح إلى ازدياد حدة الصراع المذىبي خالل عام  ، وا 

 ستتأثر بمضاعفاتو مثل: العراق وسورية ولبنان والكويت والبحرين واليمن.
لبيت األبيض، لذلك ُفسِّر تعميقو وبما أن فريدمان يمعب في كثير من األحيان دور المعبِّر عن توجيات ا

المتعدد األىداف بأنو خروج عمى االلتزام الذي أعمنو الرئيس أوباما في جامعة القاىرة مطمع حزيران )يونيو( 
. أي االلتزام بتصحيح كل ما خّربو سمفو جورج بوش في الشرق األوسط، بدءًا بسحب القوات :300

 سالم عادل لمفمسطينيين. األميركية من العراق... وانتياء بتوفير
المؤسف أن رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، أخطأ كثيرًا في قراءة أىداف الزيارة عندما تصور أن 
أوباما آت إلى القدس لتحريك المسار المعطَّل منذ ثالث سنوات. وبناء عمى ىذا االفتراض الخاطئ، أوصى 

رة تأجيل إعالن وحدة المؤسسات الفمسطينية إلى ما بعد عزام األحمد، بضرو « حماس»ممثمو في الحوار مع 
« فتح»في النظام السياسي الفمسطيني ستمنع عن حركة « حماس»انتياء زيارة أوباما. وحّجتو أن مشاركة 

المعونة األميركية اليزيمة، وتشجع الرئيس أوباما عمى االنسحاب من عممية السالم. ىذا مع العمم أن 
« القبة الحديد»وزارة الدفاع، إال أن الكونغرس أفرج عن األموال المخصصة لمنظومة  واشنطن قمَّصت نفقات

 مميون دوالر(. :37مميون دوالر( وأموال منظومة ىيتس ) 322)
، كذلك أخطأ في زيارة موسكو. خصوصًا أنو «حماس»وكما أخطأ أبو مازن في تقدير نتائج المصالحة مع 

تحريك مسار السالم عن طريق التودد لفالديمير بوتين. ومثل ىذه المعبة  توقع استثارة أوباما وتحفيزه عمى
 المزدوجة، التي نقميا عن ياسر عرفات، فَتتت القضية وبعثرت إمكاناتيا السياسية واألمنية.

قبل وصول أوباما إلى ىذا الحائط المسدود، ال بد من مراجعة سريعة آلخر المحاوالت التي أجراىا الرئيس 
بعوثو السناتور جورج ميتشل. وكان قد اطمع عمى تقريره السابق الذي يقول، في خالصتو، إن بواسطة م

انتشار البؤر االستيطانية غير الشرعية يمثل العائق األساسي أمام استئناف المفاوضات. وفي آخر لقاء تم 
إخراج مدينة  -ن: أواًل بين السناتور ميتشل ووزير الدفاع أييود باراك، أصّر الجانب اإلسرائيمي عمى أمري

 القدس المحتمة ومحيطيا من دائرة االستيطان المطموب وقف البناء فييا.
رفض باراك االعتراف بضرورة إزالة مئة مستوطنة وضعيا ميتشل عمى قائمة الممنوعات بسبب  -ثانيًا 

 34ال يزيد عمى  وجودىا عمى أمالك خاصة بالفمسطينيين. وأّدعى أن عدد المستوطنات التي يجب تفكيكيا
 بؤرة.
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الميم، أن ميتشل قدم أوسع تقاريره إلى القمة اإلسالمية آخر سنة ألفين. وتضمن التقرير طمبًا ممّحًا لتشكيل 
قوة دولية، تابعة لألمم المتحدة، تعمل عمى حماية أعضاء لجنة تقّصي الحقائق من اعتداءات اإلسرائيميين. 

 سنة إضافية. 23مسطينيين طوال وىذا يؤكد استمرار مصادرة أمالك الف
قبل وصول الرئيس أوباما بيومين إلى إسرائيل، قّدم بنيامين نتانياىو حكومتو الثالثة إلى الكنيست، حيث 
نالت الثقة بغالبية مطمقة. وتتميز ىذه الحكومة عن سواىا من الحكومات السابقة بأنيا تضم أكبر عدد من 

 في الضفة الغربية المحتمة. الوزراء المؤيدين لمشاريع االستيطان
فوزير الدفاع الجديد الجنرال السابق موشيو يعالون، ُيعتبر من أشد المتحمسين لبناء المستوطنات، مثل وزير 

أي الحزب المعروف « حزب البيت الييودي»اإلسكان الذي يقيم في مستوطنة بالضفة وينتمي إلى 
 بمعارضتو قيام دولة فمسطينية.

دل تسيبي ليفني أن تطرح ىذه الحكومة موضوع ييودية الدولة، خصوصًا أنيا تستقطب وتتوقع وزيرة الع
سرائيل بيتنا )  مقعدًا( والبيت الييودي  42أصوات اليمين القومي واليمين الديني الممثمة بتحالف الميكود وا 

 مقعدًا(. 23)
صير الدولة الييودية الواحدة الحفاظ عمى م»في خطابو أمام الكنيست حدد نتانياىو مسؤوليتو الكبرى بـ 

الدولة »وبناء عمى ىذا التصور سُيعيد طرح مشروع القانون الدستوري الذي يعتبر إسرائيل « الموحدة.
وقد قوبل ىذا المشروع برفض مشّرعين عالميين كونو يشكل أحد القوانين « القومية لمشعب الييودي.

 العنصرية المعادية لمديموقراطية.
عمى التالي: عندما تنظر المحكمة اإلسرائيمية العميا في « الدولة الييودية»ن مشروع قانون وينّص أول بند م

قضية يمكن أن تحمل في طياتيا التناقض السافر بين الطابع الييودي لمدولة وبين المبادئ الديموقراطية... 
 فإن الحكم يجب أن يكون لصالح ييودية الدولة!

لحكومة اإلسرائيمية الجديدة ُمعّدة لتوسيع بناء المستوطنات في الضفة ويتخّوف المراقبون من أن تكون ا
وفق تعريف محكمة الدولة الييودية. عندىا تسقط فكرة الدولتين لشعبين،  -أي في ييودا والسامرة  -الغربية 

 وُيضطر الرئيس محمود عباس إلى التنحي ألن دوره قد انتيى. ومثل ىذا التحول يميد الطريق النتفاضة
 ثالثة لم تؤخر اندالعيا سوى زيارة الرئيس أوباما... وما توقعو الفمسطينيون من وعوده السابقة.

ومن القرائن العممية المفرزة ليذا المنحى، ما أعمنتو البمدية اإلسرائيمية في القدس المحتمة من سعي الستبدال 
التي « دولة الييود»اقع التغيير مع شارعًا عربيًا بأسماء ييودية صرفة. كل ىذا كي ينسجم و  250أسماء 

ُشكمت الحكومة الجديدة من أجل ترسيخ دعائميا وتثبيت ىويتيا. عممًا أن حكومة نتانياىو السابقة سمحت 
ألف مستوطن قدموا من دول االتحاد  70ألف بؤرة استيطانية جديدة الستيعاب  25السنة الماضية ببناء 

 األوروبي والواليات المتحدة.
و مع اإلعالميين أعمن بنيامين )بن( رودس أن الرئيس أوباما لن يطرح خطة سالم جديدة خالل في لقائ

سنة( ىو نائب مستشار األمن القومي األميركي لالتصاالت االستراتيجية.  46زيارتو المنطقة. وبن رودس )
ؤوليات إضافية ومع أنو يتحاشى األضواء، إال أن الرئيس أصّر عمى إخراجو من الظل كمقدمة لمنحو مس

( ُمظيرًا فيو :300غير كتابة خطبو. وقد ثّبتو في موقع المستشار منذ كتب لو خطاب القاىرة )حزيران 
بداًل من رودس، نسبة إلى « روس»انفتاح اإلدارة األميركية عمى العالم اإلسالمي. وبين رفاقو َمْن يدعوه 

دارات جميورية وديموقراطية. وقد كتب دنيس روس الذي خدم في البيت األبيض كمستشار لدى خمس إ
، كونو نجح في تعميق االلتزام األميركي «الصييوني األول في الواليات المتحدة»عنو يوسي بيمين يصفو بـ 
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تجاه أمن إسرائيل. ولما استقال من منصبو األخير كمستشار لشؤون الشرق األوسط، كمفتو إسرائيل بتولي 
وربما « الوكالة الييودية.»المنبثق من « سياسة الشعب الييودي رئيس مشارك في معيد تخطيط»منصب 

 ساعدتو عمى تولي ىذا المركز الحساس أصولو الييودية، أبًا وأمًا.
الصحف اإلسرائيمية ترشح بنيامين رودس لخالفة دنيس روس في البيت األبيض، خصوصًا أن والدتو، 

 دية لنيل دعم إسرائيل والحصول عمى تأييدىا لدوره المزدوج.الييودية النيويوركية، قد أسعفتو مع الجالية الييو 
وكما لخص رودس زيارة الرئيس أوباما بأن الجانب السياسي منيا سيكون محصورًا بالبرنامج النووي 
 اإليراني... فإن إسرائيل طرحت مع الزائر الكبير موضوع الحدود اآلمنة في حال انيار النظام السوري فجأة.

المحادثات حول البرنامج النووي اإليراني، سوى مطالبة أوباما بعدم توجيو تيديدات ضد إيران  ولم يرَشح عن
قبل االنتخابات التي ستجرى في حزيران )يونيو( المقبل. وذِكر أن أوباما أطمع نتانياىو عمى سير 

( قبل إعادة النظر المحادثات السرية مع الجانب اإليراني، ودعاه إلى االنتظار حتى تشرين األول )أكتوبر
 بالخيار العسكري.

منذ اإلعالن عن زيارة باراك أوباما، والناطقون باسمو يعممون عمى خفض مستوى التوقعات، وعمى خمق 
شعور بأنو يأتي من دون غاية محددة. وخالفًا لالنطباع السائد، فإن زعماء إسرائيل يتذكرون زيارتو مصر 

تل أبيب لئال ُيقال إنو ساوى في عالقتو بين المسممين والييود. ، وكيف امتنع عن اليبوط في :300عام 
وقد جرى تضخيم ما يعتبره اإلسرائيميون خطأ مقصودًا استغمو نتانياىو لتعميم االنتقاد ضده. ليذا السبب 

 «الشوكة في خاصرة العالقات.»جاء أوباما خصيصًا إلى إسرائيل إلزالة ما وصفو بـ 
قناة »معمق اإلسرائيمي جيمي شاليف يقول إن حديث أوباما إلى الشعب عبر وحول ىذا الموضوع كتب ال

، وضعو مباشرة مع الذين تجاىميم مدة أربع سنوات. ولكن المديح الذي أسبغو عمى «األخبار الثانية
 نتانياىو... والثناء الذي أغدقو عمى قيم اإلسرائيميين... والتممق األجوف الذي خاطب بو الجميور الييودي،

 كل ىذه التزلفات تذكر بالقرار المتسرِّع الذي منحو جائزة نوبل لمسالم من دون أن يستحقيا.
وكان من الطبيعي أن تصدم عبارات المداىنة واإلطراء العديد من المعمقين اإلسرائيميين الذين خاب أمميم 

ادًا جدعون ليفي الذي نشرت برئيس انُتِخب لواليتين من دون مّنة الصوت الييودي. وكان أكثرىم قسوة وانتق
 ىذه القطعة:« ىآرتس»لو صحيفة 

قرر الرئيس باراك أوباما معاقبة المواطنين اإلسرائيميين باعتبارىم طائفة من الجيمة. كذلك قرر معاقبة »
نفسو عندما خان قَيمو وتنكر لشعارات جائزة نوبل لمسالم. ىذا ىو التفسير الصحيح الذي أعطاه كل َمْن 

 قبل سفره إلى إسرائيل والضفة الغربية.« قناة األخبار الثانية»ى المقابمة التي أجراىا مع استمع إل
لوحظ أيضًا أن التممق الذي أسبغو عمى نتانياىو يتجاوز كل األعراف والمياقات الديبموماسية، خصوصًا 

 عندما تجاىل الرئيس شمعون بيريز وىرع باتجاه رئيس الحكومة يصافحو.
مناسبة، قال أوباما أنو يجّل ويحترم القيم األساسية لمشعب اإلسرائيمي. ولكن ىذا اإلطراء وفي أكثر من 

والمديح يدفعاننا إلى استيضاحو عن أي قيم يتحدث؟ ىل يتحدث عن سمب الفمسطينيين وطنيم وأرضيم 
خِبرىا سود وحقوقيم؟ أال تذّكره الحافالت المحّرمة عمى الركاب العرب بمظاىر التمييز العنصري التي 

 الواليات المتحدة قبل أن ينقميم اغتيال مارتن لوثر كينغ إلى البيت األبيض؟
ألم يعمق في ذاكرتو عن تاريخ الفمسطينيين ما كان يردده عمى مسمعو صديقو في جامعة شيكاغو رشيد 

 «الخالدي؟
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وخًا كونيا ألغت تحّفظ ىذا بعض ما جاء في مقالة جدعون ليفي عن الزيارة. وىي زيارة زادت االحتالل رس
، 353واشنطن عمى االعتراف بشرعية القدس الموحدة عاصمة نيائية إلسرائيل. كما أسقطت قيمة القرار 

ألن الرئيس اعترف، أمام اإلعالميين، بسعادتو المتأتية عن وجوده فوق أرض الوطن القومي الخاص 
 بالشعب الييودي!

 63/3/6023الحياة، لندن، 
  

 بالعنصرية اإلسرائيمية داً أوباما معجب ج .55
 جدعون ليفي

قّرر الرئيس األميركي باراك أوباما أن يحّط من قدر اإلسرائيميين، فكمميم كما لو أنيم : ترجمة ىيفاء زعيتر
جيمة. ولكن الرئيس األميركي لم يسمم من كالمو: لقد خان مبادئو، تمك المبادئ نفسيا التي تمقى المديح 

 جائزة نوبل لمسالم. الدولي بسببيا، كما حصد
ىذا ما ظير من خالل مقابمتو عمى القناة اإلسرائيمية الثانية عشية زيارتو إلسرائيل. بالغ أوباما في التمّمق 
لى حّد ما معايير النفاق  لمرئيس اإلسرائيمي متخطيًا إلى حّد كبير حدود البروتوكوالت الديبموماسية وا 

 األميركي.
 إلسرائيل.« القيم الجوىرية»احترام إلى عندما قال أوباما إنو ينظر ب

 عن أي قيم كان يتحدث حينيا؟
 عن تجريد الفمسطينيين من إنسانيتيم؟
 عن الموقف تجاه المياجرين األفارقة؟

 عن الغرور والعنصرية والشعور القومي؟
 ىل ىذا ما يعجبو؟

األول يحظى بكامل  ألم يتذكر الباصات المنفصمة المخصصة لمفمسطينيين؟ شعبان عمى أرض واحدة:
 حقوقو واآلخر ال. أال يقول لو ذلك شيئًا؟

وىو يدرك أننا أمام أكثر البمدان عنصرية في العالم، مع جدار فصل « القيم الجوىرية»أن ُيعجب أوباما بـ
لحركة الحقوق المدنية، القيم « القيم الجوىرية»، فيذا يعني خيانة «األبرتيايد»عنصري وسياسات تستعيد 

 لوالىا لكانت معجزة أوباما نفسيا غير واردة.التي 
خسارة ان أوباما لم يستطع تحقيق خيالو: لصق شارب مزّيف والنزول إلى الشوارع لمتحدث مع اإلسرائيميين. 
سيسمع كيف يتكّمم السود الذين يشبيونو. خسارة انو لن يستطيع التأخر في أحد المقاىي كما يشتيي، كي 

 التي تحرك اإلسرائيميين.« م الجوىريةالقي»يسمع حينيا حقيقة 
)...( ان مواقف ومقترحات الرئيس األميركي باراك أوباما، ال تترك أي أمل بالتقدم في الممف الفمسطيني. 

 فيو في إسرائيل.« كذب»ما قالو أوباما في القاىرة، نقيض لما 
 عن لو كورييو انترناسيونال

 عن جريدة ىآرتس اإلسرائيمية نقالً 
 63/3/6023، بيروت، السفير

 
 "االحتواء الناعم"الفمسطينيون و .56
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 عريب الرنتاوي
وجيان أراد ليما أن يكونا لعممة واحدة، واحٌد أظيره الرئيس األمريكي باراك أوباما في حديثو أمام المسؤولين 
اإلسرائيميين، والثاني، حرص عمى تظييره أمام طمبة الجامعات اإلسرائيمية وفي مناطق السمطة 

 في واقع األمر.” وجو وقناع“فمسطينية..لكن المتأمل في مالمح كال الوجيين، يخمص إلى أنيما ال
أما الوجو، فقد تماىى إلى حٍد كبير من وجوه أعضاء الطاقم الوزاري لحكومة نتنياىو الثالثة، حيث بدا زعيم 

..مواقفو ىنا، كانت قاطعة ليفني –لبيد  –بينيت  –ليبرمان  –أقوى دولة في العالم، عمى صورة نتنياىو 
كحد السكين..أمن إسرائيل من أمن أمريكا القومي، وما دامت أمريكا عمى قيد الوجود، سيظل أمن إسرائيل 
ُمصانًا..إسرائيل دولة ييوديو، وىي لن تنتقل إلى مكان آخر، ويتعين عمى الجميع االعتراف بيذه الحقيقة 

تقف بالمرصاد لمتيديد اإليراني، ومن دونو، تيديدات حماس والتعامل معيا واالنفتاح عمييا..واشنطن س
وحزب اهلل لمدولة العبرية..ال يمكن أن نفرض عمى إسرائيل ما ال ترغب بو وال تريده وال تقوى عميو، حتى 

ن كان الثمن، التضحية بعممية السالم وحل الدولتين.  وا 
ع الواعظين والمبشرين..وعود فضفاضة لجيل في الجانب الثاني من زيارتو، تدّثر الرئيس األمريكي بقنا

الشباب الفمسطيني، وتكرارلشعار الدولة المستقمة التي تعيش بسالم جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، وانتقادات 
لالستيطان والمستوطنات، ال تسمن وال تغني من جوع، سمعيا الفمسطينيون منذ أن كان االستيطان مشروعًا 

 سرطان زاحف يطيح بحل الدولتين، ومعو األرض والحقوق والمقدسات.جنينيًا وحتى استحال إلى 
جوىر اإلفكار التي حمميا الرئيس األمريكي، ال تتعدى استئناف المفاوضات بال شروط وال مرجعيات وال 

إجراءات “تندرج في سياق ” جوائر ترضية“جداول زمنية..مقابل ذلك، يمكن أن ُتمنح السمطة الفمسطينية 
، وفي أحسن األحوال )وفق أكثر السيناريوىات تفاؤاًل(، العودة إلى ما كانت عميو األوضاع قبل ”بناء الثقة

، وسيتضح مع جولة جون كيري الشير المقبل في المنطقة، ما 3002الثامن والعشرين من أيمول/سبتمبر 
جة لمظمة عربية ودولية، ، أم أنيا ستكون بحا”3أنابوليس ”إذا كانت ىذه المفاوضات ستنطمق ثنائيًا لتتوج بـ

 نقطة انطالقيا الرسمية.” 3أنابوليس “فيكون 
مناصفة بين اإلسرائيميين والفمسطينيين..تحدث عن آمال ” الحميمة“نجح أوباما في توزيع عباراتو 

الفمسطينيين وتطمعات شبابيم الذين ال يختمفون بشيء عن الشباب اإلسرائيمي..تحدث عن توق شعب لمحرية 
حت راية مستقمة، تمامًا مثمما تحدث عن حق اإلسرائيميين في دولة ييودية ديمقراطية أمنة والعيش ت

ومستقرة..لكن الرجل جانبو اإلنصاف تمامًا عندما تحدث في القضايا الجوىرية التي تذكي الصراع وتديمو، 
ن إسرائيل من بين سمطة احتالل واستيطان من جية، وشعب خاضع لمقير واالستعباد من جية ثانية..مكّ 

كل ما طالبت بو وتطمعت إليو، وأبقى الفمسطينيين في دوامة االنتظار اليائس المستمرة من سنوات 
إن لم تكن مشفوعة بخطوات ممموسة، وخطط مجدولة، ” الحميمة“وعقود..فما قيمة المجامالت والعبارات 

بة الكؤود أمام عممية السالم وحل وضغوط تمارس عمى الجية التي يعرف أوباما تماما المعرفة، أنيا العق
 الدولتين؟

والحقيقة أن المتابع لمحفاوة الرسمية واإلعالمية الفمسطينية التي استقبمت بيا مواقف وتصريحات أوباما، 
عباراتو الحميمية، وضربوا صفحًا عّما قالو في القدس ومطار ” اشتروا“يصاب بالدىشة واالستغراب..لقد 

م أمام عبارات سبق ليم وأن استمعوا إلييا بالحرف الواحد، وعمى ألسنة أوباما المد، لقد تركزت أنظارى
وعشرات المسؤولين الغربيين، وربما أكثر منيا في السنوات العشرين الفائتة، من دون أن تجد طريقيا إلى 
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سقاط مطالبيم )شروطيم( الستئ” احتواء“حّيز التنفيذ..فيل نجح أوباما في  ناف الموقف الفمسطيني وا 
 المفاوضات؟.

ذا ما نزعنا عن تصريحات أوباما طابعيا اإلنشائي الجميل، فإن حصيمتيا الفمسطينية، تصب القمح صافيًا  وا 
في طاحونة حكومة نتنياىو الثالثة، التي ترغب في بقاء السمطة واستمرار التنسيق األمني واستئناف 

لالحتالل اإلسرائيمي وتمكين الشعب الفمسطيني المفاوضات، ولكن من دون التزام من أي نوع، بوضع نياية 
 من ممارسة حقوقو الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقمة وعاصمتيا القدس.

لمموقف الفمسطيني، إنما يكمن في انتعاش ” االحتوء الناعم“إن إخطر ما يمكن أن يترتب عمى نجاح سياسة 
الرىانات الخائبة من جديد، ودائمًا تحت ضغط اليأس واإلحساس بانعدام الخيارات األوىام الكاذبة أو تفشي 

، بعد أن وّفر أوباما ليا السمم لميبوط ”المفاوضات العبثية“والبدائل، فتعود السمطة مجددًا لممارسة طقوس 
خطابو  عن الشجرة، وىو ذات السمم الذي سبق ألوباما أن قدمو لمسمطة لمصعود إلى قمة الشجرة بعد

 الشيير في جامعة القاىرة قبل ثالثة اعوام أو أزيد قمياًل.
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