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 يلجيش اإلسرائيمي يضع خطة مواجية الجيش المصر "إسرائيل اليوم": ا 2
"صحنفة  أعدت: هاشـ الفخرايي اإلسرائنمنة ممفا خاصا عف الجنوش العربنة في ميطقة الشػرؽ  "إسرائنؿ النـو

 في إشارة إلى الجنش اإلسرائنمي.« الذراع الطولى في الميطقة»األوسط، وأطمقت الصحنفة عمى الممؼ اسـ 
اإلسػرائنمي  باإلخفاقات التػي لحقػت بػالجنش« نوأؼ لمور»نبدأ الممؼ الذي أعده المحرر العسكري لمصحنفة 

قنػػادة ». وأوضػػحت الصػػحنفة أيػػع تػػـ إعػػداد قنػػادة جدنػػدة بػػالجنش تسػػمى 5006فػػي حػػرب لبيػػاف النثاينػػة عػػاـ 
، تقوـ القنادة بدراسة الجنوش العربنة بواسطة شعبة االستخبارات «عممنات ضرب العمؽ في الجنوش العربنة

جػنش فػي الميطقػة، وخططػع العسػكرنة،  لمػدها بمعمومػات عػف مراكػز القػو  ألي« أماف»بالجنش اإلسرائنمى 
وكنفنة إرهاؽ هذه الجنوش قبؿ المواجهة المباشرة، وفي حالة قناـ حرب مع أي جنش فػي الميطقػة تقػدـ هػذه 
فشػاؿ أي محاولػة نقػوـ  القنادة خطة مفصمة لضرب مياطؽ القػو  فػي هػذا الجػنش، وقطػع اإلمػدادات عيػع، واي

 نة، وال تزند الضربة اإلسرائنمنة عمى نومنف فقط لشؿ الجنش العربي.بها الجنش العربي لرد الضربة اإلسرائنم
األخنػرة عمػى قطػاع  ػزة فػي « عمػود السػحاب»وتابعت الصحنفة أيع تـ اختبار كفاءة هذه القنػادة فػي عممنػة 

 ، عقب ا تناؿ القنادي في حركة حماس، أحمد الجعبري.5025يوفمبر 
ميظومػػػة صػػػوارني دفاعنػػػة تػػػتمكف مػػػف إسػػػقاط أي طػػػائرة قبػػػؿ  وأكػػػدت الصػػػحنفة أف الجػػػنش اإلسػػػرائنمي لدنػػػع

عبورها الحدود اإلسرائنمنة بمئات المترات، باإلضافة إلػى صػوارني ذكنػة قػادرة عمػى صػند صػوارني حػزب ا  
 في جيوب لبياف.

أكتوبر المجندة »وأشارت الصحنفة إلى أيع في حالة ايدالع حرب مع الجنش المصري منثمما حدث في حرب 
ألف الجػػنش اإلسػػرائنمي تمكػػف مػػف « سػػكود»، فػػ ف الجػػنش السػػوري لػػف نػػتمكف مػػف اسػػتخداـ صػػوارني «2973

قػػادرة عمػػى ضػػرب هػػذه الصػػوارني عمػػى األرض قبػػؿ إط قهػػا عمػػى « 4حنػػتس »تطػػونر ميظومػػة صػػاروخنة 
 إسػػرائنؿ، كمػػا لػػف نػػتمكف الجػػنش المصػػري مػػف اختػػراؽ الحػػدود اإلسػػرائنمنة بفضػػؿ اسػػتخداـ دبابػػات متطػػورة

القػادرة عمػى ردع أي قػوات برنػة قبػؿ اختراقهػا الحػدود. واستعرضػت الصػحنفة « 5منركافا »واستخداـ دبابات 
دبابػة  3980ألػؼ مقاتػؿ، وممنػوف مػف جيػود االحتنػاط، ونمتمػؾ  600وهػى  القوة العسكرنة لمجنش المصػري.

 «.f-18»طائرة مف يوع  50مف المدافع، وامتمؾ مؤخرا  5760قتاؿ، وعدد 
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ت الصحنفة أف القػوات الجونػة المصػرنة تػفتى فػى المركػز النثػايى بعػد إسػرائنؿ تكيولوجنػا، وتسػبؽ تركنػا، وأكد
 طائرة، ما بنف مقاتمة وقاذفة. 2525وتممؾ هذه القوات حالنا 

فػالكوف األمرنكنػة  F-16مقاتمػة مػف يػوع  550وأوضحت الصحنفة أف العمود الفقر  لمقوات الجونػة المصػرنة 
، وهػػػى رابػػػع أكبػػػر مسػػػتخدـ لتمػػػؾ الطػػػائرات 5009أواخػػػر عػػػاـ  50/55أخػػػر  بمػػػوؾ  50راء الصػػػيع، وتػػػـ شػػػ

 ميشفة جونة. 86قاعدة جونة رئنسنة مف أصؿ  27المتطورة فى العالـ. وتتمركز فى 
طػائرة مػف  35، وقامػت بتطػونر 5000طائرة متطورة مف طراز منػراج  40وتستخدـ القوات الجونة المصرنة 

طػػػائرات إيػػػذار مبكػػػر وتحكػػػـ، وتتجػػػع  20هنركػػػولنز، و 230وسػػػى  5النثاينػػػة، ومنػػػراج  فػػػايتوـ 4-طػػػراز إؼ 
ؼ  52-طائرة مقاتمة متوسطة الستبداؿ الطائرات منج  200مصر لشراء   .4واي

وعدد كبنر مػف طػائرات  SU-35طائرة مف طراز  54وكشفت الصحنفة عف ينة مصر شراء عدد ال نقؿ عف 
MIG-29  لطمبػات متكػررة مػف مصػر لشػراء مقػات ت اعتراضػنة مػف طػراز الروسنة بعػد رفػض أمرنكػىF-15 

 الشهنرة. ونعز  الرفض لإلبقاء عمى تفوؽ القوات الجونة اإلسرائنمنة.
وأوضػػحت الصػػحنفة أف لػػد  الجػػنش اإلسػػرائنمى جهػػاز مخػػابرات قػػادر عمػػى صػػند أ  هػػدؼ فػػى الميطقػػػة، 

فػى السػوداف، وتػـ اصػطنادها « 27إس »رني مستشهدة باستهداؼ حػاف ت تحمػؿ أسػمحة وذخػائر ميهػا صػوا
 «.28إؼ »عمى األرض بواسطة استخداـ طائرات 

، القػػادرة «بػػونيج« »فػػى 55» وأوضػػحت الصػػحنفة أف الجػػنش اإلسػػرائنمى أصػػبح نمتمػػؾ مروحنػػات مػػف يػػوع 
عمػػػى يقػػػؿ قػػػوات كبنػػػرة لمسػػػافات بعنػػػدة فػػػى أقصػػػر وقػػػت ممكػػػف، مؤكػػػدة أف االسػػػتراتنجنة العسػػػكرنة لمجػػػنش 

 سرائنمى هى ضرب القوات عمى أراضنها قبؿ أف تتحرؾ.اإل
 55/3/5023، اليوم السابع، مصر

 
 سنوات  أربعوحدة استيطانية خالل  ألف  بنىتقول: نتنياىو  إحداىاوثائق  ست أوباماعباس سمم  

لقاء التي تحدنثت عف وجود ترتنبات لعقد  األيباء األحدولند عوض: يفت السمطة الفمسطنينة  -راـ ا  
 إمكاينةالقادمة لبحث  األسابنعخ ؿ  أمنركيبحضور  باألردفوالفمسطنيننف  اإلسرائنمننفرباعي نضـ 

 أماـ أسابنع صائب عرنقات كبنر المفاوضنف باف هياؾ مهمة  د. أعمفاستئياؼ عممنة الس ـ في حنف 
 صنغة الستئياؼ المفاوضات. إلنجادجوف كنري  األمرنكنةوزنر الخارجنة 

خ ؿ  أوباماباراؾ  األمرنكيالرئنس الفمسطنيي محمود عباس سمـ الرئنس  أف إلى األحدعرنقات  اروأش
بينامنف  اإلسرائنميباف رئنس الوزراء  أحداها أكدتونثائؽ  الماضي لمميطقة رفقة كنري  األسبوعزنارتع 

 .إسرائنؿا في حكـ الماضنة التي قضاه األربعوحدة استنطاينة خ ؿ السيوات  ألؼ  ىيتيناهو بي
 إسرائنمي أمرنكي أردييعف ترتنبات لعقد لقاء رباعي فمسطنيي  أيباءوفنما جدد عرنقات يفى ما تردد مف 

خ ؿ  ألوباماونثائؽ التي سممت   ػال أف األحدالفمسطنينة الرسمنة )صوت فمسطنف(  لإلذاعة أوضحقرنبا، 
في  اإلسرائنمنةوميها واحدة خاصة بالكتؿ االستنطاينة  لقائع الخمنس الماضي بعباس في راـ ا  هي مختمفة

 الضفة الغربنة ومدنية القدس المحتمة.
الفمسطنينة عمى تجمند جزئي ل ستنطاف واستنثياء الكتؿ  الموافقة إلمكاينةوعبر عرنقات عف الرفض المطمؽ 

 ."هذه جرنمة لف تجد فمسطنينا نرتكبها"االستنطاينة الكبنرة، وقاؿ 
الماضنة مف فترة  األربعالسيوات  أف أكدت ألوبامانقات باف الونثنقة النثاينة التي سممها عباس عر  وأوضح

بنتا استنطاينا  بياء  إلىوحدة استنطاينة، بمعدؿ وصؿ  ألؼ مف  أكنثرحكـ يتيناهو شهدت بياء 
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جدندة في  ميإسرائنألؼ مستوطف  الفترة ذاتها شهدت قناـ حكومة يتيناهو ب سكاف  أفنومنا، كما 
 مستوطيات الضفة ومدنية القدس المحتمة.

والمستحقة عمنها وفؽ االتفاقنات الوقعة  إسرائنؿالونثنقة النثالنثة فتتعمؽ بااللتزامات التي لـ تيفذها  أما وأضاؼ
مع االتفاقات  نستويبتيفنذ ما عمنها مف التزامات بما  إناها، مطالبا األمرنكنةمعها وخاصة خارطة الطرنؽ 

 لعقود الموقعة معها.وا
الفمسطنيننف في سجوف  األسر تركزت عمى مواضنع  األمرنكيبقنة الونثائؽ التي تسممها الرئنس  أف وأوضح

لونثنقة بشفف  إضافةالحصار عمى قطاع  زة ووجوب رفعع،  آنثار إلى باإلضافةاالحت ؿ وما نتعرضوف لع، 
 عمى حد قولع. "شابعوما "الفمسطنينة  األراضيفي  اإلسرائنمنةالممارسات 

عمى أف عباس نبذؿ قصار  جهده وبالتعاوف الونثنؽ مع كافة  األحدوشدد عرنقات في بناف صحافي 
أعضاء المجية الرباعنة الدولنة واألشقاء العرب الستئياؼ عممنة الس ـ وفقًا لممرجعنات المحددة، وعمى 

 واإلسرائنمي مف االتفاقات الموقعة وخارطة الطرنؽ.قاعدة تيفنذ االلتزامات المترتبة عمى الجايبنف الفمسطنيي 
أوباما طمب مف  إف "،القدس العربي"واصؿ أبو نوسؼ عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر لػ د.قاؿ و 

الرئنس عباس العودة لممفاوضات دوف أي شروط، وأيع تخمى عف مطمبع السابؽ بوقؼ االستنطاف، وجدد 
 دوف أف نتحدد موعد إقامة الدولة الفمسطنينة وال حدودها. "،الدعـ ال  محدود ل حت ؿ"

أف االعتقاد الجاـز في أوساط  "القدس العربي"قاؿ لػ الكشؼ عف اسمع أحد الساسة الفمسطنيننف وفضؿ عدـ
القنادة التي ستجتمع قرنبا نشنر إلى أف مف الهدؼ األساسي لمزنارة لـ نكف ممؼ المفاوضات، وأيها جاءت 

 لميطقة لمحرب.لترتنب ا
 //القدس العربي، لندن، 

 
 ىنية: جاىزون ألي تعاون يكشف قتمة الجنود المصريين برفح 

صفا: قاؿ رئنس الحكومة الفمسطنينة في  زة إسماعنؿ هينة إف حكومتع جاهزة ألي تعاوف نكشؼ  – زة 
 الة.المتورطنف في جرنمة مقتؿ الجيود المصرننف في مدنية رفح، وتقدنمهـ لمعد

وأكد هينة في بناف مقتضب تمقت "صفا" يسخة عيع االنثينف عمى التزامها بيهج عدـ التدخؿ بشئوف مصر 
الداخمنة، والوقوؼ عمى مسافة واحدة مف كؿ القو  السناسنة فنها، باعتبارها دخًرا استراتنجنا لفمسطنف. 

"حماس حركة تحرر وطيي  وشدد عمى أف شهداء الجنش المصري في رفح هـ شهداء فمسطنف، مضنفا أف
 وخنارها المقاومة وبوصمتها يحو القدس وبقنة أرض فمسطنف، وهي لف تضؿ الطرنؽ ب ذف ا ".

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 
 
 كية أبمغت السمطة نيتيا طرح خطة عمل خالل شيرين ياألمر  اإلدارةمسؤول فمسطيني:  

أف التحرؾ األمنركي لمبحث عف حؿ في الميطقة بدأ  أمسوؿ فمسطنيي أكد مسؤ : محمد نويس -راـ ا  
اإلسرائنمنة خ ؿ  -بدأ كنري عممع الرسمي كمسؤوؿ عف ممؼ المفاوضات الفمسطنينة "فعمنًا، موضحًا: 

 "مع عباس ويتيناهو، وأف عجمة البحث عف حؿ مف اإلدارة األمنركنة بدأت أمسالمقاءنف المذنف عقدهما 
 تدور.
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أوباما ابمغ عباس رسمنًا أف كنري هو مسؤوؿ هذا الممؼ، وبدأ كنري عقب مغادرة أوباما الميطقة "ؼ: وأضا
ال توجد لدنع أفكار محددة، ". لكيع شدد عمى أف كنري "بالتحرؾ والتدخؿ الحقنقي لإلدارة األمنركنة أمس

 ."كؿ طرؼ متمسؾ بموقفعلكيع نرند معرفة العقبات مف اجؿ تذلنمها وجسر المواقؼ بنف الطرفنف ألف 
قبؿ أف نعمف "وأعمف المسؤوؿ فمسطنيي أف كنري سنزور الميطقة مرتنف أو نث نثًا ميتصؼ الشهر المقبؿ 

مف المبكر الحدنث عف ". وقاؿ إف "مبادرة أو رؤنة أو أفكار اإلدارة األمنركنة لمتحرؾ المقبؿ في الميطقة
أو  نرها، ولـ نطرح منثؿ هذا الموضوع خ ؿ لقاءات عباس  إسرائنمنة أو نث نثنة -لقاءات نثيائنة فمسطنينة 

، يتيناهوبفف نستوضح الموقؼ اإلسرائنمي مف  أوباماطالب ". وأشار إلى أف عباس "أو كنري أوبامامع 
 ."وماذا لدنع مف أفكار لمتقدـ في مسنرة الس ـ، وما هي الخرنطة التي نراها لحؿ الدولتنف

خ ؿ الشهرنف المقبمنف سنتـ طرح خطة عمؿ أمنركنة عمى "يع أأبمغتهـ وكشؼ أف اإلدارة األمنركنة 
 -وكنري أعادت الع قات الفمسطنينة  أوبامايعتبر أف زنارة ". وقاؿ: "الجايبنف لمتحرؾ السناسي المقبؿ

 ."األمنركنة إلى طبنعتها، خصوصًا أيها شهدت في فترة تقدنـ طمب عضونة فمسطنف في األمـ المتحدة توتراً 
 //الحياة، لندن، 

 
 لمصراع بال نتائج وواشنطن ال تبحث عن حل   أوباما: زيارة واصل أبو يوسف 

واصؿ أبو نوسؼ، عضو المجية التيفنذنة لميظفة التحرنر الفمسطنينة، أف زنارة الرئنس  د.أكد : راـ ا 
نحمؿ في جعبتع أي خطة  األمرنكي باراؾ أوباما لمميطقة "لـ تسفر عف أي يتائج ممموسة، ولـ نكف

 اسنة".نس
( في تصرنحات خاصة لػ"قدس برس": "إف اإلدارة |وقاؿ األمنف العاـ لجبهة التحرنر الفمسطنينة األحد )

األمرنكنة تعمؿ عمى إدارة الصراع في الميطقة ولنس إلنجاد حموؿ لع وفتح أي مسار سناسي، وأيها عاجزة 
 نطاف أو االستجابة لقرارات الشرعنة الدولة"، كما قاؿ.عمى االحت ؿ لوقؼ االست الضغطعمى 

محدود لما أسماه أمف إسرائنؿ، وأيع لـ نتطرؽ بشكؿ  وأضاؼ أف "الرئنس األمرنكي تحدث عف الدعـ ال 
جدي لوقؼ االستنطاف أو عف الدولة الفمسطنينة، كما أف األخطر في ك مع كاف نتعمؽ باالعتراؼ بنهودنة 

 ".ذي نشكؿ خطرا عمى حؽ العودة ووجود الفمسطنيننف داخؿ األراضي المحتمة عاـ الدولة، األمر ال
 //قدس برس، 

 
 
 الخطاب الصييوني القديم تبني أوباماعشراوي:  

، األحدهاجمت عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة، حياف عشراوي،  :القدس -راـ ا  
 إسرائنؿ إلى األخنرةبها خ ؿ زنارتع  أدلىبشدة انثر التصرنحات التي  وباماأباراؾ  األمنركيالرئنس 
 الفمسطنينة، واعتبرت ايع "تبيى الخطاب الصهنويي القدنـ". واألراضي

كاف  أوباما: "خطاب اإلسرائنمنةوقالت عشراوي، خ ؿ مؤتمر عقدتع مؤسسة فمسطنينة تعيى بالدراسات 
ال زالت مشروعًا  إسرائنؿ" . وأضافتشرعنة" وأعطاهيي القدنـ، بؿ خطنرا جدا، وتبيى الخطاب الصهنو 

ال تعترؼ بفي حدود جغرافنة وال  اآلفلغانة  إسرائنؿمتغنرا قند التيفنذ، نعند تعرنؼ يفسع أكنثر مف مرة، لذلؾ 
 إلىقائـ عمى مفاهنـ صهنوينة، وتسعى  أندلوجيمشروع  إقامة إلىال تزاؿ تسعى  إسرائنؿدنمغرافنا، لذلؾ 

 الحصوؿ عمى اعتراؼ خارجي".
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 //القدس، القدس، 
 
 عباس إلى العودة لممصالحة ويدعو أوباما لحركة حماس مياجمةبحر يستيجن أحمد  

استهجف اليائب األوؿ لرئنس المجمس التشرنعي د.أحمد بحر، مهاجمة الرئنس األمرنكي باراؾ أوباما لحركة 
 ؿ زنارتع لمدنية راـ ا .حماس والتفنند المطمؽ ل حت ؿ خ 

 ، وأكد بحر خ ؿ كممة ألقاها باحتفاؿ أقامتع طالبات الكتمة اإلس منة في جامعة األقصى بخاف نويس النـو
في ذكر  استشهاد الشني أحمد ناسنف ووفاء ألـ يضاؿ فرحات، أف حركتع هي الرقـ الصعب في المعادلة 

فمسطنينة محمود عباس إلى ترؾ المفاوضات العبنثنة والعودة الدولنة واألمرنكنة، داعنًا رئنس السمطة ال
 ألحضاف الشعب الفمسطنيي والعمؿ سرنعًا وبكؿ جدنة إليجاح المصالحة الفمسطنينة.

وأشار إلى أف أوباما نتحدث باسـ الصهنوينة ولنس باسـ أمرنكا، مؤكدًا أف المحتؿ هو مف نحمؿ صفة 
وأكد بحر أف حركة حماس  حتمت أرضع وندافع عف وطيع وحرنتع.اإلرهابي ولنس الشعب الفمسطنيي الذي ا

ستكوف هي الحركة الرائدة لتحرنر فمسطنف في المعارؾ القادمة مع االحت ؿ، وقاؿ :"يحف ال يخشى 
 ولف تخنفيا حكومة يتيناهو، ويحف يعد لمعركة التحرنر". أوباماتصرنحات 

 //فمسطين أون الين، 
 
 ار قطرية لدفع المصالحة ودعم المقدسيينأفك :المالكيرياض  
القمة العربنة  أعماؿقاؿ وزنر الخارجنة رناض المالكي، إيع تـ إقرار جدوؿ : محمد أبو خضنر - لدوحةا

تكوف هذه القمة مختمفة عف القمـ السابقة مف خ ؿ آلنات  أف أممععمى مستو  وزراء الخارجنة، معربًا عف 
 ت عيع قطر.، وهو ما عبر األرضتيفنذ عمى 
، األحد، في العاصمة القطرنة الدوحة، عمى هامش اجتماع "دوت كوـ القدس"المالكي في حدنث لػ وأضاؼ

وزراء الخارجنة العرب تحضنرا لمقمة العربنة، بفف قطر تسعى الف تكوف هذه القمة العربنة مختمفة عف القمـ 
 العربنة السابؽ.
تقود لجية  أيهاالممؼ الفمسطنيي والممؼ السوري، خاصة  فأساسنن"قطر ركزت عمى ممفنف  وتابع قائ :

المتابعة العربنة المتعمقة بعممنة الس ـ، وهذه المجية تعيى بالشفف الفمسطنيي بشقع السناسي التفاوضي، كما 
 قطر ترأس المجية العربنة الميبنثقة عف الجامعة العربنة التي تعيى بالممؼ السوري".  أف

قطر تحدنثت عف عدة أفكار، عبر عيها رئنس الوزراء القطري الشني حمد بف جاسـ،  فأالمالكي إلى  وأشار
القدس، امتدادًا لقمة القدس التي عقدت في الدوحة سابقًا وتيفنذًا  أبياءميها تشكنؿ صيدوؽ لدعـ صمود 

سنعمف عف  القطري األمنرلتوصناتها، عمى أف نتـ دعـ هذا الصيدوؽ مف قبؿ الدوؿ العربنة المقتدرة، واف 
تقوـ باقي الدوؿ العربنة المقتدرة بالمساهمة في رفع  أف أمؿمبمغ نتـ وضعع بدانة في هذا الصيدوؽ، عمى 

وتنثبنت مؤسساتها في وجع الهجمة  أهمهارأس ماؿ هذا الصيدوؽ، لنمبي احتناجات القدس، وصمود 
 االستنطاينة والتهوند. 

 //القدس، القدس، 
 
 االحتالل عمى قرية "حي أحفاد يونس"    عتداءاحكومة غزة تدين  
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(، |أدايت وزارة الخارجنة في الحكومة الفمسطنينة بغزة، اقتحاـ االحت ؿ اإلسرائنمي، فجر األحد ):  زة
 "حي أحفاد نويس" وهدـ خنامع واعتقاؿ الياشطنف الذنف كايوا فنع.

، "اإلجراءات والسناسات اإلسرائنمنة التعسفنة واستيكر الخارجنة في بناف تمقت "قدس برس" يسخة عيع الن ـو
في مدنية القدس المحتمة، مف اعتقاالت واقتحامات ومصادرة األراضي لصالح المشروع االستنطاف المسمى 

 " عمى مشارؼ القدس، والذي سنفصؿ شماؿ الضفة عف القدس وجيوبها."إي 
ايتهاكًا صارخًا لحقوؽ اإليساف الفمسطنيي بشكؿ  واعتبرت الوزارة أف منثؿ هذه اإلجراءات العيصرنة "تشّكؿ

عاـ، وايتهاكًا لحؽ التجمع السممي بشكؿ خاص"، مؤكدة أيها تفتي في سناؽ "فرض الهنمية اإلسرائنمنة  نر 
 المشروعة عمى األراضي الفمسطنينة، وتكرنس االستنطاف التوسعي، وتقطنع أجزاء الضفة الغربنة".

 //قدس برس، 
 
 الفمسطيني ىو الحياد وعدم التدخل بالشؤون السورية الموقفر عبد اليادي: السفي 

أكد مدنر الدائرة السناسنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة، في سورنا، السفنر أيور عبد الهادي،  :وفا -دمشؽ 
عمى أف  الموقؼ الفمسطنيي الواضح والنثابت وهو الحناد وعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمنة السورنة، مشددا

الموقؼ الفمسطنيي ندعـ الحؿ السناسي في سورنا مف خ ؿ الحوار بنف كافة أطناؼ المجتمع السوري بعندًا 
 عف دوامة العيؼ.

األحد، ليائب وزنر الخارجنة السوري فنصؿ مقداد في مقر وزارة  أمسجاء ذلؾ خ ؿ زنارة عبد الهادي، 
ورات في الميطقة وايعكاسات األزمة السورنة عمى الخارجنة بدمشؽ السفنر، حنث بحث معع آخر التط

 ال جئنف الفمسطنيننف في سورنا، خاصة عمى المخنمات الفمسطنينة.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 الغصين: قانون إعالمي جديد لترتيب الحالة اإلعالمية بغزة 

داد قايوف إع مي جدند في  زة أكد رئنس المكتب اإلع مي الحكومي إنهاب الغصنف، أف مشروع إع
نهدؼ لترتنب الحالة اإلع منة في قطاع  زة، ومواكبة النثورة التكيولوجنة بالعالـ، والعمؿ عمى تعزنز حرنة 

 الرأي والتعبنر، والعمؿ الصحفي.
وأنثار اإلع ف عف المشروع ردود فعؿ متبانية مف قبؿ الصحفننف والصحفنات في قطاع  زة حوؿ الجدو  

 داره في هذا التوقنت بالذات.مف إص
وقاؿ الغصنف في تصرنح مكتوب وصؿ لػ"فمسطنف أوف النف" يسخة عيع، األحد: "بدأيا ب حصاء كافة 
المؤسسات اإلع منة في القطاع، وطالبياها بترتنب أوضاعها القايوينة حسب الموائح واأليظمة الموضوعة 

 سابًقا".
دند ال بد أف نفخذ حقع في اليقاش، والتداوؿ، بمشاركة الجمنع وأضاؼ أف اإلعداد لممشروع اإلع مي الج

دوف استنثياء دوف وضع سقؼ زميي محدد، متابًعا: "عمنيا االستفادة مف كافة الخبرات المحمنة والعربنة 
 والقواينف المشابهة مف خ ؿ عقد مئات الجمسات اليقاشنة، والمجاف المختمفة".

 //فمسطين أون الين، 
 
 باش يجدد الدعوة إلى زيارة القدسالي 
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جدد وزنر األوقاؼ والشؤوف الدنينة محمود الهباش، األحد، دعوة جماهنر العرب والمسممنف إلى : وفا -جدة 
لى القناـ بتيظنـ زحؼ دنيي سممي عمى المدنية المقدسة مف كؿ أرجاء العالـ، باعتبار ذلؾ  زنارة القدس واي

 نجوز االمتياع عيع أو عرقمتع مهما كايت الظروؼ.واجًبا وحًقا دنيًنا خالًصا ال 
عبد ا  بف عبد المحسف التركي، أمنف عاـ رابطة العالـ  د.وأكد الهباش خ ؿ لقائنف ميفصمنف مع 
أحمد محمد عمي رئنس مجموعة البيؾ اإلس مي لمتيمنة بمقر  د.اإلس مي في مقر الرابطة بمكة المكرمة، و 

منثؿ هذه الزنارات الدنينة تمنثؿ دعًما سناسًنا ومعيوًنا لمقدس وأهمها، وتفكنًدا عمى البيؾ في مدنية جدة، أف 
 الحؽ اإلس مي الخالد فنها، ونجب عمى الحكومات دعمها وتسهنمها.

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 ينفذ تعميمات أوباما نحو التطبيع  اليباش حزب التحرير: 

استيكر عضو المكتب اإلع مي لحزب التحرنر في فمسطنف، ماهر الجعبري، ما وصفع : صفا - الخمنؿ
"بمجاهرة وزنر األوقاؼ في السمطة الفمسطنينة محمود الهباش بالدعوة لمتطبنع في مكة المكرمة خ ؿ لقائع 

 أمنف عاـ رابطة العالـ اإلس مي في مقر الرابطة".
( إلى أف الهباش دعا "العرب والمسممنف إلى زنارة القدس وتيظنـ وأشار الجعبري في تصرنح وصؿ )صفا

 زحؼ دنيي سممي عمى المدنية المقدسة مف كؿ أرجاء العالـ، باعتبار ذلؾ واجًبا وحًقا دنيًنا خالًصا".
وقاؿ: "إف الهباش تمقؼ دعوة الرئنس األمرنكي أوباما الدوَؿ العربنة لمتطبنع، وسارع بها نجوب اآلفاؽ 

واعتبر الجعبري دعوة الهّباش لمزحؼ الدنيي السممي هو تحرنؼ  ب عف الشنطاف وكعراب لمتطبنع".كميدو 
 ألحكاـ اإلس ـ التي توجب زحؼ الجنوش في جهاد عسكري نحرر القدس وكؿ فمسطنف.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 الخميل  من الزعارير نائباللإلفراج عن  االستئنافاالحتالل يرفض  

تقدـ بع  الذي( االستئياؼ /أفاد مركز حقوقي فمسطنيي باف محاكـ االحت ؿ رفضت األحد ): راـ ا 
 أشهر. لمدة  اإلداريعمى اعتقالع  وأبقتباسـ الزعارنر مف الخمنؿ،  األسنرمحامى اليائب 

 يائب الزعارنر في وأوضح بناف عف "مركز أسر  فمسطنف لمدراسات" باف االحت ؿ أعاد اعتقاؿ ال
، بعد العدواف عمى  زة ضمف حممة طالت عددا مف اليواب، وفرضت عمنع يوفمبر / تشرنف نثايي
نتـ إط ؽ  أفأشهر، بنيما تقدـ محامنع بطمب استئياؼ لهذا الحكـ عمى أمؿ  لمدة  اإلدارياالعتقاؿ 
 اإلداريتئياؼ وأصرت عمى تنثبنت الحكـ المحكمة رفضت هذا االس أفشهور مف اعتقالع، إال  سراحع بعد 
 سجف اليقب الصحراوي. فينقبع  اآلفبحقع، وهو 

 //قدس برس، 

 لالحتالل في غزة لعميلاإلعدام  
أعمف مصدر أميي في وزارة الداخمنة التابعة لحكومة حماس، أمس، أف محكمة عسكرنة في مدنية : أ ؼ ب

المحكمة العسكرنة الدائمة “. وقاؿ المصدر إف "إسرائنؿ"عاوينف مع  زة حكمت باإلعداـ شيقًا عمى أحد المت
 "ع( حتى الموت بتهمة التخابر مع جهات معادنة-في  زة أصدرت حكمًا باإلعداـ شيقًا عمى العمنؿ )ؼ

 . "إسرائنؿ"
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ا ع( تـ إلقاء القبض عمنع قبؿ فترة طونمة مف الزمف ولنس ضمف فترة الحممة، كم-إف العمنؿ )ؼ"وأضاؼ 
يما تـ إلقاء القبض عمنع مف األجهزة  أف العمنؿ لـ نسمـ يفسع طواعنة خ ؿ الحممة الماضنة أو ما بعدها، واي

 ."األمينة
 //الخميج، الشارقة،    

 
 العربية في الجامعة العربي الرسمي بإعادة النظر في التمثيل الفمسطيني النظامحماس تطالب  16

حماس" الدكتور سامي أبو زهري في تصرنحات خاصة لػ "قدس برس" أف  زة: أكد المتحدث باسـ حركة "
"حماس" تراهف عمى القمة العربنة المقبمة أف تتجاوز القرارات الجامدة إلى خطوات عممنة لمواجهة االحت ؿ، 

 وقاؿ: "يحف يفمؿ أف تخرج القمة العربنة المقبمة بقرارات تتفؽ مع حجـ الطموحات الفمسطنينة، 
زهري اليظاـ العربي الرسمي إلى مراجعة التمنثنؿ الفمسطنيي في الجامعة العربنة، وقاؿ: "يدعو  ودعا أبو

اليظاـ العربي الرسمي إلى إعادة الموقؼ تجاه التمنثنؿ الفمسطنيي في الجامعة في ظؿ استمرار االيقساـ، 
جب ايتخابات شرعنة وال واستغ ؿ أحد األطراؼ ع قاتع لفرض يفسع، ألف هياؾ طرًفا فمسطنيًنا فاز بمو 

 نزاؿ نحظى بهذه الشرعنة، ونجب أخذ ذلؾ بعنف االعتبار".
 24/3/2013قدس برس، 

 
 حي أحفاد يونس""عمى  "اسرائيل"حماس تدين اعتداء  17

أكدت حركة حماس أف االعتداء عمى حي "أحفاد نويس" جرنمة تضاؼ إلى الجرائـ : الضفة المحتمة
 ، ولف توقؼ جماهنر شعبيا عف مواصمة صمودهـ وتحّدنهـ ل حت ؿ.)اإلسرائنمنة( بحؽ أبياء شعبيا

وقالت الحركة في بناف صحافي وصؿ برند "الرسالة يت"، األحد، "يدنف بشدَّة الهمجنة الصهنوينة واالعتداء 
 السافر عمى يشطاء ندافعوف عف أرضهـ المهّددة بالغصب واالستن ء".

نائسة، تكشؼ حالة الّرعب والذعر التي باتت تسنطر عمى قادة  وشددت أف تمؾ الممارسات تعّد محاوالت
جنش االحت ؿ وجيوده، مشنرًة إلى أيَّع لف تفمح في نثيي الشعب الفمسطنيي عف مواصمة التحّدي لمشارنعع 

 االستنطاينة.
 24/3/2013الرسالة، فمسطين، 

 
 يرةأحمد عساف: ىدم االحتالل لـ"حي أحفاد يونس" لن يكون المعركة االخ 18

"فتح": إف هدـ قوات االحت ؿ لحي أحفاد  قاؿ احمد عساؼ، المتحدث باسـ حركة عبد الرؤوؼ ارياؤوط:
نويس لف نكوف المعركة األخنرة بؿ سنفتح باب الحرنة واالستق ؿ لشعبيا ألييا سيواصؿ اليضاؿ مهما كايت 

قامة ا وأضاؼ :إف عودة  لدولة المستقمة.التضحنات حتى اجتنثاث هذا االحت ؿ عف كؿ أرضيا الفمسطنينة واي
أحفاد نويس قد تحققت ورسالتهـ وصمت لمعالـ اجمع باف هذه األرض ألصحابها األصمننف ولف تكوف إال 

 كذلؾ.
 25/3/2013األيام، رام اهلل، 

 
 برفض المصالحة مع حماس أخطأرباح مينا: عباس  19
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اسي لمجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف، أف أكد د.رباح مهيا عضو المكتب السن: محمود هينة –الرسالة يت 
رئنس السمطة محمود عباس "أخطف عيدما رفض إتماـ المصالحة مع حركة حماس عمى حساب لقاء 

 أوباما".
وقاؿ مهيا في تصرنح خاص لػ "الرسالة يت"، مساء األحد، "إف عباس أخطف أكنثر مف مرة، كاف آخرها مف 

 ما، واصراره عمى الرجوع إلى المفاوضات مع إسرائنؿ".خ ؿ رفضع المصالحة مع حماس لمقاء أوبا
وأضاؼ أف عباس مصمـ عمى العودة إلى مسار المفاوضات وفؽ المرجعنة األمرنكنة، ونرفض أي خنار 

وايتقد  آخر كوسنمة لمتعامؿ مع )اسرائنؿ(، معتبرًا أف تمؾ االخطاء أضعفت موقفع أماـ الشعب الفمسطنيي.
  .نس األمرنكي باراؾ أوبامامهيا لقاء السمطة بالرئ

وأكد مهيا ضرورة إشراؾ حركتي حماس والجهاد االس مي في عممنة تفعنؿ ميظمة التحرنر بفسرع وقت 
 ممكف؛ لػ "تجاوز أخطاء المرحمة السناسنة الماضنة، وعدـ االيفراد بتمنثنؿ القرار السناسي الفمسطنيي".

 24/3/2013الرسالة، فمسطين، 
 

 2005فد من فتح بغزة يبحث مع عباس ممف تفريغات و  :فايز أبو عيطة 20
عقد وفد قنادي مف حركة "فتح" مساء أمس السبت، اجتماعا وصؼ بػ"الهاـ" مع رئنس : يادر الصفدي - زة

 السمطة الفمسطنينة وزعنـ حركة "فتح" محمود عباس في مدنية راـ ا  بالضفة الغربنة.
اـ كً  مف" الدكتور زكرنا األ ا مفوض الحركة في قطاع  زة وضـ الوفد الفتحاوي الذي  ادر  زة قبؿ أن

 وفنصؿ أبو شه  عضو المجمس النثوري لحركة "فتح" وهشاـ عبد الرازؽ عضو المجية القنادنة لمحركة ".
وقاؿ فانز أبو عنطة، أحد الياطقنف باسـ حركة "فتح" في قطاع  زة، في تصرنح خاص لػ"فمسطنف أوف 

قنادة الحركة في  زة، توجع لمقاء الرئنس عباس لبحث عدة ممفات داخمنة وتيظنمنة النف": " إف وفد مف 
 تتعمؽ بالحركة".

وأكد أبو عنطة، أف الوفد الفتحاوي ياقش مع عباس، عدة ممفات داخمنة تتعمؽ بالحركة أبرزها ممؼ تفرنغات 
 5002يتسبنف لتفرنغات ، خاصة ما شهده الممؼ خ ؿ الفترة الماضنة عدة احتجاجات مف قبؿ الم5002

 في  زة .
 24/3/2013، فمسطين أون الين

 
 "إسرائيل"الفمسطينية لمتفاوض مع  وعربية عمى السمطة دوليةجمال محيسن: ضغوط  21

أكد عضو المجية المركزنة لحركة "فتح" جماؿ محنسف أف السمطة الفمسطنينة برئاسة : محمد جاسر - زة
ة لدفعها باستئياؼ المفاوضات مع )إسرائنؿ( ر ـ رفض األخنرة محمود عباس تتعرض لضغوط دولنة وعربن

تيفنذ مطالب السمطة بوقؼ االستنطاف، واإلفراج عف األسر  المعتقمنف ما قبؿ اتفاؽ أوسمو في سجوف 
 االحت ؿ اإلسرائنمي.

وبنف محنسف في تصرنح لػ"فمسطنف أوف النف"، األحد، أف عدة أطراؼ بنيها دوؿ عربنة تضغط عمى 
لسمطة الفمسطنينة ميذ فترة ل ستجابة لمجهود الدولنة خاصة األمرنكنة ميها الرامنة لمدفع الستئياؼ ا

وأضاؼ:" الضغوط أمر متوقع تمامًا، فهياؾ ضغوط تمارس عمنيا، سناسنة  المفاوضات مع )إسرائنؿ(.
استئياؼ المفاوضات وشدد عمى أف قبوؿ  واقتصادنة، حتى وصمت بعضها لمتهدندات؛ لمتراجع عف موقفيا".

 دوف وقؼ االستنطاف نشجع االحت ؿ اإلسرائنمي عمى إقامة وقائع عمى األرض "وهذا لف يسمـ بع أبدًا".
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 24/3/2013، فمسطين أون الين
 

 الجياد اإلسالمي تطالب مصر بإلزام تل أبيب ببنود التيدئة مع غزة 22
نة بصفتها الراعنة التفاؽ التهدئة بنف  زة: طالبت حركة الجهاد اإلس مي في فمسطنف الدولة المصر 

واالحت ؿ االسرائنمي، ب لزاـ األخنر بتطبنؽ بيود االتفاؽ الذي أيهى نثماينة أناـ  المقاومة الفمسطنينة في  زة
 مف الحرب عمى قطاع  زة في تشرنف نثايي )يوفمبر( الماضي.

االحت ؿ اإلسرائنمي بتقمنص  قرار وأكد القنادي في الحركة الشني خضر حبنب، في تصرنح صحفي، أف
 نث نثة أمناؿ، ايتهاؾ التفاؽ التهدئة. مساحة الصند في بحر قطاع  زة، مف ستة إلى

واعتبر حبنب القرار بفيع "سناسة صهنوينة مميهجة في فرض الحصار والخياؽ عمى أبياء قطاع  زة"، 
لزاـ االحت ؿ بكا  فة البيود المدرجة ضمف االتفاؽ الموقع.مطالبًا الراعي المصري بمتابعة بيود التهدئة، واي

 24/3/2013قدس برس، 
 

 حي أحفاد يونس""جيش االحتالل عمى  اعتداء رتستنك فمسطينيةفصائل  23
، حي أحفاد نويس الذي أقامع  استيكرت مؤسسات وقو  فمسطنينة هدـ جنش االحت ؿ اإلسرائنمي النـو

 حتمة واعتقاؿ العشرات مف سكايع.يشطاء فمسطنينوف قرب بمدة العنزرنة شرؽ القدس الم
بدوره، أكد اليائب قنس عبد الكرنـ "أبو لنمى" يائب األمنف العاـ لمجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فمسطنف أف ما 
قامت بع قوات االحت ؿ مف عممنة إخ ء لحي أحفاد نويس في قرنة باب الشمس "لف ننثيي أبياء شعبيا عف 

 ص مف االحت ؿ الجانثـ عمى أرضيا الفمسطنينة".مواصمة طرنقع يحو الحرنة والخ 
: "إف الوحشنة التي تعامؿ بها جنش االحت ؿ مع  وأضاؼ اليائب أبو لنمى في تصرنح صحفي النـو
المرابطنف في حي أحفاد نويس تظهر مد  التمنز العيصري الذي نتعامؿ بع االحت ؿ مع أبياء شعبيا، في 

 رات لمبؤر االستنطاينة  نر الشرعنة المقامة عمى أرضيا المحتمة".الوقت الذي نخصص فنع م ننف الدوال
قامة هذه األحناء  حركة األحرار حنت بدورها "صمود أبياء شعبيا األبطاؿ الذنف نقوموف عمى بياء واي
ونتصدوف ل حت ؿ وقطعاف مستوطينع, وأكدت عمى دعمها لهـ ودعتهـ لتكنثنؼ الجهود في مقاومة 

 شكاؿ والوسائؿ".االحت ؿ بكافة األ
وكايت الجبهة الشعبنة القنادة العامة دايت بشدة "الجرنمة اليكراء التي اقترفتها قوات االحت ؿ اإلسرائنمي 
خ ء حي أحفاد نويس وطالبت كؿ أحرار العالـ "بالتدخؿ الفوري لوقؼ مجازر االحت ؿ بحؽ شعبيا  بهدـ واي

 ضع قادتع خمؼ القضباف وهو المكاف الوحند المياسب لهـ".وتقدنـ هذا االحت ؿ إلى المحاكـ الدولنة وو 
 24/3/2013، فمسطين أون الين

 
 مسؤولون إسرائيميون: االعتذار من تركيا ال ينيي حصار غزة  54

قاؿ مسؤولوف إسرائنمنوف إف "إسرائنؿ لـ تمـز يفسها ب يهاء حصار قطاع  زة، في : رونترز –القدس المحتمة 
 ا وقد تزند مف تضننؽ الخياؽ عمى القطاع إذا أصبح أميها مهددًا".إطار المصالحة مع تركن

وقاؿ المسؤوؿ في وزارة الدفاع اإلسرائنمنة عاموس جمعاد لرادنو الجنش اإلسرائنمي إيع "لنس لدنيا شيء تجػاه 
ف الشعب الفمسطنيي، فالحصار البحري نرجع إلى اعتبارات أمينة محضة، إذ أف الجماعات اإلرهابنة نمكف أ

 تهرب كمنات ضخمة مف األسمحة عبر البحر".
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وأكد مستشار األمػف القػومي اإلسػرائنمي نعقػوب أمنػدرور أف "السناسػة المتبعػة تجػاه  ػزة سػتعتمد عمػى سػموؾ 
 فصائمها". 

وقاؿ أمندرور لرادنو الجنش اإلسرائنمي إيع "إذا كاف هياؾ هدوء، ستستمر عممنات التخفنؼ عف سكاف  زة. 
ذا حدث إط   ؽ لصوارني كاتنوشا فسنتـ إبطاء هذه الخطوات أو حتى إنقافها بؿ وقد تمغى إذا لػـز األمػر".واي

 وأضاؼ "ال يعتـز التخمي عف حقيا في الرد عمى ما نحدث في  زة بسبب االتفاؽ مع األتراؾ".
 55/3/5023، الحياة، لندن

 
 إطالق قذائفردًا عمى  يطمق صاروخًا باتجاه موقع عسكري سوري الجيش اإلسرائيمي 55

حّمػؿ وزنػر الػدفاع اإلسػرائنمي الجدنػد، موشػنع نعمػوف، يظػاـ الػرئنس السػوري بشػار : يظنػر مجمػي - تؿ أبنػب
األسد، مسػؤولنة التػدهور القػائـ عمػى الحػدود مػع سػورنا، بعػد إطػ ؽ قػذائؼ باتجػاه مواقػع الجػنش اإلسػرائنمي 

وهػػدد نعمػػوف بػػالرد القاسػػي «. تمػػوز»طػػراز فػػي الجػػوالف المحتػػؿ، وردت إسػػرائنؿ بػػ ط ؽ صػػاروخ حربػػي مػػف 
 عمى كؿ إصابة تقع في صفوؼ قواتع أو مواقعها العسكرنة.

وعقد المجمس الوزاري األميي المصغر في الحكومة اإلسرائنمنة جمستع األولى، أمس، واضعا هذه التطػورات، 
لمػوزراء قػاؿ فنػع، إف يظػاـ  عمى رأس جدوؿ األعماؿ. وقػدـ قائػد المخػابرات العسػكرنة، أفنػؼ كوخػافي، تقرنػرا

األسػػد نتفكػػؾ ونفقػػد السػػػنطرة عمػػى األوضػػاع فػػي سػػػورنا، وهػػذا الوضػػع نهػػدد االسػػػتقرار فػػي الميطقػػة ونمػػػس 
 بمصالح إسرائنؿ.

إف عربػػػات لمجػػػنش كايػػػت تجػػػوب ميطقػػػة الحػػػدود فػػػي الجػػػوالف، »وقالػػػت متحدنثػػػة باسػػػـ الجػػػنش اإلسػػػرائنمي: 
وقػد فسػر . «ات أطمقت مف سورنا، لكف لـ ُنَصػب أحػد بجػروحأصنبت بفضرار طفنفة، بعد إصابتها برصاص

، بفيػع «قسوة الػرد اإلسػرائنمي عمػى القصػؼ السػوري»رئنس أركاف الجنش اإلسرائنمي، بنيي  ايتس، ما سماه 
محاولة صارخة إلفهاـ جمنػع القػو  فػي سػورنا بفييػا لػف يسػمح بالمسػاس بػفمف إسػرائنؿ، حتػى لػو كػاف ذلػؾ »

 «.بالخطف
القذائؼ السورنة هي تذكنر ليا بفف األوضاع في سورنا قابمػة ل يفجػار »جمسة الحكومة، أمس، إف وقاؿ في 

 «.في كؿ لحظة ضد إسرائنؿ، ولذلؾ عمنيا بالنقظة مف جهة والرد الحاـز مف جهة نثاينة
 وأعميت قوات الجنش اإلسرائنمي عف حالة تفهب في الجوالف لمواجهة مزند مف التدهور العسكري.

 55/3/5023، ق األوسط، لندنالشر
 

 يشك في أن تتعامل حكومة نتنياىو بإيجابية مع مبادرة أوباما لمسالميتسيك شمولي إ 56
قػػاؿ عضػػو الكينسػػت عػػف حػػزب العمػػؿ المعػػارض، انتسػػنؾ شػػمولي، فػػي حػػدنث : يظنػػر مجمػػي - تػػؿ أبنػػب

 مػػع المبػػادرة األمنركنػػةأمػػس، إيػػع نشػػؾ فػػي أف تتعامػػؿ حكومػػة يتينػػاهو ب نجابنػػة وصػػدؽ « الشػػرؽ األوسػػط»لػػػ
. ودعػػا يػػواب المعارضػػة الكبنػػرة فػػي الكينسػػت )البرلمػػاف اإلسػػرائنمي(، السػػتئياؼ المفاوضػػات مػػع الفمسػػطنيننف

أوبامػا ونحضػوا اليػاس  األمرنكػي بػاراؾ يائبا، أف نسػتجنبوا لػدعوة الػرئنس 250مف مجموع  55الذنف نؤلفوف 
عمػػػػوا خػػػػ ؿ هبػػػػة االحتجػػػػاج عمػػػػى القضػػػػانا االجتماعنػػػػة عمػػػػى الخػػػػروج إلػػػػى الشػػػػوارع بمئػػػػات األلػػػػوؼ، كمػػػػا ف

، لممارسػػػة الضػػػغوط عمػػػى الحكومػػػة. وأضػػػاؼ شػػػمولي أف أوبامػػػا لػػػـ نطػػػرح 5022واالقتصػػػادنة فػػػي صػػػنؼ 
توصػنة عمػػى الشػػباب اإلسػػرائنمي، بػؿ طػػرح طمبػػا واضػػحا، وقػػاؿ إف القػادة السناسػػننف ال نجػػرؤوف عمػػى اتخػػاذ 
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هذا مطمب الشارع، وعمى المعارضة اإلسرائنمنة العاقمة أف تباشػر العمػؿ  قرارات ذات مخاطرة، إال إذا رأوا أف
 مف أجؿ هذا الضغط.

أوباما توجع إلنيا بهذا المطمب، الذي قد نبدو فظا ألوؿ وهمة، لكييي أعرؼ وأنثؽ تماما في »وأضاؼ شمولي 
قونة ومعكـ أقػو  دولػة  الرجؿ نقوؿ ليا بوضوح: أيتـ دولة»وتابع «. أف الهدؼ الحقنقي هو مصمحة إسرائنؿ

فػػػي العػػػالـ، وهػػػذا هػػػو الوقػػػت ألف تتصػػػرفوا كدولػػػة قونػػػة وتصػػػيعوا السػػػ ـ. وعمنيػػػا أف يػػػدرؾ مػػػا وراء أقوالػػػع 
 «.ويتجاوب معها كما نجب

 55/3/5023، الشرق األوسط، لندن
 

 تتصرف وكأن "أوسمو" انتيى "إسرائيل" نجاح لممستوطنين...انتخابات الكنيست نتائج "مدار": 57
، خمػص المركػز الفمسػطنيي 5025في تقرنره االستراتنجي حوؿ "المشػهد االسػرائنمي" فػي العػاـ  فر صدقة:جع

لمدراسػػػات االسػػػرائنمنة "مػػػدار" إلػػػى اف يتػػػائج االيتخابػػػات االسػػػرائنمنة شػػػكمت يجاحػػػا اسػػػتراتنجنا لممسػػػتوطينف، 
ة رأ  التقرنػػر فػػي يتػػائج ويقمػػتهـ مػػف محػػؿ خػػ ؼ داخمػػي ويقػػد دولػػي الػػى جػػزء مػػف االجمػػاع الػػوطيي، لدرجػػ
 االيتخابات "ايضماـ اسرائنؿ لممستوطيات ولنس ضـ المستوطيات الى اسرائنؿ".

، ومػػا اعقبهػػا مػػف 5023كػػايوف النثػػايي  57وقػػاؿ التقرنػػر: تشػػكؿ يتػػائج االيتخابػػات االخنػػرة، التػػي جػػرت فػػي 
جايػػب اقصػػاء المتػػدنينف  تشػػكؿ ائػػت ؼ حكػػومي نضػػـ "البنػػت النهػػودي"، و"نوجػػد مسػػتقبؿ"، و"الحركػػة"، الػػى

 "الحرندنـ"، مؤشرا مهما عمى التطورات االجتماعنة التي تحدث في الطبقات العمنقة لممجتمع االسرائنمي.
وقػػاؿ التقرنػػر: اظهػػرت يتػػائج االيتخابػػات يجػػاح المسػػتوطينف فػػي اعػػادة ترسػػنـ حػػدود الشػػرعنة الصػػهنوينة ػ 

 ارئنؿ كما تضـ ابياء الطبقات الوسطى في تؿ ابنب". االسرائنمنة، بحنث تضـ المستوطينف في )مستوطية(
كمػػػػا خمػػػػص التقرنػػػػر الػػػػى اف االيتخابػػػػات االسػػػػرائنمنة "اعػػػػادت بيػػػػاء الهنميػػػػة االشػػػػكيازنة عمػػػػى اسػػػػس عػػػػابرة 

لبند )زعنما حزبي البنت النهػودي النمنيػي المتطػرؼ ونوجػد مسػتقبؿ  –ل ندلوجنات، اذ نعكس تحالؼ بنينت 
تشكؿ بعد االيتخابات وخاض مفاوضات تشكنؿ الحكومة بتيسنؽ كامؿ، سعي يخبػة مف تنار الوسط(، الذي 

الطبقػػة الوسػػطى االشػػكيازنة الػػى اسػػتعادة زمػػاـ السػػنطرة عمػػى الحنػػز السناسػػي، بغػػض اليظػػر عػػف الفروقػػات 
والتي ال وااليتماءات الفكرنة واالندنولوجنة، عمماينة كايت اـ قومنة اـ دنينة او نمنينة او وسطنة او نسارنة، 

نربطهػػػا سػػػو  بنػػػاض البشػػػرة وايتمائهػػػا لمطبقػػػة البرجوازنػػػة االشػػػكيازنة مػػػف جهػػػة، ومعاداتهػػػا لممركبػػػات  نػػػر 
 الصهنوينة، التي تضـ الحرندنـ والعرب، مف جهة اخر .

عمى صعند الع قات مػع الفمسػطنيننف، خمػص التقرنػر إلػى اف اسػرائنؿ باتػت تتصػرؼ وكػاف اعػ ف المبػادئ 
عممنة الس ـ بنف الفمسطنيننف واالسػرائنمننف،  2993رنر "اتفاؽ اوسمو"، الذي دشف في العاـ مع ميظمة التح

لـ نعػد موجػودا، وتحولػت بشػكؿ واضػح اكنثػر مػف اي وقػت مضػى، الػى حػؿ نقػـو عمػى فػرض األمػر الواقػع، 
جئػنف، وال وهو حؿ نضمف تجسند موقفها مف قضػانا الحػؿ اليهػائي الخمػس: ال لتقسػنـ القػدس، وال لعػودة ال 

 ، وال الزالة المستوطيات، وال تيازؿ عف السنطرة عمى الموارد المائنة.2967لدولة فمسطنينة متصمة بحدود 
باختصار، فاف الحؿ الػذي تعمػؿ اسػرائنؿ عمػى فرضػع هػو اقػرب مػا نكػوف مػف ابقػاء الوضػع القػائـ كمػا هػو: 

فمسػػطنينة، مػػع ابقػػاء اكبػػر مسػػاحة ممكيػػة مػػف ادارة محمنػػة )فمسػػطنينة( الكبػػر عػػدد مػػف التجمعػػات السػػكاينة ال
االرض بنػػػػػدها، مدعومػػػػػة بايغمػػػػػاس الوالنػػػػػات المتحػػػػػدة بازماتهػػػػػا الداخمنػػػػػة )االقتصػػػػػادنة(، وايشػػػػػغاؿ العػػػػػرب 
بػػػ"بربنعهـ"، وقصػػور الموقػػؼ االوروبػػي واكتفائػػع، حتػػى اآلف، بضػػغط "يػػاعـ" اساسػػع الحػػرص عمػػى مصػػالح 

 اسرائنؿ عمى المد  البعند.
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 55/3/5023، اهلل األيام، رام
  

  حزب اهلل بمعمومات  "دير شبيغل": "السجين إكس" كان يمد   58
السجنف ”قالت مجمة دنر شبنغؿ األلماينة إف السجنف السابؽ األسترالي اإلسرائنمي المعروؼ ب: )أ .ؼ .ب(

ات كػػاف نمػػد حػػزب ا  المبيػػايي بمعمومػػ 5020فػػي ،” تػػؿ أبنػػب”الػػذي عنثػػر عمنػػع مشػػيوقًا فػػي سػػجف ب” إكػػس
عامػًا( المحػامي األسػترالي  34وأفػادت المجمػة األسػبوعنة أف بػف زنغنػر )”. الموسػاد“حنف كاف نعمؿ لحساب 

الذي وجد مشيوقًا في حماـ زيزايتع التي نفترض أيها صػممت لميػع أي ايتحػار، كػاف زود حػزب ” اإلسرائنمي“
 ”.إسرائنؿ“ا  باسمي مخبرنف انثينف عمى األقؿ نعم ف لحساب 

حصؿ بف زنغنر عمى إجازة مطولة لنعود إلى منمبورف إليهاء دراستع، بحسػب المجمػة األلماينػة.  5008وفي 
 ”.الموساد“لكف قبؿ ذلؾ كّمؼ بتجيند مخبرنف داخؿ حزب ا  عمى أمؿ أف نستعند تقدنر رؤسائع في 

يػػايننف زنػػاد وفػػي إطػػار صػػ تع بفيصػػار لمحػػزب، كشػػؼ معمومػػات فائقػػة الحساسػػنة ميهػػا خصوصػػًا اسػػمي المب
بتهمػػػػة التجسػػػػس لمصػػػػمحة  5009الحمصػػػػي ومصػػػػطفى عمػػػػي عػػػػوض المػػػػذنف تػػػػـ توقنفهمػػػػا فػػػػي مانو/أنػػػػار 

 وحكـ عمنهما في لبياف باالشغاؿ الشاقة.            ” إسرائنؿ“
                         55/3/5023، الخميج، الشارقة

 
 حر غزةتان تطالبان برفع القيود عن الصيد في بيسرائيمإمنظمتان  59

، اسػػرائنؿ ]أمػػس  طالبػػت ميظمػة "بنتسػػنمـ" الحقوقنػة االسػػرائنمنة وميظمػػة " نشا")مسػمؾ(، النػػـو االحػد :القػدس
برفع القنود المفروضة عمى الصػند فػي قطػاع  ػزة بعػد اطػ ؽ صػاروخنف مػف القطػاع عمػى جيػوب اسػرائنؿ، 

وقالػت "بنتسػنمـ" فػي بنػاف "قػرار  لخطػوة.هػذه ا تػاف ميظمالوادايت  ووصفتا هذه الخطوة بػ "العقاب الجماعي".
تحدند مد  الصػند مػرة اخػر  ردا عمػى اطػ ؽ الصػوارني مػف قبػؿ الجماعػات المسػمحة نشػكؿ عقابػا جماعنػا 
مفروضػػا عمػػى الصػػنادنف بسػػبب افعػػاؿ االخرنف".وقالػػت مػػدنرة جمعنػػة جنشػػا )مسػػمؾ( سػػاري باشػػي ايػػع "لممػػرة 

يع السفر ويقؿ البضائع كاستجابة مباشػرة اللقػاء الصػوارني ودعتػع النثاينة في اقؿ مف شهر" قامت اسرائنؿ بم
وقالت الرسالة "نبدو اف هيالؾ سناسة جدنػدة تجػاه قطػاع  ػزة تقػوـ بهػا اسػرائنؿ بشػكؿ عميػي  الى رفع القنود.

بتقننػػد حركػػة المػػديننف مػػف والػػى  ػػزة، لػػنس بسػػبب وجػػود ضػػرورة امينػػة ممموسػػة، وايمػػا كخطػػوة عقابنػػة ضػػد 
 لمديننف كرد عمى اط ؽ اليار مف قبؿ المقاتمنف".السكاف ا

 55/3/5023، القدس، القدس
 

 إسرائيمي يرفع دعوى ضد الرئيس عباس وحماس لـ"الجنائية الدولية" محام   30
قاـ محاـ إسرائنمي ندعى مردخاي تسفنف، برفع دعو  قضائنة لممحكمة الجيائنة الدولنة ضد الرئنس : راـ ا 

 حماس، نتهمهما فنها بػ"ارتكاب جرائـ ضد اإليساينة".محمود عباس، وحركة 
وتعتبػػر هػػذه القضػػنة األولػػى مػػف يوعهػػا ضػػد قنػػادات سناسػػنة فمسػػطنينة، وقػػد اسػػتبؽ بهػػا المحػػامي مردخػػاي 
التهدندات الفمسطنينة المتعمقة ب مكاينػة توجػع السػمطة الوطينػة الفمسػطنينة لمجيائنػة الدولنػة لمقاضػاة إسػرائنؿ، 

 ؿ فمسطنف عمى صفة دولة مراقب.خاصة بعد حصو 
وقالػػت صػػحنفة "معػػارنؼ" اإلسػػرائنمنة، إف المحػػامي كتػػب فػػي مقدمػػة الػػدعو  القضػػائنة التػػي رفعهػػا لممحكمػػة 
الجيائنة الدولنة: "أيقؿ لكـ معمومات مونثػوؽ بهػا، تؤكػد ارتكػاب محمػود عبػاس وكبػار المسػؤولنف فػي السػمطة 

 ضد اإليساينة، لذلؾ أطالب المحكمة بفتح تحقنؽ ضدهـ". الفمسطنينة وحركة حماس جرائـ حرب وجرائـ
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 55/3/5023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 وفد إسرائيمي يغادر القاىرة بعد بحث قضية اختطاف أمير حسن بسيناء 32
صػػرح مصػػدر سػػنادي مصػػري، مسػػاء أمػػس السػػبت، أف وفػػًدا دبموماسػػًنا إسػػرائنمًنا  ػػادر مطػػار القػػاهرة النػػوـ 

أبنػػب، بعػػد مباحنثػػات مهمػػة مػػع مسػػؤولي المخػػابرات المصػػرنة، حػػوؿ عػػدة قضػػانا، عمػػى رأسػػها  عائػػدا إلػػى تػػؿ
 قضنة اختطاؼ أمنر حسف مف الداخؿ الفمسطنيي وصدنقتع اليرونجنة في سنياء.

 54/3/5023، 48عرب 
 
 
 

 ةبينيم طفل في سوري فمسطينيينشيداء  ثالثة 35
متواصمة عمى مخنمات ال جئنف الفمسطنيننف في فمسطنيننف، جراء القصؼ والهجمات ال 3استشهد  : زة

، النوـ السبت، إف الفمسطنيي محمد  سورنا، خ ؿ األناـ األخنرة. وقالت مصادر خاصة لػ القدس دوت كـو
أبو ماضي استشهد الخمنس جراء قصؼ استهدؼ مخنـ النرموؾ ل جئنف جيوب العاصمة السورنة دمشؽ. 

انضا جراء قصؼ تعرضت لع ميطقة المعضمنة في رنؼ دمشؽ  وأضافت أف الطفؿ أحمد جمنؿ استشهد
حنيما كاف نسنر برفقة والدتع التي يزحت مف مخنـ النرموؾ جراء الهجمات المتواصمة عمى المخنـ. كما 
أعمف عف استشهاد الفمسطنيي محمد دلوؿ جراء االيفجار الذي وقع في مسجد اإلنماف بميطقة المزرعة 

 ضي.بدمشؽ، نـو الخمنس الما

 54/3/5023، القدس، القدس
 

  وحدة استيطانية في بيت لحم  224ببناء  يشرعاالحتالل  33
في بمدة الخضر قضاء بنت لحـ   بنت لحـ: شرعت آلنات االحت ؿ اإلسرائنمي بفعماؿ توسعة وتجرنؼ

 ف.وحدة استنطاينة صدر قرار إسرائنمي ببيائها قبؿ شهرن 224لبياء  جيوب الضفة الغربنة المحتمة،
وذكر أحمد ص ح ميسؽ المجية الشعبنة لمقاومة االستنطاف في الخضر لػ "لقدس برس" أف جرافات 
االحت ؿ تواصؿ عممنات التجرنؼ ميذ نومنف في جبؿ "باطف المعصي" في البمدة لبياء الوحدات 

المقامة عمى هذا وأشار ص ح إلى أف الحكومة اإلسرائنمنة قررت بتحونؿ البؤرة االستنطاينة  االستطناينة.
وحدة استنطاينة جدندة  224إلى مستوطية ببياء   آالؼ مترا مربعا( 5دويـ ) 500الجبؿ، البالغ مساحتع 

 .5000بنت متيقؿ "كرافاف" أقنمت عاـ  50تضاؼ إلى 
 55/3/5023قدس برس، 

 
  تقتحم أحد أقسام معتقل "النقب" وتنكل باألسرى خاصةوحدة إسرائيمية  34

لمعتق ت االحت ؿ، والتي تعرؼ باسـ  أف الوحدات الخاصة التابعة مركز حقوقي فمسطنييراـ ا : أكد 
في سجف اليقب الصحراوي قبؿ نث نثة أناـ، حسب ما أفاد األسر  في  6"انتمار"، قامت باقتحاـ قسـ 

 السجف، ولكف صعوبة التواصؿ مع السجف حالت دوف إنصاؿ الخبر في وقتع.
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أف الوحدات  (55/3) ف لمدراسات" في بناف تمقتع "قدس برس" النوـ االنثينفوأوضح مركز "أسر  فمسطن
في القسـ، وقامت ب خراج األسر  ميها، وتفتنشها بشكؿ دقنؽ، وتمزنؽ  8الخاصة استهدفت  رفة رقـ 

الفرشات، بحنثًا عف أجهزة اتصاؿ، كذلؾ قمبت أ راض األسر  الشخصنة مف م بس وكتب وطعاـ، وينثرتها 
 ساعات متواصمة. بحسب البناف 6الغرفة، حنث استمر التفتنش ألكنثر مف  في إرجاء

وتحونمها إلى  رفة  8وأشار البناف إلى أف إدارة المعتق ت، قامت بعد ايتهاء التفتنش، ب   ؽ  رفة رقـ 
 الزنارة لمدة شهر  عقاب، وقررت عدـ السماح لألسر  بالخروج لمفورة، وفرضت عمنهـ عقابا بحرمايهـ مف

 كامؿ.
 55/3/5023قدس برس، 

 
 
 

 بإنياء عزل السيسي والصعيدي من مصمحة السجون اإلسرائيمية ضمانات: "أحرارمركز " 35
أكد عضو الهنئة القنادنة لمحركة الفمسطنينة األسنرة القنادي محمد صبحة أف ضمايات : الضفة الغربنة

ضي باالستجابة لجمنع مطالب الحركة قدمت لقنادة الحركة األسنرة مف مصمحة السجوف اإلسرائنمنة، تق
 وعمى رأسها إيهاء عزؿ األسنرنف ضرار أبو سنسي وعوض الصعندي مف قطاع  زة.

وقاؿ مدنر مركز أحرار لدراسات األسر  وحقوؽ اإليساف فؤاد الخفش في بناف صحفي وصؿ أمس األحد: 
يذ قرابة عاـ، سنخرج مف عزلع مع مدراء السجوف أكدوا لقنادة األسر  أف األسنر الصعندي المعزوؿ م»إف 

وأوضح أف األسنر ضرار أبو سنسي سنخرج مف العزؿ  أشهر أخر . 6ايتهاء المدة التي تجددت لع ؿ
 بمجرد صدور الحكـ ضده، والمتوقع أف نصدر خ ؿ شهر ينساف القادـ.

 55/3/5023، السبيل، عم ان
 

 رينالعشتأجيل محاكمة األسيرة الجعبة لممرة مركز"أحرار":  36
، تفجنؿ محاكمة األسنرة آالء عنسى محمد الجعبة،  عامًا مف مدنية  29قررت المحكمة اإلسرائنمنة، النـو

 الخمنؿ جيوب الضفة الغربنة.
ويقؿ مركز "أحرار" لدراسات األسر  وحقوؽ اإليساف عف روال الجعبة، شقنقة األسنرة، أف هذه المحكمة 

 ها، وفي كؿ مرة تؤجؿ دوف مبرر.في محاكمة شقنقت 50بمغت في ترتنبها الػ
بدوره، أكد مدنر المركز أف األسنرة الجعبة، تعايي ظروفًا يفسنة صعبة بسبب استمرار احتجازها دوف 

 ، عيدما اعتقمها جيود االحت ؿ بالقرب مف الحـر اإلبراهنمي الشرنؼ.7/25/5022محاكمة ميذ تارني 
 54/3/5023، فمسطين أون الين

 
 صفة رممية تقتمع بعض خيام سجن "النقب" الصحراويعامركز "أسرى":  37

أفاد أسر  فمسطنيننف بفف عاصفة رممنة ضربت أقساـ األسر  في سجف "اليقب" الصحراوي، مما أد  إلى 
 اقت ع بعض الخناـ مف مكايها وتحطنـ أخر .

تضرب خنامهـ  ويقؿ مركز أسر  فمسطنف لمدراسات عف أسر  "اليقب" أف األسر  فوجئوا، أمس، بالعاصفة
 دوف أف نكويوا عمى استعداد لها ونتخذوا مف االحتناطات التي تقنهـ خطورة هذه العاصفة.
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وأوضح الياطؽ اإلع مي باسـ المركز في الضفة الغربنة قاهر أبو كماؿ، أف العاصفة أدت إلى إلحاؽ 
ر  نمكنثوف في البرد أضرار كبنرة في خناـ األسر ، وتخرنب عدد ميها، وتدمنر أخر ، مما جعؿ األس

حضار أخر  جدندة بداًل لمتي دمرت  القارص لعدة ساعات مع تمكؤ إدارة السجف في إص ح الخناـ، واي
 يتنجة العاصفة.

أسنرًا بحرمايهـ مف زنارة ذونهـ لمدة شهر كامؿ لمخالفتهـ  50في سناٍؽ قرنب، عاقبت إدارة سجف "اليقب" 
 حت ؿ، وفؽ أبو كماؿ.قواينف السجف كما ادعت إدارة سجوف اال

 54/3/5023، فمسطين أون الين
 
 
 
 

 مع األسرى ميرجان حاشد في حمحول تضامناً الخميل:  38
شارؾ المئات مف أبياء محافظة الخمنؿ في المهرجاف المركزي "أحرار ر ـ القند" الذي يظمتع حركة : الخمنؿ

 ، وعدد مف المؤسسات ولجاف دعـ األسر .فتح إقمنـ شماؿ الخمنؿ بالتعاوف مع يادي األسنر، ووزارة األسر 
ورفع المشاركوف شعارات تطالب األمـ المتحدة بتشكنؿ لجاف تحقنؽ في جرائـ الحرب التي ترتكب بحؽ 
األسر ، وتقدنـ المسؤولنف اإلسرائنمننف لمحاكـ حرب دولنة وشعارات تطالب العالـ بالتخمي عف صمتع، 

وقاؿ محافظ الخمنؿ كامؿ حمند: إف أبياء شعبيا نقفوف،  لة.والتدخؿ ليصرة األسر  في قضنتهـ العاد
وتضاميا مع أسر  الحرنة الذنف نواجهوف سناسة إدارة السجوف الظالمة بحقهـ مف خ ؿ خوضهـ اإلضراب 

 عف الطعاـ.
 55/3/5023، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 "العبري الفصح"ويدنسونو بمناسبة  األقصىيقتحمون  مستوطنونمؤسسة األقصى:  39

ـ اف مجموعات مف 55/3/5023في بناف لها صباح االنثينف ” مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث“قالت 
المستوطينف والمستوطيات بدأوا صباح النوـ باقتحاـ المسجد االقصى المبارؾ، مف جهة باب المغاربة، 

مف قبؿ االحت ؿ، حنث  وذلؾ بحراسة مشددة مف قوات االحت ؿ، فنما تشهد ساحات االقصى استيفار أميي
 تيتشر وحدات القوات الخاصة المدججة في الس ح في ايحاء االقصى،خاصة اماـ الجامع القبؿ المسقوؼ.

نعتمدوف السنر في مسار محدد في ايحاء ” الحاخامات”في الوقت يفسع فاف المستوطينف برفقة عدد مف 
 االقصى، محاولنف اداء بعض الطقوس التممودنة.

قد حّذرت في االناـ األخنرة مف اف المسجد االقصى قد نتعرض لموجة مف ” سسة االقصىمؤ “وكايت 
، وأكدت ”عند الفصح العبري“االقتحامات الجماعنة مف قبؿ االحت ؿ وأذرعع بمياسبة ما نطمقوف عمنع 

المؤسسة عمى ضرورة تكنثنؼ التواجد النومي الباكر في المسجد االقصى الف المد البشري ل قصى 
 المصمنف هو الدرع الواقي ل قصى وحرمتع.ب

 54/3/5023، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

  المحتمة يسجمون لمتصويت لممجمس الوطني األراضيمرة فمسطينيون خارج  ألول"القدس العربي":  40
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اليتخابات  راـ ا : في مخنـ النرموؾ ل جئنف في سورنة تـ تسجنؿ اوؿ ياخبنف فمسطنيننف في الشتات
 المجمس الوطيي الفمسطنيي، الهنئة التشرنعنة العمنا لميظمة التحرنر الفمسطنينة.

وقاـ متطوعوف مدربوف مف المخنـ بتسجنؿ فمسطنيننف استوفوا شرط بموغ السف القايويي، مهنئنف لهـ بذلؾ، 
صة ممارسة حقهـ بالتصونت لممنثمنهـ في انة ايتخابات قادمة لممجمس الوطيي. هذا الحدث والوؿ مرة، فر 

لمعركة الكرامة، والتي منثمت  44 نر المسبوؽ في التارني السناسي الفمسطنيي نفتي بالتزامف مع الذكر  
نفسح المجاؿ  واف ابتداء التسجنؿ في النرموؾ وقفة عطاء اتخذها الشباب الفمسطنيي مف أجؿ شعبهـ ككؿ.

 انضا اماـ التفعنؿ الشعبي لميظمة التحرنر الفمسطنينة، الممنثؿ الشرعي والوحند لمشعب الفمسطنيي.
 55/3/5023، القدس العربي، لندن

 
 ن من زيارة أوباماومتشائم ينالفمسطينياستطالع: أغمب  42

اؾ أوباما لألراضي أظهر استط ع أف أ مب الفمسطنيننف متشائموف مف زنارة الرئنس األمرنكي بار 
 الفمسطنينة، مؤكدنف أيها ستفتي "بالوباؿ عمى القضنة الفمسطنينة، ولف تعند الحقوؽ ألصحابها".

، قاؿ  % مف المستطمعة آراؤهـ: "إف 7445وبحسب االستط ع الذي يشرتع وكالة "الرأي" الحكومنة، النـو
 حت ؿ".زنارة أوباما ستعزز الغطرسة الصهنوينة، وستزند مف جرائـ اال

قامة  547وأعرب  % ميهـ فقط عف اعتقادهـ أف الزنارة ستساهـ بشكؿ إنجابي في التوصؿ لحؿ الدولتنف، واي
 26شخًصا في المدة ما بنف  450وأجري االستط ع عمى عنية تمنثنمنة مف  الدولة الفمسطنينة المستقمة.

 مف آذار )مارس( الجاري. 54و
 ع زنارة الرئنس األمرنكي مجرد زنارة ع قات عامة، ولف تغنر % مف المشاركنف في االستط2948وعّد 

 شنًئا مف الواقع.
( ومدنيتي راـ ا  وبنت لحـ، والتقى خ ؿ زنارتع التي استغرقت نث نثة أناـ 48وكاف أوباما زار أراضي الػ)

ردف لمقاء العاهؿ قادة االحت ؿ، إلى جايب لقائع رئنس السمطة الفمسطنينة محمود عباس، نثـ توجع إلى األ
 األرديي عبد ا  النثايي، قبؿ مغادرتع الميطقة عائًدا إلى واشيطف.

 54/3/5023، فمسطين أون الين
 

 يوقع مذكرتي تفاىم مع "الصميب" السويدي والنرويجي الفمسطينياليالل األحمر  45
ب األحمر السوندي، "األناـ": وقعت جمعنة اله ؿ األحمر الفمسطنيي مذكرتي تفاهـ مع الصمن -البنرة 

 والصمنب األحمر اليرونجي، لتعزنز التعاوف المشترؾ في مجاؿ تقدنـ الخدمات اإليساينة واإل انثنة.
 55/3/5023، األيام، رام اهلل

 
 احتجاجًا عمى تقميصات خدمات "األونروا" المنوي إجراؤىا يتظاىرونالجئون غزة:  43

، أمس، أماـ مقر وامئات مف ال جئنف تظاهر ، أف حسف جبر، عف 55/3/5023، األيام، رام اهللذكرت 
مفوض وكالة الغوث "أويروا" في محافظة الوسطى احتجاجا عمى ما اعتبروه تقمنصات تيوي الوكالة إجراءها 

 عمى الخدمات المقدمة لهـ.
ولّبى المحتجوف يداء أطمقتع المجاف الشعبنة ل جئنف في مخنمات الوسطى التابعة لميظمة التحرنر 

 لفمسطنينة احتجاجا عمى تراجع الخدمات المقدمة في المخنمات، وأف األوضاع داخمها أصبحت ال تطاؽ.ا
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وتمكف المحتجوف مف الدخوؿ إلى مقر المفوض واعتصموا هياؾ وهـ نرفعوف ال فتات الداعنة إلى وقؼ 
عادة تقدنـ كافة الخدمات الحنونة والضرورنة ل جئنف الفمسطنيننف، ور  ددوا عبارات التيدند التقمنص واي

واالستيكار ضد تراجع خدمات الوكالة، مشددنف عمى أهمنة أف تواصؿ تقدنـ الخدمات لهـ حتى حؿ 
 مشكمتهـ ح  عادال ودائما.

وجاء االعتصاـ بعد نوـ مف اعتصاـ ممانثؿ يظمع ال جئوف ضد تقمنصات الوكالة، اعترضوا خ لع موكب 
 وا دخولع فترة مف الوقت.مفوض عاـ أويروا روبرت تنرير وأعاق

سناسة التقمنصات التي أعميت عيها وكالة  وث وتشغنؿ ، أف 55/3/5023، الغد، عم انوأضافت 
ال جئنف الفمسطنيننف "أويروا" مؤخًرا أنثارت  ضب الفمسطنيننف الذنف نتمقوف مساعدات مالنة، ونبمغ عددهـ 

بنة الدوؿ المايحة لف تقدـ دعًما مالًنا في المرحمة ألؼ أسرة.  حنث أّف  ال 52في قطاع  زة وفؽ "أويروا" 
 المقبمة.

 
 يسم م جثمان شييد بعد احتجاز دام سبعة أشير االحتاللخان يونس:  44

"األناـ": سممت قوات االحت ؿ اإلسرائنمي لمجايب الفمسطنيي، ظهر أمس، جنثماف الشهند  -خاف نويس 
 يس، بعد احتجازه سبعة أشهر.عامًا( مف سكاف محافظة خاف نو  54كامؿ العمور )

وسمـ جنثماف الشهند إلى ذونع الذنف تمكيوا مف التعرؼ عمنع، وتمت مواراتع النثر  في مقبرة شهداء خاف 
 نويس، عصر أمس.

وقد استشهد العمور قبؿ سبعة أشهر إنثر قناـ قوات االحت ؿ ب ط ؽ اليار عمنع قرب خط التحدند، واحتجز 
 ضنة.الجنثماف طواؿ الفترة الما

 55/3/5023، األيام، رام اهلل
 

 لمدموع عمى مباراة كرة القدم بالضفة المسيل االحتالل يطمق الغاز 45
أصنب عدد مف ال عبنف والجمهور، وأفراد الشرطة المتواجدنف في ممعب "ستاد الخضر" جيوب ـ: بنت لح

سرائنمي قيابؿ الغاز في محنط بنت لحـ، بالغاز المسنؿ لمدموع، مساء النوـ جراء إط ؽ قوات االحت ؿ اإل
 االستاد.

وأفادت مصادر فمسطنينة بفف قوات االحت ؿ أطمقت الغاز المسنؿ لمدموع في الساحة الخارجنة لمممعب؛ 
حنث المكاف المخصص إلنقاؼ السنارات دوف سبب نذكر، أنثياء مباراة لكرة القدـ ما أسفر عف إصابة 

 اختياؽ. العبنف وعدد مف جمهور المباراة بحاالت
 54/3/5023، الشرق، الدوحة

 
       "عمماء القرن" من ضمن قائمة فمسطينياً  تختار أكاديمياً  مؤسسة دولية 46

 زة: اختنر الدكتور فرند صبح القنؽ، عمند التخطنط والتطونر بالجامعة اإلس منة في  زة، مف أبرز 
التي نشرؼ عمنها "المركز الدولي لمسنر ( 5000عمماء العالـ خ ؿ القرف الحادي والعشرنف، ضمف قائمة )

 .5023برنطاينا" لعاـ  –كامبرندج، في المممكة المتحدة  -IBCالذاتنة 
جاء ذلؾ في رسالة تمقاها الدكتور القنؽ مف البروفنسور ينكوال لو، المدنر العاـ لممؤسسة، التي تهتـ بتونثنؽ 

دراج سنرتع الذاتنة في كتاب ممخصات عف المتمنزنف في العالـ، حنث تـ اختنار القنؽ ا لعاـ الماضي واي
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who's who in the world 2012 الذي تصدره مؤسسة ،Marquis who's who  األمرنكنة، والتي
 تهتـ بالشخصنات المتمنزة والمؤنثرة في تخصصاتها.

 54/3/5023قدس برس، 
 

  عمى الضفة ويواصل إغالق معابر غزة اً أمني اً االحتالل يفرض طوق 47
قرر جنش االحت ؿ اإلسرائنمي فرض طوؽ أميي عمى كامؿ الضفة الغربنة المحتمة، نستمر لمدة : الياصرة

نومنف، وذلؾ اعتبارا مف ميتصؼ المنمة الماضنة )األحد/ االنثينف(، وحتى لنمة األربعاء المقبؿ، بمياسبة 
 االحتفاالت بما نسمى عند "الفصح" العبري.

هذه اإلجراءات لف نسمح لمفمسطنيننف والعماؿ بالدخوؿ إلى األراضي وقالت اإلذاعة العبرنة: إيع بموجب 
، إال لحاالت الع ج، والحاالت االستنثيائنة، وبموجب موافقة "اإلدارة المدينة" التابعة 2948المحتمة عاـ 

 لجنش االحت ؿ.
ؿ أبمغت الجايب وكاف رئنس لجية إدخاؿ تيسنؽ البضائع إلى القطاع رائد فتوح قد أفاد بفف سمطات االحت 

الفمسطنيي إيع سنتـ إ  ؽ معبر كـر أبو سالـ النوـ و ًدا أنًضا، وهو مغمؽ ميذ خمسة أناـ مضت، بدعو  
 األعناد النهودنة.

 55/3/5023قدس برس، 
 

 حل دعم القضية الفمسطينيةمشاريع قرارات قمة الدوحة  48
ختػػاـ  فػػيستصػػدر عػػف القػػادة العػػرب  لتػػيامشػػارنع قػػرارات القمػػة العربنػػة  : صػػدرتنوسػػؼ أنػػوب وسػػارة عػػ ـ

 فػيرفعهػا وزراء الخارجنػة العػرب  والتػيأعمالهـ، وهى المشارنع المتعمقة بالبيود الواردة عمى جدوؿ األعمػاؿ 
 لمقمة النوـ األحد. التحضنريختاـ اجتماعهـ 

ار االسػػتراتنجي، ولػػف وفنمػػا نتعمػػؽ بمبػػادرة السػػ ـ العربنػػة، أكػػد المشػػروع أف السػػ ـ الشػػامؿ والعػػادؿ هػػو الخنػػ
، 2967الفمسػػطنينة والعربنػػة المحتمػػة عػػاـ  األراضػػيالكامػػؿ مػػف  اإلسػػرائنمينتحقػػؽ إال مػػف خػػ ؿ االيسػػحاب 

قامة دولة فمسػطنف المسػتقمة، ذات السػنادة وعاصػمتها القػدس الشػرقنة وفػؽ مػا  ورفض كؿ أشكاؿ التوطنف، واي
 .5005جاء فى مبادرة الس ـ التى أقرتها قمة بنروت عاـ 

إلػػػى إطػػػ ؽ مفاوضػػػات جػػػادة تكػػػوف مرجعنتهػػػا تيفنػػػذ قػػػرارات األمػػػـ  الػػػدوليونػػػدعو مشػػػروع القػػػرار المجتمػػػع 
إلػى خطػوط عػاـ  اإلسرائنميالمذنف نقضناف ب يهاء االحت ؿ وااليسحاب  338و 545 قراريالمتحدة، خاصة 

نيننف والعػػػػرب، تفكنػػػػدا بمػػػا نشػػػػمؿ القػػػدس الشػػػػرقنة ووقػػػؼ االسػػػػتنطاف واإلفػػػػراج عػػػف األسػػػػر  الفمسػػػط 2967
األمػػـ  فػػيلرفػػع مكايػػة دولػػة فمسػػطنف وايضػػمامها لألسػػرة الدولنػػة كدولػػة مراقػػب  نػػر عضػػو  الػػدوليل عتػػراؼ 
 المتحدة.

برئاسػػة رئػػنس وزراء ووزنػػر خارجنػػة دولػػة قطػػر وعضػػونة كػػؿ مػػف مصػػر  عربػػي وزاريكمػػا تقػػرر تشػػكنؿ وفػػد 
إلجراء مشاورات مع مجمس األمف واإلدارة األمرنكنة وروسنا واألردف وفمسطنف واألمنف العاـ لمجامعة العربنة 

محػػدد إلطػػ ؽ مفاوضػػات جػػادة وتكمنػػؼ  زميػػيل تفػػاؽ عمػػى آلنػػات وفػػؽ إطػػار  األوروبػػيوالصػػنف واالتحػػاد 
 األمنف العاـ لمجامعة العربنة تشكنؿ فرنؽ عمؿ إلعداد الخطوات التيفنذنة لهذا التحرؾ.
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خػػػاص بطػػػرح القضػػػنة الفمسػػػطنينة مػػػف كافػػػة جوايبهػػػا بهػػػدؼ إيهػػػاء  يدولػػػودعػػػا المشػػػروع إلػػػى عقػػػد مػػػؤتمر 
 -العربػػػيالفمسػػػطنينة مسػػػتيدا عمػػػى إقػػػرار قضػػػانا التسػػػونة اليهائنػػػة لمصػػػراع  لألراضػػػي اإلسػػػرائنمياالحػػػت ؿ 
 وعمى رأسها الحدود واألمف واالستنطاف والقدس وال جئنف والمناه. اإلسرائنمي

 العربػػػيمرنكنػػػة بعػػػدـ اسػػػتخداـ الفنتػػػو فػػػى مجمػػػس األمػػػف ضػػػد القػػػرار وطالػػػب المشػػػروع الوالنػػػات المتحػػػدة األ
 األمـ المتحدة ل عتراؼ وقبوؿ فمسطنف لألسرة الدولنة. فيبمطالبة الدوؿ األعضاء 

لػى  الدوليكما طالب القادة العرب، المجتمع  بالعمؿ عمى رفع الحصار عف قطػاع  ػزة، وفػتح المعػابر مػف واي
، بعد أف تحوؿ القطاع إلى سجف كبنر، والعمؿ عمى إعػادة إعمػار 5005ر لعاـ القطاع وتفعنؿ اتفاؽ المعاب

  زة.
وفنمػػا نتعمػػؽ بموضػػوع ال جئػػنف الفمسػػطنيننف، طالػػب مشػػروع القػػرار، كافػػة أطػػراؼ الصػػراع فػػى سػػورنا لوقػػؼ 

لصػراع، العدواف عمى مخنمات ال جئنف الفمسطنيننف وعدـ الزج بهـ فى أتوف المعارؾ ر ـ حنادهـ ميذ بدء ا
 وأكد المشروع التمسؾ بحؽ ال جئنف الفمسطنيننف فى العودة ورفض محاوالت التوطنف بكافة أشكالع.

وبالسبة لمقدس، أكد مشروع قرار القمة عمى عروبة القدس ورفػض كافػة اإلجػراءات اإلسػرائنمنة  نػر الشػرعنة 
دايػة مصػادرة  التي وبيػاء وحػدات اسػتنطاينة فػى  راضػياألتسػتهدؼ تهونػد المدنيػة وضػمها وتهجنػر سػكايها واي

داية الحفرنات اإلسرائنمنة أسفؿ ومحنط المسجد األقصى  .القدس الشرقنة، واي
، بشػفف القػدس 5020لمقػدس، دعػا مشػروع قػرار القمػة لتفعنػؿ قػرار قمػة سػرت عػاـ  المػاليفنما نتعمؽ بالدعـ 

 500األقصػػى والقػػدس إلػػى  يلصػػيدوق 5005المقػػرر فػػى قمػػة بنػػروت عػػاـ  اإلضػػافيوالخػػاص بزنػػادة الػػدعـ 
 إليقاذ القدس. العربيممنوف دوالر، ودعوة الجامعة العربنة لوضع آلنات تيفنذ خطة التحرؾ 

، تقػرر القمػة مطالبػة الػدوؿ األعضػاء اإلنفػاء الفمسػطنييوباليسبة لدعـ موازية دولة فمسطنف وصمود الشػعب 
بمبمػػغ مائػػة ممنػػوف دوالر شػػهرنا لدولػػة فمسػػطنف،  بالتزاماتهػػا يحػػو تػػوفنر شػػبكة أمػػاف مالنػػة بفسػػرع وقػػت ممكػػف

 عدـ تحونؿ األمواؿ المستحقة. في "إسرائنؿ"لمواجهة الضغوط المالنة واستمرار 
 55قررت القمة دعوة الدوؿ العربنػة لػدعـ موازيػة دولػة فمسػطنف لمػدة عػاـ تبػدأ مػف أوؿ أبرنػؿ المقبػؿ بمبمػغ و 

 .5005قمة بنروت عاـ أقرتها  التيممنوف دوالر شهرنا وفؽ اآللنة 
54/3/5023اليوم السابع، مصر،   

 
 دون تطبيق ممموس لوعودىا "إسرائيل"أردوغان: ال تطبيع مع  49

، إف ال تطبنػػع أمػػس األحػػد قػػاؿ رئػػنس الػػوزراء التركػػي، رجػػب طنػػب أردو ػػاف تػػؿ أبنػػب ػ أيقػػرة ػ وكػػاالت:
 رة.مف دوف رؤنة خطوات عممنة ممموسة مف األخن ""لمع قات مع إسرائنؿ

لػػػنس مػػػف الممكػػػف تطبنػػػع الع قػػػات مػػػع "ويقمػػػت وكالػػػة أيبػػػاء  األياضػػػوؿ  التركنػػػة عػػػف أردو ػػػاف، قولػػػع إيػػػع 
 ."، مف دوف أف رؤنة خطواٍت عممنة ممموسة مف الجايب اإلسرائنمي عمى أرض الواقع"إسرائنؿ"

55/3/5023القدس العربي، لندن،   
 

 إلى قطاع غزة "مرمرة" تواصل منع مرور قافمة المساعدات المصريةالسمطات  50
 زة: تواصؿ السمطات المصرنة ميػع قافمػة مسػاعدات إيسػاينة، تتواجػد عمػى حػدود مصػر مػع  -أشرؼ الهور

األمف المصري أبمغع بتوجب حصوؿ  أفالقافمة  مسئوؿلنبنا، مف المرور عبر أراضنها إلى قطاع  زة، وقاؿ 
 ر.القافمة عمى موافقة إسرائنمنة قبؿ السماح لها بالمرو 
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وبحسب القائمنف عمى هذه القافمة فقد ذكروا نوـ أمس أيهـ ما نزالوف محتجزنف عمى الحدود المصرنة المنبنػة 
مػػف قبػػؿ السػػمطات المصػػرنة، وأيهػػـ نتعرضػػوف لمعاممػػػة سػػنئة مػػف قبػػؿ األمػػف المصػػري، وذكػػروا أف شػػػرطة 

 معبور إلى األراضي المصرنة.الحدود المصرنة اعتدت بالضرب عمنهـ أنثياء توجههـ لمرفف السمـو البري ل
55/3/5023، لندن، القدس العربي  

 
 

 المصالحة بين حماس وفتح عمى آمال قضت أوباما : زيارة"ينالأون  فمسطينلـ" الدراوي 52
فػي تصػرنح لػػ"فمسطنف  أكد رئنس مركز الدراسات الفمسػطنينة فػي القػاهرة إبػراهنـ الػدراوي: محمد جاسر - زة

أف زنارة الرئنس األمرنكي باراؾ أوباما قضت عمى آمػاؿ إيجػاز المصػالحة ، 54/3/5023 أوف النف"، األحد
بنف حركتي "حماس وفتح" مف خ ؿ دعـ السمطة الفمسطنينة مالنًا ومعيونًا الستئياؼ المفاوضات اإلسرائنمنة 

 الفمسطنينة، واصفًا الحوارات الميوي عقدها بنف طرفي االيقساـ بػ"الفقاعات الهوائنة".
اليظػر إلػى عػػدـ وجػود رؤنػة أمرنكنػػة واضػحة لممصػالحة، مضػنفًا: "طمبػػت اإلدارة األمرنكنػة مػف حركػػة  ولفػت

رجائهػػػا إلػػػى أجػػػؿ  نػػػر مسػػػمى لكػػػي تػػػدفع عممنػػػة  "فػػػتح" بعرقمػػػة جهػػػود تطبنػػػؽ المصػػػالحة مػػػع "حمػػػاس"، واي
 المفاوضات".

سػػتمرار بيػػاء المسػػتوطيات، وتوقػػع الػػدراوي أف تسػػتفيؼ المفاوضػػات بعػػد الػػدعـ المػػالي الكبنػػر لمسػػمطة ر ػػـ ا
والحفرنػػات تحػػت المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ، وتهونػػد مدنيػػة القػػدس المحتمػػة، معتقػػدًا أف عبػػاس كػػاف نسػػتخدـ 

 المصالحة كورقة ضغط عمى اإلدارة األمرنكنة لمعودة إلى طاولة المفاوضات.
54/3/5023، فمسطين أون الين  

 
 س ستبقى عاصمة فمسطين العربيةتصريحات أوباما.. والقد نرفضحزب مصر القوية:  55

بػػػاراؾ أوبامػػػا،  األمرنكػػػيرفػػػض حػػػزب مصػػػر القونػػػة تصػػػرنحات الػػػرئنس : هػػػايى الحػػػوتى -محمػػػود عنثمػػػاف 
بالقدس، كعاصمة لمدولػة الصػهنوينة، مؤكػدا أف القػدس سػتبقى  األمرنكيبخصوص اإلصرار عمى االعتراؼ 

 ع كينسة القنامة.نتجاور فنها المسجد األقصى م التيعاصمة فمسطنف العربنة 
لمشاعر العرب والمسممنف نمنثػؿ امتػدادًا لمتػارني  األمرنكي التحديبناف لع ميذ قمنؿ، إف هذا  فيوقاؿ الحزب 

إيشػاء هػذا الكنػاف المغتصػب ألرض فمسػطنف، ودعمػع بالمػاؿ والسػ ح  فػيالمسػاعدة،  فػياألسود،  األمرنكي
 والعرب. فالفمسطنينناليساء والشنوخ مف والفنتو، مما أد  لقتؿ عشرات اآلالؼ مف األطفاؿ و 

 فػػػيواختػػػتـ الحػػػزب بنايػػػع، بػػػفف تزننػػػؼ حقػػػائؽ التػػػارني ال نغنرهػػػا، وأف الحقػػػوؽ عائػػػدة ألصػػػحابها األصػػػمننف 
 رنب، وسنبقى العار ممتصقًا بكؿ مف سايد القتؿ والظمـ والعيصرنة. القرنب العاجؿ ال

54/3/5023اليوم السابع، مصر،   
 

 غزة شط بريطاني إلى قطاعانمنع عبور مصر:  53
ميعت السمطات المصرنة ياشػطًا برنطاينػًا مػف العبػور إلػى قطػاع  ػزة عبػر بوابػات معبػر  :"الخمنج" –القاهرة 

رفػػح البػػري، السػػتكماؿ جولتػػع حػػوؿ العػػالـ سػػنرًا عمػػى األقػػداـ ليشػػر السػػ ـ بػػنف دوؿ العػػالـ. وقالػػت مصػػادر 
، لـ نحصؿ عمى التيسنقات ال زمة لمغادرة "باألرضي"الممقب  مصرنة إف الياشط البرنطايي فؤاد محمد سمنـ

 الب د إلى قطاع  زة.
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نقوـ بجولة بعدد مف الدوؿ سنرًا عمى األقداـ حامً  رسػالة سػ ـ إلػى العػالـ، وتػدعو إلػى  "األرضي"ُنذكر أف 
 وقؼ العيؼ بسورنا وفمسطنف بفسرع وقت ممكيا.

55/3/5023الخميج، الشارقة،   
 
 

 بقرارات تعزز مكانة دولة فمسطين الدوحة خروج قمة ية تؤكد أىميةالسعود 54
 زعبػد العزنػبػف  عبػد ا بػف  زعبػد العزنػأكػد األمنػر : إلػى الدوحػة( "عكػاظ"موفػد ) -محمد طالب األحمػدي  

يائب وزنر الخارجنة ورئنس وفد المممكة إلى االجتماع الوزاري العربي عمى أهمنة أف تخرج القمة العربنة في 
الدوحة بقرارات تعزز مكاية الدولة الفمسػطنينة والسػعي لػدفع مجمػس األمػف الػدولي إلػى سػرعة اتخػاذ التوصػنة 
ال زمة بقبوؿ فمسطنف عضوا كامؿ العضونة باألمـ المتحدة وذلؾ في أعقاب ينؿ دولة فمسطنف لصػفة دولػة 

 مراقب  نر عضو باألمـ المتحدة.
التػػػي ألقاهػػػا فػػػي جمسػػػة العمػػػؿ األولػػػى المغمقػػػة ل جتمػػػاع الػػػوزاري وأشػػػار يائػػػب وزنػػػر الخارجنػػػة فػػػي الكممػػػة 

التحضنري لمجمس الجامعة عمى مستو  القمة إلى أيع قد صدر عف الدورة الوزارنة األخنػرة لمجمػس الجامعػة 
قػػرار نقضػػي بتكمنػػؼ لجيػػة مبػػادرة السػػ ـ العربنػػة ب عػػادة تقنػػنـ الموقػػؼ العربػػي إزاء مجرنػػات عممنػػة السػػ ـ 

عػػػادة  اليظػػػر فػػػي جػػػدو  المجيػػػة الرباعنػػػة والميهجنػػػة الدولنػػػة المتبعػػػة فػػػي التعامػػػؿ مػػػع القضػػػنة الفمسػػػطنينة واي
والصراع العربي اإلسرائنمي لمتوصؿ إلى تغننر هذه الميهجنة وبما نمكف مف إيهاء االحت ؿ اإلسرائنمي وبنف 

س الجامعػػة فػػي دورة طارئػػة فػػي هػػذا الصػػدد أيػػع مػػف المفتػػرض أف تقػػدـ المجيػػة تقرنرهػػا وتوصػػناتها إلػػى مجمػػ
لميظػػر فنهػػا تمهنػػدا لعرضػػها عمػػى القمػػة العربنػػة.. وقػػاؿ إف هػػذا القػػرار نشػػكؿ أفضػػؿ مػػدخؿ لتجػػاوز الوضػػع 

 الراهف بالتعامؿ مع قضنة الصراع العربي اإلسرائنمي.
55/3/5023، عكاظ، جدة  

 
 ذ االحتالل: زيارة أوباما لفمسطين "مشبوىة" وىدفيا إنقاالجزائريحركة مجتمع السمم  55

أكػد رئػنس حركػة مجتمػع السػمـ الجزائػري "حمػس"، أبػو جػرة سػمطايي، أف الزنػارة الجزائػر ػ خدمػة قػدس بػرس: 
األخنرة التي أداها الرئنس األمرنكي باراؾ أوباما إلى األراضي المحتمة "مشبوهة"، ورأ  أف الهدؼ مف ورائها 

يقاذ هذا الكناف في ظؿ التوترات التي  تحنط بع عبر كافة حدوده".  هو "مد الحبؿ واي
وجػػاءت تصػػرنحات سػػمطايي بمياسػػبة ايعقػػاد المجيػػة التحضػػنرنة لمػػؤتمر حركػػة "حمػػس" فػػي مطمػػع أنارالمقبػػؿ، 

 والذي أكد أيع سنكوف فرصة لػ"تقننـ مسار الحركة ورسـ سناستها المستقبمنة".
54/3/5023قدس برس،   

 
 من نتنياىو وعباس الواليات المتحدةبناء الثقة" التي طمبتيا  إجراءات"ىآرتس" تكشف " 56

أمنركػي كبنػر اّطمػع عمػى االجتمػاع  مسػئوؿ، عػف اإلسػرائنمنة "هػررتس"يقمػت صػحنفة : سػما –القدس المحتمة 
لجػػـ "العمػػؿ عمػػى  يتينػػاهوكنػػري طمػػب مػػف  أف، 53/3/5023 مسػػاء السػػبت يتينػػاهوالػػذي عقػػده كنػػري مػػع 

طػػ ؽ أسػػر  2967مػػة عمػػى األراضػػي المحتمػػة عػػاـ لمشػػارنع االسػػتنطاف فػػي المسػػتوطيات المقا "هػػادئ ، واي
أسػػػنرًا نقبعػػػوف فػػػي سػػػجوف االحػػػت ؿ ميػػػذ مػػػا قبػػػؿ اتفاقػػػات  250فمسػػػطنيننف فػػػي السػػػجوف اإلسػػػرائنمنة، مػػػيهـ 

زالة حواجز عسكرنة في الضفة الغربنة، وتمكنف السمطة الفمسػطنينة مػف تيفنػذ مشػارنع فػي الميطقػة أوسمو ، واي
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والعمؿ عمى تزوند أجهزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطنينة أسػمحة، وذلػؾ كخطػوات الخاضعة ل حت ؿ،  "ج"
، وهػي الفتػرة أشػهرإسرائنمنة لبياء النثقة مػع السػمطة تمهنػدًا السػتئياؼ المفاوضػات فػي  ضػوف نث نثػة أو سػتة 

 التي حددها كنري ليفسع. 
والسػمطة تقػوؿ إيهػا تسػعى إلػى  "إسرائنؿػ"ة لػإف الرسالة التي مررتها الوالنػات المتحػد ،األمنركي المسئوؿوقاؿ 

يػع نيبغػي عمػى الجػايبنف اإلسػرائنمي والفمسػطنيي اتخػاذ  توفنر أجواء إنجابنة لمتمهند الستئياؼ المفاوضػات، واي
 "2إي "عػدـ دفػع مشػروع االسػتنطاف فػي الميطقػة  "إسػرائنؿ"خطوات تعند بياء النثقػة بنيهمػا، منثػؿ الطمػب مػف 

ؿ أربعػة أشػهر، فػي مقابػؿ الطمػب مػف الفمسػطنيننف عػدـ اتخػاذ إجػراءات أحادنػة الجايػب قبػ يتينػاهوالذي أقػره 
مكافحػة التحػرنض "إلػى المحكمػة الدولنػة فػي الهػاي و  "إسػرائنؿ"في األمـ المتحدة وعدـ التقدـ بشكاو  ضد 

 "إسػػػرائنؿ" فػػػي وسػػػائؿ اإلعػػػ ـ الفمسػػػطنينة. وتػػػابع أف الوالنػػػات المتحػػػدة تر ػػػب فػػػي أف تتػػػنح "إسػػػرائنؿ"عمػػػى 
لمفمسطنيننف في الضفة حرنة الحركة وتيفنذ مشارنع اقتصادنة، وفي موازاة ذلؾ تطمب مف الفمسػطنيننف التػزاـ 

 بداًل مف القناـ بخطوات أحادنة الجايب. "إسرائنؿ"إجراء مفاوضات مع 
55/3/5023وكالة سما اإلخبارية،   

 
 اية حزيرانمخيم "الشوشة" في تونس ني إغالقاألمم المتحدة تقرر  57

قػػررت مفوضػػنة األمػػـ المتحػػدة لشػػؤوف ال جئػػنف أيهػػا سػػتغمؽ فػػي يهانػػة حزنػػراف خدمػػة قػػدس بػػرس:  -تػػويس 
إلنػواء الفػارنف مػف الحػرب فػي  5022القادـ مخنـ "الشوشػة" )جيػوب شػرؽ تػويس( الػذي فػتح فػي مطمػع عػاـ 

دة تػوطنيهـ فػي دوؿ أخػر ، ومػف لنبنا المجاورة، وذلؾ ر ـ احتجػاج مئػات مػف ال جئػنف الػذنف نيتظػروف إعػا
 بنيهـ فمسطنينوف.

وأفػػػادت المفوضػػػنة فػػػي بنػػػاف "يظػػػًرا ل يخفػػػاض الكبنػػػر فػػػي عػػػدد الوافػػػدنف مػػػف طػػػالبي المجػػػوء وبفضػػػؿ يجػػػاح 
 ".5023نوينو  30عممنات إعادة التوطنف، اتفقت السمطات التويسنة والمفوضنة عمى إ  ؽ المخنـ  نـو 

الجػ  مػف قبػؿ بمػداف "إعػادة التػوطنف" وسػنتـ تػرحنمهـ مػف  600أف نػتـ قبػوؿ وقبؿ ذلؾ التارني مف الميتظر 
الجػ  مػف بنػيهـ  400و 300تويس خ ؿ األسبوع المقبؿ، ووفقا لتقػدنرات المفوضػنة سػنبقى فػي تػويس بػنف 

 الجئنف فمسطنيننف.
54/3/5023قدس برس،   

 
 باتجاه عممية السالم تشكل عقبة أكيدة اإلسرائيمية المستوطنات: لكسمبورجوزير خارجية  58

أكػػد وزنػػر خارجنػػة لكسػػمبورج جػػاف أسػػمبورف أف القمػػة العربنػػة التػػي سػػتعقد فػػي الدوحػػة : عهػػود مكػػـر )بػػوف( 
تمنثػػؿ أهمنػػة كبػػر  مػػف حنػػث التوقنػػت والظػػروؼ الصػػعبة التػػي تعنشػػها الميطقػػة العربنػػة والتػػي تتطمػػب تيسػػنقا 

 وتشاورا عربنا عمى أعمى المستونات.
مسػػتقبؿ السػ ـ فػػي الشػرؽ األوسػػط بعػػد وردا عمػػى سػػؤاؿ حػوؿ  "عكػاظ"ف فػػي حػوار أجرتػػع وقػاؿ جػػاف أسػمبور 

مػػف أجػػؿ الػػدخوؿ فػػي خطػػوات جػػادة لمخػػوض فػػي عممنػػة قػػاؿ الػػوزنر: " تشػػكنؿ الحكومػػة اإلسػػرائنمنة الجدنػػدة
اسة وقؼ االستنطاف وبشكؿ عاجؿ السنما وأف سن "إسرائنؿ"الس ـ في الشرؽ األوسط ف ف المطموب أوال مف 

 "إسػػرائنؿ"المسػػتوطيات تشػػكؿ عقبػػة أكنػػدة باتجػػاه عممنػػة السػػ ـ وتعرقػػؿ اسػػتئياؼ المفاوضػػات المباشػػرة بػػنف 
سػػنتحقؽ مػػف خػػ ؿ تحقنػػؽ  "إسػػرائنؿ"والفمسػػطنيننف واالسػػتنطاف عػػدو السػػ ـ. وأود التفكنػػد أف أمػػف واسػػتقرار 
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ع ف خنار الدولتنف وال بدن سناسة االستنطاف اإلسرائنمنة ، مدنيا ؿ لذلؾالس ـ الشامؿ والعادؿ في الميطقة واي
 .والتي تعرقؿ عممنة الس ـ

55/3/5023، عكاظ، جدة  

 
 
 

 في منتجات المستوطنات رغم ضغوط الموبي الييودي لمتدقيقىولندا تتجو  59
تبانيت وجهات اليظر في هوليدا بنف المؤند والػرافض لتصػرنحات : أمسترداـ -يصر الدنف الدجبي - الجزنرة
الخارجنة الهوليدي فرايس تنمرمايس، والتي أعرب فنها عف ينتع فرض تدقنؽ الع مات عمى الميتجػات  وزنر

القادمػة مػف المسػػتوطيات اإلسػرائنمنة، ففػي الوقػػت الػذي دافعػت عػػف المقتػرح رئاسػة الحكومػػة وصػوت نهػػودي 
ة وميظمػػػات مسػػػايدة مخػػػالؼ وميظمػػػات مسػػػايدة لمفمسػػػطنيننف، رفضػػػتع الخارجنػػػة اإلسػػػرائنمنة وأحػػػزاب نمنينػػػ

 إلسرائنؿ في هوليدا.
وجاءت تصرنحات الوزنر استجابة لمطمب مف المركز القومي لتجارة األ ذنػة الهوليػدي نطالػب فنػع الحكومػة 
بتوضػػنحات عػػف مػػد  احتػػراـ الميػػتج القػػادـ مػػف المسػػتوطيات لقواعػػد الع مػػات التجارنػػة المتفػػؽ عمنهػػا فػػي 

 السوؽ الهوليدنة.
بحسػب االتفاقنػات الدولنػة  "إسػرائنؿ"الميظمػة لمتجػارة فػي هوليػدا ذكػر الدولػة الميتجػة، وألف وتفػرض االتفاقنػة 

دولػػة أخػر  عمػػى أيهػػا  ميتجػػاتلنسػت مالكػػة لممسػػتوطيات فػ ف القػػايوف األوروبػػي ال نخػوؿ لهػػا وضػػع ع مػة 
 ."إسرائنؿ"مصيوعة في 

لشػػهر أف فػػرض وضػػع ع مػػات عمػػى واعتبػػر وزنػػر الخارجنػػة الهوليػػدي فػػي تصػػرنحات أطمقهػػا بدانػػة هػػذا ا
الميتجات القادمة مف المستوطيات فػي فمسػطنف نعػد امتنثػاال لمقػايوف الػدولي قػائ  "هػذه الميػاطؽ لنسػت تابعػة 

القادمػة مػف هضػبة الجػوالف والضػفة الغربنػة والقػدس الشػرقنة,  الميتجػاتإسرائنؿ"، في إشارة مف الوزنر إلى ػ"ل
 لوقؼ توسعها االستنطايي. "إسرائنؿ"ضغط عمى موضحا أف الهدؼ مف اإلجراء هو ال

وب قدامها عمى تيفنذ هذا اإلجراء قرنبػا تكػوف هوليػدا الدولػة النثاينػة فػي أوروبػا بعػد برنطاينػا التػي تعتػـز فػرض 
 القادمة مف المياطؽ المحتمة. الميتجاتع مات عمى 

54/3/5023نت، الدوحة،  الجزيرة  
 

 الفمسطينيين مع األسرىأرجنتيني يضرب عن الطعام تضامنًا  06
أف مواطيػًا أرجيتنينػًا نػدعى  "حرنػات"ذكر مركز الػدفاع عػف الحرنػات والحقػوؽ المدينػة : البناف ػ بونيس آنرس

 فنصؿ سنرجنو تابنا نخوض اضرابًا عف الطعاـ ميذ األوؿ مف مارس الجاري.
عف الطعاـ تضاميًا مع األسر  في  إضرابعوأفاد المركز أيع لمنوـ الرابع والعشرنف نواصؿ األرجيتنيي فنصؿ 

كغـ  7السجوف اإلسرائنمنة الذنف نتعرضوف لمتعذنب وتيتهؾ حقوقهـ األساسنة، وعمى الر ـ مف يقصاف وزيع 
 إال أيع مصمـ عمى اإلضراب حتى النث نثنف مف الشهر الجاري الذي نصادؼ نـو األرض الفمسطنيي.

االيتهاكػػػات اإلسػػػرائنمنة لحقػػوؽ اإليسػػػاف وجػػػرائـ االحػػػت ؿ  آف األواف إلدايػػػة"وبحسػػب مػػػا أشػػػار المركػػػز ف يػػع 
أسػر  فمسػطنيننف فػي السػجوف  767دولة مجرمة باعتبارها قتمت  "إسرائنؿ"المستمرة ضد اإليساينة، واعتبار 
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والمعػػتق ت بسػػبب التعػػذنب ومختمػػؼ أيػػواع سػػوء المعاممػػة. وطالػػب المجتمػػع الػػدولي بػػفف نخػػرج عػػف صػػمتع 
 ."اإلسرائنمنة وبفف ندنف الجرائـ

5535023

 
 

 المغيبة القضية األسرى.. 62
تعتبػػر قضػػنة األسػػر  مػػف أكنثػػر القضػػانا حساسػػنة عيػػد الشػػعب : عمػػاف –فرنػؽ دعػػـ األسػػر  اإلع مػػي فػػداء 

الفمسػػػطنيي, وهػػػو الممػػػؼ الميسػػػي والغائػػػب الػػػذي نشػػػهد عمػػػى جػػػرائـ ضػػػد اإليسػػػاينة ارتكبػػػت بحػػػؽ األسػػػر  
فمسطنيي مػف أبيػاء الشػعب الفمسػطنيي وميػذ  800عرب, حنث تشنر الوقائع إلى أّف أكنثر مف الفمسطنيننف وال

حتػػى هػػذه المحظػػة, قػػػد تعّرضػػوا ل عتقػػاؿ والتوقنػػؼ, لػػنس لسػػػبب جرمػػي أو جيػػائي, بػػؿ لسػػػبب  2967عػػاـ 
 تمّسكهـ بقضنتهـ وبفرضهـ وايخراطهـ في اليضاؿ السناسي في سبنؿ الحرنة واالستق ؿ.

أسنر فمسطنيي وعربي, ما بنف موقوؼ بشكؿ مؤقت وما بػنف  4600ع في سجوف االحت ؿ حوالي والنوـ نقب
يائػػب مػػف  24شػػبؿ مػػف أشػػباؿ فمسػػطنف، و 277أسػػنرة فمسػػطنينة،  22أسػػنر ميػػذ سػػيوات طونمػػة, ومػػف بنػػيهـ 

ع أوسػمو، أسنر معتقؿ مف قبؿ توقنػ 90المجمس التشرنعي ونث نثة وزراء سابقنف, هذا باإلضافة إلى أكنثر مف 
, معتقػؿ ميػذ 48ونذكر أّف مف أقدـ األسر  في سػجوف االحػت ؿ هػو كػرنـ نوسػؼ فضػؿ نػويس مػف أراضػي 

 .6/2/2983تارني 
 

 واإلىمال الطبي الظروف الصحية
وفي زيازنف االحت ؿ الصهنويي وسجويع نعايي األسر  كافػة أشػكاؿ االضػطهاد والتيكنػؿ, وبعػض الظػروؼ 

خػػػؿ األسػػػر, فهيالػػػؾ أعػػػداد كبنػػػرة مػػػف األسػػػر  مّمػػػف نعػػػايوف أمػػػراض خطنػػػرة بسػػػبب والحػػػاالت ال إيسػػػاينة دا
اإلهمػاؿ الطبػػي وسػوء التغذنػػة, فقػػد جعمػت سػػمطات االحػت ؿ مػػف األسػػر  حقػوؿ تجػػارب لمعدنػد مػػف أصػػياؼ 

أسػنر  28أسنر، مف بنيهـ  500األودنة، حنث أّكدت آخر اإلحصائنات أّف األسر  المرضى تجاوز عددهـ 
أسػنر مّمػف نعػايوف أمػراض خطنػرة بحاجػة إلػى  2000شكؿ دائـ في سجف الرممة, إضافة إلى قرابػة نقنموف ب

 ع ج طارئ وعممنات جراحنة فورنة.
بالمئة مف األسر  تعّرضوا لمتعذنب خ ؿ التحقنؽ عمى ند جيود  70وفي ذات السناؽ, ف ّف هيالؾ أكنثر مف 

شػػكاال عػػدة لمتعػػذنب بحػػؽ األسػػر  والمعتقمػػنف, وميهػػا االحػػت ؿ, حنػػث تمػػارس قػػوات االحػػت ؿ الصػػهنويي أ
, يػػزع الم بػػس, الضػػرب، الهػػز بقػػوة، وحتػػى محػػاوالت اال تصػػاب, ذلػػؾ عػػدا عػػف التعػػذنب  الشػػبح, ميػػع اليػػـو

 اليفسي الذي هو أشد مف التعذنب الجسدي.
شكاؿ أخر  مف وفي ظؿ المعاياة التي نعنشها األسر  داخؿ سجوف االحت ؿ الصهنويي ف ّيهـ نتعّرضوف أل

االيتهاكات والحرماف مف أبسط الحقوؽ التي شرعتها الحقػوؽ الدولنػة لممعتقمػنف, ومػف أبرزهػا حرمػاف األسػر  
مػػف حقهػػػـ فػػي إكمػػػاؿ تعمػػػنمهـ, وايتهػػاؾ حػػػؽ المعتقمػػػنف الفمسػػطنيننف فػػػي العبػػػادة وممارسػػة الشػػػعائر الدنينػػػة, 

جػػراء التفتنشػػات االسػػتفزازنة لمغػػرؼ ومصػػادرتهـ لأل ػػر  اض الخاصػػة باألسػػر , هػػذا باإلضػػافة إلػػى عممنػػة واي
اليقؿ مف سجف إلى آخر, وتعرضهـ في بعض األحناف لمتفتنش العاري عيد زنارة األهؿ أو المحامي أو عيد 

 التوجع لممحكمة.
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 أسيرات في قمب المعاناة
ألػػػؼ امػػػرأة  25نقػػػّدر عػػػدد الفمسػػػطنينات المػػػواتي تعّرضػػػف ل عتقػػػاؿ واألسػػػر مػػػف قبػػػؿ قػػػوات االحػػػت ؿ يحػػػو 

أسػػػنرة اعػػػتقمف خػػػ ؿ ايتفاضػػػة  850وحتػػػى هػػػذه المحظػػػة, ومػػػف بنػػػيهف  2967فمسػػػطنينة ميػػػذ االحػػػت ؿ عػػػاـ 
 أسنرة. 22األقصى, وبقي ميهف في الوقت الراهف 

وكمػػا األسػػر  الفمسػػطنيننف, فػػ ّف األسػػنرات نتعّرضػػف بػػدورهف لمتيكنػػؿ والتعػػذنب الجسػػدي واليفسػػي, باإلضػػافة 
وبات تمارس بحقهف, وميهػا االبتعػاد عػف األبيػاء والػزوج والبنػت, وميػع أهمهػا مػف زنارتهػا لإلهماؿ الطبي وعق

أو التضننؽ عيد اإلجراءات, وحرمايهػا مػف المقػاء المباشػر مػع أطفالهػا الػذنف تزنػد أعمػارهـ عػف سػت سػيوات 
، خ فػًا لمػا يّصػت واالكتفاء بالزنارة والتحدث مف خمؼ الحواجز، وميع األسنرات مف زنػارة أزواجهػف األسػر 

 مف معاهدة جينؼ الرابعة. 85عمنع المادة 
 نػػر ذلػػؾ, فػػ ّف أسػػنراتيا نتعّرضػػف لمتفتػػنش العػػاري عيػػد زنػػارة األهػػؿ, واالعتػػداء عمػػى شػػرفهف وكػػرامتهف مػػف 
خ ؿ الشتائـ البذنئة، والتحػرش بفجسػادهف، والتهدنػد باال تصػاب واقتحػاـ  ػرفهف دوف سػابؽ إيػذار مػف قبػؿ 

الرجػػاؿ, هػػذا باإلضػػافة إلػػى وجػػود سػػجنيات نهودنػػات جيائنػػات بفقسػػاـ قرنبػػة مػػف أقسػػاـ األسػػنرات السػػجاينف 
 الفمسطنينات السناسنات، مّما نؤدي إلى ممارسة الجيائنات النهودنات االعتداءات المستمرة بحؽ األسنرات.

 االعتقاؿ اإلداري
اكمػة حقنقنػة, فػالحكـ نصػدر دوف الحاجػة إلػى نتـ االعتقاؿ اإلداري دوف توجنع أّي الئحػة اتهػاـ, أو دوف مح

 معتق . 333اعترافات أو إنثباتات, وقد وصؿ عدد المعتقمنف اإلدارننف، والذي هو محـر دولنا، 
 

 «سنحيا كراما» اإلضراب عن الطعام
خػػاض األسػػر  فػػي سػػجوف االحػػت ؿ الصػػهنويي أكنثػػر مػػف خمسػػة عشػػر إضػػرابا مفتوحػػا عػػف الطعػػاـ, حنػػث 

سػػ حا نسػػتخدمع األسػػر  احتجاجػػا عمػػى اإلجػػراءات العقابنػػة التػػي تصػػدر بحقهػػـ, وسػػعنهـ  نعتبػػر اإلضػػراب
 لتحسنف الظروؼ المعنشنة داخؿ المعتق ت بما نت ءـ مع الكرامة اإليساينة لممعتقمنف.

, وقػػاموا بعػػدها بتعمنقػػع بػػالتزامف مػػع إتمػػاـ 2967نعػػود أوؿ إضػػراب خاضػػع األسػػر  فػػي المعػػتق ت إلػػى عػػاـ 
, بعػػد أف وافقػػت سػػمطات االحػػت ؿ لمطػػالبهـ, ولكػػف 28/20/5022مػػة األولػػى مػػف صػػفقة التبػػادؿ فػػي المرح

أسػنر فمسػطنيي إضػرابًا  2300، بػدأ حػوالي 5025/4/27بعدها سرعاف مػا عػاد األسػر  إلػى إضػرابهـ, ففػي 
قػػػد بػػػدأ ، وكػػػاف بعػػػض السػػػجياء «حممػػػة الكرامػػػة»مفتوحػػػًا عػػػف الطعػػػاـ المعػػػروؼ بمعركػػػة األمعػػػاء الخاونػػػة 

 منثؿ نثائر ح حمة وب ؿ ذناب. 5022/5/58باإلضراب قبؿ ذلؾ أّي في 
وكايػػت مػػف أهػػـ مطالػػب األسػػر  المضػػربنف إيهػػاء سناسػػة العػػزؿ االيفػػرادي, إيهػػاء االعتقػػاؿ اإلداري, السػػماح 
ألهػػالي السػػجياء مػػف قطػػاع  ػػزة بزنػػارة أبيػػائهـ, تحسػػنف الظػػروؼ المعنشػػنة, باإلضػػافة إلػػى إيهػػاء سناسػػات 

 اإلذالؿ التي عايى ميها األسر  وأهالنهـ منثؿ التفتنش العاري والغازات المنمة والعقابات الجماعنة.
وقّػػع األسػػر  الفمسػػطنينوف اتفاقػػا مػػع  24/5/5025وقػػد حقػػؽ األسػػر  يجاحػػا كبنػػرا فػػي إضػػرابهـ هػػذا, ففػػي 

مطػػالبهـ التػػي مػػف مصػػمحة السػػجوف إليهػػاء إضػػرابهـ وذلػػؾ برعانػػة مصػػرنة, وحقػػؽ األسػػر  بالحصػػوؿ عمػػى 
أهمهػػا الموافقػػة عمػػى إعػػادة السػػجياء الموجػػودنف فػػي العػػزؿ االيفػػرادي إلػػى الزيػػازنف العادنػػة, السػػماح بزنػػارات 

ط ؽ سراح المعتقمنف اإلدارننف عيد ايتهاء محكومنتهـ.  ألهالي األسر  مف قطاع  زة, واي
أشػهر, حنػث  8مفتوحا عػف الطعػاـ ألكنثػر أسر  نخوضوف إضرابا  7أّما في الوقت الراهف, ف ّف هياؾ تقرنبا 

سّجؿ كً  مػف األسػنرنف أنمػف الشػراوية، الػذي تحػرر األسػبوع الماضػي وأبعػد لغػزة، وسػامر العنسػاوي، أطػوؿ 
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إضراب مفتوح عف الطعػاـ فػي تػارني األسػر, وجػاء إضػرابهما احتجاجػا عمػى إعػادة اعتقالهمػا دوف وجػع حػؽ 
 في تشرنف األوؿ مف العاـ الماضي.« وفاء األحرار»خنرة بعد تحررهما مف صفقة تبادؿ األسر  األ

 
 مع قضاياىم األسرى والتفاعل الشعبي

نشهد الشارع العربي تفاع  واحتجاجات خجولة تجاه األسر  وقضػاناهـ، بػؿ نجهػؿ بعػض اليػاس عّمػا نػدور 
االحػت ؿ, وكنثنػر  الحدنث حنف نكوف عف األسر  واألسنرات, فميهـ مف ال نعمـ أّف هيالػؾ أسػر  فػي سػجوف

 عاما خمؼ القضباف. 30ميهـ نجهؿ أّف هيالؾ أسر  قضوا أكنثر مف 
وهيا نقع عمى عاتؽ الحراؾ الشػبابي والشػعبي السػعي لتفعنػؿ قضػنة األسػر  ويشػرها عمػى أوسػع يطػاؽ, كمػا 

نة ضػرورة نقع عمى عاتؽ المجية الدولنة لمصمنب األحمػر واألمػـ المتحػدة وجمنػع المؤسسػات الدولنػة واإليسػاي
باليسػػبة  2949التػػدخؿ المباشػػر لػػد  قػػوات االحػػت ؿ اإلسػػرائنمي لضػػماف تطبنػػؽ اتفاقنػػة جينػػؼ الرابعػػة لعػػاـ 

لألراضػػػي الواقعػػػة تحػػػت االحػػػت ؿ، وهػػػو مػػػا نعيػػػي إطػػػ ؽ سػػػراح جمنػػػع األسػػػر  الفمسػػػطنيننف والعػػػرب مػػػف 
 االحت ؿ وسجويع.

 55/3/5023، السبيل، عم ان
 

 حماس قضيةعودة إلى  65
 الحمنـ قيدنؿ عبد

حسيا فعمت حركة حماس باالسػتجابة الجزئنػة  إلػى اآلف  لمضػموف مقاليػا المعيػوف )تحػذنر لحركػة حمػاس(، 
فقػػد بػػدأت فػػي توسػػنع يطػػاؽ اتصػػاالتها بجهػػات وتنػػارات سناسػػنة وصػػحافنة مصػػرنة متيوعػػة، وكسػػر أحادنػػة 

 اتصاالتها وتفضن تها لحزب اإلخواف الحاكـ افتراضنا في مصر اآلف.
وال أحد نياقش أو نجادؿ في طبنعة أندنولوجنا حركػة حمػاس، فمػف حقهػا أف تفكػر كمػا تشػاء، ومػف حقهػا أف 
تعتيؽ فكر اإلخواف المسممنف أو  نرهـ، لكف بطاقة تقدنـ حركة حماس إلى الشارع ال نصح أف تبقى حبنسة 

مة، فجماعات اإلخواف ميتشػرة فػي  إخواينتها ، بؿ قد ال نمنزها ذلؾ في شيء عيد الياس خارج فمسطنف المحت
ف بػدت العبػاءة واحػدة، فجماعػة اإلخػواف  أقطار العالـ العربى وفي خارجع، ولنسػت كمهػا شػنئا واحػدا، حتػى واي
فػي العػراؽ  مػنث   شػاركت فػػي حكومػات االحػت ؿ األمرنكػى، لكػف حمػػاس  فػي فمسػطنف  بػدت عيػد الموقػػؼ 

مقابػػؿ بػروز المعيػػى المقػػاوـ، وبػػدت حمػػاس كحركػػة تحرنػػر  العكسػي بالضػػبط، وتػػوار  المعيػػى اإلخػػوايي فنهػػا
وطيي فمسطنيي بامتناز، وبالذات بعد أف ضعفت وترهمت حركة فتح، وسنطرت  جماعة إسرائنؿ  عمػى كنثنػر 
مػػف مفاصػػمها ومواضػػع القػػرار فنهػػا، وبصػػورة جعمػػت  فػػتح  تعتػػزؿ مبػػدأ المقاومػػة المسػػمحة، وفػػي الوقػػت الػػذي 

، ولػدت فػي  ػزة تمامػا 2987إلى حركة  فتح ، برزت حركة حماس مػع ايتفاضػة  تسممت فنع أمارات الضعؼ
حنث ولدت حركة فتح، ولكف بروح عفنة شابة مقابؿ شنخوخة آلت إلنها حركة  فتح ، وهو مػا نفسػر الظهػور 
التيافسي لفػتح وحمػاس فػي حػوادث االيتفاضػة األولػى، بنيمػا بػدت حمػاس  بعػدها  صػاحبة النثقػؿ األكبػر فػي 

، وبػػنف االيتفاضػػتنف، كايػػت حمػػاس تبػػرز كػػرقـ 5000ث االيتفاضػػة النثاينػػة التػػي اشػػتعمت أواخػػر العػػاـ حػػواد
صعب في المعادلة الفمسطنينة، وتتزاند شعبنتها في اطراد بالتوازي مع عبقرنة عممناتها االستشهادنة، وبتقدنـ 

فػػتح، وبتقػػدنـ منثػػاؿ رفنػػع لعمػػؿ  أخ قنػػة جدنػػدة لحركػػة المقاومػػة الفمسػػطنينة مقابػػؿ فسػػاد استشػػر  بػػنف قػػادة
اجتمػػػاعي وسناسػػػي مبػػػدئي الطػػػابع، نسػػػيده تيظػػػنـ صػػػاـر ودنيػػػامنكى نحصػػػر همػػػع فػػػي المعيػػػى الفمسػػػطنيي 
الجامع، ونوسع في دوائر تحالفاتع وصداقاتع، ونطور الوضع القتالي لجياحع المسمح، خاصة بعد أف أنثمػرت 
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، وتفكنؾ المستوطيات فنها، وهو ما أتاح لحركة المقاومػة االيتفاضة النثاينة ج ء لممحتؿ اإلسرائنمي عف  زة
الفمسطنينة المسمحة موط  قدـ نثابت داخؿ األراضى المقدسػة ذاتهػا، مكػف حمػاس مػف الصػمود البطػولي فػي 

، واكتسبت حمػاس قبػؿ الحػرب النثاينػة سػيداهائ  مػع تغنػرات درامنػة فػي 5025وحرب  5009  5008حرب 
ورات العربنػػػة، وخاصػػػة نثػػػورة مصػػػر التػػػي خمعػػػت مبػػػارؾ  أعظػػػـ كيػػػز اسػػػتراتنجي البنئػػػة المحنطػػػة بتػػػدافع النثػػػ

 إلسرائنؿ .
 نػػر أف القصػػة بػػدا لهػػا وجػػع آخػػر، فػػالنثورات العربنػػة الجدنػػدة ذات طبنعػػة خاصػػة، وولػػدت بػػ  قنػػادة مطابقػػة 
لح لحشػػػودها الجماهنرنػػػة الممنوينػػػة، وتتػػػدافع موجاتهػػػا فػػػي إصػػػرار، ولػػػـ تسػػػتقر بعػػػد عمػػػى مشػػػهد ختػػػاـ صػػػا

ل سػػتقرار، وبالػػذات فػػي مصػػر، والتػػي كايػػت  وال تػػزاؿ  فػػي وضػػع المسػػتعمرة األمرنكنػػة بامتنػػاز، ولػػـ تتحػػرر 
بعد مف قنود فرضت بمعاهدة الس ـ المذؿ، وبالمعوية األمرنكنة الضامية لمهواف، وبوجود نث نثنف ألؼ خبنػر 

ضػػخمة الحجػػـ، تمػػارس دور  الميػػدوب أمرنكػػي فػػي كافػػة أجهػػزة الدولػػة المصػػرنة، وبوجػػود سػػفارة أمرنكنػػة مت
السػػامي ، وكمهػػا مشػػاهد احػػت ؿ سناسػػى لػػـ تمسػػها جماعػػة اإلخػػواف الحاكمػػة، والتػػي تعنػػد استيسػػاخ اختنػػارات 
وسػػنرة جماعػػة مبػػارؾ، وبفػػارؽ وحنػػد، هػػو أف جماعػػة اإلخػػواف أكنثػػر س سػػة فػػي التواصػػؿ مػػع حركػػة حمػػاس 

نفػػع أمرنكنػػا لػػدفع اإلخػػواف إلػػى ممارسػػة ضػػغط أكبػػر عمػػى بػػدواعي األنػػدنولوجنا المشػػتركة، وهػػو مػػانجري توظ
حماس، ولجـ تصرفاتها المسمحة إزاء إسرائنؿ، وتػدجنف المعيػى المقػاـو لحمػاس، وهػذا وجػع مػف وجػوه الخمػؿ 
فػػي مابػػدا مػػف تفضػػنؿ حمػػاس لمتواصػػؿ مػػع اإلخػػػواف وحػػدهـ، وفػػي لحظػػة مصػػرنة مضػػطربة، تحػػاوؿ فنهػػػا 

بر حكـ اإلخواف، وتمارس عممنة  خػض ورج  لمسػمطة االفتراضػنة الجدنػدة، واشيطف احتواء النثورة المصرنة ع
وبمػػػزنج مػػػف ضػػػغوط االقتصػػػاد واي ػػػراءات السناسػػػة، وحصػػػار القػػػو  النثورنػػػة السػػػاعنة السػػػتعادة االسػػػتق ؿ 
الوطيي، وتقمنص اليفوذ األمرنكي، واستعادة السنطرة العسكرنة الكاممة عمػى سػنياء، واالسػتغياء عػف المعويػة 

مرنكنػػػػة، وتفكنػػػػؾ أجهزتهػػػػا، وكػػػػؿ ذلػػػػؾ ممػػػػا ال نجػػػػرؤ عمنػػػػع حكػػػػـ اإلخػػػػواف الممتػػػػـز بمصػػػػالح  رأسػػػػمالنة األ
المحاسنب ، وهو ما تظهر معع حركة حمػاس، وبتفضػن تها لمرفػاؽ اإلخػواف، وربمػا بػدوف قصػد واع، وكفيهػا  

فمسػػطنف،  دوف أف تقصػػد  ضػػد هػػدؼ تحرنػػر مصػػر، بنيمػػا الشػػعور الػػوطيي المصػػري  تارنخنػػا  مػػع تحرنػػر
وتحرنػػر مصػػر مقدمػػة جوهرنػػة السػػتئياؼ عممنػػة تحرنػػر فمسػػطنف، وهػػو مػػا قػػد نصػػح معػػع أف تيفػػتح حمػػاس  
وكافة فصائؿ فمسطنف المقاومة  عمى التنارات الوطينة األكنثر جذرنة في مصر، وبنف األخنرة وحكـ اإلخواف 

حمػاس فػي الصػداـ الجػاري،  صداـ سناسي واجتماعي واسع في مصر اآلف، وقػد النكػوف مر وبػا أف تتػدخؿ
وال أف تدلي برأنها فنع عميا، وال أف تعطى إنحػاء بػدعـ سناسػي لػيهج اإلخػواف، وهيػا نظهػر جػوهر الخمػؿ فػي 
اإلنحػػػاءات الحماسػػػنة التػػػي تبػػػدو مفضػػػمة لمتواصػػػؿ مػػػع اإلخػػػواف، ولحكمهػػػـ الػػػذي نواجػػػع  ضػػػبا متصػػػاعدا، 

باإلس ـ والشرنعة، وفي مقابػؿ تفكنػد صػفة  جماعػة  وتيخفض شعبنتهـ فى اطراد، وتزوؿ عيهـ صفة االلتزاـ
البنػػزيس  الراعنػػة الختنػػار الرأسػػمالنة المتوحشػػة، واالسػػتمرار فػػي خصخصػػة وبنػػع أصػػوؿ مصػػر عمػػى طرنقػػة 
مبػػارؾ ذاتهػػا، وبصػػكوؾ تعنػػد سػػنرة صػػكوؾ محمػػود محػػي الػػدنف رجػػؿ جمػػاؿ مبػػارؾ، أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ إعػػادة 

لقتؿ الهمجي لمنثػائرنف والمتظػاهرنف، وااليتهػاؾ الواسػع لحقػوؽ اإليسػاف، حكـ اإلخواف لسنرة مبارؾ ذاتها في ا
ف بػػدت حمػػاس مشػػاركة باإلنحػػاء  وهػػذه كمهػػا  مػػع  نرهػػا  مػػف خطانػػا اإلخػػواف التػػي ال دور لحمػػاس فنهػػا، واي

 بسبب  التوأمة المخصوصة  مع جماعة اإلخواف.
صػػورة حركػػة حمػػاس داخػػؿ مصػػر، وقػػد النصػػح  مػػع ذلػػؾ  تجاهػػؿ دور مممػػوس لجهػػات بعنيهػػا فػػي تسػػوند 

شػػاعة روح الكراهنػػػة بػػنف المصػػػرننف  ومحػػو التعػػاطؼ الشػػػعبي معهػػا، وتصػػػونرها كعػػدو لمشػػعب المصػػػري، واي
والفمسطنيننف، وشنطية حماس والفمسطنيننف جمنعا، وألف الحناة ال تعرؼ الفراغ، وألف كػؿ فػراغ تتركػع خمفػؾ 
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 ػػػض الطػػػػرؼ أو تجاهػػػػؿ أولونػػػة مواجهػػػػة جػػػػرائـ  نمػػػأله  نػػػػرؾ، فػػػ ف شػػػػنطية الفمسػػػػطنيننف قػػػد نحػػػػؿ محمهػػػػا
اإلسػػرائنمننف، وهػػذه كارنثػػة مفزعػػة قػػد نصػػح التحػػذنر ميهػػا قبػػؿ وقوعهػػا، وتعنػػؽ جهػػد القػػو  الوطينػػة السػػاعنة 
لتحرنػػر مصػػر مػػف الهنميػػة األمرنكنػػة الراعنػػة لمصػػالح إسػػرائنؿ، وال يرنػػد لحمػػاس أف تتػػورط بػػدوف قصػػد فػػي 

فػػي موضػػعها الصػػحنح عمػػى الجايػػب اآلخػػر، وربمػػا قػػد نصػػح أف ييصػػح  جهػػد اإلعاقػػة، بػػؿ يرنػػدها أف تكػػوف
اإلخػػوة فػػي حمػػاس بطػػرؽ أخػػر  لمتصػػرؼ، أولهػػا: إعػػ ف أف شػػهداء الجػػنش المصػػري فػػي حػػادث رفػػح هػػـ 
شهداء فمسطنف، والتعهد األميي بتسمنـ أي عيصر فمسطنيي تكشؼ التحقنقات تورطػع فػي المجػزرة، ونثاينهػا: 

هػػا عػػدـ التػػدخؿ فػػي شػػؤوف مصػػر الداخمنػػة، ونثالنثهػػا: أف نػػدخؿ قػػادة حمػػاس إلػػى أف تعمػػف حمػػاس وتؤكػػد ينت
مصر مف بابها الوطيي الواسع، ولنس مػف شػباؾ اإلخػواف الضػنؽ، وأف نحصػروا قضػنتهـ فػى طمػب اليصػرة 

 لفمسطنف وحدها.
 وهفيذا قد بمغت، فالمهـ فاشهد.

 55/3/5023، القدس العربي، لندن
 

 ؟"إسرائيل" ـالبيئة اإلستراتيجية لفي تحسين  أوباماكيف أسيم  63
 صالح اليعامي
حتى أكنثر المتفائمنف فػي الكنػاف الصػهنويي لػـ نكػف نتوقػع حجػـ اإليجػازات التػي حققتهػا تػؿ أبنػب مػف الزنػارة 
التي قاـ بها الرئنس األمرنكي باراؾ أوباما. لقد خرج أوباما عػف طػوره مػف أجػؿ أف تسػهـ زنارتػع فػي تحسػنف 

بشكؿ فارؽ، مف خ ؿ جممػة مػف المواقػؼ السناسػنة واإلسػياد العػاطفي، « إسرائنؿ«ة والدولنة ؿالبنئة اإلقمنمن
 وحّؿ معض ت إستراتنجنة عجزت القنادة الصهنوينة عف مواجهتها.

 
 تبني مزاعم الصييونية التاريخية

ضع حػد ل يطبػاع لقد كاف الهدؼ الرئنس لزنارة أوباما مخاطبة الجمهور اإلسرائنمي بشكؿ مباشر ومحاولة و 
أوبامػا لمكنػاف الصػهنويي، وهػو االيطبػاع الػذي يجػح رئػنس الػوزراء « عدائنػة»حوؿ « إسرائنؿ»الذي ساد في 

اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو في تكرنسع هو ومساعدوه خ ؿ والنة حكمػع السػابقة. لقػد فطػف أوبامػا إلػى أّف مػا 
، وسػعى خػػ ؿ هػػذه الزنػػارة إلػػى 5009القػػاهرة عػػاـ  أ ضػب اإلسػػرائنمننف فػػي الخطػػاب الػػذي ألقػاه فػػي جامعػػة

التراجع عيع بشكؿ واضح، فقد  ضب اإلسرائنمنوف عيدما ربط أوباما في خطابع في جامعة القاهرة بنف حؽ 
في الوجود وبنف ما جر  لمنهود عمى أندي اليازننف خ ؿ الحرب العالمنة النثاينػة، فقػط دوف ذكػر « إسرائنؿ»

بػنف النهػود وهػذه األرض « التارنخنػة»فػي الوجػود والع قػة « إسػرائنؿ»ود رابط بنف حػؽ ما نزعمع النهود بوج
التي تعود لنث نثة آالؼ مف السينف، كمػا نػزعـ اإلسػرائنمنوف. وقػد حػرص أوبامػا فػي بدانػة حدننثػع عمػى التفكنػد 

رائنمننف أّيػػع عمػى عمػػؽ الػػرابط التػارنخي بػػنف النهػػود وهػػذه األرض. فػي الوقػػت ذاتػػع، حػػرص عمػى تػػذكنر اإلسػػ
نػػدعـ مواقفػػع السناسػػنة بػػدعـ مػػادي وعسػػكري كبنػػر، حنػػث أشػػار إلػػى حقنقػػة أّف المسػػاعدات األمرنكنػػة عمػػى 
الصعندنف العسكري واالقتصادي بمغت في عهده مستو   نر مسبوؽ. مع العمـ أّف مجمؿ المسػاعدات التػي 

 ممنار دوالر. 860حتى اآلف و  2948مف الوالنات المتحدة ميذ تفسنسها عاـ « إسرائنؿ»تمّقتها 
 

 مواجية تبعات الربيع العربي
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« إسػرائنؿ«لقد كاف مف الواضح أّف واحدة مف أهـ القضانا التي حرص أوبامػا عمػى مياقشػتها خػ ؿ زنارتػع ؿ
هو سبؿ مواجهة تػداعنات التحػوالت فػي العػالـ العربػي، جيوبػًا وشػرقًا. وقػد ألمػح أوبامػا إلػى أّف هيػاؾ تيسػنؽ 

بنر وعمنؽ بنف تؿ أبنب وواشػيطف بشػفف سػبؿ مواجهػة هػذه التحػوالت، ال سػنما عمػى صػعند النثػورة وتعاوف ك
السػػورنة. وقػػد أّكػػد نوفػػاؿ شػػطانيتس وزنػػر االسػػتخبارات اإلسػػرائنمنة الجدنػػد أّف أوبامػػا يػػاقش آخػػر المسػػتجدات 

أف تيتهػػي إلنهػػا النثػػورة عمػػى صػػعند التعػػاوف والتيسػػنؽ بشػػفف سػػبؿ مواجهػػة السػػنيارنوهات المختمفػػة التػػي نمكػػف 
السػػورنة. وقػػد بػػات واضػػحًا أّف أكنثػػر مػػا نشػػغؿ بػػاؿ أوبامػػا ويتينػػاهو هػػو عػػدـ السػػماح بوصػػوؿ السػػ ح  نػػر 
التقمندي والصوارني بعندة المد  الموجودة في جعبػة اليظػاـ السػوري لمجماعػات الجهادنػة، التػي باتػت تتواجػد 

ولقػد حػرص أوبامػا عمػى «. إسػرائنؿ»والف الػذي تحتمّػع عمى بعد بضع مئات مف األمتار مػف الحػدود مػف الجػ
أّي مخػػاطر ياجمػػة عػػف تسػػرب السػػ ح « إسػػرائنؿ»التفكنػػد عمػػى أّف الوالنػػات المتحػػدة ممتزمػػة بالعمػػؿ لتجينػػب 

 «.إسرائنؿ»لمجماعات التي نمكف أف تشكِّؿ خطرًا عمى 
 

 توافق بشأن إيران
ؿ إنػراف إلػى قػوة لقد بدا أّف هياؾ توافؽ تاـ بػنف كػؿ مػف أوبامػا و  يتينػاهو بشػفف تقنػنـ الخطػر اليػاجـ عػف تحػون

لممصػػػػالح « كارنثػػػة»يوونػػػة، حنػػػث اتّفػػػؽ أوبامػػػا ويتينػػػاهو عمػػػى أّف حصػػػػوؿ إنػػػراف عمػػػى سػػػ ح يػػػووي نمنثّػػػؿ 
اإلسرائنمنة واألمرنكنة في الميطقة. ولقد تغّمب يتيناهو وأوباما عمى الخ ؼ التقمندي الػذي كػاف سػائدًا بنيهمػا 

ؿ مواجهة البريامج اليووي اإلنرايي، حنث تػدّؿ التسػرنبات عمػى أّف يتينػاهو بػات مطمئيػًا لإلجػراءات بشفف سب
التي تـ التوافؽ عمنها بشفف سبؿ معالجة البريامج اليووي اإلنرايي، سػواء عمػى صػعند العقوبػات االقتصػادنة، 

يػامج اليػووي اإلنرايػي بتيسػنؽ تػاـ أو عمى صعند الحرب السرنة ذات الطابع االستخباري التػي تشػّف عمػى البر 
، والتػي تتضػمف توسػنع دائػرة الحػرب اإللكتروينػة، وعممنػات خاصػة أخػر . «إسرائنؿ«بنف الوالنات المتحدة و

عػػ وة عمػػى ذلػػؾ، فػػ ّف أوبامػػا قػػّدـ تعهػػدات صػػارمة بػػفّف تهدنػػده بالخنػػار العسػػكري لمواجهػػة إنػػراف هػػو تهدنػػد 
 واقعي نستيد إلى ينة حقنقنة.

 
 لعباس صفعة

والضػفة الغربنػة « إسػرائنؿ«لقد أصبح في حكـ المؤكد أّف أقؿ القضانا التي شغمت باؿ أوباما خ ؿ زنارتػع ؿ
والفمسػطنيننف، عمػى الػر ـ مػف أّيػع أفسػح لهػا جػزءًا مهّمػًا فػي حدننثػع. لقػد « إسػرائنؿ»هي عممنػة التسػونة بػنف 

لفمسػطنيي محمػود عبػاس عيػدما طالبػع بػالتراجع عػف وّجع أوبامػا صػفعة قونػة لمفمسػطنيننف، وتحدنػدًا لمػرئنس ا
طػػرح شػػروط مسػػبقة السػػػتئياؼ المفاوضػػات، أّي أّف أوبامػػا نطالػػػب عبػػاس بػػفف نتراجػػػع عػػف مطالبتػػع بوقػػػؼ 
االسػػػتنطاف والتهونػػػد قبػػػؿ بػػػدء المفاوضػػػات. لػػػنس هػػػذا فحسػػػب، بػػػؿ إّف أوبامػػػا حػػػرص متعمػػػدًا عمػػػى تنئػػػنس 

ات المتحػػدة فػػي عممنػػة التسػػونة، ففػػي الوقػػت الػػذي أّكػػد وقوفػػع إلػػى الفمسػػطنيننف مػػف الرهػػاف عمػػى دور الوالنػػ
بكػػؿ قػػوة، وبغػػّض اليظػػر عػػف سػػػموكها مػػف التسػػونة مػػع الفمسػػطنيننف؛ فقػػد أوضػػح أوبامػػػا « إسػػرائنؿ»جايػػب 

لعباس بشكؿ ال نقبؿ التفونؿ أّف الوالنات المتحدة  نر عازمة عمى استنثمار جهػود كبنػرة فػي تحقنػؽ ايط قػة 
« إسػػرائنؿ». أّي أّف مػػا نتوقعػػع أوبامػػا مػػف السػػمطة الفمسػػطنينة نتمنثّػػؿ فػػي ضػػرورة الػػذهاب باتجػػاه فػػي التسػػونة

عبر مواءمة مواقفها مع ما نمكف أف توافؽ عمنع الحكومػة اإلسػرائنمنة الجدنػدة. وتػدّؿ كػؿ المؤشػرات عمػى أّف 
اس التفػػونض السػػتئياؼ وزنػػر الخارجنػػة األمرنكػػي جػػوف كنػػري سػػنحرص عمػػى إقيػػاع الػػدوؿ العربنػػة بمػػيح عبػػ

 المفاوضات دوف وقؼ االستنطاف.
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 إصالح العالقة مع تركيا

مػف تحقنػؽ هػذا اإليجػاز الكبنػر. « إسػرائنؿ»مف الواضح أّيع لوال الجهود الكبنرة التي بذلها أوباما لمػا تمّكيػت 
 التػػػدخؿ اسػػتجابت لػػبعض الشػػػروط التػػي وضػػعتها تركنػػا، لكػػف مػػػف الواضػػح أّيػػع لػػوال« إسػػرائنؿ»صػػحنح إّف 

اليشط ألوباما وكنري لما تحقؽ هذا اإليجاز. ومف الواضح أّف الهدؼ األمرنكي مف إص ح الع قػة بػنف تػؿ 
وتمكنيهػػا مػػف مواجهػػة تحػػوالت العػػالـ العربػػي، ال سػػنما « إسػػرائنؿ«أبنػػب وأيقػػرة هػػو تحسػػنف البنئػػة اإلقمنمنػػة ؿ

 عمى الصعند السوري.
 55/3/5023، األىرام، القاىرة

 
 مرة أخرى يستسممىو نتنيا 64

 ياحوـ بريناع
نثمة أكنثر مف تشابع صغنر بنف صفقة شالنت والصفقة التركنة. ففػي الحػالتنف اتخػذ يتينػاهو آخػر األمػر قػرارًا 
صائبًا. وفي الحالتنف كاف القرار مخالفًا لمواقؼ عّبر عيها طػوؿ المسػنرة. وفػي الحػالتنف استسػمـ لضػغط مػف 

 لقرار تفننده في الشارع اإلسرائنمي.الخارج. وفي الحالتنف سنقوي ا
وافؽ يتيناهو، بحسب شهادتع، عمى صفقة شالنت بعد اف توجهت زوجتػع سػارة فقػط إلػى قمبػع الػرحنـ. ويقػوؿ 
بعبارة أقؿ رومايسنة إف الذي حسـ االمر هو اليجاح الذي ال منثنؿ لع لمحممة الدعائنة مػف اجػؿ شػالنت. فقػد 

يب  نر الصحنح مف الرأي العاـ. واستخمص االستيتاجات وسػار بهػا حتػى أدرؾ يتيناهو ايع موجود في الجا
اليهانة ولـ نوقع عمى الصفقة فقط بؿ ايحػاز شػالنت ليفسػع أنضػا. وبقػي فقػط قمػة مػف قمنمػي االنمػاف تسػاءلوا 
؛ اذا كايت الصفقة جندة جدا فمماذا لـ نوقع عمنهػا قبػؿ ذلػؾ لنجيػب جمعػاد سػيتنف مػف العزلػة ال حاجػة إلنهمػا

 واذا كاف النثمف ضرورنا لكيع باهظ فما الذي نحتفؿ بع رئنس الوزراء؟.
سػػػية(، المػػػدنر العػػػاـ لػػػوزارة الخارجنػػػة فػػػي الماضػػػي، ممػػػنثً   80عػػػّنف يتينػػػاهو المحػػػامي نوسػػػؼ تشػػػاحيوبر )

ة. السرائنؿ في لجية بالمر التي حققت مػف قبػؿ األمػنف العػاـ ل مػـ المتحػدة فػي قضػنة القافمػة البحرنػة التركنػ
وكاف التقرنر سه  يسبنا وحصؿ تشاحيوبر عمى تفونض بفف نستمر في االتصاالت بفزداف سايبنرؾ، ممنثػؿ 
وزارة الخارجنة التركنة في المجية، بغرض التوصؿ الى اتفاؽ. وشارؾ في جوالت التفاوض انضا يائػب وزنػر 

حػػػراز االتفػػػاؽ، وعيػػػدها تراجػػػع الخارجنػػػة التركػػػي. وُأبمػػػغ يتينػػػاهو عػػػف كػػػؿ تفصػػػنؿ فػػػي الوقػػػت الحقنقػػػي وتػػػـ ا
 يتيناهو. وفي الواقع وافؽ يتيناهو وتراجع عف ذلؾ مرتنف.

ألح وزنر الدفاع آيذاؾ، انهود باراؾ، وقادة جهػاز األمػف عمػى يتينػاهو كػي نوافػؽ. ورأوا فػي يفػاد صػبر كنػؼ 
سػػبب  و ائنػػة أف المصػػمحة األمينػػة المشػػتركة، التػػي أصػػبحت حنونػػة بػػازاء مػػا نحػػدث فػػي سػػورنة، تت شػػى ب

اردو اف التي ال ضابط لها ومخاوؼ يتيناهو مف المهاية. وكاف باراؾ مستعدا لتحمؿ وزر االعتذار ولـ نكف 
 ذلؾ كافنًا ل تراؾ.

كتبت عف سموؾ يتيناهو في حنيع أيع نشبع فتى المعهد الػدنيي الػذي طمػب فػي لنمػة عرسػع اف نػر  العػروس 
 مف آيذاؾ قائ : "ال نعجبيي أيفها".عارنة فجردوها مف لباسها مف أجمع ففع

إف االتفػػاؽ الجدنػػد هػػو فػػي واقػػع االمػػر يسػػخة عػػف االتفػػاؽ السػػابؽ؛ فهيػػاؾ االعتػػذار ذاتػػع والتعونضػػات ذاتهػػا 
والوعد التركي ذاتع باسقاط الدعاو  القضائنة ضد االسرائنمننف فػي الػدوؿ األجيبنػة. ولػف تعػود الع قػات الػى 
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سنتـ وقفع. في نوـ الجمعة ُقبنؿ المسػاء هػاتؼ يتينػاهو تشػاحيوبر لنشػكره عمػى  مجدها السابؽ، لكف التدهور
 إسهامع، وهاتؼ انضا يائب وزنر الخارجنة التركي وشرنكع التركي في التفاوض.

إف هجوـ اردو اف القاسي األخنر عمى إسرائنؿ كاف في يهانة شباط في مػؤتمر فػي فننيػا، فقػد قػاؿ هيػاؾ إف 
ؽ االيساينة، وشبهها بالفاشنة. ويػدد بػع وزنػر الخارجنػة االمنركػي بشػدة وأدرؾ اردو ػاف الصهنوينة جرنمة بح

أيع قد بالغ. فقاؿ لصحنفة ديماركنة إف ك مع ُأخرج عف سناقع. وكاف ذلؾ كافنا ل سرائنمننف كي نزعموا ايػع 
أمػس، إف اردو ػاف  حصؿ هيا اعتذار متبادؿ )أي اعتذار؟ فقد قالت مصادر فػي الحكومػة التركنػة، أوؿ مػف

 ال نتراجع عف أنة كممة(.
سػػػبؽ اسػػػبوعاف مػػػف العمػػػؿ الكنثنػػػؼ المكالمػػػة الهاتفنػػػة النث نثنػػػة فػػػي قػػػاطرة فػػػي مطػػػار بػػػف  ورنػػػوف. وقػػػد أد  
دبموماسػػناف امنركنػػاف دورًا مركزنػػًا فػػي تمنػػنف الطػػرفنف، فقػػد عػػالج سػػفنر الوالنػػات المتحػػدة فػػي اسػػرائنؿ، داف 

وعالج بنؿ  وردوف، مساعد وزنر الخارجنة بشفف اوروبا وآسنا، الطرؼ التركػي. شبنرو، الطرؼ االسرائنمي، 
فغوردوف هو الشخص األكنثر قبوال عيػد االتػراؾ فػي االدارة األمنركنػة. وأضػاؼ وزنػر الخارجنػة كنػري وحػّدث 

ات مػػع اردو ػػاف هاتفنػػا. وأنثيػػى عمنػػع ل تفػػاؽ مػػع حػػزب العمػػاؿ الكردسػػتايي وألػػح عمنػػع اف ُنػػذنب جمنػػد الع قػػ
 اسرائنؿ ف ف اردو اف إف لـ نكف ذلؾ بسبب كنري فبسبب األسد.

ايتهى ذلؾ بدراما صغنرة، فقبؿ دقائؽ مػف اقػ ع اوبامػا الػى االردف اتصػؿ باردو ػاف هاتفنػا. وتمػت المكالمػة 
 في ظروؼ مرتجمة في قاطرة عمى المسار وبالهاتؼ المحموؿ. وسّمـ المحموؿ بعد ذلؾ الى يتيناهو. وذّكرت

حنيمػػا اضػػطر رابػػنف الػػى مصػػافحة  2993المكالمػػة النث نثنػػة بالػػدراما التػػي أحػػدنثها الػػرئنس كمنيتػػوف فػػي العػػاـ 
 عرفات عمى عشب البنت االبنض.

بعػػد زنػػارة ياجحػػة كنثنػػرا ومكنثفػػة كنثنػػرا لػػـ نكػػف يتينػػاهو نسػػتطنع اف نقػػوؿ ال. إف المصػػالحة مهػػـ تتصػػب فػػي 
ئنؿ ايجازا ممموسا، ايجازا حقنقنا. فالزنارة ال تتمخص بالك ـ فقط صالح أوباما، فهو نضنؼ الى زنارتع السرا

 مهما تكف حسية.
عػػ وة عمػػى المصػػمحة االمينػػة الواضػػحة فػػي تيسػػنؽ المواقػػؼ بػػنف الحكومػػات لمواجهػػة االحػػداث فػػي سػػورنة، 

 ح كاف هيا أمر حساس آخر وهو اف الدوؿ النث ث قمقة جدا مف تسرب س ح سوري متقدـ، وفي مقدمتع س
كنمنائي، الى "حزب ا " وميظمات الجهػاد. اسػرائنؿ مصػممة عمػى اف تحػبط بػالقوة أي محاولػة تهرنػب. وقػد 
تضػػطر إلػػى العمػػؿ قرنبػػًا لمواجهػػة المخزويػػات يفسػػها وُنفضػػؿ القنػػاـ بعممنػػة كهػػذه ورئػػنس الوالنػػات المتحػػدة 

 نميحها تفننده.
عتذار والمصالحة عدؿ. والمسنرة أقؿ إنثػارة لمحماسػة. فقػد ل  –كرامتيا  –إف استعداد يتيناهو البت ع كرامتع 

كاف هيػاؾ إصػرار وضػغط وايكمػاش، فػفي درس سنستخمصػع اصػدقاء اسػرائنؿ مػف هػذه المتوالنػة؟ وأي درس 
سنستخمصػػع أعػػداؤها؟ وقػػد قػػاؿ يتينػػاهو فػػي فرصػػة اخػػر  اف احمػػدي يجػػاد ويصػػر ا  نراقباييػػا ونستخمصػػاف 

 استيتاجاتهما.
 54/3/5023، "يديعوت"
 55/3/5023، األيام، رام اهلل
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 "القبة الحديدية"؟ اعترضتكم صاروخًا  65
 بنراح شانفت

ُيشرت مقاالت، األسبوع الماضي، في الػب د وفػي العػالـ طرحػت شػكوكا حػوؿ عػدد الصػوارني التػي أسػقطتها 
ة يشػرت فػي "هػررتس". القبة الحدندنة خ ؿ حممة عامود السحاب. ُعيي روبنف بدهتسور بالموضوع في مقالػ

، البروفنسػور نثنػودور بوسػتوؿ، باإلضػافة الػى MITونعود مصدر هذه المقاالت الى بحث لخبنػر شػهنر فػي 
باحػػث اسػػرائنمي، هػػو د. مردخػػاي شػػنفر، ومهيػػدس آخػػر  نػػر مشػػهور مػػف شػػركة رانتئػػوف. ادعػػاءات الُكتّػػاب 

في المائة مػف عمػـو  5يجح في اعتراض إال ظاهرا هي ادعاءات حادة. فالقبة الحدندنة عمى حد أقوالهـ لـ ت
. االدعػاء المركػزي 5025الصوارني التي أطمقت يحو اسرائنؿ خ ؿ حممة عامود السحاب في تشرنف النثايي 

لمُكتّاب هو أف "القبة الحدندنة" ال تيجح في ضرب الرأس المتفجر لصاروخ العدو و"شطبع مػف السػماء". وهػـ 
ا مػف تحمنػؿ مقػاطع فنػدنو ل عتراضػات التػي صػورت انثيػاء الحممػة. وبػرأنهـ نصموف الى هذا االستيتاج اساس

ف ف معظـ التفجنرات بدت كرونة، كتمؾ التي تدؿ عمى تفجنػر الػرأس المعتػرض ولكػف لػنس عمػى تفجنػر نثػاٍف 
لرأس الصاروخ، الذي برأنهـ، لو كاف حصؿ، لكاف نيبغي اف ُنر  فنع ايفجاراف، او عمى االقؿ شعمة ايفجػار 

نست متمانثمة. كما أيهـ نشخصوف ايفجار "القبة الحدندنة" بعد وقت قصنر مف إجرائها مياورة حادة. وبرأنهـ ل
 هذا مسار مخطط مسبقا، ولنس مطاردة لهدؼ.

دعػو   3500وكشرط مساعد نجد الُكتّاب في تقارنر ضرنبة االم ؾ شهادات تؤند وجهة يظرهـ، فقد ُقدمت 
عممنات سقوط  209ذلؾ تقرنر المواء الجيوبي في شرطة القدس الذي نبمغ عف إضرار ألحقتها الصوارني، وك

 سقوطا في مياطؽ مبينة(. 58عدد مضاعؼ تقرنبا لما بّمغ عيع الجنش االسرائنمي ) –في مياطؽ مبينة 
ال  ادعاءات الُكتّاب هذه تبدو  رنبة، عمى اقؿ تقدنر. اليقطة االساس في ادعاءاتهـ هي أف "القبػة الحدندنػة"

تػػيجح فػػػي جعػػؿ الػػػرأس المتفجػػػر فػػي الصػػػاروخ نيفجػػػر. هػػذا ادعػػػاء معػػروؼ، نعػػػود الػػػى عهػػد حػػػرب الخمػػػنج 
االولى، حنف وجع ضد صوارني الباترنوت. فهذه الصػوارني بالفعػؿ لػـ تػيجح فػي ضػرب رأس صػاروخ سػكاد، 

هػػذا االيتقػػاد  وذلػػؾ الف صػػاروخ البػػاترنوت خطػػط لػػع العتػػراض واسػػقاط الطػػائرات ولػػنس الصػػوارني. نبػػدو أف
ضد "القبة الحدندنة" نيسي ادعاءات وجهت ضد ميظومات الدفاع الصاروخنة األمنركنػة "بػاترنوت" وتمصػقها 

 بميظومة القبة الحدندنة في ظؿ تجاهؿ الفوارؽ الواضحة بنف الميظومتنف الدفاعنتنف.
ارات. رأسػػع المتفجػػر لػػنس  نػػر أف صػػاروخ جػػراد لػػنس سػػكاد. فمػػا بالػػؾ ايػػع لػػنس صػػاروخا بالنسػػتنا عػػابرا لمقػػ

رأس صاروخ بوزف طف. ومع أيع نمكف اف يتخنؿ ماذا نحصؿ اليبوب بطوؿ عدة أمتار مع رأس بوزف يحػو 
كغـ، حنف نيفجر الػى جايبػع "تمنػر" الخػاص بالقبػة الحدندنػة خ فػا لمبروفنسػور بوسػتوؿ. الحقنقػة هػي أف 50

 جهاز االمف لـ نيشر الحقائؽ كما هي ولع مبرراتع.
تيد الميتقدوف الى يتائج تحمنؿ عشرات مقاطع الفنػدنو التػي التقطتهػا مواطيػوف بػاجهزتهـ الخمونػة ويشػروها اس

عمػػى النوتنػػوب. بشػػكؿ عػػاـ ال نمكػػف معرفػػة انػػف التقطػػت والػػى اي اتجػػاه وجهػػت الكػػامنرا. نحتمػػؿ أف تكػػوف 
س مختمفػوف مػف اتجاهػات عشرات المقاطع التي يشرت في الشبكة تعرض اعتراضا وحندا، ولكف صػورها ايػا

مختمفة. مف الصعب جػدا تيفنػذ تحمػن ت دقنقػة عمػى هػذه المقػاطع المصػورة وبشػكؿ عػاـ مػف الصػعب انضػا 
فهـ مقاننس طنراف الصاروخ مف الصور. ُكتّاب المقاؿ المػذكور أعػ ه بحنثػوا فػي افػ ـ الفنػدنو عػف تفجنػرات 

التفجنػرات قرنبػة جػدا، حتػى عمػى مسػافة بعنػدة وكػذا مزدوجة ولػـ نجػدوها. وال  رابػة فػي ذلػؾ، الف منثػؿ هػذه 
 مف حنث الزمف. ال أمؿ في اف تتمكف كامنرة جهاز خموي مف أف تمنز بنف تفجنر مزدوج وتفجنر وحند.
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اضػػافة الػػى ذلػػؾ، فمنسػػت كػػؿ عممنػػات سػػقوط الصػػوارني فػػي الميػػاطؽ المبينػػة فػػي اسػػرائنؿ كايػػت فشػػ  لمقبػػة 
سػػرائنؿ لػػـ تكػػف كمهػػا محمنػػة، مػػف البدانػػة، بالقبػػة الحدندنػػة. سػػقوط صػػاروخ الحدندنػػة، وذلػػؾ الف المػػدف فػػي ا

 عمى هدؼ  نر محمي، مهما كاف ألنما، لنس فش  لمقبة الحدندنة.
نر  الميتقدوف في ذلؾ دلن  عف "كذب"  –عممنات سقوط في مياطؽ مبينة  209–وباليسبة لتقارنر الشرطة 

في مياطؽ مبينة. ادعاؤهـ هذا اشػكالي انضػا، وذلػؾ الف شػرطة  سقوطًا فقط 58جهاز االمف الذي بّمغ عف 
اسػػرائنؿ تبمػػغ عػػف توجهػػات المػػواطينف، والمواطيػػوف نبمغػػوف حتػػى عػػف سػػقوط شػػظانا، اجػػزاء مػػف الصػػوارني، 

فػاف  –اصابات صادرة عف صػاروخ حقنقػي. وحتػى هكػذا  209وبقاناها. وال توجد معرفة واضحة كـ مف اؿ 
اطػ ؽ لمصػوارني نعػد ايجػازًا ال بػفس بػع بحػد  2500اطؽ مبينػة مػف أصػؿ يحػو عممنات سقوط في مي 209

ذاتع. واقؿ مف ذلؾ نمكف االستياد الػى تقػارنر ضػرنبة االمػ ؾ. مػف واضػح أف بعػض الػدعاو  نثقنمػة الػوزف. 
ونطػػرح السػػؤاؿ: كػػـ دعػػو  نخمػػؽ الصػػاروخ الواحػػد؟ بالتفكنػػد لنسػػت دعػػو  واحػػدة فقػػط. فصػػاروخ سػػقط فػػي 

كوية قػػد نهػػز اساسػػات ونمحػػؽ اضػػرارا بمبػػاف مجػػاورة، وفػػي كػػؿ مبيػػى كهػػذا قػػد توجػػد عػػدة شػػقؽ ميطقػػة مسػػ
متػػرا مػػف مكػػاف االصػػابة قػػد نتقػػدـ بػػدعو (. فكػػـ مػػف اؿ  50تضػػررت )حتػػى مػػف كسػػرت يافذتػػع عمػػى مسػػافة 

دا دعو  هي خفنفة الوزف؟ مف المشكوؾ فنع أف نكوف ميتقدو الميظومػة نعرفػوف ذلػؾ. وختامػا، اسػتيا 3500
الى تحمنؿ مشكوؾ فنع نسارع الميتقػدوف الػى صػب اليػار والبػارود عمػى ميظومػة القبػة الحدندنػة وعمػى عمػـو 
دروس حممة عامود السحاب. طرح ايتقادات عمى جهاز االمف، ميظومات س حع او استراتنجنتع، هػو عمػؿ 

فجػوة كبنػػرة بػنف االيتقػػاد مشػروع ومر ػوب فنػػع ولكػف عمنػػع أف نسػتيد الػػى معطنػات مدروسػة. نخنػػؿ أيػع توجػػد 
الموضوعي والشرعي وبنف القوؿ القاطع لُكتّاب المقاؿ عف القبة الحدندنة بػفف تقػارنر الجهػاز كاذبػة بػؿ ايهػـ 

 "كذابوف دائموف". هذا تشهنر بحد ذاتع. ادعاءاتهـ لنست مسيودة، و نر معقولة، بؿ  نر ميطقنة.
 54/3/5023، عميا" نظرة"

 55/3/5023، األيام، رام اهلل
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