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 المجمػس الثػوري والمجنػة المركزيػةو  بفيػاضلالطاحػة فتح تشيد انتفاضػة : لػ"القدس العربي" بو بكرأنجاة  2
 حقبتو نياءإمع 

وليد عوض: كشفت الدكتورة نجاة ابو بكر عضو المجمس التشريعي الفمسطيني عف 'فتح' لػ'القدس  -راـ اهلل 
الثنيف بأف الحركة تشيد انتفاضة حاليا لالطاحة برئيس الحكومة الدكتور سالـ فياض، موضحة العربي' ا

 باف جميع اعضاء المجنة المركزية والمجمس الثوري باتوا مع انياء حقبتو بأسرع وقت ممكف.
مف خالؿ قالت ابو بكر لػ'القدس العربي' 'ال يوجد اعضاء في المجنة المركزية لفتح يدافعوف عمى المأل و و 

وسائؿ االعالـ عف سالـ فياض، وال حتى تحت الطاولة الف المزاج الفتحاوي الحر الشريؼ الذي يؤمف باف 
المشروع الوطني يجب اف يتـ تنظيفو وتعقيمو مف كؿ ادوات المشروع االمريكي القصاء القضية الفمسطينية 

سية الداخمية والدولية، يجب اف ال يكوف والتي تشكؿ حركة فتح عمود فقري البقائيا حية عمى الساحة السيا
 في صؼ سالـ فياض'.

قالت ابو بكر 'ىناؾ توجو حقيقي لدى حركة فتح ورؤية واضحة وناضجة واستقصائية باف فياض حاوؿ و 
ويحاوؿ اف ينيي المشروع الوطني الفمسطيني بتقزيـ حركة فتح، وتقزيـ شروط المرابطة لمكؿ الفمسطيني، 

اسي والمساىمة مع المشروع االسرائيمي بحؿ اقتصادي بدال مف الحؿ السياسي القائـ واالتياف بمشروع سي
، ورفض 7691عمى الثوابت والقرارات الدولية القامة دولة فمسطينية عمى حدود االراضي المحتمة عاـ 

الؿ المشروع االقتصادي القائـ عمى تمويؿ السمطة مف ذاتيا ومف اشخاصيا وتحويؿ ىذا االحتالؿ مف احت
 خاسر الى احتالؿ رابح'.

وحوؿ االصوات التي تدافع عف فياض في داخؿ حركة فتح بصفتو شخصا استطاع بناء مؤسسات 
فمسطينية حقيقية قادرة اف تكوف مؤسسات دولة ردت ابو بكر قائمة 'ىؤالء مجموعة مف العتاليف والمرتزقة 

الليـ اعطيت ليـ مقابؿ الموازنات التي حوليا الذيف ارتضوا ببيع فتح ودمائيا وشيدائيا واسراىا مقابؿ م
سالـ فياض بدال مف البناء الى بناء جسور عالقات شخصية داخؿ ىذه الحركة، ولكف ىؤالء ثمة قميمة االف 

 يتـ نبذىـ في الشارع، وسنبقى نعمؿ القتالعيـ مف داخؿ حركة فتح'.
عتقد باف الحركة االف تشيد انتفاضة حقيقية وبشأف اذا ما باتت اياـ حكومة فياض معدودة قالت ابو بكر 'ا

 النياء وجود فياض وحاشيتو في مجمس الوزراء'.
وحوؿ موقؼ عباس كقائد اعمى لمحركة، قالت ابو بكر 'ىو ايضا مع ىذا التوجو الذي نحف نتحدث عنو 

اقتصادي  وىو ػ عباس ػ ايضا كاف يدافع لفترات طويمة النو كاف يأمؿ مف خالؿ وجود سالـ فياض كخبير
وغير ذلؾ مف المصطمحات التي استطاع سالـ اف يسوقيا اف ينكر الحالة الفمسطينية ولكف باالونة االخيرة 
توجيت كؿ االلسف والعقوؿ الى الرئيس وقالت لو اف االمواؿ التي تأتي الى السمطة ال تأتي لوجو سالـ 

يبقى يقودنا ىذا الشخص الذي اطاح  فياض، انيا تأتي لمشروع سياسي انت مف تحرسو ونحف لف نقبؿ اف
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بكؿ المقدرات الفمسطينية واطاح بالحالة السياسية والحالة االقتصادية واغرؽ الخزينة العامة بالديوف واغرؽ 
المستثمريف ايضا بالضرائب، لذلؾ ال بد مف وقؼ ىذه الميزلة وىذا النزيؼ، وسيبقى موقفنا دائما وابدا 

 شروع الوطني الفمسطيني'.لصالح مف ينتصر لفمسطيف ولمم
وعند تكرار السؤاؿ عمييا بشأف موقؼ عباس والمجنة المركزية بشأف فياض حاليا، قالت ابو بكر 'انا ال اعمـ 
عف موقؼ الرئيس سوى انو في االونة االخيرة مستاء مف فياض لقبولو استقالة وزير المالية نبيؿ قسيس، 

فياض ػ ولكف اعمـ جيدا اف  -وبعض القرارات التي اصدرىاومستاء مف بعض السموكيات وبعض التجاوزات 
 كؿ المجمس الثوري والمجنة المركزية ػ لفتح ػ مع انياء فترة سالـ فياض باسرع وقت ممكف'.

وبشأف ما تشيدة اروقة االطر القيادية لفتح بشأف مستقبؿ استمرارية فياض في رئاسة الحكومة الفمسطينية 
معمومة اساسية سوى قضية انو جاء موظفا لمشروع اميركي اسرائيمي واالف  قالت ابو بكر'ال توجد اية

ُكشفت كؿ االوراؽ وازيمت الستائر وبدأت القضية تظير عمى المأل ، والشارع االف بدا مقتنعا انو ليس لديو 
ظمة اي مشروع سوى مشروع شخصي تريد مف خاللو االدارة االمريكية واالسرائيمية ايجاد قيادة بديمة لمن

 التحرير الفمسطينية'.
26/3/2013القدس العربي، لندف،   

 
 خط أحمر" إسرائيؿػ": االعتراؼ بالعربي"األىراـ "ىنية لػ 2

قطاع غزة، أف وضع حماس  فيحكومة حماس  فيأكد إسماعيؿ ىنية، رئيس الوزراء  :ىشاـ الصافوري
، مضيفا أف الفمسطينيقاومة الشعب عمى قائمة المنظمات اإلرىابية، تصنيؼ ظالـ وجائر، وفيو إساءة لم

 المقاومة مشروعة بكؿ قوانيف السماء وبالقوانيف الدولية أيضا.
 في األمريكيعال فييا صوت الطغياف  التي: إف الفترة "األىراـ العربي"تصريحات خاصة لػ فيوقاؿ ىنية 
 ت الممانعة والمقاومة.تـ وضع حماس فييا عمى ىذه القوائـ لترىيب كؿ أصوا التيالفترة  ىيالمنطقة، 

إننا ال نعترؼ وال نقر مثؿ ىذا التصنيؼ، والحديث عف وجود صفقة مف نوع ما، بموجبيا يتـ "وأضاؼ ىنية 
رفع حماس مف عمى قوائـ المنظمات اإلرىابية، مقابؿ االعتراؼ بإسرائيؿ، ىو مجرد تخمينات ال أساس ليا 

 ."ال يمكف أف يساوموا عمى مبادئيـ مف الصحة، ال مف قريب وال مف بعيد، مؤكدا أنيـ
المستقبؿ،  فيالوقت الراىف وال  فياالعتراؼ بإسرائيؿ خط أحمر، وحماس لف تعترؼ بإسرائيؿ "وقاؿ ىنية: 

تبذؿ مع الجميع لرفع  مساعي، موضحا أف ىناؾ "الفمسطينية األراضيولف تتنازؿ عف شبر واحد مف 
ىذا األمر مف أجؿ تصحيح ىذا  فيوبية زارتيـ وتحدثوا معو حماس مف ىذه القائمة، وأف ىناؾ وفودا أور 

 ثمف وبدوف مقابؿ. أيبدوف  التاريخيالخطأ 
فيو مقايضة عمى  شيء أيونفى ىنية أف تكوف زيارة أوباما إلسرائيؿ بيدؼ إتماـ ىذه الصفقة، مؤكدا أف 

 المبادئ لف يتماشى مع حماس.
 //األىراـ العربي، القاىرة، 

 
 
 مميار دوالر الموازنة المقدرة بحوالي  مشروعيعرض  فياض 
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، رئيس الوزراء سالـ فياض، الخطوط العامة لمشروع الموازنة أمسعرض، مساء  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
مميوف دوالر، في  مميار دوالر، وبعجز جاري قبؿ التمويؿ بقيمة  والمقدرة بحوالي  لمعاـ 

 مميار دوالر. يونية العامة لمسمطة حوالي حيف بمغت المد
 وبيف فياض أف الجزء األصعب مف األزمة المالية مر، دوف أف يعني ذلؾ أننا خرجنا مف األزمة.

وقاؿ "إعداد الموازنة ليذا العاـ جاء في ظروؼ صعبة في ظؿ تفاقـ األزمة المالية التي بدأت منذ منتصؼ 
 االحتالؿ ومحدودية الموارد واالنحسار في المساعدات الخارجية".، والناجمة عف تحدي العاـ 

جاء ىذا العرض في جمسة االستماع التي نظمتيا مؤسسة االئتالؼ مف أجؿ النزاىة والمساءلة "أماف"، 
لفياض بصفتو وزيرا لممالية حوؿ مشروع الموازنة، بحضور عدد كبير مف قيادات العمؿ الحكومي والعمؿ 

 ميف، بمدينة راـ اهلل.األىمي والميت
وأشار إلى أف األزمة المالية الحالية ىي نتيجة أزمات الزمت السمطة، وكاف أسوأىا ما تعرضنا لو مؤخرا، 

 وذلؾ بسبب عدـ ورود ما يكفي مف المساعدات الخارجية حسب ما ىو مبرمج لو في الموازنات السابقة.
، وأسيمت في ارتفاع نسب البطالة، مبينا أنو لمحفاظ وأوضح أف األزمة المالية أضعفت اإليرادات المحمية

%، وىو غير متوفر بسبب انحسار عمى ذات النسب مف البطالة يجب تسجيؿ نسب نمو تتجاوز 
 المساعدات الخارجية.

مميار دوالر، معيدا أسباب ىذا العجز  وقاؿ فياض "إجمالي المديونية العامة لمسمطة بمغ حوالي 
مساعدات كما ىو مخطط ليا، وأف النقص في ىذه المساعدات بمغت قيمتو منذ منتصؼ لتراجع وصوؿ ال

مميوف دوالر نقص في التمويؿ المخصص  مميار دوالر، منيا  وحتى اليوـ حوالي  -العاـ 
 مميوف دوالر نقص في النفقات التطويرية". مف مساعدات و

 //الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 
 راـ اهلل وراء حممة التشويو ضد حماس بمصر مخابرات رزقة:سؼ يو  

اتيـ د. يوسؼ رزقة مستشار رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية، المخابرات العامة التابعة : جماؿ غيث - غزة
لسمطة راـ اهلل، والقيادي السابؽ في حركة فتح محمد دحالف، بالمسئولية عف حممة التشويو التي مورست 

 ؿ إعالـ مصرية ضد حركة حماس، فيما نفت حركة فتح ىذا االتياـ.مف ِقبؿ وسائ
وقاؿ د. رزقة لػ"فمسطيف": "جياز المخابرات التابع لمسمطة مف أكبر المعاديف لحماس"، الفًتا إلى أنو يتعامؿ 

 مع وسائؿ إعالـ مصرية يممكيا رجاؿ أعماؿ فاسدوف معروفوف بمعاداِتيـ لمحركة.
مف رئيس المخابرات العامة لدى السمطة المواء ماجد فرج، إلى رئيس السمطة  وكانت وثيقة سرية موجية

 محمود عباس، قد كشفت أداء المجنة المكمفة بمتابعة الساحة المصرية في جياز المخابرات.
كما كشفت الوثيقة، مؤخرًا، النقاب عف وجود تنسيؽ فمسطيني مصري في ترتيب الحممة التي شنتيا بعض 

 المصرية ضد حماس. وسائؿ اإلعالـ
في المقابؿ، أوضح رزقة أف اليدؼ مف حممة التشويو ىو "تفكيؾ الحاضنة الشعبية المصرية لممقاومة 

وأكد أف  الفمسطينية"، إضافة إلى اإلساءة لمرئيس المصري د. محمد مرسي، وحركة اإلخواف المسمميف.
سئولية حماس عف األحداث الداخمية العديد مف الشخصيات المصرية والتي زارت قطاع غزة أكدت عدـ م

 المصرية.
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وكشؼ أف مجمس إدارة صحيفة "األىراـ" المصرية قد تواصؿ مع الحركة بعد إعالف كتائب القساـ أنيا 
ستقاضي رئيس تحرير الصحيفة، بعد أف نشرت أخبارا تتيـ القساـ بالمسؤولية عف حادث رفح الذي راح 

 .اء خالؿ رمضاف ضحيتو عدد مف الجنود المصرييف في سين
 وأشار إلى أف مجمس إدارة "األىراـ" أراد بحث آليات مع حركة حماس لمعالجة الموضوع بعيدًا عف القانوف.

 //فمسطيف أوف اليف، 
 
 "التسوية" : ال توجد أي لقاءات رباعية بعماف لتفعيؿواصؿ أبو يوسؼ 

تي تتحدث عنيا وسائؿ اإلعالـ، عف وجود تحركات نفى مسؤوؿ فمسطيني، األنباء ال: نادر الصفدي - غزة
ولقاءات مرتقبة في العاصمة األردنية عماف بداية شير أبريؿ المقبؿ لتفعيؿ ممؼ المفاوضات ومشروع 

 التسوية مف جديد.
وقاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصؿ أبو يوسؼ، في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف" 

جد أي تحركات دولية لتفعيؿ ممؼ المفاوضات مف جديد، واألمر متوقؼ ومرىوف بالجانب "ال تو  :االثنيف
 اإلسرائيمي".

في األردف، غير دقيؽ،  -أمريكي إسرائيمي أردني فمسطيني-وأوضح أبو يوسؼ أف الحديث عف لقاء رباعي 
ؾ عجمة المفاوضات المتوقفة والقيادة الفمسطينية حتى المحظة لـ تبمغ بأي قمة رباعية أو غيرىا إلعادة تحري

 منذ أكثر مف ثالثة أعواـ.
 //فمسطيف أوف اليف، 

 
 االحتالؿ مف التمادي في خرؽ التيدئة تحذر في غزة الحكومة 

حذر الناطؽ باسـ الحكومة، طاىر النونو، االحتالؿ مف "التمادي في التنصؿ مف : سيد إسماعيؿ - غزة
ة استئناؼ التعامؿ فيما بيف الطرفيف طبقًا لتفاىمات التيدئة التي تـ اتفاؽ التيدئة"، مؤكًدا عمى ضرور 

وشدد النونو في تصريح خاص بػ"فمسطيف"، عمى ضرورة االلتزاـ بكافة بنود  التوصؿ إلييا برعاية مصرية.
عادة ف تح االتفاؽ، وخاصة فيما يتعمؽ بالمسافة البحرية التي يسمح لصيادي القطاع بممارسة مينتيـ فييا، وا 

 المعابر مع القطاع إلدخاؿ كافة االحتياجات الالزمة لسكاف القطاع.
كما أكد عمى ضرورة التزاـ االحتالؿ اإلسرائيمي بتعيداتو لمحكومة التركية بإنياء الحصار المفروض عمى 
قطاع غزة، كجزء مف شروط إعادة العالقات إلى سابؽ عيدىا بيف الطرفيف المذكوريف، وأف عدـ استجابة 

 حتالؿ ليذه المتطمبات "تعني مراوغة مرفوضة يتحمؿ االحتالؿ مسئوليتيا".اال
ودعا الناطؽ باسـ الحكومة مصر إلى تحمؿ مسئوليتيا تجاه "التنصؿ اإلسرائيمي" مف بنود اتفاؽ التيدئة، 

 مطالًبا إياىا بػ"سرعة التحرؾ وممارسة الضغوط عمى االحتالؿ مف أجؿ تنفيذ التزاماتو".
ونو: "إذا ظف العدو اإلسرائيمي أنو يمكنو المراوغة فيو واىـ، ألننا سندافع عف مصمحة شعبنا وأضاؼ الن

 وحقوقو ولف نسمح لالحتالؿ بخداعنا وخمؽ معادالت جديدة عمى األرض".
 //فمسطيف أوف اليف، 

 
 لدعـ القدس بمميار دوالر صندوقاً  ستطمؽالمالكي: قطر  
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في حكومة راـ اهلل رياض المالكي، االثنيف، أف دولة قطر ستطمؽ خالؿ أعمف وزير الشؤوف الخارجية 
أعماؿ القمة العربية التي تنطمؽ، اليوـ الثالثاء، في العاصمة الدوحة، مبادرة لتأسيس صندوؽ دعـ لمقدس 

 برأسماؿ قدره مميار دوالر.
ي أبمغو بأف رأسماؿ وقاؿ المالكي في تصريحات إلذاعة "صوت فمسطيف" الرسمية: "إف الجانب القطر 

مميوف دوالر عمى أف  صندوؽ دعـ الفمسطينييف في القدس سيبمغ مميار دوالر تتبرع الدوحة منو بمبمغ 
 يتـ حث بقية الدوؿ العربية عمى المساىمة فيو".

وتابع أف البنؾ اإلسالمي لمتنمية في جدة سيتولى إدارة الصندوؽ وتكوف ميامو تعزيز صمود السكاف 
نييف في القدس ودعـ وبناء المؤسسات ذات العالقة في المدينة المقدسة في مواجية إجراءات التيويد الفمسطي

 اإلسرائيمية.
ويشارؾ رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، في أعماؿ القمة العربية المرتقبة، وسيتناوؿ في كممة 

 لتي تواجييا السمطة الفمسطينية.أماميا أبرز التطورات الفمسطينية، بما في ذلؾ األزمة المالية ا
وقاؿ المالكي: إف "الممؼ الفمسطيني يحظى باالىتماـ األبرز إلى جانب الممؼ السوري في تحضيرات القمة 

 العربية وجدوؿ أعماليا، خاصة ما يتعمؽ بالتطورات السياسية وآفاؽ البحث عف حؿ لمصراع مع إسرائيؿ".
 //فمسطيف أوف اليف، 

 
 بمزيد مف الدعـ السياسي لمقضية الفمسطينية قمة الدوحةيطالبوف فمسطينيوفمسؤولوف  

ًً عدد، أف القادر فارس بد، عغزةنقال عف مراسميا مف  //عكاظ، جدة، نشرت  مف المسؤوليف  ًا
يد قادة الدوؿ العربية الذيف يشاركوف في قمة الدوحة بضرورة توح "عكاظ"في تصريحات لػطالبوا الفمسطينييف 

الجيد العربي وصياغة سياسة عربية عامة ترسـ معالـ التحرؾ السياسي والدبموماسي بما يعود عمى القضايا 
 العربية وخاصة قضية فمسطيف بالدعـ الفعاؿ.

القادة العرب بتحرؾ فاعؿ عمى الساحة الدولية مف  "فتح"نبيؿ شعت عضو المجنة المركزية لحركة  د.ودعا 
اإلسرائيمي والعمؿ -شامؿ، وحؿ لمختمؼ قضايا الحؿ النيائي لمصراع العربيأجؿ تحقيؽ سالـ عادؿ و 

قامة الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس الشريؼ.  بجدية نحو تحقيؽ السالـ وا 
وطالب شعث الدوؿ العربية بتقديـ المزيد مف الدعـ المالي والسياسي لمسمطة الفمسطينية لمواجية الضغوط 

عمى ضرورة االلتزاـ بشبكة األماف العربية التي أقرت في قمة بغداد، وتـ التأكيد التي تتعرض ليا مؤكدا 
 عمييا في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة.
والمستشار السياسي السابؽ لرئيس الحكومة بغزة  "حماس"مف جيتو، رحب أحمد يوسؼ القيادي في حركة 
ضغوط دولية إلنياء االحتالؿ  ةلمممارسلبا الدوؿ العربية بأي جيد عربي مف أجؿ القضية الفمسطينية، مطا

 مف األراضي الفمسطينية.
ة أف انعقاد القمة العربية في يواصؿ أبو يوسؼ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أكد عمى أىم د.أما 

ة العمؿ مف الدوحة في ظؿ الظروؼ التي تمر بيا األمة العربية والقضية الفمسطينية، مؤكدا عمى ضرور 
أجؿ أف يتـ االعتماد عمى قرارات الشرعية الدولية التي أقرت مؤخرا اعتماد فمسطيف كدولة مراقب غير 

 عضو في األمـ المتحدة، وتفعيؿ مبادرة السالـ العربية. 
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المستشار السياسي لرئيس السمطة الفمسطينية نمر حماد مف راـ اهلل أف  //قدس برس، وذكرت 
( بشأف القضية /الدوؿ العربية إلى االلتزاـ بما ستقرره قمتيـ المرتقب انطالقيا غدا الثالثاء )دعا قادة 

 الفمسطينية.
وأكد حماد في تصريحات خاصة لػ"قدس برس" أف الفمسطينييف ال يراىنوف عمى القمة العربية إال لجية دعوة 

 قادتيا إلى تنفيذ ما يتوصموف إليو مف نتائج بشأف فمسطيف، 
رئيس الوفد نقال عف مراسميا مف عماف كماؿ زكارنة أف  //الدستور، عماف، وجاء في 

دولة تشارؾ في اجتماعات االتحاد البرلماني  طالب ممثمي برلمانات  األحمدالبرلماني الفمسطيني عزاـ 
مساعدة الشعب جانب الحؽ الفمسطيني والطمب مف حكومات دوليا  إلىبالوقوؼ  اإلكوادورالدولي في 

الفمسطيني عمى تنفيذ القرارات التي صوت عمييا المجتمع الدولي ووقفت معظـ دوؿ العالـ داعمة ليا، 
دولة عف  دولة وامتناع  المتحدة بأغمبية  األمـقبوؿ دولة فمسطيف عضوًا مراقبًا في  وأبرزىا

سرائيؿالتصويت، ومعارضة تسع دوؿ فقط منيا الواليات المتحدة  ، حيث باتت فمسطيف تعامؿ كدولة في وا 
 المتحدة. لألمـالعاـ  األميفالمؤسسات الدولية كما أعمف مؤخرا باف كيموف 

 
 "المزاج اإلسرائيمي وشروطو العنصرية"خاضعة لػ تعدقضية األسرى لـ قراقع:  

دـ في أعقاب الحراؾ السياسي القا إفقاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع : أشرؼ اليور - غزة
زيارة الرئيس أوباما لممنطقة، سيكشؼ مدى مصداقية حكومة إسرائيؿ في اإلفراج عف األسرى مف سجوف 

 االحتالؿ.
لكننا طرحنا قضية اإلفراج عف األسرى كأساس ألي "، مضيفا "توقعات عالية"وأشار إلى أف السمطة ال تبني 

ضية األسرى احتمت مساحة ىامة في المقاء الذي تسوية عادلة في المنطقة وجزء مف حؿ سياسي شامؿ، وق
المزاج "وشدد عمى أف قضية األسرى لـ تعد خاضعة لػ ."جرى بيف الرئيس محمود عباس ونظيره األمريكي

 ."بؿ ىي قضية عالمية واستحقاؽ وطني وسياسي"، مضيفا "اإلسرائيمي وشروطو العنصرية
 //القدس العربي، لندف، 

 
 تحاوؿ التصدي لمحممة األمنية االحتالؿبرات الفي: مخامحمد  

العقيد في جياز نقال عف مراسمو مف غزة محمد عيد أف  //فمسطيف أوف اليف،  نشر موقع
األمف الداخمي محمد الفي، أكد رصد جيازه األمني محاوالت إسرائيمية جديدة، لمتصدي لمحممة األمنية التي 

لوطني في قطاع غزة، الشير الجاري، مشيرًا إلى أف إنجازاتيا فاقت أطمقتيا وزارة الداخمية واألمف ا
 التوقعات.

وأوضح الفي في تصريح لػ"فمسطيف" أف الحممة األمنية دخمت مرحمة جديدة في الصراع مع االحتالؿ، 
مف  وأكد أف عددا وأجيزة مخابراتو، التي تحاوؿ التصدي لمحممة األمنية، لمحد مف نتائجيا ونجاحيا األمني.

"العمالء"، سمموا أنفسيـ لجياز األمف الداخمي، وفؽ الترتيبات التي تعيد بيا الجياز، بالحفاظ عمى سرية 
 الموضوع والشخص، موضحًا أف الجياز "يحصؿ عمى نتائج يوميًا، فاقت التوقعات".

ومة المكتب اإلعالمي بوزارة الداخمية في الحكمف غزة أف  //قدس برس، إلى ذلؾ ذكرت 
الفمسطينية بغزة يستعد لعرض فيمـ درامي قصير بعنواف "الكابوس"، أنتجو تزامنًا مع "الحممة الوطنية 
 لمواجية التخابر مع االحتالؿ، ويبعث مف خاللو رسائؿ لمعمالء بضرورة تسميـ أنفسيـ لمجيات األمنية فوًرا.
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 س".. "ُمسيَّ الفمسطينية األمريكي لمسمطة الدعـاستئناؼ تقرير:  

بدأت الواليات المتحدة األمريكية باإلفراج عف المساعدات األمريكية لمسمطة  :ميرفت عوؼ -غزة 
الفمسطينية المتوقفة منذ العاـ الماضي بسبب ضغوط الكونغرس األمريكي، فقد نجحت وزارة الخارجية 

ارة الرئيس باراؾ أوباما األمريكية في إقناع الكونجرس بإرساؿ مساعدات بقيمة خمسمائة مميوف دوالر بعد زي
 والضفة الغربية المحتمة. "اإلسرائيمي"لدولة االحتالؿ 

أف قيمة األمواؿ تبمغ  ،في بياف صحفي السبت الماضي، وكانت الناطقة بمساف الخارجية األميركية أعمنت
 مميوف أخرى مف مساعدات العاـ الحالي. مميوف دوالر، و 

سريع يطرح أسئمة أىميا: ما الذي ستقدمو السمطة الفمسطينية بعد استئناؼ ذلؾ الدعـ المالي المفاجئ وال
ىذا الدعـ مف تنازالت؟ وكيؼ تنظر الفصائؿ والمواطف الفمسطيني ليذا الدعـ األمريكي؟ وما ىي 

 االنعكاسات عمى االقتصاد في الضفة الغربية؟
 دعـ مسيس

اعدات األمريكية لمسمطة الفمسطينية لـ تتوقؼ عممًيا يعتقد الباحث والمحمؿ السياسي أميف أبو وردة أف المس
عمى مدار السنوات الماضية إال في حاالت استثنائية أي عند حدوث مواقؼ فمسطينية حاسمة يتـ معاقبة 

 السمطة بتجميد أمواليا.
ي ويؤكد أبو وردة أف الدعـ األمريكي لف يقتصر عمى الجانب األمني بتاتا وما تـ تجميده خاص بالنواح

المدنية، معتبًرا أف استئناؼ أو مواصمة الدعـ األمريكي لمسمطة الفمسطينية ىو جزء مف البرتوكوؿ الرسمي 
 أثناء زيارة الرئيس األمريكي أوباما لممنطقة.

ويشدد أبو وردة عمى أف الدعـ األمريكي لمسمطة مراقب ومتوازف مع أىداؼ معينة قائاًل: "األمريكيوف 
القياـ بواجباتيا ضد ما يسموف باإلرىاب بينما مؤسسات األىمية والخاصة ترفض ىذا يساعدوف السمطة عمى 

 الدعـ ألنو يخالؼ أفكارىا ومنطمقاتيا".
تقديرات أمريكية تبيف أف المساعدات األمريكية المقررة لمسمطة الفمسطينية لمعاـ الماضي والعاـ الحالي تصؿ 

 حؿ لخروج السمطة الفمسطينية مف أزمتيا الخانقة.مميوف دوالر، وتحويميا يعني  إلى قرابة 
ويرى المحمؿ االقتصادي د. محمد مقداد أف تحويؿ ىذا الدعـ األمريكي سيساىـ في تحسيف الوضع 

 االقتصادي لمسمطة الفمسطينية ويساعدىا عمى القياـ بدفع الرواتب واالستمرار في الخدمات.
اضة الثالثة التي تتخوؼ منيا دولة االحتالؿ والعمؿ عمى عدـ ويستدرؾ مقداد: ىذا الدعـ ىدفو منع االنتف

 إلى الضفة الغربية. "اإلرىاب الغزاوي"امتداد 
وقاؿ د. مقداد: "نالحظ أف الرئيس األمريكي أوباما يريد أف يقدـ شيئا لمفمسطينييف لكنو غير قادر عمى تقديـ 

الدولتيف، لذا يمجأ لتقديـ الماؿ كتعويض ودفعا إنجازات سياسية تساىـ في قياـ الدولة الفمسطينية أو حؿ 
 ."إسرائيؿ"إلعادة المفاوضات غير المشروطة وغير المنتيية مع 

أما فيما يتعمؽ بوضع المواطف الفمسطيني يقوؿ المحمؿ االقتصادي د. مقداد أف المواطف الفمسطيني مقتنع 
كؿ رئيسي حيث يدفع نحو المفاوضات وفؽ بش "اإلسرائيمي"أف ىذا الدعـ االقتصادي مسيس لدعـ االحتالؿ 

 ."اإلسرائيمية"األجندة 
ويرى د. مقداد أف السمطة الفمسطينية دائما تقدـ تنازالت مف أجؿ ىذا الدعـ فقد كانت تقوؿ أنيا لف تفاوض 

إال بوقؼ االستيطاف لكنيا فاوضت دوف شرط رغـ استمراره، وعمى شرؼ المجازر في قطاع غزة،  "إسرائيؿ"



 
 

 

 

 

           22ص                                    6820العدد:                66/3/6023الثالثاء  التاريخ:

: "اآلف وعمى شرؼ أوباما أزالت السمطة الفمسطينية خارطة فمسطيف وانتظارا لزيارتو عطمت ويضيؼ
 المصالحة وانتظرت مبشرات أوباما".

 استئناؼ مفاوضات
المحمؿ السياسي طالؿ عوكؿ يقوؿ أف الضغط األمريكي بالماؿ عمى السمطة الفمسطينية لو عالقة بعامميف 

 وجو لألمـ المتحدة، وثانييما خاص بالمفاوضات.أوليما: منع محاوالت السمطة الت
ويضيؼ عوكؿ: "نتوقع أف يكوف ىدؼ ىذا الدعـ تشجيع السمطة عمى االستجابة لمحاولة استئناؼ 
المفاوضات أو التباطؤ في الذىاب إلى األمـ المتحدة، وىذا يعني أف الرئيس األمريكي أوباما حصؿ عمى 

السمطة عمى االستجابة وىو أمر سيتابعو وزير الخارجية األمريكي تأكيدات مف الرئيس أبو مازف لتشجيع 
 جوف كيري".

لتحقيؽ الشروط  "اإلسرائيمي"تحت عنواف إعادة الثقة في الجانب  "إسرائيمية"ويتابع عوكؿ: "سنرى تسييالت 
 الفمسطينية التي ليا عالقة بالمفاوضات".

ئميا عمى رفض الدعـ األمريكي وىذا الرفض لو ويختـ عوكؿ حديثو باإلشارة إلى أف ىناؾ إجماعا فصا
 مبرراتو.

 //الرسالة، فمسطيف، 
 
 حماس تنفي تسميـ معتقميف في غزة إلى السمطات المصرية 12

نفى الناطؽ باسـ حركة "حماس" الدكتور سامي أبو زىري، اليوـ االثنيف، ما أورده موقع إلكتروني إخباري 
ركة "فتح" محمد دحالف، بأف "حماس" تنوي تسميـ سمفييف معتقميف محسوب عمى القيادي المفصوؿ مف ح

وقاؿ أبو زىري في تصريح مكتوب وصؿ "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو:  في غزة إلى السمطات المصرية.
"إف الجيات المختصة في القاىرة لـ توجو أي تيمة ألي فمسطيني أصاًل حتى نبحث قضية تسميـ 

 فمسطينييف إلى مصر".
بر ىذه التصريحات "إساءة لمشعب الفمسطيني, واستمرارا لدور بعض الجيات في حركة فتح لممساىمة واعت

في التحريض عمى المقاومة الفمسطينية عبر محاولة الزج بيا في الشأف الداخمي المصري واالدعاء زورا 
في فتح  وأضاؼ إف ىذا األمر "يحمؿ ىذه الجيات بتورطيا في بعض األحداث األمنية في مصر".

 المسؤولية لما يتعرض لو الشعب الفمسطيني مف حممة إساءة وتشيير غير مسبوقة".
 26/3/2013فمسطيف أوف اليف، 

 
 
 
 

 حوؿ الحممة التي شنتيا بعض وسائؿ اإلعالـ المصرية ضد حماس عالقتيا أو مسؤوليتيافتح تنفي  13
، أف يكوف لحركتو أي عالقة أو نفى عضو الييئة القيادية لحركة فتح يحيى رباح :جماؿ غيث -غزة

مسؤولية عف وجود تنسيؽ فمسطيني مصري لترتيب الحممة التي شنتيا بعض وسائؿ اإلعالـ المصرية 
 مؤخًرا ضد حماس ذات العالقة االستراتيجية بجماعة اإلخواف المسمميف في مصر.
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المصداقية، أو التحمي واتيـ رباح في تصريح خاص بػ"فمسطيف" بعض وكاالت األنباء المصرية بػ"عدـ 
وقاؿ: "الذي يقـو بالحممة ىي وسائؿ إعالـ مصرية خاصة وليست حكومية سواء كانت وسائؿ  بالمينية".

 إعالـ مطبوعة أو مرئية أو مسموعة".
وأكد أف الحممة التي شنتيا وسائؿ اإلعالـ المصرية بحؽ حماس "ال تستند إلى الموضوعية، وال تتحرى 

وأضاؼ رباح أف "االتياـ الموجو لحماس واألنفاؽ ال يستند لدليؿ ولو  ار" عمى حد قولو.الدقة في نقؿ األخب
 لمحد األدنى ، واتيامات "فتح" ال أساس ليا مف الصحة".

 25/3/2013فمسطيف أوف اليف، 
 

 في الضفة ىامف أنصار ثمانية  باعتقاؿأمف السمطة حماس تتيـ  14
األجيزة  اف مكتوب وصؿ "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو:اتيمت حركة "حماس"، اليوـ االثنيف، في بي
مف أنصارىا في محافظات الخميؿ وراـ اهلل ونابمس بالضفة  8األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية باعتقاؿ 

 الغربية المحتمة.
 25/3/2013فمسطيف أوف اليف، 

 
 الحقيقي لنوايا العدولتركيا عف مجزرة مرمرة ىو االختبار  "إسرائيؿ"اليندي: توظيؼ اعتذار  15

توقع عضو المكتب السياسي لحركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف الدكتور محمد اليندي،  :ىاني بدر الديف
بأف تتنكر "إسرائيؿ" لاللتزاـ الذي قطعتو لتركيا برفع الحصار عف غزة، وذلؾ خالؿ االعتذار الذي قدّمو 

 ئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف.رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو مؤخرًا لر 
وقاؿ د. اليندي في تصريٍح مكتوب:" إذا كانت "إسرائيؿ" استجابت كما قيؿ ليذا المطمب، فإننا قد خبرنا ىذا 
العدو المجـر في مرات كثيرة ال يفي بأي التزامات، ونحف نتوقع أيضًا أف يتنكر ليذا االلتزاـ خاصًة وأنو قد 

 غزة في نفس اليـو الذي ُأعمف فيو االعتذار". شدد الحصار عمى بحر
ـ، تقدـ اعتذارًا عمى جريمة 7698ولفت د. اليندي النظر، إلى أف "إسرائيؿ" وألوؿ مرة منذ نشأتيا عاـ 

 ترتكبيا، موضحًا أف ىذا جاء بفضؿ اإلصرار التركي عمى االعتذار.
 25/3/2013االىراـ العربي، 

 
 مميار دوالر لدعـ القدس وتحريؾ ممؼ المصالحة فرستو  قمة الدوحة: األردنيةالغد  16

قاؿ الوفد الفمسطيني إلى القمة العربية التي تبدأ اليـو الثالثاء في الدوحة إف "قطر : نادية سعد الديف –عماف
ستدعو لقمة مصغرة في القاىرة قريبًا بحضور حركتي فتح وحماس مف أجؿ المصالحة، كما ستطمب دعـ 

 ؿ مجمؿ تبرعاتو إلى المميار دوالر".صندوؽ القدس حتى تص
وأضافت مصادر في الوفد، طمبت عدـ نشر اسميا، لػ"الغد" مف الدوحة، أف "قطر ستطمؽ مف القمة دعوة 
لخطوات عممية باتجاه المصالحة، بعقد اجتماع بيف الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 

لتعاوف مع قطر"، وىو األمر الذي أكده القيادي في حركة حماس خالد مشعؿ برعاية مصرية بالتنسيؽ وا
 حماس أحمد يوسؼ.

وقاؿ يوسؼ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "قطر ستعمف عف مبادرة ميمة لممصالحة، حيث ستكوف ىناؾ 
 خطوات جادة ستشيدىا القاىرة قريبًا، بعد القمة العربية، مف أجؿ إنياء االنقساـ".
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ة تحتاج إلى يد عربية تدفع باتجاه إلزاـ الطرفيف لمسعي الجاد لتحقيقيا"، معتبرًا أف وأضاؼ أف "المصالح
 "قمة الدوحة ستكوف فرصة ميمة التخاذ خطوات في ىذا الخصوص". 

 26/3/2013الغد، عماف، 
 
  الدوحة استكماؿ لممخطط األمريكي اإلسرائيمي ضد سورية "القيادة العامة": قمة 17

ية الشعبية لتحرير فمسطيف "القيادة العامة" القمة العربية المزمع عقدىا في العاصمة راـ اهلل: ىاجمت الجب
القطرية الدوحة يـو السادس والعشريف مف الشير الجاري، وقالت إنيا "ال تخدـ المصالح القومية العربية 

 وفي مقدمتيا القضية الفمسطينية".
(: "إف 3|52في بياف تمقتو "قدس برس"، اإلثنيف )في الضفة الغربية، حساـ عرفات،  وقاؿ مسؤوؿ الجبية

أف  قمة الدوحة تنفذ أجندة سياسية ال تخدـ في أي حاؿ مف األحواؿ القضايا القومية العربية"، موضًحا
"المطروح عمى جدوؿ أعماؿ القمة قضية رئيسية واحدة ىي "استكماؿ تنفيذ المخطط االمريكي اإلسرائيمي 

 ي".في ما يتعمؽ بالممؼ السور 
وأضاؼ عرفات: "ستعمؿ ىذه القمة عمى شرعنة تسميح المعارضة المسمحة إلطالة أمد النزيؼ في سورية 
وتدمير ما تبقى مف ىذا البمد الذي يشكؿ موقعو الجيو سياسي عقبة كأداء أماـ المخططات الغربية 

 لممنطقة".
 25/3/2013قدس برس، 

 
  طينيةعائدات الضرائب الفمس تحويؿ"إسرائيؿ" تستأنؼ  28

استئناؼ تحويؿ أمواؿ الضرائب المستحقة لمسمطة الفمسطينية الػذي عمقتػو فػي ” إسرائيؿ“قررت : )أ .ؼ .ب(
 بنياميف نتنياىو في بياف االثنيف.” اإلسرائيمي“ديسمبر/كانوف األوؿ الماضي، كما أعمف مكتب رئيس الوزراء 

ضرائب إلػى السػمطة الفمسػطينية. لقػد اتخػذ القػرار نتنياىو قرر السماح بتحويؿ عائدات ال“وجاء في البياف أف 
وردًا عمػى ”. كمؼ وزير المالية يائير البيد مسؤولي وزارتو بتحويؿ األمواؿ“، وبالتالي ”وزراء الحكومة األمنية

 ”.فوراً “قاؿ ناطؽ باسـ نتنياىو إف القرار سيبدأ سريانو ” فرانس برس“أسئمة 
    66/3/6023، الخميج، الشارقة

 
 بشكؿ كبير الحتماؿ الحرب مع لبناف يستعد اإلسرائيميس: الجيش ىآرت 29

كبير إف جيش الكياف يجري تػدريبات تحػاكي حربػًا محتممػة ضػد حػزب اهلل ” إسرائيمي“قاؿ ضابط : )وكاالت(
في لبناف، وليذا الغرض خضعت ألوية عسكرية لتدريبات كيذه عممًا أنيػا كانػت تتػدرب طػواؿ الثالثػيف عامػًا 

 عمى الحرب ضد سوريا.الماضية 
الصييونية، أمس، عف الضابط الكبير في ىيئة األركاف العامػة قولػو، خػالؿ منػاورة ” ىآرتس“ونقمت صحيفة 

 ”.نستعد بشكؿ كبير الحتماؿ الحرب مع لبناف“جرت األسبوع الماضي، 
لتػػي يتوقػػع جػػيش وقالػػت الصػػحيفة إنػػو تػػـ تجنيػػد جنػػود فػػي االحتيػػاط لممنػػاورة بشػػكؿ مطػػابؽ تقريبػػا لمطريقػػة ا

االحػػتالؿ أف يجنػػد مػػف خالليػػا جنػػود االحتيػػاط فػػي الحػػرب المقبمػػة، وتتمثػػؿ بػػإجراء اتصػػاؿ أوتومػػاتيكي مػػع 
الجنػػود واسػػػتدعائيـ إلػػػى وحػػػداتيـ العسػػػكرية، وبعػػػد ذلػػػؾ يتوجيػػػوف إلػػػى مسػػػتودعات الطػػػوارئ تحػػػت القصػػػؼ 

طالؽ النار المتواصؿ ومف ثـ االنتقاؿ إلى القتاؿ.  وا 
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حػزب اهلل عػدو نشػط وجػدي، لكػف لػدينا كػؿ األدوات التػي تمكػف مػف إلحػاؽ أذى بػالغ بػو، “إف  وقاؿ الضػابط
، وأشارت الصحيفة إلى أف جيش االحػتالؿ يغّيػر فػي األثنػاء قسػمًا مػف غايػات عػدد ”ونحف نعتـز القياـ بذلؾ

واء مػدرعات شػارؾ فػي مف فرقو العسكرية في الجبية الشمالية، مثؿ فرقة جنود االحتياط، التي ينتمػي إلييػا لػ
المناورة األسبوع الفائت. وأضافت الصحيفة أنو ألوؿ مرة تدرب، األسبوع الماضي، لواء مدرعات ولواء مشاة 

 عمى القتاؿ في لبناف، بعد سنوات طويمة تدرب فييا المواءاف عمى القتاؿ في سوريا.
عامػًا أف ميمتػو ىػي سػوريا، وىػذه  30دى المػواء كػاف يعمػـ عمػى مػ“وقاؿ قائد المػواء، العقيػد أوىػاد نجمػة، إف 

 ”.المرة األولى التي يكوف فييا لبناف ىو العدو
ولفتػػػت الصػػػحيفة إلػػػى أف طبيعػػػة القتػػػاؿ تغيػػػرت بالنسػػػبة لمجنػػػود فػػػي لػػػواء المػػػدرعات، إذا كػػػانوا يتػػػدربوف فػػػي 

المضػادة  الماضي عمى ىجوـ دبابات ضد دبابػات جػيش نظػامي، بينمػا يتػدربوف اآلف عمػى مواجيػة القػذائؼ
إلػػى أف بحػػوزة حػػزب اهلل اآلالؼ منيػػا، والتػػي وصػػفيا الجػػيش ” اإلسػػرائيمية“لممػػدرعات التػػي تشػػير التقػػديرات 

وقػػػاؿ الضػػابط ايتػػػاف الفػػي قائػػػد سػػػرية ”. تشػػكؿ تيديػػػدًا عمػػى وتيػػػرة ومػػدة الحػػػرب المقبمػػة“بأنيػػػا ” اإلسػػرائيمي“
نمػا العدو لـ يعد كما عرفناه، “الجوالة في لواء المدرعات إف  نما ىو مجموعات أنصار، فيػذا لػيس جيشػًا وا  وا 

، فيمػػػا شػػػرح العميػػػد وجػػػدي سػػػرحاف، لمجنػػػود الفػػػرؽ بػػػيف القتػػػاؿ مقابػػػؿ قػػػوات نظاميػػػة والقتػػػاؿ ضػػػد ”منظمػػػة
 مجموعات أنصار وداخؿ مناطؽ مأىولة بالسكاف.

حػوؿ حػزب اهلل فػي  التػي نشػأت” اليالة“يسعى إلى التقميؿ مف شأف ” اإلسرائيمي“ووفقًا لمصحيفة فإف الجيش 
. ونقمػت الصػحيفة فػي ىػذا السػياؽ عػف قائػد مػا تسػمى الجبيػة الشػمالية المػواء 6002حرب لبناف الثانية، في 

جعػؿ ىػذا التيديػد )أي حػزب اهلل( “يائير جػوالف قولػو مػؤخرًا خػالؿ محاضػرة فػي جامعػة بػار إيػالف، إنػو يريػد 
اوز حػػدود العقػػؿ، وبإمكػػاف حػػزب اهلل أف يػػزعج الجػػيش طبيعيػػًا، فينػػاؾ مْيػػؿ إلػػى التعامػػؿ بصػػورة خياليػػة تتجػػ

 ”.اإلسرائيمي“لكنو ال يستطيع وقؼ الجيش ” اإلسرائيمي“
وقالت الصحيفة إف الحؿ لمواجية حزب اهلل في حاؿ نشوب حرب ىو الدمج بيف اجتياح بػري لمبنػاف تشػارؾ 

وعمػػى ىػػذا النحػػو تػػـ بنػػاء  فيػػو فػػرؽ عسػػكرية عػػدة، إلػػى جانػػب إطػػالؽ نػػار مكثػػؼ مػػف الجػػو والبػػر والبحػػر،
المناورة التي جرت األسبوع الماضي، والتي شممت توغاًل في مجسمات لقرى لبنانية. وقاؿ الضابط في ىيئػة 

في إشارة إلى فترة احتالؿ جنوب لبناف.. أعتقد أنو باإلمكاف أف نفعؿ ضد ” نحف كبرنا ىناؾ“األركاف العامة 
ذا أردت أف تسػػتخدـ كممػػة ردع فأنػػت ممػػـز بتنفيػػذ حػػزب اهلل الشػػيء ذاتػػو الػػذي فعمنػػاه فػػي ا لضػػفة الغربيػػة، وا 

 ”.    اجتياح بري
  66/3/6023الخميج، الشارقة، 

 
 
 

 ما بعد األسد ةقامة منطقة عازلة في سوريإيقترح المنطقة الشمالية  قائدالجيش اإلسرائيمي: 60
عازلػػة فػػي سػػوريا بالتعػػاوف مػػع قػػوى أثػػار جنػػراؿ إسػػرائيمي احتمػػاؿ إقامػػة منطقػػة  :رويتػػرز –القػػدس المحتمػػة 

 محمية تشعر بالقمؽ مف الجيادييف اإلسالمييف في حالة سقوط نظاـ الرئيس السوري بشار األسد.
وقػػاؿ الميجػػر جنػػراؿ يئيػػر جػػوالف إف "مئػػات كثيػػرة" مػػف اإلسػػالمييف المتشػػدديف يقػػاتموف فػػي الحػػرب األىميػػػة 

" في سوريا الجارة الشمالية إلسرائيؿ إذا سقط األسػد. وقػاؿ المستمرة منذ عاميف في سوريا وقد "ترسخ اقداميـ
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إف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي يعمػػػؿ عمػػػى فرضػػػية أف ىػػػؤالء المقػػػاتميف سيشػػػنوف فػػػي نيايػػػة المطػػػاؼ ىجمػػػات عمػػػى 
 .2523إسرائيؿ التي احتمت مرتفعات الجوالف مف سوريا في حرب 

مقابمػػػة نشػػػرتيا اليػػػوـ صػػػحيفة يسػػػرائيؿ ىيػػػـو وقػػػاؿ جػػػوالف قائػػػد القيػػػادة الشػػػمالية فػػػي الجػػػيش اإلسػػػرائيمي فػػػي 
 "االجراء الذي ال يمكننا بالتأكيد استبعاده ىو اقامة منطقة امنية عمى الجانب االخر مف الحدود".

ولـ يذكر جوالف الذي يشرؼ عمى القػوات اإلسػرائيمية عمػى الجبيتػيف السػورية والمبنانيػة مػا اذا كػاف يفكػر فػي 
ىذه المنطقة العازلة. وقاؿ إف السورييف "الذيف ليـ مصمحة مشتركة في التعاوف نشر قوات إسرائيمية في مثؿ 

معنا" ضد المقاتميف اإلسالمييف المتشدديف سيكونوف الحمفاء الطبيعييف إلسرائيؿ في حالة إقامة تمؾ المنطقػة 
كؿ مػا يمػـز  العازلة. وأضاؼ "إذا سنحت فرصة وىو ما لـ يحدث بعد.. فيجب أال نتردد." وتابع "يجب عمؿ

 بحكمة وسرية مع مراعاة حقيقية لمصالح الجانب االخر."
عامػػا فػي جنػوب لبنػػاف  21وأشػار جػوالف إلػى نمػػوذج "المنطقػة االمنيػة" التػي أقامتيػػا القػوات اإلسػرائيمية لمػدة 

ة بيدؼ معمف ىو ابعاد مقاتمي وصواريخ حزب اهلل عف حدود إسرائيؿ. وقاؿ "خالصة القوؿ: )المنطقة العازل
في لبناف( كانت واحدة مػف اىػـ االسػتثمارات االمنيػة التػي قامػت بيػا دولػة إسػرائيؿ عمػى االطػالؽ" فػي إشػارة 

 .6000إلى منطقة كثيرا ما تعرضت فييا القوات اإلسرائيمية ليجمات ورحمت عنيا في عاـ 
 66/3/6023، الحياة الجديدة، راـ اهلل
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نقمػػػػت صػػػػحيفة "معػػػػاريؼ" أمػػػػس، عػػػػف وزراء ومسػػػػؤوليف فػػػػي حػػػػزب "الميكػػػػود"  :برىػػػػـو جرايسػػػػي -الناصػػػػرة 
االسرائيمي الحاكـ، قوليـ إف رئيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو سػيكبؿ يػدي الػوزيرة تسػيبي ليفنػي، مسػؤولة ممػؼ 

ميا، وىذا رغػـ مػا يشػاع عػف أف نتنيػاىو معنػي بػدفع المفاوضات مع الجانب الفمسطيني، حينما ستبدأ في عم
 المفاوضات.

ونقمػػت الصػػحيفة عػػف ىػػؤالء قػػوليـ، إف "ليفنػػي ال تممػػؾ عمػػى االطػػالؽ صػػالحيات مسػػتقمة فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ 
 بالمفاوضات مع الفمسطينييف".

ريبا صالحياتيا وقاؿ المسؤولوف ذاتيـ، إف نتنياىو "حرص عمى اف يضع "آليات أماف" تجعؿ عقيمة تماما تق
في ىذا الموضوع. أولى ىذه اآلليات تقوؿ انو في كؿ لقاء سياسي تجريو ليفنػي سيحضػر المحػامي يتسػحاؽ 
مولخػػػو، مقػػػرب نتنيػػػاىو. كمػػػا اف ليفنػػػي ممزمػػػة بالتشػػػاور مػػػع نتنيػػػاىو قبػػػؿ وبعػػػد كػػػؿ لقػػػاء تجريػػػو"، واضػػػاؼ 

ي الصػػغير"، الػػذي يضػػـ رئػػيس الػػوزراء المسػػؤولوف، إف نتنيػػاىو بػػادر الػػى تشػػكيؿ نػػوع مػػف "المطػػبخ السياسػػ
ووزير الخارجية ووزير الحػرب ورئػيس حػزب المسػتوطنيف الػوزير نفتػالي بينيػت، وقػالوا، إنػو "مػع كػؿ ىػذا، ال 

 يمكف حقا العمؿ بأي شكؿ".
وأضاؼ المسؤولوف لمصحيفة، أف ىذه القيود ىػي بالضػبط السػبب الػذي مػف اجمػو تنػازلوا فػي البيػت الييػودي 

حب تكميػػػؼ ليفنػػػي، كمػػػا اشػػػترط المسػػػتوطنوف أف يكونػػػوا شػػػركاء فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات. وقػػػاؿ عػػػف مطمػػػب سػػػ
المسؤولوف، إنو "مف معرفتنا لرئيس الوزراء والمرشح لوزارة الخارجية، افيغدور ليبرماف، والفريؽ الػوزاري الػذي 

 ر"سيرافؽ المفاوضات، فاف خيارات ليفني في التقدـ مع الفمسطينييف متدنية حتى الصف
وقػػػاؿ مقربػػػوف مػػػف ليفنػػػي لمصػػػحيفة، إف "الػػػوزيرة ُتركػػػز عمػػػى الميمػػػة المعقػػػدة التػػػي أخػػػذتيا عمػػػى عاتقيػػػا فػػػي 
الحكومة كي تحافظ عمى مصػالح اسػرائيؿ وتػدفع التسػوية السياسػية الػى األمػاـ ولػيس فػي نيتيػا التعػاطي مػع 

 الصغائر السياسية".
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بّشػػر وزيػػػر المػػاؿ الجديػػػد فػػي الحكومػػػة اإلسػػرائيمية يئيػػر لبيػػػد اإلسػػرائيمييف بػػػأف ضػػربات اقتصػػػادية : الناصػػرة
تنتظػػرىـ غػػداة انتيػػاء عيػػد الفصػػح الييػػودي )يبػػدأ اليػػوـ حتػػى االثنػػيف المقبػػؿ(، وذلػػؾ لمتغمػػب عمػػى « مؤلمػػة»

 بميوف دوالر(. 22بميوف شيكؿ ) 00الكبير في الموازنة البالغ  العجز
وضع خزينة الدولة سيئ لمغاية، وال يتناسب والتصريحات السابقة »أف « فايسبوؾ»وكتب عمى صفحتو عمى 
وأضاؼ أنو مف أجؿ التغمب عمى العجز الكبيػر، سػيتـ االقتطػاع مػف موازنػات «. بأف وضع االقتصاد ممتاز

وزاد أنػو سػيتـ االقتطػاع «. لكػف عمػى نحػو موقػت»ات، وسيشعر المواطف العادي بتػأثير ذلػؾ، عدد مف الوزار 
ف فعمنا، فإف األلـ لف يطوؿ كثيراً »في شكؿ مؤلـ   «.لكف ال بد مف ذلؾ اآلف، وا 

بميػوف دوالر، ونحػو بميػوف دوالر  2.0 - 2.2وطبقًا لممخطػط، سػيتـ االقتطػاع مػف موازنػة وزارة الػدفاع بمبمػغ 
لغػاء إعفػاءات ضػريبية أقػرت فػي الماضػي بمبمػغ مف  مخصصات األطفاؿ، في مقابػؿ رفػع نسػبة الضػرائب وا 

 بميوف دوالر. 2بميوف دوالر، فضاًل عف اقتطاع مف موازنات كؿ الوزارات بنحو  6.3إجمالي يصؿ إلى 
بنيػػػاميف انصػػػياعو التػػػاـ لػػػرئيس الحكومػػػة »وىاجمػػػت زعيمػػػة المعارضػػػة شػػػيمي يحيمػػػوفتش وزيػػػر المػػػاؿ عمػػػى 

، وقالت إنو ال يجوز أف «نتانياىو بتنفيذه الخطط االقتصادية التي أعدتيا الحكومة السابقة بأمر مف نتانياىو
ينػػػػػزؿ وزيػػػػػر المػػػػػاؿ ضػػػػػربات اقتصػػػػػادية ويقتطػػػػػع مػػػػػف مخصصػػػػػات األطفػػػػػاؿ ويرفػػػػػع نسػػػػػبة الضػػػػػريبة عبػػػػػر 

 الكبرى وحيتاف الماؿ. وأردفت أف الخطط االقتصادية الجديدة ستحمي أصحاب الشركات«. الفايسبوؾ»
 33فػي المئػة، وتبػّيف أف  2.3في غضوف ذلؾ، سجمت نسبة البطالة الشير الماضي ارتفاعًا آخر، إذ بمغػت 

 في المئة فقط مف اإلسرائيمييف يعمموف بوظيفة كاممة.

 66/3/6023، الحياة، لندف

 
 سرائيميلتركيا ميـ وال يأتي عمى حساب مقاتمي الجيش اإل االعتذاربيني غانتز:  63

قػػاؿ رئػػيس أركػػاف الحػػرب اإلسػػرائيمي فػػي حػػديث إلذاعػػة جػػيش االحػػتالؿ، بينػػي  :برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة 
ىػػػو أمػػػر ميػػػـ، وال يػػػأتي عمػػػى ]حػػػوؿ االعتػػػداء عمػػػى سػػػفينة مرمػػػرة  لتركيػػػا  ]"إسػػػرائيؿ"  ، "إف االعتػػػذارتزغػػػان

ونحػف سنواصػؿ تطػوير عالقاتنػا مػع حساب مقاتمي الجيش، إنني اتفيـ تعقيدات القرار، ولكنو قرار صػحيح، 
 تركيا، فيي دولة كبيرة جدا، وذات تأثير اقميمي ميـ جدا".

 66/3/6023، الغد، عم اف
 

 بشأف المصالحة مع تركيا اليونافتطمئف  "إسرائيؿ" 64
رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف إف  قالػػت صػػحيفة "ىػػآرتس" اإلسػػرائيمية أمػػس :برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة 

و أجػػرى ، نيايػػة األسػػبوع الماضػػي، اتصػػاال ىاتفيػػا مػػع رئػػيس الػػوزراء اليونػػاني انطونيػػوس سػػاماريس، نتنيػػاى
وقػػاؿ لػػو إف المصػػالحة مػػع تركيػػا لػػف تكػػوف عمػػى حسػػاب العالقػػات مػػع اليونػػاف، فػػي حػػيف سػػتبدأ فػػي االيػػاـ 

والمتضػػػرريف فػػػي  المقبمػػػة االتصػػػاالت اإلسػػػرائيمية التركيػػػة لمبحػػػث فػػػي مسػػػألة التعويضػػػات لعػػػائالت الشػػػيداء
 مجزرة اسطوؿ الحرية.

 66/3/6023، الغد، عم اف
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رأت دراسػػة جديػػدة لمركػػز أبحػػاث األمػػف القػػومي اإلسػػرائيمي، التػػابع لجامعػػة تػػؿ  :زىيػػر أنػػدراوس -الناصػػرة 
بيػػؿ الصػػدفة أف ُيبػػارؾ قائػػد ىيئػػة األركػػاف العامػػة فػػي جػػيش االحػػتالؿ، الجنػػراؿ بينػػي أبيػػب، أنػػو لػػيس مػػف ق

غػػانتس، عمػػػى المصػػالحة مػػػع تركيػػا، بعػػػد االعتػػػذار الػػذي قدمػػػو رئػػيس الػػػوزراء اإلسػػرائيمي، بنيػػػاميف نتنيػػػاىو 
لعالقػات لنظيره التركي، رجب طيب أردوغاف، مشيرة إلػى أف الجنػراؿ غػانتس عمػى عمػـ وعمػى درايػة بأىميػة ا

األمنية اإلستراتيجية بيف أنقرة وتؿ أبيب، وتحمؿ في طياتيا الكثير مف اإليجابيات لألمػف القػومي اإلسػرائيمي 
فػػي ظػػؿ زيػػادة التيديػػدات وارتفػػاع التحػػديات التػػي ُتواجييػػا تػػؿ أبيػػب فػػي اآلونػػة األخيػػرة، عمػػى حػػد قػػوؿ معػػدة 

 الدراسة، غاليا ليندنشتراوس.
لعالقػػات الثنائيػػة بػػيف الجيشػػيف التركػػي واإلسػػرائيمي لػػف تُػػرمـ بسػػرعة، وأف العالقػػات ولفتػػت الباحثػػة إلػػى أف ا

سػػيتبقى عمػػى نػػار ىادئػػة وبعيػػدة عػػف األضػػواء وخمػػؼ الكػػواليس، ولكػػف بالمقابػػؿ فػػإف بػػاب تبػػادؿ المعمومػػات 
ليمػػا  االسػػتخباراتية بػػيف الػػدولتيف سػػيكوف مفتوحػػا عمػػى مصػػراعيو، بسػػبب التيديػػدات المشػػتركة التػػي تتعػػرض

سرائيؿ، كما لفتت إلى أف ترميـ العالقات بيف الدولتيف سُيساىـ إلى حد كبيػر فػي التعػاوف بينيمػا مػع  تركيا وا 
 حمؼ شماؿ األطمسي )الناتو(، وىو األمر الذي استفادت منو الدولتيف كثيًرا قبؿ تردي العالقات بينيما.

لباب عمى مصراعيو إلعادة العالقػات التطبيعيػة بػيف دراسة إف المصالحة التركية اإلسرائيمية ستفتح اوقالت ال
الػػػدولتيف، مشػػػيرًة إلػػػى أف الخطػػػوة اإلسػػػرائيمية باالعتػػػذار كانػػػت صػػػائبة وفػػػي مكانيػػػا ألنػػػو غيػػػر ذلػػػؾ لكانػػػت 

 العالقات بيف الدولتيف ستبقى متردية جدا.
بيب إلػى االعتػذار مردىػا كما رأت الدراسة أنو في المنظور اإلستراتيجي فإف تحميؿ األسباب التي دفعت تؿ أ

أعمػػػاؿ االحتجػػػاج التػػػي تعػػػـ الػػػوطف العربػػػي، والتػػػي أدت فػػػي المجمػػػؿ العػػػاـ إلػػػى تقػػػارب قػػػوي فػػػي المصػػػالح 
المشػػتركة بػػيف الػػدولتيف، ذلػػؾ أف كػػاًل مػػف الدولػػة العبريػػة وتركيػػا تتحضػػراف اليػػوـ لتفكػػؾ سػػورية وانعكػػاس ىػػذا 

أف األزمػة السػورية كانػت المحفػز الرئيسػي لمتقػارب بػيف األمر الخطير عمى األمف القػومي لمبمػديف، وأضػافت 
 الدولتيف.

 66/3/6023، القدس العربي، لندف
 

 نفسيا برفع حصار غزة في إطار االعتذار لتركيا ُتمـزيديعوت: "إسرائيؿ" لـ  66
( النقػػاب عػػف أف المحادثػػة الياتفيػػة التػػي YNETكشػػؼ موقػػع صػػحيفة 'يػػديعوت أحرونػػوت' عمػػى اإلنترنػػت )

اعتذار نتنياىو لتركيا كانت تتويًجا لجممة تطورات عمى مستوى تطور عالقة الدولتيف، فػي مقػدمتيا تضمنت 
اجتماع رئيس الموساد اإلسرائيمي، تامير باردو، ورئيس جياز االسػتخبارت التركػي فػي القػاىرة خػالؿ الحػرب 

وب غػاز مشػترؾ جػرى بعػدىا األخيرة عمى غزة واتفاقيما عمػى اسػتئناؼ التعػاوف األمنػي، ثػـ الحػديث عػف أنبػ
 السماح لمساعدات تركية بالوصوؿ إلى غزة.

وقػػاؿ مستشػػار األمػػف القػػومي اإلسػػرائيمي، الجنػػراؿ فػػي االحتيػػاط، يعقػػوؼ عميػػدرور إنػػو إذا كػػاف ىنػػاؾ ىػػدوء 
ذا كانػػت ىنػػاؾ نيػػراف صػػواريخ فسػػيجري اإلبطػػاء مػػف ىػػذه  فػػإف عمميػػة تحسػػيف حيػػاة سػػكاف غػػزة ستسػػتمر، وا 

ذا لـز األمر عكسياالخطوات وربم  .ا حتى إيقافيا وا 
وتابع، لـ نوافؽ عمى التعيد لتركيا بأنو تحت أي ظرؼ مف الظروؼ سنستمر فػي نقػؿ كػؿ األشػياء إلػى غػزة 
وتحسػػيف أوضػػاع سػػكاف غػػزة إذا كػػاف ىنػػاؾ إطػػالؽ نػػار مػػف ىنػػاؾ، كمػػا ال نعتػػـز التخمػػي عػػف حقنػػا فػػي الػػرد 
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تػػراؾ، كمػػا لفػػت مستشػػار األمػػف القػػومي اإلسػػرائيمي إلػػى أف عمػػى مػػا يحػػدث فػػي غػػزة بسػػبب االتفػػاؽ مػػع األ
المصالحة تحمؿ منافع لمدولة العبرية مثؿ مساعدتيا في التعامؿ مع أي امتداد لمصراع فػي سػورية، ومتابعػة 
مصػػالح إقميميػػة أخػػرى بمػػا فػػي ذلػػؾ التعػػاوف مػػع حمػػؼ شػػماؿ األطمسػػي الػػذي سػػعت أنقػػرة عضػػو الحمػػؼ إلػػى 

 إيقافو. 
ذلؾ، نقؿ الموقع عف مسؤوليف إسرائيمييف، رفضا الكشػؼ عػف اسػمييما، قوليمػا إنيمػا ال يعممػاف عالوة عمى 

بػػػأي نيػػػة لمراجعػػػة الحصػػػار البحػػػري الػػػذي فػػػرض خػػػالؿ حػػػرب غػػػزة التػػػي اسػػػتمرت مػػػف نيايػػػة كػػػانوف األوؿ 
مػػف  ، والػػذي تقػوؿ إسػرائيؿ إنػػو نبػع6005وحتػػى منتصػؼ كػانوف الثػػاني )ينػاير( عػاـ  6004)ديسػمبر( عػاـ 

شحنات أسمحة ترسؿ إلى حكومة حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( التي تدير قطاع غػزة وفصػائؿ أصػغر، 
 عمى حد تعبيرىما.

 66/3/6023، القدس العربي، لندف
 

 معو العالقات الثنائية وتبحث أوغموداود  تياتؼليفني  67
وضػػات الفمسػػطيني اتصػػاال ىاتفيػػا، أجػػرت وزيػػرة القضػػاء االسػػرائيمية المكمفػػة بممػػؼ المف: وكػػاالت - 04عػػرب

مساء أمس االثنيف مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغمو، بحثت خاللو العالقات الثنائية، ومسالة دفػع 
 \إسرائيؿ التعويضات لضحايا سفينة "مافي مرمره" التركية.

جتمػػػاع مسػػػؤولي وكالػػػة "الناضػػػوؿ" نقمػػػت عػػػف مصػػػادر دبموماسػػػية تركيػػػة أف الطػػػرفيف أكػػػدا عمػػػى ضػػػرورة ا
الخارجية في البمديف لمناقشة مسألة التعويضات التػي يتعػيف عمػى الحكومػة اإلسػرائيمية دفعيػا لضػحايا سػفينة 

ناشػطيف أتػراؾ ممػف  5، وقتمػت 6020"مافي مرمره" التركية التػي اعتػدت عمييػا القػوات اإلسػرائيمية فػي العػاـ 
 كانوا عمى متنيا.

ؿ الخطوات التي يجب اتخاذىا خالؿ المرحمة المقبمة، بحسػب المصػادر وتبادؿ المسؤوالف وجيات النظر حو 
ذاتيا، والتي أوضحت أف الطرفيف أكدا عمى ضرورة عقد اجتماع بيف مسؤولي الخارجية فػي الػدولتيف إلنيػاء 

 مسألة التعويضات بأسرع شكؿ.
    66/3/6023، 48عرب 

 
 بعد تعديؿ عقيدتيا القتالية جيش المصريالمواجية  عمى عدـ قدرة قواتيا تخشى "إسرائيؿدراسة:" 68

 تخشى مف عدـ قدرة قواتيا مواجية القوات المصرية بعد تعديؿ عقيدتيا القتالية "إسرائيؿ"
رأى مركػػز الدراسػػات األمريكيػػة والعربيػػة، الػػذي ُيػػديره د. منػػذر سػػميماف، أف غيػػاب طػػابع الجديػػة والثبػػات كػػاف 

تحولت إلى زيارة استكشػافية لممعػالـ اليامػة التػي تزخػر بيػا المنطقػة.  طاغًيا في زيارة اوباما، التي سرعاف ما
أمػػا الرسػػػالة الخفيػػة فيػػػي التأكيػػػد عمػػى دور الكيػػػاف اإلسػػرائيمي فػػػي المنطقػػػة، كركيػػزة لممخططػػػات األمريكيػػػة، 
وأضػػػاؼ أنػػػو لعػػػؿ األىػػػـ فػػػي معػػػالـ الزيػػػارة ىػػػو مػػػا جػػػرى تجنبػػػو مػػػف اإلدراج عمػػػى جػػػدوليا، إذ رفػػػض اوبامػػػا 

لقػػاء كممػػة فيػػو، إجػػراء يعػػد الزمػػة لكػػؿ رئػػيس أمريكػػي زائػػر، كمػػا تجنػػب زيػػارة حػػائط الظيػػو  ر أمػػاـ الكنيسػػت وا 
 المبكى الالزمة األخرى.

بالمئػػة، وبػػالنظر إلػػى النتػػائج المخيبػػة  20ولفػػت إلػػى أف شػػعبية اوبامػػا لػػدى اإلسػػرائيمييف متدنيػػة ولػػـ تتجػػاوز 
سػػممية إبػاف واليتػو الرئاسػية األولػػى، ُيمكػف القػوؿ إف اوبامػػا آلمالػو نتيجػة انخراطػو المباشػػر فػي المفاوضػات ال

 سينأى بعيًدا عف االنخراط الفعاؿ، وقد يحيؿ الميمة إلى وزير خارجيتو جوف كيري.
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وقالت الدراسة أيًضػا إف تصػريحات اوبامػا فػي المػؤتمر الصػحافي المشػترؾ فػي راـ اهلل، بينػت بوضػوح تقربػو 
تعمػػؽ بوضػػعية المسػػتوطنات التػػي تفػػادى وصػػفيا غيػػر شػػرعية، بػػالنقيض مػػع نحػػو الموقػػؼ اإلسػػرائيمي فيمػػا ي

سياسػػة إدارتػػو عينيػػا سػػابًقا. كمػػا قالػػت الدراسػػة: تصػػدرت جػػدوؿ إعمػػاؿ لقػػاء اوبامػػا ونتنيػػاىو مسػػألتي إيػػراف 
 وسورية، بخالؼ توقعات البعض لحضور ممؼ المفاوضات اإلسرائيمية ػ الفمسطينية.

ْف غيبتيػػػا وأشػػػارت الدراسػػػة إلػػػى أف الع القػػػات اإلسػػػرائيمية المصػػػرية كانػػػت حاضػػػرة عمػػػى جػػػدوؿ األعمػػػاؿ، وا 
التغطية اإلعالمية، لمخشية مف العدد الكبير لمجػيش المصػري فػي ظػؿ منػاخ سياسػي داخمػي مضػطرب، كمػا 
تخشػػى إسػػرائيؿ مػػف عػػدـ قػػدرة قواتيػػا المسػػمحة مواجيػػة القػػوات النظاميػػة المصػػرية بعػػد إدخػػاؿ تعػػديالت عمػػى 

القتاليػػػة بتخفيػػػؼ االعتمػػػاد عمػػػى األسػػػمحة التقميديػػػة، كالمػػػدرعات، والتركيػػػز عمػػػى إسػػػتراتيجية غيػػػر  عقيػػػدتيا
تقميدية. وعميو، مف المرجح أف تمجأ إسرائيؿ لطمب مزيد مف المعدات والوسػائؿ القتاليػة لتعػويض الػنقص فػي 

 قدراتيا.
غيػػر معمنػػة لتعزيػػز التعػػاوف بػػيف الموسػػاد وزادت الدراسػة قائمػػًة إنػػو مػػف المػػرجح أف تفضػػي الزيػػارة عػف اتفاقيػػة 

(، كما يستدؿ مف تقرير لصحيفة )واشنطف بوسػت( الػذي جػاء فيػو: قامػت CIAووكالة المخابرات المركزية، )
 أجيزة االستخبارات األمريكية بالتعاوف الفعاؿ مع الموساد إلنشاء قوة لشف حرب بالوكالة مف وراء األضواء.

( أف الجيػػػاز اإلسػػػرائيمي NBCؤوليف أمػػػريكييف، جػػػاء فػػػي تقريػػػر لشػػػبكة )ونقػػػال عػػػف تصػػػريحات مؤكػػػدة لمسػػػ
 )الموساد( قاـ بتدريب وتسميح عناصر مف مجاىدي خمؽ سًرا الغتياؿ عمماء إيرانييف في عمـ الذرة بطيراف.

 64/3/6023مركز الدراسات األمريكية والعربية، واشنطف، 
 

 عميو السالـ نيا أقرب شبيًا لمنبى موسىكاريكاتيرية تزعـ أ صورةصحيفة إسرائيمية تنشر  69
نشرت صحيفة "يسرائيؿ ىيوـ" صورة كاريكاتيرية زعمػت أنيػا أقػرب شػبيًا لمنبػى موسػى عميػو : القدس المحتمة

 السالـ بمناسبة احتفاؿ الييود بعيد الفصح، الذى يحتفموف فيو بذكرى خروجيـ مف مصر.
ى موسػى عميػو السػالـ، تمػت مػف خػالؿ جمػع مواصػفاتو وأوضحت الصحيفة، أف الصورة التى تـ رسميا لمنب

التػػػى وردت فػػػى التػػػوراة والتممػػػود، ووافػػػؽ عمييػػػا كبػػػار الحاخامػػػات فػػػى إسػػػرائيؿ مػػػف بيػػػنيـ الحاخػػػاـ "عوفيػػػديا 
 يوسؼ" الزعيـ الروحى لحزب شاس.

اح وأشػػػارت الصػػػحيفة إلػػػى أنػػػو تػػػـ رسػػػـ نبػػػى بنػػػى إسػػػرائيؿ بواسػػػطة الرسػػػاـ "روت جػػػولى"، وىػػػو يحمػػػؿ األلػػػو 
 ومكتوبا عمييا الوصايا العشر التى أنزليا اهلل عميو فى طور سيناء بعدما خرج الييود مف مصر.

لكف الالفت فى الرسـ اإلسرائيمى ىو وجود قمب أحمر مرسوـ عمى رداء الصورة التػى رسػمتيا إسػرائيؿ لمنبػى 
 موسى.

    66/3/6023، وكالة سما اإلخبارية
 

 وات مقاضاة مصر دوليا إللغائيا اتفاقية الغاز تعمف بدء خط "إسرائيؿ"رتس: آى 30
أعمنػػت شػػركة الكيربػػاء اإلسػػرائيمية، بػػدء الخطػػوات الرسػػمية فػػى مقاضػػاة مصػػر دوليػػا بسػػبب : القػػدس المحتمػػة

إلغػػاء اتفاقيػػة الغػػاز التػػى كانػػت مبرمػػة بيػػنيـ مػػف طػػرؼ واحػػد العػػاـ الماضػػى، مشػػيرة إلػػى أنيػػا اتخػػذت ىػػذه 
ستشػػار القػػانونى لمحكومػػة اإلسػػرائيمية، خاصػػة أنيػػا ال تممػػؾ أى اختيػػار أو بػػديؿ الخطػػوة بعػػد التشػػاور مػػع الم

 آخر سوى الذىاب فى ىذا الطريؽ.
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وقالػػت صػػحيفة "ىػػارتس" العبريػػة عبػػر ممحقيػػا االقتصػػادى "ذا مػػاركر"، إف الشػػركة مصػػممة عمػػى الحصػػوؿ 
فاؽ الذى وقعتو شركة غاز شرؽ عمى تعويض ضخـ مف القاىرة بعد إلغاء االتفاقية مف جانب واحد وىو االت

 مع الحكومة اإلسرائيمية. EMGالمتوسط 
وأشػػارت الشػػركة اإلسػػرائيمية أنيػػا تكبػػدت خسػػائر فادحػػة بسػػبب إلغػػاء مصػػر التفاقيػػة الغػػاز دوف الرجػػوع إلييػػا 

وقع مع قبؿ عقد مف الزمف وكاف مف ضمف بنود العقد عدـ إلغاء االتفاقية  EMGمسبقا، مشيرة إلى أف عقد 
وأوضػحت الصػحيفة أف تػؿ أبيػب  ف جانب واحد، موضحة أنيا وليس لدييا خيار آخر فى مقاضػاة مصػر.م

 مميار دوالر بصورة مبدئية. 6تطالب بتعويض ضخـ يصؿ إلى 
    66/3/6023، وكالة سما اإلخبارية

 
 مف حماس و"القاعدة" حاولوا التسمؿ لػ"الصعيد" 65 مصرتزعـ اعتقاؿ  "إسرائيؿ" 32

نقمػػت اإلذاعػة العامػػة اإلسػرائيمية، عػػف مصػادر أمنيػة مصػػرية رفيعػة المسػػتوى، قوليػا لػػػ"شبكة : محمػود محيػى
مػػػف عناصػػػر حركػػػة "حمػػػاس" وتنظػػػيـ  61فمسػػػطيف لألنبػػػاء"، إف أجيػػػزة األمػػػف المصػػػرية اعتقمػػػت فػػػى سػػػيناء 

 "القاعدة"، حاولوا التسمؿ إلى صعيد مصر ودلتا النيؿ.
ر ليا بعد ظير اليوـ االثنيف، أنو تـ ضبط بحوزة ىذه العناصر أسمحة وأوضحت اإلذاعة العبرية، خالؿ تقري

 مف أنواع مختمفة وأجيزة اتصاؿ حديثة مربوطة باألقمار الصناعية.
 65/3/6023، اليـو السابع، مصر

 
 تؿ أبيبأصؿ مصري يعترؼ بجمع معمومات عف مصر لصالح  مفمعاريؼ: إسرائيمي  36

أحد اإلسرائيمييف مف أصػؿ مصػرى، فػي حػوار لػو مػع صػحيفة "معػاريؼ"  قاؿ مائير زعفراف،: القدس المحتمة
اإلسػػرائيمية، إنػػو عمػػؿ لصػػالح جيػػات أمنيػػة فػػي إسػػرائيؿ، وىػػي الجيػػات التػػي كمفتػػو بجمػػع معمومػػات دقيقػػة 

 وحساسة عف مصر، مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ أمنية خاصة تفيد تؿ أبيب. 
 
 
 

ود المصػػرييف، أنػػو لػػـ يعمػػؿ جاسوسػػا، ولكنػػو سػػعى إلػػى وزعػػـ زعفػػراف، فػػي تحقيػػؽ مطػػوؿ لمصػػحيفة عػػف الييػػ
خدمػػة دولػػة إسػػرائيؿ لػػيس أكثػػر، وأشػػار زعفرانػػي إلػػى أنػػو كػػاف مضػػطرا لمقيػػاـ بجمػػع المعمومػػات األمنيػػة عػػف 

 مصر مف أجؿ حماية إسرائيؿ، والوقوؼ بجانبيا ليس أكثر. 
    66/3/6023، وكالة سما اإلخبارية

 
 "سرائيؿ"إكثر شعبية في ًا بيف األ سادس نتنياىواستطالع ليآرتس:  33

ظيػػر اسػػتطالٌع اجرتػػو صػػحيفة "ىػػآرتس"، اف رئػػيس الػػوزراء : أترجمػػة خاصػػة -القػػدس دوت كػػـو  -راـ اهلل 
 بنياميف نتنياىو احتؿ المرتبة السادسة بيف اكثر الشخصيات االسرائيمية شعبيًة.

طػػاح بػػو نتنيػػاىو يتصػػدر قائمػػة الزعمػػاء وأظيػػر االسػػتطالع اف رئػػيس الكنيسػػت السػػابؽ رؤبػػيف ريفمػػيف الػػذي ا
 مف رأي المستطمعيف. %31االكثر شعبية، حيث حصؿ عمى 
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مػػػػف اصػػػػػوات  %30فػػػػي حػػػػيف إحتػػػػػؿ الػػػػرئيس االسػػػػرائيمي شػػػػػمعوف بيػػػػرس المرتبػػػػػة الثانيػػػػة بحصػػػػولو عمػػػػػى 
عمػػى المسػػتطَمعيف، امػػا رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو فقػػد إحتػػؿ المركػػز السػػادس فػػي ىػػذه القائمػػة حاصػػاًل 

 مف االصوات. 04%
مػػػف  %23امػػػا رئػػػيس اركػػػاف الجػػػيش الجنػػػراؿ بينػػػي غػػػانتس فقػػػد إحتػػػؿ المركػػػز الثالػػػث حيػػػث حصػػػؿ عمػػػى 

 .%23االصوات، وحصؿ محافظ بنؾ اسرائيؿ المستقيؿ ستانمي فيشر عمى نفس القدر مف االصوات 
ف االصػػوات، ومراقػػب مػػ %10امػػا وزيػػر الجػػيش السػػابؽ اييػػود بػػاراؾ احتػػؿ المرتبػػة الخامسػػة بحصػػولو عمػػى 

 مف اصوات المستطَمعيف. %64قبؿ االخير، حيث حصؿ عمى  20الدولة ييودا فاينشتايف إحتؿ المركز الػ 
 %62مراقػػب الدولػػة ميخػػا لندنشػػتراوس بحصػػولو عمػػى  21وجػػاء فػػي المرتبػػة االخيػػرة مػػف بػػيف الشخصػػيات الػػػ

 مف االصوات.
 65/36/6023، القدس، القدس

 
 "تؿ أبيب"في نتنياىو المرأة األكثر نفوذا  "فوربس": زوجةمجمة  34

كشػفت مجمػة "فػوربس"، خػالؿ تقريػر ليػا، أف زوجػة رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمى سػارة نتانيػاىو، : محمود محيػى
احتمػػت المرتبػػة األولػػى فػػى ترتيػػب أقػػوى النسػػاء فػػى إسػػرائيؿ وأكثػػرىف نفػػوذا، وبػػذلؾ تتفػػوؽ عمػػى العديػػد مػػف 

 وزارية وسياسية فى إسرائيؿ.النساء الالتى يشغمف مناصب 
وأوضحت المجمػة اإلسػرائيمية، أف اختيػار سػارة عمػى رأس قائمػة النسػاء األكثػر قػوة فػى إسػرائيؿ، يػأتى بسػبب 
تدخميا الواضح فى تعييف وفصؿ العديػد مػف المػوظفيف، فػى مكتػب زوجيػا رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمى بنيػاميف 

 نتانياىو.
 65/3/6023، اليـو السابع، مصر

 
 ةفي سوري فمسطينييف ستةاستشياد  35

فمسطينييف، اليوـ االثنيف، وأمس األحد، جراء عمميات القصؼ واليجمات التي تتعرض ليا  2استشيد  :غزة
 مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوريا.

 65/3/6023، القدس، القدس
 

 سجد األقصىداخؿ المًا ورقيًا إسرائيمي اً شمعدان ينصبوف: مستوطنوف "االقصىمؤسسة " 36

ـ أف مستوطنيف إسرائيمييف قاموا 61/3/6023في بياف ليا االثنيف ” مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث“كشفت 
، مصنوعا مف الورؽ البالستيكي الالصؽ، عمى أحد حجارة المسجد ”الشمعداف االسرائيمي” بنصب 

لتواجد فيو وتأدية شعائر تممودية األقصى، في الزاوية الشرقية منو، وىو الموقع الذي يتعمد المستوطنوف ا
 ”.االنبطاح المقدس قبالة الييكؿ”فيو، والتي يطمقوف عمييا 

اف ىذه الحادثة ىي حادثة خطيرة وليا مدلوالتيا، وانو عمى ما يبدو ” مؤسسة االقصى“مف جيتيا اعتبرت 
التي تستيدؼ المسجد  فإف مثؿ ىذه الممارسات ، تشير اف االحتالؿ االسرائيمي يتدرج في تنفيذ مخططاتو

االقصى، ويحاوؿ فرض أمر واقع تتعدد صوره في المسجد االقصى، ويحاوؿ اف يرسؿ رسالة انو يفعؿ ما 
 بدى لو في المسجد االقصى.

 65/3/6023مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، أـ الفحـ، 
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 لحظة األسير العيساوي قد يتوقؼ في أي ": قمبكابالفطبيبة مستشفى " 37

أبمغت الطبيبة المسؤولة عف حالة األسير سامر العيساوي، في مستشفى "كابالف"، محامي نادي  :راـ اهلل
، وقد يتوقؼ قمب األسير 21والسكر إلى  64األسير فواز الشمودي، إف نبضات قمب األسير ىبطت إلى 

 في أية لحظة.
المستشفى حضر لغرفتو وأبمغو وبيف العيساوي لمحامي النادي، لدى زيارتو لو في المستشفى، أف نائب مدير 

عف خطورة وضعو الصحي، وأف عميو أف يتناوؿ الطعاـ، في الوقت الذي يعاني األسير مف ضيؽ بالتنفس 
 وبشكؿ كبير لمغاية، وبدوخة مستمرة وأوجاع في كافة أنحاء جسده وآالـ شديدة في البطف والكمى.

مس قاؿ فييا: "إف تأجيؿ جمستي وتعيينيا في ووجو األسير سامر العيساوي رسالة عبر محامي النادي، ا
عداـ صريح وواضح بحقي،  5تاريخ  أيار إف دؿ فإنو يدؿ عمى إفالس المحكمة، ومحاولة لكسر إضرابي وا 

وعميو فأنا أطالب الجميع بإعادة الحسابات وباألخص اإلخوة المصرييف، وىذا األمر ليس واجبا فقط عمى 
نما عمى جميع  الدوؿ العربية واإلسالمية". األخوة المصرييف وا 

وأضاؼ العيساوي أنو رغـ وضعي الصحي وتدىور الحالة الصحية وما أعاني منو وتأكيد األطباء عمى 
ذلؾ، وأف القمب ممكف أف يتوقؼ بأية لحظة، إال أنني أتعيد لمجميع أف وضعي الصحي لف يؤثر عمى 

اجع عف خطوتي ىذه ألف حياتي ليست أغمى قراراتي، وسوؼ أواصؿ إضرابي المفتوح عف الطعاـ ولف أتر 
وحيا األسير العيساوي صمود أبناء شعبو، وقاؿ: "سيكوف لقائي بكـ قريبا وسنحتفؿ  مف دماء الشيداء".

بالنصر الحقيقي الذي انتـ أبطالو الحقيقيوف يا أشراؼ ىذا العالـ مف أبناء شعبي وأمتي العربية وأحرار 
 قداس".العالـ، ولقؤنا قريب في قدس األ

 66/3/6023الغد، عم اف، 
 

 مركز معمومات وادي حموة بسمواف: تنامي ظاىرة اعتداءات المستوطنيف عمى المقدسييف  38
حذر مركز معمومات وادي حموة بسمواف مف تنامي ظاىرة اعتداء المستوطنيف والييود : القدس المحتمة

 رائيمية عف اعتقاؿ المعتديف.المتطرفيف عمى أىالي مدينة القدس، في ظؿ تقاعس الشرطة اإلس
اعتداءات نفذىا عدد مف المستوطنيف والييود المتطرفيف  2وسجؿ المركز في بياف لو نشره، مساء االثنيف، 

آذار(، الفتا إلى أف كافة المستوطنيف  61-22ضد مقدسييف مف سمواف والقدس القديمة، خالؿ الفترة بيف )
 أصبحوا يحمموف 'غاز الفمفؿ' بشكؿ دائـ.

 66/3/6023، وكالة سما اإلخبارية
 

 في تونس  لممشاركة في مؤتمر نصرة األسرى العيساوي مف السفر والدةاالحتالؿ يمنع  39
منعت سمطات االحتالؿ، أمس االثنيف، ولممرة الثانية عمى التوالي، والدة األسير المقدسي سامر  :القدس

 ألسرى.العيساوي مف السفر إلى تونس لممشاركة في مؤتمر نصرة ا
وقالت شقيقة األسير العيساوي المحامية شيريف إف قرار االحتالؿ جاء لمنعيا مف نقؿ صوت ابنيا لمعالـ 

 أجمع وفضح وحشية االحتالؿ.

 66/3/6023، القدس، القدس
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 حياة المرضى والمضربيف عف الطعاـ إنقاذيناشدوف  بغزةأىالي األسرى  40
االعتصاـ االسبوعي في مقر المجنة الدولية لمصميب األحمر  ناشد أىالي االسرى في :نفوذ البكري -غزة 

 بغزة امس المنظمات الدولية لمتدخؿ وانقاذ حياة االسرى المرضى والمضربيف عف الطعاـ.
مف جانبو حذر موفؽ حميد مدير جمعية حساـ لألسرى والمحرريف مف التداعيات الناجمة عف استمرار و 

ى تدىور صحة العديد مف األسرى وناشد الرئيس محمود عباس وكافة سياسة اإلىماؿ الطبي والتي أدت إل
المؤسسات اإلنسانية بإجراء الالـز إلرساؿ أطباء إلى تمؾ السجوف ومتابعة أوضاع األسرى المرضى والعمؿ 

 مف أجؿ تحريرىـ.
وفي خارج قاعة المجنة الدولية لمصميب األحمر عقدت جمعية واعد لألسرى والمحرريف وقفة تضامنية مع 
األسرى بحضور األسير المحرر أيمف الشراونة الذي جاء عمى كرسيو المتحرؾ وداس بأقدامو العمـ 

 اإلسرائيمي واألميركي.
إلسالمية والمنظمات الدولية واإلنسانية بدعـ وطالب األسير المحرر أيمف الشراونة كافة الدوؿ العربية وا

األسرى وزيارة المضربيف عف الطعاـ الذيف يتعرضوف لمموت ومف بينيـ األسير ميسرة أبو حمدية المحكـو 
 عاما ويعاني مف ويالت المرض إضافة إلى عشرات األسرى المرضى. 21بالمؤبد وعمره تجاوز 

ت العامة الذي أشرؼ عمى صفقة التبادؿ بالتدخؿ لإلفراج وطالب الجانب المصري خاصة جياز المخابرا
 عف األسرى الذيف اعتقموا بعد تحررىـ مف خالؿ الصفقة.

 66/3/6023، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 

 خدماتيالعمى تقميص "األونروا"  المفوض العاـ مذكرة احتجاج يسمموفمئات الالجئيف غزة:  42
جئيف الفمسطينييف في مخيمات قطاع غزة مف الطبقة األشد فقرًا في اعتصـ مئات الال: مريـ الشوبكي -غزة

المجتمع الفمسطيني، اليوـ االثنيف، احتجاجًا عمى التقميصات األخيرة التي اتبعتيا وكالة غوث وتشغيؿ 
شيقال كؿ ثالثة أشير، وتحويؿ مخصصات  00الالجئيف "أونروا"، بوقؼ المخصصات النقدية التي تقدر بػ

 تشغيؿ المؤقت ليـ.برنامج ال
واعتبر رئيس المجاف الشعبية في قطاع غزة، معيف عوكؿ، ما تقوـ بو وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف مف 
تقميص خدماتيا بشكؿ مستمر، وما قامت بو مؤخرًا مف وقؼ مخصصات الطبقة األشد فقرا، "تكريسا لحالة 

طاع غزة مف حصار وظروؼ اقتصادية الفقر والعوز التي تعيشيا تمؾ العائالت في ظؿ ما يعانيو ق
 متردية".

وسمـ المعتصموف مذكرة موجية لممفوض العاـ لوكالة الغوث الدولية، وجاء فييا أنيا ليست المرة األولى 
التي تعمف الوكالة فييا عف دعـ الالجئيف ببرامج جديدة لتحسيف أوضاعيـ وتحويؿ الثوابت لدييا إلى قرارات 

 ب لبرنامج الدعـ المقر. تتالشى بعد انتياء السب

 65/3/6023، فمسطيف أوف اليف
 

 عف قطاع غزة حصاررفع التشكؾ بوعود "إسرائيؿ" لتركيا حوؿ  "الفمسطينيةالمجنة الشعبية " 46
” إسرائيؿ“شككت المجنة الشعبية الفمسطينية لرفع الحصار عف قطاع غزة، أمس، بتنفيذ : )د .ب .أ(

” إسرائيؿ“ار عف القطاع. وقالت المجنة، في بياف، نسخة منو إف لوعودىا إلى تركيا بخصوص رفع الحص
تواصؿ إغالؽ معابر قطاع غزة لميوـ الخامس وتفرض قيودًا مشددة عمى عمؿ صيادي األسماؾ في القطاع 
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وذكرت المجنة أف ىذه اإلجراءات  بعد تقميص مساحة اإلبحار أماميـ مف ستة أمياؿ إلى ثالثة أمياؿ.
بتنفيذ الشروط التركية لعودة العالقات بينيما والمتضمنة االعتذار ” اإلسرائيمية“رغـ التعيدات  تأتي” العقابية“

 عف مياجمة سفينة مرمرة وتعويض الضحايا ورفع الحصار كميًا عف غزة.    

 66/3/6023، الخميج، الشارقة
 

 فمسطينيوف يشاركوف بػ"تبييض" منتجات المستوطنات لتصديرىا"القدس":  43
تشيد منطقة األغوار عمميات "تبييض" واسعة لمنتجات المستوطنات، تقوـ بيا شركات  :ميند العدـ -أريحا

 فمسطينية وتجار، تعمؿ عمى ترويجيا وتسويقيا دوليًا ومحميًا.
وكشفت القدس عف عمميات تبييض لمتمور التي تنتجيا المستوطنات، حيث تتـ عمميات التبيض ىذه في 

ى قبؿ اف تذىب ليتـ تسويقيا في دوؿ خميجية وأوروبية، كما تـ الكشؼ خالؿ تركيا وقبرص، كمحطة اول
 اعداد ىذا التقرير وجود صفقات تستورد دبي بموجبيا تمور المستوطنات.

وعقب تصاعد حممة حظر بضائع المستوطنات محميا، وتزايد عدد الدوؿ المقاطعة لمنتجاتيا، لجأت إسرائيؿ 
خالؿ بيعيا لشركات ولتجار فمسطينييف، يستفيدوف مف التسييالت لتسويؽ منتجات المستوطنات مف 

 الجمركية التي تقدميا بعض الدوؿ مثؿ تركيا لممنتجات الفمسطينية.
وتقوـ إسرائيؿ مف خالؿ ىوالء الوسطاء بنقؿ تمور المستوطنات، سواء عف طريؽ الجو أو البحر الى تركيا 

ة األسواؽ العربية أو العالمية، دوف اإلشارة الى أنيا بضائع وقبرص، ومف ىناؾ يتـ تحويميا الى دبي، وبقي
 ومنتجات مستوطنات اسرائيمية إنتاج، وتقدـ عمى انيا منتجات فمسطينية.

ولتتفادى المستوطنات االسرائيمية، مقاطعة منتجاتيا، فانيا تكتفي بوضع شيادة منشأ لمنتجاتيا تشير الى 
ردف، أو غور األردف، او األراضي المقدسة، )وىي مصطمحات ال احد ثالثة خيارات مضممة وىي: وادي األ

يمكف التعرؼ الى مصدر انتاجيا اف كاف فمسطينيا او اسرائيميا(، خاصة وانو ال يتـ كتابة اي كممة عبرية 
عمى الصناديؽ الكرتونية ويتـ االكتفاء بإسـ المنتج، والشركة، مثؿ :"تمور وادي األردف" أو " تمور غور 

.األرد  ف"، كما أكدت عدة مصادر )رفضت الكشؼ عف اسمائيا( لػ القدس دوت كـو
 كيؼ يتـ تبييض تمور المستوطنات فمسطينيا؟

: اف "بعض المزارعيف،  وقاؿ أحد العامميف في مزارع التمور )رفض الكشؼ عف ىويتو( لػ القدس دوت كـو
المستوطنات، ويمنحونيا شيادة منشأ  وشركات التعبئة المصدرة لمتمور الفمسطينية، يقوموف بشراء تمور

فمسطينية مف خالؿ طرؽ مختمفة مف التمويو واالحتياؿ عمى الجيات الرسمية الفمسطينية، قبؿ اف يقوموا 
 بتسويقيا دوليا ومحميا".

وفي ذات السياؽ أكد احد المطمعيف عمى عمميات الزراعة في األغوار، اف عممية التبييض تشمؿ أيضا 
مستوطنات، كما يتـ تحويؿ جزء كبير مف الخضروات الى حسبة بيتا )سوؽ الخضار في شراء خضروات ال

 بيتا( جنوب نابمس، كونيا تخضع لمسيطرة اإلسرائيمية ويسيؿ التيريب إلييا.
مف جيتو أكد احد العماؿ في مستوطنة "نيفتيي ىجدود" اف تجارًا ومزارعيف، يترددوف بشكؿ دوري عمى 

% 20وطنة، ويقوموف بشراء كميات وينقمونيا بمركباتيـ الخاصة، وقاؿ باف ما يعادؿ مزارع النخيؿ في المست
 مف منتجات التمور المعروضة في األسواؽ الفمسطينية مصدرىا المستوطنات.

طف، وتقدر مساحة االراضي المزروعة بأشجار  6000وتبمغ كمية اإلنتاج الفمسطينية مف التمور نحو 
  .، معظميا مزروعة باشجار نخيؿ مف نوع " المجيوؿ"، "والبريحي"ألؼ دونما 26النخيؿ بنحو 
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 66/3/6023، القدس، القدس
 

  في االنتخابات الطالبية الكتمة اإلسالمية في "بيرزيت" تتيـ أمف السمطة بعرقمة مشاركتيا 44
امعة بيرزيت، راـ اهلل:  اتيمت الكتمة اإلسالمية، الذراع الطالبي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في ج

أجيزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية )جناح الضفة الغربية( بمالحقة مجموعة مف نشطائيا في محاولة لػ 
 "عرقمة مشاركة الكتمة في االنتخابات الطالبية"، حسب قوليا.

ي (، أف الحممة األمنية الت3|61واعتبرت في بياف صحفي وصؿ "قدس برس" نسخة عنو، اليوـ االثنيف )
شرعت بيا أجيزة السمطة بحؽ عناصر الكتمة تنطوي عمى "محاولة لمتدخؿ في االنتخابات الطالبية المزمع 

 عقدىا في نيساف )أبريؿ( المقبؿ"، وفؽ تقديرىا.
 65/3/6023قدس برس، 

 
  اإلسرائيمية في الموانئ شاحنة فمسطينية محتجزة مف ألفي أكثرجماؿ الخضري:  45

جماؿ الخضري، رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار، إف أكثر مف ألفي  نيقاؿ النائب الفمسطي: غزة
محتجزة في المخازف والموانئ اإلسرائيمية ومعبر كـر أبو سالـ، بسبب تشديد الحصار  شاحنة فمسطينية

 اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.
لسادس عمى التوالي يكبد وأكد الخضري في بياف تمقتو "قدس برس" أف "إغالؽ معبر كـر أبو سالـ لميوـ ا

 التجار ورجاؿ األعماؿ خسائر مالية باىظة".
وأشار إلى أف "إغالؽ المعابر يؤثر سمبًا عمى إنجاز المشاريع المختمفة في غزة، إلى جانب أف استمرار 

 احتجاز البضائع مف مواد أساسية ومستمزمات زراعية وغيرىا يعرضيا لمتمؼ".
يسعى لتحويؿ القضية مف قضية تحرر وطني إلى قضية معبر يفتحو وحذر الخضري مف أف االحتالؿ "

 ويغمقو كما يشاء"، مبينًا أف "المعادلة ال يمكف أف تكوف بيذه الطريقة".
 66/3/6023قدس برس، 

 
 يطمؽ إشارة البدء لتيجير بقية الفمسطينييف : تشبث أوباما بييودية الدولة"العمؿ اإلسالمي" 46

اإلسالمي "إف زيارة الرئيس األميركي باراؾ أوباما الى المنطقة مؤخرًا ودعوتو  قاؿ حزب جبية العمؿ :عماف
الى ييودية الكياف الصييوني، تشكؿ إشارة البدء لتيجير البقية الباقية مف الشعب الفمسطيني التي تشبثت 

  بأرضيا، والتي تشكؿ ربع المواطنيف في الكياف الصييوني لتكوف فمسطيف دولة خالصة لمييود".
ضافة خطر جديد باحتماؿ تصدير موجات جديدة مف  وأضاؼ "مف شأف ىذه الخطوة مصادرة حؽ العودة وا 

وندد الحزب بمواصمة "العدو الصييوني" وحكومتو "األكثر تطرفًا"  الالجئيف الفمسطينييف إلى األردف".
غرار سابقاتيا مف المدف جرائميا بحؽ الشعب الفمسطيني، حيث "تتعرض مدينة العيزرية لعممية تيويد، عمى 

 والبمدات والقرى الفمسطينية".
 26/3/2013الغد، عماف، 

 
 الفمسطينييف يديف الجرائـ الصييونية بحؽ   "خوافلجماعة اإل المكتب التنفيذي" 47
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ندد المكتب التنفيذي لجماعة االخواف المسمميف بمواصمة العدو الصييوني وحكومتو األكثر تطرفًا : عماف
حيث تتعرض مدينة العيزرية لعممية تيويد عمى غرار سابقاتيا مف المدف "لشعب الفمسطيني، جرائميا بحؽ ا

حيث تأتي ىذه اليجمة في أجواء زيارة الرئيس األمريكي الذي لـ نسمع منو  والبمدات والقرى الفمسطينية،
مجتمعوف اعتصاـ أىالي إدانة لالستيطاف والتيويد أو المعاممة الالانسانية لألسرى والمعتقميف فيما حيا ال

العيزرية في مواجية العممية االستيطانية وأكدوا أف ال سبيؿ أماـ الشعب الفمسطيني إال التصدي بكؿ 
 ."الوسائؿ لممخطط الصييوني وفي مقدمتيا المقاومة المسمحة

 26/3/2013، الدستور، عم اف
 

 لة لطمأنة جنودىامحاو  العسكري العتادن "إسرائيؿ" تسريباتالجيش المصري: لواء في  48
، ومػػا نشػػػر حػػوؿ قػػػدرة العسػػػكري المصػػريردًا عمػػػى التسػػريبات اإلسػػػرائيمية لعتػػاد الجػػػيش : كتػػب أحمػػػد سػػعيد

محمود خمؼ، المستشػار بأكاديميػة ناصػر  د.العمؽ، قاؿ المواء  فيعمى مواجيتو وضربو  اإلسرائيميالجيش 
يػػدؼ منػػو بػػث روح الطمأنينػػة داخػػؿ صػػفوؼ صػػناعة أمنيػػة إسػػرائيمية، ال الصػػحفي، أف ىػػذا الممػػؼ العسػػكري

قواتيا، ومحاولة إرىاب المنطقة العربية، وىو ضمف ممفات عدة ودورية يتـ نشرىا داخؿ الصحؼ اإلسرائيمية 
مف حيف آلخر، حيث تخضع كافة وسائؿ اإلعػالـ اإلسػرائيمية لمييمنػة األمنيػة، فػال تسػتطيع صػحيفة أو قنػاة 

 إال بعد مراجعة األجيزة األمنية اإلسرائيمية. فضائية نشر معمومة أمنية واحدة
بإحدى الصحؼ  األمنيتقريرىا  في "إسرائيؿ"كشفتو  الذي المصريواستكمؿ "خمؼ" حديثو عف عتاد الجيش 

اإلسػػػرائيمية مػػػؤخرًا، قػػػائال، إف ىػػػذا النػػػوع مػػػف المعمومػػػات لػػػـ يعػػػد سػػػرًا عمػػػى أحػػػد، حيػػػث يػػػتـ التقػػػاط القواعػػػد 
األخػرى،  ىػيقمػار الصػناعية، وفػى المقابػؿ فالجيػات المصػرية عمػى درايػة كاممػة، العسكرية بسيولة عبر األ

 ، بؿ عمى عمـ بما ىو أبعد مف ذلؾ، دوف اإلشارة إلى معمومات أكثر.اإلسرائيميبعتاد الجيش 
65/3/6023اليـو السابع، مصر،   

 
 
 

 حادثة رفح " حوؿالمخابرات العامةمف مرسي الضغط عمى " طمبمشعؿ  ":العربي األىراـ" 49
، أف "اإلخػواف المسػمميف"مػف مصػادر داخػؿ جماعػة  العربػي"األىػراـ "عممػت مجمػة  :أحمد عبد العظػيـ عػامر

مػػارس، وعقػػد ثالثػػة اجتماعػػات  20لحركػػة حمػاس خالػػد مشػػعؿ زار القػػاىرة الخمػيس  السياسػػيرئػيس المكتػػب 
مػػػدى أيػػػاـ الخمػػػيس والجمعػػػة بالمرشػػػد العػػػاـ لجماعػػػة اإلخػػػواف المسػػػمميف، والمينػػػدس خيػػػرت الشػػػاطر عمػػػى 

وقعػػػت أمػػػاـ مكتػػػب  التػػػيالمقطػػػـ قبػػػؿ االشػػػتباكات  فػػػيوالسػػػبت. والمثيػػػر أف الوفػػػد وصػػػؿ إلػػػى مقػػػر اإلخػػػواف 
 اإلرشاد.

وأوضػػحت المصػػادر خػػالؿ تصػػريحات خاصػػة أف زيػػارة مشػػعؿ لمقػػاىرة كانػػت حافمػػة بالمقػػاءات، حيػػث التقػػى 
، العربػػي"األىػػراـ "باحػػث معيػػـ بشػػأف مػػا نشػػرتو مجمػػة مشػػعؿ عػػددا مػػف قيػػادات جيػػاز المخػػابرات العامػػة، لمت

أودت  والتػي، الماضػيشػيدتيا رفػح رمضػاف  التياألعماؿ اإلرىابية  فيحوؿ تورط ثالثة مف قيادات حماس 
 بحياة عدد مف جنود مصر.

وذكػػرت المصػػادر أف الغػػرض الػػرئيس مػػف زيػػارة مشػػعؿ وأسػػامة حمػػداف تمثػػؿ فػػى االسػػتغاثة بمكتػػب اإلرشػػاد 
محمػػد مرسػػى رئػػػيس الجميوريػػة، بالضػػغط عمػػػى جيػػاز المخػػابرات العامػػػة بشػػأف مطمػػب قيػػػادات  د.بػػة لمطال
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العمميػػة اإلرىابيػػة لمتحقيػػؽ معيػػـ بالقػػاىرة وتقػػديميـ لممحاكمػػة إذا مػػا ثبتػػت  فػػيالجيػػاز بتسػػميـ الػػذيف تورطػػوا 
عالف براءتيـ إذا لـ تتموث أيدييـ بدماء الجنود المصرييف.  إدانتيـ وا 

ؿ مقابؿ ذلؾ تشكيؿ لجنة أمنية مف ضباط المخػابرات العامػة المصػرية باإلضػافة إلػى عػدد مػف وعرض مشع
، متعيػػدا "الشػػبوىات"الواقعػػة، عمػػى أف يمثػػؿ أماميػػا كػػؿ مػػف تػػدور حولػػو  فػػيقيػػادات حمػػاس األمنيػػة لمتحقيػػؽ 

دانتػػو  حسػػب وصػػؼ ىػػذه العمميػػة اإلجراميػػة عمػػى  فػػيبػػدعـ حمػػاس لمجنػػة وتسػػميميا لكػػؿ مػػف يثبػػت تورطػػو وا 
 مشعؿ.

محمػػد بػػديع والمينػػدس  د.أف االجتماعػػات بػػيف مشػػعؿ وحمػػداف مػػف جانػػب  "اإلخوانيػػة"كمػػا أشػػارت المصػػادر 
عمػى الحػدود مػع قطػاع  المصػرييقػوـ بيػا الجػيش  التػيخيرت الشػاطر مػف جانػب آخػر ركػزت عمػى العمميػة 

مػف  "إسػرائيؿ"قطاع غزة وتمكػيف  في الفمسطينيغزة ليدـ األنفاؽ، وأف ىذه العممية مف شأنيا تجويع الشعب 
 وترقيع المقاومة. الفمسطينيإحكاـ الحصار عمى الشعب 

يشعر باألسى والحزف لتواصػؿ عمميػة ىػدـ  الفمسطينيولفتت المصادر النظر إلى أف مشعؿ ذكر أف الشعب 
 الحكـ. في، "اإلخواف المسمميف"األنفاؽ بعد أف أصبحت جماعة 

اسػتجابة  اإلسػرائيميركيز عمى أف حماس قبمت بوقؼ إطالؽ النار مػع الجانػب وحاوؿ مشعؿ خالؿ المقاء الت
مصػػر العمػػؿ عمػػى دعػػـ  فػػي، "اإلخػػواف المسػػمميف"مرسػػى، منوىػػا أف تناشػػد جماعػػة  المصػػريلتػػدخؿ الػػرئيس 

والحركػػػات الفمسػػػطينية  "إسػػػرائيؿ"حمػػػاس حتػػػى ال تنكسػػػر أمػػػاـ  فػػػيالمقاومػػػة الفمسػػػطينية اإلسػػػالمية المتمثمػػػة 
 ى.األخر 

ومف جانبو أعرب الميندس خيرت الشاطر عف تفيمو لوجية نظر حماس فيما يتعمؽ بقضية األنفاؽ، مطالبا 
عمميػػة تيريػػب لألسػػمحة  أيمشػػعؿ ببػػذؿ المزيػػد مػػف الجيػػود لضػػباط الحػػدود مػػف جانػػب غػػزة مػػع مصػػر، ألف 

 اىـ أو النقاش.بالغضب وتجعؿ قياداتو تخرج عف شعورىا وتصبح غير قابمة لمتف المصريتصيب الجيش 
65/3/6023العربي، األىراـ   

 
 

 "إسرائيؿػ"ح فيمي في قضية تصدير الغاز لمسا محاكمةإعادة مصر:  50
ألغػػت محكمػػة الػػنقض المصػػرية فػػي جمسػػتيا أمػػس الحكػػـ الصػػادر مػػف محكمػػة جنايػػات  ":االتحػػاد" –القػػاىرة 

عامػا  21سبؽ بالسجف المشدد لمدة القاىرة أواخر شير يونيو الماضي بمعاقبة سامح فيمي وزير البتروؿ األ
إثػػر إدانتػػو وآخػػريف بإىػػدار المػػاؿ العػػاـ واإلضػػرار العمػػد بػػو والتػػربح لمػػنفس ولمغيػػر فػػي قضػػية تصػػدير الغػػاز 

بأسػػعار زىيػػدة. وأمػػرت المحكمػػة بإعػػادة محاكمػػة سػػامح فيمػػي وبقيػػة المتيمػػيف أمػػاـ  "إسػػرائيؿ"المصػػري إلػػى 
 التي أصدرت حكميا باإلدانة بحقيـ. إحدى دوائر محكمة جنايات القاىرة غير

66/3/6023االتحاد، أبو ظبي،   
 

 اإلسرائيمي وصديقتو المختطفيف في سيناء السائحاإلفراج عف مصر:  52
فػػي اإلفػػراج عػػف السػػائح اإلسػػرائيمي وصػػديقتو النرويجيػػة  المصػػري: نجحػػت أجيػػزة األمػػف "د ب أ" -العػػريش

وكػػاف بػػدو مػػف شػػماؿ  مدينػػة نويبػػع بجنػػوب سػػيناء. ، فػػي62/3/6023 الماضػػي المػػذيف اختطفػػا يػػـو الخمػػيس
محافظػة الشػرقية  فػيسيناء اختطفوا السائحيف لممطالبة باإلفراج عف أحد أقاربيـ ألقػت الشػرطة القػبض عميػو 

 في إطار قضية جنائية.
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 لوكالػػة األنبػػاء األلمانيػػة إنػػو تػػـ اإلفػػراج عػػف السػػائحيف بمسػػاعدة رجػػاؿ ومشػػايخ مصػػريوقػػاؿ مصػػدر أمنػػى 
 سيناء، ووصال إلى مديرية أمف شماؿ سيناء في الساعات األولى مف صباح اليوـ الثالثاء.

66/3/6023القدس العربي، لندف،   
 

 وتركيا بعد اعتذار نتنياىو "إسرائيؿ"التعويضات بيف  حوؿبدء المفاوضات  56
، 61/3/6023االثنػػيف وتركيػػا باشػػرتا  إسػػرائيؿ"" أفالحكومػػة التركيػػة  أعضػػاءاحػػد  أعمػػف: "ا ؼ ب" –أنقػػرة 

قطػػاع غػػزة فػػي  ىغػػالكػػاف متوجيػػا  إنسػػاني أسػػطوؿخػػالؿ مياجمػػة  أتػػراؾمناقشػػة التعويضػػات لمقتػػؿ تسػػعة 
 .إسرائيؿ""العالقات مع  إلعادة أنقرةالذي كانت تطالب بو  األمر، 6020
مندوبيف الػذيف ال" أف أسبوعينائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج لمصحافييف بعد اجتماع وزاري  وأوضح
"إف ىػذا االعتػذار وقػاؿ  ."االنطػالؽ اليػوـ إشػارة أعطينػاالبمداف سيعمموف حػوؿ مسػألة التعػويض. لقػد  أرسميـ
 بوعودىا.  "إسرائيؿ"تفي  أفستحرص عمى  أنقرة أف، لكنو تدارؾ "نجاح كبير لمسياسة الخارجية التركية يعتبر

66/3/6023القدس العربي، لندف،   
 

 يةفمسطينالببذؿ الغالي والنفيس لخدمة القضية يف" يطالب القمة العربية المسممعمماء " 53
خدمػػػة قػػػدس بػػػرس: طالػػػب االتحػػػاد العػػػالمي لعممػػػاء المسػػػمميف القػػػادة العػػػرب "بالمصػػػالحة التامػػػة،  -الدوحػػػة 

عمػػػؿ والتنميػػة الشػػػاممة، والوحػػدة الحقيقيػػػة، والتكامػػؿ والتكافػػػؿ فيمػػا بيػػػنيـ، واالسػػتجابة لتطمعػػػات الشػػعوب، وال
 بجدية لحؿ األزمات التي تعاني منيا العديد مف الدوؿ العربية؛ لالنطالؽ نحو البناء والتقدـ".

كمػػا طالػػب االتحػػاد القػػادة العػػرب، فػػي رسػػالة وجييػػا إلػػى القمػػة العربيػػة المقػػرر انعقادىػػا فػػي الدوحػػة الثالثػػاء 
 ر فمسػػػػطيف كميػػػػا، وطػػػػالبيـ ، "ببػػػػذؿ الغػػػػالي والنفػػػػيس لخدمػػػػة القضػػػػية الفمسػػػػطينية حتػػػػى تتحػػػػر 62/3/6023
 

بػػالوقوؼ مػػع الشػػعب الفمسػػطيني فػػي الضػػفة وغػػزة وغيرىمػػا وقوفػػًا حقيقيػػًا، ماديػػًا ومعنويػػًا، والعمػػؿ عمػػى رفػػع 
 الحصار عف فمسطيف كميا، وبخاصة غزة العزة، والعمؿ عمى رفع المعاناة عف أىميا".

65/3/6023قدس برس،   
 

ستراتيجية الح الصييونيالكياف تقرير:  54  "إسرائيؿ"االنتشار العسكري في مواقع خارج  :وتوا 
ليس غريبا أف يأتي وزير الدفاع اإلسرائيمي الجديد الجنراؿ موشػي يعمػوف : مركز الناطور لمدراسات واالبحاث

إلػػػى وزارة الػػػدفاع وىػػػو يحمػػػؿ خطػػػة جػػػاىزة لتعظػػػيـ القػػػدرة العسػػػكرية اإلسػػػرائيمية كمػػػا ونوعػػػا رغػػػـ محدوديػػػة 
حتػػى اآلف عػػف ىػػذه الخطػػة، لكػػف مػػا شػػؽ طريقػػو إلػػى العالنيػػة يكفػػي إللقػػاء بعػػض المعطيػػات التػػي نشػػرت 

 الضوء عمى ىذه الخطوة وأبعادىا ومخاطرىا.
الخطػػة تتحػػدث فػػي بػػداياتيا عػػف بيئػػة إسػػتراتيجية جديػػدة فػػي المنطقػػة، بيئػػة فييػػا الكثيػػر مػػف اإليجابيػػات 

 لذي تولى حقيبة الدفاع.بالنسبة إلسرائيؿ كما يشخصيا ويحددىا الجنراؿ موشي يعموف ا
 

 مف ىذه اإليجابيات:
أوال: أف الجػػيش السػػوري الػػذي كػػاف مصػػدر التيديػػد الموجػػو إلػػى إسػػرائيؿ لػػـ يعػػد الجػػيش السػػوري قبػػؿ عػػاميف 
فمقد اعترتو عممية تآكؿ في قوتو البشرية وفي قوتػو التسػميحية ومنظوماتػو بسػبب الحػرب األىميػة ومػا يواجيػو 
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ة جماعات مسمحة ىي أقوى وأكثر شراسة مما واجيت الواليػات المتحػدة سػواء مف حرب ضارية تخوضيا عد
 في أفغانستاف أو في العراؽ.

إضافة إلى ىذه الخسارة البشرية والموجيستية ىناؾ أيضا تدىور في المعنويات ألف طبيعة العدو الػذي يقاتمػو 
 و وىو إسرائيؿ.الجيش السوري ليست كطبيعة العدو الذي بنى عقيدتو القتالية لمحاربت

ثانيا: مصر، الجيش المصري وفؽ ما تشكؿ لدى الجنراؿ يعموف مف قناعػات تأسسػت عمػى قراءتػو وتصػفحو 
ينػاير لػـ يعػد ىػو نفػس الجػيش وكػذلؾ  61لمعطيات الجيش المصري بعد األحداث التػي تشػيدىا مصػر منػذ 

 لعدة أسباب.
 اط ..المزاج العاـ الذي يسيطر عمى مصر والمشبع بروح اإلحب2
 .عدـ االستقرار األمني واستمرار االضطرابات داخؿ مصر السياسية واالجتماعية واالقتصادية.6
 .تولي الجيش المصري لمياـ األمف الداخمي وخاصة حراسة المنشآت ومراكز السمطة.3
جػػيش . تخوفػػات إقميميػػة )إسػػرائيؿ( ودوليػػة )الواليػػات المتحػػدة بصػػفة أساسػػية( مػػف االسػػتمرار فػػي تسػػميح ال0

المصري نظرا لحالة الاليقيف في الوضع المصري عمى كافة الصعد والتخوؼ مف أف يسقط ىػذا السػالح فػي 
سرائيؿ.  أيدي منظمات أو ميميشيات أو حركات إرىابية معادية لمواليات المتحدة وا 

يراف..افتقاد مصر لييبتيا ومكانتيا واىتزاز ىذه المكانة وتراجعيا لصالح قوة أخرى في المنطقة ت2  ركيا وا 
الواليػػات المتحػػدة لػػـ تعػػد تنظػػر إلػػى مصػػر عمػػى أنيػػا شػػريكة إسػػتراتيجية قػػادرة عمػػى أف تقػػوـ بػػدورىا اإلقميمػػي 
ممػػا جعميػػا تتحػػوؿ نحػػو تركيػػا الشػػريؾ اإلسػػتراتيجي الػػذي أثبػػت مصػػداقيتو عمػػى مػػدى قػػرف تقريبػػا وبعػػد أف 

خيرة في العديد مف الدوؿ وخاصة في ليبيا وفي برىنت مف خالؿ تدخميا في السياقات اإلقميمية واألحداث األ
 اليمف وفي سوريا واحتماؿ أف يمتد ويتمدد ىذا التدخؿ إلى إيراف في المستقبؿ.

دراؾ كامميف بموقؼ الواليات المتحدة مف العػراؽ  ثالثا العراؽ: مف منظور الجنراؿ يعموف الذي تعززه معرفة وا 
سرحا لالنقسامات والصراعات الداخمية وساحة أساسية لتنظيـ سيبقى م 6022حتى بعد انسحابيا في نوفمبر 

 القاعدة.
القناعػة المركزيػػة التػػي توصػػؿ إلييػػا الجنػػراؿ يعمػػوف ىػػي أنػػو ال يتوقػػع عمػػى مػػدى عقػػد أو عقػػديف  بنػػاء جػػيش 
عراقي نظامي فاعال ومتفوقا مف حيث قدراتو التسميحية والبشرية، وادعى أف ىناؾ عدة قيود ومحػددات تقػؼ 

 ـ بناء جيش عراقي.أما
. مصمحة مشػتركة لقػوى إقميميػة ودوليػة فػي منػع العػراؽ مػف العػودة إلػى بنػاء جػيش قػوي حتػى ال ييػدد إمػا 2

دوؿ الجػػػوار أو دوال أخػػػرى، وقػػػد حػػػدد يعمػػػوف ىػػػذه القػػػوى فػػػي قائمػػػة شػػػممت عمػػػى المسػػػتوى الػػػدولي الواليػػػات 
 .6003يات المتحدة في شف الحرب عمى العراؽ المتحدة والدوؿ الغربية وخاصة بريطانيا التي شاركت الوال

 .القوى اإلقميمية حددىا كاآلتي: الكويت المممكة السعودية ودوؿ الخميج األخرى واألردف وتركيا.6
. القػوى الداخميػة يعمػػوف يػدعي أف ىنػاؾ قػػوى عديػدة فػػي داخػؿ العػراؽ تشػػكؿ عقبػة أمػاـ بنػػاء جػيش عراقػػي 3

 يديد.ألف بناء ىذا الجيش تعتبره مصدر ت
*األكػػػراد فػػػي شػػػماؿ العػػػراؽ معارضػػػتيـ إلعػػػادة بنػػػاء الجػػػيش العراقػػػي وتسػػػميحو ال يقتصػػػر عمػػػى البيانػػػات أو 

نما يترجـ إلى إجراءات عممية منيا.  التصريحات وا 
. أف القيػػادة التركيػػػة تتػػػدخؿ مباشػػػرة لػػدى الػػػدوؿ المصػػػدرة لمسػػػالح مثػػؿ الواليػػػات المتحػػػدة وبريطانيػػػا وأخيػػػرا 2

 ىناؾ دور كبير لألكراد في كبح الصفقة التي تـ التوصؿ إلييا.روسيا حيث كاف 
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. قوى أخرى تخشى أف يكوف الجيش العراقي الجديد الذي سيتـ بناؤه وتسميحو أداة في يد سمطة ذات توجو 6
ممػا سػيحوؿ الجػيش إلػى أداة بيػد ىػذه السػمطة  لفػرض إرادتيػا وسػيطرتيا عمػى البمػد وىػذا -كمػا زعػـ-طائفي 

 عمى األكراد بؿ أيضا عمى قوى وأحزاب أخرى.ليس قاصرا 
التقييـ النيائي الذي توصؿ إلييػا يعمػوف وبنػاء عمػى مػا يتػوافر لديػو مػف معطيػات مػف الػدوؿ الغربيػة وخاصػة 
الواليات المتحدة ودوؿ إقميمية وكذلؾ القيادة الكردية التي زعـ أف المؤسسة األمنية اإلسرائيمية مازالت تحتفظ 

ت معيػػا أف العػػراؽ لػػف تكػػوف بحوزتػػو قػػدرة عسػػكرية وأف الجػػيش سػػيبقى مجػػرد جيػػاز أمػػف بعالقػػات واتصػػاال
داخمي ميمتو التصدي لتنظيـ القاعدة الذي صعد مف عممياتو في اآلونة األخيرة بحيث عادت إلى مستوياتيا 

 السابقة أي عندما كاف الجيش األمريكي مازاؿ منتشرا في العراؽ.
يئػة اإلسػتراتيجية الجديػدة التػي تخمػو مػف تواجػد لقػوى فاعمػة وعمػى األخػص فػي عمى ضوء ما يسػميو بيػذه الب

يػػراف فػػإف إسػػرائيؿ تجػػد نفسػػيا مضػػطرة لمػػؿء  سػػاحاتيا العربيػػة باسػػتثناء ثػػالث قػػوى إقميميػػة إسػػرائيؿ وتركيػػا وا 
 الفراغ الناشئ عف تشكيؿ ىذه البيئة الجديدة.

 
 أما كيؼ يمأل الفراغ فقد أجاب يعموف كاآلتي:

 سرائيؿ اتخذت قرارا إستراتيجيا باالنتشار والتمدد خارج حدودىا:إ-2
أوال عمػػػى الصػػػػعيد البحػػػػري تبنػػػػي إسػػػتراتيجية الحػػػػوت أي االنطػػػػالؽ إلػػػػى البحػػػار والمحيطػػػػات والخػػػػروج مػػػػف 

 إستراتيجية السمكة أي البقاء عمى السواحؿ اإلسرائيمية.
ستنتشػر خػارج ميػاه  2و1رقاطات الصاروخية سعار القطع البحرية اإلسرائيمية الغواصات النووية الخمس والف

البحػػػر المتوسػػػط والبحػػػر األحمػػػر لتصػػػؿ إلػػػى المحػػػيط الينػػػدي إلػػػى السػػػاحؿ الينػػػدي وسػػػريالنكا ثػػػـ المحػػػيط 
 األطمسي والمحيط اليادي حيث تبني إسرائيؿ اآلف قاعدة بحرية في كؿ مف كولومبيا وبنما.

 احمو عمى المحيط األطمسي.إضافة إلى تسييالت بحرية يمنحيا المغرب في س
أو القػػػوات  23إقامػػػة قواعػػػد جويػػػة تػػػرابط فييػػػا وحػػػدات خاصػػػة سػػػواء مػػػف الكومانػػػدوس البحػػػري ىاشػػػييطت 

 المحمولة جوا، ىذه القواعد ستنتشر:
في المدخؿ الجنػوبي لمبحػر األحمػر وفػي كينيػا وفػي جيبػوتي وفػي جزيػرة جارسػيا التػي تتواجػد فييػا قاعػدة -2

ي الينػػد وفػػي سػريالنكا وفػػي سػػنغافورة كمػا سػػتقيـ قواعػػد جويػة فػػي إفريقيػػا فػي إثيوبيػػا وفػػي أمريكيػة رئيسػػية وفػ
 جنوب السوداف وفي ساحؿ العاج وفي حميج غينيا وفي اليوناف وفي قبرص.

اإلسرائيمية التي كانت ترابط في قاعدة إنجيرليؾ فػي  F16ىذا باإلضافة إلى وجود مفاوضات لعودة طائرات 
جة لتدخؿ أمريكي مكثؼ في نطاؽ االستعداد في المستقبؿ لمياجمة إيراف إذا لـ تستجب في جنوب تركيا نتي

 في تخمي إيراف عف برنامجيا النووي.2+1لمطالب دوؿ  6023عاـ 
الباحػػث فػػي الشػػؤوف األمنيػػة واإلسػػتراتيجية اإلسػػرائيمية يفسػػر مػػا نشػػر حتػػى اآلف عػػف ىػػذه الخطػػة عمػػى أنيػػا 

تمدد في ظؿ غياب القوة العربية الرادعة، وىذا ناجـ عف أف العػرب تخمػوا عػف أي خطة لالنتشار والتوسع وال
دور فػػػي الصػػػراع العربػػػي اإلسػػػرائيمي ألف الصػػػراع فيمػػػا بيػػػنيـ لػػػو األولويػػػة وتحشػػػد مػػػف أجمػػػو كػػػؿ الطاقػػػات، 

ارات واستشيد بما تفعمو الجامعة العربية حيث تجتمع عدة مرات في الشير مف أجؿ استصدار المزيد مف القر 
 ضد سوريا، ومف أجؿ تفكيؾ سوريا وتقويض قدراتيا بؿ كينونتيا كدولة.

 المركز العربي لمدراسات والتوثيؽ المعموماتي
60/3/6023، مركز الناطور لمدراسات واألبحاث  
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التي فجرىا الػرئيس األميركػي بػاراؾ أوبامػا، قبػؿ إقػالع طائرتػو مػف « ةالقنبم»: آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
المطػػار اإلسػػرائيمي، بإنجػػاز مصػػالحة بػػيف إسػػرائيؿ وتركيػػا، جػػاءت فػػي الوقػػت الػػذي كػػاف يبحػػث فيػػو رئػػيس 
الحكومػػة اإلسػػرائيمي بنيػػػاميف نتانيػػاىو، عػػػف سػػمـ ينػػػزؿ فيػػو عػػػف الشػػجرة التػػػي صػػعد إلييػػػا برفضػػو المطالػػػب 

 عد أحداث سفينة مرمرة، وفي مقدمتيا االعتذار عف مقتؿ تسعة أتراؾ.التركية، ب
خطػػوة أوبامػػا التػػي اعتبرىػػا األميركيػػوف إنجػػازًا كبيػػرًا جعػػؿ زيارتػػو ناجحػػة، لػػـ تكػػف مجػػرد أوكسػػجيف لنتانيػػاىو 
يساعده عمى تنفس الصعداء، إنما شكمت دعمًا كبيػرًا لموقفػو مػف ضػرورة مواجيػة المخػاطر المتصػاعدة ضػد 

رائيؿ عمػى مختمػػؼ الجبيػات، التػػي أطمقيػا فػػي الفتػرة األخيػػرة مػف حكومتػػو السػابقة ووصػػمت ذروتيػا عشػػية إسػ
االنتخابػات البرلمانيػة لتصػبح مػع تشػكيؿ حكومتػو الجديػدة واحػدة مػف اىػـ أىػداؼ ىػذه الحكومػة. فػال يختمػػؼ 

كيػػػا تمعػػػب دورًا ميمػػػًا إسػػػرائيمياف عمػػػى أف توقيػػػت المصػػػالحة لػػػيس صػػػدفة فػػػي ىػػػذا الوقػػػت بالػػػذات، إذ إف تر 
وأساسيًا فػي األحػداث السػورية وىػذا الػدور سػيزداد بدرجػة كبيػرة فػي المسػتقبؿ، فػي عيػد مػا بعػد األسػد عنػدما 

 تبدأ الترتيبات الجديدة المعدة لسورية.
وقد عجؿ مف الرغبة اإلسرائيمية في إغالؽ ممؼ الخالفات مع تركيا، تصاعد المواجيات الداخمية في سورية 

رابيػػػا مػػػف حػػػدود وقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػار مػػػع إسػػػرائيؿ. فقػػػد تزايػػػدت حػػػاالت إطػػػالؽ القػػػذائؼ باتجػػػاه القػػػوات واقت
اإلسػػػرائيمية فػػػي الجانػػػب المحتػػػؿ مػػػف ىضػػػبة الجػػػوالف. وفػػػي يػػػـو األحػػػد األخيػػػر، تحولػػػت ىػػػذه القػػػذائؼ إلػػػى 

لمجػػػيش تسػػػبب فػػػي تػػػدمير موقػػػع « تمػػػوز»صػػػواريخ، أطمػػػؽ خالليػػػا الجػػػيش اإلسػػػرائيمي صػػػاروخًا مػػػف طػػػراز 
السوري وقتؿ جندييف. وجاء ىذا الحادث ليدعـ موقؼ نتانياىو ومف يقؼ وراءه في أىمية التقارب مع تركيا. 
وقػػد اسػػتخدمو نتانيػػاىو لمػػرد عمػػى األصػػوات اإلسػػرائيمية التػػي انتقدتػػو عمػػى محادثتػػو مػػع نظيػػره التركػػي رجػػب 

 «.تيانًا لمكرامة اإلسرائيميةتنازاًل بخسًا وام»طيب أردوغاف واعتبرت االعتذار اإلسرائيمي 
 

 إضعاؼ إليراف وسورية
سػرائيؿ ىػو لعبػة حػرب اسػميا سػورية.  لكف المقربيف مف نتانياىو اعتبروا ما فعمو أوباما بالتنسيؽ مع تركيػا وا 
وقػػالوا بشػػكؿ واضػػح إف االعتػػذار لتركيػػا ينبػػع مػػف تفكػػؾ نظػػاـ بشػػار األسػػد فػػي مػػوازاة التنسػػيؽ الػػذي تطالػػب 

تحػػدة بػو مػػع كػػؿ مػا ينطػػوي عميػػو ذلػؾ. وأضػػاؼ مسػؤوؿ فػػي مكتػػب نتانيػاىو إف قػػرار المصػػالحة الواليػات الم
وقػػد اعتػػذرت إسػػرائيؿ عػػف األخطػػاء العممياتيػػة »اتخػػذ انطالقػػًا مػػف الفيػػـ والرغبػػة فػػي إنيػػاء األزمػػة مػػع تركيػػا. 

تركيػا ىػي ذات  التي وقعت في مرمػرة عمػى أسػاس حقيقػة أنػو فػي الشػرؽ األوسػط شػبكة العالقػات بيننػا وبػيف
 «.أىمية كبيرة في ما يتعمؽ بسورية وغير سورية

فػػي الحكومػػة اإلسػػرائيمية الجديػػدة إجمػػاع عمػػى أىميػػة مصػػالحة تركيػػا لحاجػػة توثيػػؽ عالقػػات كيػػذه، فػػي ظػػؿ 
األوضاع التي تعصؼ في المنطقة. وكما قالت الوزيرة تسيبي لفني فإف ىذه الخطوة تشكؿ أىمية استراتيجية 

ائيؿ. ورأت أف األوضػػػاع فػػي المنطقػػػة تتطمػػب تشػػكيؿ تحالفػػػات جديػػدة، كالتحػػػالؼ بػػيف إسػػػرائيؿ وأمنيػػة إلسػػر 
 وتركيا، لمواجية المخاطر المتصاعدة في المنطقة والتغيرات اإلقميمية المحيطة.

لفات والتحالفات الجديدة باتت مطمبًا بارزًا بيف اإلسرائيمييف، إذ تتعالى األصوات الداعية إلى توسيع ىذه التحا
عػػادة النظػػر فػػي شػػبكة العالقػػات مػع الػػدوؿ المجػػاورة، لمواجيػػة المخػػاطر المتصػػاعدة، وسػػورية  فػي المنطقػػة وا 

ومػع تزايػد «. حػزب اهلل»تشكؿ ىدفًا مركزيًا ليذه التحالفات باعتبار أف إضعافيا يعني إضعاؼ إيػراف وكػذلؾ 
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فاألزمة تحتدـ وسورية تتفكؾ ومخزوف  التخوفات اإلسرائيمية مف األوضاع في سورية جاءت ىذه المصالحة،
األسػػمحة المتطػػورة بػػدأ يخػػرج مػػف سػػيطرة الجػػيش السػػوري، والخطػػر األكبػػر، بالنسػػبة إلػػى إسػػرائيؿ، أف تسػػقط 

 في لبناف، كما يؤكد مسؤولوف أمنيوف وسياسيوف.« حزب اهلل»بأيدي تنظيمات إرىابية أو أف تنقؿ إلى 
ولوف فييا بشكؿ واضح أنيا ستعمؿ عمى إحباطو بالقوة. وبعالقة ووضع كيذا ترفضو إسرائيؿ، بؿ أعمف مسؤ 

جيدة مع تركيا ومساندة خارجية مف الرئيس األميركي يكوف تنفيػذ العمميػة أسػيؿ وأفضػؿ ألنيػا سػتكوف بتأييػد 
 أميركي ودعـ تركي.

يس وزيػػػر الػػػدفاع الجديػػػد، موشػػػيو يعػػػالوف، الػػػذي شػػػغؿ خػػػالؿ السػػػنوات الػػػثالث الماضػػػية منصػػػب نائػػػب رئػػػ
الحكومة ووزير الشػؤوف االسػتراتيجية، لػـ يفعػؿ شػيئًا فػي حينػو لػدفع عمميػة المصػالحة مػع تركيػا، ولكنػو وجػد 
نفسػػػو مرحبػػػًا بيػػػا ىػػػذه المػػػرة، عمػػػى رغػػػـ أف تركيػػػا لػػػـ تتراجػػػع عػػػف مطالبيػػػا. واعتبػػػر يعػػػالوف، وىػػػو يتحمػػػؿ 

لمثػػؿ ىػػذه المصػػالحة وأف  المسػػؤولية األولػػى عػػف ضػػماف امػػف إسػػرائيؿ، أف األوضػػاع فػػي سػػورية سػػبب قػػوي
تعزيز العالقات بيف إسرائيؿ والمنطقة يخرجيػا مػف حػاؿ العزلػة ثػـ يجعميػا داخػؿ تحالفػات تقوييػا فػي حممتيػا 
لمواجيػػػة مػػػا تعتبػػػره مخػػػاطر متصػػػاعدة ضػػػدىا. فيعػػػالوف وأجيػػػزة األمػػػف والقيادتػػػاف العسػػػكرية والسياسػػػية فػػػي 

واستئناؼ التنسيؽ األمني مصمحة كبيرة إلسرائيؿ، في ضوء  إسرائيؿ يدركوف تمامًا أف في التحالؼ مع تركيا
 تفكؾ سورية وترسخ عناصر الجياد العالمي خمؼ الحدود، وفؽ التقويـ اإلسرائيمي.

 
 صداقة ضرورية

الجنراؿ السابؽ في الجيش اإلسرائيمي عاموس جمبػواع الػذي شػغؿ منصػب مسػاعد رئػيس وحػدة االسػتخبارات 
االسػػػتراتيجي واالعتػػػذار  -اسػػػتئناؼ العالقػػػة مػػػع تركيػػػا فػػػي السػػػياؽ اإلقميمػػػي  لألبحػػػاث العسػػػكرية، يػػػرى أف

 مؤشراف إلى تغمب االعتبار االستراتيجي عمى الكبرياء لدى نتانياىو.
وكػاف جمبػواع واضػػحًا فػي ربطػػو بػيف المصػالحة مػػع تركيػا والممػػؼ السػوري والػرئيس األميركػػي، المحػرؾ ليػػذه 

مػػي تغيػػر تمامػػًا. والسياسػػة التػػي أعمػػف عنيػػا أوبامػػا فػػي القػػاىرة قبػػؿ أربػػع المحػػيط اإلقمي« المصػػالحة. يقػػوؿ:
سػػػنوات، وتميػػػزت بعناقػػػو لمعػػػالـ العربػػػي واإلسػػػالمي فػػػي مقابػػػؿ تػػػرؾ أصػػػدقاء الواليػػػات المتحػػػدة انطالقػػػًا مػػػف 
اإليمػػػػاف بػػػػأف المسػػػػمميف سيشػػػػكروف أميركػػػػا، فػػػػي ظػػػػؿ القناعػػػػة بػػػػأف وقػػػػؼ المسػػػػتوطنات سػػػػيدفع إلػػػػى األمػػػػاـ 

ار في الشرؽ األوسط، ىذه سياسة انيارت وتحطمت. والمنطقػة اليػـو تشػتعؿ والصػديقة شػبو الوحيػدة باالستقر 
لمواليات المتحدة في المنطقة ىي إسرائيؿ وىي الدولػة الوحيػدة فػي العػالـ التػي يمكػف ألوبامػا أف يسػتقبؿ فييػا 

، يقػػوؿ «سػػيـ آمػػف يحقػؽ األربػػاحكممػؾ. ىػػذا ىػو المكػػاف الوحيػػد فػي العػػالـ الػػذي يوجػد لمواليػػات المتحػػدة فيػو 
جمبواع. ويشير إلى أف توتر العالقة بيف إسرائيؿ والدولة الصديقة الثانية ألميركػا فػي المنطقػة، تركيػا، يجعػؿ 

التعاوف بينيما ضروري لمعالجػة »الوضع معقدًا بالنسبة إلى واشنطف، في ظؿ األوضاع اإلقميمية ويضيؼ: 
 «.في المنطقة، وىو الحريؽ في سورية المشكمة الفورية واألكثر اشتعاالً 

والمصػػالحة التركيػػػة التػػػي تعػػػود فػػػي المصػػػمحة إلسػػػرائيؿ مػػػف النػػػاحيتيف االسػػػتراتيجية واألمنيػػػة، ليسػػػت الخيػػػر 
الوحيػػد الػػذي جمبتػػو زيػػارة أوبامػػا. فوفػػؽ الجنػػراؿ اإلسػػرائيمي ىنػػاؾ أربعػػة أمػػور جمبتيػػا ىػػذه الزيػػارة إلسػػرائيؿ، 

 ص وىي:عمومًا، ونتانياىو بشكؿ خا
< العالقػػات الشخصػػية الوثيقػػة بػػيف أوبامػػا ونتانيػػاىو. ىػػذه عالقػػة كميػػا مصػػمحة وطنيػػة أميركيػػة، وليػػذا فإنيػػا 

 «.مالطفة لغرض الصفعة»ستصمد وىي ليست بمثابة 
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< الدعـ األمني والمالي البعيد المدى كي تحصؿ إسرائيؿ عمى ما يكفي مف القوة لمواجية التيديػدات وحػدىا 
 فيما تدعميا الواليات المتحدة وتشكؿ ليا سندًا قويًا ليا. عند الحاجة،

 < استئناؼ العالقة االستراتيجية مع تركيا، وىذا ميـ أواًل وقبؿ كؿ شيء لمواليات المتحدة.
< مػػنح حريػػة عمػػؿ سياسػػي واسػػع إلسػػرائيؿ فػػي المسػػيرة السياسػػية فػػي ظػػؿ تحديػػد حػػدود الجبيػػة: مػػف جيػػة 

رائيؿ كدولػة ييوديػة، ال شػروط لممفاوضػات التػي ينبغػي أف تػؤدي فػي نيايػة اعتراؼ فمسطيني بحؽ وجود إسػ
، واألمػػػف لمػػػواطني «قابمػػػة لمترسػػػيـ»المطػػػاؼ إلػػػى قيػػػاـ دولػػػة قوميػػػة فمسػػػطينية ذات قػػػدرة عمػػػى عػػػيش وحػػػدود 

إسرائيؿ ىو العنصر المركزي والحيػوي فػي كػؿ تسػوية. ومػف الجيػة األخػرى، وقػؼ االحػتالؿ ووقػؼ اسػتمرار 
 عمى الشعب الفمسطيني.السيطرة 

اإلسػػػرائيمية  -أمػػا البروفسػػػور أيػػػاؿ زيسػػػر، الخبيػػػر فػػػي شػػؤوف الشػػػرؽ األوسػػػط، فيػػػرى أف المصػػػالحة التركيػػػة 
تساىـ بشكؿ إيجابي في دعػـ المصػالح األمنيػة واالقتصػادية المشػتركة بػيف البمػديف، وسػورية تبقػى المصػمحة 

جانػػب حقػػوؿ الغػػاز فػػي أنحػػاء الحػػوض الشػػرقي مػػف األكبػػر. ويشػػير زيسػػر إلػػى أىميػػة المصػػالحة أيضػػًا فػػي 
البحػػر المتوسػػط. إذ إف التعػػاوف مػػع تركيػػا عمػػى اسػػتغالؿ الحقػػوؿ فػػي المسػػاحة التركيػػة أو التعػػاوف عمػػى بيػػع 

 الغاز اإلسرائيمي بأنابيب إلى أوروبا عف طريؽ تركيا أمر ميـ لمدولتيف.
يراف ىما القضيتاف الساخنتاف لدى سرائيؿ، وىذا بحد ذاتو يعطي أىمية ليذه  ويرى زيسر أف سورية وا  تركيا وا 

الثػػورة فػػي سػػورية، التػػي راىػػف عمييػػا أردوغػػاف، لػػـ تنتقػػؿ إلػػى أي مكػػاف وأصػػبحت ىػػذه « المصػػالحة ويقػػوؿ:
الدولة مستنقعًا أخذت تركيا تغرؽ فيو، مف دوف أف يدرؾ أردوغاف كيؼ يفضي إلى إسقاط بشار األسد، كمػا 

السالح المتقدـ، الذي قد يقع في أيد غير مسؤولة، وال يعرؼ كيؼ يعػالج اليقظػة  ال يعرؼ كيؼ يعالج تيديد
الكردية في سورية، وال يعرؼ آخر األمػر كيػؼ يمنػع سػقوط سػورية فػي أيػدي مجموعػات جياديػة متطرفػة إذا 

 «.انيار نظاـ بشار األسد
لشرؽ األوسط عمى أثػره كشػفا بػؿ الربيع العربي والزعزعة التي أصابت ا« أما مف جية إيراف فيرى زيسر أف:

يػػراف. فالػػدولتاف تتصػػارعاف عمػى التػػأثير وعمػػى السػػيطرة فػػي العػػراؽ وسػػورية والسػػاحة  عمقػا اليػػوة بػػيف تركيػػا وا 
 «.الفمسطينية وفي لبناف أيضاً 
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 أبو مرزوؽ: عناصر مف السمطة في راـ اهلل تسرب معمومات غير صحيحة حوؿ مجزرة رفح 56
مجزرة رفح متيمة عػددا مػف  يموضوعا حوؿ منفذ« األىراـ العربى»بعد أف نشرت ي: أحمد السيوف -حوار 

قيادات المقاومة اإلسالمية حماس، األمر الذى أثار ضجة واسعة وردود أفعاؿ عمى كؿ المستويات، اتجيػت 
الػػذى طرحنػػا عميػػو كػػؿ  إلػػى الرجػػؿ الثػػانى فػػى حركػػة حمػػاس الػػدكتور موسػػى أبػػو مػػرزوؽ،« األىػػراـ العربػػى»

 وىذا بعض ما جاء في الحوار: .. األسئمة المثارة حوؿ ىؤالء الشباب وحقيقة األمر
 

< وجيت فى الفترة األخيرة اتيامات إلى حركة حماس بتيديد األمف القػومى المصػرى، وكػاف أبرزىػا التحقيػؽ 
نفػػذة لمعمميػػة فػػى رفػػح والتػػى راح وتػػـ اتيػػاـ حركػػة حمػػاس بأنيػػا ىػػى الم« األىػػراـ العربػػى»الػػذى نشػػر بمجمػػة 

 جنديًا مصريًا؟ 23ضحيتيا 
ىػذا كمػػو كػػالـ مرسػؿ، وال أسػػاس لػػو مػف الصػػحة، ولقػػد نفػاه المتحػػدث الرسػػمي باسػـ الجػػيش المصػػري، ونفتػػو 

 كذلؾ الرئاسة، ومصدر في المخابرات العامة المصرية استيجف ىذا الكالـ.
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مػف أعػدائيا المحتمػيف الصػياينة خػارج حػدود فمسػطيف، وىػي  لـ تسػتيدؼ أيػاً ” كتائب القساـ“الجميع يعمـ أف 
لػػـ تسػػتيدؼ مػػف نػػاؿ مػػف قادتيػػا ومػػف رموزىػػا خػػارج فمسػػطيف، عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ محاولػػة اغتيػػاؿ األخ خالػػد 

، واستشياد واغتياؿ كؿ مف المبحوح، في دبي باإلمارات العربية المتحدة، وعز 2553مشعؿ، في عماف عاـ 
في دمشؽ، وفي سوريا، وكذلؾ عمميات خطؼ بعػض كػوادر الحركػة مػف أوروبػا الشػرقية الديف الشيخ خميؿ، 

ونقميـ إلػى إسػرائيؿ. نحػف حصػرنا قتالنػا وجيادنػا ضػد مػف يحتػؿ أراضػينا داخػؿ بالدنػا فمسػطيف وحػيف نكػوف 
عػو فعمنا ذلؾ مع عدونا المغتصػب ألراضػينا ويقتمنػا كػؿ يػـو ولػـ ننجػر إلػى مخططاتػو بنقػؿ سػاحة معركتنػا م

خارج حدود فمسطيف، فيؿ يعقؿ بعد ذلػؾ أف نسػتيدؼ أشػقاءنا فػي مصػر، ىػؿ يعقػؿ أف نسػتيدؼ مػف نعتقػد 
أنيػػـ السػػند والمػػدد والمعػػيف بعػػد اهلل تعػػالى، وىػػؿ ممكػػف أف يكػػوف ىػػؤالء القػػادة الػػذيف ورد اسػػميـ فػػي التقريػػر 

ت إسػػرائيمية فاشػػمة الغتيػػاليـ، سػػنة، وجػػرت عػػدة محػػاوال 21المفبػػرؾ وىػػـ المطموبػػوف لإلسػػرائيمييف ألكثػػر مػػف 
 ىؿ يعقؿ أف يكونوا قد فكروا أصاًل بالقياـ بمثؿ ىذا األمر؟.

 
 < فى رأيؾ ما المصادر التى اعتمدت عمييا الجيات التى سربت ىذه االتيامات إلى اإلعالـ؟
عد جريمة مقتؿ فى الحقيقة نحف تتبعنا مصادر ما نشر، وتبيف أنيا في مجمميا تكرار لما سبؽ وأف تـ نشره ب

الجنػػػود المصػػػرييف مباشػػػرة، سػػػواء مػػػا تػػػـ نشػػػره فػػػي الصػػػحافة اإلسػػػرائيمية وبعػػػض المواقػػػع الصػػػييونية كموقػػػع 
أو ما كاف فػي جػزء منيػا تسػريبات مػف مصػادر خميجيػة زودتيػا فييػا مصػادر فمسػطينية، وأخػرى مػف ” ديبكا“

 حؼ والمجالت المصرية.صحؼ غربية نقمت عف مصادر لـ تحدد مف ىي، ثـ تنقؿ عنيا بعض الص
أنا طمبت مف الصحفي كاتب التقرير أف يزودنا بما قيؿ وادعى أنػو مصػدر لممعمومػات وأنػو مػف أحػد قيػادات 

ولـ أجد لديو أية إجابة إال قولو: إنو لف يكشؼ عف مصادره، قمت لو ما نشػرتو لػـ يكػف إال تجميعػًا ” حماس“
وى الحديث المفترى بإلصاؽ التيمة بثالثػة أسػماء مػف قيػادات وتكرارًا لما سبؽ وتـ نشره ليس فيو أى جديد س

المقاومػػة المعروفػػة والمطموبػػة لالحػػتالؿ الصػػييوني وىػػي أسػػماء ليسػػت سػػرية أو مجيولػػة وكػػاف الغػػرض مػػف 
الزج بيذه األسماء إيياـ القارئ بأف ىنػاؾ اكتشػافًا سػريًا جديػدًا لمعناصػر المنفػذة أو المخططػة وال يعمػـ كاتػب 

أف ىػذه األسػماء مػف القيػادات المعروفػة لكػؿ األجيػزة األمنيػة السػيادية فػي مصػر وىػذه األجيػزة عمػى التقرير 
اتصػػاؿ دائػػـ مػػع ىػػذه األسػػماء، وبعضػػيا كػػاف لػػو دور بػػارز فػػي مفاوضػػات الجنػػدى األسػػير شػػاليط، وتحديػػدًا 

لمصػري بعػػد توقيػػع المجاىػد رائػػد العطػار الػػذى ظيػػر فػي وسػػائؿ اإلعػػالـ وىػو يسػػمـ الجنػدى شػػاليط لمجانػػب ا
 الصفقة بصحبة القائد الشييد أحمد الجعبري.

 
 < ىؿ تأثرت العالقة ما بيف حماس واألجيزة األمنية المصرية بعد حادث رفح؟

عمػػى العكػػس تمامػػا فػػإف عالقاتنػػا بػػاألجيزة األمنيػػة المصػػرية عمػػى أحسػػف صػػورة خصوصػػًا مؤسسػػة الجػػيش، 
ىػػػي الجيػػات السػػػيادية المسػػئولة عػػػف أمػػف سػػػيناء وحػػدودىا، لػػػـ والمخػػابرات العسػػكرية، والمخػػػابرت العامػػة، و 

تنقطع بيا اتصاالتنا قبؿ وبعد حادثة رفح األليمة واتصاالتنا بيذه األطراؼ مسػتمرة وباختصػار نقػوؿ: إف مػا 
 يخص أمف مصر والحفاظ عميو يعنينا في فمسطيف، ومف المسمـ بو أف أمف مصر ىو أمف لفمسطيف.

 
 ركة فتح ىى مف تقؼ خمؼ ىذه الحممة اإلعالمية الشرسة ضد حماس؟< ىناؾ مف يقوؿ إف ح

ىنػػػاؾ عناصػػػر مػػػف السػػػمطة فػػػي راـ اهلل تسػػػرب معمومػػػات غيػػػر صػػػحيحة كجػػػزء مػػػف الحػػػرب ضػػػد حمػػػاس، 
واسػػػتمرارًا فػػػي محػػػاوالت تشػػػويو المقاومػػػة وىػػػؤالء ال يػػػدركوف أف الشػػػعب الفمسػػػطيني كمػػػو متضػػػرر مػػػف ىػػػذه 
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خصوصًا أبناء شعبنا المقيميف في مصر، ومف ىنػا أناشػد السػفير الفمسػطيني التسريبات ومف ىذه الفبركات، 
فػػػي مصػػػر أف يتعامػػػؿ كسػػػفير لكػػػؿ الشػػػعب الفمسػػػطيني، ولػػػيس كسػػػفير لفئػػػة دوف أخػػػرى وعميػػػو أف يتصػػػدى 

 لحمالت الكذب واالفتراء التى تطاؿ كؿ الفمسطينييف داخؿ وخارج مصر وتنعكس بالسمب عمييـ.
 

الحاليػػة إلػػى القػػاىرة وعمػػا إذا كانػػت ليػػا عالقػػة ” حمػػاس“المكتػػب السياسػػي لحركػػة  < مػػاذا عػػف زيػػارة رئػػيس
 بالحممة اإلعالمية ضد الحركة؟

ال عالقة لزيارة األخ أبو الوليد بالحممة اإلعالمية ضد الحركة في مصر والزيػارة اعتياديػة وتصػادؼ حػدوثيا 
 «.األىراـ العربي»نشر تقرير مع ارتفاع وتيرة الحممة اإلعالمية ضدنا وىي مرتب ليا قبؿ 

 
< مػػا صػػحة الخبػػر الػػذى تناولتػػو وسػػائؿ اإلعػػالـ بػػأف وزيػػر الػػدفاع المصػػري رفػػض طمبػػًا مػػف الػػرئيس مرسػػي 

 لمقاء مع قادة حماس؟
ال صػحة مطمقػػًا ليػػذا الحػػديث وال توجػػد أيػة ترتيبػػات وال أيػػة طمبػػات لعقػػد لقػاء بػػيف وفػػد الحركػػة، برئاسػػة خالػػد 

 السياسى، الذى يزور القاىرة حاليا، والفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع.مشعؿ، رئيس المكتب 
ولكؿ فمسطيني، لكػف لػيس مػف ” حماس“المقاء بالفريؽ عبد الفتاح السيسي، شرؼ لحركة المقاومة اإلسالمية 

بالمسػئوليف أف تمتقى أى وزير دفاع عربي أو مصػري، ال سػابقًا وال حاضػرًا، وحمػاس تمتقػى ” حماس“سياسة 
في مصر سواًء في الرئاسػة أو اإلخػوة فػي جيػاز المخػابرات العامػة أصػحاب العالقػة والمسػئوليف عػف الممػؼ 

 الفمسطيني في مصر.
والتػػى تكػػوف غالبػػًا مصػػدرىا ” حمػػاس“يػػأتى نشػػر مثػػؿ ىػػذه األخبػػار اسػػتمرارًا لمحممػػة اإلعالميػػة ضػػد حركػػة 

ييونية وتنقػػؿ عنيػػا بعػػض الصػػحؼ ووسػػائؿ اإلعػػالـ العربيػػة الصػػحافة اإلسػػرائيمية ومواقػػع االسػػتخبارات الصػػ
 والمصرية.

 
< ىنػػػاؾ مػػػف صػػػور حػػػادث رفػػػح عمػػػى أنػػػو اختػػػراؽ أمنػػػى إسػػػرائيمى وىنػػػاؾ مػػػف ردد بػػػأف حمػػػاس تياونػػػت أو 

 تعاونت مع ىذا األمر؟
فػي  ”حمػاس“فى رأيى أنو تـ توجيو اتيامات إلى حركة حماس بسبب التدافع السياسي بمصر فتـ الزج باسػـ 
فمسػػػطينية   قضػػية رفػػػح، فاألنفػػاؽ المصػػػرية الفمسػػػطينية ليػػا معبػػػراف والحػػدود بػػػيف الػػػدولتيف مسػػئولية مصػػػرية

 ”.مشتركة، فال يمكف أف نمقي بأعباء قضايا حدودية عمى طرؼ واحد فقط
وأؤكػػػد أف حركػػػة حمػػػاس تتعػػػاوف مػػػع األجيػػػزة األمنيػػػة المصػػػرية لموصػػػوؿ إلػػػى حقيقػػػة األمػػػور، كمػػػا أف كػػػؿ 

مات التي لدينا في كؿ القصص األمنية نقدميا لمجانب المصري دوف إبطاء، وفوجئنا بحادث رفح كما المعمو 
ذا نظرنػػا إلػػى األمػػر بعػػيف مدققػػة نجػػد أف ىنػػاؾ تسػػاؤاًل عػػف أسػػباب اسػػتخداـ  فػػوجئ بيػػا الجانػػب المصػػري، وا 

لمسيارة التي كانت تحمؿ األفراد القوات األمنية اإلسرائيمية لمقنابؿ الحارقة وسرعة قصؼ الطائرات اإلسرائيمية 
 ”.المسئوليف عف حادثة رفح، واستخداـ القنابؿ الحارقة حتى ال يتـ التعرؼ عمى ىوية ىؤالء المجرميف

كمػػا أحػػب أف أوضػػح أمػػرا ميمػػًا وىػػو أننػػا لػػـ نسػػتيدؼ أي مػػواطف إسػػرائيمي خػػارج فمسػػطيف، فكيػػؼ نسػػتيدؼ 
 مصرييف ونحوؿ عداءنا لمصر ونحف أصحاب قضية؟!

 65/3/6023، العربي األىراـ
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 مؤتمر "ىرتسيميا" يرسـ خارطة القمؽ اإلسرائيمية 57
 عدناف أبو عامر
جػاء انعقػاد مػؤتمر "ىرتسػيميا" اإلسػرائيمي ىػذا العػاـ وسػط تيديػدات متالحقػة تعيشػيا الدولػة، ومخػاوؼ تعػاني 

ر مػػف القػػادة اإلسػػرائيمييف، منيػػا بفعػػؿ التطػػورات المتسػػارعة فػػي المنطقػػة، ممػػا دفػػع بإدارتػػو إلشػػراؾ عػػدد كبيػػ
وشخصػػػيات دوليػػػة بينيػػػا رؤسػػػاء ووزراء أوروبيػػػوف، وكبػػػار المسػػػؤوليف فػػػي مؤسسػػػات ومنظمػػػات اقتصػػػادية 

 عالمية.
 
 
 

 أىمية المؤتمر
يعتبػػر مػػؤتمر "ىرتسػػيميا" أحػػد أىػػـ المػػؤتمرات األمنيػػة اإلسػػتراتيجية إلسػػرائيؿ، ويسػػعى لمسػػاعدتيا فػػي تحديػػد 

قميميػػًا ودوليػػا، وفػػي جميػػع المجػػاالت: سياسػػيًا المخػػاطر األمنيػػة التػػي ت حػػيط بيػػا، وكيفيػػة مواجيتيػػا: محميػػًا وا 
ستراتيجيًا.  واقتصاديًا وأمنيًا وعسكريًا وا 

ويعقػػد المػػؤتمر فػػي المركػػز متعػػدد المجػػاالت بمنطقػػة ىرتسػػيميا، وىػػي مدينػػة تػػـ تشػػييدىا عمػػى أنقػػاض قريػػة 
السػػـ عمييػػا تيمنػػًا باسػػـ "تيػػودور ىرتػػزؿ" مؤسػػس الحركػػة فمسػػطينية دمرىػػا الجػػيش اإلسػػرائيمي، وأطمػػؽ ىػػذا ا

 الصييونية.
ويصػػػفو كثيػػػر مػػػف اإلسػػػتراتيجييف اإلسػػػرائيمييف بأنػػػو مػػػف أىػػػـ المػػػؤتمرات فػػػي الدولػػػة، سػػػواء لطبيعػػػة الشػػػؤوف 
اإلستراتيجية التي يناقشيا، أو لجية مشاركة أركاف الدولػة فيػو بػدًءا بػالرئيس، ورئػيس الػوزراء، وقائػد الجػيش، 

 وصناع القرار رفيعي المستوى.
 20ومف الميـ اإلشارة إلػى أف مػؤتمر ىرتسػيميا يػأتي فػي إطػار سمسػمة مػؤتمرات سػنوية بػدأت قبػؿ أكثػر مػف 

، تحت عنواف "ميزاف المناعة واألمف القومي"، بمبادرة مف 6000سنوات، إذ انعقد المؤتمر األوؿ نياية العاـ 
ي جياز الموساد, وشغؿ منصب المستشار السياسػي السػابؽ لػرئيس البروفيسور "عوزي آراد"، ضابط سابؽ ف

الػػػوزراء "بنيػػػاميف نتنيػػػاىو"، ممػػػا يػػػدفع كثيػػػرًا مػػػف المشػػػاركيف الػػػدائميف فيػػػو ألف يطمػػػؽ عمػػػى المػػػؤتمر "العقػػػؿ 
 الجماعي اإلستراتيجي المفكر لمدولة"!

اليويػػػػة، والتعمػػػػيـ، واإلسػػػػتراتيجية ييػػػػتـ المػػػػؤتمر بالدرجػػػػة األولػػػػى بالمسػػػػألة الديمغرافيػػػػة، ومػػػػا يتعمػػػػؽ بقضػػػػايا 
العسكرية، واألمف، والبحث العممي، واالقتصاد، حيث تنبثػؽ أىدافػو مػف التركيػز عمػى ييوديػة الدولػة. ويمكػف 
القػػػوؿ بػػػأف شػػػعورىا بمػػػا يوصػػػؼ ب"أزمتيػػػا الوجوديػػػة المتفاقمػػػة" تمخضػػػت عنػػػو والدة فكػػػرة المػػػؤتمر، الػػػذي 

 يبرز أثره عمى الساحة الداخمية إلسرائيؿ.استطاع أف يظير بشكؿ سريع إلى الضوء، و 
 

ويمكف معرفة أىمية المؤتمر وتأثيراتو بعيدة المدى عمى الدولة وقراراتيا، بالنظر إلى عدد مف جداوؿ أعمالػو 
 المتنوعة عمى مدار السنوات الماضية، والتي احتوت العديد مف القضايا المفصمية في إسرائيؿ، مف أىميا:

 وأداء الحكـ. مراجعة الحسابات -2
 صعود اإلسالـ السياسي في منطقة الشرؽ األوسط. -6
 إنتاج الغاز، واستقالؿ إسرائيؿ في مجاؿ الطاقة. -3
 الحرب "السيبيرية" مف النظرية إلى التطبيؽ. -0
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 احتواء طموحات إيراف اإلستراتيجية. -1
 تحديد أولويات التنمية اإلقميمية. -2
 ت المتحدة وأوروبا وحمؼ شماؿ األطمسي.الدور اإلستراتيجي لمواليا -3
 إسرائيؿ والسوؽ العالمية. -4
 أيف يتجو المجتمع اإلسرائيمي. -5

 إسرائيؿ األمنية في دوؿ شرؽ أوسط مختمؼ. -20
وىكذا تعكس مؤتمرات ىرتسيميا السنوية تقويمات لنظرية األمف اإلسػرائيمي، وفػي الوقػت ذاتػو ترسػـ تصػورات 

 ؿ أف تقـو بو لمواجية التحديات التي تنتظرىا.حوؿ ما ينبغي إلسرائي
 

 المداوالت والنقاشات
الػذي أنيػى أعمالػو قبػؿ أيػاـ بالعديػد مػف المػداوالت الخاصػة والعامػة، وجمسػػات  6023حفػؿ مػؤتمر ىرتسػيميا 

النقػػػاش السػػػاخف فػػػي معظمػػػو، حيػػػث حػػػذرت أوراقػػػو المشػػػاركة مػػػف خطػػػورة تراجػػػع قػػػوة الواليػػػات المتحػػػدة فػػػي 
مقابؿ صعود قوى إقميمية معادية إلسرائيؿ، التي تجد نفسيا معزولة إسػتراتيجيًا، وال تجػد مػف تعتمػد المنطقة، 

 عميو في مواجية األخطار التي تطوقيا.
كما باتت إسرائيؿ عبئًا إستراتيجيًا عمى الواليات المتحدة، خاصة مع تصاعد االنتقادات ضدىا في العالـ، ما 

 ي ذريع.يعني أنيا منيت بفشؿ دبموماس
وطالب المشاركوف إسرائيؿ بأال تتعامى عػف المخػاطر والفػرص، ألف الخيػار الوحيػد أماميػا يكمػف فػي تسػوية 
الصراع مع الفمسػطينييف، خاصػة مػع مػا تقػوـ بػو قػوات األمػف الفمسػطينية فػي الضػفة الغربيػة مػف تعػاوف مػع 

 نظيرتيا اإلسرائيمية لفرض األمف، ومالحقة المسمحيف.
ظػػػـ السػػػنوات التػػػي اتخػػػذ المػػػؤتمر لنفسػػػو عنوانػػػًا محػػػددًا لمناقشػػػة القضػػػايا، كالتيديػػػد الػػػديمغرافي، وخالفػػػًا لمع

اإلرىػػاب الػػدولي، والخطػػر النػػووي اإليرانػػي، فقػػد حمػػؿ المػػؤتمر ىػػذا العػػاـ عنػػاويف أكثػػر غموضػػًا وعموميػػة، 
 تتناوؿ موقع إسرائيؿ مف التغيرات اإلقميمية الساخنة.

إسػػرائيميًا حػػوؿ التطػػورات المحتممػػة فػػي اإلقمػػيـ المحػػيط بإسػػرائيؿ، ولخصػػت العديػػد  وقػػد شػػيد المػػؤتمر انقسػػاماً 
مػػػف األوراؽ المشػػػاركة رؤيػػػة النخبػػػة اإلسػػػرائيمية لتػػػأثير الثػػػورات العربيػػػة فػػػي شػػػكؿ المنطقػػػة، ومػػػا أعقبيػػػا مػػػف 

ؿ شػػرؽ صػػعود لإلسػػالمييف إلػػى سػػدة الحكػػـ فػػي بعػػض البمػػداف، بػػالقوؿ: "لػػـ نعػػد نػػرى شػػرؽ أوسػػط جديػػدا، بػػ
 أوسط مختمفًا"!

ف كاف تعبير "الشرؽ األوسط الجديد" يحمؿ دالالت تتعمؽ بدمقرطة العالـ العربي، واقترابو مف قبوؿ تسوية  وا 
تعبير حذر  -وفقًا لممشاركيف في المؤتمر-سممية لمصراع العربي اإلسرائيمي، فإف "الشرؽ األوسط المختمؼ" 

تنبػؤات السياسػييف والخبػراء، خاصػة بعػد الفشػؿ فػي توقػع ثػورات  ينـ عف شػعور بعػدـ اليقػيف الػذي بػات يميػز
الربيع العربي، وىو ما يالحظ في انقساـ النخبة اإلسػرائيمية حػوؿ تبعػات صػعود اإلسػالمييف لسػدة الحكػـ فػي 

 أكثر مف بمد عربي.
سػػالمييف عمػػى أف ىيمنػػة اإل -إسػػرائيمييف وغػػربييف-ووفقػػًا ليػػذا المشػػيد، رأت أغمبيػػة المشػػاركيف فػػي المػػؤتمر 

المشػػيد السياسػػي فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػة، وبػػاألخص فػػي مصػػر، قػػد تقػػود لتػػداعيات خطيػػرة، وتقويػػة 
مشػػروع الجبيػػة اإلسػػالمية الموحػػدة ضػػد إسػػرائيؿ، أو عمػػى األقػػؿ انتشػػار الفوضػػى فػػي الجػػوار اإلقميمػػي ليػػا، 

 يد األمف اليومي لممواطف اإلسرائيمي.وتحوؿ بعض دولو إلى دوؿ فاشمة تستغميا الجماعات المعادية لتيد
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ورغػػـ أف غالبيػػة األبحػػاث المقدمػػة فػػي المػػؤتمر تقمػػؿ مػػف قػػدرة التيػػارات اإلسػػالمية التػػي صػػعدت لسػػدة الحكػػـ 
عمػػى القيػػاـ بمغػػامرات عسػػكرية تيػػدد األمػػف اإلسػػرائيمي، فػػإف القػػادة األمنيػػيف والسياسػػييف الػػذيف حضػػروا كثيػػرًا 

مػػاؿ أف يتحػػوؿ وصػػوؿ اإلسػػالمييف إلػػى الحكػػـ فػػي الػػوطف العربػػي إلػػى جبيػػة مػػف مداوالتػػو ركػػزوا عمػػى احت
 موحدة تعمؿ عمى تيديد وجود الدولة.

وىػػو مػػا عبػػر عنػػو رئػػيس األركػػاف اإلسػػرائيمي "بنػػي غػػانتس"، بقولػػو: "الحػػرب القادمػػة سػػتكوف قصػػيرة األمػػد، 
لمزدحمػػة بالسػػكاف إلحػػداث الفػػزع وسيسػػعى العػػدو القػػادـ مػػف أكثػػر مػػف جبيػػة لغػػزو إسػػرائيؿ، واختػػراؽ المػػدف ا

 والرعب بيف مواطنييا".
عممػػػًا بػػػأف تقػػػديرات أخػػػرى شػػػيدىا المػػػؤتمر لػػػـ تأخػػػذ ذلػػػؾ عمػػػى محمػػػؿ الجػػػد، السػػػيما فػػػي ظػػػؿ االنقسػػػامات 
المذىبيػػػة والعرقيػػػة فػػػي المنطقػػػة، فضػػػاًل عػػػف أف الثػػػورات العربيػػػة سػػػتزيد مػػػف اىتمػػػاـ كػػػؿ بمػػػد عربػػػي بنفسػػػو 

سالميًا.وبمشكالتو الداخمية، عمى ح  ساب القضايا القومية عربيًا وا 
ىنا يبدو ميمًا التحذير مما ينشر مف نقاشات مؤتمرات ىرتسيميا، ألف كاتب ىذه السطور سبؽ لػو وأف تػرجـ 
عػػددًا مػػػف وثػػػائؽ المػػػؤتمر السػػػنوية فػػي أعػػػواـ سػػػابقة، ورأى أف بعػػػض مػػػا يػػأتي فييػػػا عمػػػى لسػػػاف المسػػػؤوليف 

 يستيدؼ التأثير السياسي عمى خصـو إسرائيؿ. -رؤساء األجيزة األمنية سواء وزراء الدفاع، أو-الرسمييف 
ومف ىنا، يغدو مفيومًا ما يحاوؿ المؤتمر تمريره مف رسائؿ تستيدؼ حشد التأييػد الغربػي، مػا يعنػي أنػو يعػد 

مر مػػػػؤتمرًا تقييميػػػػًا شػػػػاماًل لكػػػػؿ مرحمػػػػة تمػػػػر بيػػػػا إسػػػػرائيؿ، وتسػػػػتعد فييػػػػا لمرحمػػػػة مقبمػػػػة، وبالتػػػػالي فيػػػػو مػػػػؤت
 إستراتيجي يوظؼ في خدمتيا، وسياساتيا ومستقبميا.

 
 توصيات صناع القرار

فػػػػي ختػػػػاـ فعاليػػػػات مػػػػؤتمر ىرتسػػػػيميا ىػػػػذا العػػػػاـ، حػػػػرص المنظمػػػػوف عمػػػػى أف يرفعػػػػوا توصػػػػياتيـ لمحكومػػػػة 
 اإلسرائيمية الجديدة، ويقدموا ليا تصوراتيـ المتوقعة لمآالت األمور في المحيط اإلقميمي إلسرائيؿ.

زت التحديات األمنية والتخوفات العسكرية عمى صػدر أولويػات التوصػيات المرفوعػة، عمػى اعتبػار أف وقد بر 
 إسرائيؿ تعيش في عصر يتمّيز بمتغّيرات عميقة، سريعة وغير متوّقعة.

وكما قاؿ وزير الشؤوف اإلستراتيجية "داف مريدور" فإف الدولة تستعد ؿ"حرب األمس، وليس بالضرورة لحرب 
ألػػػؼ خميػػػة مسػػػمحة معاديػػػة،  30جيػػػوش معاديػػػة، أمػػػا اليػػػـو فمػػػدييا  0-3نػػػو فػػػي العػػػادة كػػػاف لػػػدييا الغػػػد"، أل

والسالح اليوـ منتشر جدا، ولذلؾ قد ال تحصؿ حرب دبابػات مػع دبابػات! رغػـ أف الجيػوش العربيػة مػا زالػت 
 تقّمصو! موجودة في الشرؽ األوسط، لكف طيؼ التيديدات والمخاطر ال يتقّمص، ومف غير المتوّقع

في ذات السياؽ، وبمالحظػة المواضػيع الدسػمة التػي أثيػرت خػالؿ أيػاـ المػؤتمر، يتبػيف مػدى اىتمػاـ إسػرائيؿ 
بوجودىا، وبمجموعة األخطار التي تتيددىا، ومدى حرصيا عمى المراقبة الدقيقة لمتغييرات في العالـ العربي 

اإلسػتراتيجي مػع الواليػات المتحػدة، والعمػؿ عمػى  قاطبة، وفي المنطقة والعالـ، عمى أرضية استمرار التحالؼ
أف تظػػػؿ تشػػػّكؿ أولويػػػة قصػػػوى فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى المصػػػالح األميركيػػػة، مػػػف خػػػالؿ مراعػػػاة وتمبيػػػة احتياجػػػات 

 المتطمبات األمنية اإلستراتيجية إلسرائيؿ، وىي احتياجات متحركة وفقًا لمتغييرات المحيطة.
 

 ؤتمر، يمكف مالحظة عدد مف االستنتاجات اليامة، ومنيا:وبالنظر إلى التوصيات الصادرة عف الم
 إسرائيؿ في عاميا الحالي تواجو أوضاعًا خارجية صعبة. -2
 ىناؾ تراجع لمنفوذ األميركي في المنطقة، مقابؿ صعود قوى إقميمية معادية إلسرائيؿ. -6
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عربػي كبيػر لمػا يجػري فػي حرص إسرائيؿ عمى متابعة ما يجري في المنطقة والعػالـ، مػع إىمػاؿ رسػمي  -3
 الداخؿ اإلسرائيمي.

إعداد خريطة عمؿ إستراتيجية وعسكرية واقتصادية وسياسية واجتماعية لمحكومة اإلسرائيمية، عبر حشػد  -0
األدمغػػة البحثيػػة مػػف مختمػػؼ التخصصػػات لتضػػع عصػػارة فكرىػػا اإلسػػتراتيجي والعسػػكري واألمنػػي والسياسػػي 

 رطة لتشكؿ دليؿ عمؿ لمقيادتيف السياسية واألمنية.واألكاديمي، مف أجؿ وضع ىذه الخا
القضػػية الفمسػػطينية لػػـ تعػػد محوريػػة تسػػتحؽ االىتمػػاـ اإلسػػرائيمي، ألف ىنػػاؾ تطػػورات محوريػػة تشػػيدىا  -1

المنطقة دفعتيػا إلػى اليػامش، وبالتػالي لػـ تعػد تشػغؿ بػاؿ القيػادات وال الشػعوب فػي العػالـ العربػي، مػع توجػو 
خراجيا مف األجندتيف اإلقميمية والدولية.إسرائيمي إلنياء ال  قضية، وا 

صدارات وأعماؿ تحضيرية عمى مػدى  أخيرًا ..فإف أوراؽ مؤتمر ىرتسيميا ليذا العاـ، مثمت خالصة أبحاث وا 
العػػػاـ، أشػػػرؼ عمػػػى إعػػػدادىا مختصػػػوف وأكػػػاديميوف مػػػف أىػػػـ الجامعػػػات اإلسػػػرائيمية واألميركيػػػة واألوروبيػػػة، 

مفػػػة بالتحضػػػير ألوراؽ كبػػػار الساسػػػة والعسػػػكرييف وضػػػباط األمػػػف ورجػػػاؿ األعمػػػاؿ وقامػػػت فػػػرؽ العمػػػؿ المك
ومػػع الوقػػت، ستصػػبح توصػػيات المػػؤتمر ومقترحاتػػو دليػػؿ عمػػؿ لمحكومػػات اإلسػػرائيمية، ميمػػا كانػػت  والقػػادة.

خاصة تركيبتيا، أو توجياتيا، كما قد تغدو توجييا منيجيًا لكبرى المؤسسات األمنية والعسكرية في إسرائيؿ، 
 المعنية منيا بقضايا األمف القومي والبنى األساسية لمدولة.

 65/3/6023، الجزيرة نت، الدوحة
 

 أوباما في زيارة دولة إلى سمطة مف دوف دولة!  58
 ماجد كيالي
بدت أوساط السمطة الفمسطينية في راـ اهلل مرتاحة لزيارة الػرئيس األميركػي بػاراؾ اوبامػا، إذ أجػرت لػو مراسػـ 

رسمية كاممة، في حيف أف إدارتي الرئيسيف كمينتوف وبوش لـ تقبال تنظيـ استقباالت دولة ليما، لدى  استقباؿ
(، ففي ىذه المرة كاف ثمة بروتوكوؿ كامؿ، مع بساط 6004و 2554زيارتيما األراضي الفمسطينية المحتمة )

 أحمر، وحرس شرؼ، وفرقة موسيقية عزفت النشيديف الفمسطيني واألميركي.
أف أوبامػا انحنػى برأسػو أمػاـ العمػـ الفمسػطيني )وفػؽ تقريػر جريػدة مقربػة « الحظػت»فت أف ىذه األوساط الال

مف السمطة(، لكنيا ويا لألسؼ لـ تالحظ أنو غادر الخطاب الذي كاف تحدث بو فػي أوؿ عػاميف مػف إدارتػو 
اف والمشػاركة فػي المفاوضػات األولى، خصوصًا لجية مطالبتو القيادة الفمسطينية بػالقفز عػف مسػألة االسػتيط

سػرائيؿ، ومقاربتػو الرؤيػة الصػييونية ػ «مػف دوف شػروط مسػبقة» ، وفػي مماثمتػو بػيف قيػاـ الواليػات المتحػدة وا 
بالنسػبة الػى الشػعب الييػودي، الرحمػة إلػى دولػة إسػرائيؿ الموعػودة... تخممتيػا »الدينية في ىذا الشأف، بقولػو: 

أف تكػوف حػرًا فػي  –الحريػة وجػد أخيػرًا تعبيػره الكامػؿ فػي فكػرة الصػييونية عقود مف المعاناة والمنفى... حمػـ 
 «.وطنؾ

حػاف الوقػت ألف يخطػو العػالـ العربػي إلػى »كذلؾ، فإف ىذه األوساط لـ تالحظ تقرير الرئيس األميركػي بأنػو 
ؿ كدولػػػػة عمػػػػى الفمسػػػػطينييف االعتػػػػراؼ بإسػػػػرائي»، وال قولػػػػو إف «األمػػػػاـ تجػػػػاه تطبيػػػػع العالقػػػػات مػػػػع إسػػػػرائيؿ

طبعػػًا ال يمكػػف تجاىػػؿ أف أوبامػػا طالػػب اإلسػػرائيمييف باعتبػػار االسػػتيطاف عقبػػة فػػي طريػػؽ السػػالـ «. ييوديػػة
وبقبػػوؿ حػػؽ الفمسػػطينييف بدولػػة مسػػتقمة قابمػػة لمحيػػاة، لكػػف ىػػذا الكػػالـ قالػػو، أيضػػًا، كثيػػر مػػف رؤسػػاء الػػدوؿ، 

، فػػػإف مشػػػكمة الواليػػػات المتحػػػدة أنيػػػا فػػػي صػػػغيرة أو كبيػػػرة، ومػػػنيـ رؤسػػػاء اميركيػػػوف سػػػابقوف. وفػػػي الواقػػػع
الموضػػػوع الفمسػػػطيني تقػػػوؿ الكثيػػػر، مػػػف دوف اف تفعػػػؿ شػػػيئًا، بػػػؿ إنيػػػا تفعػػػؿ الكثيػػػر لمصػػػمحة اإلسػػػرائيمييف 
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والتغطيػػػة عمػػػييـ، وىػػػذا حصػػػؿ أخيػػػرًا فػػػي موقفيػػػا المعػػػارض لطمػػػب فمسػػػطيف قبوليػػػا كدولػػػة مراقبػػػة فػػػي االمػػػـ 
، فإف اوباما قا ، فيػو يعتقػد أف «انقػاذ اسػرائيؿ مػف نفسػيا»ؿ ذلؾ في إطار فيمو لفكػرة المتحدة. وعمى العمـو

، مع كؿ ما يحصػؿ فػي العػالـ العربػي، ومػع وجػود تيػار عػالمي يمكػف اف «مفترؽ طرؽ»إسرائيؿ باتت عمى 
 يؤدي الى عزليا، واعتباره أف قياـ دولة فمسطينية ىو أفضؿ ألمف إسرائيؿ ولوضعيا باعتبارىا دولة ييودية.

، النشغاليا عف قضية شعبيا، بانبيارىا بزيارة رئيس «البسيطة»ا أف ىذه األوساط لـ تالحظ ىذه األشياء ربم
اقوى وأغنى دولة في العالـ، والىتماميا باإلعداد ألكالت الحمص والفوؿ والفالفؿ والمسّخف لػو، لػيس بسػبب 

، لمنافسػة إسػرائيؿ، حتػى ولػو موجبات الضيافة فحسب، بػؿ عمػى اعتبػار أف ذلػؾ بػات مػف موجبػات الصػراع
 عمى معدة اوباما وذائقتو.

اآلف، ومع اإلقرار بأىمية زيارة كيذه، ال سيما بالنسبة الى اعتراؼ الواليات المتحدة بالفمسطينييف، ال بػد مػف 
تعزيز اإلدراؾ، أيضًا، بأف ثمة خطأ جوىريًا في كؿ ما يجري، إذ ال يجوز عمى اإلطالؽ التضحية بالقضػية 

 رواية الفمسطينيتيف وبحقوؽ شعب فمسطيف لمجرد تعزيز مكانة السمطة، ىذا أواًل.وبال
ثانيػًا، آف لمقيػادة الفمسػطينية أف تػػدرؾ أنيػا مػا كانػػت لتحظػى بمكانػة السػمطة لػػوال كفػاح الفمسػطينييف، الطويػػؿ 

ألمػػػر لػػػـ والعنيػػػد والمضػػػني، ولػػػوال انتفاضػػػتيـ وتضػػػحيتيـ ومقػػػاومتيـ وصػػػمودىـ فػػػي وطػػػنيـ، أي أف ىػػػذا ا
بػداء  يحصؿ بسبب الشطارة والفيموة، بخاّصة مف المفاوضيف األشاوس، وال بواسطة التوّسالت والمناشػدات وا 

 وفؽ المواصفات اإلسرائيمية واألميركية.« بناء الثقة»حسف النية، وال بسبب االمتثاؿ لشروط 
ياسػاتيا وخياراتيػا عمػى توّىمػات، فمػف ثالثًا، لعؿ ما يؤسؼ لو حقًا ىو إصرار القيادة الفمسطينية عمى بنػاء س

غيػر المعقػػوؿ التعويػػؿ عمػػى تغييػػر فػػي الموقػػؼ األميركػػي فػػي وقػػت تعمػػؿ فيػػو عمػػى إضػػعاؼ الػػروح الكفاحيػػة 
طفاء روح المقاومة والتحدي لالحتالؿ عنده، سواء في الحديث المجاني عف منع قياـ انتفاضة  عند شعبيا، وا 

ألجيػزة األمنيػة، التػي تنّسػؽ مػع االحػتالؿ، والتػي تقػوـ بكػؿ شػيء لكػبح شعبية جديدة، أو في المبالغة بػدور ا
 أية حراكات شعبية، وىي أجيزة تستيمؾ حوالى ثمث موازنة السمطة!

رابعًا، ينبغي أف يكوف مفيومًا أف اإلدارة االميركية، أو أيًا كاف، ال يمكف أف تكوف فمسطينية أكثر مف القيادة 
يمكف اف يؤدي تحّوؿ الخطابات الفمسطينية نحػو اعتبػار الصػراع مػع االسػرائيمييف الفمسطينية ذاتيا. ىكذا ال 

مجػػرد صػػراع عمػػى بقعػػة أرض ىنػػا أو ىنػػاؾ، وعمػػى ىػػذه المسػػتوطنة او تمػػؾ، والتفػػريط بقػػيـ الحقيقػػة والعدالػػة 
يمية، ال والتحػّرر مػػف االحػتالؿ، وضػػمنو التغطيػة عمػػى الطػابع االسػػتعماري والعنصػري والػػديني لمدولػة اإلسػػرائ

يمكف اف تؤدي ىذه التنازالت الى تقريب الموقؼ االميركي مف حقػوؽ الفمسػطينييف، كمػا ال يجػوز تقػديـ ىػذه 
التنػػازالت بيػػدؼ قيػػاـ دولػػة مسػػتقمة بػػأي ثمػػف. والمعنػػى أف القيػػادة الفمسػػطينية التػػي أعطػػت التعميمػػات لنػػزع 

تسػػّبب بإزعػػاج الػػرئيس اوبامػػا، والتػػي نصػػب يمثػػؿ خريطػػة فمسػػطيف الكاممػػة مػػف مػػدخؿ بيػػت لحػػـ، حتػػى ال ت
تتعػػػػاطى مػػػػع إسػػػػرائيؿ بصػػػػفتيا حقيقػػػػة مطمقػػػػة إلػػػػى األبػػػػد، ىػػػػي التػػػػي سػػػػّيمت عمػػػػى الػػػػرئيس اوبامػػػػا خطابػػػػو 

 «.الصييوني»
خامسػػػًا، يّتضػػػح مػػػف كػػػؿ مػػػا تقػػػدـ أف معضػػػمة الفمسػػػطينييف تكمػػػف، أيضػػػًا، فػػػي أف قيػػػادتيـ باتػػػت فػػػي الحمبػػػة 

تفاوضي، مف دوف أوراؽ قوة، فيي، مثاًل، تناست أو أزاحت مف معادالت السياسية، بما فييا حمبة الصراع ال
القوة، أكثر مف نصؼ شػعبيا، بتيميشػيا قضػية الالجئػيف، فػي حػيف أف إسػرائيؿ تجػد نفسػيا معنيػة لػيس فقػط 
نمػػا بػػأي ييػػودي فػػي اقصػػى بقػػاع العػػالـ. وتخمّػػت السػػمطة  بعتػػاة المسػػتوطنيف المتػػدّينيف فػػي الضػػفة الغربيػػة، وا 

مسطينية أيضػًا عػف عمقيػا الشػعبي العربػي، بعػدـ فيميػا، وعػدـ محاولتيػا اسػتثمار التػداعيات الناجمػة عػف الف
انػػدالع الثػػورات العربيػػة )عمػػى نواقصػػيا ومشػػكالتيا وثغراتيػػا(، فػػي إطػػار صػػراعيا مػػع إسػػرائيؿ، فػػي حػػيف أف 
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اذبػػات الػػدائرة بينػػو وبػػيف اإلدارة بنيػػاميف نتانيػػاىو أدخػػؿ الورقػػة اإليرانيػػة كعامػػؿ قػػوة لمصػػمحتو فػػي إطػػار التج
األميركيػػة. وفػػي كػػؿ ذلػػؾ تبػػدو تصػػرفات القيػػادة الفمسػػطينية وكأنيػػا تعػػيش فػػي جزيػػرة، منقطعػػة الصػػمة عػػف 
محيطيا، وعف التغيرات التي تحصؿ عمى بعد عشرات الكيمومترات منيا، في حيف أف اسرائيؿ ال تّدخر ورقة 

فػػي غػػزة، « حمػػاس»فػػي لبنػػاف، مػػرورًا بسػػمطة « حػػزب اهلل»جػػود ال تسػػتعمميا، مػػف صػػراعيا مػػع ايػػراف، إلػػى و 
 والكيماوي في سورية، وصواًل إلى تخّوفاتيا عمى أمنيا، بعد التغيرات الناجمة عف الثورات العربية.

المؤسػػؼ أف القيػػادة الفمسػػطينية فػػي كػػؿ ىػػذا ال تػػدرؾ، أو ال تريػػد أف تػػدرؾ، أف العػػالـ، ومػػف ضػػمنو الواليػػات 
ر، وأف العػػالـ العربػػي يتغيػػر أيضػػًا، أي أف اسػػرائيؿ باتػػت تخسػػر محيطيػػا، وصػػورتيا، فيػػي لػػـ المتحػػدة، يتغيػػ

تعػػد تحتكػػر مكانػػة الضػػحية، وال مكانػػة الديموقراطيػػة الوحيػػدة فػػي المنطقػػة، وىػػي باتػػت تبػػدو كمػػف يثقػػؿ عمػػى 
السػػػػمطة السياسػػػػات الغربيػػػػة فػػػػي الشػػػػرؽ األوسػػػػط، ويضػػػػر بػػػػاألمف واالسػػػػتقرار العػػػػالمييف، مػػػػا يفػػػػرض عمػػػػى 

الفمسطينية التمّيؿ، ومراجعة خياراتيا، ومواكبة التغييرات التي تحصؿ، ال التصّرؼ عمى الطريقػة اإلسػرائيمية 
 ذاتيا، وكأف شيئًا لـ يحصؿ البتة.

أيضػػًا، يبػػدو غريبػػًا أف ىػػػػذه القيػػادة لػػػـ تػػدرؾ بعػػد اف سػػموكيا االمتثػػالي، والمتأسػػس عمػػى التػػزاـ اثبػػات الثقػػة 
ء اسرائيؿ، لـ يفعؿ شيئًا سوى طمأنػة اإلدارة االميركيػػة، ونػوـ اإلسػرائيمييف عمػى واقػع االحػتالؿ، والصدقية إزا

 ال سيما بعدما بات ىذا االحتالؿ مطمئّنًا ومريحًا ومربحًا في الوقت نفسو بالنسبة الييـ.
صػػرارًا عمػػى فػػرض امالءاتيػػ ا فػػي عمميػػة الالفػػت اف كػػؿ ىػػذا يحصػػؿ فػػي وقػػت تػػزداد فيػػو اسػػرائيؿ غطرسػػة، وا 

، حيػػث لػػـ يسػػقط قتيػػؿ اسػػرائيمي فػػي الضػػفة «األمػػف أوالً »التسػػوية عمػػى الفمسػػطينييف. فبعػػد اسػػتجابتيـ شػػرط 
الغربية في العاـ الماضي )وفؽ ما اخبر نتانياىو نفسو الرئيس اوباما(، باتت األولوية لمعالجة الممؼ النووي 

عربيػػػػة، وكػػػػؿ ذلػػػػؾ مػػػػع اسػػػػتمرار مطالبػػػػة إسػػػػرائيؿ اإليرانػػػػي، ثػػػػـ جػػػػاءت التػػػػداعيات الناجمػػػػة عػػػػف الثػػػػورات ال
قامة جدار الفصؿ العنصري.  الفمسطينييف باالعتراؼ بيا كدولة ييودية، ومع مضييا في بناء المستوطنات وا 
قصارى القػوؿ، اف المسػار الػذي تتبعػو القيػادة الفمسػطينية ال يخػدـ قضػية فمسػطيف، بػؿ إنػو عمػى عكػس ذلػؾ 

جمػػاعيـ. وفػوؽ ذلػػؾ، فػػإف مسػارًا كيػػذا يػػؤدي يػؤدي إلػػى أفػػوؿ قضػيتيـ، وتآكػػ ؿ حقػػوقيـ، وتقػويض وحػػدتيـ وا 
التػػي كانػػت « الدولػػة المسػػخ»الػػى قيػػاـ مجػػرد دولػػة مسػػخ، ودولػػة تابعػػة ومجػػزأة، وىػػي حتػػى أقػػؿ بكثيػػر مػػف 

 ىاجمتيا ودانتيا وقاومتيا، في أواخر الستينات مف القرف الماضي، لمف يتذكر ذلؾ. « فتح»أدبيات حركة 
 66/3/6023، ، لندفالحياة
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 افيغدور ليبرماف
بعد أف وضعت حرب "األياـ السػتة" أوزارىػا خطػب اسػحؽ رابػيف مػا سػُيتذكر الحقػًا ب "خطبػة عدالػة الػنيج"، 

رب، وكانػػت فقػد تنػػاوؿ رئػػيس ىيئػػة األركػػاف فػػي ذلػػؾ الوقػػت فػػي خطبتػػو أخالقيػػة الجػػيش االسػػرائيمي زمػػف الحػػ
تمؾ ظواىر "أوليػا الػروح وآخرىػا الػروح"، بحسػب قولػو. إنيػا ظػواىر التضػحية واألخػوة بػيف الجنػود. ولػـ تنبػع 
أسػػباب ىػػذه الظػػواىر بػػيف جنػػود الجػػيش االسػػرائيمي بحسػػب قولػػو مػػف تمػػؾ المشػػاعر العسػػكرية بػػؿ مػػف عدالػػة 

 النيج ومعرفة الدور أال وىو "تأميف وجود األمة في وطنيا".
طواؿ التاريخ، مػرة بعػد أخػرى، أف كػؿ نصػر فػي ميػداف القتػاؿ، وكػؿ نصػر سياسػي فػي المقابػؿ، ُيحػرز  ثبت

أواًل بفضػػؿ إيمػػاٍف أقػػوى لػػدى الجانػػب المنتصػػر بعدالػػة نيجػػو وبالقناعػػة الداخميػػة العميقػػة بأنػػو يفعػػؿ الشػػيء 
قوتيػا العسػكرية  الصحيح ويناضػؿ مػف أجػؿ ىػدؼ سػاـٍ وصػحيح. وليػذا السػبب خسػرت الحػروَب دوٌؿ كانػت
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أكبر كثيرًا مف العدو. ىذا مػا كػاف فػي "حػرب االسػتقالؿ"، حينمػا ىػـز االسػتيطاف الييػودي الصػغير الجيػوش 
العربيػػة، وىػػذا مػػا حػػدث أيضػػا فػػي حػػرب فيتنػػاـ حيػػث خسػػرت الواليػػات المتحػػدة العظيمػػة حينمػػا كانػػت يمزقيػػا 

 صراع داخمي عمى عدالة الحرب.
س لمعارضػتي االعتػذار االسػرائيمي لتركيػا، وحتػى لػو بػدا شػيء مػا فػي لحظػة مػا ىذا ىو السبب األوؿ والػرئي

مصػػمحة سياسػػية داخميػػة أو خارجيػػة ذات قيمػػة فػػي ذلػػؾ الوقػػت لكنيػػا تضػػر بالشػػعور األساسػػي بعدالػػة الػػنيج 
 وأخالقية الشعب فاف ضرره في األمد البعيد أكثر مف الفائػدة المؤقتػة التػي ُتعػرض عمػى أنيػا حكمػة سياسػية.
أفكػػر فػػي جنػػود الوحػػدة البحريػػة الػػذيف عرضػػوا أنفسػػيـ لمخطػػر ُمرسػػميف مػػف الدولػػة عمػػى مػػتف "مرمػػرة" وفػػي 
شعورىـ حينما يسمعوف كالـ االعتذار. فاالعتذار يجعميـ مذنبيف. ومعنػى االعتػذار اف الدولػة تخمػت عػنيـ، 

الدولػة، مػذنبيف بالفعػؿ.  وجعمت محاربيف عرضوا أنفسيـ لمخطػر وعممػوا عػف دفػاع عػف الػنفس وُمرسػميف مػف
واسػػتعداد اسػػرائيؿ لػػدفع تعويضػػات اعتػػراؼ بالػػذنب، واالعتقػػاد بػػأف مكافحػػة مجموعػػات "إرىابيػػة" ُترسػػؿ لممػػس 
بالدولة غير عادلة. وىػذه المشػاعر عنػد الشػعب وعنػد جنػوده تُػدمر قػدرة الشػعب عمػى البقػاء وىػي مػدمرة فػي 

 األمد البعيد.
لداخمي والخارجي لالعتذار ينبغي اف نتذكر اف تدىور العالقات بيف اسػرائيؿ وفيما يتعمؽ بالمعنى السياسي ا

وتركيا لـ يبدأ عمػى مػتف سػفينة "مرمػرة"، بػؿ وال عمػى كرسػي السػفير المػنخفض، بػؿ بػدأ قبػؿ ذلػؾ بكثيػر عػف 
خارجيػة داود ايماف ايديولوجي وقرار استراتيجي لمقيادة التركية الحالية برئاسة رئيس الوزراء اردوغاف ووزيػر ال

اوغمو. وكاف التعبيػر المعمػف البػارز االوؿ عػف ذلػؾ فػي ايػاـ حكومػة اولمػرت حينمػا غػادر اردوغػاف لقػاء فػي 
مؤتمر دافػوس وىػو يقػذؼ الػرئيس بيػرس باتيامػات عدوانيػة. وجػاءت بعػد ذلػؾ خطػوات عدوانيػة كثيػرة اخػرى 

االسػػرائيمي عمػػى أنيػػـ قتمػػة أطفػػاؿ. مثػػؿ مسمسػػالت ُبثػػت فػػي التمفػػاز التركػػي الرسػػمي وعرضػػت جنػػود الجػػيش 
واسػػتمر ذلػػؾ حتػػى اليجػػوـ الفظيػػع قبػػؿ أسػػابيع معػػدودة فقػػط والػػذي شػػّبو فيػػو اردوغػػاف الصػػييونية بالعنصػػرية 
وبالجريمة ضد االنسانية. واآلف ايضا بعد االعتذار االسرائيمي و"المصالحة"، ما زاؿ اردوغاف لػـ يعتػذر عػف 

عارضًا مف اردوغاف لصحيفة في الدانمارؾ أنػو ُفيػـ بصػورة غيػر صػحيحة  قولو ذاؾ. وال يمكف أف نقبؿ قوالً 
عمػػى أنػػو اعتػػذار وتراجػػع عػػف الكػػالـ الفظيػػع الػػذي قالػػو. ورفضػػو اف يقػػوؿ ذلػػؾ ايضػػا فػػي حديثػػو مػػع رئػػيس 

 الوزراء نتنياىو يشيد عمى ذلتؾ أكثر مف أي شيء.
سػتعد ألف تعبػر اسػرائيؿ لتركيػا عػف أسػفيا قمت أكثر مف مػرة فػي الماضػي فػي نقاشػات مغمقػة ومعمنػة إننػي م

لموت المواطنيف االتراؾ فوؽ "مرمرة" بالصػيغة ذاتيػا التػي فعمتيػا الواليػات المحػدة مػع الباكسػتاف. وذلػؾ رغػـ 
جنديا باكستانيا بسبب خطأ في التعرؼ في حػيف  60الفروؽ الكبيرة بيف الحالتيف ألف الواليات المتحدة قتمت 

عف أنفسيـ ضد نشطاء منظمة "ارىابية" )وىذه المنظمػة معروفػة كػذلؾ فػي دوؿ اوروبػا كاف جنودنا يدافعوف 
ومنيا المانيا وىولندا( أرادوا اف يقتموىـ واف يخترقوا حدود اسرائيؿ خالفا لمقانوف. حقيقة اف اردوغاف لـ يوافؽ 

ئيمي فػػي صػػحؼ شػػرقي عمػػى قبػػوؿ ىػػذه الصػػيغة والطريقػػة التػػي ُقبػػؿ بيػػا وُفسػػر آخػػر االمػػر االعتػػذار االسػػرا
 القدس وعند القيادتيف في غزة وراـ اهلل وفي لبناف ومف اردوغاف نفسو تشيد عمى أىمية الفرؽ.

وأىـ مف ذلؾ طريقة تقبؿ االعتذار االسرائيمي في اليونػاف وقبػرص ودوؿ الخمػيج وعنػد االكػراد وعنػد الجيػات 
دؿ التعػػاوف مػػع اسػػرائيؿ تجاوزىػػا والتوصػػؿ الػػى المعتدلػػة والعممانيػػة فػػي تركيػػا. فالتفسػػير عنػػدىـ انػػو يفضػػؿ بػػ

اتفاقات مع اردوغاف وداود اوغمو، فيي تبرىف ليـ عمى انو ال يمكف مف وجية نظرىـ االعتماد عمى إسرائيؿ 
وال يمكف التعاوف معنا عمى شؤوف حاسمة بالنسبة إلينا مف جية تعزيز الجيات المعتدلة في الشرؽ االوسط. 

 لألمد البعيد سنشعر بنتائجو بعُد في السنيف القادمة، وىذا استنتاج خطير جدا. وىذا إضرار استراتيجي
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وفػػي الختػػاـ مػػف الميػػـ لػػي أف أكػػرر مػػا قػػاؿ رئػػيس وزراء اسػػرائيؿ لمقػػاتمي الجػػيش االسػػرائيمي فػػي ختػػاـ دورة 
 ربابيف قبؿ نحو مف سنتيف: "شعب اسرائيؿ يفخر بكـ ونحف نفخر بكـ".

 65/3/6023، يديعوت
 66/3/6023، ـ، راـ اهللاأليا
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