
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 ةمن الصراع الدائر في سوري ألف الجئ فمسطيني 044األمم المتحدة: تضرر 
 ستراتيجيتيا بالقضاء عمى "إسرائيل"ارائيمية: حماس لم ولن تتنازل عن دراسة إس

  تتماشى مع التغيرات في لبنان وسورية ألويتوتعديالت في ميمات يجري الجيش اإلسرائيمي 
  أّججوا التطرف والعنصرية في المجتمع "إسرائيل"دراسة: المياجرون الروس إلى 

 اإلسالمي في القاىرة مراكز فكر دول منظمة التعاونالمنتدى الرابع لمركز الزيتونة يشارك في 

أميةةةر  طةةةر القمةةةة العربيةةةة بالدوحةةةة: 
يطالب بإنشاء صندوٍق لدعم القةدس 
ويةةدعو إلةةى  ّمةةة مصةةغرة لممصةةالحة 

 الفمسطينية
 4... ص 

 7422 73/3/7023 ربعاءاأل



 
 

 

 

 

           7ص                                    7122العدد:                72/3/7423ربعاء األ  التاريخ:

  :أخبار الزيتونة
 4 اإلسالمي في القاىرة المنتدى الرابع لمراكز فكر دول منظمة التعاونمركز الزيتونة يشارك في   2

  
  السمطة:

 5 نياء االنقسام عمى أساس اتفا ي القاىرة والدوحةيرحب بعقد  مة عربية مصغرة إل  عباس  2

 6 ىنية يرحب بدعوة أمير  طر لقمة مصالحة فمسطينية  3

 6 غزة ترحب بة"الموا ف االيجابية" التي خرجت عن القمة العربية وتدعو لتطبيقيا    في حكومةال  4

 7 : المصالحة ليست مجّرد انتخابات وعباس مسؤول عن تعثرىارز ة  5

 7 خطورة عاصفة اال تحامات المتكررة لممسجد األ صى ريع يحذر من   6

 8 رائيمية را ع يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ  ضية األسرى من الشروط والمعايير اإلس  7

 8 نفي محافظة وا إلنشاء مدرسة ألف ليرة تركية سفارة فمسطين في تركيا تقدم   8

 8  االحتالل يفرج عن النائب نايف الرجوب  9

  
  المقاومة:

 9 ستراتيجيتيا بالقضاء عمى "إسرائيل"اعن دراسة إسرائيمية: حماس لم ولن تتنازل   01

 01 الفمسطينيةحماس ترحب بدعوة أمير  طر لعقد  مة عربية مصغرة لتحقيق المصالحة   00

 00 لتحريك عجمة المصالحة الفمسطينية أمير  طرفتح ترحب بدعوة   02

 00 عساف: حماس تصر عمى إفشال المبادرة القطرية العربية لتحقيق المصالحةأحمد   03

 00  حماس تحذر االحتالل و ادتو من مغّبة "تدنيس" األ صى وباحاتو  04

 02  في سجون االحتالل باألحمد يطالب بإرسال بعثة لتقصي الحقائق حول األسرى الةنواعزام   05

 02 : القمة العربية مدعوة لمراجعة سياستيا مع الواليات المتحدة"الجبية الديمقراطية"  06

 02 من العودة لة"سراب المفاوضات"الفمسطينية حركة "األحرار" ُتحذِّر السمطة   07

 03 عناصر من الحركة األخيرةبعد اعتقال والمخابرات المصرية  "الجياد"توتر العال ة بين "الشرق األوسط":   08

  
  الكيان اإلسرائيمي:

 03  تتماشى مع التغيرات في لبنان وسورية ألويتوتعديالت في ميمات يجري الجيش اإلسرائيمي   09

 04 وزير الدفاع اإلسرائيمي يرفع الطوق األمني عن الضفة الغربية  21

 04  أّججوا التطرف والعنصرية في المجتمع "إسرائيل"دراسة: المياجرون الروس إلى   20

 05  ع أجيزة تنصت في الدول العربيةالجيش اإلسرائيمي: اختطاف واغتيال وزر بوحدات النخبة   22

 07 زادتيا  وة زيارة أوباما لة"إسرائيل"سفير تل أبيب في واشنطن:   23

 07  ة حماية المستوطنات أمنيًا مكمفةميمّ  :صحيفة التايمز اإلسرائيمية  24

 08 اً لب يعمون بتوضيحات حول "تخفيف" الحصار الذي تحدث عنو نتنياىو مؤخر زعبي تطا  25

 08 العتذار لتركياإلى ا: وجود مرسى فى سدة الحكم دفع نتنياىو يكاتب إسرائيم  26

 
  



 
 

 

 

 

           3ص                                    7122العدد:                72/3/7423ربعاء األ  التاريخ:

  األرض، الشعب:
 09 ةمن الصراع الدائر في سوري نيألف الجئ فمسطي 044األمم المتحدة: تضرر   27

 09  ت التعذيب في سوريةح" دس برس": تسعة شيداء فمسطينيين بينيم خمسة أشقاء  ضوا ت  28

 09  "األ صى"مجموعة من المستوطنين تقتحم باحة  :األ صىمؤسسة   29

 21 يس تجمع الشخصيات الفمسطينية يطالب " مة  طر" بتنفيذ اتفاق المصالحةرئ  31

 21 االحتالل يعمن خطة لبناء عشرات الوحدات االستيطانية عمى أراضي نحالين وحوسان  30

 21 لغزة يقضي بإبعاده إسرائيمًياً  يونس الحروب يرفض عرضاً األسير   32

 20 يم أمام مقر األونروايواصمون اعتصام ةالفمسطينيون من سوري الجئونالبيروت:   33

 20 ألف دينار لدعم الموىوبين الفمسطينيين من الييئة الخيرية والرحمة العالمية : مئةاألردن  34

 20 الحصار البحري الذي يفرضو جيش االحتالل بسبب الصيادين في غزة عدد تراجعركز"بيتسيمم": م  35

 22 من  بل "إسرائيل" إغالق معبر كرم أبو سالم بسببغزة تتمف منتجاتيا الزراعية   36

 23  نقساميدعون إلنياء اال  وجياء من القدس والخميل  37

  

  : ا تصاد

 23 لف فرصة عملأ 55البنك الدولي: التكنولوجيا ستوفر لمفمسطينيين   38

  

  : ثقافة

 24  "الثورة لشعبية العربية أدواتيا وأىدافيا"و "المفاوضات وصالبة المو ف الفمسطيني: "كتابان لفراعنة  39

  

  األردن: 

 24 يدعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياتو إلحياء عممية السالم عبداهلل الثاني  41

 24 المقبل /مايوأيار 5" إلى  طاع غزة في 0إطالق "أنصار تعمن عن  "شريان الحياة األردنية"  40

  

  عربي، إسالمي:

 25 2692الشعب الفمسطيني إ امة دولتو المستقمة عمى حدود  القمة العربية بالدوحة: حقّ   42

 25 القمة العربية: القضية الفمسطينية ىي  ضية العرب والمسممين األولى فيمرسى   43

 26  المصالحة الفمسطينية بموافقة عربية ل عمى خطّ تدخ ": تركياقدس العربي"ال  44

 26 تصاالتياخرق "إسرائيل ال مصر تنفي   45

 26 ية الفمسطينيةودعميا لمقض ياؤكد تضامنتمنظمة التعاون اإلسالمي   46

 27  لدعم مشاريع تنموية في  طاع غزة "التعاون اإلسالمي" تدعو  47

 27 المرزو ي: تونس عمى استعداد لمعب أي دور لتحقيق المصالحة الفمسطينية  48

  

  دولي:

 27 في غزة أكثر من عشرة آالف عائمة فمسطينية ستحصل عمى فرص عمل مطمع الشير: ااألونرو   49

   



 
 

 

 

 

           0ص                                    7122العدد:                72/3/7423ربعاء األ  التاريخ:

  حوارات ومقاالت:
 28 فراس أبو هبلؿ... مركزية الصراع العربي اإلسرائيمي  51

 32 حممي موسى... السوري إلى المبناني "العدو"تعّدل جبية الشمال: من  "إسرائيل"  50

 34 وحيد عبد المجيد... "حماس" والجيش... وبينيما "اإلخوان"  52

 36 تشاس فريماف... داخمية "إسرائيل"أىداف زيارة أوباما   53

 37 ديفيد ماكوفسكي...  راءة في خارطة أفكار حكومة نتنياىو الجديدة  54
  

 40 :كاريكاتير
*** 

 
 ّمة مصةغرة لممصةالحة يدعو إلى لدعم القدس و  صندوقٍ  يطالب بإنشاءأمير  طر ة العربية بالدوحة: القم 2

 الفمسطينية
 القمػة العربيػة فػي الدوحػةفػي  الشيخ حمد بػف لميفػة  ؿ نػا يأمير قطر طالب : محمد المكي أحمد -الدوحة 
فػػورًام معم ػػًا مسػػاهمة دولػػة قطػػر بربػػ   برأسػػماؿ قػػدري مميػػار دوالر ويػػتـ   شػػا ي "صػػ دوؽ لػػدعـ القػػدس"بإ شػػاء 

اقتػرح األميػر عقػد و   لػى قمػة عربيػة مصػفرة فػي مصػر لتحقيػؽ المصػالحة الفمسػطي ية.كما دعا  .مميار دوالر
مصػػفرة فػػي القػػاهرة فػػي أقػػرب فرصػػة ممك ػػة وبرصاسػػة جمةوريػػة مصػػر العربيػػة الشػػقيقةم ومشػػاركة مػػف القمػػة ال

دتي فتح وحماسم استشػعارًا م ػا بلطػورة اسػتمرار الواػ  وا عكاسػات م يرغب مف الدوؿ العربية  لى جا ب قيا
أف ال تػػ فّض لالقمػػة المقترحػػةا قبػػؿ االتفػػاؽ عمػػى تحقيػػؽ "ومػػف أجػػؿ ترتيػػب البيػػت الفمسػػطي ي. وشػػدد عمػػى 

المصالحة الوط ية الفمسطي ية وفقػًا للطػوات عمميػة ت فيذيػة وجػدوؿ زم ػي محػددم وعمػى أسػاس اتفػاؽ القػاهرة 
م وأف يشمؿ ذلؾ أواًل تشكيؿ حكومة ا تقالية مف المسػتقميف لئلشػراؼ 7027واتفاؽ الدوحة العاـ  7022العاـ 

عمػػى اال تلابػػات التشػػريعية والرصاسػػيةم ونا يػػًا االتفػػاؽ عمػػى موعػػد  جػػراء تمػػؾ اال تلابػػات اػػمف فتػػرة زم يػػة 
 ."خمحددةم ومف يتلمؼ أو يعرقؿ فسيتحمؿ مس وليت  أماـ اهلل والوطف والتاري

ال سػػبلـ  ال بحػػؿ القاػػية الفمسػػطي ية حػػبًل عػػاداًل وداصمػػًا وشػػامبًل يمّبػػي كامػػؿ الحقػػوؽ المشػػروعة "وشػػدد عمػػى 
أف " لػى  " سػراصيؿ"م داعيػًا "لمشعب الفمسطي يم وفي مقػدمةا  قامػة دولتػ  المسػتقمة وعاصػمتةا القػدس الشػريؼ

ؽ األمػف لمجميػ م وأف ممارسػاتةا البلمشػروعة تدرؾ أف القوة ال تص   األمف وأف السبلـ وحدي هػو الػذي يحقػ
بقػػاء  أو االعتػداء عمػى حرمػة المسػجد األقصػى المبػارؾ وتةويػػد مدي ػة القػدس الشػرقية ومواصػمة االسػتيطاف وا 

  .األسرى الفمسطي ييف في السجوف اإلسراصيمية
 72/3/7423الحياة، لندن، 

 
 اإلسالمي في القاىرة منظمة التعاون المنتدى الرابع لمراكز فكر دولفي  يشاركمركز الزيتونة  7

الم تدى الراب  لمراكز فكر "افتتاح م تمر ب 72/3/7023شارؾ مركز الزيتو ة لمدراسات واالستشارات في 
 ظم  مركز المعمومات ودعـ اتلاذ القرار التاب  لمجمس الوزراء يالذي  "مدوؿ م ظمة التعاوف اإلسبلمي

باالشتراؾ م  المركز ذلؾ و  معاوف م  وزارة اللارجية المصريةالتوب مياسر عمي د.برصاسة المصريم 
تحت رعاية مجمس الوزراء المصري ودعـ م ظمة التعاوف و  "تاساـ"مستراتيجية األسيوي لمدراسات اال-التركي

 اإلسبلمي.
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وف دوؿ   لش المصرية مساعد وزير اللارجية مالسفير عمرو رماافيم و ياسر عم د.بحاور وكاف االفتتاح 
باكي اـ الشرقاوي "م ود. تاساـ"ركز مم وسميماف س سوي رصيس اإلسبلميـ اال حياز ودوؿ م ظمة التعاوف عد

 م ورصيس األزهر د. أسامة العبد ممنبًل لشيخ األزهر.وف السياسية  لمش المصري مساعد الرصيس
اصؿ سعدم وربي  وقد شارؾ في االفتتاح مف مركز الزيتو ة المدير العاـ د. محسف صالحم واألستاذاف و 

 الد اف.
مراكز  عف ممنمي العديد مف ممنمو مراكز الفكر المصرية فابلً  مالذي يستمر يوميف ميشارؾ في الم تمرو 

 .الباحنيف واألكاديمييف ة في دوؿ العالـ اإلسبلميم باإلاافة  لى مجموعة ملتارة مفمةمالفكر ال
  79/3/7423مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، 

 
 يرحب بعقد  مة عربية مصغرة إلنياء االنقسام عمى أساس اتفا ي القاىرة والدوحة باسع 

  لىمحمود عباس دعا مف الدوحة  قبل عف موفدهام أف الرصيس  //األيام، رام اهلل، ذكرت 
يذ "تحرؾ عربي  سبلمي  حو هيصة األمـ المتحدة والم ظمات الدولية لم   االحتبلؿ اإلسراصيمي مف ت ف
 أميرملططات  التدميرية اد القدسم وتاريلةا وحاارتةام ومعالمةا و نارها الدي ية والروحية" مرحبا باقتراح 

عبل   المساهمة في   قطر "  شاء ص دوؽ لدعـ القدس برأسماؿ مميار دوالر بإدارة الب ؾ اإلسبلمي لمت ميةم وا 
 مميوف دوالر". بقيمة 

عمى "   ا مازل ا ع د موقف ا وجديت ا في العمؿ بكؿ ما أوتي ا  أمسربية مساء القمة الع أماـوشدد في كممت  
مف عـز وتصميـم لوا  حد لحالة اال قساـ الفمسطي ي الشاذة" وقاؿ: "ال بد أف  عود مجددًا لمشعب ليقوؿ 

اهف" مرحبا كممت م مف لبلؿ  جراء اال تلابات الرصاسية والتشريعية والمجمس الوط يم لملروج مف الوا  الر 
القطري "عقد قمة مصفرة لاصة بالمصالحة بقيادة مصر ومشاركة مف يرغب مف الدوؿ  األميرباقتراح 

العربية عمى أساس اتفاقي القاهرة والدوحة" وقاؿ: ومعموـ أف االتفاؽ الذي عقد اي في الدوحة قبؿ أكنر مف 
لوقت الذهاب  لى اال تلاباتم  حف مف س ة يدعو ا  لى تشكيؿ حكومة ا تقالية مف المستقميف وفي  فس ا

 جةت ا ممتزموف بةذا االتفاؽ والذي أعقب  أياا اتفاؽ القاهرة".
قبؿ أياـ ع دما زار ا في  أوباماوعف مباحنات  م  الرصيس أوباما قاؿ: "لقد تباحنت م  الرصيس األميركي باراؾ 

بلدي مصممة عمى تحقيؽ ليار الدولتيفم دولة فمسطيف حوؿ قاايا الوا  ال ةاصي كافةم حيث أكد ل ا أف ب
م والتزام ا مف لبلؿ المفاواات. وأكد ا ل  مف جا ب ا التزام ا بمبدأ حؿ الدولتيف عمى حدود العاـ 

بالمبادرة العربية لمسبلـم م كديف أف وقؼ االستيطاف واإلفراج عف المعتقميف ليست شروطًا فمسطي يةم بؿ 
 كومة اإلسراصيمية مف لبلؿ االتفاقات الموقعة ولارطة الطريؽ".هي التزامات مترتبة عمى الح

   "س عمؿ بكؿ عـز وتصميـ عمى تجسيد هذا القرار األممي عمى األرضم عمى أساس المرجعيات أوأكد 
الدوليةم مف لبلؿ  يجاد  ليات وم ةجيٍة جديدة لحؿ ال زاع والصراع القاصـم وذلؾ وفقًا لبر امج زم ي محدد 

معالـم وعمى  حو ي دي لوا   ةاية لبلحتبلؿ اإلسراصيمي لببلد ام ويفاي  لى قياـ دولة فمسطيف ووااح ال
المستقمة. ويشمؿ هذا البر امج قرار لج ة مبادرة السبلـ العربية بإيفاد وفد عربي وزاري الشةر القادـ  لى 

وؿ العربية وعدد مف الدوؿ واش طف برصاسة رصيس المج ة لدولة قطرام وعاوية األميف العاـ لجامعة الد
 العربية".
المشاركيف بالقمة بالقوؿ: "   ا  تطم   ليكـ جميعًا لعمؿ كؿ ما بوسعكـم مف أجؿ تج يب   لى عباسوتوج  

أب اء شعب ا مف البلجصيف الفمسطي ييفم الذيف يعيشوف في سورية مف عذاب التشردم وال أي بةـ عف ال زاعات 



 
 

 

 

 

           9ص                                    7122العدد:                72/3/7423ربعاء األ  التاريخ:

أتو ةام فةـ ايوؼ عمى كؿ شقيؽ وصديؽ يقيموف بشكؿ م قت عمى أرا م  الدالميةم وعدـ الزج بةـ في
وسياست ا النابتة هي أ  ا ال  تدلؿ في الش وف الدالمية لمبمداف المايفة وغيرهام و تم ى لكافة شعوب أمت ا 

أ  ا لس ا العربية واإلسبلمية األماف واالستقرارم لت عـ بالرلاء وال مو واالزدهارم م كديف في ذات الوقتم ب
 طرفًا في أي  زاع أو صراع يق  ه ا أو ه ام يكفي ا ما لدي ا مف صراع و زاع م  اإلسراصيمييف".

االحتبلؿ وعقوبات  التي تمنمت  أف عباس أشار  لى أف  جراءات //القدس، القدس،  أاافتو 
ي يةم  لى حد أ ةا لـ تعد قادرة بحجز أمواؿ الاراصب الفمسطي ية مما أدى لزيادة العجز في المواز ة الفمسط

عمى تحمؿ مس ولياتةا األساسية في دف  كامؿ  وبداية العاـ  في األشةر األليرة مف العاـ 
 ألؼ أسرة فمسطي ية في الافة والقدس وغزة. موظفيةام الذيف يصؿ عددهـ  لى 

ـز وتصميـم لوا  حد لحالة اال قساـ "مازل ا ع د موقف ا وجديت ا في العمؿ بكؿ ما أوتي ا مف ع وتاب :
الفمسطي ي الشاذةم التي ألحقت أفدح األارار بقايت ام وم  ذلؾ فإ  ا ال بد أف  عود مجددًا لمشعب ليقوؿ 
كممت م مف لبلؿ  جراء اال تلابات الرصاسية والتشريعية والمجمس الوط يم لملروج مف الوا  الراهف. 

ـ  تلؿ لحظة واحدة عف تحمؿ مس وليات ا تجاي مواط ي ام وأب اء شعب ام في وبالرغـ مف ذلؾ اال قساـم فإ  ا ل
مميوف دوالر شةريام مف مواز ت ام لتسديد الرواتب في قطاع غزةم وتقديـ  قطاع غزةم ف حف   فؽ قرابة 

طاع في ق أهم االلدمات ألهم ا في القطاع المحاصر الصابر الصامدم وهذا ليس م ة بؿ واجب عمي ا تجاي 
 غزةم و دعو  لى رف  الحصار ع   فورًا".

 
 يرحب بدعوة أمير  طر لقمة مصالحة فمسطينية ىنية 

قطر لعقد قمة عربية مصفرة بالقاهرة لت فيذ  أميره يةم بدعوة   سماعيؿرحب رصيس الوزراء الفمسطي ي 
عوة الكريمة ا طبلقا مف وقاؿ ه ية في تصريح صحفي النبلناءم " حف  رحب بتمؾ الد المصالحة الفمسطي ية.

سبلميجةد مصر وعربي  أيتقدير ا وتجاوب ا الداصـ م   لتحريؾ عجمة المصالحة". وا 
 //فمسطين أون الين، 

 
 غزة ترحب بة"الموا ف االيجابية" التي خرجت عن القمة العربية وتدعو لتطبيقيا   في  حكومةال 

اقؼ اإليجابية" التي لرجت ع ةا القمة العربيةم ال سيما رحبت الحكومة الفمسطي ية في غزة بػ"المو : غزة
المقترحات القطرية بإ شاء ص دوؽ مف أجؿ مدي ة القدس المحتمة بمميار دوالرم وعقد قمة مصفرة لتحقيؽ 
المصالحة الوط ية الفمسطي يةم باإلاافة لترحيبةا بزيارة رصيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغاف  لى 

 بؿ.قطاع الشةر المق
وأكدت الحكومةم في بياف صدر بلتاـ اجتماع الحكومة الفمسطي ية األسبوعي الميمة الماايةم حرصةا عمى 
"مصالحة وط ية تحافظ عمى نوابت الشعب الفمسطي ي"م مشددة عمى ارورة " يجاد  ليات م اسبة لتطبيؽ 

 لمحتمة.قرارات القمة فيما يتعمؽ في قاية األسرى والحصار وا  قاذ مدي ة القدس ا
ودعت الحكومة قيادة م ظمة التحرير الفمسطي ية  لى رفض كؿ أ واع التفاوض م  االحتبلؿم ولاصة في 
أعقاب زيارة الرصيس األمريكي باراؾ أوباما "والتي قدـ فيةا كؿ الدعـ لبلحتبلؿ اإلسراصيمي وأظةر ا حيازي 

 األعمى ل ".
ةا مف االحتبلؿ باالعتذار عف جريمة مرمرة والتعويض ونم ت موقؼ القيادة التركية "بإصرارها عمى مطمب

لمشةداء ورف  الحصار عف قطاع"م محذرة في الوقت ذات  مف تراج  االحتبلؿ عف ت فيذ تفاهمات التةدصة 
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طبلؽ ال ار  التي تـ التوصؿ  ليةا برعاية مصريةم وقيام  بعدد مف اللروقات منؿ تقييد الصيد البحريم وا 
الم اطؽ الحدوديةم حيث طالبت الجا ب المصري بالقياـ بدوري بإلزاـ االحتبلؿ الوفاء عمى المواط يف قرب 

 بتعةدات . 
واست كرت الحكومة قياـ عدد مف المستوط يف باقتحاـ المسجد األقصىم وحذرت "مف تعرض الحـر القدسي 

 سبلمية".لموجة مف االقتحامات الجماعية في تحدي صارخ لمشاعر الشعب الفمسطي ي واألمة اإل
 //،  دس برس

 
 ليست مجّرد انتخابات وعباس مسؤول عن تعثرىا المصالحة: رز ة 

حّمؿ المستشار السياسي لرصيس الحكومة الفمسطي ية في غزة يوسؼ رزقة رصيس السمطة محمود عباس : غزة
تقالية لمدة نبلنة مس ولية تعنر ممؼ المصالحة الدالميةم مشدًدا عمى أف "المصالحة ليست مجرد حكومة ا 

 شةورم وا تلابات رصاسية وتشريعية".
ام  ف الرصيس /وقاؿ رزقةم في تصريحات  شرتةا وكالة األ باء التابعة لمحكومة في غزة مساء النبلناء ل

عباس يتحّمؿ مس ولية عدـ  تماـ ممؼ المصالحة "لعدـ عقدي اجتماع اإلطار القيادي الم قت لم ظمة 
ية حتى المحظةم األمر الذي يت افى م  ما تـ التوافؽ عمي  بارورة  عادة تفعيؿ م ظمة التحرير الفمسطي 

 التحرير بشكؿ يلدـ مشروع التحرر الوط ي".
وكشؼ ال قاب عف "تراج  جةود المصالحة الوط ية  لى اللمؼ في االجتماعات األليرة في القاهرة"م حيث 

د حكومة ا تقالية لمدة نبلنة شةورم وا تلابات رصاسية و قاؿ: " ف الرصيس يرى المصالحة الفمسطي ية مجر 
تشريعيةم في حيف أ   لـ يحقؽ شيصًا في  عادة هيكمة م ظمة التحرير الفمسطي يةم وترتيب البيت الفمسطي ي 

 الدالميم واإلفراج عف المعتقميف السياسييف".
ؿ في حممة ا تقاصية لبعض الممفات وأكد رزقة أف "فريؽ فتح المفاوض في اجتماعات المصالحة األليرة دل

 لتب يةام في حيف غض الطرؼ عف ممفات هامة ألرى".
وبيف رزقة أف "اتفاؽ  عبلف الدوحة أصبح جزءًا مف المااي بعد أف امت عت السمطة الفمسطي ية في راـ اهلل 

عاد ة تشكيؿ المجمس عف تطبيؽ ب ود االتفاؽ كافةم والتي كاف أهمةا تفعيؿ م ظمة التحرير الفمسطي ية وا 
 الوط ي الفمسطي ي بشكؿ متزامف م  اال تلابات الرصاسية".

 // دس برس، 
 
 خطورة عاصفة اال تحامات المتكررة لممسجد األ صىمن  يحذر ريع  

حذر عاو المج ة الت فيذية في م ظمة التحرير الفمسطي يةم رصيس داصرة ش وف  وليد عوض: -راـ اهلل 
بو عبلءممف مف لطورة عاصفة االقتحامات المتكررة لممسجد األقصى مف قبؿ سمطات القدس احمد قري  أ

وقطعاف المستوط يف والمتطرفيف الحاقديف والتي استةدفت المسجد "االحتبلؿ اإلسراصيمية واذرعةا الت فيذية 
 ."األقصى مف جةات متعددة منؿ باب الحديد وباب الحطة واألسباط وسوؽ القطا يف

عوات عاو الك يست اإلسراصيمي موشي  فيجميف القتحاـ المسجد األقصى سياسة ع صرية قري  د وعدّ 
محذرا مف أبعاد تمؾ الةجمات المتكررة  تعكس مدى الحقدم وعدـ االستجابة ألي مبادرة سبلـ في الم طقةم

 ."لعبريبعيد الفصح ا"والدعوات الع صرية القتحاـ المسجد األقصى م  بدء االحتفاؿ بمراسيـ ما يسمى 
 //القدس العربي، لندن، 



 
 

 

 

 

           1ص                                    7122العدد:                72/3/7423ربعاء األ  التاريخ:

 
  را ع يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ  ضية األسرى من الشروط والمعايير اإلسرائيمية 

األياـ: قاؿ وزير ش وف األسرى والمحرريف عيسى قراق   ف المجتم  الدولي بكافة م سسات  عمي   -ج يف 
لزاـ حكومة  سراصيؿ باحتراـ قواعد وأحكاـ العمؿ عمى   قاذ قاية األسرى مف الشروط والمعاي ير اإلسراصيمية وا 

 القوا يف الدولية واإل سا ية.
وأااؼ أف حياة األسرى بالسجوف أصبحت رهي ة لمجموعة مف اإلجراءات القمعية والتعسفية بحيث يستفؿ 

اءت أقواؿ قراق  ج األسرى أبش  استفبلؿ ويستلدموف كأدوات لتجارب قمعية وامتةاف إل سا يتةـ وحقوقةـ.
 لبلؿ جولة ميدا ية في محافظة ج يف وزيارت  لعدد مف األسرى القدامى واألسرى المحرريف.

 //األيام، رام اهلل، 
 
  في محافظة وانإلنشاء مدرسة ألف ليرة تركية سفارة فمسطين في تركيا تقدم  

"م والسفير الفمسطي ي لدى أ قرة " بيؿ معروؼ"م وق  والي محافظة "واف" التركية "م ير كاراؿ أوغمو :السبيؿ
بروتوكواًل إل شاء مدرسة فمسطي ية في محافظة واف. وأفاد بياف صادر عف السفارة الفمسطي يةم أف السفير 

ألؼ ليرة تركيةم لموالي كاراؿ أوغموم في وقت سابؽ مف توقي  البروتوكوؿم  معروؼم قاـ بتسميـ مبمغ 
 .بةدؼ   شاء المدرسة

يشار  لى أف السفارة الفمسطي ية في أ قرةم  ظمت حفؿ عشاء ليريم لمساعدة متارري الزلزاؿم الذي وق  
م والذي أقيـ برعاية عقيمة رصيس الوزراء التركي "أمي ة أردوغاف"م وعقيمة الرصيس في واف عاـ 

التي سيطمؽ عميةا "مدرسة الفمسطي ي "أمي ة عباس"م حيث لصص الماؿ الذي تـ جمع م إل شاء المدرسةم 
 فمسطيف".

 //السبيل، عمان، 
 

 نايف الرجوب  النائباالحتالل يفرج عن  24
المحسػػوبة  واإلصػػبلحعػػف ال اصػػب مػػف كتمػػة التفييػػر  األربعػػاءسػػمطات االحػػتبلؿ اليػػـو  أفرجػػت :معػػا - راـ اهلل

يف و صػػػؼف وفقػػػا ل ػػػادي عمػػػى حركػػػة حمػػػاس  ػػػايؼ الرجػػػوب مػػػف اللميػػػؿ بعػػػد قاػػػاء حكمػػػا  داريػػػا لمػػػدة عػػػام
 .األسير

 وأربعػةمػدة عػاميف  اإلداريفي االعتقػاؿ  وأماىم 2/27/7020 فيال اصب الرجوب اعتقؿ  أفجدير بالذكر 
 .اإلداريس وات  صفةا تقريبا في االعتقاؿ  20شةورم في حيف بمغ مجموع س وات اعتقال  لدى االحتبلؿ 

  . اصباً  21ؿ ما زاؿ يحتجز في سجو   االحتبل أففي بياف وصؿ معا  األسير ادي  وأشار
 72/3/7423وكالة معا اإلخبارية، 

 
 ستراتيجيتيا بالقضاء عمى "إسرائيل"ارائيمية: حماس لم ولن تتنازل عن دراسة إس 22

زهيػػػػر أ ػػػػدراوس: قػػػػاؿ البروفيسػػػػور الصػػػػةيو ي يةو اتػػػػاف هػػػػاليفيم الباحػػػػث فػػػػي المركػػػػز القػػػػدس  -ال اصػػػػرة 
والدولػة  ف  سػتراتيجية حركػة حمػاس التػي ترفعةػا هػي مقاومػة مسػمحة بكػؿ نمػفم األورشميمي لمشػ وف العامػة 



 
 

 

 

 

           6ص                                    7122العدد:                72/3/7423ربعاء األ  التاريخ:

حتػػى لػػو رفعػػت شػػعارات ألػػرى م قتػػةم رغػػـ المحػػاوالت التػػي بػػذلتةا لتفييػػر معالمةػػا الرصيسػػيةم وجػػاءت مػػ لرا 
 عمى يد بعض المبعونيف الفربييف.

ا تكشػؼ مػرة بعػد ألػرى أف المقاومػة وأااؼ الباحث في دراسة  شرها عمى الموقػ  االلكترو ػي لممركػزم فإ ةػ
المسمحة هي أداتةا األساسية وأسموبةا الرصيسيم لكي يمك ةا مف ال جاح فػي تحقيػؽ هػدفةا األساسػي المتمنػؿ 

قامة دولة لبلفة  سبلمية عميةا.  في تحرير أرااي فمسطيفم وا 
ماس لمورقة الفمسطي ية مف أجؿ وتاب  البروفيسور اإلسراصيمي قاصبًل في دراست      مف الوااح أف استلداـ ح

تةيػػػػيج الجمػػػػاهير العربيػػػػة وتأليػػػػب الػػػػرأي العػػػػاـ العربػػػػي واإلسػػػػبلميم ال يسػػػػاعد كنيػػػػًرا عمػػػػى  بقػػػػاء االسػػػػتقرار 
اإلقميميم بؿ مف شأ   أف تزيد مف عوامؿ التػدهور السياسػي فػي م طقػة الشػرؽ األوسػطم الػذي مػف شػأ   أف 

 حمة المواجةة المسمحة الكاممةم عمى حد قول .يتزايد أكنر فأكنر باتجاي الوصوؿ  لى مر 
باإلاافة  لى ذلؾم أدعى البروفيسور هاليفي أف حماس مف جةتةا أعم ػت حربػا عمػى الدولػة العبريػةم مشػيًرا 
 لػػى أف هػػذا هػػو المملػػص الػػذي يمكػػف أف يصػػؿ  ليػػ  المراقػػب مػػف لػػبلؿ التصػػريحات ال ظريػػة والسػػموكيات 

لػػبلؿ السػػ وات األليػػرةم والعمميتػػاف العسػػكريتاف لالرصػػاص المصػػبوب  السياسػػيةم التػػي صػػدرت عػػف الحركػػة
م وعممية لعامود السحابا في تشريف النا ي ل ػوفمبرا مػف العػاـ المااػيم ذلػؾ 7005وأواصؿ  7004أوالر 

 أ ةمام أي العمميتيفم منمتا ذروة العمؿ العسكري لحركة حماس في قطاع غزةم بحسب الدراسة.
مواوًعا نا ًيا وأشارت  لى أف الرسالة التي عاودت الحركة مف لبلؿ زعماصةا وال اطقيف كما ت اولت الدراسة 

باسمةام كا ت وااحة ال تقبؿ التأويؿم وهي أف كؿ الوساصؿ متاحة في مجاؿ المقاومة المسمحة لمعمؿ عمػى 
المسػتقبميم  فؾ الحصار المفروض عمى قطاع غػزةم وكػاف عمػى رأس األهػداؼ التػي أعم تةػا ع وا ػا لتحركةػا

هػػػػػو  مكا يػػػػػة اقتحػػػػػاـ الحػػػػػدود مػػػػػف جديػػػػػدم وفػػػػػي ذات الوقػػػػػتم اسػػػػػتمرار  طػػػػػبلؽ الصػػػػػواريخ باتجػػػػػاي البمػػػػػدات 
والمسػػػتوط ات اإلسػػػراصيمية الواقعػػػة فػػػي ج ػػػوب الدولػػػة العبريػػػةم ومواصػػػمة  طػػػبلؽ ال ػػػار مػػػف أسػػػمحة متوسػػػطة 

سراصيؿم  ْف كاف ذلؾ مف لبل ؿ اسػتةداؼ المواقػ  العسػكرية أو ولفيفة مف م اطؽ متالمة لمحدود بيف غزة وا 
 األهداؼ المد ية في  ف واحد. 

و قػؿ البروفيسػور اإلسػػراصيمي عػف محافػػؿ عسػكرية وأم يػػة وصػفةا بأ ةػػا رفيعػة المسػػتوى فػي تػػؿ أبيػب تقػػديرها 
بأف حماس بصدد االستعداد ال تةاج  ستراتيجية جديػدة بع ػواف مقاومػة مسػمحة بكػؿ نمػفم حتػى لػو أدى ذلػؾ 

ب  قميميةم ا طبلًقا مف ق اعة لديةا بأف الشعب الفمسػطي ي لػف يمػوت وحػديم ومقاتموهػا سػيلترقوف ل شوب حر 
كؿ الحدود في طريقةـ إل جػاز هػدفةـ المتمنػؿ بإزالػة الحصػار المفػروض عمػى القطػاع مػف قبػؿ  سػراصيؿ م ػذ 

 حوالي ستة أعواـ.
اسا حتى اآلفم لـ يطػرأ عمػى  سػتراتيجيتةا وأواح البروفيسور اإلسراصيمي أف حركة المقاومة اإلسبلمية لحم

أي تفييػػرم ال فػػي األيديولوجيػػة العامػػةم وال فػػي التكتيكػػات الميدا يػػةم مػػا زالػػت المقاومػػة المسػػمحة هػػي األداة 
قامػػة الدولػػة اإلسػػبلميةم التػػي  األساسػػية فػػي طريقةػػا لتحقيػػؽ أهػػدافةا المتمنمػػة بتحريػػر كػػؿ أرااػػي فمسػػطيفم وا 

ا إلقامػة اللبلفػة اإلسػبلمية العالميػةم وسػتلرج بػدورها لمرحمػة الجةػاد اػد الفػربم وهػي ستكوف أساًسا ميدا يً 
بةػػػػذي الطريقػػػػةم ال تشػػػػكؿ تةديػػػػدًا إلسػػػػراصيؿ فقػػػػطم المتمنػػػػؿ بالعمميػػػػات المسػػػػمحة التػػػػي ت فػػػػذها فػػػػي الم ػػػػاطؽ 

 الفمسطي يةم بؿ لمدوؿ الفربية أياا.
ماسم القادمة مف مدرسػة اإللػواف المسػمميفم تشػكؿ تةديػدا وتابعت الدراسة اإلسراصيمية قاصمًة  ف  ستراتيجية ح

لملتمػػؼ األ ظمػػة العربيػػة القاصمػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػطم وبالتػػالي يػػأتي اسػػتلدامةا لمورقػػة الفمسػػطي ية السػػتنارة 
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الجمػػاهير الفااػػبةم وتعبصػػة المشػػاعر بجا ػػب األفكػػار النوريػػة اإلسػػبلميةم والاػػفط عمػػى تمػػؾ األ ظمػػة مػػف 
  .لملروج بحرب شاممة اد الدولة العبريةدالؿ بيوتةـم 

التػػي تعم ةػػا حمػػاسم ستواصػػؿ  سػػراصيؿ سياسػػتةا لتوجيػػ  اػػربات  ومقابػػؿ السياسػػة العداصيػػةم زادت الدراسػػةم
مواعيةم دوف أف تصؿ حتى المحظةم لمستويات القيادة العميا في حركة حماسم لكف هذي السياسة تستدعي 

 ترى أف النمف الذي ستجبي  مف هذي السياسة سيبقى بسيًطا.وساصؿ هجومية أكنرم طالما أف حماس 
أماـ حركة حماسم قاؿ البروفيسور هػاليفي   ػ  يجػب عمػى الدولػة  وفي سبيؿ  يصاؿ رسالة الردع اإلسراصيمية

العبرية أْف تبقي بيديةا ليارا عسكريا قويام وفي ذات الوقت  بقاء حؽ الدفاع عف ال فس فػي سػمـ األولويػاتم 
لي مواءمػػة هػػذي المتطمبػػات وفػػؽ االعتبػػارات األم يػػة لمدولػػةم أل ػػ  لػػيس فقػػط ذلػػؾ الفػػداصي المتز ػػر بحػػزاـ وبالتػػا

 اسؼ يعتبر ق بمة متكتكةم بؿ مف يرسم  ويشفم  مف المستوى القيػادي فػي كتاصػب الشػةيد عػز الػديف القسػاـم 
عػة العمميػات الفداصيػةم تعتبػر مػف الج اح العسػكري لحمػاسم وأياػا القيػادة السياسػيةم التػي تحػدد توقيػت وطبي

 وجةة ال ظر األم ية في ذات المستوى مف اللطورة والتةديد.
ولمصػػت الدراسػػة اإلسػػراصيمية  لػػى القػػوؿ  ف الدولػػة العبريػػة تمتمػػؾ الحػػؽ فػػي الػػدفاع عػػف  فسػػةام وهػػي ممزمػػة 

  الػذي  عيشػ  جميًعػام عمػى بالتأكيد في استلداـ هذا الحػؽ بػال ظر لبػاقي االعتبػارات األم يػة المحيطػة بػالواق
 حد تعبيرها.

 72/3/7423القدس العربي، لندن، 
 

 ترحب بدعوة أمير  طر لعقد  مة عربية مصغرة لتحقيق المصالحة الفمسطينية حماس 12
أ ؼ ب: رحبت حركة حماس بالدعوة الى عقد قمة مصفرة برصاسة مصر لتسري  ا جاز المصالحة  -غزة 

 فمسطي يةم كما رحبت باإلعبلف القطري إل شاء ص دوؽ ملصص لمقدس.ال
حماس ترحب بدعوة أمير دولة قطر لعقد قمة عربية »وقاؿ ال اطؽ باسـ الحركة سامي ابو زهري  ف 

مصفرة في القاهرة بحاور حركتي فتح وحماس لتسري    جاز المصالحة الفمسطي يةم وهذا الموقؼ ي سجـ 
سبلمي لدعـ الجةود المصرية لتحقيؽ المصالحةم  ترحيب الحركة ال  «.مستمر ألي جةد عربي وا 
 حف   ظر  لى هذي الدعوة في سياؽ تعزيز الجةود المصرية ودعمةا واستكمااًل »وأااؼ أبو زهري: 

 «.لمجةود التي بذلت سابقًا في هذا السياؽ
وأهمةا واإلعبلف عف تبرع قطري   حف  رحب بشدة باإلعبلف القطري لص دوؽ لتعزيز مدي ة القدس»وتاب : 

برب  مميوف دوالر في ميزا ية هذا الص دوؽم  عتبر هذي اللطوة عممية مةمة ي بفي تفعيمةا واستكمالةا 
 «.وترجمتةا في اسرع وقت

 27/3/2013الحياة، لندن، 
 

 لتحريك عجمة المصالحة الفمسطينية أمير  طرترحب بدعوة  فتح 13
ح بدعوة أمير دولة قطر الشيخ حمد بف لميفة  ؿ نا ي لتحريؾ عجمة فت ةرحبت حرك: حامد جاد -غزة 

 .المصالحة الفمسطي ية وا  شاء ص دوؽ لدعـ القدس بقيمة مميار دوالر 
وقالت فتح بمساف عاو مجمسةا النوري أميف مقبوؿ "   ا  رحب بالجةود العربية سواء كا ت قطرية أو 

  جاز المصالحةم وتطبيؽ ما اتفؽ عمي   ذا كاف الةدؼ مصرية أو أي جةود يمكف أف ت دي  لى تسري  
م ةا وا   ليات لت فيذ ذلؾ وفي حاؿ كاف الةدؼ مف تمؾ الجةود الحديث عف حوارات واتفاقيات جديدةم 
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فإف ذلؾ سيعيد ا  لى المرب  األوؿ"م م كًدا في الوقت ذات  سعى حركت  إل جاز المصالحة وا  ةاء اال قساـ 
 بأسرع وقت ممكف.

 27/3/2013الغد، عمان، 
 

 عساف: حماس تصر عمى إفشال المبادرة القطرية العربية لتحقيق المصالحة أحمد 14
استةجف المتحدث باسـ فتح أحمد عساؼ دعوة حركة حماس لمقمة العربية  :وفا 2013-3-22راـ اهلل 

 التحديد؟بإعادة ال ظر بالتمنيؿ الفمسطي يم وتساءؿ 'ماذا تع ي هذي الدعوة وبةذا الوقت ب
وقاؿ عساؼم في تصريحات صحافيةم مساء اليوـ النبلناءم ' ف هذي الدعوة تظةر حقيقة وجوهر موقؼ 
صرارها عمى االحتفاظ بإمارتةا في قطاع غزةف وسعيةا  حماس و ةجةا اال قبلبي عمى الشرعية الوط يةم وا 

اء باللارج وليس مف لبلؿ  رادة لتمنيؿ الشعب الفمسطي ي  ما باال قبلب كما فعمت في غزةف أو باالستقو 
 الشعب الفمسطي ي عبر ص دوؽ االقتراع'.

 26/3/2013وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 تحذر االحتالل و ادتو من مغّبة "تدنيس" األ صى وباحاتو حماس 15
ماهير الشعب غزة: حذرت حركة "حماس" االحتبلؿ وقادت  مف مفّبة "تد يس" األقصى وباحات م ودعت ج

 الفمسطي ي  لى الّرباط والتصّدي لجراصـ االحتبلؿ.
ا أرسمت  سلة م   لػ "قدس برس" تعقيبا عمى 3|22وقاؿ بياف صادر عف حركة "حماس" اليوـ النبلناء ل

عبلف معةد المتحؼ الصةيو ي  قامة حفؿ  دعوة المتطّرؼ "موشي  فيجميف"  لى اقتحاـ المسجد األقصىم وا 
أماـ ساحة البراؽ يـو غد األربعاء: "  َّ ا في حركة "حماس"  حذر االحتبلؿ الصةيو ي وقادت   افتتاح مقّري

المتطّرفيف مف مفّبة اقتحاـ األقصى المبارؾ وتد يس باحات م و حّمم  المس ولية الكاممة عف التداعيات 
األقصى المبارؾم و شّدد عمى أفَّ اللطيرة إلقامة حفؿ أماـ ساحة البراؽ التي تعدُّ جزءًا ال يتجزأ مف المسجد 

أيَّ تد يس لؤلقصى وباحات  هو لط أحمر وجريمة لف تمر دوف عقابم ولف تبقى جماهير شعب ا الفمسطي ي 
 مكتوفة األيدي وستداف  عف مسجدها بكؿ ما تممؾ".

 27/3/2013 دس برس، 
 

 سجون االحتالل في األحمد يطالب بإرسال بعثة لتقصي الحقائق حول األسرى الةنواب عزام 16
راـ اهلل: طالب عاو المج ة المركزية لحركة فتح عزاـ األحمدم أمسم لج ة حقوؽ اإل ساف لمبرلما ييف 
التابعة لبلتحاد البرلما ي الدوليم بإرساؿ بعنة لتقصي الحقاصؽ حوؿ أوااع األسرى ال واب في سجوف 

 االحتبلؿم وبذؿ الجةود البلزمة لئلفراج ع ةـ.
لمجمعية العامة لبلتحاد في  121الذي يترأس الوفد البرلما ي الفمسطي ي المشارؾ في الدورة وقاؿ األحمد 

عاصمة اإلكوادورم كيتوم أف فمسطيف تعتبر الحالة الوحيدة في العالـ التي لديةا  واب معتقموف في سجوف 
الحاالت األلرى التي دولة ألرىم وهي حالة فريدة ي بفي لمج ة الحقوقية متابعتةا بشكؿ ملتمؼ عف باقي 

ت تةؾ حقوقةـ مف قبؿ حكومات دولةـم داعيًا  لى فؾ العزؿ اال فرادي الذي يفرا  االحتبلؿ عمى أميف 
 عاـ الجبةة الشعبية أحمد سعداتم والسماح لعاصمت  بزيارت .
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الك يست ودعا المج ة التي تع ى بمتابعة حقوؽ ال واب المعتقميف في كافة أ حاء العالـم  لى الطمب مف 
اإلسراصيمي كو   عاوًا في االتحاد أف يعمف تاام   م  ال واب الفمسطي ييف المعتقميف في سجوف االحتبلؿم 
ويعمؿ عمى  طبلؽ سراحةـم ت فيذًا لقرارات االتحاد الصادرة م ذ اعتقالةـم وليس تبرير هذي االعتقاالت 

  بيف الفمسطي ي واإلسراصيمي.الملالفة لكؿ االتفاقيات الدوليةم وتمؾ الموقعة بيف الجا
 27/3/2013األيام، رام اهلل، 

 
 : القمة العربية مدعوة لمراجعة سياستيا مع الواليات المتحدة"الديمقراطية الجبية" 17

دعت الجبةة الديمقراطية لتحرير فمسطيفم القمة العربية الم عقدة في العاصمة  -القدس دوت كوـ  -غزة 
السياسة العربية م  الواليات المتحدة األميركية بما يلدـ المصالح العربية لوقؼ  القطرية "الدوحة"  لى "تفيير

 اإل حياز األميركي لدولة االحتبلؿ".
وطالبت الجبةة في بياف لةام القمة العربية بػ"مقاطعة كؿ أشكاؿ التطبي  م  االحتبلؿ وتشكيؿ وفد مف 

طبلؽ سراح األسرى المموؾ والر ساء  لى الدوؿ اللمس الكبرى لوقؼ االستي طاف في األرااي المحتمة وا 
 ولاصًة الماربيف عف الطعاـ".

وشددت الجبةة عمى ارورة رفض الشروط اإلسراصيمية المسبقة الستص اؼ المفاواات في ظؿ استمرار 
تةويد القدس والتوس  االستيطا ي في الافة الفربيةم معتبرًة ذلؾ تدمير لمحموؿ السياسية ومبادرة السبلـ 

 لعربية.ا
 28/3/2013القدس، القدس، 

 
 من العودة لة"سراب المفاوضات"الفمسطينية حركة "األحرار" ُتحذِّر السمطة  18

حذرت حركة "األحرار" السمطة الفمسطي ية في الافة الفربية مف العودة  لى المفاوااتم واالستجابة لما 
"فمسطيف لف يحررها ذلؾ الماؿم ولف ي ةي أسمت  "الفزؿ اإلسراصيمي والماؿ األمريكي المسيس"م م كدة أف 

 معا اة أب اء شعبةا في أماكف وجودي كافةم ولاصة األسرى".
: " ف األمواؿ األمريكية والفزؿ اإلسراصيمي وقرار تحويؿ أمواؿ الاراصب  وقالت "األحرار" في بياف لةام اليـو

 لف تم   ا دالع ا تفااة نالنة في فمسطيف المحتمة".
العودة  لى المفاوااتم والدلوؿ في داصرة مفرغة مف المقاءات المرفواة شعبيِّا ورسميِّا وأاافت: " ف 

 وفصاصميِّا تأتي عمى حساب المصالحة الوط ية"م مشددة عمى أف المصالحة والمفاواات ال تمتقياف أبًدا.
 26/3/2013فمسطين أون الين، 

 
 عناصر من الحركة األخيرةبعد اعتقال ات المصرية والمخابر  "الجياد" توتر العال ة بين": األوسط"الشرق  19

توترا يشوب »م  ف «الشرؽ األوسط»قالت مصادر فمسطي ية مطمعة في قطاع غزة لػ: راـ اهلل: كفاح زبوف
العبلقات بيف حركة الجةاد اإلسبلمي والملابرات المصرية بعد اعتقاؿ األليرة ع اصر مف الحركة قبؿ 

 «.رأسبوعيف وم    لريف مف السف
فمسطي ييفم قالت وساصؿ  عبلـ مصرية  7وبدأت القصة ع دما اعتقمت السمطات المصرية في مطار القاهرة 

  ةـ ي تموف لحماس ودلموا بصورة غير شرعية ويحمموف لراصط لمواق  حساسة في مصرم والحقيقة بحسب 
 في قطاع غزة. المصادر أف ه الء كا وا ي تموف لمجةاد اإلسبلمي ويحمموف لراصط تلص عممةـ
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كا وا ع اصر مف الجةاد وليسوا مف حماس وجمي  الوناصؽ التي كا ت بحوزتةـ متعمقة »وقالت المصادر: 
«. كا وا عاصديف مف سوريا بعدما وصموا  ليةا قادميف مف طةراف»وأاافت: «. بطبيعة عممةـ في القطاع

ومصرم قبؿ أف تسفر االتصاالت الحقا وبحسب المصادر فإف اعتقاؿ ه الء لمؼ توترا بيف قيادة الحركة 
 عف  طبلؽ سراحةـ.

م عت السمطات »لكف بعد أياـ تفجرت لبلفات ألرى بسبب م    لريف مف السفر. وقالت المصادر: 
وبحسب هذي المصادر فقد اعتقؿ ه الء األمف المصريم رغـ  «.المصرية بعض  شطاء الحركة مف السفر

 ت حممةـ وناصؽ مت وعةم قبؿ أف يجري  طبلؽ سراحةـ.توايح ظروفةـ األم ية التي استوجب
 27/3/2013الشرق األوسط، لندن، 

 
 تتماشى مع التغيرات في لبنان وسورية  ألويتوتعديالت في ميمات يجري  اإلسرائيمي الجيش 74

جػػرى الجػػيش االسػػراصيمي تعػػديبلت عمػػى طبيعػػة مةمػػات عػػدد مػػف االلويػػة : أامػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 
يةم بي ةػػا االحتيػػاطم واقػػر لطػػة العػػادة تجةيػػز ج ػػود االحتيػػاط وتػػدريبةـ عمػػى كيفيػػة مواجةػػة ملتمػػؼ العسػػكر 

سػػي اريوهات القتػػاؿ المتوقعػػػة تجػػاي الجبةػػة الشػػػماليةم وذلػػؾ فػػي ظػػػؿ االواػػاع التػػي تشػػػةدها سػػورية ولب ػػػاف 
 صيمي.والتوقعات باف تتس  اية مواجةات لتشمؿ حزب اهلل اياام عمى حد قوؿ الجيش االسرا

 وبحسب ال اطؽ بمساف الجيش فاف ج ود االحتياط يجروف م اورات مكنفة لمحاكاة ملتمؼ السي اريوهات. 
بعػػض هػػذي التػػدريبات تجػػري فػػي بمػػدات عربيػػةم قريبػػة مػػف م طقػػة الشػػماؿ وجفرافيتةػػا شػػبيةة بجفرافيػػة لب ػػافم 

طويمػة مػف الج ػود ولػبلؿ عمى وج  اللصػوص. وتجػري التػدريبات فػي سػاعات المسػاء حيػث تسػير طػوابير 
تواجػدهـ فػي م طقػة قريبػػة مػف البيػوت العربيػة يتػػدربوف عمػى المعػدات القتاليػةم المفتػػرض اف يتػزودوا بةػا فػػي 
حاؿ وقوع حربم كما يجري تدريب الج ود عمى كيفية االستعداد الحتماؿ صدور اوامر فورية بالتحرؾ لارج 

 الحدود".
غػػػا تسم قػػػد اسػػػتعرض لػػػبلؿ احتفػػػاالت عيػػػد الفصػػػح العبػػػري  مػػػف جةتػػػ  كػػػاف رصػػػيس اركػػػاف الجػػػيشم بي ػػػي

االواػػاع االم يػػة فػػي الم طقػػة واعمػػف ا ػػ  عمػػى رغػػـ مػػا شػػةدت  الحػػدود مػػ  سػػورية مػػف حػػوادث اطػػبلؽ  يػػراف 
" حػف وانقػوف اف الةػدوء  باتجاي دوريات الجيش االسراصيميم اال اف الوا  مػا زاؿ هادصػام لك ػ  ااػاؼ يقػوؿ:

قػػت  فسػػ  بت ػػا مسػػتعديف لت فيػػذ ايػػة عمميػػة تجػػاي العػػدوم وفػػي الجػػوالف  شػػاطات ا مسػػتمرة سيسػػتمر لك  ػػا فػػي الو 
.  وس عمؿ بحكمة وحذر اما اذا تصاعد اللطر بشكؿ اكبر فس ستلدـ الحـز والةجـو

 72/3/7423، الحياة، لندن
 

 الدفاع اإلسرائيمي يرفع الطوق األمني عن الضفة الغربية وزير 72
ر وزير الدفاع اإلسراصيمي الجديد "موشي  يعموف"م  زالة الطػوؽ األم ػي المفػروض قر : القدس دوت كوـ -غزة 

 م ذ أياـ عمى م اطؽ الافة الفربية بسبب األعياد اليةودية.
وحسب الموق  االلكترو ي لصحيفة "يديعوت أحرو وت" العبريةم فإ ػ  قػد تػـ  صػدار قػرار  زالػة اإلغػبلؽ ب ػاًء 

ميم وبعد يوميف مف قرار سابؽ بفرض اإلغبلؽ بسبب عطمة "عيد الفصح عمى توصيات مف الجيش اإلسراصي
 اليةودي".

  72/3/7423القدس، القدس، 
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رؽ األوسػط المةػاجروف الػروس  لػى  سػراصيؿ غّيػروا وجػ  المجتمػ  اإلسػراصيمي والشػ»: اسعد تمحمي –ال اصرة 

 لػػى  سػػراصيؿ فػػي بدايػػة تسػػعي يات « الةجػػرة الروسػػية»هػػذا مػػا تقولػػ  الباحنػػة المتلصصػػة فػػي دراسػػة «. برّمتػػ 
القرف المااي التي حممت  ليةا  حػو مميػوف مػف يةػود االتحػاد السػوفياتي السػابؽ الصػحافية  يمػي غميمػي فػي 

 «.المميوف الذي غّير الشرؽ األوسط»كتابةا 
فػػي المصػػة مػػف عػػدد سػػكاف  سػػراصيؿ  جحػػوا بسػػرعة فػػي  21الػػذيف يشػػكموف « الػػروس»لػػى أف وتشػػير الكاتبػػة  

العقديف األليريف في ألذ دورهـ في داصرة ص   القرارم بدءًا بعممية السبلـ مرورًا بالحروب وأياًا في قاػايا 
كمػا توقفػت «. وسػمباً  وكاف لةـ تأنير بالغ  يجابػاً «االقتصاد والسياسية واحتبللةـ م اصب رفيعة في الحكومةم

مساهمة الروس فػي تػأجيج التطػرؼ والع صػرية المستشػرييف فػي المجتمػ  اإلسػراصيمي برمتػ  »ع د ما وصفت  
الذي تأنر بةـ وأصبح يمي يًا أكنر مػف لػبلؿ مسػاهمتةـ فػي اإلجػراءات الم اوصػة لمديموقراطيػة التػي ت ػاؿ مػف 

 «.حقوؽ العرب عمى وج  لاص
العتبارات ديموغرافية اػد المػواط يف العػربم ولفتػت « الروس» سراصيؿ الى استقداـ واستذكرت الكاتبة سعي 

مػا « بِػيض وعممػا يوف ومنقفػوف» لى أف القيادات ال لبوية العمما ية واألشك ازية رحبت بةـ عمى أساس أ ةـ 
وحتػػى عمػػى سػػاهـ فػػي ا لػػراطةـ فػػي حيػػاة المجتمػػ  اإلسػػراصيمي ومػػ حةـ أفاػػمية عمػػى المةػػاجريف مػػف انيوبيػػا 

 الشرقييف الذيف سبقوهـ  لى  سراصيؿ بعشرات الس يفم لصوصًا في السمؾ األكاديمي والتك ولوجيا الحدينة.
فػػػي المقابػػػؿ لػػػـ ترحػػػب قطاعػػػات واسػػػعة بقػػػدـو الػػػروسم منػػػؿ اليةػػػود المتػػػزمتيف لالحػػػرديـا الػػػذيف شػػػككوا فػػػي 

«. أرااػيةـ لتػوطي ةـ لوهػذا مػا حصػؿاالروسم والعرب الذيف لافوا فقػداف أمػاكف عمػؿ ومصػادرة « يةودية»
و « مافيػا روسػية»وتايؼ أ   في مرحمة متقدمة أدارت الم سسة ظةرهػا لمػروس وفجػأة ا تشػرت ألبػار عػف 

 «.ما لمؽ حالة مف الكراهية الشعبية ادهـ»وشةادات جامعية مزورةم « باصعات هوى»
لعممػا يوف حمفػاء لػ  فػي حربػ  اػد المتػدي يف وتتاب  الكاتبة أف اليسار العمما ي توقػ  أف يصػبح المةػاجروف ا

 ذ تبيف أف الروس يعاراوف بشدة اتفاقات اوسمو وقادوا الحممة اػد « لكف سرعاف ما لاب أمم »والحرديـم 
وهكػذا وجػد قػادتةـ فػي ليكػود الحميػؼ المرجػو ومػذاؾ »أي اتفاؽ م  سورية يقاي باال سػحاب مػف الجػوالفم 

لااػػػا اال تلابػػػات األليػػػرة فػػػي قاصمػػػة «  سػػػراصيؿ بيت ػػػا»و « ليكػػػود»ف الوقػػػت تعػػػزز هػػػذا التحػػػالؼم حتػػػى أ
 مشتركة.

وّسعوا المعسكر القومي العممػا ي وجػا وا بر يػة ملتمفػة حػوؿ شػرعية اسػتلداـ القػوة »وترى غميمي أف الروس 
 لػى  تحويػؿ الكػـّ »وتاػيؼ أ ةػـ  جحػوا فػي «. وبمقاربة ملتمفة عف تمػؾ التػي تعتبػر الديموقراطيػة قيمػة عميػا

عامػػًا. وتقتػػبس أقػػوااًل لم اصػػب السػػابؽ يػػوري  10عامػػًا مػػا لػػـ يحققػػ  الشػػرقيوف فػػي  70م فحققػػوا لػػبلؿ «جػػوهر
اليػػػـو يتحػػػدث الػػػروس عػػػف سػػػيطرة ليبرمػػػاف عمػػػى »وتاػػػيؼ: «. جص ػػػا ل قػػػود الدولػػػة... جص ػػػا ل قػػػرر»شػػػتيرف: 

فقػط »إلدراكػ  بأ ػ  « ليكػود»حالؼ م  وتشير  لى أف ليبرماف ت«. ليكودم   ةـ يروف في  الزعيـ القومي القادـ
عبر تحالؼ م  الجذور التي يمنمةا ليكود ويفتقػر  ليةػا المةػاجروف يمكػف أف يصػبح زعيمػًا لممعسػكر القػومي 

 «.كم 
ويرى  اصب وزير اللارجية الروسي المولد زصيؼ ألكيف في  فس  رصيس حكومػة فػي المسػتقبؿ ويقػوؿ بصػراحة 

والجمػ  بي ةمػا لػف »بةا هي ذلرم والطاقية الدي ية عمى رأس  هي ذلػر أياػًام  ف المفة الروسية التي ي طؽ 
 «.يكوف عنرة في الطريؽ   ما يم ح ي أفامية
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ا اإللبػاري العبػري أمػس النبلنػاء دراسػة مفصػمة عػف أكنػر WALLAال اصػرة ػ 'القػدس العربػي':  شػر موقػ  ل
الوحدات ال لبوية فػي الجػيش اإلسػراصيميم وقػاؿ المراسػؿ لمشػ وف العسػكريةم أميػر بوحبػوطم   ػ  فػي السػ وات 
األليرة أصدر الجيش تعميمات صارمة بعدـ الكشؼ عف عمؿ هذي الوحدات أْو عػف هويػة األشػلاص الػذيف 

ازديػػػاد التةديػػػدات المحدقػػػة بالدولػػػة العبريػػػةم ولفػػػت المحمػػػؿ  لػػػى أف جميػػػ  الوحػػػدات يلػػػدموف فيةػػػام بسػػػبب 
ال لبويػػة تعمػػؿ لػػارج أرااػػي  سػػراصيؿم أْو كمػػا ٍيميةػػا هػػو فػػي أرااػػي العػػدوم وتبقػػى طبيعػػة عممةػػا فػػي طػػي 
الكتمػػػافم حتػػػى أ ػػػ  اليػػػـو وبعػػػد مػػػرور سػػػب  سػػػ وات عمػػػى ا تةػػػاء حػػػرب لب ػػػاف النا يػػػةم فػػػإف صػػػورة الاػػػابط 

ما وصيؿ موري وم الذي ُقتؿ في الحربم لـ ُيسمح ب شػرهام أل ػ  شػارؾ فػي عمميػات لمػؼ لطػوط العػدو مػف ع
 شأ ةا أْف تسبب األارار لؤلمف القومي اإلسراصيميم عمى حد تعبيري.

عبلوة عمى ذلؾم أشار في سياؽ تقريري  لى أف جمي  هذي الوحدات تعمػؿ بالت سػيؽ الكامػؿ مػ  جةػاز األمػف 
لشػػػاباؾام الػػػذي يقػػػـو بتػػػوفير المعمومػػػات االسػػػتلبارية البلزمػػػة لت فيػػػذ عمميػػػات التصػػػفية وااللتطػػػاؼ العػػػاـ لا

والمداهمػػػة طبقػػػا لممعمومػػػات التػػػي يقػػػدمةا عمػػػبل ي مػػػف العػػػربم وذلػػػؾ مػػػف لػػػبلؿ االعترافػػػات التػػػي يػػػدلي بةػػػا 
يػات التجسػس والتصػ ت المعتقموف الفمسػطي يوف فػي السػجوف اإلسػراصيميةم  لػى جا ػب اسػتعا ة الملػابرات بعمم

 االلكترو ية في الدوؿ العربية التي ت شط فيةا هذي الوحدات.
وبحسب التقرير فإف وحدة لسييرت مطكاؿا أو سرية األركاف تعتبر أكنر وحدات الجيش اإلسراصيمي  لبويػةم 

حاؾم ب يػاميف ويكفي أف أشةر العسكرييف اإلسراصيمييف ي تموف  لى هذي الوحػدة منػؿ : ايةػود بػراؾم ام ػوف شػا
  ت ياهوم وزير األمف موشي  يعموفم ودا ي ياتـو الرصيس األسبؽ لجةاز الموساد.

ودور هػػػذي الوحػػػدة فػػػي تلمػػػيص الرهػػػاصف والقيػػػاـ بعمميػػػات عسػػػكرية معقػػػدة لمػػػؼ صػػػفوؼ العػػػدوم وعمميػػػات 
العاصػػمة التصػػفية فػػي اللػػارجم وهػػذي الوحػػدة هػػي المسػػ ولة عػػف  طػػبلؽ سػػراح الملتطفػػيف اإلسػػراصيمييف فػػي 

. وهي مس ولة عف تصفية أبو جةاد الرجؿ النا ي في حركة فتح في العاـ 2532األوغ دية ع تيبي في العاـ 
م كمػػا قامػػت هػػذي الوحػػدة بعمميػػات تصػػفية فػػي ا تفااػػة األقصػػىم باإلاػػافة  لػػى ذلػػؾم قامػػت الوحػػدة 2544

فتح بالػذات فػي لب ػافم ومػ  ذلػؾ فقػد بعدد كبير مف عمميات التصفية واالغتياؿ لقادة م ظمة التحرير وحركة 
فقػػػد سػػػجمت هػػػذي الوحػػػدة عػػػدة مػػػرات فشػػػبًل فػػػي بعػػػض العمميػػػاتم  ذ أف هػػػذي الوحػػػدة فشػػػمت مػػػنبًل فػػػي تحريػػػر 

م وقػػػد قتػػػؿ ع اصػػػر 2551الج ػػػدي  احشػػػوف فاكسػػػمافم الػػػذي التطفػػػ  عػػػدد مػػػف ع اصػػػر حمػػػاس فػػػي العػػػاـ 
حػػػدة اللاصػػػة أن ػػػاء محاولػػػة الوحػػػدة تحريػػػر حمػػػاسم باإلاػػػافة  لػػػى الج ػػػدي الملتطػػػؼم وقاصػػػد سػػػرية فػػػي الو 

الج ػػدي الملتطػػؼم ومػػف ال احيػػة الت ظيميػػة تتبػػ  هػػذي الوحػػدة لػػرصيس شػػعبة االسػػتلبارات العسػػكرية لأمػػافا 
 بشكؿ شلصي.

باإلاافة  لى ذلؾم قاؿ الموق   ف ع اصر الوحدة يقوموف بعمميػات لمػؼ لطػوط العػدوم م ةػا زرع األجةػزة 
م 23ا فػػي المكػػاف النػػا ي فقػػد حمػػت وحػػدة الكوما ػػدو البحريػػةم المعروفػػة باسػػـ القػػوة االلكترو يػػة لمت صػػت. أمػػ

والتػػي تعتبػػر الوحػػدة الملتػػارة التابعػػػة لسػػبلح البحريػػة اإلسػػراصيميم وعمػػى الػػػرغـ مػػف أف مجػػاؿ عممةػػا العمػػػؿ 
اؼ فػػي أرجػػاء الميػػدا ي مرتبًطػػا بالمػػاءم  ال أ ةػػا تولػػت القيػػاـ بعشػػرات عمميػػات التصػػفية واالغتيػػاؿ وااللتطػػ

الافة الفربية وقطاع غزةم وقد شكمةا وقادها عامي ايموفم الرصيس األسبؽ لجةاز لالشاباؾا والذي كاف قبؿ 
ذلػػؾ قاصػػًدا لسػػبلح البحريػػةم وقػػد تولػػت هػػذي الوحػػدة القيػػاـ بعػػدة عمميػػات فػػي عػػدد مػػف الدولػػة العربيػػةم وأشػػار 

 ة عسكرية بريطا ية سرية.المراسؿ  لى أف  موذج الوحدة أقيـ اعتماًدا عمى وحد
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وجػػاء فػػي التقريػػر أف وحػػدة شػػالداغم حمػػت فػػي المكػػاف النالػػثم وهػػي وحػػدة الكوما ػػدوزم التابعػػة لسػػبلح الجػػو 
بسػػبب الفشػػؿ الػػذي لحػػؽ بالدولػػة العبريػػة فػػي حػػرب أكتػػوبر  2531اإلسػػراصيميم والتػػي تػػـ تشػػكيمةا فػػي العػػاـ 

العدو وتوجي  الطاصرات الحربية اإلسراصيمية والطاصرات  وم ذ تأسيسةا عممت الوحدة عمى تحديد أهداؼ 2533
بدوف طيار إلصابة الةدؼم كما قامت الوحدة بعشرات العمميات اد حزب اهلل في الج وب المب ا يم وشاكر 
أفػػراد الوحػػدة فػػي اال تفااػػة النا يػػة فػػي عمميػػات تصػػفية ال شػػطاء الفمسػػطي ييفم ولفػػت الكاتػػب  لػػى أف الوحػػدة 

قي الوحػػدات ال لبويػػة فػػي أف ع اصػػرها لةػػـ لفػػة مشػػتركة مػػ  طيػػاري سػػبلح الجػػوم كمػػا أ ػػ  تتفػػوؽ عمػػى بػػا
بحسػػػب المصػػػادر األج بيػػػةم فػػػإف ع اصػػػر الوحػػػدة يعممػػػوف عمػػػى توجيػػػ  الصػػػواريخ المتطػػػورة والمتقدمػػػة جػػػًدا 

 لمةجـو عمى أهداؼ العدو.
غػػزةم أمػػػا السػػواد األعظػػـ مػػػف كمػػا أف الوحػػدة قامػػت بعشػػػرات العمميػػات اػػد األ فػػاؽ الفمسػػػطي ية فػػي قطػػاع 

عممياتةام شدد الموق م فما تزاؿ في طي الكتمػافم ولكػف الموقػ  أشػارم اسػت اًدا  لػى مصػادر أج بيػةم  لػى أف 
عمى المفاعؿ ال ووي السػوري فػي ديػر  7003ع اصر الوحدة شاركوا بشكؿ فعاؿ في الةجـو اإلسراصيمي عاـ 

فإ ةػػا تحتػػؿ المرتبػػة الرابعػػةم ذلػػؾ أف ع اصػػرها  225مػػؿ الػػرقـ الػػزور. وبحسػػب التػػدريج فػػإف الوحػػدة التػػي تح
يتدربوف بشكؿ مكنؼ عمى   قاذ الج ود الذيف يقعوف في األسر بسرعة فاصقةم وفي أي مكاف في العالـم وهي 
تتب  مباشرة لممس وؿ عف العمميات اللاصة في سبلح الجوم وتلتص الوحدة في عمميات اإل قاذ حتى تحت 

وأيًاػػا فػػي البحػػرم كمػػا أف ع اصػػر الوحػػدة يقومػػوف بالبحػػث عػػف الج ػػود الػػذيف تلتفػػي أنػػارهـ  مرمػػى ال يػػراف
لػػبلؿ المعركػػةم وع اصػػر الوحػػدة هػػـ أياػػا أطبػػاء التصاصػػييف ومسػػعفيف وممراػػات مػػ هبلت لمعمػػؿ فػػي 
ظروؼ صعبة لمفايةم وبعد حرب لب اف النا ية حصمت الوحدة عمى أعمػى وسػاـ فػي جػيش االحػتبلؿم بسػبب 

 عمميات السرية التي قامت بةا.ال
لتكػػوف رأس  2553أمػػا فػػي المكػػاف اللػػامس فجػػاءت وحػػدة ل يجػػوزا أو لال ػػواةام وقػػد تػػـ تشػػكيمةا فػػي العػػاـ 

الحربة في مواجةة مقاتمي حػزب اهلل فػي ج ػوب لب ػافم وقػد اسػتنمرت شػعبة العمميػات فػي الجػيش اإلسػراصيمي 
تي كا ت إلعػادة االحتػراـ لمجػيش اإلسػراصيمي فػي أعقػاب سمسػمة الجةد واإلمكا يات في تشكيؿ هذي الوحدةم ال

 لفاقات  أماـ مقاتمي حزب اهللم وبعد ا سحاب الجيش اإلسراصيمي مف ج وب لب افم تـ تكميؼ ع اصر الوحدة 
أعم ػت  سػراصيؿ  7002بعمميات الحراسة عمى الحدود مػ  لب ػافم لكػف بعػد فػي شػةر  ذار لمػارسا مػف العػاـ 

ـ اسػػتيعابةا لمعمػػؿ الميػػدا ي المبػػادر فػػػي الاػػفة الفربيػػةم حيػػث يقػػـو ع اصػػرها ب صػػب كمػػػاصف أف الوحػػدة تػػ
مسػػمحة وحػػواجز طيػػارة عمػػى الشػػوارع الرصيسػػية فػػي الاػػفة الفربيػػةم فػػي مسػػعى إللقػػاء القػػبض عمػػى مطمػػوبيف 

 يةات الشاباؾ.لؤلجةزة األم ية اإلسراصيميةم باإلاافة  لى قيامةا بعمميات االلتطاؼ والتصفية طبقا لتوج
 72/3/7423، القدس العربي، لندن

 
 زادتيا  وة زيارة أوباما لة"إسرائيل"سفير تل أبيب في واشنطن:  70

قػػػاؿ السػػػفير اإلسػػػراصيمي فػػػي واشػػػ طفم مايكػػػؿ أورفم  ف الػػػرصيس األميركػػػي بػػػاراؾ :  ظيػػػر مجمػػػي - تػػػؿ أبيػػػب
تػرؾ وراءي دولػػة أقػوى ممػػا كا ػتم أل ػػ  فػػي و  ه ػػاؾأقمػ  مػػف  م الػػذي زار " سػراصيؿ" فػػي األيػاـ المااػػيةمأوبامػا

أن ػػاء اليػػػوميف وال صػػػؼ يػػـو أقػػػاـ الػػػرصيس عبلقػػة شلصػػػية مػػػ  مػػواط ي  سػػػراصيؿ وتحػػػدث  لػػى قمػػػوبةـ. وفػػػي 
م اسبات عم ية التقى بالماايم الحاار والمسػتقبؿ لمشػعب اليةػودي فػي بػبلدي ومػف لمػؼ الكػواليس تحػدث 

ومستشػاري  وبحػث معةػـ فػي موااػي  حرجػة لمػدولتيف. واألهػـ مػف مطوال مػ  رصػيس الػوزراء ب يػاميف  ت يػاهو 



 
 

 

 

 

           22ص                                    7122العدد:                72/3/7423ربعاء األ  التاريخ:

كؿ هذام ربمام كا ت الرسالة التي جمبةا مع  الرصيس ولمفةا وراءيم رسالة لـ تسم  فقط في  سراصيؿ بؿ وفػي 
 كؿ أ حاء الشرؽ األوسط.

 72/3/7423، الشرق األوسط، لندن
 

 ت أمنيًا مكمفة ة حماية المستوطناميمّ  :التايمز اإلسرائيمية صحيفة 75
أكػػد المتحػػدث باسػػـ جػػيش االحػػتبلؿ اإلسػػراصيمي أمػػس عمػػى أف مسػػتوط ات الاػػفة الفربيػػة المحتمػػة با تظػػار 
قاػػػية حمايتةػػػا األم يػػػة بعػػػد تشػػػكيؿ الحكومػػػة اإلسػػػراصيميةم مشػػػيرًا  لػػػى أ ػػػ  حتػػػى المحظػػػات األليػػػرة ال يػػػدور 

 الحديث عف توصيات بأي تفيير.
ايمز اإلسػراصيمية عػف المتحػدث باسػـ جػيش االحػتبلؿ فإ ػ  عمػى مػا يبػدو أف الحػؿ ووفقػًا لمػا  قمتػ  صػحيفة التػ

الوحيد الممكف هو  قؿ المسصولية  لى الةيصات األم ية والمد ية وتحمؿ الحكومة اإلسراصيمية وبعض المواط يف 
 األمريكييف جزءًا كبيرًا مف التكاليؼ.

مسػػػتوط ة  سػػػراصيمية  210ة المحتمػػػة قػػػد وصػػػؿ  لػػػى الجػػػدير بالػػػذكر أف عػػػدد المسػػػتوط ات فػػػي الاػػػفة الفربيػػػ
ألػػؼ مسػػتوطفم فػػي حػػيف أف العػػدد ال يشػػمؿ سػػكاف البػػ ر االسػػتيطا ية الجديػػدة التػػي تػػـ  100يقط ةػػا حػػوالي 

 ب ا ها م لرًا حوؿ مدي ة القدس المحتمة.
اءؿ الصػحيفة وتشير الصحيفة  لى أف مةمة حماية المستوط ات أم يًا واسعة ومكمفػة فػي الوقػت  فسػ م وتتسػ

حػػوؿ تػػوفير الحكومػػة األمػػواؿ الةاصمػػة لتػػوفير الحمايػػة فػػي المسػػتوط ات فػػي ظػػؿ تقمػػيص العديػػد مػػف األمػػور 
 اللاصة بوزارة الجيش االحتبلؿ.

 79/3/7423، فمسطين أون الين
 

 اً تطالب يعمون بتوضيحات حول "تخفيف" الحصار الذي تحدث عنو نتنياىو مؤخر  زعبي 79
بي رسالة عاجمة  لى وزيػر األمػف اإلسػراصيؿم موشػي يعمػوفم تطالبػ  فيةػا بتواػيحات وجةت ال اصبة ح يف زع

 زاء التقييدات الجديدة التي فراتةا وزارة األمف اإلسراصيمية عمى حركة مرور البااص  واألشلاص في قطػاع 
 ار. ذار / مارسم أي يوًما واحدا قبؿ تقديـ  تا ياهو وعوًدا بتلفيؼ الحص 72غزةم يـو اللميس 

وتساءلت زعبي في رسالتةا حوؿ مع ى هذي التاييقات ومصيرهام لصوًصا عمى اوء مستجدات ما سمي 
 باالعتذار اإلسراصيميم والوعود اإلسراصيمية القااية بتلفيؼ الحصار.  

وأكػػدت زعبػػي  أف الحصػػار مػػا زاؿ سػػارًيام ومػػا زاؿ يتاػػمف م ػػ  دلػػوؿ المػػواد األساسػػية لمسػػكاف فػػي غػػزةم 
غػػػبلؽ مصػػػات المصػػػا   والمحػػػبلت التجاريػػػةم والتاػػػييؽ عمػػػى حركػػػة وقطػػػ   ال تبػػػادؿ التجػػػاري مػػػ  العػػػالـم وا 

ليةا. غبلؽ معبر " يريز" أماـ حركة مرور األشلاص والبااص   مف غزة وا   المبلحة في غزةم وا 
 وذكػػرت زعبػػي فػػي رسػػالتةا أف التسػػةيبلت التػػي تحػػدث ع ةػػا  تا يػػاهو اػػمف اعتػػذاري عميةػػا أال تكػػوف مجػػرد
عودة لواق  ما قبػؿ "التاػييقات" األليػرة التػي فراػتةا  سػراصيؿ مػ لًرام وأاػافت أف "التسػةيبلت التػي تحػدث 
ع ةا  ت ياهو م لًرا غير وااحةم وغياب الواوح جزء مف عممية  دارة الحصارم ولػيس  لفػاءي. وأكػدت أ ػ  

ا لمتاييقات التػي تقػوـ بػ   سػراصيؿ عمػى ال مجاؿ الفتراض حسف ال وايا اإلسراصيمية في ت فيذ التسةيبلتم  ظرً 
مػػدار السػػ وات األليػػرةم فمػػنبًلم قػػررت السػػمطات اإلسػػراصيمية تقمػػيص مسػػاحة المبلحػػة البحريػػة  يػػوـ اللمػػيس 

أميػػػاؿم مػػػا يع ػػػي أف التسػػػةيبلت قػػػد ال تكػػػوف أكنػػػر مػػػف  عػػػادة   3أميػػػاؿ  لػػػى  2مػػػف  7023\03\72األليػػػر 
 ا ت عمي  في س وات الحصار األليرة.أمياؿم وهو ما ك 2مساحة المبلحة  لى 

 وأ ةت زعبي رسالتةا بالمطالبة بكسر الحصار  ةاصيِّا عف القطاع الفمسطي يم م كدة أ   يعتبر جريمة حرب.
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 79/3/7423، 01عرب 
 

 العتذار لتركياإلى ا: وجود مرسى فى سدة الحكم دفع نتنياىو يكاتب إسرائيم 72
لسياسػػى اإلسػػراصيمى " مػػرود جػػوراف"م فػػى مقػػاؿ لػػ  عمػػى موقػػ  الق ػػاة قػػاؿ الكاتػػب والمحمػػؿ ا: هاشػػـ الفلرا ػػى

السابعة بالتمفزيوف اإلسراصيمىم  ف السبب الرصيس فى تقديـ رصيس الوزراء اإلسراصيمى ب ياميف  ت ياهو االعتذار 
يف سػ وات عمػى حػادث السػفي ة "مرمػرة" هػو اقت ػاع الجػا ب 3ل ظيري التركى رجب الطيب أردوغافم بعػد مػرور 

 أف العبلقات لف تعود منؿ فترة التسعي يات  ال باالعتذار الرسمى وقبول  مف جا ب أ قرة.
وأااؼ الكاتب اإلسػراصيمى أف ه ػاؾ عػدة أشػياء دفعػت  تا يػاهو  لػى تقػديـ االعتػذار لتركيػا وهػو تفيػر الواقػ  

الػرصيس محمػد مرسػى السياسى المصرى وفى مقدمتةا سيطرة جماعة اإللواف المسمميف عمى الحكـ ووصػوؿ 
سػراصيؿم األمػر الػذى جعػؿ تػؿ أبيػب تبحػث   لى سدة الحكـم ووجود التبلؼ فى وجةػات ال ظػر بػيف مصػر وا 
عف شريؾ استراتيجى حقيقى يمعب دور الريادة فى م طقة الشرؽ األوسط التى تشةد تػدهورًا كبيػرًا فػى الوقػت 

 الراهف.
بيف  ت ياهو ومرسى حوؿ األزمة اإليرا يػة جعمػ  يمجػأ  لػى وأكد الكاتب اإلسراصيمى أف التبلؼ وجةات ال ظر 

 أردوغاف لبمورة اصتبلؼ دولى معاٍد إليرافم وهو ما يصب فى مصمحة الواليات المتحدة األمريكية.
 79/3/7423، اليوم السابع، مصر

 
 ةمن الصراع الدائر في سوري ألف الجئ فمسطيني 044: تضرر المتحدة األمم 71

تفعت أعداد البلجصيف الفمسطي ييف المتارريف مف الصراع الداصر في سوريا  لى حوالي ار  : يويورؾ لواـا
ألفا فروا  لى لب اف. وقالت وكالة  33فروا  لى األردف وحوالي  351ألؼ الجئ بي ةـ أربعة  الؼ و 100

لمساعدات في بياف لةا  ف ه الء البلجصيف في حاجة ماسة ” أو روا“غوث وتشفيؿ البلجصيف الفمسطي ييف 
” أو روا“  سا ية عاجمة جراء تصاعد االقتتاؿ الذي مزؽ الببلد عمى مدار العاميف المااييف. وأكدت تقارير 

 الجصا فمسطي يا في سوريا لبلؿ األسابي  المااية مف بي ةـ لمسة أطفاؿ فمسطي ييف. 21مقتؿ حوالي 
 اطؽ المتاررة مف ال زاع م ذ بدايت  في وأشار البياف  لى أ   رغـ ارتفاع ملاطر التعرض لمع ؼ في الم

طرود مف المواد الفذاصية والمرتبات والبطا يات ومستمزمات ال ظافة لػ ” أو روا“سممت شبكة  7022مارس 
ألؼ أسرة م ذ بداية الصراع. وأكد أف ال زاع المسمح في سوريا  33ألؼ أسرة ووفرت مساعدات  قدية لػ  74

عدد القتمى بشكؿ سري  فابل عف التشريد وتفاقـ االحتياجات اإل سا يةم  ي دي بشكؿ متواصؿ  لى ارتفاع
مشيرا  لى أف المواجةات المسمحة تتزايد في جمي  أ حاء سوريا لاصة في ريؼ محافظات دمشؽ وحمب 

 ودرعا وحمص.
 72/3/7423، االتحاد، أبو ظبي

 
  تعذيب في سوريةت الحتسعة شيداء فمسطينيين بينيم خمسة أشقاء  ضوا ت :" دس برس" 76

تسعة الجصيف فمسطي ييف استشةدوا   قاؿ  اشطوف في مليمات البلجصيف الفمسطي ييف بسورية  ف: دمشؽ
لبلؿ األرب  والعشريف ساعة الماايةم جراء عمميات القصؼ التي تعرات لةا المليمات مف قبؿ جيش 

 ال ظاـ.
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في تمقت "قدس برس"  سلة ع   اليـو وأفادت "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطي يي سورية" في بياف صح
ا:  ف لمسة أشقاء مف عاصمة واحدة باإلاافة لشاب سادس تـ تسميـ جنامي ةـ مف قبؿ 3|73األربعاء ل

األمف السوري الذي اعتقمةـ  ةاية الشةر المااي في بمدة عرطوز بالجوالف السوريم  لى ذويةـم حيث 
 "م كما قالت.لوحظ  نار التعذيب الع يؼ عمى أجساد الشةداء

ل ي الظاهر" والسادس "أيمف ذياب".  - زي   -باسـ  -باسؿ  -وأاافت المجموعة أف الشةداء هـ: لالد 
عامًاا والسيدة صفاء  براهيـم جراء قصؼ تعرات ل  حارة  23كما استشةد الطفؿ "محمود أكـر موسى" ل

لسيدة زي ب  لى جرما ام فيما أصيب القبطية في مليـ جرما ا بريؼ دمشؽم وهما مف ال ازحيف مف مليـ ا
عدد مف الشباف جراء القصؼ. كما استشةد الشاب محمد محمود الصادؽ مف أهالي بمدة يمدام  تيجة 

 القصؼ الذي تعرات ل  البمدة.
 72/3/7423 دس برس، 

 
 " األ صى"مجموعة من المستوطنين تقتحم باحة  :األ صى مؤسسة 34

أف االحتبلؿ اإلسراصيمي فرغ المسجد األقصى م ذ ساعات الصباح قالت م سسة األقصى لموقؼ والتراث 
الباكرة مف اغمب المصميف ولـ يبؽ  ال عدد قميؿ م ةـ ومف طبلب وطالبات مساطب العمـم واست فر 
االحتبلؿ قوات  دالؿ المسجد األقصىم وتمركزوا قبالة الجام  القبمي المسقوؼم وشكموا لطا حاجزا امتدادا 

ربة وحتى مدلؿ المصمى المروا يم فيما اقتحـ عدد مف قوات االحتبلؿ الجام  المسقوؼ مف باب المفا
وم عوا  األقصىعدد كبير مف قوات االحتبلؿ ع د بوابات  والرجوا المصميف م  م في  فس الوقت تمركز

 عدد مف المصميف مف الدلوؿ.

ط يف المسجد االقصى مف جةة باب بعد كؿ هذي اإلجراءات االحتبللية اقتحمت نبلث مجموعات مف المستو 
المفاربةم وتجولوا في ال واحي الج وبية والشرقية م   محاوليف اداء بعض الطقوس الدي يةم ويسود جو مف 

 وتطوؽ مصاطب العمـ. األقصىالترقب الشديد في المسجدم  ذ ترصد قوات االحتبلؿ كؿ تحرؾ في 
 فيجميف لؤلقصى. اإلشارات توحي باف االحتبلؿ يستعد ويرتب القتحاـ

 72/3/7423، مؤسسة األ صى لمو ف والتراث، أم الفحم
 

 رئيس تجمع الشخصيات الفمسطينية يطالب " مة  طر" بتنفيذ اتفاق المصالحة 32
طالب د. ياسر الواديةم رصيس تجم  الشلصيات الفمسطي ية المستقمةم وعاو اإلطار :  سماعيؿ رفعت

لمقمة العربية الم عقدة بقطرم بالعمؿ الجاد إل ةاء اال قساـ الفمسطي ى القيادى لم ظمة التحرير الفمسطي يةم 
وت فيذ اتفاؽ المصالحة الذى تـ التوافؽ عمي  فى القاهرة والدوحةم وحث األطراؼ الفمسطي ية باإلسراع فى 

 تشكيؿ حكومة   قاذ وط ى لملروج مف حالة اال قساـ المزرية.
لصيات المستقمة  لى رصاسة القمة فى قطر وجاء فيةا: " ف الشعب جاء ذلؾ لبلؿ مذكرة أرسمةا تجم  الش

الفمسطي ى بكؿ فصاصم  وأحزاب  ومستقمي  بكؿ رجال  وشيول  و ساص  وأطفال  يتطمعوف  لى القمة العربية 
لتعمؿ عمى   ةاء اال قساـ وعودة الوحدة الوط ية ألب اء الشعب الفمسطي ى ليصبح يدا واحدة أماـ   ةاء 

 بلؿ اإلسراصيمى وتحرير القدس".االحت
كما رحب الوادية بدعوة دولة قطر لعقد قمة عربية مصفرة برصاسة مصر لت فيذ اتفاؽ المصالحةم وقاؿ:" ف 
 دعوة قطر فى عقد قمة مصفرة هى لطوة مةمة وعممية إل ةاء اال قساـم و أمؿ تحديد موعد فورى لذلؾ ".
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 79/3/7423، اليوم السابع، مصر
 

 يعمن خطة لبناء عشرات الوحدات االستيطانية عمى أراضي نحالين وحوسان االحتالل 37
 يتةا االستيبلء عمى مساحات واسعة مف ارااي واد  اإلسراصيميأعم ت سمطات االحتبلؿ  حسف عبد الجواد:

ابو حمرا مف ارااي بمدة حوسافم وألرى في لربة الدير مف ارااي  حاليفم في الريؼ الفربي لممحافظةم 
وحدة استيطا ية ومشاري  تابعة لمستوط ة بيتارم وفقا لما جاء في  ص اعبلف مف بمدية  30رت ب اء وقر 

 مستوط ة بيتار.
 72/3/7423، األيام، رام اهلل

 
 الحروب يرفض عرًضا إسرائيميًّا يقضي بإبعاده لغزة يونس األسير 33

إبعادي  لى قطاع غزةم مقابؿ فؾ رفض األسير يو س الحروبم عرًاا  سراصيمًيا يقاي ب: جماؿ غيث -غزة
 عمى التواليم رفًاا لسياسة االعتقاؿ اإلداري. 33 اراب  المفتوح عف الطعاـ والذي دلؿ يوم  الػ

وأكد الملتص في ش وف األسرى ياسر صالحم أف األسير الحروب يعا ي مف أوااع صحية صعبة جراء 
 مواصمة  اراب .

مواصمة  اراب  المفتوح عف الطعاـ حتى  يؿ حريت  ووقؼ  وقاؿ صالح: " ف األسير الحروب أكد عمى
كيمو جراـ مف وز  م ويعا ي مف  الـ في  21سياسة االعتقاؿ اإلداري الممارسة بحق "م مبيً ا أف األسير فقد 

 البطف ويشعر بدوراف وال يستطي  الوقوؼ عمى قدمي .
 79/3/7423، فمسطين أون الين

 
 يم أمام مقر األونروايواصمون اعتصام ةمن سوريالفمسطينيون  الجئونال: بيروت 30

يواصؿ ال ازحوف الفمسطي يوف مف سوريا اعتصامةـ أماـ مقر "االو روا" في بيروت ولبى عدد مف ال ازحيف 
الفمسطي ييف أمس دعوة المج ة الوط ية لم ازحيف الفمسطي ييف مف سوريا المقيميف في مليـ البداوي في 

 المفتوح. باإلارابتصاـ في يوم  الراب  عشر مةدديف الشماؿ وا اموا الى االع
تحدث في االعتصاـ عاو المج ة المركزية في "الجبةة الديموقراطية" اركاف بدر وعبلء حميحؿ باسـ 
ال ازحيف مف "البداوي" و ااؿ يوسؼ باسـ ال ازحيف في "عيف الحموة" ومازف حزي ة باسـ ال ازحيف في 

ورة اف تتحمؿ "االو روا" مس ولياتةا باعتبارها المع ي المباشر باغانة بيروت وشددوا جميعًا عمى ار 
 ووج  المعتصموف مذكرة الى القمة العربية والى الةيصات الدولية تطالب بمفتة تجاي ال ازحيف. ال ازحيف.

 72/3/7423، المستقبل، بيروت
 

 ية والرحمة العالميةألف دينار لدعم الموىوبين الفمسطينيين من الييئة الخير  : مئةاألردن 35
وقعت لج ة فمسطيف الليرية التابعة لمةيصة الليرية والرحمة العالمية في جمعية اإلصبلح وجمعية المحافظة 
عمى القر ف الكريـ في األردف اتفاقية تعاوف في مجاؿ تمويؿ وت فيذ المشاري  الملتصة بالقر ف الكريـ 

 ي ية في األردف.وعموم  لبلجصيف الفمسطي ييف والتجمعات الفمسط
وقاؿ رصيس المج ة الشيخ  ادر ال وري  ف األطراؼ النبلنة اتفقوا عمى أف تقوـ جمعية المحافظة عمى القر ف 
بت فيذ مشروع أكاديمية الموهوبيف للدمة البلجصيف الفمسطي ييف والتجمعات الفمسطي ية في األردف عمى أف 
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بلجصيفم الفتا  لى أف المج ة وافقت عمى دعـ مشروع يكوف ذا طاب  مميز مف شأ   أف يرتقي بة الء ال
 ألؼ دي ار م اصفة م  الرحمة العالمية. 200الموهوبيف بػ 

  72/3/7423، ، الكويتالرأي
 

 الحصار البحري الذي يفرضو جيش االحتالل بسبب الصيادين في غزة عدد تراجع": بيتسيمممركز" 39
سراصيميم أف عدد الصياديف في قطاع غزة تراج  م ذ العاـ أكد تقرير لمركز "بيتسيمـ" اإل: برهوـ جرايسي

 الؼ صيادم وهذا بفعؿ الحصار البحري الذي يفرا   1 الؼ صياد الى  20%م مف 20م ب سبة 7000
 جيش االحتبلؿ عمى القطاعم وشدد الحصار في األياـ األليرة.

م  ف اتفاؽ 2523طؽ المحتمة م ذ العاـ وقاؿ مركز "بيتسيمـ" الذي يع ى بحقوؽ اال ساف الفمسطي ي في الم ا
ميبل بحريام ما يعادؿ  70ف في بطوؿ أوسموم كاف ي ص عمى أف مجاؿ الصيد أماـ شواطئ قطاع غزة يكو 

كيمومترام  77ميبل بحريام أي  27كيمومترام  ال أف جيش االحتبلؿ ولدى التطبيؽم سمح الصيد بطوؿ  33
م حيف ش ت اسراصيؿ حربةا عمى القطاعم قمص جيش االحتبلؿ المجاؿ حتى 7004ولكف م ذ  ةاية العاـ 

 ترا فقط.كيموم 1,1كيمومتراتم ما يعادؿ  3بات بطوؿ 
ويقوؿ المركزم  ف جيش االحتبلؿ ي شر سف   الحربية لتطبيؽ الحصارم ويسارع في اطبلؽ ال ار في اتجاي 
كؿ سفي ة تقترب مف المجاؿ االقصى في هذا الحصارم وغالبا ما يتـ ارغاـ الصياديف عمى وقؼ سف ةـم 

ف نـ يتـ اعتقالةـم واقتيادهـ الى مركز والسباحة  حو السفف الحربية االسراصيمية تحت التةديد بالسبلحم وم
اعتقاؿ في مدي ة اسدود المجاورة لمقطاعم وعادة يتـ اطبلؽ سراحةـ واعادتةـ الى القطاع عبر معبر بيت 
حا وف في شماؿ القطاعم ولكف بعد عمميات تحقيؽ ما ية وقاسيةم وتةديد لمصياديف بعدـ االقتراب نا ية 

 ؿ.مف اللط الذي حددي جيش االحتبل
صيادام عف طريؽ اجبارهـ عمى  10جرى اعتقاؿ  7027وحسب احصاصيات "بيتسيمـ"م فإ   لبلؿ العاـ 

السباحة  حو السفف الحربيةم وجرى اطبلؽ ال ار عمى صياديفم واصيب ان اف م ةـم وصادر جيش 
م 7000اـ قارب صيد. واشار التقريرم الى أ   م ذ الع 23شبكة صيد مف الحجـ الكبيرم و 70االحتبلؿ 

قتؿ جيش االحتبلؿ أربعة صياديفم لـ يشاركوا في أي قتاؿم بؿ كا وا في اعمالةـم وفقط أل ةـ تجرأوا 
 باجتياز لط الحصار بقميؿ.

 الؼم  1 الؼ صياد الى  20وقاؿ مركز "بيتسيمـ"م  ف هذي االجراءات أدت الى تقميص عدد الصياديف مف 
% عمى األقؿم وبال سبة 37ؿ الحصار االحتبلؿ تسجؿ  سبة وهذا رغـ اف البطالة في قطاع غزةم بفع

آلالؼ العاصبلتم فإف الصيد هو مصدر الرزؽ الوحيد الى جا ب أف جزءا مف الصيد يكوف مصدر الفذاء 
 االساسي لتمؾ العاصبلت.

كفي ويرصد التقرير ما ت كدي  قابة الصياديف في قطاع غزةم بأف الم طقة المتاحة لمصيد ال يمك ةا أف ت
الستيعاب كؿ الصياديفم ولةذام فإف الصيد يتـ بالت اوبم وبعض الصياديفم ااطروا لبلبحار  حو 
الشواطئ المصريةم واشتروا بعاا مف االسماؾ التي تـ اصطيادها ه اؾم لاصة وأف سعر االسماؾ قد 

م عمى الرغـ مف األوااع االقتصادية الصعبة 7004تااعؼ م ذ  ةاية العاـ  التي يعيشةا  وحتى اليـو
 أهالي القطاع.

ويدعو التقرير سمطات االحتبلؿ الى رف  القيود وااللتزاـ بما  صت عمي  اتفاقيات أوسمو عمى االقؿم وقاؿ 
 2أمياؿ بحرية حددتةا بعد الحرب عمى غزةم الى  3"بيتسيمـ"م  ف سمطات االحتبلؿ وسعت ال طاؽ مف 
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ـ في تحسيف األوااع بقميؿم ولكف يبقى اقؿ بكنير مف كيمومترام وهذا ساه 22أمياؿ بحريةم أي  حو 
 كيمومترا التي اقرتةا اتفاقيات أوسمو. 73مسافة 

 72/3/7423، الغد، عّمان
 

 من  بل "إسرائيل" إغالق معبر كرم أبو سالم بسببغزة تتمف منتجاتيا الزراعية  32
يعد المعبر التجاري الوحيد لقطاع  ألحؽ  غبلؽ االحتبلؿ اإلسراصيمي لمعبر كـر أبو سالـ الذي: حامد جاد

غزة لسارة فادحة بمزارعي ومصدري المحاصيؿ الزراعية التصديرية مف الزهور واللاار وال باتات العطرية 
المفترض تصديرها  لى السوؽ األوروبية ما دف  بم تجي هذي األص اؼ بعد  غبلؽ المعبر المذكور م ذ 

 ف هذي الم تجات  ظرًا لعدـ  مكا ية تسويقةا في أسواؽ غزة.اللميس المااي  لى  تبلؼ كميات كبيرة م
 72/3/7423، الغد، عّمان 
 
 

  يدعون إلنياء االنقسام من القدس والخميل وجياء 31
ا طبلؽ فعاليات "القدس توحد ا واللميؿ   شةدت مدي ة اللميؿ ج وب الافة الفربية المحتمةماللميؿ: 
ف مدي تي القدس واللميؿم وم سسة "القدس الطبلبية والشبابية"م ووجةاء م  التي أطمقةا  شطاء  تجمع ا"

  اافة  لى فعاليات وط ية.
ووصؿ الوفد المقدسي أمس االن يف  لى اللميؿم حيث تـ تبادؿ الكممات الترحيبية التي أكدت عمى عروبة 

 القدسم وتبلحـ الفمسطي ييف مف أجؿ م   مشاري  التةويد فيةا.
 لى "ا ةاء اال قساـ وتحقيؽ  ا72/3لحدثم الذي تمقت  "قدس برس" اليوـ النبلناء لودعا البياف اللاص با

 الوحدة الوط ية و صرة القدس"م وتـ التوقي  عمى البياف مف قبؿ الحاور.
 79/3/7423 دس برس، 

 
 لف فرصة عملأ 55البنك الدولي: التكنولوجيا ستوفر لمفمسطينيين  36

اؿ جالدولي في دراسة  شرها اليوـ النبلناءم  ف براعة الفمسطي ييف في م قاؿ الب ؾ :زكي ابو الحبلوة -القدس
التك ولوجيا  لذة في األزديادم ما سيساعدهـ في  يجاد فرص عمؿم حيث تتلطى التك ولوجيا العقبات 

ألؼ فرص العمؿم لبلؿ الس وات اللمسة المقبمة". وأعد  11الجفرافيةم واف "العمؿ في التك ولجيا قد يوفر 
لب ؾ الدولي الدراسة الستكشاؼ مدى جدوى العمؿ المجزأم كسبيؿ للمؽ فرص عمؿ لفصتي الشباب وال ساء ا

الفمسطي ييفم ممف يستطيعوف أف يصبحوا جةات اقتصادية فاعمة مت قمة باستلداـ ب ية تحتية رقميةم أساسية 
األرااي الفمسطي ية:  ف ه اؾ  وقالت مريـ شيرمافم المديرة والممنمة المقيمة لمب ؾ الدولي في  سبيًا.

احتمالية ظةور أشكاؿ المشاركة االقتصاديةم التي تكوف قاصمة عمى أساس تك ولوجيا المعموماتم والتي 
ويشرح الب ؾ الدولي العمؿ المجزأ  يمك ةا عبور الحدود االفتراايةم وقد تمنؿ قفزة منيرة  لى األماـ.

الصفيرةم التي جرت تجزصتةا مف مشروع أكبر حجمًام بما في  با  :"عبارة عف سمسمة مف المةاـ التجارية
دلاؿ البيا اتم والتحقؽ مف البيا اتم والترجمةم والتصميـ  ذلؾ أ شطة منؿ دراسة أبحاث السوؽم وا 
الجرافيكيم وحتى تطوير البرمجيات". وتواح الدراسة أ   يوجد في األرااي الفمسطي ية فصة مف الشبابم 

 ةـ بارعوف في أمور التك ولوجيام ويتق وف المفة اإل جميزيةم فابل عف وجود ما  سبت  ممف يمكف وصفةـ بأ
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% مف السكافم مف االستلداـ في موق  التواصؿ االجتماعي لالفيسبوؾا. وأشارت الدراسة  لى أف مقترح 31
افم وفي أي زماف العمؿ المجزأ "ي طوي عمى قيمة فريدة مف  وعةا تتمنؿ في كو   قاببًل لمت فيذم في أي مك

عبر الحدود الجفرافيةم وذلؾ باستلداـ أجةزة الكمبيوتر وروابط اإل تر ت المتاحة عمى  حو شاص " عمى حد 
واااؼ  قوؿ سو تشوكوؾم لبير في مجاؿ سياسات تك ولوجيا المعمومات واالتصاالت لدى الب ؾ الدولي.

للصوصم  ظرًا لكو   يعمؿ عمى تمكيف فصتي " ف العمؿ المجزأ ذي صمة باألرااي الفمسطي ية عمى وج  ا
ويشير تحميؿ الب ؾ الدولي  لى أف  الشباب وال ساء مف ال فاذ  لى الوظاصؼ في اقتصاد المعرفة العالمي".

العمؿ المجزأم قد يترؾ أنرا  يجابيا عمى االقتصاد الفمسطي ي. وتقدر  تاصج الدراسةم بصورة متحفظةم عدد 
والتي قد يتـ لمقةا مف لبلؿ العمؿ المجزأ لبلؿ الس وات اللمس القادمةم ب حو  فرص العمؿم بدواـ جزصيم

فرصة عمؿم  ال أف األنر الفعمي قد يكوف أكبر بكنير  ظرًا لم مو السري  الذي تشةدي الص اعة  11,000
 العالمية.

 72/3/7423، القدس، القدس
 

  "لشعبية العربية أدواتيا وأىدافيااالثورة "و "المفاوضات وصالبة المو ف الفمسطيني: "كتابان لفراعنة 04
عف دار الجميؿ لم شر في عماف صدر كتاباف لمباحث حمادة فراع ةم األوؿ حمؿ ع واف : عماف

صفحة مف القط  المتوسطم اما كتاب  النا ي  725م وجاء في «المفاواات وصبلبة الموقؼ الفمسطي ي»
 م صفحة مف القط  المتوسط.722فقد جاء في  م«النورة الشعبية العربية أدواتةا وأهدافةا»

 72/3/7423، الدستور، عّمان
 

 يدعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياتو إلحياء عممية السالم الثاني عبداهلل 02
المجتمػػػ  الػػػدولي مطالػػػب بتحمػػػؿ مسػػػ وليات  فػػػي »قػػػاؿ الممػػػؾ عبػػػداهلل النػػػا ي  ف : عمػػػر المحارمػػػة -الدوحػػػة 

 «م ودعػػػا  لػػػى«ء النقػػػة بػػػيف الفمسػػػطي ييف واإلسػػػراصيمييف إلحيػػػاء مفاواػػػات السػػػبلـتكنيػػػؼ الجةػػػود إلعػػػادة ب ػػػا
ارورة مشاركة جمي  األطراؼ إليجاد حؿ سياسػي شػامؿ ي ةػي معا ػاة الشػعب السػوريم وياػ  حػدا لدوامػة 

 «.الع ؼ وسفؾ الدماءم ويحافظ عمى وحدة سوريا أراا وشعبا
م والتي ا عقدت أمػس 71تمر القمة العربية في دورتةا العادية الػولفتم في كممت  لبلؿ الجمسة االفتتاحية لم  

في الدوحةم  لى أف اإلجراءات اإلسراصيمية األحادية تشػكيؿ عقبػة أمػاـ تحقيػؽ السػبلـم داعيػا المجتمػ  الػدولي 
لماػػفط عمػػى  سػػراصيؿ لوقػػؼ سياسػػة االسػػتيطاف المتواصػػمة فػػي الاػػفة الفربيػػةم ومحاوالتةػػا المسػػتمرة لفػػرض 

 جديد في ساحات وج بات الحـر القدسي الشريؼ. واق ٍ 
وشػػدد فػػي القمػػةم التػػي يػػرأس فيةػػا الوفػػد األرد ػػيم والػػذي ياػػـ سػػمو األميػػر الحسػػيف بػػف عبػػداهلل النػػا ي ولػػي 
العةػػدم عمػػى اػػرورة معالجػػة جميػػ  قاػػايا الواػػ  ال ةػػاصيم وصػػواًل  لػػى  قامػػة الدولػػة الفمسػػطي ية المسػػتقمة 

م وعاصػػمتةا القػػدس الشػػرقيةم عمػػى أسػػاس حػػؿ 2523ط الرابػػ  مػػف حزيػػراف عػػاـ والقابمػػة لمحيػػاة عمػػى لطػػو 
 الدولتيف وقرارات الشرعية الدوليةم ومبادرة السبلـ العربية.

 72/3/7423، الدستور، عّمان

 
 المقبل /مايوأيار 5" إلى  طاع غزة في 0إطالق "أنصار تعمن عن  "الحياة األردنية شريان" 07
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المتجةػة الػى قطػاع  1م ت لج ة شرياف الحيػاة األرد يػة عػف اطػبلؽ قافمػة ا صػار أع :محمد الكيالي –عماف 
غػػزة المحاصػػر فػػي اللػػامس مػػف ايػػار لمػػايوا المقبػػؿم وفػػؽ رصػػيس مجمػػس ال قبػػاء  قيػػب المة دسػػيف الػػزراعييف 

 محمود ابو غ يمة.
ر لم قابػػاتم اذ وبػػيف ابػػو غ يمػػة فػػي مػػ تمر صػػحفي عقػػدي امػػس فػػي مجمػػ  ال قابػػات المة يػػةم أف المج ػػة فلػػ

تأسسػػت برصاسػػة  قيػػب المة دسػػيف السػػابؽ المة ػػدس واصػػؿ السػػقام والػػذي اتفػػؽ مػػ لرا عمػػى أف يبقػػى رصيسػػا لةػػا 
 الفترة المقبمة.

دي ػػار كمػػواـز لمرحمػػةم فػػي وقػػت أسػػةمت فيػػ   7000ودعػػا السػػقا الػػراغبيف بالمشػػاركة فػػي القافمػػة بالمسػػاهمة بػػػ 
الػؼ دي ػار  200السابقةم وتسعى إلكمال  الى مميوفم وتأميف أدوية بػػ  المج ة ب صؼ مميوف دوالر في القافمة

 واطبلؽ القافمة اللامسة في الشةر العاشر مف هذا العاـ.
 72/3/7423، الغد، عّمان

  
 
 

 2692 حق الشعب الفمسطيني إ امة دولتو المستقمة عمى حدودبالدوحة:  العربيةقمة ال 03
اللتػػامي لمقمػػة العربيػػة فػػي الػػدورة العاديػػة الرابعػػة والعشػػريف ل عػػبلف  ركػػز البيػػاف: مسػػاعد الزيػػا ي - الدوحػػة

الدوحةام عمى عدد مف القاايا العربية التي تمت م اقشتةا في الجمسة العادية ودعـ التوصيات المقدمة مػف 
 .القادة العرب

م 2523حػػدود وأكػػد البيػػاف حػػؽ الشػػعب الفمسػػطي ي بإقامػػة دولتػػ  المسػػتقمة وعاصػػمتةا القػػدس الشػػرقية عمػػى 
ووقؼ جمي  األ شطة االستيطا يةم ودعػوة مجمػس األمػف  لػى اتلػاذ كػؿ اإلجػراءات البلزمػة التػي تكفػؿ قبػوؿ 

 دولة فمسطيف عاوا كامؿ العاوية في األمـ المتحدة.
 عبل ةػػػا دولػػػة يةوديػػػة وكػػػؿ اإلجػػػراءات اإلسػػػراصيمية أحاديػػػة الجا ػػػب  " سػػػراصيؿ" يػػػات  " عػػػبلف الدوحػػػة"ورفػػػض 
  لى تفير الواق  الديموغرافي لفمسطيف المحتمة.الرامية 

تمػاـ المصػالحة وت فيػذ اتفػاؽ القػاهرة  و اشد البياف القيادة الفمسطي ية والفصاصؿ الوط ية   ةاء حالػة اال قسػاـ وا 
م كما طالب بدف  التعوياات لمشعب الفمسطي ي عف أاػرار الحصػارم ورفػ  الحصػار عػف " عبلف الدوحة"و

 لمقاومة وصد العدواف عف القطاع.قطاع غزةم ودعـ ا
كمػػػا دعػػػـ  عػػػبلف الدوحػػػة الموقػػػؼ القااػػػي بػػػاإلفراج عػػػف األسػػػرى الفمسػػػطي ييف بمػػػف فػػػيةـ القػػػادة السياسػػػيوف 

لوقف  مباشرةم ودعـ الجامعة  " سراصيؿ"والبرلما يوف واألطفاؿ وال ساءم وأداف االستيطاف والافط الدولي عمى 
 فتح جمي  المعابر.العربية إلعادة  عمار قطاع غزة و 

72/3/7423الشرق األوسط، لندن،    
 

 القمة العربية: القضية الفمسطينية ىي  ضية العرب والمسممين األولى فيمرسى  00
كممت  أماـ القمة العربية بالعاصمة  م فيمحمد مرسى :أكد الرصيس المصري د. ور ذو الفقار - سمر مرزباف

 عربػيتشػفؿ وجػداف كػؿ  التػيقاػية العػرب والمسػمميف األولػىم  يهػالقطرية الدوحةم  ف القاية الفمسطي ية 
مػف حقػ   الفمسػطي يومسمـم وكؿ الشعوب الم م ة بقيـ السبلـ والعدؿ والحريػةم وأف اسػتمرار حرمػاف الشػعب 

قامة دولت  المستقمة وعاصمتةا القدسم   ما يتعارض ومبادئ القا وف  فياألصيؿ   .الدوليتقرير مصيري وا 
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 الفمسطي ي.نبلنة محاور لمتوصؿ لتسوية عادلة إل ةاء معا اة الشعب  رسى اقترحموأاافتمأف 
جػراءات  لؤلرااػيمواجةة استمرار سياسات االستيطاف غيػر المشػروع  فييتمنؿ  المحور األوؿ الفمسػطي ية وا 

 .تفيير هوية القدس الشريؼ
ذليؿ مػا تبقػى مػف عقبػات تحػوؿ دوف أسرع وقػت.. وتػ في تماـ المصالحة الفمسطي ية أما المحور النا ي فةو 

 .الفمسطي يتشكؿ حجر الزاوية لتوحيد الصؼ  التيتفعيؿ المصالحةم 
 يفػػي.. حتػػى يسػػتطي  أف ومػػادي سياسػػييتعمػػؽ بأهميػػة الوفػػاء بمػػا التزم ػػا بػػ  مػػف دعػػـ أمػػا المحػػور النالػػث 

واجةو ػ  مػف تةديػدات واػفوط المسصولوف ع ةـ بالتزاماتةـ تجاي مواط يةـم وياطمعوا بمسصولياتةـ  زاء مػا ي
بحجػػب المػػوارد الماليػػة عػػ ةـ.. كمػػا أف عمي ػػا أف  سػػعى وبجػػد إل ةػػاء الحصػػار المفػػروض عمػػى قطػػاع غػػزة 

 وسكا  ..  ذ ال يجب أف  قبؿ.. وال أف يقبؿ الامير البشرى.. باستمرار هذا الحصار الجاصر.
 79/3/7423اليوم السابع مصر، 

 
 
 المصالحة الفمسطينية بموافقة عربية  عمى خطّ تدخل  ": تركياالعربيقدس "ال 54

دلمػت عمػى لػط المصػالحة الفمسػطي ية والػدف   " أمس أف تركيػالقدس العربي"اعوض: عممت  وليد -راـ اهلل 
اال قسػػاـ المتواصػػؿ م ػػذ  وا  ةػػاءالمصػػالحة بػػيف حركتػػي فػػتح وحمػػاس  إلتمػػاـ حػػو عقػػد قمػػة عربيػػة مصػػفرة 

 .7002م تصؼ عاـ 
 اجػػػريلنبلنػػػاء بػػػاف وزيػػػر اللارجيػػػة التركػػػي احمػػػد داوود اوغمػػػو " لقػػػدس العربػػػي"معػػػة لػػػػمصػػػادر مط وأواػػػحت

الفمسػػػطي ية  األطػػػراؼاتصػػػاالت لػػػبلؿ الفتػػػرة المااػػػية ولػػػبلؿ حاػػػوري لمقمػػػة العربيػػػة الم عقػػػدة بالدوحػػػة مػػػ  
 .لؤلماـوالدوؿ العربية ذات الشأف بةدؼ دف  عجمة المصالحة الفمسطي ية 

ور التركػػي بشػػأف تحقيػػؽ المصػػالحة الفمسػػطي ية جػػاء بموافقػػة مصػػرية كػػوف مصػػر و وهػػت المصػػادر بػػاف الػػد
 الطرؼ العربي الذي يرعى المصالحة.

المصادر بأف االتصػاالت التركيػة مػ  الػرصيس الفمسػطي ي محمػود عبػاس ولالػد مشػعؿ رصػيس المكتػب  وأكدت
حيػث  أيػاـيػب اردوغػاف قبػؿ مػف قبػؿ رصػيس الػوزراء التركػي رجػب ط األمرالسياسي لحماس جاءت في بداية 

فػي  مرمػريب ياميف  ت ياهو حوؿ االعتداء عمػى السػفي ة التركيػة  اإلسراصيميعمى اعتذار رصيس الوزراء  أطمعةـ
الػذي كػاف مرحبػا  األمػرحيف تحػدث مػ  الػرجميف حػوؿ اػرورة ا جػاز ممػؼ المصػالحة والػدف   حػو تحقيقةػام 

 ب .
اعتزامػ  زيػػارة غػزة يسػعى الصػػطحاب عبػاس لمقطػاع لػػبلؿ  عػف أعمػػفالمصػادر بػػاف ارودغػاف الػذي  وأكػدت

 .7002اال قساـ المتواصؿ م ذ م تصؼ عاـ  بإ ةاء  عبل ازيارت  الم تظرة 
72/3/7423القدس العربي، لندن،   

 
 مصر تنفي خرق "إسرائيل التصاالتيا 09

ؽ الكيػػاف لشػػبكة  فػػى الجةػػاز القػػومي لبلتصػػاالت فػػي مصػػر صػػحة مػػا تػػردد عػػف التػػرا :"اللمػػيج" –القػػاهرة 
االتصاالت. وقاؿ رصيس الجةاز عمرو بدويم في تصريحات  عبلميةم     لػـ يحػدث مطمقػا أف تعراػت أي 

 شبكة معموماتية لبللتراؽ مف أي جةة.
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بالتراؽ شبكة االتصاالت المصريةم فيمػا يعػا ي  " سراصيمية"وكا ت أ باء قد ترددت عف قياـ أجةزة اتصاالت 
اد شػػبكات اتصػػاالت  لػػى حػػدود  قمػػيمةـ. ولفػػت بػػدوي  لػػى تعػػرض جةػػاز االتصػػاالت أب ػػاء سػػي اء مػػف امتػػد

 ."غير أف هذا ال يع ي التراقا"الدولي لعطب تسبب في عدـ تمرير المكالمات الدوليةم 
72/3/7423الخميج، الشار ة،   

 
 ية الفمسطينيةودعميا لمقض ياؤكد تضامنتمنظمة التعاون اإلسالمي  02

أكمػػؿ الػػديف  حسػػاف أوغمػػو األمػػيف العػػاـ لم ظمػػة التعػػاوف اإلسػػبلمي تاػػامف  د.أكػػد  :موفػػد عكػػاظ - الدوحػػة
الم ظمػػة ودعمةػػا المتواصػػميف لقاػػايا ومشػػاغؿ األمػػة العربيػػة وفػػي مقػػدمتةا قاػػية الشػػعب الفمسػػطي ي وحقػػ  

الجمسػة أمػاـ  ألقاهػافػي كممػة  وأوغم د.المشروع في  قامة دولت  المستقمة وعاصمتةا القدس الشريؼ. وأعرب 
لدولػة قطػر لتكرمةػا بػدعوة م ظمػة المػ تمر اإلسػبلمي لحاػور هػذي  ياالفتتاحية لمقمة العربية أمس عف تقػدير 

  .القمة
أف المكا ػة الجديػدة لفمسػطيف فػي األمػـ المتحػدة تشػكؿ تطػورا مةمػا عمػى طريػؽ تحقيػؽ السػبلـ  وواعتبر أوغم

اإلدارة األمريكيػػػة ودعتةػػػا  لػػػى اغت ػػػاـ فرصػػػة فػػػي م طقػػػة الشػػػرؽ األوسػػػطم الفتػػػا  لػػػى أف الم ظمػػػة لاطبػػػت 
االعتراؼ الدولي بفمسطيف الستص اؼ عممية السبلـ لموصوؿ  لى سبلـ عػادؿ وداصػـ فػي الم طقػة عمػى أسػاس 

 قرارات الشرعية الدولية.
72/3/7423، عكاظ، جدة  

 

 "التعاون اإلسالمي" تدعو لدعم مشاريع تنموية في  طاع غزة 01
ف اإلسػػبلمي  لػى دعػـ مشػػاري   عماريػة وت مويػػة فػي مجػالي الريااػػة والشػباب فػػي غػزة: دعػت م ظمػػة التعػاو 

 قطاع غزة.
وقالػػت الم ظمػػة فػػي تقريرهػػا الشػػةري اللػػاّص باألواػػاع اإل سػػا ية فػػي قطػػاع غػػزةم  ف االحػػتبلؿ اإلسػػراصيمي 

اكػػز الشػػبابية اسػتةدؼ فػػي عدوا ػػ  العسػكري األليػػر فػػي تشػػريف نػا ي المااػػيم الب ػػى التحتيػة الريااػػية والمر 
في القطاعم لُيمحؽ أارارًا جسيمة بةا ويحـر اآلالؼ مف الشباب الفمسطي ييف في غػزة مػف ممارسػة األ شػطة 

 الريااية والشبابيةم كما قالت.
م دعػػػوًة لزيػػػادة المسػػػاحات 72/3/7023وتاػػّمف التقريػػػر الػػػذي تمقّػػػت "قػػػدس بػػػرس"  سػػلة ع ػػػ  يػػػوـ النبلنػػػاء 

أهيؿ وترميـ المبلعب التي تاّررت  تيجة العدواف اإلسراصيمي األلير وا  شاء اللاراء في قطاع غزة ودعـ ت
 مبلعب جديدة تتواصـ م  قدرات ذوي االحتياجات اللاّصة.

79/3/7423 دس برس،   

 
 المرزو ي: تونس عمى استعداد لمعب أي دور لتحقيق المصالحة الفمسطينية 06

أف تػػػو س عمػػػى اسػػػتعداد لمعػػػب أي دور لتحقيػػػؽ  أكػػػد الػػػرصيس التو سػػػي م صػػػؼ المرزوقػػػيم :سػػػما –الدوحػػػة 
 المصالحة الفمسطي ية.

كممة ألقاها لبلؿ القمة العربيةم  ف تو س تنمف اقتراح أمير دولة قطر حمد بف لميفة  ؿ  في المرزوقيوقاؿ 
   شاء ص دوؽ لدعـ القدس الشريؼ. فينا ى 

79/3/7423وكالة سما اإلخبارية،   
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 في غزة ف عائمة فمسطينية ستحصل عمى فرص عمل مطمع الشيرأكثر من عشرة آال: ااألونرو  40

روبرت تير ر أف أكنر  "أو روا"قاؿ مدير عمميات وكالة غوث وتشفيؿ البلجصيف الفمسطي ييف ": الحياة" -غزة 
مف عشرة  الؼ عاصمة فمسطي ية ستحصؿ عمى فرص عمؿ مطم  الشةر المقبػؿ فػي وقػت تظػاهر فيػ  مصػات 

 تقميص مساعداتةا في قطاع غزة. "أو روا"البلجصيف اد قرار 
قػػررت اسػػتبداؿ مسػػاعداتةا  "و ػػروا"أوقػػاؿ تير ػػر لػػبلؿ لقاصػػ  عػػددًا مػػف الصػػحافييف فػػي مكتبػػ  بفػػزة أمػػس أف 

ال قدية المباشرة لؤلسر األشد فقرًا ببر ػامج لمػؽ فػرص عمػؿ لةػ الء البلجصػيفم حيػث سيحصػؿ رب األسػرة أو 
 لعمؿ في ظؿ توقؼ الما حيف عف تمويؿ بر امج المساعدات ال قدية المباشرة.أحد أفرادها عمى الماؿ مقابؿ ا

ال ظػػاـ الجديػػد سػػيعمؿ عمػػى اسػػتبداؿ الممارسػػة المتبعػػة التػػي تشػػمؿ تقػػديـ مسػػاعدة  قديػػة مباشػػرة " أفوأواػػح 
ة دوالرات كؿ نبلنة شةور لكؿ فرد دالؿ العاصمة الفقيػرةم بلمػؽ فرصػة عمػؿ لػرب تمػؾ العاصمػ 00عمى أساس 

 ."لمدة ال تقؿ عف نبلنة اشةر
وأشػار تير ػر  لػى أف هػذا التفييػػر هػو مػف القػرارات الصػعبة التػػي ااػطرت االو ػروا التلاذهػا بسػبب واػػعةا 

اتلاذ هذا القرار ليس بالارورة بسبب  قص التمويػؿ الكمػي بػؿ بسػبب حقيقػة أف "المالي الصعبم شارحًا أف 
المم وحػػة  األمػػواؿبعاػػةا اآللػػرم فػػبل توجػػد مرو ػػة باسػػتلداـ تمػػؾ التمويػػؿ يػػتـ تػػوفيري لػػبعض البػػرامج ولػػيس ل

 ."لبعض البرامج دوف بعاةا
وأكػػػد تير ػػػر أف بر ػػػامج توزيػػػ  األغذيػػػة ال يػػػزاؿ مسػػػتمرًا مػػػف دوف أي تفييػػػر عمػػػى رغػػػـ تزايػػػد عػػػدد البلجصػػػيف 

 ألؼ الجئ فمسطي ي يتسمموف المساعدات الفذاصية. 000المستفيديف م    لى أكنر مف 
 اػػطر الػػى اتلػػاذ قػػرارات صػػعبة بسػػبب زيػػادة متطمبػػات البلجصػػيف الفمسػػطي ييف. فعمػػى سػػبيؿ المنػػاؿ "ب : وتػػا

مػدرسم  000 لػى  740طالػبم وهػذا يتطمػب تعيػيف  0000 لػى  2000يزداد عدد الطبلب سػ ويًا مػا بػيف 
 ."لذا فإف أو روا تا  في أولوياتةا التعميـ والصحة

مدرسػة جديػدةم م كػدًا  000م ػزؿ و 0400قػد ا تةػت مػف ب ػاء  و ػروااألسػتكوف  7005وأواح ا ػ  ب ةايػة 
طالبػًا وسػ عمؿ  00  لػىطالبػًا  54استطع ا في الس وات المااية لفض عدد الطمبة في الفصؿ الواحد مف "

 «.جاهديف عمى عدـ زيادة عدد الطبلب
72/0/7000الحياة، لندن،   
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 فراس أبو هبلؿ
نمة  قاش ليس جديدا يدور في أروقة اإلعبلـ وفي وساصؿ التواصؿ االجتماعي حوؿ مركزية الصراع العربي 
اإلسػػراصيمي أو مػػا يطمػػؽ عميػػ  الػػبعض "القاػػية الفمسػػطي ية" ولكػػف الجديػػد فػػي هػػذا ال قػػاش هػػو ارتفػػاع صػػوت  

م حيػػث أصػػبح 7020مػػف العػػاـ  وحدتػػ  مػػ  اشػػتعاؿ النػػورات الشػػعبية العربيػػة م ػػذ  ةايػػة ديسػػمبر/كا وف األوؿ
اإل سػػاف العربػػي أكنػػر ا شػػفاال بقاػػية الحريػػاتم وبمسػػتقبؿ الػػببلد التػػي شػػةدت وال تػػزاؿ تشػػةد حراكػػا شػػعبيا 

 ارتكز في مجمم  عمى قاايا مطمبية "ُقطرية" في هذا البمد أو ذاؾ.
مكػػف أف يػػدف  المػػػواطف فةػػؿ ال يػػزاؿ الصػػراع العربػػػي اإلسػػراصيمي قاػػية مركزيػػػة لؤلمػػة العربيػػة؟ ومػػا الػػػذي ي

 فمسطيف؟ -العربي المنقؿ بةموم  "الوط ية" لبللتفات كنيرا لما يحصؿ في أرض الصراع
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 خمفيات الجدل
قبػػؿ البدايػػة فػػي  قػػاش التسػػا الت المطروحػػة فػػي الجػػدؿ حػػوؿ مركزيػػة الصػػراع العربػػي اإلسػػراصيميم البػػد مػػف 

ح م والتي يمكف تقسيمةا  لى نبلث فصات تلتمؼ في تحديد م طمقات هذا الجدؿم ولمفيات م والفصات التي تطر 
 أيديولوجياتةا وم طمقاتةا وزوايا  ظرها لممسألة.

وأولى هذي الفصات هي تمؾ "ال لب" التي كفرت م ػذ زمػف لػيس بالقصػير بالقوميػة وا حػازت و ظػرت لمقطريػةم 
دالميػة بػدال مػف التفكيػر ودعت في أدبياتةػا  لػى أهميػة تفػرغ كػؿ شػعب عربػي لمبحػث عػف حمػوؿ لمشػكبلت  ال

 في الصراع العربي اإلسراصيمي.
وقد وجدت هذي الفصة االتةا ببعض المظاهر التي رافقت النورات الشعبية العربيةم والتي قرأهػا الػبعض عمػى 
أ ةا دليؿ عمى تمكف الةمػـو المحميػة مػف الشػعوب العربيػةم بػدليؿ أف الشػعارات التػي طرحػت فػي المظػاهرات 

ا ت في أغمبةا مسكو ة بالةـ الدالميم مت اسية أف الجماهير في لاـ صراعةا م  أ ظمتةا واالحتجاجات ك
االسػػتبدادية لػػـ تػػ س فمسػػطيف فػػي بعػػض الفعاليػػات والشػػعاراتم كشػػعار "الشػػعب يريػػد تحريػػر فمسػػطيف " الػػذي 

لقػػػاهرةم أو تف ػػػى بػػػ  التو سػػػيوف فػػػي أوؿ احتفػػػاالتةـ بسػػػقوط بػػػف عمػػػيم أو أحػػػداث السػػػفارة اإلسػػػراصيمية فػػػي ا
المظاهرات التي لرجت في أكنر مػف بمػد عربػي ع ػد بدايػة العػدواف اإلسػراصيمي عمػى قطػاع غػزة فػي  ػوفمبر/ 

 تشريف النا ي المااي.
أمػا الفصػػة النا يػػة فةػي أولصػػؾ الشػػباب أو ال شػطاء الػػذيف سػػصموا مػف اسػػتلداـ بعػػض األ ظمػة العربيػػة الشػػمولية 

ؿ عمى الصعيد الدالميم ولصوصا تمؾ األ ظمة األكنر ب سا وقمعية لقاية فمسطيف كمبرر لكؿ أ واع الفش
 في سوريا وليبيا/القذافي.

عمػػى -وتبقػى الفصػة النالنػة وهػي تشػمؿ بعػض اإلسػبلمييف الػذيف يرفعػوف شػعارات أمميػةم ويػروف أف فمسػطيف 
بل يجػػوز  عطا هػػا هػػي بمػػد مسػػمـ منػػؿ أي بمػػدم ولػػذلؾ فػػ -أهميتةػػا الدي يػػة المتمنمػػة بالقػػدس والمسػػجد األقصػػى

أهمية أكبر مف صػراعات وهمػوـ  سػبلمية ألػرى منػؿ قاػية الشػعب السػوري وال ػزاع الشػيعي السػ ي وقاػية 
كشمير وأففا ستاف وغيرها مف األمنمة التي يعا ي فيةا المسمموف مف صراعات وااطةاد فػي ملتمػؼ أ حػاء 

 المعمورة.
بقػػى جػػدؿ مشػػروع البػػد مػػف  قاشػػ  بشػػكؿ عممػػيم وبفػػض ال ظػػر عػػف اللمفيػػات لطػػرح هػػذا الجػػدؿم  ال أ ػػ  ي

لصوصػػا و حػػف  عػػيش فػػي مرحمػػة صػػ اعة "ال ظريػػة" أو األسػػس الجديػػدة لمػػببلد العربيػػة فػػي عصػػر مػػا بعػػد 
النوراتم ولةذا فإف الشعارات القوميػة لػـ تعػد كافيػة لشػرح مركزيػة فمسػطيفم  ذ أف هػذي المركزيػة ترتكػز أياػا 

راصيؿ" اإلستراتيجية لممشروع االستعماري الفربي في الم طقةم وبكوف هذي عمى أسس عقبل ية تتعمؽ بقيمة " س
الدولػة م طمقػا لكنيػر مػف الصػػراعات العربيػة العربيػةم وبتأنيرهػا فػي صػػ   بعػض السياسػات الدالميػة فػػي دوؿ 

 الم طقة.
  

 رأس الحربة
اػعاؼ الم طقػةم ولػذلؾ م ذ   شاصةام كا ت " سراصيؿ" رأس الحربة في المشروع الفربي الساعي  لػى تفت يػت وا 

فقػػد حظيػػت الدولػػة الوليػػدة برعايػػة اإلمبراطوريػػة البريطا يػػة اآللػػذة فػػي األفػػوؿ فػػي ذلػػؾ الوقػػتم كمػػا حصػػمت 
 عمى اعتراؼ سري  جدا مف الدولتيف العظميتيف الصاعدتيف   ذاؾ أميركا واالتحاد السوفياتي.
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لباردة بيف المعسكريف الشرقي والفربيم ألذت هذي وم   ةاية العصر اإلمبراطوري البريطا ي وبروز الحرب ا
الدولػػة أهميػػة جديػػدة بال سػػبة لمواليػػات المتحػػدةم التػػي تعاممػػت معةػػا كحميػػؼ  سػػتراتيجي وأداة اسػػتعمارية فػػي 

 الم طقة.
وعمى الرغـ مف الجدؿ الذي شةدت  الساحة السياسية األميركية حػوؿ أهميػة " سػراصيؿ" اإلسػتراتيجية لواشػ طف 

ربعي يػػػات واللمسػػػي ياتم  ال أف هػػػذا الجػػػدؿ حسػػػـ بشػػػكؿ شػػػب  تػػػاـ بعػػػد  كسػػػة حػػػرب حزيػػػرافم حيػػػث فػػػي األ
اسػػػتطاعت تػػػؿ أبيػػػب بعػػػد هػػػذي الحػػػرب أف تق ػػػ  كافػػػة دواصػػػر صػػػ اعة القػػػرار فػػػي واشػػػ طف أ ةػػػا حميػػػؼ يمكػػػف 

صػر االعتماد عميػ م بعػد أف هزمػت بشػكؿ مةػيف دولتػيف مػف أهػـ حمفػاء موسػكو فػي الم طقػة العربيػة وهمػا م
 وسوريا.

وم ػذ ذلػػؾ الوقػت وحتػػى يوم ػا هػػذام تشػةد الواليػػات المتحػدة حالػػة قػد تصػػؿ  لػى اإلجمػػاع حػوؿ كػػوف  سػػراصيؿ 
دولة  ستراتيجية هامة فػي السياسػة األميركيػة فػي الم طقػةم وعمػى الػرغـ مػف وجػود بعػض األصػوات الرافاػة 

اآللػػرم الػػػذي ال ي ظػػر فقػػػط  لػػى أهميػػػة  لةػػذا اإلجمػػاعم  ال أ ةػػػا ال تػػزاؿ تمنػػػؿ صػػوتا لافتػػػا بمقابػػؿ الطػػػرؼ
 " سراصيؿ" في الم طقةم بؿ يتجاوز ذلؾ بوصؼ تؿ أبيب كحميؼ واحد ووحيد لواش طف في الشرؽ األوسط.

لقػػد وقفػػت " سػػراصيؿ" مػػ  الواليػػات المتحػػدة فػػي كػػؿ حروبةػػام وتعاو ػػت معةػػا اسػػتلباريا فػػي مجػػاالت متعػػددةم 
دودم بؿ  ف واش طف تدير قواعد عسكرية أميركية بشكؿ مباشرة في وقدمت وتقدـ لةا تعاو ا عسكريا غير مح

" سػػراصيؿ"م كمػػا أف األليػػرة تشػػكؿ قاعػػدة لتصػػ ي  بعػػض األ ػػواع الدفاعيػػة مػػف األسػػمحة التػػي اسػػتفادت م ةػػا 
 الواليات المتحدة بعد احتبللةا ألففا ستاف والعراؽ.
التزمػػت " سػػراصيؿ" تمامػػا بمػػا طمبتػػ  أميركػػا  7003و 2552وفػػي حربػػي الواليػػات المتحػػدة عمػػى العػػراؽ عػػامي 

بعدـ التدلؿ بةدؼ الحفاظ عمى التحالؼ األميركي م  الدوؿ العربية اد الرصيس الراحؿ صداـ حسيفم وفي 
قصػػفت " سػػػراصيؿ" المفاعػػؿ ال ػػػووي العراقػػيم وهػػػو مػػا اعتبػػر الحقػػػا كمقدمػػة سػػػةمت مػػف العمميػػػة  2542عػػاـ 

يرى الم ظروف ألهمية  سراصيؿ اإلستراتيجية منؿ ديؾ تشي ي اصب الرصيس كما  2557العسكرية األميركية عاـ 
 السابؽ.

استطاعت " سراصيؿ" أياا تشكيؿ ردع طويؿ المدى لمػدوؿ المنيػرة لقمػؽ الواليػات المتحػدة وعمػى رأسػةا سػوريا 
في الم طقة  والعراؽ قبؿ االحتبلؿم وتولت أياا جةود التحجيـ لقوى غير حكومية م اوصة لممشروع األميركي

منؿ حزب اهلل وقوى المقاومة الفمسطي يةم كما أبدت استعدادها لمساعدة حمفاء واش طف عسكريا حي ما دعػت 
 .2532و 2530الحاجة كما حصؿ م  األردف ع دما تعرض لتةديد سوري عامي 

ف كاف بعاةا محؿ  قاش بيف داعمي  سراصيؿ وأعداصةا في الواليػات ا لمتحػدةم  ال أ ةػا  ف األمنمة السابقةم وا 
تظةػػر بشػػكؿ وااػػح أهميػػة هػػذي الدولػػة المزروعػػة بالم طقػػة فػػي تحقيػػؽ أهػػداؼ الواليػػات المتحػػدة األميركيػػة 
االستعماريةم التي تةدؼ أساسا إلاعاؼ أي مشروع  ةاوي عربيم والستمرار السيطرة عمػى م ػاب  الطاقػة 

 في الم طقة األغ ى بالبتروؿ عالميا.
 

 فتش عن إسرائيل!
  شاء دوؿ االستقبلؿ العربية بعد تفكيؾ االستعمار األوروبػيم شػةدت هػذي الػدوؿ صػراعات متعػددة فيمػا  م ذ

 بي ةام وال تزاؿ بعض هذي الصراعات مستمرة حتى اآلف.
وعمػػى الػػرغـ مػػف تعػػدد أسػػباب هػػذي الصػػراعاتم  ال أف " سػػراصيؿ" كا ػػت حااػػرة فػػي معظػػـ اللبلفػػات العربيػػة 

غير مباشرم دوف أف يع ي ذلؾ أ ةػا كا ػت المسػ ولة عػف كػؿ العبلقػات السػيصة بػيف  العربية بشكؿ مباشر أو
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الػػدوؿ العربيػػةم  ذ أف الػػتبلؼ المصػػالح بػػيف أ ظمػػة هػػذي الػػدوؿ كػػاف سػػببا رصيسػػيا  لػػر فػػي الصػػراعات فيمػػا 
 بي ةا.

بػػيف الػػدوؿ  لقػػد كػػاف الموقػػؼ مػػف الصػػراع العربػػي اإلسػػراصيمي مػػنبل هػػو أحػػد أهػػـ األسػػباب الم ججػػة لملبلفػػات
العربيػػةم وهػػو الػػذي أدى لظةػػور الصػػراع والتاػػاد بػػيف مػػا كػػاف يعػػرؼ ب" الجمةوريػػات النوريػػة التقدميػػة" و 
"الممكيػات الرجعيػة" وأعػاؽ قيػاـ عبلقػة صػحية بػيف هػذي الػدوؿ. كمػا أدى الت ػافس أحيا ػا بػيف الػدوؿ "النوريػة" 

بيف هذي الدوؿم كاللبلفات بيف عبػد الكػريـ قاسػـ  فسةا عمى قيادة الصراع م  " سراصيؿ"  لى لبلفات عميقة 
 وجماؿ عبد ال اصر.

وال تزاؿ تقسيمات المحاور في الم طقة العربيةم قاصمة أساسا عمى الموقؼ مف الواليات المتحدة والصػراع مػ  
 سػػػراصيؿم وهػػػو الموقػػػؼ الػػػذي أدى  لػػػى ظةػػػور الصػػػراعات بػػػيف مػػػا كػػػاف يعػػػرؼ بمحػػػور المقاومػػػة والمما عػػػة 

االعتػػداؿم وقػػاد  لػػى حػػدوث لبلفػػات جذريػػة فػػي الم طقػػة أعاقػػت الوصػػوؿ  لػػى أي  ػػوع مػػف أ ػػواع ومحػػور 
 التوافؽ بيف الدوؿ العربية.

ومػػػف المبػػػررات التػػػي تػػػدعو لمقػػػوؿ بمركزيػػػة الصػػػراع العربػػػي اإلسػػػراصيميم هػػػو أف هػػػذا الصػػػراع كػػػاف أداة فػػػي 
سػػاب دوؿ ألػػرىم كمػػا حصػػؿ فػػي محاولػػة محاولػة بعػػض الػػدوؿ العربيػػة الكبيػػرة لتحقيػػؽ  فػػوذ سياسػي عمػػى ح

استلداـ بعض الدوؿ لم ظمة التحرير لتحقيؽ  فوذ لةا في األردف قبؿ حرب أيموؿ األسودم أو في االستلداـ 
 السوري لوجود المقاومة الفمسطي ية في لب اف لمعب في سياسة هذا البمد والسيطرة عمي  لعقود طويمة.

اصيمي أدى  لػػى لسػػارة أهػػـ دولػػة عربيػػة هػػي مصػػرم التػػي لرجػػت مػػف ويبقػػى القػػوؿ  ف الصػػراع العربػػي اإلسػػر 
م ظومػػة العمػػؿ العربػػي بعػػد توقيعةػػا التفاقيػػة كامػػب ديفيػػدم ودلمػػت فػػي صػػراعات طويمػػة مػػ  الػػدوؿ العربيػػة 
بسبب هذا الموقؼم ولـ تعد حتػى اآلف  لػى دورهػا الم ػوط بةػا كػأكبر دولػة عربيػة محوريػةم وهػو الػدور الػذي 

 ودت  بعد أف تستعيد مصر عافيتةا بفعؿ نورة ي اير العظيمة.يطمح العرب بع
 ف الصػراع العربػػي اإلسػػراصيمي كمػػا تظةػر األمنمػػة السػػابقة كػػاف سػػببا أساسػيا فػػي الصػػراعات العربيػػة العربيػػةم 
 وهو ما ي كد مركزية هذا الصراعم وأهمية   ةاص م بدال مف الدعوات "الُقطرية" التي تدعو لتراج  االهتماـ ب م

 فةذا الصراع هو أس الصراعات األلرىم عمى الرغـ مف كؿ مزاعـ أصحاب ال ظريات الشوفي ية.
 

 أثر الوجود اإلسرائيمي عربيا
 اػافة  لػػى تػػأنير الوجػػود اإلسػػراصيمي فػي الم طقػػة العربيػػة عمػػى الصػػراعات بػيف دوؿ هػػذي الم طقػػةم فقػػد لعػػب 

ة العربيةم مما ي كد مركزية هذا الصراعم واػرورة تظػافر هذا الوجود دورا سمبيا في السياسة الدالمية لؤل ظم
 الجةود العربية لحمةا بطريقة عادلة تعيد الحقوؽ العربية.

 وفيما يمي أهـ ع اصر تأنير الوجود االستعماري اإلسراصيمي عمى السياسات الدالمية العربية:
إل فاؽ عمى الدفاع لمواجةة  سراصيؿم م  تراج  فرص الت مية الحقيقية بسبب تذرع األ ظمة العربية بأهمية ا• 

 أف هذي األ ظمة لـ تبف ت مية مستدامة وال دفاعا قويا.
استلداـ الصراع العربي اإلسراصيمي مف قبؿ األ ظمة العربية لم   قياـ حكـ رشيد ديمقراطيم بذريعة "أف ال • 

كمػة والصػراع مػ   سػراصيؿ صوت يعمو فوؽ صوت المعركػة"م وهػو مػا أدى  لػى فشػؿ ذريػ  فػي معركتػي الحو 
 عمى حد سواء.
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التػػذرع بػػالوجود الفمسػػطي ي الممنػػؿ بػػالبلجصيف فػػي بعػػض الػػدوؿ العربيػػة كمبػػرر لتػػألير القيػػاـ بإصػػبلحات • 
حقيقيةم والمعب بالوا  الديمفرافي الحساس في بعض الدوؿ مف لبلؿ هػذا الوجػودم ولصوصػا فػي األردف 

 ولب اف.
فػػي الصػػراعات السياسػػية واأليديولوجيػػة بػػيف األطػػراؼ السياسػػية الملتمفػػة فػػي اسػػتلداـ الورقػػة الفمسػػطي ية • 

بعػػػض الػػػدوؿ العربيػػػةم كمػػػا حصػػػؿ باتةػػػاـ الدولػػػة السػػػورية لمفمسػػػطي ييف بافتعػػػاؿ األحػػػداث فػػػي بدايػػػة النػػػورةم 
واالسػػتلداـ الملػػزي لػػبعض أطػػراؼ المعاراػػة المصػػرية لمورقػػة الفمسػػطي ية فػػي محاولتةػػا إلاػػعاؼ وتشػػوي  

يس مرسي مف لػبلؿ الػربط بػيف أحػداث أم يػة منػؿ جريمػة رفػح وحركػة حمػاس بسػبب قربةػا األيػدويموجي الرص
 م  الرصيس الم تمي لجماعة اإللواف.

وأليرا يتفؽ بعض الداعيف لتةميش القاػية الفمسػطي ية أو الصػراع العربػي اإلسػراصيمي عمػى كنيػر مػف ال قػاط 
مى أف االهتماـ بالصراع العربي اإلسراصيمي هو الػذي سػبب هػذي المطروحة سابقام بؿ ويستلدمو ةا لمتدليؿ ع

 السمبيات في الواق  العربي.
ولكف التحميؿ العميؽ لةذي العبلقة المتشابكة بيف استقرار الم طقة وبػيف الصػراع العربػي اإلسػراصيمي يقػود  لػى 

طريؽ الوحيد إل ةػاء التػأنيرات  تيجة واحدة ووحيدةم وهي أف هذا الصراع هو األكنر مركزية وجوهريةم وأف ال
السػػػمبية لػػػ  عمػػػى الواقػػػ  والمسػػػتقبؿ العربػػػي هػػػو باال فمػػػاس بشػػػكؿ أكبػػػر بالمعركػػػة مػػػ  المشػػػروع اإلسػػػراصيمي 
شػراؾ الشػعب الفمسػطي ي فػي  االستعماريم والعمؿ عػؿ حمػ  بشػكؿ يعيػد كافػة الحقػوؽ الفمسػطي ية الوط يػةم وا 

وع االستعمار الجديدم والعودة  لػى أولّيػات وجػذور الصػراعم ص اعة المشروع ال ةاوي العربي بمواجةة مشر 
 بدال مف الدعوات الشوفي يةم التي لف تأتي لمدوؿ العربية بأي لير.

فالصراع هو صراع عربي ولػيس فمسػطي يا  سػراصيميام وعمػى مػف ي كػر ذلػؾ أف يعػود لقػراءة التػاريخ والجفرافيػا 
 والسياسة مف جديد.
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االسراصيمية ال قاب عف تفيير الجيش اإلسراصيمي م لرًا مركز اهتمامات  األم ية مف « هآرتس»كشفت صحيفة 
 سوريا  لى لب افم وتجةيز قوات  عمى هذا األساس.

زاوج عػػامميف أساسػػييفم فػػي  ظػػر الجػػيش اإلسػػراصيميم وهمػػا تزايػػد ويػػأتي هػػذا التفييػػر فػػي ظػػؿ الحػػديث عػػف تػػ
اػػاصقة الميزا يػػة العسػػكريةم وتفيػػر وجػػ  الشػػرؽ األوسػػط وطبيعػػة ملػػاطري. فاللشػػية مػػف مواجةػػات عسػػكرية 
تقميديػػة تقمصػػتم حيػػث توجةػػت القػػدرات العسػػكرية السػػورية ولصوصػػًا القػػوة الصػػارولية  حػػو الػػدالؿ ولػػيس 

م أو  شػػوب «حػػزب اهلل»تزايػػدت سػػي اريوهات التصػػعيد فػػي جبةػػات منػػؿ لب ػػاف اػػد اػػد  سػػراصيؿم فػػي حػػيف 
ا تفااػػة فمسػػطي ية جديػػدةم أو وقػػوع عمميػػات كبيػػرة مػػف جا ػػب جةػػات جةاديػػة سػػواء مػػف الحػػدود السػػورية أـ 

 حتى المصرية.
إلسػػراصيمي وكػػاف لبػػراء قػػد أشػػاروا  لػػى أف التػػزاوج بػػيف الاػػفوط االقتصػػادية وتفيػػر الملػػاطر يجبػػر الجػػيش ا

عمى تفيير أ مػاط عممػ . وكػاف رصػيس األركػاف اإلسػراصيمي الج ػراؿ ب ػي غػا تس قػد أعمػف فػي مػ تمر هرتسػميا 
قيادة الجيش اإلسػراصيميم مػف ال قطػة التػي يقػؼ فيةػا اآلف  لػى حيػث يجػب أف يكػوف »األلير أف مةمت  هي 
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ةم وبشكؿ مدروس ومسػ وؿ يبقػي الجػيش مف دوف التلمي عف الجاهزية المطموبة لمواجةة التحديات المعروف
 «.م هبًل ألداء مةمات 

وفي مطم  العػاـ الحػاليم عقػد غػا تس عػددًا مػف المقػاءات الم فػردة مػ  قػادة الجػيش بفػرض تحديػد التفييػرات 
كػؿ شػيء تفيػر مػف حول ػا. وبػات مطموبػًا  جػراء  صػبلح فػي الجػيشم »الواجبة في هيكمية الجػيش. وقػاؿ  ف 

س اػطر لفحػص تفييػرات فػي حجػـ القػوات »م ماػيفا: « ا أ مف بمقاربة التفيير المسػ وؿفي أقرب وقت. وأ
البريةم بما في ذلؾ في القوات االحتياطية. عمي ا دراسة أمر تقصير فترة اللدمػة العسػكرية ومسػارات اللدمػة 

يػر. واألسػموب ومكافأة الج ػدي وفػؽ مصػاعب لدمتػ  ومػ ح األولويػة لممقػاتميف. فقػد حػاف الوقػت إلجػراء التفي
 «.المعةود المتب  لدي ا لـ يعد م اسبًا لمواق  الجديد

ويبدو أف التفيير الممموس األوؿ هو ما يجري عمػى الجبةػة الشػماليةم حيػث يركػز الجػيش اإلسػراصيمي أسػاس 
نػػر التفييػػرات فػػي الواقػػ  السػػوريم قػػرر الجػػيش  جةػػدي اليػػوـ  حػػو لب ػػاف ولػػيس سػػوريا. وفػػي العػػاـ األليػػرم وا 

 لػػى أف كػػؿ محػػارب فػػي « هػػآرتس»سػػراصيمي  عػػادة ا تشػػاري عمػػى طػػوؿ الجبةػػة. وأشػػار معمػػؽ عسػػكري فػػي اإل
في الشػماؿ هػو الجػيش « العدو المفترض»الجيش اإلسراصيمي في العقود األليرة تقريبًا يعرؼ في تدريبات  أف 

ألػؼ ج ػدي فػي المعػارؾ  23السوري. ولكف التفييرات التي طرأت عمى الجيش السوري م لرًام بمقتؿ حوالى 
 م كا ت حاسمة.«هآرتس»ألفًا عف الجيشم وفقًا ؿ 10الدالمية وا شقاؽ حوالى 

عف رصيس شعبة االستلبارات العسكرية الج راؿ أفيؼ كولافي قول  أماـ م تمر هرتسميا  ف « هآرتس»وت قؿ 
مػف  -وكػذلؾ الجاهزيػة  أغمقػت وحػداتم والمع ويػات متد يػة –معظـ القوات البرية لمجػيش السػوري تفككػت »

 يراف وحزب اهلل ي االف فرصة دلوؿ القفص الػذهبي الػذي يعراػ  عميةمػا »وأااؼ اف «. العتاد  لى األفراد
 -لالرصيس السوري بشارا األسػدم ويحػاوالفم وأحيا ػًا ي جحػاف فػي ألػذ قػدرات الػدفاع الجػويم صػواريخ أرض 

يػػراف يفةمػػاف أف مسػػتقبؿ األسػػد تقػػررم  أرض وقػػدرات ألػػرى. وحػػزب -بحػػرم قػػدرات صػػارولية أرض  اهلل وا 
 «.وهما يستعداف لميـو التالي

وعمػػى هػػذا األسػػاسم يسػػتعد الجػػيش اإلسػػراصيمي لتفييػػر غايػػة عػػدد مػػف فرقػػ  العسػػكرية الشػػماليةم لياػػيؼ لةػػا 
فػػػإف هػػػذا جػػػرى لفرقػػػة احتيػػػاط شػػػمالية تحػػػوي لػػػواء مػػػدرعًا شػػػارؾ فػػػي « هػػػآرتس»المةمػػػة المب ا يػػػة. وبحسػػػب 

عمى القتػاؿ  -مدرع ومشاة  –اورات األليرة. ففي األسبوع األلير مف الم اورات تدرب لواءاف احتياطياف الم 
في ظروؼ لب ا يةم بعدما كا ا يركزاف في المااي فقط عمى الظروؼ السورية. وقاؿ قاصد المواء العقيد  يةػود 

كممػػة سػػوريام فت طمػػؽ الصػػافرات. عامػػًا كػػاف المػػواء يعػػرؼ أف مةمتػػ  هػػي سػػوريا. قػػؿ  30طػػواؿ » جمػػة   ػػ  
 «.وهذي هي المرة األولى التي يفدو فيةا العدو في  ظرهـ لب ا يا

وكاف رجاؿ المدرعات قد ركزوا حتػى وقػت قريػب عمػى التلطػيط لمعػارؾ مػدرعات اػد مػدرعات. أمػا حاليػًام 
وفػػػي «. زب اهللحػػػ»فالتحػػػدي الجديػػػد هػػػو مواجةػػػة الصػػػواريخ الماػػػادة لمػػػدباباتم والموجػػػودة بػػػاآلالؼ لػػػدى 

 «.تةديد لوتيرة وطوؿ الحرب المقبمة»المااي كا وا ي ظروف للطر هذي الصواريخ عمى أ   
العػػػدو لػػػـ يعػػػد مػػػا عةػػػد ايم   ةػػػا حػػػرب »ويعتػػػرؼ قاصػػػد سػػػرية االسػػػتطبلع فػػػي المػػػواءم الراصػػػد  يتػػػاف الفػػػي بػػػأف 

قيػد وجػدي سػرحافم فقػد حػاوؿ أف م الع«ألػوف»أمػا قاصػد لػواء المشػاة «. عصابات. هذا ليس جيشًام     ت ظػيـ
يبيف أماـ ج ودي المصاعب المادية التي تعترض سبيمةـ في حرب مف  وع القتاؿ في م طقػة جبميػة أو مب يػة 

أرد ا أف يفةموا مقابػؿ أي عػدو يعممػوفم وهػو عػدو يجػب أف  بحػث ع ػ م وهػذا مػا »أو ريفية مأهولة. وقاؿ: 
 «.حاول ا التدرب عمي 
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األليرة اابط مف هيصة األركاف سيكوف مس واًل عف تفعيؿ القػوات فػي أي قتػاؿ مسػتقبمي  وقد رافؽ الم اورات
الجيش اإلسػراصيمي يسػتعد جػدًا الحتمػاالت الحػرب مػ  »في الشماؿ. وكا ت أوؿ جممة تلرج مف فم  هي أف 

دعػتةـ لمتواجػد فقد تـ تج يد االحتياطي بطريقػة تشػب  تمامػًا مػا يجػري فػي الحػربم أي رسػالة تمقاصيػة «. لب اف
في مواق  تج يدهـم بعد ذلؾ تـ  قمةـ  لى وحدات ملازف الطوارئم كما لو أ ةـ يتعراوف لقصؼ صارولي 

حزب اهلل ت ظيـ دي اميم جديم »ال يتوقؼم ومف ه اؾ مباشرة  لى ميداف المعارؾ. وقاؿ الاابط الكبير  ف 
 «.لكف لدي ا كؿ األدوات لارب  بقسوةم و حف   وي فعؿ ذلؾ

م فإف التمميحات لشكؿ العمميات العسػكرية فػي حػرب لب ػاف النا يػة شػب  وااػحة. ويحػاوؿ «هآرتس»وبحسب 
وكػػاف قاصػػد الجبةػػة الشػػمالية الج ػػراؿ «. حػػزب اهلل»الجػػيش اإلسػػراصيمي تقمػػيص الةالػػة التػػي أحاطػػت بفعاليػػات 
 ػاؾ ميػؿ لمتعامػؿ معػ  بشػكؿ تطبيػ  هػذا اللطػر. ه»ياصير جوالف قد أعمفم فػي جامعػة بػار  يػبلفم أ ػ  يريػد 

 «.استحواذيم يشذ عف الحدود العقبل ية. حزب اهلل بوسع   زعاج الجيش اإلسراصيميم لكف ليس بوسع   يقاف 
وت مف قيادة الجبةة الشمالية أف الحؿ يكمف بالمزج بيف حركة فرؽ عدة دالؿ األرااي المب ا يػةم  لػى جا ػب 

تػػـ تأسػػيس تػػدريب لػػواءي االحتيػػاط األسػػبوع المااػػيم وهػػو تػػدريب  تفعيػػؿ قػػوة  اريػػة مكنفػػة مػػف الجػػو. وهكػػذا
بري واسػ  شػمؿ حركػات كبيػرة لمػدرعات ومشػاة دالػؿ قػرى تشػب  القػرى المب ا يػة وفػي م ػاطؽ مفتوحػة. وقػاؿ 

حتى  ذا وصموا  لى لب اف ال تبدو »اابط  ف الفاية مف التدريب هي تعريؼ الج ود بطبيعة األرض المب ا ية 
ر جديدةم حي ةا يمك ةـ أف يكو وا أشد هجوميةم وبالتالي يةػـز حػزب اهلل. وأ ػا أ مػف أف بالوسػ  أف لةـ األمو 

 فعؿ م  حزب اهلل ما فعم اي م  اإلرهاب في الاػفة الفربيػة.  ذا أردت اسػتلداـ تعبيػر الحسػـم فأ ػت بحاجػة 
 «. لى الم اورة
الجيش اإلسراصيمي وتةديداتػ . وت قػؿ الصػحيفة يتدرب أياًا لمواجةة « حزب اهلل» لى أف « هآرتس»وأشارت 

أقدـ في العاـ األلير عمى عدة عمميات استن اصية جريصةم ابتداء « حزب اهلل»عف جةات استلبارية قولةا  ف 
كيموغرامًا مػف المتفجػرات عاليػة  70مف  رساؿ طاصرة مف دوف طيار في تشريف أوؿ الماايم مرورا بتةريب 

 في شةر  بم وصوال  لى عممية بورغاس في تموز في بمفاريا.« رسي فو »التق ية مف طراز 
دولػة »وعبلوة عمى ذلؾم فإف التفيير في سوريام التي ُتص ؼ حاليًا في الم سسػة العسػكرية اإلسػراصيمية بأ ةػا 

وقد شرع الجيش اإلسراصيمي «. حزب اهلل»م يفير ميزاف القوى وي نر في صيفة القتاؿ المستقبمية اد «تتفكؾ
جػوم واحتمػاؿ  شػاط  - سيؽ لططػ  العمبل يػة الحتمػاؿ تسػرب أسػمحة متطػورةم لصوصػًا صػواريخ أرض بت

يعػػاظـ قدراتػػ م ولك ةػػا ليسػػت »فػػي  ظػػر الجػػيش اإلسػػراصيمي « حػػزب اهلل»أشػػمؿ لمطػػاصرات مػػف دوف طيػػار. ؼ
مػف حػرب لب ػاف  بكميات وأحجاـ ال  ستطي  مواجةتةا. وبالقط   ستطي  هزيمت  واال تصار عمي . لقد تعمم ػا

 م يقوؿ سرحاف.«النا ية
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 وحيد عبد المجيد
ليس وزير اللارجية األميركي األسبؽ واألشةر ه ري كيس جر وحدي الذي يتوق  حػدوث مواجةػة بػيف الجػيش 

عػف اعتقػادي بػأف هػذي المواجةػة سػتق   ذا لػـ في مصر. وقػد ال يكػوف هػو أوؿ مػف عبػر « اإللواف»وجماعة 
يتمكف الطرفاف مف التفاهـ عمى  لية فعّالة لتج ب حدوث أزمات كبيرة بي ةمػا أو احتواصةػا فػي مةػدها بطريقػة 

 اإل ذار المبكر.
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ورغـ أف كيس جر تحدث في هذي المسألة مرات عدة في األشةر األليرةم فقػد بػدا أ ػ  أكنػر نقػة ع ػدما أجػاب 
مػػػارس الجػػػاري لػػػبلؿ مشػػػاركت  فػػػي أعمػػػاؿ المػػػ تمر السػػػ وي لمجمػػػس العبلقػػػات  4اؿ بشػػػأ ةا فػػػي عمػػػى سػػػ  

 في مصر ستأتي ال محالة.« اإللواف»اللارجية األميركي في  يويورؾم حيث قاؿ  ف األزمة بيف الجيش و
تحممػػ   واألرجػػح أف كيسػػ جر يتػػاب  جيػػدًا الواػػ  الػػذي يػػزداد ااػػطرابًا فػػي مصػػر ويػػدف  بعػػض اللػػاصفيف ممػػا

 األياـ القادمة  لى دعوة الجيش لمتدلؿ وت ظيـ فعاليات لدعم .
لكػػف األرجػػح أف المةجػػة القاطعػػة التػػي تحػػدث بةػػا ارتبطػػت بازديػػاد الشػػواهد الدالػػة عمػػى تبػػايف مواقػػؼ الرصاسػػة 

لصوصػًا. فقػد « حمػاس»وقيادة الجيش تجاي الوا  في غػزة عمومػًا وحركػة « اإللواف»ومف وراصةا جماعة 
لت األحداث م ذ أواصؿ فبراير المااي كاشفًة هذا التبايف الذي لـ يعد ممك ًا تفطيت م بػيف موقػؼ م اػبط توا

باعتبارات األمف القومي المصري وقواعدي المجردة دوف غيرهػام و لػر تلػتمط فيػ  هػذي االعتبػارات بالعبلقػات 
 «.حماس»وحركة « اإللواف»الونيقة بيف جماعة 

تكنيػؼ العمػؿ مػف أجػؿ هػدـ األ فػاؽ المحفػورة تحػت الحػدود بػيف مصػر وقطػاع غػزة وكاف اتجػاي الجػيش  لػى 
م شرًا  لى أف السياسة لـ تجد  فعًا في هذا المجاؿ. وحيف ال تفيد السياسة حيث كاف ي بفي أف ت ف م يصبح 

ب مػػػف األمػػػر متعمقػػػًا بفيػػػاب اإلرادة ولػػػيس بصػػػعوبة المشػػػكمة. فبإمكػػػاف القيػػػادة السياسػػػية المصػػػرية أف تطمػػػ
هدـ األ فاؽم أو عمى األقؿ  حكاـ غمقةام سػواء بشػكؿ مباشػر أو عػف طريػؽ مكتػب اإلرشػاد العػاـ « حماس»

فمةذا المكتبم الذي يقوـ بدور رصػيس فػي صػ   السياسػة المصػريةم  فػوذ كبيػر يسػتطي  «. اإللواف»لجماعة 
 «.حماس»ممارست  عمى حركة 

رفح الحدودي بشكؿ م ظـ ُبعيد تولي مرسي السمطة. فمـ يعػد  وكاف مفتراًا غمؽ هذي األ فاؽ م ذ فتح معبر
القطاع محاصرًا مف البر عمى  حو يجعؿ وجػود منػؿ هػذي األ فػاؽ مت فسػًا لسػكا  . كمػا أف الحصػار البحػري 

 برعاية سياسية مصرية.« حماس»الذي تفرا   سراصيؿ أصبح مر ًا م ذ توقي  اتفاؽ التةدصة األلير م  
المصرية في الواليػات المتحػدة وأوروبػام « اإللواف»هذا االتفاؽم الذي رف  أسةـ سمطة « سحما»وُيعد قبوؿ 

أو الاػفط عميةػػا لفمػػؽ األ فػاؽ. وحػػيف ال تقػػـو السػػمطة « حمػػاس»دلػيبل عمػػى أف بإمكػػاف هػذي السػػمطة  ق ػػاع 
أل فػػاؽم السياسػية بػػذلؾم وياػطر الجػػيش لتحمػػؿ مسػ وليت  لحمايػػة أمػف مصػػر مػػف اللطػر الػػذي يعبػر تمػػؾ ا

 ومجمؿ الوا  في القطاع.« حماس»فةذا م شر وااح عمى تبايف بي ةما بشأف كيفية التعامؿ م  
وقػػد ازداد الجػػدؿ حػػوؿ هػػذا التبػػايف عقػػب  حبػػاط محاولػػة تةريػػب أقمشػػة مطابقػػة لتمػػؾ التػػي ُيصػػ   م ةػػا الػػزي 

ا التزمت رصاسة الجمةورية مارس الجاري. فبي م 23العسكري لمجيش المصري  لى غزة عبر أحد األ فاؽ يـو 
الصمتم حرصت أجةزة األمف عمى  عبلف  بأ ابط تمؾ األقمشة لت بي  المواط يف  لى اللطر الػذي يترتػب 

 زي الجيش أو ما يمانم . –أو حتى مصرية–عمى حيازة جماعة غير مصرية 
الماػبوطة ُتسػتلدـ م وهػو أف األقمشػة «حمػاس»التبرير الػذي لجػأت  ليػ  « اإللواف»وكاف تب ي بعض قادة 

فػػػي تصػػػ ي  مبلبػػػس لؤلطفػػػاؿ فػػػى غػػػزة والمبلبػػػس المموهػػػة ألفػػػراد المقاومػػػة فػػػي م ػػػاطؽ التمػػػاس مػػػ  القػػػوات 
 اإلسراصيميةم منيرًا لبل تباي.

م «حمػػاس»والجػػيش حيػاؿ حركػة « اإللػواف»ولػذلؾ أنػارت هػػذي الواقعػة المزيػد مػػف األسػصمة حػوؿ التبػػايف بػيف 
ج ػػػديًا مصػػريًا فػػػي مدي ػػة رفػػػح  22اتةامةػػػا بػػالتورط فػػي مذبحػػػة قتػػؿ  لصوصػػًا فػػي ظػػػؿ تجػػدد الجػػػدؿ حػػوؿ

 الحدودية في أغسطس المااي.
مػارس الجػاريم تقريػرًا ي كػد أف م فػذي تمػؾ  21م فػي عػددها الصػادر يػـو «األهراـ العربػي»فقد  شرت مجمة 
تحقػؽ مػف صػحة  وأكػد رصػيس تحريرهػا أ ػ «. حمػاس»الج ػاح العسػكري ؿ« كتاصب القسػاـ»المذبحة كمةـ مف 
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عبل ةا عدـ وجود دليؿ عمى صحة هػذا االتةػاـ « حماس»معمومات  عبر مصادر أم ية. ورغـ تجديد   فيةا وا 
م فمػـ يصػدر ع ةػا تفسػير لتكػرار ورود اسػـ «اإللػواف»ومةاجمتةا مف رأت أ ةـ يريدوف تصفية حسابات مػ  

دد اسػػم  م ػػذ مذبحػػة قتػػؿ الج ػػود أيمػػف  وفػػؿ فػػي أعمػػاؿ ع ػػؼ اػػد أهػػداؼ مصػػرية. فكػػاف  وفػػؿم الػػذي يتػػر 
المصػػرييف فػػي رفػػح قبػػؿ أكنػػر مػػف سػػبعة أشػػةرم متةمػػًا فػػي عمميػػات التفجيػػر فػػي شػػـر الشػػيخ فػػي يوليػػو عػػاـ 

. وألقػػت السػػمطات المصػػرية القػػبض عميػػ  بعػػدها بػػأكنر مػػف عػػاميف دالػػؿ سػػي اءم وحػػوكـ وُأودع فػػي 7002
ي تعراػت لػ  سػجوف عػدة ُبعيػد ا ةيػار جةػاز الشػرطة سجف المرج  لى أف تـ تةريب  م   أن ػاء االجتيػاح الػذ

 .7022ي اير  71لبلؿ االحتجاجات التي بدأت في 
في مذبحة رفح موجودة م ذ وقوعةػام فقػد ألػذ تجػدد الجػدؿ « حماس»ورغـ أف عبلمات االستفةاـ حوؿ دور 

وتحركػػػات غريبػػػة حولةػػػا أبعػػػادًا أكبػػػر لتزام ػػػ  مػػػ  محاولػػػة تةريػػػب أقمشػػػة مطابقػػػة لمػػػزي العسػػػكري المصػػػري 
مػارس الجػاري  27لع اصر ربما تكوف تابعة لةا دالؿ مصر. فقد ابط رجاؿ األمف فػي مطػار القػاهرة يػـو 

سػػػبعة فمسػػػطي ييف وبحػػػوزتةـ لػػػراصط لمواقػػػ  مصػػػرية. وكػػػا وا قػػػادميف مػػػف سػػػوريا فػػػي طػػػريقةـ  لػػػى غػػػزة. كمػػػا 
يف أ ةػـ دلمػوا عبػر األ فػاؽ رغػـ أف ابطت قوات األمف نبلنة فمسطي ييف في م اطؽ ملتمفة في سي اءم وتبػ

 معبر رفح مفتوح.
« اإللػػواف»هػػي المعاػػمة الرصيسػػية التػػي تواجػػ  مسػػتقبؿ العبلقػػة بػػيف جماعػػة « حمػػاس»وهكػػذا تبػػدو حركػػة 

والجػػيشم والمصػػػدر األساسػػي لملػػػبلؼ بي ةمػػا. فبإمكػػػاف الطػػػرفيف أف يتعايشػػا مةمػػػا كا ػػت اللبلفػػػات بي ةمػػػا 
ض ال ظر عف المدى الذي قد تبمف  استفانة قطاعات مف المجتم  بالجيش  ذا بشأف األوااع الدالميةم وبف

طػريقتةـ فػي  دارة السػمطة ويسػتوعبوا الفاػب المت ػامي اػدهـ. ولػيس واردًا أف يتػدلؿ « اإللواف»لـ يراج  
 لػػػى ازديػػػاد االاػػػطراب واحتػػػداـ التػػػوتر وحػػػدوث « اإللػػػواف»الجػػػيش ألي سػػػبب دالمػػػي  ال  ذا أدت سياسػػػة 

 ةات تحمؿ ُ ذر حرب أهمية ال قدر اهلل.مواج
مػف قاػية لبلفيػة  لػى أزمػة ت طػوي عمػى « حمػاس»غير أف األمر قد يلتمػؼ فػي حػاؿ تحػوؿ سػموؾ حركػة 

لرؽ لممعايير التي يعتمدها الجيش لقياس حالة األمف القػومي المصػريم لصوصػًا  ذا تجاهمػت قيادتةػا هػذي 
دة العسكرية المصرية ولـ يقّدروها حؽ قدرها في الوقت الذي يزداد بالعقي« اإللواف»المعايير أو استةاف قادة 
 الوا  في سي اء لطرًا.

 72/3/7423، االتحاد، أبو ظبي
 

 داخمية "إسرائيل"أىداف زيارة أوباما  50
 تشاس فريماف
 جػػاءت زيػػارة الػػرصيس بػػاراؾ أوبامػػا  سػػراصيؿ فػػي سػػياؽ دفػػاعي يرمػػي  لػػى تةدصػػة السػػاحة السياسػػية األميركيػػة.
وكػػاف تعػػّرض ال تقػػادات شػػديدة بسػػبب عػػدـ ا حيػػازي الكػػافي  لػػى  سػػراصيؿ ورصػػيس وزراصةػػا لب يػػاميفا  تا يػػاهوم 
وا تُقػػد أياػػًا لعػػدـ زيارتػػ   سػػراصيؿ أن ػػاء واليتػػ  األولػػىم كمػػا اشػػتُب  فػػي تعةػػدي لممػػّولي حممتػػ  اال تلابيػػة القيػػاـ 

الفمسػػػطي ية عػػػف السػػػاحة السياسػػػية األميركيػػػةم بفيػػػة –ةبالرحمػػػة هػػػذي. كػػػاف عميػػػ   ذًا  بعػػػاد المسػػػألة اإلسػػػراصيمي
التركيػػز عمػػى التحػػديات الدالميػػةم لصوصػػًا تمػػؾ المتعمقػػة بالمواز ػػةم ولػػـ يةػػدؼ أن ػػاء زيارتػػ   لػػى تحقيػػؽ أي 

 شيء. فعمى األرض يسود وا  بالغ السوءم وليس ه اؾ اهتماـ بالسبلـ لدى الجا ب اإلسراصيمي.
م وهػػي ال تريػػد حػػؿ الػػدولتيفم وفػػي جا ػػب  لػػر «حمػػاس»ي ا فػػي جا ػػٍب حركػػة ومػػف ال احيػػة الفمسػػطي يةم لػػد

السػػمطة الفمسػػطي يةم التػػي ي يػػد رصيسػػةا لحػػؿ الػػدولتيفا لك ػػ  بػػات مفتقػػرًا  لػػى أي شػػرعية بعػػد ا تةػػاء واليتػػ . 
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قيػػة فممػػاذا يجػػازؼ الػػرصيس لاألميركػػيا برأسػػمال  السياسػػي المحػػدود فػػي ممػػؼ مقػػدٍَّر لػػ  الفشػػؿ؟ المةمػػة الحقي
لمرحمة هذي كا ت بذؿ الجةد لم    تا يػاهو مػف التسػبب بالمزيػد مػف المشػكبلت بعػد المتاعػب التػي أنارهػا فػي 
وج  الرصيس أن اء واليت  األولى. ال ي طوي مػا سػبؽ عمػى  شػارة  لػى  مكػاف قصػؼ  سػراصيؿ الم شػآت ال وويػة 

م المذيف ش ا حممة اد الرصيس شارؾ فيةػام «ودليك»اإليرا ية فقطم بؿ أياًا  لى الدعـ األميركي ل تا ياهو و 
عمػػى سػػبيؿ المنػػاؿم البميػػو ير شػػمدوف أدلسػػوف الػػذي اسػػتنمر مصػػة مميػػوف دوالر إللحػػاؽ الةزيمػػة بأوبامػػا. جػػاء 
أوبامػػػا ليقػػػوؿ ل تا يػػػاهو: ال تتسػػػبب فػػػي مشػػػكبلت مػػػ   يػػػراف وسػػػوريةم ولػػػف أتسػػػبب فػػػي مشػػػكبلت لكػػػـ مػػػ  

 الفمسطي ييف.
ف قدرات  المحدودة عمى تحقيػؽ السػبلـم فةػو يريػد تػرميـ العبلقػات مػ  العػالـ اإلسػبلمي ولمرصيس هدؼ أبعد م

أف العمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ السػػػبلـ  -محقّػػػاً -والعػػػالـ العربػػػيم التػػػي تػػػدهورت تػػػدهورًا رهيبػػػًا فػػػي عةػػػد بػػػوشم ويقػػػد ر 
لسياسة الدالمية فػي اإلسراصيمي يساهـ في التقدـ  حو هذا الةدؼم لكف األكيد أ   قّمؿ مف أهمية ا–الفمسطي ي
 هذا الممؼ.

وبال سػػبة  لػػى دور م يػػدي  سػػراصيؿ فػػي رسػػـ صػػورة السياسػػة األميركيػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػطم يمكػػف القػػوؿ  ف 
رأَس «ا اإلسػػػراصيمية -لج ػػػة العبلقػػػات العامػػػة األميركيػػػة « ل»أيبػػػاؾ»المػػػوبي الم يػػػد إلسػػػراصيؿم والػػػذي تشػػػكؿ 
فػي المصػة مػف اليةػود األميػركييف مػف الميبػرالييف الم يػديف ألوبامػام  30الحربة في م يمنؿ أقمية اصيمة. فة ػاؾ 

 شػطة جػدًا وتسػتنمر « أيبػاؾ»ويمزموف الصمت عمومػًا حيػاؿ السياسػة اللارجيػةم بيػد أف األقميػة التػي تمنمةػا 
 أموااًل طاصمة في سبيؿ قايتةا.

ذا أرد ا الحديث عف  افذة الفرص لوساطة أميركية بػيف اإلسػراصيمييف والفمسػطي ييفم ي بفػي التحمػي بالواقعيػة  وا 
حصػػمت ه ػػام عمػػى اػػفة  ةػػر  7020. فػػي 7000والقػػوؿ  ف عمميػػة السػػبلـ لػػـ تعػػد قاصمػػة فعميػػًا م ػػذ العػػاـ 

بوتوماؾ لفي واش طفام مةزلٌة مسرحية سػميت عمميػة سػبلـم أدارهػا لالمبعػوث األميركػي السػابؽ  لػى الشػرؽ 
أحػػدًا. كيػػؼ يمكػػف أميركػػا أف تكػػوف وسػػيطًا ذا مصػػداقية  ذا كا ػػت األوسػػطا جػػورج ميتشػػؿم لك ةػػا لػػـ تلػػدْع 

 ت دف   لى القوؿ   ةا ستكوف م حازة جا ب  سراصيؿ في كؿ ما تفعؿ أو تقوؿ؟
وفي ما يتعمؽ بالمسألة اإليرا يةم تداف   سراصيؿ عف احتكارها ال ووي في الم طقةم ويرج  ذلؾ  لى لشية مف 

وي تزود ب  صواريلةا وتمكُّ ةا مف  يصاؿ هذي الصواريخ  لى  سراصيؿ. األكيد قدرة ايراف عمى   تاج سبلح  و 
أف العسػػكرييف اإلسػػػراصيمييف يعتقػػػدوفم منػػػؿ األميػػػركييفم أف  يػػػراف لػػػـ تباشػػػر بعػػػد صػػػ   سػػػبلح  ػػػوويم لكػػػ ةـ 

ى متػػابعوف جػػدًا لةػػذا اإلمكػػػاف. وأعتقػػد أف حربػػًا مػػػ  طةػػراف لػػف تػػػ دي سػػوى  لػػى تعقيػػػد األمػػور ورفػػ  مسػػػتو 
 لطورتةا.

عمي ا  ذًام محاولة العمؿ بالديبموماسية التي ال تقتصر عمى الكبلـم بؿ تتطمب أياًا اإلصفاء لآللػر وتقػديـ 
تصػػػور لمحػػػؿ الوسػػػط. وعػػػف احتػػػواء  يػػػرافم ي بفػػػي القػػػوؿ  ف الحكومػػػة اإلسػػػراصيمية تػػػرفض هػػػذي الفكػػػرة رفاػػػًا 

أف يلتمػػػؼ معةػػػام مػػػا يعيػػػد ا  لػػػى الػػػدور  -لميػػػةألسػػػباب سياسػػػية دا-مطمقػػػًام وال يسػػػتطي  الػػػرصيس األميركػػػي 
 االستن اصي الذي ي دي  العامؿ اإلسراصيمي في السياسة األميركية. 

 ، إعداد حسام عيتاني74/3/7423الفرنسية، « لو فيغارو»
 72/3/7423، الحياة، لندن

 
  راءة في خارطة أفكار حكومة نتنياىو الجديدة 55

 ديفيد ماكوفسكي
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الرصيس األميركيم براؾ أوبامػام زيارتػ  إلسػراصيؿ سػوؼ يعػود اإلسػراصيميوف ويركػزوف عمػى  اآلف وبعد أف أ ةى
تمؾ الشلصيات التي ستمعب دورًا مةمػًا فػي الحكومػة الجديػدة فػي الػببلدم حيػث يتكػوف االصػتبلؼ الحػاكـ مػف 

قػػػرارات شلصػػػًام وسيجّسػػػد بعػػػض الػػػوزراء الرصيسػػػييف  270عاػػػوًا مػػػف أعاػػػاء الك يسػػػت البػػػالغ عػػػددهـ  24
 السياسة اللارجيةم حيث يتمت  بعض ه الء الوزراء بلبرة قميمة في السياسة اللارجية.

توفر القاصمة التالية بعض اإلحساس عػف شلصػيات البلعبػيف الرصيسػييف الجػدد ومػا هػي  را هػـ حػوؿ قاػايا 
 الفمسطي ييف. الساعة التي تفطي عدة موااي  بدءًا مف األزمة ال ووية اإليرا ية وحتى العبلقات م 

 
 وزير الدفاع موشيو يعمون

شفؿ يعموف م صب رصيس أركاف الجيش اإلسراصيمي لبلؿ اال تفااة الفمسطي ية النا يةم ويعتبر أحػد اللمفػاء 
المحتممػػيف القميمػػيف لب يػػاميف  ت يػػاهو دالػػؿ "الميكػػود". وحػػوؿ قاػػية  يػػراف يعتبػػر يعمػػوف أقػػؿ حماسػػًا مػػف سػػمف  

يػ  اػربة مػف جا ػب واحػد. فج بػًا  لػى ج ػب مػ  داف مريػدور وبي ػي بػيففم كػاف ُي ظػر  يةود باراؾ لفكػرة توج
 لػػػى يعمػػػوف كمتشػػػكؾ بشػػػأف توجيػػػ  منػػػؿ هػػػذي الاػػػربة فػػػي المجمػػػس "النمػػػا ي"م الػػػذي كػػػاف يجتمػػػ  اسػػػبوعيًا 
والمعروؼ بأ   ياـ أعااء م تدى األمف القومي الذي شػكم   ت يػاهو بشػأف ايػراف. وسػيكوف تفاػيؿ يعمػوف 

مػػا يبػػدو هػػو تصػػعيد العقوبػػات وفػػرض حظػػر تجػػاري قسػػري شػػامؿ مػػف جا ػػب المجتمػػ  الػػدولي عمػػى  عمػػى
 ذا كػاف ذلػؾ ممك ػًام قبػؿ اال تلابػات اإليرا يػة فػي حزيػراف المقبػؿ. ومػ  ذلػؾم  ذا لػـ  -الجمةورية اإلسبلمية 

ف اسػػتلداـ سػػبلح الجػػو تػػ جح الدبموماسػػية والعقوبػػات وجةػػود الواليػػات المتحػػدة فػػي تفييػػر ال تيجػػةم يػػرى يعمػػو 
اإلسػػراصيمي كمػػبلذ أليػػر. وب ػػاًء عمػػى ذلػػؾ فػػإف يعمػػوف لػػيس مػػف دعػػاة سياسػػة االحتػػواءم أي الفكػػرة المتمنمػػة 

 بإمكا ية تعايش  سراصيؿ م   يراف  ووية.
ومػػ  تشػػكيؿ الحكومػػةم مػػ لرًام وفقػػداف اللبػػرة فيةػػا لػػوزراء مممػػيف بالسياسػػة اللارجيػػةم سػػوؼ يكػػوف كػػؿ مػػف 

يعموف مف بيف الوزراء الوحيديف المتبقيف مف الوزراء السابقيف فػي مجمػس "النمػا ي" الػذيف لةػـ  لمػاـ  ت ياهو و 
جيد حوؿ قاية  يراف. وبما أف لرصيس الوزراء ووزير الدفاع الجديد وجةات  ظر ملتمفة بشأف هذي المسػألةم 

ارات التػي تحصػؿ عمػى أغمبيػةن.  ف ال يمكف لممرء أف يكوف متأكدًا مف الذي ستكوف ل  ميػزة ففػي تمريػر القػر 
اال قسػػاـ الوااػػح قػػد يعػػزز فػػي الواقػػ  الم سسػػة األم يػػة اإلسػػراصيمية التػػي تفاػػؿ قيػػاـ روابػػط أم يػػة ونيقػػة مػػ  

 الواليات المتحدة.
وحػػوؿ القاػػية الفمسػػطي يةم ُيعػػرؼ عػػػف يعمػػوف م ػػذ فتػػرة طويمػػة بأ ػػػ  أحػػد م تقػػدي السػػموؾ الفمسػػطي يم م ػػػذ 

فػي م تصػؼ تسػعي يات  -ف رصػيس شػعبة االسػتلبارات العسػكرية فػي الجػيش اإلسػراصيمي ع ػدما كػا - صراري 
القرف الماايم عمى أف الزعيـ الفمسطي ىم ياسر عرفاتم كذب عمي . وتتمنؿ وجةة  ظري الشاممة بأف العالـ 

ألولصػؾ  يلمؽ األعذار لسوء السموؾ الفمسطي يم وأصبح يعموف مركز  قطػة جػذب دالػؿ الحكومػة اإلسػراصيمية
الػذيف يػػدعوف وجػػود تحػػريض فمسػػطي ي. ومػا يقمػػؽ وزيػػر الػػدفاع الجديػػد أياػًا هػػو رفػػض الػػرصيس الفمسػػطي يم 
محمػػود عبػػاسم اإلعػػبلف عػػف التزامػػ  بقيػػاـ "دولتػػيف لشػػعبيف"م كمػػا فعػػؿ فػػي المااػػيم وهػػو تصػػريح يعتػػرؼ 

ي ية. ومػ  ذلػؾم  ذا كػاف مػف ام يًا بحؽ تقرير المصير لمشعب اليةودي ج با  لى ج ب م  قياـ دولة فمسػط
الممكف  ق اع يعموف بأف السمطة الفمسطي ية ممتزمة فعبًل بالمعاممة بالمنػؿم يعتقػد الػبعض بأ ػ  قػد يلفػؼ مػف 
ذا لػػـ يػػتـ  ق اعػػ  فػػي هػػذا المسػػارم يمكػػف التوقػػ  مػػف يعمػػوف بػػأف يكػػوف  دعمػػ  لمسػػتوط ات الاػػفة الفربيػػة. وا 

 .م يدًا أكبر لممستوط ات مف سمف  باراؾ
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 وزير المالية يائير لبيد
يعتبر حزب لبيد الوسطي "ييش عتيػد" ليوجػد مسػتقبؿا الفػاصز األكبػر فػي اال تلابػات. فقػد تػـ تشػكيم  كحػزب 
جديد و جح في الحصوؿ عمى تسػعة عشػر مقعػدًا فػي الك يسػت. وقػد أجػاد لبيػد بصػورة لاصػة فػي تػؿ أبيػب 

ولػػة غربيػػة مسػػتقرة تعمػػؿ فيةػػا  صػػبلحات السػػوؽ الحػػرة والمػػدف التػػي مػػف حولةػػام بصػػياغت  ر يػػة إلسػػراصيؿ كد
عمػػى حمايػػة الطبقػػة الوسػػطى. وعػػبلوة عمػػى ذلػػؾم أصػػر لبيػػد عمػػى قػػدرة  سػػراصيؿ عمػػى دمػػج الطاصفػػة اليةوديػػة 
المتشددة لالحريديةا في الجيش والقوى العاممةم بإيما   بأف ه اؾ حاجة لمنؿ هذي اللطوة إلبعاد هذا القطاع 

جماعة الرصيسية التي تحصؿ عمى الرعاية االجتماعية في  سػراصيؿم واػماف قػدر أكبػر عف واع  بوصف  ال
 مف تقاسـ األعباء المجتمعية.

وفي لطاب رصيسي ل  حوؿ السياسة اللارجية لػبلؿ الحممػة اال تلابيػةم ألقػاي فػي مسػتوط ة أرصيػؿم قػاؿ لبيػد 
كاستراتيجية" يكوف لةا تأنير عمى  سػراصيؿ  ف المفاواات م  الفمسطي ييف مةمة وجوهريةم ليس كتكتيؾ بؿ "

لبلؿ األجياؿ القادمة. وقد ألقى كممت  في هذي المستوط ة أل   اعتقد بأ   يجب عمى المستوط يف أف يعرفوا 
موقفػػػػ . وبعػػػػد أف قػػػػاؿ  ف الفمسػػػػطي ييف يسػػػػتحقوف اال تقػػػػاد بسػػػػبب عػػػػدـ ا تةػػػػازهـ فػػػػرص  حػػػػبلؿ السػػػػبلـ فػػػػي 

ه ػػػاؾ اتجاهػػػات ديموغرافيػػػة سػػػمبية: "يعػػػيش  لػػػروف فػػػي هػػػذا المشػػػةد  المااػػػيم ذكػػػر لبيػػػد فػػػي لطابػػػ  أف
اإلقميميم ولبلؿ س وات قميمة سوؼ  فقد األغمبية اليةوديػة. وأولصػؾ الػذيف يػديروف وجةةػـ عػف هػذي الحقيقػةم 
وأولصػػؾ الػػذيف يتجاهمو ةػػام يعراػػوف المشػػروع الصػػةيو ي لملطػػر". وفػػي اللطػػاب  فسػػ م دعػػا  سػػراصيؿ  لػػى 

 جمي  أ حاء مدي ة القدس وبذؿ كؿ ما في وسعةا إلصبلح عبلقتةا م  تركيا. الحفاظ عمى
ولبيدم الذي وصؿ الى الحكـ في أعقاب قياـ موجة مف الدعوات السالطة إلجراء تفييػر فػي دالػؿ  سػراصيؿم 
 مػػف المحتمػػؿ أف يػػرى فػػي زيػػارة أوبامػػا تعزيػػزا العتقػػادي بأ ػػ  يجػػب عمػػى  سػػراصيؿ أف تفعػػؿ كػػؿ مػػا فػػي وسػػعةا

 لتج ب العزلة الدولية.
 

 وزير الصناعة والتجارة والعمل نفتالي بينيت
كاف بي يت مساعدا سابقا ل ت ياهوم وهو ابف مةاجريف مف م طقة ساف فرا سيسكوم ويبمػغ األربعػيف مػف عمػري 
فقػػػػط. وقػػػػد حصػػػػؿ عمػػػػى مبليػػػػيف الػػػػدوالرات كرجػػػػؿ أعمػػػػاؿ ل ظػػػػاـ برمجيػػػػاتم كمػػػػا أ ػػػػ  زعػػػػيـ سػػػػابؽ لحركػػػػة 

 االستيطاف.
وقد فاز حزب بي يت "البيت اليةودي" الم يػد لبلسػتيطاف بػان ي عشػر مقعػدًا فػي اال تلابػات. وقػد بػرز بي يػت 
ؾ "صا   المموؾ" في الحكومة الحاليةم ويعود ذلؾ  لى حد كبير  لى دوري كمقرب بيف القػوى القوميػة الدي يػة 

دة تقاسػـ األعبػاء مػ  الطاصفػة اليةوديػة والعمما ية في الحكومةم مػ  تركيػز حزبػ  عمػى  صػبلحات السػوؽ وزيػا
المتشددة مف لبلؿ ا دماجةا في الجيش والقوى العاممة. وم  اجراءات تشكيؿ الحكومة رفض بي يػت  ػداءات 
ال تعػػد وال تحصػػى مػػػف جا ػػب  ت يػػاهو لبلبتعػػػاد عػػف لبيػػد مػػػف أجػػؿ  دلػػاؿ الطاصفػػػة الحريديػػة فػػي الحكومػػػة. 

االزدراء الذي تمنؿ بتصرفات  ت ياهو تجاي بي يػت قبػؿ اال تلابػات  ويمكف أف يعزى جزء مف هذا الرفض  لى
وبعدهام  ال أف هذا الرفض قد ا عكس أياػًا ك تيجػة لزيػادة نػراء وا ػدماج المتػدي يف األرنػوذوكس الجػدد مة يػًا 

 وجفرافيًا في المجتم  اإلسراصيمي.
مػػة الجديػػدةم مػػ  احتمػػاؿ أف تكػػوف بي يػػت المحػػور الرصيسػػي فػػي الحكو  -ومػػف المػػرجح أف يشػػكؿ تحػػالؼ لبيػػد

قاػػية المسػػتوط ات المواػػوع الوحيػػد الػػذي يبعػػد بي ةمػػا. ولكػػف حتػػى الحجػػة القاصمػػة بػػأف بي يػػت يحمػػؿ ميػػزاف 
القػوى فػػي الحكومػة الجديػػدةم  ال أف زعيمػة حػػزب العمػػؿ شػيمي يحيمػػوفيتشم التػي حصػػؿ حزبةػا عمػػى لمسػػة 
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التحػػالؼ  ذا مػػا تػػرؾ بي يػػت الحكومػػة احتجاجػػًا عمػػى عشػػر مقعػػدًا فػػي الك يسػػتم قػػد عراػػت اال اػػماـ  لػػى 
 تقديـ ت ازالت لمفمسطي ييف.
 وزير اإلسكاف أوري أرصيؿ

أوري أرصيػػؿ عاػػو فػػي حػػزب بي يػػت وقيػػادي فػػي حركػػة االسػػتيطافم ومػػف المتوقػػ  أف يسػػتلدـ وزارة اإلسػػكاف 
مميا سػػػكيم الػػػذي سيشػػػفؿ لتػػػوفير المػػػوارد الماليػػػة البلزمػػػة لممسػػػتوط ات. وه ػػػاؾ مسػػػتوطف  لػػػرم  يسػػػاف سو 

م صػػب رصػػيس المج ػػة الماليػػة فػػي الك يسػػت. وكا ػػت شلصػػيتاف مػػف الطاصفػػة اليةوديػػة المتشػػددة تشػػفؿ كػػبل 
 الم صبيف في الحكومة السابقةم وقد استفؿ أولصؾ القادة م صبيةما لمساعدة قطاع الطاصفة الحريدية.

 
 وزيرة العدل تسيبي ليفني

للارجية في حكومػة  يةػود أولمػرتم وفػاز حزبةػا بسػتة مقاعػد فػي بر ػامج شفمت تسيبي ليف ي م صب وزيرة ا
ا تلابي ركػز عمػى الحػؿ القػاصـ عمػى دولتػيف. وقػد م حةػا  ت يػاهو مسػ ولية التفػاوض مػ  الفمسػطي ييفم الػذيف 
يك وف لةا االحتراـ. وقد صرحت بأف لطاب أوباما العم ي أماـ الطبلب في القدس قد ألةمةػام ووصػفت  بأ ػ  

 منؿ "ر ية صةيو ية".ي
وفػػي حػػػيف يشػػػؾ الػػػبعض فػػػي أف الع اصػػر مػػػف يمػػػيف الوسػػػط فػػػي الحكومػػة الجديػػػدة سػػػوؼ تفػػػوؽ براعػػػة فػػػي 
م اورتةا لميف يم  ال أف هذي األليرة أعربت عف اعتقادها بأف  ت ياهو  جح في أوؿ التبار ل  مف لبلؿ عدـ 

ويمكػػػف أف تعمػػػؿ التوقعػػػات الم لفاػػػة  لاػػػوع  لماػػػفوط مػػػف اليمػػػيف بإلفػػػاء م صػػػبةا ككبيػػػرة لممفاواػػػيف.
وا عداـ وجود مفاواات رسميةم لصػالح ليف ػي فػي تعاممةػا مػ  الفمسػطي ييفم مػا يمك ةػا مػف  جػراء محادنػات 
استكشافية مفصمة م  عباسم بعيدًا عػف األعػيف. وه ػاؾ احتمػاؿ أياػًا بػأف ت ػاط بميف ػي مسػ ولية "المحفظػة 

اراؾ فػػي الحكومػػة السػػابقة لعمػػى الػػرغـ بأ ػػ  كػػاف مػػف الصػػقور فيمػػا األميركيػػة" التػػي كا ػػت تحػػت مسػػ ولية بػػ
يتعمؽ بالسياسة تجاي  يرافام  ظرًا آلراصةا المعتدلة بشأف القاايا الفمسطي ية. وه اؾ م شرات الى أف  ت ياهو 

 سوؼ ي ظر بشكؿ  يجابي  لى سفرها المتكرر  لى كؿ مف واش طف وعواصـ دولية ألرى.
 

 واالستخبارات يوفال شتاينتز وليةوزير العال ات الد
فػػي الوقػػت الػػذي تػػـ فيػػ  تركيػػب هػػذي الػػوزارة الجديػػدة بصػػعوبة مػػام فقػػد يكػػوف وزيػػر الماليػػة السػػابؽ ومسػػاعد 

ذا  -وهو أكاديمي سابؽ  - ت ياهوم يوفاؿ شتاي تز  الحصاف األسود  ظرًا لعاويت  في مجموعة "النما ي". وا 
لػػػوزير اللارجيػػػة أفيفػػػدور ليبرمػػػاف ليشػػػفؿ  ت يػػػاهو اآلف م صػػػب وزيػػػر  اسػػػتمرت المشػػػاكؿ القا و يػػػة األليػػػرة

 اللارجيةام فقد يستفيد شتاي تز مف الفراغ ال اجـ في وزارة اللارجية اإلسراصيمية.
 

 عامل نتنياىو
في مػ تمري الصػحافي المشػترؾ مػ  أوبامػا فػي القػدسم مػزح  ت يػاهو بػأف واليػة نا يػة لمػرصيس األميركػي ونالنػة 

الوزراء اإلسراصيمي يمكػف أف تحقػؽ  تػاصج ال يمكػف آللػريف تحقيقةػا. وربمػا كػاف هػذا تركيػزًا  ػادرًا عمػى لرصيس 
اإلرث الذي سيلمف   ت ياهوم الذي يمكف أف يشفؿ م صب  لممرة األليرة بعد أف اعؼ فػي اال تلابػات التػي 

قػد أصػبحا معتػدليف فػي مواقفةمػا  جرت م لرًا. ومف المنير لبلهتماـ أف كبًل مف اسحؽ رابػيف وأرصيػؿ شػاروف
تجاي القاػية الفمسػطي ية ع ػدما تقػدما فػي العمػر وبعػد أف شػفبل م صػبةما فػي رصاسػة الػوزارة اإلسػراصيمية لمػدة 
طويمة. والس اؿ هو هؿ سيدعـ  ت ياهوم بدوريم وقؼ االستيطاف لارج الجدار الذي ب تػ   سػراصيؿم وبػداًل مػف 
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؟ ومف غير الوااح مػا 2523ة المجاورة  لى حد كبير  لى لط ما قبؿ العاـ ذلؾ ي يد فقط الكتؿ االستيطا ي
 ذا كاف  ت ياهو سيطمب شكبل مف أشػكاؿ المعاممػة بالمنػؿ مػف قبػؿ الفمسػطي ييفم منػؿ االلتػزاـ الصػريح بقيػاـ 

 دولتيف لشعبيف.
فػي األمػـ المتحػدة قػد وفيما يتعمؽ بػإيرافم يشػعر  ت يػاهو أف اللػط األحمػر الػذي بمػوري فػي اللريػؼ المااػي 

أدى  لى قياـ طةراف م لرًا بتحويؿ استعماؿ اليورا يوـ الملصػب مػف بر امجةػا ال ػووي. ويتسػاءؿ المػرء عمػا 
 ذا كاف  ت ياهو سيااعؼ مف جةودي لحث أوباما عمى  عبلف لط  األحمر أياًام عمى األقؿ بصورة غير 

 عم ية.
يمية لشلصػيات رفيعػة المسػتوى ذات لبػرة فػي السياسػة اللارجيػة كما ُذكػر سػابقًام  ف فقػداف الحكومػة اإلسػراص

يع ي أف  ت يػاهو ويعمػوف سػيكو اف الشلصػيتيف البػارزتيف فػي الم اقشػات بشػأف  يػراف. وفيمػا يتعمػؽ بالقاػية 
الفمسطي ية ومواوع المستوط اتم ال بد أف يحدث جدؿ كبير بػيف الػوزراءم بحيػث سػيقؼ بي يػت وأرصيػؿ مػف 

يف ػػػي ولبيػػػد مػػػف جا ػػػب  لػػػر. ومػػػف  احيػػػة يعمػػػوفم مػػػف الممكػػػف تمطيػػػؼ حػػػدة دعمػػػ  الفريػػػزي جا ػػػب واحػػػد ول
لممستوط يفم لػيس فقػط مػف لػبلؿ  دالصػ  بتصػريحات محسػ ة حػوؿ القاػية الفمسػطي ية بػؿ أياػًا مػف لػبلؿ 

مػ   اإلرث المشترؾ الذي يترك  وزراء الدفاع اإلسراصيمييف والمتمنؿ بالسعي لمحصػوؿ عمػى تعػاوف اسػتراتيجي
 الواليات المتحدة.

ويبدو أف اال قسامات دالؿ الحكومة اإلسراصيمية وا عداـ اللبرة في السياسة اللارجية تػ دي  لػى تبريػر تركيػز 
وزارة الدفاع األميركيػة عمػى  جػراء مشػاورات ونيقػة مػ  الم سسػة األم يػة اإلسػراصيميةم التػي تشػارؾ فػي الرغبػة 

وربمػػػا عػػػززت اال قسػػػامات قػػػرار أوبامػػػا بالتواصػػػؿ مػػػ  الػػػرأي العػػػاـ  فػػػي قيػػػاـ ت سػػػيؽ ونيػػػؽ مػػػف هػػػذا القبيػػػؿ.
اإلسػػراصيمي ومػػ   ت يػػاهو عمػػى حػػد سػػواءم وهػػي  يمػػاءات يمكػػف أف تكػػوف بمنابػػة الفرامػػؿ أمػػاـ اتلػػاذ  جػػراءات 

  سراصيميية مف جا ب واحد عمى الجبةتيف اإليرا ية والفمسطي ية.
 عن مو ع "معيد واشنطن"
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