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 مف فمسطيف التاريخية %85كرى يـو األرض: االحتالؿ يتحكـ بػفي ذ 2

رخر اآلفمسطيني و  أحدىماف يف جديديتقرير ، أف أسعد تمحمي، عف 99/3/9023، الحياة، لندفذكرت 
% مف أرض فمسطيف التاريرخية بعد أف سمب مئات 8;، أف االحتالؿ اإلسرائيمي بات يتحكـ بػاأكد إسرائيمي

 800ليقيـ عمييا أكثر مف  :9>2يساوي ألؼ متر مربع( مف أراضي عاـ  آالؼ الدونمات )الدونـ
في جيش « اإلدارة المدنية»في عنوانيا الرئيس أمس اعتراؼ « ىآرتس»وأوردت صحيفة  مستوطنة.

، صادرت إسرائيؿ حوالى نصؼ األراضي المعّرفة :9>2االحتالؿ بأنو منذ احتالؿ الضفة الغربية عاـ 
 900;% منيا، أي فقط :.0عمييا المستوطنات، بينما ُسمح لمفمسطينييف باستغالؿ لتقيـ « أراضي دولة»

 «.أراضي الدولة»ألؼ دونـ، وىي المساحة اإلجمالية لػ  300دونـ مف مجموع مميوف و
إلى تقديميا لمحكمة إسرائيمية بطمب مف جمعيات حقوقية، « اإلدارة المدنية»وطبقًا لموثائؽ التي اضطرت 

مسجؿ في الطابو عمى اسـ المممكة األردنية « أراضي الدولة»ألصغر مف المساحة اإلجمالية لػ فإف الجزء ا
، بينما استولت إسرائيؿ عمى الجزء األكبر، أي :9>2الياشمية التي كانت الضفة جزءًا منيا حتى عاـ 

ؿ سيطرتيا عمى تتصرؼ فييا عمى ىواىا. ووّسعت إسرائي« أراضي دولة»األراضي غير المستغمة، وعّرفتيا 
ىذه األراضي بعد أف منعت المحكمة العميا الجيش مف السيطرة عمى أراض بذرائع عسكرية تبيف الحقًا أف 
الغرض الحقيقي منيا ىو إقامة مستوطنات، ما حدا بسمطات االحتالؿ إلى اإلعالف عف مساحات شاسعة 

 .مف أراضي دولة لمواصمة المشروع االستيطاني مف دوف عائؽ قانوني
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ألؼ دونـ مف مجموع ىذه األراضي  9:2ووفؽ الوثائؽ ذاتيا، فإف االحتالؿ اإلسرائيمي ال يزاؿ يتحكـ بػ
التي أقامت عمى غالبية « النقابة الييودية»%( لػ 30ألؼ دونـ ) 000ألؼ( بعد أف رخصص  300)مميوف و

والمجالس المحمية  %( لمشركات الرخميوية:آالؼ دونـ ) 203ىذه المساحة مئات المستوطنات. ورخصص 
%( لممكاتب الحكومية، مثؿ 29ألؼ دونـ ) 290واإلقميمية والمباني العامة )لممستوطنات(. وتـ ترخصيص 

% 0;دونـ فقط لمفمسطينييف، حوالى  900;شركات الكيرباء والمياه واالتصاالت اإلسرائيمية، في مقابؿ 
أماـ المحكمة أف المستوى « إلدارة المدنيةا»منيا في محافظة جنيف شماؿ الضفة. وجاء في إفادة ممثؿ 

 «.أراضي دولة»السياسي، ممثاًل بوزير الدفاع، ىو الذي يقرر أي أراٍض يستولي عمييا الجيش لتصبح 
ألؼ إنساف يعيشوف  00;مميونًا و 22في تقرير نشره أمس أف حوالى « اإلحصاء الفمسطيني»وأفاد مكتب 

% منيـ ييود 82ألؼ كيمومتر مربع،  :9البالغة مساحتيا حوالى  «فمسطيف التاريرخية»اليوـ فوؽ أراضي 
% فمسطينيوف محشوروف في أقؿ مف >0% مف ىذه المساحة، في مقابؿ 8;يسيطروف عمى أكثر مف 

ما يقود إلى االستنتاج بأف الفرد الفمسطيني يتمتع بأقؿ مف ربع المساحة التي »% مف ىذه األرض، 28
 «.ئيمي مف األرضيستحوذ عمييا الفرد اإلسرا

ويتطابؽ اإلحصاء مع ما أوردتو دائرة اإلحصاء اإلسرائيمية بأف عدد الييود في إسرائيؿ )بما في ذلؾ 
مميوف مواطف،  ;مميوف مف مجموع  9(، ترخطى في األياـ األرخيرة الرقـ :9>2مستوطنات في أراضي عاـ 

ألؼ في القدس  300)بمف فييـ أكثر مف  ( مميونًا ونصؼ المميوف:9>2بينما بمغ عدد العرب )دارخؿ حدود 
والجوالف المحتميف(. ويشكؿ الييود في إسرائيؿ والمستوطنات في الضفة والقدس أكبر تجمع لمييود في العالـ 

 مميوف(. 8.8يميو تجمع الييود في الواليات المتحدة )
لضفة مع نياية العاـ في ا« المواقع العسكرية واالستيطانية»وأشار اإلحصاء الفمسطيني إلى أف عدد 

% مف سكاف الضفة المحتمة، إذ بمغ 92موقعًا، وأف نسبة المستوطنيف باتت تشكؿ  9;0الماضي بمغ 
ألفًا. وأردؼ أف نصؼ المستوطنيف يقيموف في محافظة القدس  :83حوالى  9022عددىـ مع نياية عاـ 

لى الفمسطينييف في الضفة حوالى ألؼ في القدس ذاتيا. وتشكؿ نسبة المستعمريف إ 900المحتمة، منيـ 
 %.;9%، أما في محافظة القدس، فإف نسبة المستعمريف تبمغ حوالى 92

وحدة سكنية جديدة في  3000وتابع اإلحصاء أف سمطات االحتالؿ تصادؽ شيريًا عمى بناء ما يزيد عمى 
ألؼ دونـ  90ف شيد ىجمة شرسة عمى األراضي في فمسطيف طاولت أكثر م 9029المستوطنات، وأف عاـ 

ألؼ شجرة مثمرة تـ تدميرىا. وأعمنت سمطات االحتالؿ  23بالمصادرة أو التجريؼ أو الحرؽ وأكثر مف 
 ألؼ وحدة سكنية تركزت في المستعمرات في محيط القدس. 39المصادقة عمى إقامة أكثر مف 

ى في القدس الشرقية مبن 2290تـ ىدـ حوالى  9029و 9000أنو بيف األعواـ « مؤسسة المقدسي»وأوردت 
فمسطينيًا. وأضافت أف إجمالي الرخسائر التي تكبدىا  99>0المحتمة، ما تسبب في تشريد ما يقارب مف 

الفمسطينيوف نتيجة عمميات اليدـ لمبانييـ في القدس بمغ حوالى ثالثة مالييف دوالر، وىي ال تشمؿ مبالغ 
 «.مرخالفات البناء»ػ المرخالفات المالية الطائمة التي تفرض عمى ما يسمى ب

ونقمت المؤسسة عف بيانات مؤسسات حقوقية إسرائيمية أف سمطات االحتالؿ قامت منذ احتالؿ األراضي 
لممنازؿ منذ عاـ « اليدـ الذاتي»ألؼ مسكف، وأف وتيرة عمميات  98بيدـ حوالى  :9>2الفمسطينية عاـ 

مواطنيف عمى ىدـ منازليـ  303بإرغاـ  ارتفعت مف رخالؿ قياـ سمطات االحتالؿ، وعبر المحاكـ، 9000
 بأيدييـ بداعي البناء مف دوف تررخيص.
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% مف قيمة 00% مف السكاف في القدس، فإنيـ يدفعوف 30وتابعت أنو في الوقت الذي يشكؿ الفمسطينيوف 
ى الضرائب التي تجبييا بمدية االحتالؿ، لكف األرخيرة ال تنفؽ عمى الرخدمات التي تقدميا لمفمسطينييف سو 

0.;.% 
وفي ما يتعمؽ بجدار الفصؿ الذي أقامتو إسرائيؿ في قمب األراضي الفمسطينية بيدؼ الضـ والتوسع، أشار 

 ألؼ مف حَممة اليوية المقدسية مف اإلقامة في مدينة القدس. 80التقرير إلى أف الجدار يحـر أكثر مف 
كيمومترًا، تـ االنتياء مف  0;:مغ حوالى ، فإف طوؿ الجدار سيب«معيد أريج لألبحاث التطبيقية»وطبقًا لػ 

% منو. وتشير التقديرات إلى أنو وفؽ مسار الجدار، فإف مساحة األراضي الفمسطينية المعزولة 92
، غالبيتيا أراض 9029كيمومترًا مربعًا عاـ  0;9والمحاصرة بيف الجدار والرخط األرخضر بمغت حوالى 

% مف مساحة الضفة، والباقي مستغمة كمستعمرات 29تو حوالى زراعية، ومراٍع ومناطؽ مفتوحة، أي ما نسب
ويعزؿ الجدار كيمومترًا لممباني الفمسطينية.  90كيمومترًا مربعًا غابات، إضافة إلى  >;وقواعد عسكرية، و

تجمعًا يسكنيا  90ألؼ نسمة، غالبيتيا في القدس، بواقع  300تجمعًا يسكنيا ما يزيد عمى  :3نيائيًا حوالى 
تجمعًا سكانيًا يقطنيا ما يزيد عمى  2:3زيد عمى ربع مميوف نسمة. يضاؼ إلى ذلؾ أف الجدار يحاصر ما ي

 ألؼ نسمة، وتعتبر مدينة قمقيمية أحد األمثمة الشاىدة عمى ذلؾ. 80;
، عف غساف حالوة، أف منظمة حقوؽ االنساف، وجمعية "في المكاف" 98/3/9023القدس، القدس، وأوردت 

ؿ ثالث سنوات، بطمب لإلدارة المدنية، لمحصوؿ عمى معمومات حوؿ حجـ اراضي الدولة قد توجيتا قب
الموجودة في الضفة الغربية، اال اف االدارة المدنية رفضت تزويدىا بيذه المعمومات فتقّدمت ىاتاف 

 المؤسستاف بإلتماس أماـ المحكمة المركزية في القدس.
دونـ، مميوف  2.3مو االدارة المدنية، أف مجموع ىذه االراضي ىو ورخالؿ النقاشات اماـ المحكمة، إّدعى ممث

وانو ال يمكنيـ إعطاء معمومات اكثر مف ذلؾ، اال اف القاضي "يوراـ نوعـ " رفض ىذا الرد وارسؿ مندوبيف 
ووفقًا لممعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا، والتي تـ عرضيا اماـ  لبحث الموضوع بشكؿ اكثر عمقًا.

وانيا موجودة تحت سيطرة  الؼ دونـ مف اراضي الدولة، لـ يتـ ترخصيصيا 9:2د تبيف اف المحكمة فق
الؼ دونـ تـ ترخصيصيا لميستدروت الصييوني، والتي اقيمت عمييا معظـ  000االدارة المدنية، واف 

االؼ دونـ لشركات الطاقة االسرائيمية، والمجالس  203المستوطنات في الضفة، باالضافة الى ترخصيص 
 المحمية، والمجالس االقميمية، وبشكؿ اساسي إلقامة المؤسسات االسرائيمية العامة.

وعمى سبيؿ المثاؿ فقد تمقت المؤسسات الحكومية )االسرائيمية( مثؿ شركة المياه "مكروت"، وشركة "بيزؾ" 
يوازي  % مف مجمؿ اراضي الدولة، او ما29الؼ دونـ، اي ما يعادؿ  290لإلتصاالت، وشركة الكيرباء 

 900;ضعؼ الحصة المرخصصة لمفمسطينييف مف اراضي الدولة، حيث تـ ترخصيص ما مجموعو  29
 % مف مجمؿ االراضي المصنفة كاراضي دولة(. :.0دونـ فقط لمفمسطينييف ) 

 وفي التفاصيؿ فقد تـ توزيع ىذه االراضي )اراضي الدولة( عمى النحو التالي4
 ."B" "ب"و "A" "أ" نطقة جنيف، والمتواجدة حاليًا في منطقتيدونـ لمفمسطينييف مف سكاف م 20>9 -
اما سكاف منطقة الرخميؿ التي تعتبر اكبر محافظات الضفة سكانا ومساحة فقد حظيت بحصة ال تصدؽ  -

 وىي دونـ واحد فقط منح لػ الكسارة.
 لسكاف منطقة بيت لحـ )لمبدو في تمؾ المنطقة(. 930 -
 ف سكاف منطقتي اريحا ونابمس.دونما لمفمسطينييف م 2000 -
- 20 .  دونمات لمفمسطينييف في محافظة طولكـر
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اما بالنسبة لمحافظة راـ اهلل والبيرة فاف الفمسطينييف فييا كاف اقؿ حظا مف سكاف الرخميؿ، حيث لـ  -
 يرخصص لمفمسطييف في راـ اهلل والبيرة حتى ولو سنتيمتر مربع واحد مف اراضي الدولة!!!

 المعطيات تكوف اراضي الدولة موّزعة عي النحو التالي4 ووفقًا ليذه
 الؼ دونـ لممستوطنات. 000% مف ىذه االراضي اي مايعادؿ  30 -
 الؼ دونـ. 290% لممؤسسات الحكومية والبنى التحتية اي مايعادؿ  22 -
 آالؼ دونـ. 203% لممباني االسرائيمية العامة ولشركات الطاقة ، اي ما يعادؿ  : -
 دونـ. 900;% لمفمسطينييف اي ما يعادؿ  :.0 -
 الؼ دونـ. 9:2% لـ يتـ ترخصيصيا ألي جية، وما تزاؿ تحت سيطرة االدارة المدنية، وىي تعادؿ  82 -

آذار، لمحصوؿ عمى ايضاحات حوؿ ىذا  23وكانت صحيفة ىآرتس قد توجيت بطمب إلدارة المدنية يوـ 
 الرغـ مف االلحاح المتكرر لطمب ذلؾ كما قالت. الموضوع، اال انيا لـ تحصؿ عمى اي رد عمى

 
 عباس يعفو عف صحفي فمسطيني بعد احتجاجات واسعة عمى اعتقاله 

الرخميس، قرارا بالعفو عف  أمسيو بي اي4 أصدر الرئيس الفمسطيني محمود عباس، مساء  -راـ اهلل 
 يمة اإلساءة لعباس.صحافي فمسطيني بعد ساعات مف اعتقالو إثر تثبت حكـ بسجنو لمدة عاـ بت

 أمسوقالت وكالة معا، إف الرئيس الفمسطيني أصدر عفوًا عف الصحافي ممدوح حمامرة، الذي حكـ 
بذور  إشاعةلشرخص الرئيس، والذـ والقدح، ونشر مواد مف شأنيا  اإلساءةبتيمة "بالسجف لمدة عاـ 

 ."الكراىية
ونظـ  الصحافييف والمؤسسات الحقوقية.وكاف اعتقاؿ حمامرة أثار موجة احتجاجات واسعة في صفوؼ 
، رفعوا رخاللو صور حمامرة مطالبيف أمسصحافيوف اعتصاما احتجاجيا عمى االعتقاؿ في راـ اهلل، مساء 

 بإطالؽ سراحو ونددوا بما وصفوه محاوالت تكميـ األفواه.
 //القدس العربي، لندف، 

 
 تعزيز المصالحة ستسهـ في لمقطاع أردوغاف زيارةغزة: في حكومة ال 

أعربت وزارة الرخارجية بحكومة غزة عف ترحيبيا "الكبير" برغبة رئيس الوزراء التركي رجب طيب 4 غزة
أردوغاف القياـ في زيارة تاريرخية إلى القطاع، مؤكدة أّف الزيارة ستسيـ في تعزيز المصالحة الفمسطينية 

وأعمنت الرخارجية في بياف تمقت  صمتيا القدس.وتدعـ نضاؿ الشعب المشروع في إقامة دولتو المستقمة وعا
(، أنيا أرسمت برقية شكٍر وتقديٍر إلى تركيا رئاسًة وحكومًة وشعبًا، /"قدس برس" نسرخة عنو، الرخميس )

وذلؾ بسبب "االنتصار الدبموماسي الذي حققتو بإرغاميا االحتالؿ اإلسرائيمي عمى التراجع عف مواقفيا 
رخضاعيا لمش روط والمطالب التركية المتمثمة في االعتذار لمشعب التركي وتعويض أىالي الشيداء المتعّنتة وا 

 ورفع الحصار عف قطاع غزة". -ضحايا سفينة مرمرة-األتراؾ 
 //قدس برس، 

 
 مقترح قطر بشأف المصالحة تعرقؿرزقة: فتح يوسؼ  
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 إسماعيؿالوزراء الفمسطيني  رحب د. يوسؼ رزقو المستشار السياسي لرئيس4 عمر عوض - الرسالة نت
ىنية، بمقترح أمير قطر حمد بف رخميفة آؿ ثاني لعقد قمة مصغرة لبحث المصالحة، معتبرا أنو اقتراح يحمؿ 

 رؤية لتنفيذ مجمؿ ما تـ االتفاؽ عميو رزمة واحدة.
مثؿ  وقاؿ رزقو في تصريح لػ"الرسالة نت"، الرخميس، أف حركة فتح تريد مف القمة تنفيذ بعض البنود

المصالحة  أوراؽونوه إلى أف عباس انتقى مف  االنترخابات وتشكيؿ الحكومة دوف االلتفات لمقضايا األرخرى.
في الممفات  األرخرىتتمثالف بالحكومة، واالنترخابات، ميماًل بذلؾ بقية االستحقاقات  أساسيتيفنقطتيف 

إلفشاؿ المصالحة بعد  اإلماراتيح واتيـ حركة فتح بوضع العراقيؿ في طريؽ المقتر  األربعة المتبقية.
لممنطقة، وتجسد بالدعـ  األرخيرةرخالؿ زيارتو  األمريكيالذي وضعو الرئيس  األمريكيانصياع عباس لمفيتو 

مطالبة فتح لقطر بالكشؼ عف الطرؼ الفمسطيني المعطؿ لممصالحة، تأتي  أفولفت إلى  المالي لمسمطة.
 "فتح" ىي مف تعطؿ المصالحة.مف أجؿ ذر الرماد في العيوف، مبينا أف 

 //الرسالة، فمسطيف، 
 
 مميار دوالر بعجز متوقع يتجاوز المميار بقيمة  موازنة  تقر  في الضفة الحكومة  

د ب أ4 أقرت الحكومة الفمسطينية في الضفة الغربية يوـ الرخميس الموازنة المالية لمعاـ الجاري  -راـ اهلل 
 مميوف دوالر. ر، وبعجز جاري فييا قبؿ التمويؿ يبمغ مميار ومميار دوال بقيمة 

وأعمف مجمس الوزراء في بياف عقب اجتماعو في راـ اهلل برئاسة رئيس الوزراء سالـ فياض إحالة مشروع 
صدار قرار بقانوف بشأنو.  الموازنة العامة لمرئيس الفمسطيني محمود عباس لممصادقة عميو وا 

مميوف دوالر  مميار دوالر، منيا  ع القانوف يتضمف نفقات إجمالية بقيمة وذكر المجمس أف مشرو 
مف نفقات التطوير، والباقي مف النفقات التشغيمية والتحويمية، بما يشمؿ الرواتب واألجور بقيمة 
ة مميار دوالر، ونفقات القطاع االجتماعي كافة، وبما يشمؿ برنامج المساعدات االجتماعية النقدي

 مالييف دوالر. بقيمة 
مميوف دوالر ليا منيا  وتمقت السمطة الفمسطينية دفعة مالية قبؿ أياـ إثر قرار الواليات المتحدة تحويؿ 

وقؼ حجز عائدات الضرائب  أمسمميوف دوالر لصالح موازنتيا المباشرة، فيما قررت إسرائيؿ  
 الجمركية التي تقدر مبمغ مميار دوالر سنويا.

 وتوقع المجمس أف يؤدي تنفيذ الزيادة المتوقعة في نفقات التطوير بالمقارنة مع العاـ الماضي )بقيمة 
التطوير، رخاصة في التجمعات السكانية الريفية المتضررة " مميوف دوالر( إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات

 مف الجدار العازؿ واالستيطاف.
، وبما يشمؿ  صيمو منيا حوالي ومف جية اإليرادات يبمغ المتوقع تح مميار دوالر مف ضرائب ورسـو

مميار دوالر منيا  إيرادات المقاصة. أما التمويؿ الرخارجي فيقدر إجمالي ما يتوقع وروده منو حوالي 
مميوف دوالر لممساىمة في تغطية نفقات التطوير البالغ  مميار دوالر لتغطية النفقات الجارية، و 
واعتبر المجمس أف ىذه المعطيات تأتي منسجمة مع سياسة الحكومة المالية  مميوف دوالر.  قيمتيا

اليادفة لتعظيـ القدرات الذاتية، لتقميؿ االعتماد عمى المساعدات الرخارجية والحاجة ليا، وبما يسيـ في 
 تعزيز القدرة عمى حماية القرار الوطني الفمسطيني أماـ الضغط السياسي.

، وذلؾ بالمقارنة مع مف المتوقع أف ترتفع نسبة تغطية اإليرادات الوطنية لمنفقات الجارية إلى  وقاؿ إف
 .في عاـ  و في عاـ  
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 //القدس العربي، لندف، 
 
 عدـ مناقشة الموازنة قبؿ عرضها عمى "التشريعي" يستنكرافالنائباف جرار وأبو الرب  

المجمس  أف، "دوت كوـ"القدس عضو المجمس التشريعي رخالدة جرار، لػ ـ4 أشارتالقدس دوت كو  - راـ اهلل
مجمس  أف إالعرض الموازنة عمى المجمس التشريعي،  آذارالتشريعي طالب رئاسة الوزراء في بداية شير 

، وىذا وقت غير (//األربعاء )نسرخة منيا االثنيف الماضي، مطالبا بالرد عمييا  أرسؿالوزراء 
 اؼ لالطالع عمى الموازنة وتقديـ التوصيات.ك

"عدـ مناقشة الموازنة مف قبؿ الكتؿ  أفالرب،  أبوعضو المجمس التشريعي عف حركة فتح جماؿ  وأوضح
 إال، حتى واف كاف المجمس التشريعي معطال، وأضاؼ البرلمانية ىو تيميش مقصود لممجمس التشريعي".

بداءالموازنة،  "نوابو حاضروف وقادروف عمى مناقشة أف  التي قد ترختمؼ مع الموازنة المعروضة". آرائيـ وا 
تصرؼ رئيس الحكومة بتحويؿ الموازنة مباشرة لمرئيس لممصادقة عمييا قبؿ نقاشيا مف المجمس  إفوقاؿ" 

يوجييا النواب لطبيعة الموازنة وما تحتويو  أفرخشية مف االنتقادات التي مف الممكف  يأتيالتشريعي، 
 لبعض القطاعات". بإىماليا

 //القدس، القدس، 
 
 مميوف دوالر لمفمسطينييف قناع الكونجرس بتحويؿيحاوؿ إ األبيضالبيت معف عريقات:  

الكونجرس  إقناعتحاوؿ  األبيضالبيت  إدارة إفقاؿ معف عريقات سفير فمسطيف في واشنطف  4بيت لحـ
 لصالح الفمسطينييف. و  عامي المرصودة ل األمواؿبتحويؿ ما تبقى مف  األمريكي

لمفمسطينييف  أمريكاإجمالي ما لـ يتـ تحويمو مف المبالغ المرصودة مف  إفوأضاؼ عريقات لوكالة معا 
مناقشات بيف البيت األبيض والكونجرس إلقناع  إلىمميوف دوالر(، الفتا  ) و  لعامي 
 داؼ ىذا الدعـ لـ تحدد.أى أف إلى، مشيرا األمواؿبتحويؿ  األرخير
مميوف دوالر قاـ الكونجرس بحجز األمواؿ إباف  مبمغ  رصدت لعاـ  أمريكا أف إلىوأشار 

 اإلدارةضغطت  المتحدة. رخالؿ األشير األرخيرة وفي أوؿ العاـ  األمـالتوجو الفمسطيني إلى 
مميوف دوالر، تـ تحويؿ الدعـ   األمريكية في البيت األبيض عمى الكونجرس، حيث تـ السماح بنقؿ

دوالر  مميوف دوالر لدعـ المؤسسات القضائية ومكافحة المرخدرات، و  عمى األساس التالي4 
مميوف دوالر مف الدعـ المرصد لعاـ  التنموية واالقتصادية. بالتالي، تبقى  لصالح مشاريع 

. 
مميوف دوالر لدعـ رخزينة الحكومة  الر تـ تحويؿ مميوف دو   أمريكارصدت  وفي عاـ 

 مميوف دوالر. الفمسطينية قبؿ زيارة الرئيس األمريكي إلى المنطقة، وتبقى 
 إنمامف دعـ رخالؿ زيارتو ليس بجديد،  أوباماما أعمف عنو الرئيس األمريكي باراؾ  أف إلىعريقات  وأشار

 قد تـ تحويؿ الدعـ سمفًا لزيارتو.
 //معًا اإلخبارية، وكالة 

 
 رفع حصانته لعدـ االختصاص دحالف ضد   طعف المحكمة العميا الفمسطينية ترد   
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د ب أ4 قررت المحكمة العميا الفمسطينية بصفتيا الدستورية وبأغمبية أعضائيا الرخميس عدـ قبوؿ  -راـ اهلل 
فتح محمد دحالف برخصوص قرار رفع الطعف المقدـ مف النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة 

وقالت مصادر قضائية فمسطينية إف المحكمة ردت الطعف المقدـ مف دحالف لعدـ  حصانتو البرلمانية.
ورأت المحكمة في قرارىا أف قرار رفع  مف قانوف المحكمة الدستورية العميا. ارختصاصيا، استنادا لممادة 

نظاما أو تشريعا حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتيا عميو  ال يرقى إلى كونو قانونا أو"حصانة دحالف 
ألف ما يميز القانوف، أو ما ىو في حكمو كالقرار بقانوف، إذا ما تضمف قواعد عامة مجردة توجو لمكافة 

 ."وىذه القواعد ال تقتصر عمى شرخص بعينو
 //القدس العربي، لندف، 

 
 تعادة حصانته البرلمانية الدولي الس لمقضاءدحالف يدرس التوجه  

القدس "وليد عوض4 كشؼ داود الدرعاوي محامي النائب في المجمس التشريعي محمد دحالف لػ -راـ اهلل 
التوجو لمقضاء الدولي الستعادة حصانتو البرلمانية التي رفعيا  إمكانيةيدرس  األرخيرالرخميس باف  "العربي

 اإلجراءاتوالطاقـ القانوني معو استنفدوا كؿ  بأنورعاوي الد وأوضح عنو الرئيس الفمسطيني محمود عباس.
القانونية عمى المستوى الفمسطيني الستعادة حصانة دحالف رخاصة بعد قرار المحكمة العميا الفمسطينية 
بصفتيا الدستورية الرخميس وبأغمبية أعضائيا عدـ قبوؿ الطعف المقدـ مف النائب في المجمس التشريعي 

قرار رفع الحصانة البرلمانية عنو، وقد ردت المحكمة الطعف لعدـ ارختصاصيا، محمد دحالف برخصوص 
 مف قانوف المحكمة الدستورية العميا. استنادا لممادة 

 //القدس العربي، لندف، 
 
 األقصىالمسجد  إلى إسرائيمييف"منظمة التحرير" تديف زيارة  

صائب عريقات عضو المجنة التنفيذية لمنظمة داف كبير المفاوضيف الفمسطينييف 4 ا ؼ ب -القدس 
المسجد  إلى اإلسرائيميالتحرير الفمسطينية الرخميس زيارة النائب موشيو فيغميف مف اليميف المتطرؼ 

"وجود زعيـ  إفوقاؿ البياف  ، واصفًا ذلؾ "باالعتداء مف قبؿ المستوطنيف" بحسب بياف وزعو مكتبو.األقصى
يعد انتياكا لقدسية المكاف واستفزازًا  اإلسرائيميلتنسيؽ مع قوات االحتالؿ لممستوطنيف ونائب كفيغميف با
 ".واإلسالميمباشرًا لفمسطيف والعالـ العربي 

 //الحياة، لندف، 
 

 ف الجميع يدفع الثمفمف أزمتها أل  ةخروج سوريالسفير الفمسطيني في لبناف: نتمنى  
الفمسطينييف ال عالقة ليـ بما يحصؿ في سوريا"، متمنيا  أف" سفير فمسطيف في لبناف اشرؼ دبور، أكد

"رخروج سوريا مف أزمتيا الف الجميع يدفع الثمف"، مطالبا "المجتمع الدولي بأال يتجاىؿ الفمسطينييف النازحيف 
ونروا كي تستطيع تحمؿ ونروا لوحدىا الف عمى الجميع دعـ األال يضع المسؤولية عمى كاىؿ األف وبأ

 النازحيف". وةاإلرخمسؤولية 
اليوـ ال تمبي الحاجة، وبعض المؤسسات الدولية ترفض تقديـ المساعدة"، الفتا  إلىالمساعدات  أفوذكر "

 النازحيف مف سوريا". اإلرخوة"مشاكؿ السكف والصحة والتعميـ الذي يواجيو  إلى
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اجيات الضرورية ليـ سفارة فمسطيف عممت عمى تشكيؿ لجنة مع باقي القوى المعنية لتأميف الح أف" وأعمف
 وأعمفىذه العائالت فييا".  إسكافالتي لـ تكف مجيزة عممنا عمى  واألبنيةفي المرخيمات  أنديتنامثاؿ كؿ 

ال يحتمؿ"، مطالبا "بالتنسيؽ بيف جميع المؤسسات المعنية  أمروىذا  أفراد "انو في الغرفة الواحدة يسكف 
 نييف النازحيف مف سوريا".الفمسطي اإلرخوةكي ال يضيع اثر العمؿ لرخدمة 

 .مؤتمر صحافي في فندؽ "روتانا أرجاف" في بيروتجاء ذلؾ رخالؿ مشاركة دبور في 
 //المستقبؿ، بيروت، 

 
 مصر تستأنؼ جهود المصالحة بيف فتح وحماس"الشرؽ األوسط":  12

ية شرع في إجراء ذكرت مصادر فمسطينية مطمعة أف جياز المرخابرات العامة المصر 4 صالح النعامي -غزة
الشرؽ »اتصاالت مع قيادتي حركتي فتح وحماس تمييدا الستئناؼ الحوار بيف الجانبيف. وأكدت المصادر لػ

أف التحرؾ المصري الجديد يأتي في إطار تطبيؽ توصيات القمة العربية األرخيرة في الدوحة، إذ « األوسط
عربية مشتركة لقاءات في القاىرة لبحث فرص  إنو مف المقرر أف تعقد رخالؿ أبريؿ )نيساف( المقبؿ لجنة

إنجاز المصالحة الفمسطينية. وأشارت المصادر إلى أف الجانب المصري معني بتقميص ىوة الرخالفات بيف 
صالح  فتح وحماس في كؿ ما يتعمؽ بمحاور المصالحة الرئيسة، وال سيما تشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني وا 

عادة بناء األجي زة األمنية. وأوضحت المصادر أنو بغض النظر عف جدية األطراؼ منظمة التحرير وا 
العربية، فإنو ال يوجد ما يشير إلى حدوث أي قدر مف التراجع لدى كؿ طرؼ بشأف مواقفو المسبقة مف 

 القضايا الرخالفية.
وأوضحت المصادر أف الرئيس الفمسطيني محمود عباس )أبو مازف( يصر حتى اآلف عمى وجوب إجراء 

رخابات التشريعية والرئاسية بعد ثالثة أشير مف تشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني، بغض النظر عما تـ االنت
تحقيقو عمى صعيد الحوارات التي تستيدؼ حؿ القضايا الرخالفية األرخرى. وفي المقابؿ فإف حماس حسب 

قبؿ أف يتـ حؿ كؿ  المصادر، ال تزاؿ تصر عمى عدـ موافقتيا عمى إجراء االنترخابات التشريعية والرئاسية
 القضايا الرخالفية وتييئة األجواء العامة في الضفة الغربية إلجراء االنترخابات.

، تشمؿ «ظروفا صحية»ووفؽ المصادر، فإف حماس تصر عمى وجوب إجراء االنترخابات في ظؿ ما تعتبره 
تاحة الفرصة لمؤسساتيا وقياداتيا وعناصرىا بالعمؿ.  وأشارت إلى أف حماس وقؼ االعتقاالت السياسية وا 

تطالب الرئيس عباس أيضا بتوفير ضمانات دولية تمـز إسرائيؿ بعدـ اإلقداـ عمى أي رخطوة ضدىا تؤثر 
 عمى قدرتيا عمى التنافس في الضفة.

 22/3/2013الشرؽ األوسط، لندف، 
 

 فصائؿ غزة تتفؽ عمى إرساؿ وفد يمثمها لمقاء ممثمي األحزاب المصرية 13
اتفقت الفصائؿ الفمسطينية في غزة عمى إرساؿ وفد منيا لمقاء قيادات األحزاب  4صالح النعامي -غزة

المصرية، لمتأكيد عمى عمؽ العالقة بيف الشعبيف الفمسطيني والمصري، والوقوؼ عمى مسافة واحدة مف 
القوى المصرية. وجاء ىذا القرار في رختاـ لقاء عقد الميمة قبؿ الماضية في غزة وشاركت فيو جميع 

فصائؿ، وتناوؿ اإلشاعات اإلعالمية األرخيرة التي تمس بصورة الشعب الفمسطيني التي تقؼ رخمفيا بعض ال
 وسائؿ اإلعالـ في مصر.

 22/3/2013الشرؽ األوسط، لندف، 
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 القساـ بانهيار نفؽ شرؽ غزةكتائب شهيد مف  14

لػ"فمسطيف أوف اليف"4  الناطؽ باسـ وزارة الصحة في تصريح ،أشرؼ القدرة قاؿ د.4 نادر الصفدي - غزة
 "إف مستشفى الشفاء بغزة استقبؿ شييد وثالثة إصابات جراء انييار نفؽ بحي الزيتوف شرؽ مدينة غزة".

وأعمنت "كتائب القساـ" الجناح العسكري لحركة حماس عبر موقعيا اإللكتروني، ارتقاء الشييد ىو محمد 
صابة ثالث آرخريف مف مقات 20 ،أحمد السرحي مييا في انييار نفؽ لممقاومة شرؽ غزة، مؤكدة أف عامًا، وا 

 الميمة كانت "جيادية".
 22/3/2013فمسطيف أوف اليف، 

 
 خيوط محاولة اغتياؿ أحد قيادييها في غزة  كشؼت تعمف عف فتح 15

أعمف احمد نصر عضو المجمس الثوري لحركة "فتح"، عف تكشؼ رخيوط محاولة اغتياؿ جماؿ عبيد 4 غزة
 لمحركة في قطاع غزة. دية العمياعضو الييئة القيا

، أف جميع وقائع 22/3وأضاؼ نصر، في تصريح صحفي تمقت "قدس برس" نسرخة عنو يـو الرخميس 
لمجميع، و أف عائمتو قامت   ومعالـ ورخيوط الجريمة، تكشفت بالكامؿ، وأف الجاني معروؼ ومحدد

ودعا نصر، المجنة  اليد المعموؿ بيا.بالتواصؿ مع عائمة عبيد، ضمف الحقوؽ العشائرية والعادات والتق
المركزية لحركة فتح وعمى رأسيا الرئيس عباس، إلى تشكيؿ لجنة تحقيؽ لموقوؼ عمى جميع تفاصيؿ 
الجريمة ومعرفة مالبساتيا والتوصؿ لحقيقة األمر ودوافعو بالكامؿ لمنع تكرار ما حدث في المستقبؿ، 

مى ضرورة "الوقوؼ طوياًل عند األوراؽ المتشابكة لمموضوع وأكد ع والوقوؼ عمى واقع الحركة في القطاع.
 لمعرفة إلى أيف تسير األوضاع التنظيمية لحركة فتح في القطاع".

 22/3/2013قدس برس، 
 

 مف حركة فتح في قرب بيت لحـ خمية اعتقاؿاالحتالؿ يعمف  16
ؿ في كانوف الثاني وشباط أعمف جياز األمف الدارخمي اإلسرائيمي )الشيف بيت( أمس انو اعتق .(4ا.ؼ.ب)

الماضييف أعضاء مف حركة فتح قرب بيت لحـ. وقاؿ الجياز إف المعتقميف كانوا جزءا مف "بنية تحتية 
ارىابية كبيرة" ناشطة في قرية بيت فجار. وتابع أف المعتقميف كانوا مسؤوليف عف القاء زجاجات حارقة 

 صابات.واطالؽ النار عمى مستوطنة "مجداؿ عوز" دوف وقوع ا
 22/3/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 مالييف لممرة األولى منذ عاـ النكبة ستةاليهودي األكبر في العالـ:  المركز "إسرائيؿ" 27

لممرة األولى يتجاوز عدد اإلسرائيمييف سقؼ ثمانية مالييف نسمة، وفقًا لممعطيات التي نشرتيا دائرة اإلحصاء 
لمنكبػػة،  98ف الدولػػة العبريػػة. غيػػر أنػػو فػػي ىػػذا العػػاـ، الػػذي يشػػكؿ الػػذكرى الػػػاإلسػػرائيمية لمناسػػبة يػػـو إعػػال

، إلى المعطى اإلحصائي العػاـ معنػى رمػزي أيضػًا، فمممػرة األولػى منػذ «يديعوت أحرونوت»أضيؼ، بحسب 
 في المئة مف السكاف. 8:قياـ الدولة يعيش في إسرائيؿ ستة مالييف ييودي يشكموف 

فػػػي المئػػػة مػػػف  90,8ماليػػػيف عربػػػي، يشػػػكموف  2,9فػػػي إسػػػرائيؿ اليػػػوـ نحػػػو  وبحسػػػب اإلحصػػػاءات يعػػػيش
ألػػػػؼ مسػػػػيحي ليسػػػػوا عربػػػػًا، أو مػػػػف ال يصػػػػنفوف بحسػػػػب الػػػػديف فػػػػي سػػػػجالت وزارة  380السػػػػكاف، وحػػػػوالي 
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الدارخمية. ومعظـ ىؤالء ىـ مياجروف جدد أو أبناء عائمة لمياجريف مف دوؿ االتحاد السوفياتي سابقًا. ويتسـ 
الييف ييودي برمزية رخاصة بسبب االتياـ الشائع في األدبيات الصػييونية والغربيػة بقضػاء النازيػة رقـ ستة م

 عمى ستة مالييف ييودي في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية.
ألػؼ ميػاجر جديػد. ولكػف بشػكؿ  :2ألؼ طفؿ ووصػؿ نحػو  2:0وفي العاـ الماضي، ولد في اسرائيؿ نحو 

قػػط فػػي عػػدد السػػكاف، بػػؿ يجػػب رخصػػـ عػػدد الوفيػػات. فػػي بدايػػة كػػانوف الثػػاني العػػاـ عػػاـ النمػػو ال يحسػػب ف
مميػػوف نسػػمة، وىػػذه االيػػاـ كمػػا أسػػمفنا تتجػػاوز الدولػػة مسػػتوى ثمانيػػة  3>>,:، كػػاف عػػدد اإلسػػرائيمييف 9023

ئيؿ، ماليػػيف إسػػرائيمي. ومػػف الميػػػـ االشػػارة إلػػى أف قسػػػمًا مػػف اإلسػػرائيمييف ال يعيشػػوف بشػػػكؿ دائػػـ فػػي إسػػػرا
ولكنيـ مسجموف كمواطنيف وسكاف ومعظميـ يقيموف عالقة جارية مع الدولة. وبحسب التقديرات، فإف حوالي 

 نصؼ مميوف اسرائيمي في الرخارج يتنزىوف، أو يعمموف، أو يدرسوف وما شابو.
رخرًا رخػػػط فػػػي وزارة الدارخميػػػة، يؤكػػػدوف أنػػػو بالفعػػػؿ اجتػػػاز عػػػدد اإلسػػػرائيمييف مػػػؤ « إدارة السػػػكاف واليجػػػرة»فػػػي 

 الثمانية مالييف.
ومقارنة بالمعطيات مع عدد الييود في الجاليات في العالـ، يتبيف أف إسرائيؿ أصبحت، ولممرة األولى، أيضًا 

فػي المئػة مػف الييػود  9>المركز الييودي االكبر في العالـ حيف تجاوزت العدد الرمزي لستة مالييف ييودي. 
دوؿ. ولكػػف يتبػػيف انػػو بينمػػا عػػدد الييػػود فػػي اسػػرائيؿ فػػي ارتفػػاع، يعيشػػوف فػػي الشػػتات، ويتركػػزوف فػػي عشػػر 

 فإنو العدد في الجاليات الييودية في ارجاء العالـ في انرخفاض.
وبحسب البروفسور سيرجيو دي ال فرغوال، الرخبير في الديموغرافيا لمجاليات الييوديػة فػي العػالـ مػف الجامعػة 

يشػوف فػػي دولتػيف أساسػيتيف4 إسػرائيؿ والواليػات المتحػدة. ووفقػػًا ماليػيف ييػودي يع 22,8العبريػة، فػإف حػوالي 
لممعطيات التي جمعيا دي ال فرغوال، فإف العدد األكبر مف الييود يعيش في اسرائيؿ، أي نحو ستة ماليػيف. 
مركػػز ييػػودي ىائػػؿ آرخػػر ىػػو الواليػػات المتحػػدة، حيػػث يسػػكف حػػوالي رخمسػػة ماليػػيف ونصػػؼ مميػػوف ييػػودي. 

 دىا يسكف مميوناف.وفي نيويورؾ وح
ألػؼ مػنيـ فػي بػاريس. المكػاف الرابػع  300نصػؼ مميػوف ييػودي،  ]فرنسػا  مع فارؽ كبير، يسكف فػي بػاريس

ألؼ نسمة، معظميـ في تورنتو. المكاف الرخامس ىو بريطانيا، حيػث يسػكف  0;3ىو كندا، حيث يبمغ العدد 
ألػػؼ ييػػودي،  0>2، حيػػث يعػػيش فييػػا ألػػؼ ييػػودي، معظميػػـ فػػي لنػػدف. وروسػػيا فػػي المرتبػػة السادسػػة 0>9

ألؼ ييودي يسكنوف في االرجنتيف، معظميـ في بوينس  0;2غالبيتيـ في موسكو. وعدد مشابو، أي حوالي 
ألؼ ييودي، أما المركز العاشر فيو البرازيػؿ حيػث  99ألؼ، وفي ألمانيا، يعيش  209آيريس. وفي أستراليا 

 ألؼ ييودي. 8:يعيش نحو 
الييػػود فػػي أرجػػاء العػػالـ يسػػكنوف فػػي تمػػؾ الػػدوؿ العشػػر، يشػػرح البروفسػػور دي ال فرغػػوال. فػػي المئػػة مػػف  9>

وبالرغـ مف أف إسرائيؿ شػيدت ارتفاعػًا «. ألؼ ييودي 00;مميوف و 23في العالـ يوجد اليـو »ويضيؼ أنو 
ف ما ميز ىػذا العػاـ في عدد الييود في السنة االرخيرة، إال أنيا لـ تكف سنة طيبة لمييود رخارج اسرائيؿ. كما أ

 ىو االنرخفاض في حجـ الييود في العالـ.

 99/3/9023، السفير، بيروت

 
 

 الجيش اإلسرائيمي سيمنع حدوث أي فراغ أمني إذا انسحبت القوات األممية مف الجوالف 28
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)إسرائيؿ اليػوـ( أمػس إف إسػرائيؿ « يسرائيؿ ىيوـ»نظير مجمي4 قالت مصادر عسكرية لصحيفة  - تؿ أبيب
نيا فػي حػاؿ تفػاقـ الوضػع األمنػي فػي ىػذه المنػاطؽ، لـ  تترخؿَّ عف تصريحيا بمنع الفوضى عمى حدودىا، وا 

كيمومترا(، فإف الجيش اإلسرائيمي سػيعمؿ كػؿ  99وانسحبت قوات األمـ المتحدة المنتشرة عمى طوؿ الحدود )
عنػدىا حزامػا أمنيػا تحػت  ما في وسعو لمنع أي فراغ أمني. وأوضحت المصادر أف الجيش اإلسرائيمي سيقيـ

السيطرة اإلسرائيمية الكاممة، يفصؿ بيف الشريط الحدودي الحالي والمناطؽ السورية شػرؽ الجػوالف، عممػا بػأف 
 سالح الجو اإلسرائيمي يقيـ حزاما وىميا كيذا مف الجو، بواسطة دوريات مكثفة لمطيراف.

 99/3/9023، الشرؽ األوسط، لندف
 

 لمصالحة مع تركيا سيوقع قريبامصدر إسرائيمي: اتفاؽ ا 29
قػد  "إسػرائيؿ" وتركيػاكشفت مصادر سياسية في تػؿ أبيػب أف اتفػاؽ المصػالحة بػيف 4 نظير مجمي - تؿ أبيب

أصػػػبح نػػػاجزا بغالبيػػػة بنػػػوده األساسػػػية، ولػػػـ يبػػػؽ سػػػوى االتفػػػاؽ عمػػػى قيمػػػة التعويضػػػات، وأضػػػافت أف جولػػػة 
يي الثالثاء المقبؿ(. وقالػت ىػذه المصػادر لمقنػاة العاشػرة محادثات ستعقد بعد عيد الفصح الييودي )الذي ينت

فػػي التمفزيػػوف اإلسػػرائيمي إف الطػػرفيف اتفقػػا عمػػى المبػػادئ األساسػػية الثالثػػة التاليػػة4 أوال  االعتػػذار اإلسػػرائيمي 
عمػػى مقتػػؿ مػػواطنيف أتػػراؾ. وثانيػػا  تعيػػدت تركيػػا بػػأف تصػػؿ أمػػواؿ التعويضػػات التػػي سػػيتفؽ عمػػى حجميػػا 

قػػط إلػػى عػػائالت الضػػحايا ولػػيس لجيػػات رخارجيػػة. وثالثػػا  تركيػػا تعيػػدت بػػأف ال تتقػػدـ بػػدعاوى ضػػد الحقػػا، ف
، وعنػػػدما أعمنػػػت 9020فػػػي مػػػايو )أيػػػار( « أسػػػطوؿ الحريػػػة»الجنػػػود اإلسػػػرائيمييف الػػػذيف نفػػػذوا اليجػػػـو عمػػػى 

، وافقػػػػت المعارضػػػة التركيػػػػة أف رئػػػيس الػػػػوزراء رجػػػب طيػػػػب أردوغػػػػاف ال يتمتػػػع بصػػػػالحيات إلغػػػاء الػػػػدعاوى
 حكومتو عمى التعيد بإعادة أي مبمغ تقرر المحاكـ التركية أف تدفعو إسرائيؿ.

 99/3/9023، الشرؽ األوسط، لندف
 

 بإشراكها بالمفاوضات مع الفمسطينييف  لتركياتؿ أبيب تنفي رسميا تعهدها  90
، إف صػناع القػرار فػي قػاؿ المراسػؿ لمشػؤوف السياسػية فػي الصػحيفة، أيتمػار آيرخنػر4 الناصرة ػ زىير أنػدراوس

أردوغػػاف، وأكػػدوا عػػدـ وجػػود أي تعيػػد رئػػيس الػػوزراء التركػػي رجػػب طيػػب تػػؿ أبيػػب ُصػػعقوا مػػف تصػػريحات 
إسرائيمي بإدرخاؿ تركيػا كطػرؼ فػي المفاوضػات المسػتقبمية مػع الفمسػطينييف، ولفتػت المصػادر عينيػا إلػى أنػو 

بالمفاوضػػات حػػوؿ قيمػػة التعويضػػات التػػي يجػػب  مػػع بدايػػة الشػػير القػػادـ سػػيبدأ الطرفػػاف التركػػي واإلسػػرائيمي
عمػػى إسػػرائيؿ دفعيػػا لعػػائالت الضػػحايا األتػػراؾ، الػػػذيف ُقتمػػوا رخػػالؿ عمميػػة اعتػػراض السػػفينة التركيػػة )مػػػافي 

 مرمرة( التي كانت متوجيًة إلى قطاع غزة لكسر الحصار.
إلسػػرائيمييف باشػػروا بػػالعودة إلػػى عمػػى صػػمة بمػػا سػػمؼ، أفػػادت القنػػاة الثانيػػة فػػي التمفزيػػوف العبػػري أف السػػياح ا

االسػتجماـ فػي الحػزر التركيػة، مشػيرًة إلػى أف المئػات مػػنيـ قػد وصػموا رخػالؿ عطمػة عيػد الفصػح لػدى الييػػود 
إلى جزيػرة أنطاليػا، وقػاؿ أحػد اإلسػرائيمييف لمتمفزيػوف إف االعتػذار اإلسػرائيمي لتركيػا واألسػعار الررخيصػة التػي 

 عائمتو مف السفر إلى أنطاليا لقضاء إجازة العيد، عمى حد قولو.عرضتيا شركات السياحة مكنتو و 

 99/3/9023، القدس العربي، لندف
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قاؿ إف أعمف الجيش اإلسرائيمي مؤرخرًا عف إنشاء كتيبة جديدة لجمع المعمومات القتالية، حيث 4 حممي موسى
التشػػكيؿ الجديػػد جػػزء مػػف منظومػػة شػػاممة لحمايػػة الحػػدود مػػع سػػوريا، لكنػػو سػػيندرج أيضػػا فػػي حمايػػة بػػاقي 

 الجبيات.
، أمػػس، إلػػى أف الكتيبػػة الجديػػدة التػػي سػػوؼ تتشػػكؿ قريبػػًا ىػػي جػػزء مػػف «إسػػرائيؿ اليػػوـ»وأشػػارت صػػحيفة 

 رخبارات العسكرية الميدانية.منظومة جمع المعمومات القتالية، التي كانت ُتسمى سابقًا باالست
، فػػإف القػػرار بتشػػكيؿ الكتيبػػة الجديػػدة اُترخػػذ فػػي ضػػوء الواقػػع المتغّيػػر عمػػى الحػػدود «إسػػرائيؿ اليػػوـ»وبحسػػب 

الشمالية والرخشية مف تحّوؿ ىذه الحدود إلى جبية مواجية سارخنة كحاؿ الحدود مع مصػر. وأشػارت إلػى أف 
يػػة الحػػػدود مػػع سػػوريا التػػػي تشػػمؿ بنػػاء سػػػياج أمنػػي وعوائػػػؽ تشػػكيؿ الكتيبػػة الجديػػػدة جػػزء مػػف منظومػػػة حما

، ىػي «مارس»حدودية. وسوؼ تسترخدـ وحدات الرصد في الكتيبة الجديدة منظومة متعددة المجسات تسمى 
 األكثر تقدما في الجيش اإلسرائيمي، وتعتمد أساسًا عمى الجنديات.

 99/3/9023، السفير، بيروت
 

 المقبؿ األحد "تمارقؿ "حمف  الغازتبدأ ضخ  "إسرائيؿ" 99
البحػري إلػى منشػآتيا البريػة بعػد غػد « تمػار»مف المقرر أف تبدأ إسرائيؿ ضخ الغاز مف حقػؿ 4 حممي موسى

التي نصبت قبالة عسقالف في جنوب فمسػطيف. وقػد دشػف وزيػر الطاقػة « تمار»األحد باسترخداـ منصة غاز 
يػػارة قػاـ بيػا أمػس األوؿ، إلػى منصػة الغػاز فػي عػػرض والميػاه اإلسػرائيمي الجديػد سػيمفاف شػالـو ىػذا الرخػط بز 

البحر في ظؿ سػجاالت حػوؿ سػبؿ اسػترخداـ الغػاز وممكيتػو. وبحسػب مػا نشػر فػي إسػرائيؿ، فػإف ضػخ الغػاز 
يوـ األحد سيمنع ارتفاعًا كاف سيحدث في أسعار الكيرباء، بسبب ارتفػاع كمفػة المحروقػات جػراء قطػع الغػاز 

 المصري.
في ضخ الغاز إلى رخط أنبوب الغاز البري الممتد مف عسقالف حتى حيفػا، والػذي « مارت»وىكذا سيبدأ حقؿ 

يزود شركة الكيرباء القطرية ومحطاتيا بالغاز. وقد كتب شالوـ، بعد زيارتو إلى المنصة، عمى صفحتو عمى 
ىػذا »، و«حػدث اقتصػادي تػاريرخي»مػنفعاًل اف ضػخ الغػاز مػف تمػار « فايسبوؾ»موقع التواصؿ االجتماعي 

 «.يـو عيد لحرية واستقالؿ الطاقة في إسرائيؿ
ولكف الفرحة التي أبداىا شالـو جوبيت برخػالؼ حتػى مػف جانػب وزراء، مػف بيػنيـ وزيػر البيئػة عميػر بيػرتس 

األميركيػة « نوبػؿ إنرجػي»الذي يعترض عمػى إبقػاء الدولػة العبريػة ممكيػة حقػؿ الغػاز واسػتغاللو بأيػدي شػركة 
التػي يرأسػيا اسػحؽ تشػوفا. وطالػب بيػرتس بالمحافظػة عمػى « ديمؾ»ف، رخصوصًا شركة وشركائيا اإلسرائيميي

مػػػف الغػػػاز الطبيعػػػي كػػػذرخر قػػػومي، وكجػػػزء مػػػف فعاليػػػات االقتصػػػاد عمػػػى المػػػدى »مػػػوارد الطاقػػػة اإلسػػػرائيمية 
لمتوقيع عمى عقػود لتصػدير « تمار»وجاء ىذا الطمب في ضوء استعداد أصحاب االمتياز في حقؿ «. البعيد

فػػي  0;غػػاز إلػػى السػػوؽ العالميػػة. ويػػزداد السػػرخط فػػي إسػػرائيؿ جػػراء سػػيطرة شػػركات أميركيػػة عمػػى حػػوالى ال
المئػػة مػػف الغػػاز اإلسػػرائيمي، فػػي حػػيف أف ثمػػث اسػػتيالؾ إسػػرائيؿ مػػف الميػػاه تنتجػػو شػػركات فرنسػػية واسػػبانية 

 ومف ىونغ كونغ.
 99/3/9023، السفير، بيروت

 
 

 أضعاؼ احتياجاتها مف الغاز ثمانيةب إنتاج تؿ أبي باستطاعة: إسرائيميخبير  93



 
 

 

 

 

           26ص                                    9823العدد:                99/3/9023الجمعة  التاريخ:

كشػػػػؼ مسػػػػئوؿ القسػػػػـ االقتصػػػػادى فػػػػى وكالػػػػة الطاقػػػػة اإلسػػػػرائيمية، "فيػػػػتح يػػػػروؿ"، عػػػػف أف 4 محمػػػػود محيػػػػى
باسػػتطاعة إسػػػرائيؿ إنتػػػاج مػػػف سػػػبعة إلػػػى ثمانيػػػة أضػػعاؼ احتياجاتيػػػا مػػػف الغػػػاز الطبيعػػػى، مباركػػػًا رخطػػػوات 

 التصالح بيف إسرائيؿ وتركيا.
سػػرائيؿ، وأضػػاؼ يػػروؿ ، فػػى تصػػريحات لػػو نقمتيػػا صػػحيفة "معػػاريؼ" اإلسػػرائيمية، أف المصػػالحة بػػيف تركيػػا وا 

ستساعد تركيا بالتحوؿ إلى العب رائد فى العالـ فى مجاؿ توصيؿ الطاقة، كما أف التعاوف بيف الجانبيف فى 
 مجاؿ الطاقة سيؤدى إلى عزؿ الحكومة المؤيدة لميوناف فى قبرص.

  98/3/9023، راليـو السابع، مص
 

 ... نتنياهو يتصؿ به معتذراً زيارة "أوباما" خالؿهآرتس: باراؾ المغي ب الوحيد  94
ذكرت صحيفة "ىآرتس" في عػددىا الصػادر اليػـو الرخمػيس اف  4ترجمة رخاصة -القدس دوت كـو  -راـ اهلل 

راسػػـ التػػي أقيمػػت وزيػػر الجػػيش السػػابؽ اييػػود بػػاراؾ ىػػو الشػػرخص الوحيػػد الػػذي لػػـ تػػتـ دعوتػػو الػػى جميػػع الم
ساعة التي مكثيا الرئيس االميركي باراؾ اوباما في اسرائيؿ االسبوع الماضي، حيػث أقيمػت لػو  ;0رخالؿ الػ 

ستقباالت رسمية حضرىا عدد غير قميؿ مف مرختمؼ القطاعات في اسرائيؿ.  والئـ إحتفالية وا 
يش، وكػػاف مكمفػػػًا بتقويػػػة وتعزيػػػز وأضػػافت الصػػػحيفة أف بػػػاراؾ أمضػػى االربػػػع سػػػنوات االرخيػػرة فػػػي وزارة الجػػػ

العالقػػػات االسػػػتراتيجية بػػػيف الػػػدولتيف، كمػػػا اعتبػػػر بمثابػػػة المبعػػػوث الشرخصػػػي لػػػرئيس الػػػوزراء نتنيػػػاىو لػػػدى 
 العاصمة االميركية.

وأعػػػرب العديػػػد مػػػف معػػػارؼ بػػػاراؾ يػػػـو أمػػػس، عػػػف اسػػػتغرابيـ مػػػف تصػػػرفات كػػػؿ مػػػف مػػػوظفي مقػػػر الػػػرئيس 
الػػذيف كػػانوا مسػػؤوليف عػػف توجيػػو الػػدعوات لممناسػػبات التػػي رافقػػت تواجػػد  االسػػرائيمي ومكتػػب رئػػيس الػػوزراء،

 الرئيس اوباما في اسرائيؿ.
ومف جيتو اتصؿ نتنياىو يوـ السبت المنصـر بباراؾ واعتذر منو عمى عدـ دعوتو، كما أفادت مصػادر فػي 

امػا، اال انػو مػف غيػر مكتب نتنياىو انو عمى الرغـ مف عدـ تػولي بػاراؾ ألي منصػب رسػمي رخػالؿ زيػارة اوب
المناسػػب عػػدـ تواجػػده فػػي جميػػع المناسػػبات االحتفاليػػة التػػي تمػػت إقامتيػػا إحتفػػاًء بزيػػارة أوبامػػا، واف رئػػيس 

 الوزراء أعرب عف عدـ ارتياحو لذلؾ، ما دفعو لالتصاؿ بو واالعتذار منو بشكؿ شرخصي.

 98/3/9023، القدس، القدس
 

 ى السورييفلمجرح ميدانياً  مستشفىتقيـ  "سرائيؿ"إ 95
ذكر الموقع االلكترونػي لصػحيفة "معػاريؼ" اف اسػرائيؿ أقامػت  4ترجمة رخاصة -القدس دوت كوـ  -راـ اهلل 

ارخيػػرًا مستشػػفى ميػػػدانيًا فػػي أحػػد المواقػػػع العسػػكرية ليػػػا فػػي الجػػوالف السػػػوري المحتػػؿ، وذلػػؾ بعػػػد تزايػػد عػػػدد 
 الجرحى السورييف الذيف يمجؤوف الى اسرائيؿ طمبًا لمعالج.

 99/3/9023، القدس، القدس
 

 مبكر جديدة لمجابهة الصواريخ إنذار: منظومة "إسرائيؿ" 96
أعمف قائد الجبية الدارخمية في الجيش االسرائيمي، اياؿ ايزنبرغ، أف نظاـ االنذار المبكر، الذي أعدتو اسرائيؿ 

لسػػقوط قػػذائؼ ضػػمف اسػػتعداداتيا لمواجيػػة سػػقوط صػػواريخ، يتطمػػب تحسػػينات كبيػػرة تضػػمف مواجيػػة ناجحػػة 
وقػػػاؿ ايزنبػػػرغ إف الجيػػػات المسػػػؤولة تعمػػػؿ عمػػػى تطػػػوير منظومػػػة  صػػػارورخية او صػػػواريخ عمػػػى "اسػػػرائيؿ".
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محوسػػبة تسػػترخدـ بيػػدؼ أف يقتصػػر توجيػػو االنػػذارات، لػػدى كشػػؼ اطػػالؽ صػػاروخ باتجػػاه "اسػػرائيؿ"، عمػػى 
 المناطؽ المستيدفة مف ىذه الصواريخ.
ظومة إلى حيز التنفيذ مف شأنو تقمػيص النفقػات الماليػة المترتبػة عمػى وفي ادعاء ايزنبرغ فإف درخوؿ ىذه المن

ضماف األماكف اآلمنة والمالجئ التي يمجأ إلييػا عػدد كبيػر مػف االسػرائيمييف، الػذيف يتعرضػوف لصػواريخ فػي 
 حالة الطوارئ.

 98/3/9023، فمسطيف أوف اليف
 

 لؼ شيكؿأ مئةزفاؼ ابنته بمغت  لحضوريديعوت: تكمفة نقؿ "يعالوف"  97
كشػػفت صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" اإلسػػرائيمية، أف تكمفػػة وصػػوؿ وزيػػر الػػدفاع اإلسػػرائيمى 4  محمػػود محيػػى

ألػػؼ شػػيكؿ، مشػػيرة إلػػى أنػػو كػػاف قػػد وصػػؿ  200الجديػػد موشػػيو يعػػالوف، لقاعػػة أفػػراح زفػػاؼ ابنتػػو وصػػمت لػػػ
 أجؿ حضور الحفؿ.لمدينة إيالت عمى متف طائرة مروحية عسكرية تابعة لمجيش اإلسرائيمى مف 

وأضػػػاؼ يػػػديعوت وموقػػػع "والػػػال" اإلرخبػػػارى اإلسػػػرائيمى أف يعػػػالوف، الػػػذى كػػػاف مشػػػغواًل يػػػوـ زفػػػاؼ ابنتػػػو فػػػى 
نقاشات أمكنية سرية يوـ الرخميس الماضى، والذى صادؼ يـو زفاؼ ابنتو الذى عقد فى كيبوتس "جروفيت" 

روحيػة مػف أجػؿ التواصػؿ فػى المشػاورات فى مدينة إيالت، قرر الػذىاب لحضػور حفػؿ الزفػاؼ عمػى طػائرة م
 المكثفة دارخؿ مكتبو فى تؿ أبيب دوف انقطاع.

مػف جانبػػو عمػؽ مكتػػب يعػػالوف عمػى الرخبػػر بػػالقوؿ4 "الػوزير سػػافر بطػائرة مروحيػػة لحضػػور حفػؿ زفػػاؼ ابنتػػو 
قشػات بسبب انشغالو المتواصؿ فى مكتبو والتى استمرت حتى بعػد سػاعات الظيػر"، مشػيرًا إلػى أف تمػؾ المنا

 قد تناولت تقديرات األوضاع األمنية المحيطة بإسرائيؿ.
وأشػػارت وسػػائؿ اإلعػػالـ اإلسػػرائيمية إلػػى أف تكمفػػة سػػاعة طيػػراف فػػى المروحيػػات العسػػكرية تصػػؿ إلػػى حػػوالى 

ألػػؼ شػػيكؿ، بينمػػا أكػػد مسػػئولوف فػػى الجػػيش اإلسػػرائيمى عمػػى أف تكمفػػة سػػفر يعػػالوف عمػػى مػػتف الطػػائرة  90
ألػػػؼ شػػػيكؿ، معتبػػػريف ذلػػػؾ أوؿ فضػػػيحة  200حفػػػؿ الزفػػػاؼ قػػػد كمػػػؼ الػػػوزارة مػػػا يقػػػارب المروحيػػػة لحضػػػور 

 يرتكبيا أحد وزراء حكومة نتانياىو الجديدة.
  98/3/9023، اليـو السابع، مصر

 
 سرائيمييف بزيارة برؾ سميمافعاما مف نقمها لمسمطة الفمسطينية: السماح رسميًا لإل 90بعد  98

سػرائيمييف مػف الوصػوؿ الػى الموقػع األثػري "بػرؾ سػميماف"، بعػد نقميػا سػيطرة سنة مػف منػع اال 90بعد حوالي 
الفمسطينييف بموجب إتفاؽ اوسمو، قررت سمطات االحتالؿ يـو امس االربعاء، فػتح الموقػع امػاـ االسػرائيمييف 

 لزيارتو.
اؽ اوسػػمو فػػي وكانػػت اسػػرائيؿ قػػررت تسػػميـ المنطقػػة الواقعػػة بػػالقرب مػػف بيػػت لحػػـ لمفمسػػطينييف، بموجػػب إتفػػ

، ومنذ ذلؾ التاريخ لـ يكف يتاح )رسميا( لالسرائيمييف الوصػوؿ الييػا. الػى اف سػمحت مػا تسػمى 3>>2العاـ 
 "قيادة المنطقة الوسطى" لإلسرائيمييف بيف الحيف واآلرخر وفي حاالت نادرة بالوصوؿ الى برؾ سميماف.

 
مييف فػػي المكػػاف، يشػػارؾ فييػػا طػػالب المدرسػػة ومػػف المقػػرر اف يػػتـ يػػـو االحػػد المقبػػؿ تنظػػيـ جولػػة لالسػػرائي

 عامًا. 90الميدانية في "كفار عتصيوف"، وذلؾ لممرة االولى منذ 

 98/3/9023، 48عرب 
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 سر شاليطأجيروزاليـ بوست: الخوؼ والصدمة التي انتابت جنود الدبابة كانا السبب في  99
رخػػاص، مػػف رخػػالؿ االعترافػػات األرخيػػرة  سػػمطت صػػحيفة الجيػػروزاليـ بوسػػت، اليػػـو فػػي تقريػػر4 القػػدس المحتمػػة

التػػي أدلػػى بيػػا الجنػػدي اإلسػػرائيمي "جمعػػاد شػػاليط"، عمػػى أكثػػر مػػا كػػاف يرخيفػػو بعػػد إطػػالؽ سػػراحو مػػف قبػػؿ 
، وىػػو رخضػػوعو لالسػػتجواب مػػف قبػػؿ 9009ينػػاير  98المقاومػػة الفمسػػطينية التػػي أسػػرتو فػػي قطػػاع غػػزة فػػي 

 المحققيف العسكرييف في الجيش اإلسرائيمي.
ضحت الصحيفة أف ىذا الرخوؼ تػأتى، كػوف شػاليط يعػرؼ التقصػير الكبيػر الػذي فعمػو وتسػبب فػي أسػره، وأو 

واف العمميػػة برمتيػػا رخمػػت مػػف أي مجػػد عسػػكري ممكػػف أف يسػػجؿ لمجػػيش اإلسػػرائيمي، وانػػو لػػـ يقػػـو بواجبػػو 
 كجندي بالحد األدنى ولـ يطمؽ رصاصة واحدة يدافع فييا عف نفسو.

ينت االعترافات التي منعت الرقابة العسكرية اإلسػرائيمية نشػر جػزء منيػا، مقػدار الرخػوؼ ووفقًا لمصحيفة فقد ب
والفزع والصدمة التي انتابت جنود الدبابة التي كاف يرخدـ فييا شاليط عمػى الحػدود مػع قطػاع غػزة رخػالؿ أقػؿ 

صابة أرخر ووقو   ع شاليط في األسر.مف دقيقتيف، مما أسفر بالنياية عف مقتؿ جندييف بينيـ قائد الدبابة وا 
وبػػرر شػػاليط لممحققػػيف سػػبب ىػػذا الرخػػوؼ واالرتبػػاؾ، موضػػحًا بأنػػو أرسػػؿ لمعمػػؿ الميػػداني دوف معرفتػػو لمػػا 

 يجري حولو، وال حتى لديو عمـ بطبيعة المنطقة، وال أيف يقع مكاف العدو.
فيػـ التفاصػيؿ وقاؿ4 أنو حضر اجتماعات وجمسات عسكرية تحدثت عف طبيعػة المنطقػة والعػدو، ولكنػو لػـ ي

 .-عمى حد ذكره–وبعد كؿ ىذا وجد نفسو عضو في فريؽ يثؽ بقائده دارخؿ دبابة 
نما اعتمدت عمػى  وأضاؼ4 "أنا لـ استمع إلى التعميمات التي حذرت مف احتماؿ وقوع ىجوـ عمى الحدود، وا 

 القائد الذي كاف يستمع، وذلؾ كاف كافيًا بالنسبة لي، ولقد وثقت بو".
إلى شاليط لػو كػاف قػد اسػتمع جيػدا إلػى قائػد السػرية فػي قطاعػو الػذي تحػدث عػف معمومػات  ولفتت الصحيفة

استرخبارية مفصمة مف الشاباؾ حوؿ احتماؿ تسمؿ رجاؿ حماس مػف غػزة ربمػا عػف طريػؽ نفػؽ لمحاولػة اسػر 
 .جندي، لكاف أدرؾ ذلؾ باكرًا وكاف بإمكانو استدعاء تعزيزات، ولتغيرت وجية المعركة، ومنع األسر

كما أظيرت االعترافات أف حالة الصدمة والفزع أفقدت طاقـ الدبابػة العمػؿ ضػمف األوامػر العممياتيػة المتبعػة 
لػػيس بمقػػدورىا إحػػداث أضػػرار  RPGفػػي مثػػؿ ىػػذه الحػػاالت، بحيػػث لػػـ يػػذكر قائػػد الدبابػػة أف قذيفػػة مػػف نػػوع 

واف األنظمػػة االلكترونيػػة الرخاصػػة كبيػػرة فػػي جسػػـ الدبابػػة، واف ذلػػؾ لػػيس سػػبب كافيػػًا لمرخػػروج مػػف الدبابػػة، 
 بالدبابة لـ تتعطؿ، ولـ يصاب أحد مف فريؽ عمؿ الدبابة.

وفي أعقاب العممية، تبيف مػف رخػالؿ فحػص عممػي لمدبابػة أف محركيػا مػازاؿ يعمػؿ جيػدًا بعػد اإلصػابة وأنيػا 
وسريع ودقيؽ ولدييا قادرة عمى االستمرار في القتاؿ كونيا عبارة عف آلة حرب قوية تحتوي عمى مدفع فعاؿ 

ثالثػػػة رشاشػػػات جػػػاىزة لمعمػػػؿ ناىيػػػؾ عػػػف األسػػػمحة األرخػػػرى المتطػػػورة التػػػي عمػػػى سػػػطحيا ولكػػػف الطػػػاقـ فػػػر 
 وأصبح ىدؼ سيؿ لمعدو.

كما سردت الصحيفة بشكؿ تفصيمي االعترافات التي شرح مف رخالليا شاليط كيفية وقوع العمميػة منػذ بػدايتيا 
أسره وجره إلى دارخؿ قطاع غزة، الفتة إلى أنيا ستنشػر بػاقي القصػة فػي حتى تمكف المقاومة الفمسطينية مف 

 تقرير ثاني رخالؿ األياـ القريبة القادمة.
 9023/  3/  99 وكالة سما،   
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رخيػر فػى سػيناء كػاف إسػرائيميا"، ىكػذا "ليس األمر أكثر مف صػدفة أف المرختطػؼ األجنبػى األ 4القدس المحتمة
عمى ارختطاؼ السائح « الرخطر فى سيناء»عمقت صحيفة "جيروزاليـ بوست" االسرائيمية، فى افتتاحية بعنواف 

 اإلسرائيمى فى سيناء بصحبة صديقتو النرويجية قبؿ أف يتـ اإلفراج عنيما الثالثاء.
وجػو الرخصػوص، واقتػادوه بسػبب عالقتػو بإسػػرائيؿ، ومػف غيػر المػرجح أف رخاطفيػو مػف البػدو قػد تعقبػوه عمػى 

والسػػياح مػػف أى جنسػػية ال تقػػؿ احتمػػاالت رخطفيػػـ، وىػػو مػػا تعػػرض لػػو الكثيػػروف، الػػذيف تػػـ تحريػػر معظميػػـ 
 بسرعة نسبيا، عمى حد قوؿ الصحيفة.

رائيمييف وتتابع الصحيفة4 رغـ التحذيرات المتكررة مف قبؿ مكتب مكافحة اإلرىاب اإلسرائيمى فإف معظػـ اإلسػ
الػػذيف يتػػرددوف عمػػى سػػيناء ىػػـ مػػف العػػرب الػػذيف يثقػػوف أف أصػػميـ العرقػػى سػػوؼ يجعميػػـ بمنػػأى عػػف بػػراثف 

 اإلرىابييف، عمى افتراض أف الييود ىـ األىداؼ الرئيسية واألكثر عرضة لمرخطر.
ىرة بالكػاد غير أف الصحيفة تمفت إلى أف األمور ليست كذلؾ بالضرورة، ألف سيناء مصرية اسػما وحكػـ القػا

يمتػد إلييػػا، وتػػرى أف نظػاـ محمػػد مرسػػى لديػػو مرخػاوؼ دارخميػػة أكثػػر إلحاحػػا تتعمػؽ بالنظػػاـ والقػػانوف. وسػػيناء 
إقمػػيـ رخػػارجى تقريبػػا، مسػػاحة رخػػارج نطػػاؽ القػػانوف تشػػعر قبائميػػا البدويػػة أنيػػا ال ترخضػػع لسػػمطة أى حكومػػة 

 مركزية.
رارا، كاف المقيموف فػى شػبو الجزيػرة بالكػاد يتبعػوف وأكدت أنو حتى رخالؿ سنوات مصر الماضية األكثر استق

القػػػاىرة، وىػػػو مػػػا يسػػػرتو الفوضػػػى المحميػػػة، وكػػػانوا دائمػػػا يتكسػػػبوف رزقيػػػـ مػػػف عػػػدد وافػػػر مػػػف الميػػػف غيػػػر 
 المشروعة.

إقمػػيـ سػػيناء الرخػػارج عػػف سػػيطرة القػػانوف يمثػػؿ إغػػراء ال يقػػاـو لمقاعػػدة والميميشػػيات الجياديػػة المتحالفػػة معيػػا، 
 حماس عبر الحدود فى غزة.ناىيؾ ب

فػى نظػر  -وحسػب قوليػا-وأشارت إلى أف حقيقة أف جماعػة اإلرخػواف المسػمميف تحكػـ مصػر ال تشػكؿ فارقػا 
الجيادييف، المتطرفيف حتى حكاـ القاىرة الحاليوف كفار، ألنػو، كمػا يقولػوف، إنفػاذ مرسػى المبػادئ اإلسػالمية 

 ليس متشددا بما فيو الكفاية.
 9023/  3/  99 وكالة سما،   

 
 ةفمسطينييف جراء استمرار الهجمات التي تشهدها مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوري استشهاد 32

استشيد فمسطينياف، أمس الرخميس، جراء استمرار اليجمات التي تشيدىا مرخيمات الالجئيف  4غزة
 الفمسطينييف في سوريا.

أبو عزاـ قد استشيد جراء استيدافو مف قناص وقالت مصادر رخاصة لػ القدس دوت كوـ أف الشاب رخميؿ 
كما استشيد الشاب يامف ضاىر أثناء  متمركز في مساكف "نجيا" التابعة لمنظاـ السوري في ريؼ دمشؽ.

تمقيو العالج في مستشفيات األردف، حيث أصيب منذ أسبوع جراء قصؼ تعرضت لو األحياء الشرقية مف 
 مرخيـ رخاف الشيح.

 الجئيف جنوب دمشؽ سقوط عدد مف القذائؼ ما تسبب بإحداث أضرار مادية.وشيد مرخيـ اليرموؾ ل

 99/3/9023، القدس، القدس
 

 المزعـو قبالة المسجد األقصى "معبد الهيكؿ"جهات يهودية تفتتح األقصى:  مؤسسة 39
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” معيد الييكؿ”  3/9023/:9افتتحت جيات ييودية تنشط في نشر اسطورة الييكؿ المزعوـ أمس االربعاء 
ذلؾ قبالة ساحة المغاربة في الجية الغربية لممسجد األقصى المبارؾ وسط مشاركة فاعمة مف قبؿ و 

 المستوطنيف والسياح .
معرضا ضـ كتبا حوؿ تاريخ الييكؿ المزعـو ورموزا ييودية ” معيد الييكؿ”والى جانب المتحؼ أقامت إدارة 

ألطفاؿ تحكي رخرافتو المزعومة. ويضـ ُتسترخدـ في تأدية شعائر تممودية فيو ومجسمات لو وقصص ل
المتحؼ أدوات ينووف ادرخاليا لمييكؿ المزعوـ حيف يتـ بناؤه عمى حساب المسجد األقصى ومالبس لمكينة 

 شرحا لمزوار حوؿ تاريخ األرخير ومحتوياتو المزعومة.” معيد الييكؿ” وغيرىا، كما وتُقدـ ادارة 
قاعة المتحؼ لالستماع إلى الشرح الذي ُيقّدـ لمزوار  وبدوره حاوؿ طاقـ مؤسسة األقصى الدرخوؿ إلى

 ومعاينة محتويات المتحؼ غير أف إدارة األرخير منعتو مف ذلؾ .
وقالت مؤسسة األقصى إف افتتاح المعيد يأتي في وقت حرج لمغاية وبالتزامف مع وجود مرخططات ييودية 

ف المتحؼ يساىـ في تسويؽ الرواية أ إلىرخبيثة تستيدؼ المسجد األقصى المبارؾ. وأشارت المؤسسة 
 الييودية المزعومة لمييكؿ ويشّوه التاريخ الحقيقي في كؿ ما يتعمؽ بالمسجد األقصى.

 98/3/9023مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، أـ الفحـ، 
 

 األقصى والشرطة تقي د دخوؿ المقدسييف لمصالة المسجد يقتحموف باحات يهودمتطرفوف  33
ييود امس اقتحاميـ باحات المسجد األقصى المبارؾ برفقة حراسات ُمشّددة مف جّدد متطرفوف 4 لندف

الوحدات الرخاصة، فيما فرضت شرطة االحتالؿ المتمركزة عمى البوابات الرخارجية لممسجد إجراءات ُمشّددة 
 عمى درخوؿ المواطنيف المقدسييف اليو.

باحات االقصى حتى اآلف، وأف توترًا شديدًا مستوطنًا اقتحموا  0>وقالت مصادر فمسطينية إف ما يزيد عمى 
يسود في محيط المسجد وبواباتو الرخارجية بفعؿ ممارسات االحتالؿ. وتقوـ العناصر الييودية المتطرفة 

التي تقع بيف « الُحرش»بالتجواؿ في باحات ومرافؽ المسجد المبارؾ، رخصوصًا في المنطقة المعروفة باسـ 
 ني، وتحاوؿ أداء شعائر وطقوس تممودية فييا.باب االسباط والُمصمى المروا

ومع تزايد تجمير المقدسييف عند بوابات االقصى، اضطرت شرطة االحتالؿ الى افساح المجاؿ لدرخوليـ، 
لكنيا احتجزت بطاقات اليوية الرخاصة بالشباف الى حيف رخروجيـ مف المسجد، وىو اجراء اعتادت شرطة 

 شباف.االحتالؿ عمى اتباعو مؤرخرًا بحؽ ال
 99/3/9023، الحياة، لندف

 
 

 األقصىالمسجد في الصالة خمسيف مف االحتالؿ يمنع مف هـ دوف ال.. عمى التوالي الثالثةلمجمعة  34
أعمنت شرطة االحتالؿ "اإلسرائيمي"، مساء اليوـ الرخميس، عف فرض قيود مشددة عمى ة4 القدس المحتم

، ومنع مف تقؿ أعمارىـ عف الرخمسيف عاما مف ;0المواطنيف مف أىالي القدس المحتمة وأراضي العاـ 
الرجاؿ درخوؿ القدس القديمة وأداء صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارؾ، وذلؾ لمجمعة الثالثة عمى 

 التوالي.
 98/3/9023، الرسالة، فمسطيف
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 9023سنة معتقميف مف القدس منذ مطمع  205: األسيرنادي  35
معتقميف في سجوف  208إف محاميو تعامموا رخالؿ العاـ الجاري مع ممفات قاؿ نادي األسير اليوـ الرخميس، 
 قاصرا، الفتا إلى أف العدد الحقيقي لممعتقميف قد يكوف أكثر مف ذلؾ. 90االحتالؿ مف القدس، مف بينيـ 

مواطنا  8;وبّيف محامي النادي مفيد الحاج في بياف صحفي، أف نيابة االحتالؿ تقدمت بموائح اتياـ ضد 
تراوحت بيف رشؽ قوات االحتالؿ بالحجارة، والمشاركة في التظاىرات، واالنتماء لتنظيـ  208ف أصؿ م

طالؽ نار، واالعتداء عمى جنود االحتالؿ والمستوطنيف، الفتا إلى أف  معتقال أطمؽ  30فمسطيني، وا 
معتقال أطمؽ  28وسراحيـ إلى الحبس المنزلي، بعد تقديـ لوائح اتياـ ضدىـ، ومحاكمتيـ رخارج السجف، 

سراحيـ مف دوف شروط، بعد أف قررت النيابة عدـ وجود دالئؿ وبيانات بحقيـ واكتفت بمحاكمتيـ دارخؿ 
وأشار المحامي إلى أف عدد الذيف أطمؽ سراحيـ مف دوف أي شرط ومف دوف تقديـ أية الئحة اتياـ  السجف.

اـ اإلجراءات القضائية بعد تقديـ لوائح اتياـ اعتقموا حتى إتم 39مواطنا، كما أف  90لعدـ وجود أدلة بمغ 
أسيرا تمت محاكمتيـ بأحكاـ حد أدنى عمؿ لصالح الجميور والبعض اآلرخر بالسجف  29ضدىـ، بينيـ 

 شيرا. 09الفعمي حد أقصى 
 98/3/9023، فمسطيف أوف اليف

 
 الجهادية" تنفي تورطها بهجـو مصر السمفية"غزة:  36

السمفية الجيادية بغزة، األنباء التي تداولتيا بعض وسائؿ اإلعالـ حوؿ نفى قيادي في الجماعات  4غزة
تسميـ أجيزة أمف المقالة عناصر تابعة ليا لجياز المرخابرات المصرية، مشددًا عمى عدـ تورط أي عناصر 

 تابعة لمسمفية الجيادية بغزة في اليجـو الذي وقع في شير رمضاف الماضي ضد الجنود المصرييف.
يادي "أبو العيناء األنصاري" إف "جميع المعتقميف مف عناصرنا في سجوف أمف المقالة، ما زالوا في وقاؿ الق

المعتقالت بغزة، ولـ نعمـ بنقؿ أيًا منيـ لمصر"، مبينًا أف عناصر مف المرخابرات المصرية حققت مع 
االستشيادية التي عناصر مف الجماعات السمفية الجيادية في سجوف المقالة منذ أشير عقب العمميات 

نفذىا سمفيوف ضد أىداؼ إسرائيمية عمى حدود سيناء وعالقة عناصر مف غزة في تمؾ اليجمات وارتباطيـ 
 بالجيادييف في سيناء.

 -التي رفض تسميتيا-واعتبر األنصاري ما تتداولو وسائؿ اإلعالـ بأنيا محاولة مف بعض األطراؼ 
عالمي الكبير في مصر والتسابؽ نحو اتياـ الفمسطينييف في "لصب الزيت عمى النار في ظؿ التناحر اإل

الوقوؼ رخمؼ اليجوـ ضد الجنود المصرييف وما تبعو مف اتيامات لمفصائؿ الفمسطينية ورخاصًة اإلسالمية 
بدعـ اإلرخواف المسمميف وغيرىـ والزج بنا في آتوف الرخالفات السياسية الدارخمية لمصر بيدؼ دفع القيادة 

 دة لمضغط عمى سكاف قطاع غزة وتشديد األمف عمى المسافريف".المصرية الجدي
، وسائؿ اإلعالـ المصرية بعدـ الزج بالفمسطينييف  وطالب األنصاري في حديث رخاص لػ القدس دوت كـو

 في ما وصفيا بػ "المعركة السياسية الدارخمية لمصر".
 98/3/9023، القدس، القدس

 
 ألفاً  30لبناف بمغ  إلىعدد النازحيف الفمسطينييف مف سورية ": األمريكية ػ أنيرا المساعدةجمعية " 37

دراسة جديدة أظيرت أف عدد النازحيف  ، أفيو بي آي، عف 99/3/9023، القدس العربي، لندفذكرت 
وقالت مديرة 'جمعية المساعدة األمريكية لالجئي الشرؽ  ألؼ نازح. 30لبناف بمغ  إلىالفمسطينييف مف سورية 
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' سمر اليسير، رخالؿ مؤتمر صحافي في بيروت اليوـ الرخميس، إف الدراسة التي أعدتيا األدنى ػ أنيرا
الجمعية عف أوضاع الالجئيف الفمسطينييف النازحيف مف سورية الى لبناف، أظيرت أف عددىـ في لبناف بمغ 

 ألؼ الجىء. 30
ُطردوا مف أراضييـ، وىا ىـ وقاؿ نائب مدير )األونروا( روبرت ىيت، إف 'مأساة الفمسطيني تتكرر منذ أف 

 اليوـ يطردوف مف سوريا'، واصفًا حالتيـ بأنيا 'مزرية'.
)المساعدة األميركية « أنيرا»منّظمة ، أف مادونا سمعاف، عف 99/3/9023، السفير، بيروتوأضافت 

دراسة  يتأن «المؤسسة الوطنية لمرعاية االجتماعية والتدريب الميني»بالتعاوف مع و لالجئي الشرؽ األدنى( 
« وكالة األونروا»جديدة عف أوضاع الالجئيف الفمسطينييف النازحيف مف سوريا إلى لبناف، وقد سبقت بذلؾ 

 التي تنيي دراسة مماثمة كانت قد أعمنت عنيا المديرة العامة لموكالة آف ديسمور.
 % منيا.0:نحو  عائمة، معّدؿ عدد أفرادىا ستة أشرخاص، ويشّكؿ النساء واألطفاؿ >99شممت الدراسة 

% مف 90وقد أشارت الدراسة إلى أف غالبية النازحيف الفمسطينييف سكنوا في مرخيمات صيدا وجوارىا، وأف 
 % منيا تعتبر عائالت كبيرة يفوؽ عدد أفرادىا الثمانية.90ىذه العائالت ترأسيا نساء، و

% أتوا إليو منذ 80احد، وأف % مف ىؤالء النازحيف لـ يمض عمى إقامتيـ في لبناف شير و :3وتبّيف أف 
ما يعني أف »% مف ىذه العائالت ُدّمرت دمارًا كاماًل في سوريا، 83أقؿ مف ستة أشير. عممًا أف منازؿ 

 وفؽ الدراسة.« إقامتيا ستطوؿ في لبناف
% مف المستجوبيف عانوا مف حوادث صدمية شرخصية، مثؿ موت أحد أفراد العائمة، أو 0>والالفت، أف 
 ة أو رخطؼ أو تدمير منازليـ.جروح جسدي

% مف ;9% في منازؿ مستأجرة. عممًا أف 89% مف ىذه العائالت لدى عائالت الجئة أرخرى، و08يسكف 
نازح يعيشوف في  000;ستوفي الحّد األدنى مف شروط السكف، ما يعني أف العائالت تقطف في مساكف ال ت

 ظروؼ سكف رخطرة. وقد لجأ ثمثا النازحيف الفمسطينييف إلى المرخيمات.
 28% أكثر مف :9% مف المنازؿ يقطنيا أكثر مف عشرة أشرخاص، و09إلى ذلؾ، أشارت الدراسة الى أف 

 ازؿ يقطنيا أكثر مف عشرة أشرخاص.% مف النساء الحوامؿ في من:8شرخصًا. وتعيش 
% مف العائالت الكبيرة التي تتألؼ مف أكثر 99% مف العائالت في منزؿ مف غرفة واحدة، و>8وتعيش 

% مف العائالت غرفة الحماـ مع ::مف ثمانية أشرخاص في منازؿ مماثمة، أي في غرفة واحدة. ويتشارؾ 
يات بشكؿ يكفي أفراد العائمة. عمى الرغـ مف ذلؾ عائالت أرخرى، وىي تعاني مف نقص في الفرش والبطان

 دوالر. 300و 280تراوح قيمة إيجار المنازؿ في المرخيمات بيف 
% مف العائالت محرومة مف المياه بسبب سوء الشبكات العامة، ما لو آثار شديدة عمى 80« أنيرا»ووفؽ 

 تحماـ وغيرىا.الصّحة والنظافة. وتعاني مف نقص في أساسيات النظافة كسوائؿ االس
% مف العائالت إلى أنيا تتمقى مساعدات عينية مف الطعاـ مف جيات مرختمفة، لكّف 9;في المقابؿ، أشارت 

% فقط تكتفي منيا، في حيف تمجأ العائالت األرخرى إلى شراء مستمزمات األكؿ والشرب. ومع ىذا، 3
 فرادىا.% مف العائالت إلى أنيا ال تستطيع توفير ثالث وجبات أل0:أشارت 

% فقط مف أفراد ىذه العائالت تعمؿ في لبناف، وتراوح الواحد بيف مئة وثالثمئة 20وتشير الدراسة إلى أف 
 دوالر، عممًا أف ثمث الفئة العاممة مف النازحيف كاف يعمؿ في سوريا.
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ف أف وتبيّ «. األونروا»% مف العائالت النازحة إلى التقديمات الصحية مف 88عمى الصعيد الصحي، لجأ 
% منيا لدييا بيف أفرادىا امرأة 93% منيا لدييا شرخص عمى األقؿ يعاني مف مرض مزمف، وأف 83

 % لدييا أطفاؿ دوف الرخامسة مف العمر.:0حامؿ، و
 % مف األطفاؿ تعاني مف مرض ما منذ الوصوؿ إلى لبناف.3;وذكرت الدراسة أف 

 ا طفاًل واحدًا عمى األقؿ رخارج المدرسة.% مف العائالت أف لديي0:وعمى الصعيد التربوي، أفصحت 

 
 الرسوؿ األكـر في مخيـ القاسمية  عمى باب مسجد انفجار :لبناف 38

في « مسجد الرسوؿ األكـر»انفجر إصبع الديناميت بعيد منتصؼ ليؿ أمس األوؿ، أماـ بوابة 4 حسيف سعد
حداث حفرة صغيرة.تجمع القاسمية لالجئيف الفمسطينييف ، وأدى إلى تيشـ زجاج البوابة، و   ا 

ليسوا جية تنظيمية أو سياسية، إنما أفراد تدور حوليـ الشكوؾ، وتتـ »وفي المعمومات األولية أف الفاعميف 
 «.متابعة أحد الذيف يشتبو بقياميـ بيذا العمؿ

جـ االنفجار النا»إماـ المسجد الشيخ دياب الميداوي، المعروؼ بانحيازه إلى رخيار المقاومة، أشار إلى أف 
وكانت زارت المسجد مستنكرة، «. عف إصبع ديناميت، ييدؼ إلى إثارة البمبمة والفتنة، بيف أبناء المسمميف

حزب »، و«الجياد اإلسالمي»، و«حماس»، و«فتح»ومتضامنة مع الشيخ الميداوي، وفود مف حركتي 
في « حماس»مسؤوؿ  ، ومفتي صور ومنطقتيا الشيخ مدرار الحباؿ وفعاليات. وأكد«حركة أمؿ»، و«اهلل

االنفجار الذي استيدؼ المسجد، ىو عمؿ جباف وغادر، ال يرخدـ »منطقة صور جياد طو في تصريح، أف 
 «.إال العدو اإلسرائيمي

 99/3/9023، السفير، بيروت
 

 تشدد الحصار عمى غزة بإغالؽ معبر كـر أبو سالـ ألربعة أياـ قادمة "إسرائيؿ" 39
مجنة الشعبية لمواجية الحصار أف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي أعاد إغالؽ أكدت ال 4الحياة الجديدة -غزة 

 معبر كـر أبو سالـ جنوب قطاع غزة لمدة أربعة أياـ مقبمة بعد فتحو لمدة يوـ واحد.
وأعمنت وحدة متابعة المعابر في المجنة أنو بيذا اإلغالؽ يكوف المعبر مغمقًا الثني عشر يوما ترخمميما فتحو 

قط، ما يعني نقصا في األسواؽ والمستمزمات المرختمفة ورخاصة الحياتية ونقص مواد البناء ومواد ليوـ واحد ف
 الزراعة والعديد مف المواد الالزمة لسكاف القطاع.
شاحنة لمقطاعيف التجاري والزراعي وتصدير شاحنتي  390وحسب الوحدة فإف إسرائيؿ سمحت اليـو بإدرخاؿ 

ورصدت الوحدة إغالؽ المعبر منذ بداية  شاحنة يوميًا. 200طيع تصدير توابؿ وزىور في حيف أف غزة تست
يومًا رخالؿ شير آذار الجاري مف ضمنيا اإلغالؽ لمناسبة األعياد والحجج  :2يوما بينيما  ;3العاـ 

 والذرائع المرختمفة.
ع ليا باعتباره وطالبت المجنة الشعبية بوقؼ سياسة إسرائيؿ إغالؽ المعابر في أياـ األعياد لحاجة القطا

كما رصدت وحدة المتابعة تشديد الحصار عمى البحر  المعبر التجاري الوحيد الذي يفتح بشكؿ جزئي.
 وحصر مسافة الصيد لمسافة ثالثة أمياؿ لميـو الثامف عمى التوالي.

 99/3/9023، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 

 شتاؿ الزيتوف مف أراضي الخضرأمستوطنوف يقتمعوف مئات  40
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 اقتمع مستوطنوف، اليـو الجمعة، مئات اشتاؿ الزيتوف مف اراضي بمدة الرخضر جنوب بيت لحـ.4 ت لحـبي
وذكر منسؽ لجنة مقاومة الجدار واالستيطاف في الرخضر احمد صالح لػ'وفا' أف المستوطنيف اقتمعوا نحو 

 راضي بمدة الرخضر.شتمة زيتوف في منطقة المصطاصي المقابمة لمستوطنة 'دانياؿ' الجاثمة عمى ا 900
 98/3/9023، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 اقتحاـ المتطرفيف اليهود باحات المسجد األقصى المبارؾ يديفاألردف  42

واستنكاره الشديديف اقتحاـ عشرات المتطرفيف الييود تحت  إدانتوعف  األردفعبر 4 حمداف الحاج -عماف 
وحمؿ وزير الدولة  باحات المسجد األقصى المبارؾ. اإلسرائيميتالؿ حماية وحراسة شرطة وجيش االح

 اإلسرائيميةواالتصاؿ ووزير الثقافة الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة سميح المعايطة الحكومة  اإلعالـلشؤوف 
 كفاألماالمرفوضة واحتراـ حرمة  األعماؿالمتطرفة مف القياـ بمثؿ ىذه  اإلسرائيميةمسؤولية منع الجماعات 

 المقدسة.
ف ىذه االعتداءات الرخطيرة تغذي العنؼ والتوتر في إ 4الدستورجريدة وقاؿ المعايطة في تصريح رخاص ل

 األمفتنتيؾ القرارات والمواثيؽ الدولية وتعارض جيود المجتمع الدولي في تحقيؽ  أنياالمنطقة كما 
دعـ جيود حماية القدس  إلىالعالـ  المجتمع الدولي وكؿ محبي السالـ في دعاو  واالستقرار في المنطقة.

 ووضع حد النتياكاتيا. "إسرائيؿ"ومقدساتيا ومنع اعتداءات 
 99/3/9023الدستور، عماف، 

 
 أوباما لف يسمح بخضوعه لإلسالمييفأف بأف  األردف يعيش غميانًا و  إسرائيميتقدير  49

مؾ األردني ال يزاؿ يعاني مف أصداء ة في الشؤوف العربّية سمدار بيري، أّف المسرائيمياعتبرت الرخبيرة اإل
تصريحاتو األرخيرة، مع اطمئنانو بأف الرئيس األمريكي باراؾ أوباما لف يسمح لألردف بأف يقع في أيدي 
اإلسالمييف، الفتًة إلى أّف الممؾ يشعر بأّف األرضّية تيتز تحت أقدامو، ويطمؽ إشارات الضيؽ ألوباما. 

 وباما، فإنو سيجد وقتًا ألف يّطمع عمى ماؿ المكثؼ ألوزعمت بيري أّنو في ظؿ جدوؿ األع
 

صورة األردف  فبعد أف رتب شؤوف "إسرائيؿ" مع تركيا، سيتعّيف عميو أف يطفئ المييب الذي نشب مف 
القصر األردني، مشيرًة إلى أّف األردف تحتؿ اآلف مكانًا ىامًا لدى اإلدارة األمريكّية، وواشنطف لف تتركيا 

 لإلسالمييف.
 القناة الثاني ة )عف العبري ة(

 98/3/9023، 9770، العدد معموماتيالتقرير ال
 

 يدعو لمتضامف مع الفمسطينييف في يـو األرض األردنياالتحاد الوطني 43
دعا حزب االتحاد الوطني األردني إلى حممة تضامف واسعة مع الشعب الفمسطيني في الذكرى 4 بتراوكالة 

 دا لتجديد التأكيد عمى عروبة األرض الفمسطينية والتمسؾ بحؽ العودة.ليـو األرض التي تصادؼ غ :3
وطالب الحزب في بياف لو بمناسبة ذكرى يوـ األرض عواصـ القرار ومجمس األمف الدولي بمواصمة 

لوقؼ ممارساتيا المدمرة لجيود التسوية السياسية المبذولة عبر استيالئيا  "إسرائيؿ"وتكثيؼ الضغط عمى 
وحث البياف جامعة  ت واسعة مف األراضي الفمسطينية بيدؼ التوسع بالسياسة االستيطانية.عمى مساحا
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الدوؿ العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وصناديؽ التنمية العربية إلي دعـ صمود الفمسطينييف في المدينة 
وقاؿ بياف  دي.غرافي لصالح المشروع الييو و المقدسة الذيف يواجيوف مرخططات تفريغيا السكاني والديم

الحزب إف مواصمة إسرائيؿ لسياسة االستيطاف ورفضيا العودة إلى مفاوضات السالـ مع الفمسطينييف مف 
 النقطة التي توقفت عندىا ييدد السالـ واالستقرار في منطقة الشرؽ األوسط.

، عم اف،   99/3/9023العرب اليـو
 

 ؼ مصالح إسرائيميةاستهدابتهمة " حزب اهلل"لعضو في  سنوات أربعقبرص: السجف  44
حكمت عمى المبناني حساـ طالب  "محكمة ليماسوؿ الجنائية"أفادت وكالة األنباء القبرصية بأف 4 (.ب.ؼ.)أ

يحمؿ الجنسية السويدية أيضًا، بالسجف أربع سنوات، بعد و يعقوب، الذي اعترؼ بانتمائو إلى حزب اهلل، 
 يدؼ مصالح إسرائيمية في قبرص.إدانتو بتيمة المشاركة في اإلعداد ليجمات تست

 99/3/9023السفير، بيروت، 
 

 .. وفوؽ بيروتالمبنانيةالحدود  عمىتحركات إسرائيمية  45
 عمى الحدود الجنوبية، وتحديداً  في تطور الفت، أفادت مصادر أمنية عف تحركات عسكرية إسرائيمية ليالً 

وزاني، ترافقت مع تحميؽ مكثؼ لمطيراف الغجر وقبالة ال إلىمقابؿ بمدتي ماروف الراس ورميش وصوال 
وقرى  واألوسطفوؽ مرختمؼ مناطؽ الجنوب، وال سيما في أجواء القطاعيف الغربي  اإلسرائيميالحربي 

 أجواء العاصمة بيروت حيث حمؽ عمى عمو متوسط. إلىوبمدات قضاء صور، ووصؿ في طمعاتو 

 99/3/9023السفير، بيروت، 
 

 منت ألوؿ مرة ضمف مواد البناء لغزة عبر معبر رفحطنا مف األس 986إدخاؿ مصر:  46
عف طريؽ ، 3/9023/;9الرخميس طنا مف األسمنت ألوؿ مرة إلى قطاع غزة يـو  9;9 إدرخاؿتـ  "4أ ش أ"

مينػػاء رفػػح البػػرى، وذلػػػؾ ضػػمف المنحػػة القطريػػة لتػػػوفير مػػواد البنػػاء الالزمػػة لمشػػػروعات إعػػادة اعمػػار غػػػزة 
درخاليػػػا وقػػػاؿ مصػػػدر مسػػػئوؿ بمينػػػاء رفػػػح البػػػرى، فػػػي  عػػػف طريػػػؽ مينػػػاء رفػػػح البػػػرى.مباشػػػرة إلػػػى القطػػػاع  وا 

أمتػار مكعبػة مػف الحصػمة )الػزلط  2008شػاحنة تقػؿ  99عػدد  إدرخػاؿتصريح مساء الرخميس، إنو تػـ أيضػا 
 .اإلعمارالصغير( إلى قطاع غزة، وذلؾ لتمبية احتياجات مشروعات إعادة 

98/3/9023األهراـ العربي،   

 
 عمميات هدـ األنفاؽ عمى خط الحدود الدولية برفح مستمرة": اليـو السابع" 47

أف عمميات ىدـ األنفاؽ عمى رخػط الحػدود  "اليـو السابع"لػ مسئوؿ عسكريأكد مصدر 4 محمد أحمد طنطاوى
إطػار توجييػات القيػادة العامػة لمقػوات المسػمحة  فػيالدولية برفح مستمرة، بشػكؿ مكثػؼ رخػالؿ الفتػرة الجاريػة، 

 إجمػالي، الفتا إلى أف المصري القوميتمثؿ أحد أىـ المرخاطر عمى األمف  التيأنفاؽ التيريب  لمقضاء عمى
نفقػػا  939، حتػػى اآلف 9029شػػير أغسػػطس  فػػي "سػػيناء"تػػـ تػػدميرىا، منػػذ بدايػػة العمميػػة  التػػيعػػدد األنفػػاؽ 

 رئيسيا.
نفقا، تػـ تػدمير  9:3نحو  األنفاؽ المكتشفة عمى رخط الحدود الدولية حتى اآلف إجماليوأوضح المصدر أف 

، الفتػػا إلػػى أف عمميػػات ىػػدـ 9023ينػػاير  :نفقػػا باسػػترخداـ المعػػدات اليندسػػية الثقيمػػة، حتػػى يػػـو  :20نحػػو 
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األنفاؽ باسترخداـ المعدات الثقيمة توقفت بعدما تبيف أف العناصر البدوية تتمكف مف استعادة تمؾ األنفػاؽ مػرة 
 ميرىا مف جانب الميندسيف العسكرييف.نفقا، وتـ تد 22أرخرى، حيث تـ استعادة 

 98/3/9023اليـو السابع، مصر، 
 

 غزةقطاع تصؿ  90قافمة أمياؿ مف االبتسامات  48
 إلػى قطػاع غػزة، مسػاء أمػس الرخمػػيس 90وصػؿ وفػد قافمػة أميػاؿ مػف االبتسػامات 4 القػدس دوت كػوـ -غػزة 
 ، عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.3/9023/;9

آرخػريف إلػى  80ضامنًا جزائريًا سمحت ليـ مصر بدرخوؿ القطاع، فيما تػـ تأجيػؿ درخػوؿ مت 02وتضـ القافمة 
 .في غزةاليـو الجمعة، وفؽ بياف لمجنة استقباؿ الوفود في وزارة الرخارجية بالحكومة 

 وعبر المشاركوف بالقافمة عف سعادتيـ الغامرة بدرخوؿ القطاع، فيما أرخذ آرخروف بالبكاء.
االبتسػػامات درخمػػت إلػػى قطػػاع غػػزة رخػػالؿ السػػنوات األرخيػػرة بيػػدؼ كسػػر الحصػػار وكانػػت قوافػػؿ أميػػاؿ مػػف 

 اإلسرائيمي المفروض وتقديـ المساعدة ألىالي القطاع.
99/3/9023القدس، القدس،   

 

 والقدس ليست تطبيعا بؿ دعما ومؤازرة لممقدسييفالقدس: زيارتنا وفد بحريني يزور  49
، مدينػة 3/9023/;9 زار وفػد شػعبي بحرينػي، يػـو الرخمػيس 4زكػي أبػو الحػالوة - القدس دوت كػوـ -القدس

القػػدس، بيػػدؼ اإلطػػالع عمػػى أوضػػاعيا، واصػػفا زيارتػػو بانيػػا "ليسػػت تطبيعػػا بػػؿ دعمػػا ومػػؤازرة لممقدسػػييف 
واشتممت زيارة الوفد البحرينػي، إضػافة إلػى المسػجد األقصػى، كنسػية القيامػة، ومؤسسػة دار الطفػؿ  والقدس".
 العربي.

قباؿ الوفػػد فػػي المسػػجد األقصػػى، محػػافظ القػػدس، عػػدناف الحسػػيني، حيػػث اسػػتعرض أوضػػاع وكػػاف فػػي اسػػت
أوضػح رئػيس الوفػد البحرينػي صػالح و ، اإلسرائيمي جراء ممارسات االحتالؿ أىمياالقدس، وجوانب مف معاناة 

 ؼوأضػػػا"وفػػػد أصػػػدقاء القػػػدس"،  مسػػػمـ، أف الوفػػػد يمثػػػؿ اإلطػػػار الشػػػعبي فػػػي بػػػالده، وقػػػد أطمػػػؽ عمػػػى نفسػػػو،
"شػػاىدنا عػػف كثػػب واقػػع الحيػػاة فػػي القػػدس، والمعانػػاة التػػي تحػػيط بأىميػػا والتػػي كنػػا نسػػمع عنيػػا مػػف وسػػائؿ 

وقػاؿ4 "الزيػارات العربيػة لمقػدس ليسػت تطبيعػا مػع االحػتالؿ  تكػوف بيػذا الشػكؿ". أف، ولـ نكػف نتوقػع اإلعالـ
 ي انتزاع حقوقيـ مف االحتالؿ".ومؤازرتيـ ومساعدتيـ ف فالفمسطينيي األشقاءالف القصد منيا ىو دعـ 

98/3/9023، القدس، القدس  
 

 واإلخوافلحماس  لإلساءةمع فتح  "الوطف"ؤكد تعاوف يسحبت خبرا  "األهراـ": عبد الواحد عاشور 50
كشػػؼ اإلعالمػػي عبػػد الواحػػد عاشػػور مػػدير تحريػػر وكالػػة أنبػػاء الشػػرؽ األوسػػط عبػػر حسػػابو عمػػي 4 وكػػاالت

سحبت الميمة رخبرًا مف طبعتيا األولى يتضمف وثيقة تؤكد تعاوف صحيفة الوطف  تويتر، أف صحيفة "األىراـ"،
وأكػد عاشػور  المصرية مع جياز مرخابرات راـ اهلل برئاسة "ماجد فرج"  لنشر أرخبار مسيئة لحماس واإلرخػواف.

ىا لفضػػح أف الوثيقػػة المػػذكورة صػػحيحة تمامػػًا، وموجػػودة بػػػ"األىراـ" مػػف أيػػاـ، ودار نقػػاش حوليػػا، وأيػػدت نشػػر 
 تمؾ الصحيفة، بعد أف أكدت حماس "تمقى الوطف أموااًل مف فتح".

جدير بالذكر أف صحيفة الوطف يرأس تحريرىا "مجدي الجالد"، ويمتمكيا رجؿ األعماؿ المثير لمجدؿ "محمػد 
 األميف".
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عػػة مػػف وكانػػت وسػػائؿ إعػػالـ ومواقػػع الكترونيػػة تناقمػػت مطمػػع األسػػبوع الحػػالي صػػورة عػػف وثيقػػة مسػػربة موق
رئيس جياز المرخػابرات العامػة بػراـ اهلل ماجػد فػرج، تظيػر مشػاركة أجيػزة السػمطة فػي دعػـ حمػالت التضػميؿ 

 والتشيير التي تمارسيا وسائؿ إعالـ مصرية ضد "حماس".
وأمر رئيس السمطة محمود عباس، بتشكيؿ لجنة تحقيؽ رسػمية  لمعرفػة مالبسػات تسػريب الوثيقػة، فػي وقػت 

 ح عالقة الرئاسة الفمسطينية بذلؾ.نفت فيو حركة فت
 98/3/9023فمسطيف أوف اليف، وصفحة عبد الواحد عاشور عمى موقع تويتر، 

 
 لػ"إسرائيؿ"في قضية تصدير الغاز  األسبؽإخالء سبيؿ وزير البتروؿ مصر:  52

قضػػت محكمػػة مصػػرية بػػإرخالء سػػبيؿ سػػامح فيمػػي وزيػػر البتػػروؿ األسػػبؽ "بػػدوف أي ضػػمانات" بعػػد  4القػػاىرة
وذكػػرت بوابػػة  ."إسرائيؿػ"صػػدور حكػػـ محكمػػة الػػنقض بإعػػادة محاكمتػػو مػػف جديػػد فػػي قضػػية تصػػدير الغػػاز لػػ

أف محكمػػػة جنايػػػات القػػػاىرة عقػػػدت جمسػػػتيا بػػػالتجمع الرخػػػامس اليػػػـو  ،3/9023/;9 "األىػػػراـ" يػػػـو الرخمػػػيس
محبسػو فػي برئاسة المستشار عادؿ عبػد السػالـ جمعػة دارخػؿ غرفػة المداولػة، حيػث حضػر سػامح فيمػي مػف 

 الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة.
98/3/9023القدس، القدس،   

 
 اإلبراهيميالمسجد عمى "األقصى" و  "إسرائيؿ"مفتي مصر يديف اعتداءات  59

مػػػف اعتػػػداءات عمػػػى  "اإلسػػػرائيمي"داف مفتػػػي مصػػػر شػػػوقي عػػػالـ مػػػا تقػػػوـ بػػػو سػػػمطات االحػػػتالؿ  القػػػاىرة4
، سػػواء مػػف رخػػالؿ العػػدواف المسػػتمر عمػػى باحػػات األقصػػى والمصػػميف المقدسػػات واسػػتفزاز لمشػػاعر المسػػمميف

فيػػو، وكػػذلؾ بإغالقيػػا الحػػـر اإلبراىيمػػي أمػػاـ المصػػميف المسػػمميف وفتحػػو أمػػاـ المسػػتوطنيف الصػػياينة، بحجػػة 
 ” .عيد الفصح“احتفاالت الييود بما يسمى 

و الينػود، ودعػا عػالـ كافػة القػوى جاء ذلػؾ رخػالؿ اسػتقبالو لنائػب وزيػر األوقػاؼ الفمسػطيني، محمػد جمػاؿ أبػ
والفصائؿ الفمسطينية إلى التوحد ونبذ الفرقة والشقاؽ. وأكد دعمو الكامػؿ لحقػوؽ الفمسػطينييف، مشػيرًا إلػى أف 
القضية الفمسطينية ىي قضية أمة وليست قضػية دولػة، وطالػب بوقفػة موحػدة لمػدوؿ العربيػة واإلسػالمية ضػد 

 ررة .ىذه االعتداءات المستفزة والمتك
99/3/9023الخميج، الشارقة،   

 
 يصؿ غزة مرئيس المصري محمد مرسيسابؽ لالمستشار ال 53

وصؿ محمد سيؼ الدولة المستشار السابؽ لمرئيس المصري محمد مرسي، صػباح يػـو 4 وكاالت – ;0عرب
 ، إلى قطاع غزة في زيارة تستمر ألياـ.3/9023/;9 الرخميس

إف رئػػيس حركػػة ثػػوار ضػػد الصػػييونية، المستشػػار محمػػد سػػيؼ   وقالػػت مصػػادر أمنيػػة فػػي معبػػر رفػػح البػػري
 الدولة، وصؿ لممشاركة في مؤتمر األمف القومي األوؿ الذي يعقد في غزة ليوميف.

98/3/9023، 48عرب  
 

 أردوغاف لقطاع غزة زيارة الواليات المتحدة تعارضنقال عف مسؤوؿ أمريكي:  القناة العبرية 54



 
 

 

 

 

           98ص                                    9823العدد:                99/3/9023الجمعة  التاريخ:

الواليػػات المتحػدة تعػارض فكػػرة زيػارة رئػػيس  أف أمػسارجيػة األميركيػػة صػباح فػي وزارة الرخ مسػػئوؿقػاؿ 4 لنػدف
 الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف لقطاع غزة.

الواليػػات المتحػػدة لػػـ تغيػػر موقفيػػا مػػف حمػػاس وتعػػارض " أفقولػػو  المسػػئوؿونقمػػت القنػػاة العبريػػة الثانيػػة عػػف 
لمسػاعدات اإلنسػانية إلػى قطػاع غػزة يجػب أف أي شػرخص يريػد تقػديـ ا"وأضػاؼ4  ."إجراء أي محادثات معيا

 ."يقـو بذلؾ مف رخالؿ القنوات المناسبة وعبر الطرؽ المشروعة
99/3/9023الحياة، لندف،   

 
 غير قانونية ويجب أف تتوقؼاإلسرائيمية كي موف: المستوطنات باف  55

ألة المسػػتوطنات واضػػح قػػاؿ األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػوف، إف موقفػػو إزاء مسػػ ا4وفػػ – نيويػػورؾ
 أف المستوطنات غير قانونية وتعد انتياكا لمقانوف الدولي ويجب أف تتوقؼ. مؤكدالمغاية، 

، وأكػد انػػو سيواصػؿ الػػدعوة إلػى وقػػؼ األنشػػطة "E1"بإلغػاء رخطتيػػا االسػػتيطانية  "إسػػرائيؿ"وطالػب كػػي مػوف 
 ولي وقرارات األمـ المتحدة.اللتزاماتيا بموجب القانوف الد "إسرائيؿ"االستيطانية، واحتراـ 

وجػاء ذلػػؾ لػدى اسػػتقباؿ كػي مػػوف وفػدًا يضػػـ المراقػب الػػدائـ لدولػة فمسػػطيف لػدى األمػػـ المتحػدة فػػي نيويػػورؾ 
السػػفير ريػػاض منصػػور، والمنػػدوب الػػدائـ لجميوريػػة إيػػراف اإلسػػالمية السػػفير محمػػد رخزاعػػي )بصػػفتو رئػػيس 

ب الػػدائـ لدولػػة الكويػػت السػػفير منصػػور العتيبػػي )بصػػفتو المكتػػب التنسػػيقي لحركػػة عػػدـ االنحيػػاز(، والمنػػدو 
رئػػيس المجموعػػة العربيػػة لشػػير مػػارس(، والمنػػدوب الػػدائـ لجميوريػػة جيبػػوتي السػػفير روبميػػو أوليػػاي )بصػػفتو 
رئػػيس مجموعػػة منظمػػة التعػػاوف اإلسػػالمي(، وسػػفير السػػنغاؿ عبػػد السػػالـ ديػػالو )رئػػيس لجنػػة األمػػـ المتحػػدة 

عب الفمسطيني لحقوقو غير القابمة لمتصرؼ(، والقائـ بأعماؿ الوفػد الػدائـ لجامعػة الػدوؿ المعنية بممارسة الش
 العربية محمد الكفراوي.

وأعرب عف أممو في إحياء دور المجنة الرباعية، وقاؿ إف ممثمو الشرخصي روبرت سيري، عمى اتصاؿ وثيؽ 
سػيكوف حاسػما، مشػددا عمػى  9023اـ مع األعضاء اآلرخريف وأنيـ جادوف في جيودىـ، وأكػد اعتقػاده أف عػ

 ضرورة اغتناـ الفرصة الصغيرة امامنا لتحقيؽ السالـ في الشرؽ األوسط.
موقػػؼ المجتمػػع الػػدولي واضػػح وأف ىنػػاؾ إجماعػػا دوليػػا عمػػى ضػػرورة حػػؿ  أفوحػػوؿ القػػدس، ذكػػر كػػي مػػوف 

 ىذه القضية اليامة باعتبارىا واحدة مف قضايا الوضع النيائي في عممية السالـ.
وحوؿ الحصار المفروض عمػى قطػاع غػزة، أشػار إلػى أف األمػـ المتحػدة ستواصػؿ الػدعوة لرفػع جميػع القيػود 
المفروضة عمى القطاع. وأضاؼ انو ينظر في امكانية القيػاـ بزيػارة أرخػرى إلػى المنطقػة، بمػا فػي ذلػؾ قطػاع 

 ـ.غزة، لممساىمة في توليد الزرخـ الالـز ليذه المسائؿ اليامة ولعممية السال
 99/3/9023وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية، وفا، 

 
 واألونروا الفمسطينية مميوف يورو مف االتحاد األوروبي لدعـ احتياجات السمطة 248 56

، وىػػػو مػػػا 9023القػػػدس4 أقػػػر االتحػػػاد األوروبػػػي الجػػػزء الثػػػاني مػػػف رزمػػػة المسػػػاعدات إلػػػى فمسػػػطيف لمعػػػاـ 
السمطة الفمسطينية واألونروا مف أجؿ توفير الرخدمات الحيوية في  سيضمف عدـ انقطاع الدعـ الضروري إلى

 مجاالت الصحة، والتعميـ والرخدمات االجتماعية إلى الشعب الفمسطيني.
مميػػػوف يػػػورو. ويػػػأتي ىػػػذا التمويػػػؿ مػػػف أداة الجػػػوار  ;20وقػػػاؿ4 "القيمػػػة اإلجماليػػػة لرزمػػػة المسػػػاعدات ىػػػي 

. الجػزء األوؿ 9023مػف برنػامج العمػؿ السػنوي إلػى فمسػطيف لمعػاـ  والشراكة األوروبية، ويعتبر الجػزء الثػاني



 
 

 

 

 

           99ص                                    9823العدد:                99/3/9023الجمعة  التاريخ:

مميػوف يػورو، وقػد تػـ تقديمػو إلػى بدايػة العػاـ مػف أجػؿ االسػتجابة  200وصؿ إلػى  9023مف البرنامج لمعاـ 
 لالحتياجات الممحة لمشعب الفمسطيني".

نة تنسيؽ المساعدات إلى الشعب وقالت الممثؿ األعمى ونائب رئيس المفوضية األوروبية كاثريف آشتوف4 "لج
آذار، وأكػدت أف التعامػؿ مػع األزمػة الماليػة لمسػمطة الفمسػطينية  >2الفمسطيني اجتمعت في بروكسؿ بتػاريخ 

 ومجموعة الجيات المانحة.  "إسرائيؿ"يتطمب أعمااًل منسقًة مف قبؿ السمطة الفمسطينية و
مالييف يػورو إلػى آليػة بيغػاس )أداة  ;20تـ ترخصيص وتحتوي رزمة المساعدات المقرة عمى بنديف4 أواًل، سي

لتسيير المساعدات مف االتحاد األوروبي والمجتمع الػدولي كمسػاىمة فػي بنػاء الدولػة الفمسػطينية( التػي تػدعـ 
رخطػػة التنميػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية مػػف رخػػالؿ مسػػاعدة السػػمطة الفمسػػطينية لتمويػػؿ العجػػز فػػي الموازنػػة وتنفيػػذ 

غطية التزاماتيا نحو الموظفيف في القطاع العاـ والمتقاعديف والمواطنيف األكثر عػوزًا ومػف أجندة اإلصالح وت
 أجؿ الحفاظ عمى فاعمية اإلدارة وتوفير الرخدمات العامة األساسية إلى السكاف.

 9023مميػػػوف يػػػورو إلػػػى الموازنػػػة العامػػػة لػػػػ"األونروا" لمعػػػاـ  00ويرخصػػػص القسػػػـ الثػػػاني مػػػف الرزمػػػة بقيمػػػة 
دوؽ العػػاـ( مػػف أجػػؿ دعػػـ بػػرامج الصػػحة والتعمػػيـ واإلغاثػػة والرخػػدمات االجتماعيػػة حيػػث تقػػـو األونػػروا )الصػػن

 بتوفير ىذه الرخدمات إلى الجئي فمسطيف في الضفة الغربية وغزة واألردف وسورية ولبناف.
99/3/9023األياـ، راـ اهلل،   

 
 سوريا فيمف محنة فمسطينية  األونروا تحذر 57

فوض العاـ لوكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى حث الم 4مرفت فيد
فيميبػػػو جرانػػػدي، المشػػػرعيف األمػػػريكييف فػػػي واشػػػنطف، عمػػػى مواصػػػمة الػػػدعـ المػػػالي لمفمسػػػطينييف  ،"األونػػػروا"

رخفيضػػات حتػػى بػػرغـ كػػوف الت ،المسػػجميف لػػدى األونػػروا ويقػػارب عػػددىـ رخمسػػة ماليػػيف فػػي الشػػرؽ األوسػػط
 الكبيرة في الميزانية األمريكية تتيدد معونات الواليات المتحدة الرخارجية.

وقاؿ جراندي في معيد الشرؽ األوسط بواشنطف، "مف وجية نظػر المصػمحة اإلسػتراتيجية، فػإف أكبػر منػافس 
 الىتمػػاـالالىتمػػاـ والمػػوارد المرخصصػػة لالجئػػيف الفمسػػطينييف اليػػوـ ىػػي األزمػػة فػػي سػػوريا، والتػػي احتكػػرت 

وأضاؼ، "بالطبع األزمة السورية ىي أمػر ىػاـ، لكننػا يجػب أال ننسػى  السياسي والتمويؿ والجيود اإلنسانية".
 أف عنصر الالجئيف الفمسطينييف في ىذه األزمة حساس لمغاية".

يف مرة مف الشرؽ األوسط، يجد الالجئوف الفمسطينيوف أنفسيـ عالق أجزاءىذا وبينما تكتسح التغييرات الكبرى 
 أرخرى في وضع مف الركود ومصالحيـ تعاني مف التيميش.

ويقػػوؿ جرانػػدي أف األونػػروا تقػػدر أف مػػا يقػػرب مػػف نصػػؼ الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا مشػػردوف حاليػػا. و أنيػػـ ال 
األردف سياسة صارمة لمغاية بعدـ قبوؿ الالجئيف الفمسطينييف مف  اعتمديستطيعوف الذىاب إلى األردف، فقد 

ـ فػػي األردف يزعمػػوف أنيػػـ يفعمػػوف مػػا يكفػػي لمئػػات اآلالؼ مػػف السػػورييف القػػادميف عبػػر الحػػدود سػػوريا. وىػػ
 ومميوني الجئ فمسطيني يستضيفونيـ بالفعؿ في األردف عمى مدى العقود الستة الماضية.

ود. ثـ شدد جراندي عمي أف ىذه "سياسة مثيرة لمقمؽ" وتمنع الناس اليائسيف مػف الفػرار مػف العنػؼ عبػر الحػد
 والسبيؿ الوحيد لمرخروج، إذف، ىو أف يذىبوا إلى لبناف.

 99/3/9023األهراـ العربي، 
 

 "مسمـ" يعتذر لػ"إسرائيؿ" واليهود لورد بريطانيبريطانيا:  58



 
 

 

 

 

           30ص                                    9823العدد:                99/3/9023الجمعة  التاريخ:

ّقدـ لورد بريطاني مسمـ اعتذارًا مف دوف تحفظ لمجالية الييودية في المممكة المتحدة لتحميمو مػا "4 يو.بي.آي"
مسػؤولية إدرخالػػو إلػػى السػجف قبػػؿ أربػػع سػنوات جػػراء ارتكابػػو حػادث سػػير قاتػػؿ عمػػى  "ة ييوديػػةمػػؤامر "اعتبرىػا 

، أمػػس، إنػػو "ىػػافينغتوف بوسػػت يػػو كػػي"إحػػدى الطػػرؽ السػػريعة. وقػػاؿ المػػورد أحمػػد فػػي مقابمػػة مػػع صػػحيفة 
ج عقػػوؿ ممتويػػة . وتصػػريحاتو رخاطئػػة تمامػػًا وغيػػر مقبولػػة وكانػػت نتػػا.يحمػػؿ احترامػػًا كبيػػرًا لمجاليػػة الييوديػػة."

 ."لكنو يتحمؿ مسؤوليتيا الكاممة
 ،9000ليس معاديًا لمسامية، وحظي بشرؼ إلقاء كممة أماـ المؤتمر الييودي العالمي فػي عػاـ "وأضاؼ أنو 

ويػػذىب إلػػى المعابػػد الييوديػػة فػػي المممكػػة  "إسػػرائيؿ"وعمػػؿ مػػع مؤسسػػات لتشػػجيع الحػػوار بػػيف األديػػاف، وزار 
ال يممػؾ أي تفسػير أو عػذر بشػأف تصػريحاتو حػوؿ المػؤامرة الييوديػة، لكػف بعػض "نػو . وأشػار إلػى أ"المتحػدة

 ."والسياسات الييودية” اإلسرائيمية“المسمميف يتجاوزوف الرخط الفاصؿ بيف سياسات الحكومة 
99/3/9023الخميج، الشارقة،   

 
 غزة: "أونروا" تحذر مف منع موظفيها مف دخوؿ مكاتبهـ وعرقمة تقديـ خدماتها 95

غزة4 حذرت وكالة غوث وتشغيؿ الالجئػيف الفمسػطينييف "أونػروا" مػف عرقمػة الرخػدمات التػي تقػدميا فػي قطػاع 
غزة بسػبب االحتجاجػات التػي يشػيدىا القطػاع فػي ظػؿ قرارىػا اسػتبداؿ المسػاعدات النقديػة المباشػرة بوظػائؼ 

وكالػػة عػػدناف أبػػو حسػػنة إف مػػا وقػػاؿ المستشػػار اإلعالمػػي لم مؤقتػػة لمحػػاالت الصػػعبة والفقيػػرة مػػف الالجئػػيف.
حدث في مرخيـ جباليا شماؿ قطاع غزة، بإرخراج موظفي دائرة الشؤوف االجتماعية مػف مكػاتبيـ غيػر مقبػوؿ، 

 مؤكدًا أف تعطيؿ تقديـ الرخدمات لمجميور سيضر بمصمحة الالجئيف وبالرخدمات التي تقدميا "أونروا" ليـ.
 

تعبيػػر الالجئػػيف عػػف مػػوقفيـ ضػػد بعػػض القػػرارات التػػي  وأضػػاؼ أبػػو حسػػنة فػػي تصػػريح صػػحافي إننػػا نحتػػـر
اترخذتيا "أونروا" ورفضيا الواقع المالي عبر تعبيػرات سػممية، مؤكػدًا أف مػف غيػر المسػموح أف تتطػور األمػور 

 إلى إغالؽ مكاتب "أونروا" ومنع العامميف مف الدرخوؿ إلى مكاتبيـ أو طردىـ منيا.
95/3/9103األياـ، راـ اهلل،   

 
 في غزة "إسرائيؿ"فظائع  عمىيشهداف  فنرويجيا طبيباف 01

، 9115وبدايػة  9112يومػًا نيايػة  99رخالؿ الحرب اإلسرائيمية عمػى غػزة والتػي دامػت 4 الرحمف أياس عبد
، وىػػي "نػػورواؾ"فمسػػطيني، غػػالبيتيـ السػػاحقة مػػف المػػدنييف، وجػػِرح اآلالؼ غيػػرىـ. تمكنػػت  311قتِػػؿ ألػػؼ و

رجيػػػة، مػػف إدرخػػاؿ بعػػػض عاممييػػا إلػػى المنػػاطؽ المنكوبػػػة، ومػػف بػػيف ىػػػؤالء لممسػػاعدات الرخا ةنرويجيػػلجنػػة 
ريؾ فوس المذاف كانا أوقاتًا كثيرة الشاىديف األجنبييف الوحيديف عمى المجزرة.  الطبيباف ميدس جيمبرت وا 

 كوارتػػت"، تػػرِجـ أرخيػػرًا إلػػى اإلنكميزيػػة وصػػدر عػػف "عيػػوف فػػي غػػزة"باسػػـ  ةبالنرويجيػػووضػػع الطبيبػػاف كتابػػًا 
المندنية، مع إضافات كثيرة، أبرزىا شيادة لألكاديمي األميركي المناوئ لمتيار السائد في بالده، نوعاـ  "بوكس

، مف فصوؿ يكرَّس كػؿ منيػا لمػا شػاىده Eyes in Gazaتشومسكي. ويتألؼ الكتاب، وعنوانو باإلنكميزية 
كػانوف الثػػاني  09و 9112نوف األوؿ كػػا 92الطبيبػاف رخػالؿ يػػـو مػف األيػػاـ العسػيرة التػػي شػيدتيا غػػزة بػيف 

، وىػػػي األيػػػاـ التػػػي قضػػػاىا الطبيبػػػاف فػػػي القطػػػاع، يعالجػػػاف مصػػػابيو ويصػػػغياف إلػػػى روايػػػاتيـ عػػػف 9115
 المأساة.

99/3/9023الحياة، لندف،   
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 بريطانيتيف في بنغازي مؤيدتيف لرفع الحصار عف غزة ناشطتيفاغتصاب ليبيا:  00

في بنغازي بشرؽ ليبيػا شػقيقتيف بريطػانيتيف ناشػطتيف فػي الػدفاع 4 اغتصب رخمسة رجاؿ "ؼ ب "أ -طرابمس
عػوض البرعصػي  أمػس أعمػفمتجيػة إلػى قطػاع غػزة، بحسػب مػا  إنسانيةعف الفمسطينييف كانتا ضمف قافمة 

الميبي في بياف عمى صػفحتو عمػى موقػع فيسػبوؾ إف البريطػانيتيف  المسؤوؿوقاؿ  نائب رئيس الوزراء الميبي.
 ".أبييماة وحشية أماـ "اغتصبتا بطريق

95/3/9103القدس العربي، لندف،   
 
 مجمس األمف يعبر عف قمقه مف تكرار انتهاكات وقؼ إطالؽ النار بيف دمشؽ وتؿ أبيب 69

عبػػر مجمػػس األمػػف التػػابع لألمػػـ المتحػػدة أمػػس عػػف القمػػؽ "4 الشػػرؽ األوسػػط" ،نظيػػر مجمػػي لنػػدف - تػػؿ أبيػػب
عنػػد مرتفعػػات الجػػوالف المحتمػػة التػػي  "إسػػرائيؿ"لنػػار بػػيف سػػوريا وبشػػأف انتياكػػات متكػػررة لرخػػط وقػػؼ إطػػالؽ ا

 .:9>2تحتميا األرخيرة منذ يونيو )حزيراف( 
ويعػػود سػػبب الرخروقػػات المتكػػررة إلػػى العمميػػات القتاليػػة بػػيف الجيشػػيف الحػػر والنظػػامي فػػي محافظػػة القنيطػػرة، 

 92ي بعػػد أف احتجػػز الجػػيش الحػػر األمػػر الػػذي دفػػع األمػػـ المتحػػدة إلػػى وقػػؼ دورياتيػػا رخػػالؿ مػػارس الحػػال
 أياـ. 3مراقبا فمبينيا لػ

يتجاوزىػا ليصػؿ إلػى  بػؿ، "يونػدوؼ"وال يقتصر القمؽ حياؿ ما يجػري فػي القنيطػرة عمػى وحػدة مراقبػة الفصػؿ 
تؿ أبيب التي طمبت مف جيشيا اإلبقاء عمى جيوزيتو لمواجية أي فراغ قد يحصػؿ فػي حػاؿ انيزمػت القػوات 

 لرئيس بشار األسد.الموالية لنظاـ ا
99/3/9023القدس العربي، لندف،   

 
 : كمما زادت المبادرات تضاءلت الفرصالفمسطينيةالمصالحة  63

رغـ الترحيب الحار الذي صدر عف حركتي فتح وحماس بالمبادرة القطرية الجديدة 4 محمد يونس –راـ اهلل 
ف الحركتيف المترخاصمتيف، اال أف أيًا مف الداعية الى عقد قمة عربية مصغرة في القاىرة لدعـ المصالحة بي

 قادتيما ال يرى فرصة حقيقية لحدوث ارختراؽ في المصالحة المجمدة.
وتبدو المصالحة الفمسطينية أبعد بعد كؿ مبادرة جديدة أو لقاء جديد ييدؼ الى انعاشيا واعادة اطالقيا. 

لبحث المصالحة، ليس فقط انو لـ يؤد الى فالمقاء األرخير الذي عقد في شباط )فبراير( الماضي في القاىرة 
تحقيؽ أي تقدـ في الممفات المطروحة، وانما أعاؽ التقدـ الذي حققتو لجاف المصالحة في بعض ىذه 
الممفات، ومنيا قانوف االنترخابات الرخاص بالمجمس الوطني الفمسطيني، والذي توصمت المجنة المرختصة بو 

 لـ يقره، وانما أحالو عمى لجنة أرخرى جديدة.الى اتفاؽ حولو. لكف المقاء ليس فقط 
كما أرخفؽ المقاء في االتفاؽ عمى تشكيؿ لجنة مركزية لالنترخابات في الرخارج لمتحضير النترخابات المجمس 
الوطني، وىي أيضًا مف القضايا التي يسيؿ االتفاؽ عمييا. وأرخفؽ المجتمعوف في االتفاؽ عمى موعد لعقد 

، عممًا أف ىذا 2002موقت لمنظمة التحرير الفمسطينية المتفؽ عميو منذ عاـ اجتماع لإلطار القيادي ال
االطار لـ يجتمع في السنوات الثماني الماضية مف االتفاؽ عميو سوى مرتيف. وأرخفؽ المجتمعوف ايضا في 

 االتفاؽ عمى قضايا سيمة أرخرى مثؿ وقؼ االعتقاالت االعتباطية، واطالؽ المعتقميف وغيرىا.
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لمشاركوف في حوارات المصالحة مف الحركتيف بصعوبة تحقيؽ مصالحة حقيقية بيف الحركتيف ويعترؼ ا
المتيف تتقاسماف ادارة الضفة الغربية وقطاع غزة. أولى ىذه العقبات سياسي، فكال الحركتيف لو برنامج 

ياسي حتى اليوـ في االتفاؽ عمى برنامج س 2002سياسي مرختمؼ، اذ لـ ينجح المتحاوروف منذ عاـ 
 مشترؾ.

ويحتؿ البرنامج السياسي المكانة األولى لدى فتح والرئيس محمود عباس ألف مجمؿ عالقاتيا الدولية، 
عبر  1321رخصوصا مع الواليات المتحدة ومجمؿ مشروعيا الساعي إلقامة دولة مستقمة عمى حدود عاـ 

 التفاوض مع اسرائيؿ، يعتمد عميو.
الدور السياسي لحركة فتح مرىوف بالبرنامج السياسي، فأي تغيير في  ويقوؿ المقربوف مف الرئيس عباس اف

البرنامج الحالي سيؤدي الى موقؼ اميركي مف فتح ييدد بفقدانيا دورىا، وأحد أىـ أدواتيا في السعي الى 
 تحقيؽ مشروعيا الوطني.

منح  وفي حركة حماس، يقولوف اف برنامج فتح وصؿ الى طريؽ مسدود يتمثؿ في رفض اسرائيؿ
، ومواصمة مشروع استيطاني تيويدي يقّوض فرصة حؿ الدولتيف، 1321الفمسطينييف دولة عمى حدود عاـ 

 ويجعمو غير ممكف عبر المفاوضات.
ويقوؿ مقربوف مف الرئيس عباس انو لف يقدـ عمى مصالحة وشراكة مع حماس ما لـ يحصؿ عمى تفويض 

ألي حكومة جديدة، وتفويضو أيضا ارختيار وزراء حكومتو  سياسي منيا باعتماد برنامجو السياسي برنامجاً 
 وادارتو بحرية كاممة يسيؿ عميو تسويقيا دوليا.

، وتعرضت الى الحصار سنيف «المجنة الرباعية»وفي قيادة حماس يؤكدوف أف الحركة التي رفضت شروط 
المرحمة، في مواجية احتالؿ طويمة، لف تقبؿ برنامجًا ال يقـو عمى المقاومة، حتى لو كانت لفظية في ىذه 

استيطاني يبتمع كؿ يوـ جزءًا جديدًا مف األرض. وتزايدت المطالب دارخؿ حماس بالتشدد في البرنامج 
السياسي عقب الحرب االسرائيمية عمى غزة، والتي نجحت فييا الحركة في تسديد ضربات الى قمب الجبية 

 الدارخمية االسرائيمية.
سات السمطة التي لـ تصمد أماـ الرخالؼ والصراع، فتـ االستيالء عمييا في وثاني ىذه العقبات ضعؼ مؤس

غزة بالقوة المسمحة، أعقبو االستيالء بطريقة أرخرى عمى مؤسسات السمطة في الضفة الغربية. وثالثيما بقاء 
انب االحتالؿ االسرائيمي الذي يبرر لمقوى المسمحة في قطاع غزة االحتفاظ بتشكيالتيا العسكرية الى ج

 2001أجيزة السمطة، وىو ما ييدد دائمًا بتكرار تجربة السيطرة بالقوة العسكرية عمى السمطة في غزة عاـ 
 «.االنقالب»، وأطمقت عميو فتح اسـ «الحسـ العسكري»الذي سّمتو حماس 

. تضاؼ الى ذلؾ أزمة الثقة العميقة بيف الطرفيف وعدـ ثقة كؿ طرؼ باآلرخر إلقامة شراكة سياسية معو
حركة حماس الى منظمة التحرير، والسيطرة عمييا عبر المصالحة، كما « تسمؿ»فحركة فتح ترخشى مف 

 عبر االنترخابات، وعمى غزة بواسطة السالح. 2002سيطرت عمى السمطة عاـ 
وحركة حماس ترخشى مف تسمؿ فتح الى غزة، والعمؿ عمى استعادة السمطة وارخراجيا مف السمطة عبر الباب 

 منو وىو االنترخابات، أو عبر شراكة غير متوازنة. الذي درخمت
وتعيؽ التطورات الجارية في ممؼ المفاوضات حدوث تقدـ في ممؼ المصالحة. وتشير التقديرات الى أف 
الجيود االميركية الحالية قد تعيد الطرفيف الفمسطيني واالسرائيمي الى طاولة المفاوضات مف جديد في 

 غضوف الشيريف المقبميف.
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قوؿ مسؤولوف مقربوف مف الرئيس عباس اف الرئيس باراؾ أوباما ووزير رخارجيتو جوف كيري ابمغاه في وي
المقاءات األرخيرة اف الجانب االميركي سيعمؿ في الشيريف المقبميف عمى حمؿ اسرائيؿ عمى تقديـ إجراءات 

االجراءات المقترحة بػ 4 وقؼ لبناء الثقة تمييدًا لتقديـ رخطة عمؿ أميركية الستئناؼ المفاوضات. وتتمثؿ 
طرح مشاريع استيطاف جديدة، واطالؽ معتقميف، ونقؿ اراض جديدة في الضفة الى ادارة السمطة وغيرىا. 
وبدأت ىذه االجراءات بإعالف اسرائيؿ الغاء قرار سابؽ بتجميد التحويالت الجمركية لمسمطة، واعالف االدارة 

ية لمسمطة التي جمدتيا بعد توجو األرخيرة الى األمـ المتحدة لنيؿ االميركية عف استئناؼ مساعداتيا المال
 عضويتيا.

وأماـ ىذه العقبات، فأف طرفي الصراع ال يتوقعاف لممبادرة القطرية الجديدة والجيود المصرية والتركية تحقيؽ 
رية سترختمؼ عف ال أعتقد اف المبادرة القط«4 »الحياة»تقدـ. وقاؿ أحد المشاركيف في حوارات المصالحة لػ 

سابقاتيا، فقطر ال تستطيع أف تذلؿ العقبات الدارخمية الفمسطينية، وثانيًا فإف قطر، عادة ما تطمؽ المبادرة، 
أعتقد أف مصير المبادرة القطرية لممصالحة الفمسطينية لف يرختمؼ عف »وأضاؼ4 «. وتترؾ لألطراؼ تنفيذىا

 «.غيرىامصير مبادرات قطر المماثمة في السوداف ولبناف و 
وفي ىذا المشيد، يبدو الدور المصري في المصالحة الفمسطينية اليوـ أكثر ضعفًا مف السابؽ ألسباب 
دارخمية4 فالرئاسة المصرية تواجو تحديات دارخمية بالغة التعقيد، والمؤسسات المصرية، ومنيا مؤسسة 

يضا تناقضاتيا مع الرئاسة االسترخبارات التي تتولى ممؼ المصالحة، والمقربة مف حركة فتح، لدييا أ
 المقربة مف حماس.« االرخوانية»

 22/3/2013الحياة، لندف، 
 

 ستراتيجيًا؟اهؿ تعاني "إسرائيؿ" ارتباكًا  64
 محسف صالحد. 

حممت نتائج االنترخابات اإلسرائيمية وتشكيمة الحكومة اإلسرائيمية الجديدة عددًا مف الدالالت الميمة، لعؿ مف 
حزبيػػة تشػػيد حالػػة مػػف إعػػادة التشػػكظؿ، وأف المنظومػػة السياسػػية اإلسػػرائيمية تفتقػػر إلػػى أبرزىػػا أف الرخريطػػة ال

القيادات والرموز الكاريزمية التي يمكف أف يحصؿ إجماع أو شبو إجمػاع عمييػا، غيػر أف أىػـ ىػذه الػدالالت 
 حالة مف فقداف االتجاه، واالرتباؾ اإلستراتيجي. -عمى ما يبدو-ىو أف "إسرائيؿ" تواجو 

وتتمثؿ حالة االرتباؾ اإلستراتيجي في أننا أماـ مجتمع صييوني يزداد يمينية وتطرفًا، وينكفئ نحو مزيد مػف 
العزلة واالنشغاؿ بيمومػو المحميػة، فػي الوقػت الػذي يفشػؿ فيػو فػي التكيػؼ مػع التطػورات اليائمػة التػي تحػدث 

 في محيطو العربي.
فػرص عقػد اتفاقيػات تسػوية  -بشػكؿ سػريع-لمنطقػة، وتػتقمص ويفقد اآلماؿ بالتحوؿ إلى "كياف طبيعػي" فػي ا

مػػع شػػركائو المحتممػػيف فػػي المنطقػػة، بينمػػا تتعقػػد المسػػائؿ المرتبطػػة بوجػػوده ومسػػتقبمو. وىػػو فػػي الوقػػت نفسػػو 
يشػػػيد تجاذبػػػًا دارخميػػػًا حػػػادًا ُيفقػػػده القػػػدرة عمػػػى اترخػػػاذ قػػػرارات أو مسػػػارات تاريرخيػػػة، ويفقػػػده القػػػدرة عمػػػى تحديػػػد 

 لحيوية في بيئة متحركة ومتفجرة.مساراتو ا
(2) 

أعػػادت االنترخابػػات اإلسػػرائيمية تشػػكيؿ الرخريطػػة السياسػػية، فصػػعدت أحػػزاب بشػػكؿ صػػارورخي، وتيػػاوى أكبػػر 
ظمػػت تػػراوح حػػوؿ  -وفػػؽ التصػػنيفات اإلسػػرائيمية-حػػزب فييػػا. ومػػع ذلػػؾ، فػػإف رخريطػػة االتجاىػػات السياسػػية 
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ار.... فمجمػوع المقاعػد التػي حصػمت عمييػا األحػزاب اليمينيػة نفسيا بيف ما يسمى قوى اليميف والوسط واليس
 مقعدًا ألحزاب الوسط واليسار واألحزاب العربية. >8مقعدًا مقابؿ  92والدينية كاف 

مقعػدًا )نحػو  32أف يحصػؿ سػوى عمػى  -إسػرائيؿ بيتنػا" –وىػو "الميكػود -لـ يستطع أقػوى التكػتالت الحزبيػة 
مقعدًا في الكنيست السابؽ. غير أف مقاعده التي فقدىا ذىب معظميا  09%(. وكاف ىذا التحالؼ يممؾ 99

إلػػى حػػزب أكثػػر تطرفػػًا، يمثصػػؿ بشػػكؿ صػػارخ جميػػور المسػػتوطنيف الصػػياينة فػػي الضػػفة الغربيػػة، وىػػو حػػزب 
 مقعدًا. 29البيت الييودي بزعامة نفتالي بينيت، حيث تضاعفت مقاعده أربعة أضعاؼ مف ثالثة إلى 

جػػاء إلػػى يمينػػو فػػي السػػنوات  -الػػذي يمثػػؿ تاريرخيػػًا اليمػػيف الصػػييوني المتشػػدد-حػػزب الميكػػود  وبالتػػالي، فػػإف
الماضية حزب أكثر تشددًا وعنصرية ىو "إسرائيؿ بيتنا" بزعامة ليبرماف، واآلف يجد ىذاف الحزباف حزبًا ثالثًا 

ييػودي". وىػذا يعنػي أف التطػرؼ فاعاًل فػي السياسػة اإلسػرائيمية، غارقػًا فػي التطػرؼ والعنصػرية ىػو "البيػت ال
الصييوني أعيد تشكيمو ليكوف أكثر تطرفًا، بحيث أصبح البعض يرى الميكود عمى "يسار يسار" حزب البيت 

 الييودي. أما األحزاب الدينية التقميدية "الحريديـ" فحافظت تقريبًا عمى حجميا السابؽ.
، 9023-9009سػرائيمية فػي الكنيسػت فػي الفتػرة ضربت ظاىرة إعادة التشكؿ حزب كاديما أكبر األحػزاب اإل

. فقػد انيػار ىػذا الحػزب ليحصػؿ عمػى مقعػديف فقػط، >900-9009والذي قاد الحكومة اإلسرائيمية في الفتػرة 
 مقعدًا في الكنيست السابؽ. ;9بعد أف كاف يممؾ 

ف الصػفر وصعد عمى حسػابو حػزب جديػد ىػو حػزب "يوجػد مسػتقبؿ" بزعامػة يػائير لبيػد، وىػو حػزب صػعد مػ
مقعػػػدًا، وتقػػػدـ مػػػف رخػػػالؿ طػػػرح بػػػرامج اقتصػػػادية واجتماعيػػػة.  >2ليصػػػبح ثػػػاني أكبػػػر حػػػزب فػػػي "إسػػػرائيؿ" بػػػػ

الػذي -عمى ستة مقاعد. أمػا حػزب العمػؿ  -الذي أنشأتو ليفني زعيمة كاديما السابقة-وحصؿ حزب الحركة 
فقػػد تمكػػف مػػف إعػػادة ترتيػػػب  -عػػانى مػػف التآكػػؿ والتراجػػع، ومػػف انشػػقاؽ زعيمػػو ووزيػػػر الػػدفاع إييػػود بػػاراؾ

 مقعدًا. 28مقعدًا إلى  23صفوفو وتحسيف موقعو قمياًل مف 
وىذا يعني أف الرخريطة السياسية لمتيارات الصييونية قد شيدت تبدالت حادة، ولكف في دارخميا وفي إطارىػا، 

قػػػة بسياسػػػاتيا ولػػػيس فػػػي المشػػػيد الكمػػػي. ولعػػػؿ ذلػػػؾ يشػػػير إلػػػى أف ىػػػذه التيػػػارات تواجػػػو أزمػػػات دارخميػػػة متعم
جميورىػػػا  -بشػػػكؿ كبيػػػر-وبرامجيػػػا، أو برموزىػػػا، وقػػػد حاولػػػت أف تجيػػػب عمػػػى ذلػػػؾ بعمميػػػة تغييػػػر مسَّػػػت 

المحتمؿ، ولكنيػا فشػمت فػي أف تقػدـ بػرامج أو قيػادات يجتمػع عمييػا أغمػب المجتمػع الصػييوني فػي فمسػطيف 
 المحتمة.

إجابات حاسمة لمقضػايا الكبػرى. ىػذا االرتبػاؾ وىذا يعني أف اتجاىات التغيير أنتجت حالة عاجزة عف تقديـ 
اإلسػػػتراتيجي سػػػيؤدي إلػػػى نػػػوع مػػػف فقػػػداف االتجػػػاه، وبالتػػػالي الرغبػػػة بػػػالتيرب مػػػف االسػػػتحقاقات الكبيػػػرة إلػػػى 

 االنشغاؿ باليمـو اليومية والمجتمعية.
كثػػػر تطرفػػػًا مػػػف الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية الجديػػػدة أعطػػػت ثقػػػاًل نوعيػػػًا إضػػػافيًا لممسػػػتوطنيف ومؤيػػػدييـ، فجػػػاءت أ

الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية السػػػابقة المتطرفػػػة أصػػػاًل. وأصػػػبحت وزارات الػػػدفاع واإلسػػػكاف والدارخميػػػة واالقتصػػػاد بيػػػد 
المستوطنيف في الضفة الغربية، أو مؤيدييـ. وحتى الميكود نفسو قدَّـ نوابًا في الكنيست، ووزراء في الحكومػة 

 أشد يمينية مما سبؽ.
التي أصبح المستوطنوف فييػا فػي مركػز صػناعة القػرار، وضػمنوا التمويػؿ والػدعـ -ومف رخالؿ ىذه الحكومة 

لػـ يعػد أمػرًا ذا قيمػة كبيػرة أف تنضػػـ لمحكومػة تسػيبي ليفنػي لتتػولى ممػؼ التفػاوض مػػع  -السياسػي والعسػكري
تػػػذكظر  الفمسػػػطينييف. وبػػػالرغـ مػػػف أنػػػو ُينظػػػر إلييػػػا كرمػػػز لالعتػػػداؿ فػػػي الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية، إال أنػػػو ينبغػػػي

 رخمفيتيا الميكودية واألمنية، فضاًل عف حجـ حزبيا الصغير غير المؤثر.
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(9) 
ُيظيػػػر المشػػػيد اإلسػػػرائيمي الكثيػػػر مػػػف االرتبػػػاؾ والقمػػػؽ فػػػي األوسػػػاط السياسػػػية اإلسػػػرائيمية، تجػػػاه التغيػػػرات 

وجودىػا فػي منطقػة والثورات التي يشيدىا العالـ العربي، إذ أف "إسرائيؿ" القائمة عمى أساس فرضػية ضػرورة 
محيطػػة ضػػعيفة مفككػػة مترخمفػػة، تػػرى كابوسػػًا حقيقيػػًا فػػي تحػػوؿ المنطقػػة إلػػى حالػػة قويػػة متماسػػكة متقدمػػة. 

نمػػا بسػػبب تعّصػػب وتعنػػت  -فقػػط-واالرتبػػاؾ والقمػػؽ ال يػػأتي  بسػػبب قػػوة ىػػذه االنتفاضػػات وعمػػؽ تأثيرىػػا، وا 
 القيادة اإلسرائيمية الحالية وضعؼ رؤيتيا المستقبمية.

فػي جريػدة النيويػورؾ تػايمز  -توماس فريدماف-ما ذكر الكاتب الييودي الصييوني األمريكي المعروؼ وحسب
"لـ أكف أبدًا أكثر قمقًا عمى مستقبؿ إسرائيؿ مف قمقي عميو اآلف. فتداعي األعمػدة الرئيسػة  9022/>/>2في 

مقترنػًا مػع أكثػر الحكومػات  -دفالسالـ مع مصر، واستقرار سوريا، والصداقة مع تركيػا واألر -ألمف إسرائيؿ 
في تاريخ إسرائيؿ حماقة مػف الناحيػة الدبموماسػية، وأكثرىػا عجػزًا فػي الشػأف اإلسػتراتيجي، قػد وضػعا إسػرائيؿ 

 في وضع بالغ الرخطورة".
ولعػػؿ المحممػػة اإلسػػرائيمية أمونػػة ألػػوف قػػدعمت وصػػفًا ُمعبػػرًا عنػػدما قالػػت إف "العػػالـ العربػػي ينقمػػب رأسػػًا عمػػى 

وىكػػذا إسػػرائيؿ أيضػػًا، فػػاألرض التػػي تيتػػز تحػػت الػػدوؿ المجػػاورة تيتػػز تحػػت إسػػرائيؿ أيضػػًا، ويكفػػي  عقػػب،
 النظر فيما يحصؿ اآلف في الشرؽ األوسط كي نفيـ أننا ال نفيـ شيئًا"!!

ىؿ ىناؾ إجابات إسرائيمية واضحة عما سػيفعموف إذا مػا تحػوؿ الشػعب الفمسػطيني كمػو إلػى رخيػار المقاومػة  
فعموف فػػي ظػػؿ امػػتالؾ المقاومػػة لصػػواريخ تجعػػؿ كػػؿ مسػػاحات الكيػػاف اإلسػػرائيمي فضػػاء مسػػتيدفًا وعمػػا سػػي

 لصواريخ المقاومة، وماذا سيفعموف في حالة فقدانيـ لألمف واستنزاؼ اقتصادىـ 
ىػػؿ ىنػػاؾ إجابػػات إسػػرائيمية واضػػحة عػػف مػػا سػػيفعموف فػػي حػػاؿ السػػقوط النيػػائي لمسػػار التسػػوية السػػممية، 

غالؽ "باب السالـ" مع الدوؿ العربية ! وماذا سيفعموف إذا ما سقطت السػمطة الفمسػطينية ولرخيار الد ولتيف، وا 
وعػػادوا ىػػـ لتحمػػؿ تكػػاليؼ االحػػتالؿ وأعبائػػو االقتصػػادية والحياتيػػةل بينمػػا يركػػز الفمسػػطينيوف عمػػى المقاومػػة 

لة استمرار االحػتالؿ، مػع اسػتمرار بأشكاليا المرختمفة ! كما ال توجد إجابات إسرائيمية واضحة لمتعامؿ مع حا
الزيػػادة السػػكانية الفمسػػطينية، أو مػػع حالػػة الػػدعوة إلػػى فكػػرة حػػؿ الدولػػة الواحػػدة الػػذي سػػيفقد إسػػرائيؿ غالبيتيػػا 

 الييودية وطبيعتيا الصييونية.
مػػع يعتػػرؼ اإلسػػرائيميوف بالمرخػػاوؼ الكبيػػرة مػػف احتمػػاؿ إلغػػاء اتفاقيػػة كامػػب ديفيػػد وانتيػػاء مشػػروع التسػػوية 

مصر، إذ أكد نتنياىو عمى أف معاىدة السالـ بيف "إسرائيؿ" ومصر "ىي حجر الزاوية لمسالـ واالستقرار في 
الشػػرؽ األوسػػط كمػػو". ووافقػػت العديػػد مػػف التحمػػيالت مػػا ذىػػب إليػػو إييػػود بػػاراؾ مػػف أف ىنػػاؾ حركػػة دوليػػة 

" في حالة العزلة التي وجدت جنوب لالعتراؼ بدولة فمسطيف، ولنزع الشرعية عف "إسرائيؿ"، ووضع "إسرائيؿ
أفريقيا نفسيا فييا، ُقبيؿ إنياء نظاميا العنصري، وأف حالة الجمود الحالية تمحؽ أضرارًا بالغػة، وذات طبيعػة 

 استراتيجية بػ"إسرائيؿ".
 ولذلؾ فإف الكثير مف اإلسرائيمييف ركزوا عمى ضػرورة تقػديـ مبػادرات سياسػية و"تنػازالت". وقػد أكػد عمػى ىػذه
ييػػود بػػاراؾ، وتسػػيبي ليفنػػي، وشػػاؤوؿ موفػػاز، وبنيػػاميف بػػف  الفكػػرة مػػف القيػػادات اإلسػػرائيمية شػػمعوف بيريػػز، وا 

 إليعازر... وغيرىـ.
ومع ذلؾ، فشموا ىـ أنفسيـ في تقديـ مشروع تسوية يمكف أف يوافػؽ عميػو العػرب، حتػى والعػرب فػي أضػعؼ 

مييف قػػد رخسػػروا "فرصػػتيـ الذىبيػػة"، بعػػد أف فقػػدت عمميػػة حػػاالتيـ. إف تبػػدظؿ األوضػػاع قػػد ُيظيػػر أف اإلسػػرائي
 التسوية معناىا كما فقدت "زبائنيا".
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ىػػؿ ىنػػاؾ إجابػػػات إسػػرائيمية واضػػحة فػػػي حػػاؿ تحػػوؿ الفضػػػاء اإلسػػتراتيجي المحػػيط "بإسػػػرائيؿ" إلػػى منطقػػػة 
دت المنطقػة أنظمػة معادية، تدعـ المقاومة وتوفر ليا الدعـ المػادي والموجيسػتي ! ومػاذا سػيفعموف إذا مػا شػي

حرة تعبر عف إرادة شعوبيا وتقود مشروعًا وحدويًا ونيضويًا، يؤدي في نياية األمر إلى تغيير مػوازيف القػوى 
 ومعادلة الصراع !

 ىؿ ىناؾ إجابات إسرائيمية واضحة حوؿ التعامؿ مع الممؼ النووي اإليراني 
 ئو المتزايد إلسرائيؿ ىؿ ىناؾ إجابات إسرائيمية واضحة حوؿ الصعود التركي وعدا

ىؿ ىناؾ إجابات إسرائيمية واضحة في حاؿ نشػوء أوضػاع مسػتقبمية تػؤدي إلػى انفكػاؾ العالقػة اإلسػتراتيجية 
بيف "إسرائيؿ" والقػوى الغربيػة ! ومػا إذا كانػت الػدوؿ الغربيػة ستسػتمر دائمػًا فػي دعػـ كيػاف عنصػري، يمػارس 

لى أي مدى سيظؿ الكياف اإلسػرائيمي قيمػة إسػتراتيجية لمغػرب القير واالحتالؿ، ويضع نفسو فوؽ القانوف  وا  
 قبؿ أف يتحوؿ إلى عبِء ُيثقميـ سياسيًا واقتصاديًا وأرخالقيًا 

فػػي زيػػارة أوبامػػا األرخيػػرة لػػػ"إسرائيؿ" تحػػدث عػػف "التحػػالؼ األبػػدي" بػػيف أمريكػػا و"إسػػرائيؿ". ولكػػف السياسػػييف 
لػػزمف. إف فشػػؿ تجربػػة التػػدرخؿ العسػػكري األمريكػػي فػػي األمػػريكييف يعممػػوف أف سػػقؼ دعميػػـ يتضػػاءؿ مػػع ا

نياؾ جيشيـ في حروب ال طائؿ منيا، قد أعطػتيـ  العراؽ وأفغانستاف، والتكاليؼ االقتصادية اليائمة لذلؾ، وا 
دروسػػًا ميمػػة. وفػػي الوقػػت الػػذي يعػػاني األمريكػػػاف ودوؿ الغػػرب مػػف أزمػػات اقتصػػادية رخانقػػة، سػػيكوف مػػػف 

 رخؿ عسكري الحتالؿ أي مف دوؿ "الربيع العربي".الصعب مجرد التفكير بتد
(3) 

فػػي مرخاطبػػة أنفسػػيـ ألنفسػػيـ.  -ربمػػا-الحمػػوؿ التػػي يقػػدميا اإلسػػرائيميوف ال تقػػدـ إجابػػات حقيقيػػة مقنعػػة إال 
يعمػػد اإلسػػرائيميوف إلػػى تكثيػػؼ االسػػتيطاف فػػي الضػػفة الغربيػػة، وتيويػػد القػػدس، وبنػػاء الحقػػائؽ عمػػى األرض، 

ر قػػػوتيـ العسػػػكرية، وتنميػػػة القػػػدرات االقتصػػػادية، ومعالجػػػة مشػػػاكؿ البطالػػػة... وغيرىػػػا. كمػػػا يتػػػابعوف تطػػػوي
ولكنيـ ال يستطيعوف وقػؼ عجمػة التغييػر فػي المنطقػة، ويعممػوف أف انتفاضػة واسػعة قادمػة سػتفقدىـ األمػف، 

 وتعيد اقتصادىـ سنوات إلى الوراء.
بإجمػاع فمسػطيني عمػى رفضػيا، كمػا يطػرح بعضػيـ  ويطرح إسػرائيميوف فكػرة الدولػة المؤقتػة ولكػنيـ يواجيػوف

فكرة االنسحاب األحادي الجانب مف منػاطؽ واسػعة مػف الضػفة الغربيػة، لكػنيـ يواجيػوف بمعارضػة إسػرائيمية 
دارخميػػة واسػػعة، بسػػبب احتمػػاؿ سػػيطرة قػػوى المقاومػػة عمػػى األرض التػػي ينسػػحبوف منيػػا. وحتػػى أولئػػؾ الػػذيف 

وا بعػػد إلػػى الحػػد األدنػػى الػػذي يقبمػػو حتػػى الفمسػػطينيوف "المعتػػدلوف" مػػف يتحػػدثوف عػػف حػػؿ الػػدولتيف لػػـ يصػػم
أنصػػػػار تيػػػػار التسػػػػوية، سػػػػواء فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بمسػػػػاحة الدولػػػػة الفمسػػػػطينية وسػػػػيادتيا، أو بالقػػػػدس، أو بمسػػػػتقبؿ 

 الالجئيف.
مات بػيف ستحاوؿ "إسرائيؿ" وحمفاؤىا استغالؿ حالة االضطراب وعدـ االسػتقرار الناشػئة عػف الثػورات والصػدا

الشػػعوب وأنظمتيػػا، لحػػرؼ مسػػارات التغييػػر عػػف وجيتيػػا الحقيقيػػة. ولعػػؿ مػػف أرخطػػر الجوانػػب السػػعي إلثػػارة 
العػػػداوات والنعػػػرات العرقيػػػة والطائفيػػػة، بشػػػكؿ يػػػؤدي إلػػػى مزيػػػد مػػػف التفتيػػػت واالنقسػػػاـ فػػػي المنطقػػػة العربيػػػة. 

رادتيػا النيضػو  ية والوحدويػة سػتمكنيا مػف تجػاوز ىػذا وبالرغـ مف رخطورة ىكذا احتماؿ، فإف وعػي الشػعوب وا 
 التحدي.

المجتمػػػع الصػػػييوني سيسػػػتمر بعقميػػػة "إدارة األزمػػػة" ولػػػيس "حػػػّؿ األزمػػػة". وىػػػذا يعنػػػي أف "إسػػػرائيؿ" تفقػػػد، أو 
فقػػػدت أفضػػػؿ الفػػػرص التاريرخيػػػة لعقػػػد تسػػػويات سياسػػػية تناسػػػبيا فػػػي المنطقػػػة، وتضػػػمف ليػػػا وضػػػعًا مريحػػػًا 
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وانية لف تزيد إال مف أجواء العداء ضدىا. وىكذا فإف أزمتيا ستزداد مػع الػزمف ومييمنًا. كما أف سياستيا العد
 تأزمًا.

 98/3/9023الجزيرة نت، الدوحة، 
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 أسعد عبد الرحمف

 فػػػي أعػػػيف كثيػػػر مػػػف-دوف تشػػػاـؤ أو تفػػػاؤؿ، ودوف تيويػػػؿ أو تيػػػويف، فػػػإف االنقسػػػاـ الفتحػػػاوي الحمسػػػاوي 
يتعمػػػػؽ بػػػػإجراءات وتصػػػػريحات مػػػػف كػػػػال الطػػػػرفيف. فالحركتػػػػاف ماضػػػػيتاف فػػػػي تبػػػػادؿ االتيامػػػػات  -المػػػػراقبيف

والتحريض. وما يحدث في الساحة الفمسطينية ليس فقط رخالفػات بػيف سػمطتيف مرختمفتػيف أيػديولوجيًا وسياسػيًا 
الوطنيػة الثابتػة فػي  وتنظيميًا فحسب، بؿ ىي أزمة عميقة ترخػص كػؿ فمسػطيني بعػد أف بػات مصػيره وحقوقػو

رخطػػر شػػديد. ودوف أف نكػػوف مػػف المتشػػائميف، أو ممػػف يعطػػوف الرخطػػوات عمػػى طريػػؽ إنيػػاء االنقسػػاـ قيمػػة 
أكبر مما تستحؽ، فإف غالبية الشعب تأمؿ فػي أف تكػوف المصػالحة رخطػوة ارتكازيػة فػي طريػؽ بنػاء وترسػيخ 

مجػػرد "ير االجتماعػات األرخيػػرة كسػابقاتيا الدولػة الفمسػطينية المسػػتقمة، مػع تالشػي الرخػػوؼ مػف أف يكػػوف مصػ
. وىػػذه الغالبيػػة تطالػػب بتحديػػد المطمػػوب بدقػػة، مػع التأكيػػد عمػػى اسػػتراتيجية مشػػتركة لمنضػػاؿ الػػوطني "ديكػور

الفمسػػطيني باعتبػػاره السػػبيؿ الحقيقػػي لتأكيػػد حسػػف نيػػة الحػػركتيف لمرخػػروج مػػف االنقسػػاـ ولػػيس االكتفػػاء بمجػػرد 
كػػال الحػػػركتيف لػػـ تعمنػػا تغييػػػرًا فػػي مواقفيمػػا مػػف الممفػػػات الرئيسػػية، األمػػر الػػػذي إدارة االنقسػػاـ، رخاصػػة وأف 

فػػي -يسػػتعيد كػػوابيس سياسػػات سػػابقة قػػادت فػػي الماضػػي إلػػى االقتتػػاؿ واالنقسػػاـ، وكػػأف كػػال مػػف الحػػركتيف 
حصػوؿ تعمف أنيا تممؾ الضفة وعينيا عمى غزة، فيما اآلرخر يعمف أف الضفة لو والبػد مػف ال -أعيف الكثيريف

 أيضًا عمى غزة.
ليس قرارًا فمسطينيًا فمسطينيًا أو حتى عربيػًا فحسػب... فعمميػًا، ثمػة أطػراؼ إقميميػة  "المصالحة"نعمـ أف قرار 
ف كنا، نحف الذيف نقرر  "حصة"ودولية ليا  تمؾ الحصة لو كنا أصػحاب قػرار فعػال!  "حجـ"في ىذا القرار، وا 

أف لػػدى كػػؿ مػػف فػػتح وحمػػاس مػػا يبػػرر عػػدـ حصػػوؿ المصػػالحة. لكػػف، باتػػت ىنػػاؾ قناعػػات عنػػد الكثيػػريف بػػ
إسػػػرائيمي، وأف  "فيتػػػو أمريكػػػي"فحمػػػاس تصػػػر عمػػػى أف السػػػبب األبػػػرز لعػػػدـ إتمػػػاـ المصػػػالحة، يعػػػود لوجػػػود 

الرخروج مف ىذا المأزؽ لف يتـ إال بتحدي فتح ليذا الفيتو. وفي المقابؿ، فإنيػا متيمػة مػف قبػؿ فػتح باالرتبػاط 
، وبالتػػػالي فػػػإف نجػػػاح الحػػػوار أصػػػبح مرىونػػػًا بػػػالتطورات التػػػي تحػػػدث فػػػي المنطقػػػة. ىػػػذا، بأجنػػػدات إقميميػػػة

ولنالحظ أنو فقط قبؿ يوميف، رّحب عباس وحركة حماس بػدعوة أميػر قطػر لعقػد قمػة عربيػة مصػغرة برئاسػة 
مصػير  مصر في القاىرة، بحضور الحركتيف لتسريع إنجاز المصالحة الفمسطينية. فدعونا ننتظػر قمػيال لنػرى

 ىذه الدعوة!
،  >و ;مف واقع اجتمػاع المجنػة المكمفػة بتفعيػؿ منظمػة التحريػر الفمسػطينية يػومي  مػف شػير فبرايػر المنصػـر

تفاءلنػػا بحػػذر، لكػػف سػػرعاف مػػا تبػػيف أف األزمػػة جػػد كبيػػرة ورخطيػػرة، وأف ىنػػاؾ مسػػاعي أرخػػرى ىػػدفيا إفشػػاؿ 
سػػػاـ(. ففػػػي أعقػػػاب االجتمػػػاع، انفجػػػرت معركػػػة القضػػػية النبيمػػػة الرخاصػػػة بالمصػػػالحة )عمػػػى درب إنيػػػاء االنق

سياسية إعالمية عّبر فييا عدد مف المسؤوليف الفمسطينييف عػف رخػوفيـ الحقيقػي مػف أف مػا يجػري ىػو مجػرد 
  واحػدة فػي الضػفة الغربيػة واألرخػرى فػي قطػاع غػزة، فػي ظػؿ "بمػديتاف"مظمة إلبقاء األمر الواقع عمػى حالػو4 

فيف يتصؿ سرًا بإسرائيؿ وينسؽ معيا، وربما حتى ضد اآلرخر4 فحماس بالنسبة اتيامات متبادلة بأف كال الطر 
حركة ليا برنامجيا السياسي منذ انقالبيا الػدموي، تعطػؿ المصػالحة بػذرائع وحجػج مرختمفػة، "لبعض فتح ىي 
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ال وتعتبػػر ارختطػػاؼ قطػػاع غػػزة جغرافيػػًا وديمغرافيػػًا ورقػػة قػػوة تسػػاوـ بيػػا االحػػتالؿ، وىػػي تبحػػث عػػف السػػمطة و 
ألقػػت السػػالح وباتػػت تػػرفض ". وبالمقابػػؿ، فػػإف فػػتح بالنسػػبة لػػبعض حمػػاس ىػػي حركػػة "ييميػػا مصػػير الػػوطف

 ."المقاومة وتعالج الممؼ األمني لسمطات االحتالؿ بطريقة تقرىا تؿ أبيب عبر المداىمة واالعتقاؿ والترىيب
تحركػات عػف أي إنجػاز مممػوس ىا قد مر أكثر مف شير عمى االجتماع األرخير فػي القػاىرة، ولػـ تػتمرخض ال

نياء االنقساـ، وكؿ طرؼ يتيـ اآلرخر بإفشػاؿ المصػالحة، بػؿ تزايػدت  عمى صعيد إعادة الوحدة الفمسطينية وا 
، نّظمتيػػػا "المصػػػالحة الفمسػػػطينية... آفػػػاؽ وتحػػػديات"االتيامػػػات اإلعالميػػػة بػػػيف الطػػػرفيف. ففػػػي نػػػدوة بعنػػػواف 

يػػػا برخػػػاف يػػػونس، أكػػػد الػػػدكتور يحيػػػى موسػػػى العبادسػػػة، النائػػػب فػػػي الييئػػػة الطالبيػػػة بكميػػػة العمػػػـو والتكنولوج
ىنػػاؾ العديػػد مػػف العقبػػات التػػي ُتعكػػر جػػو ")حمػػاس(، أف  "كتمػػة التغيػػر واإلصػػالح"المجمػػس التشػػريعي عػػف 

المصالحة وبدونيا يصعب تحقيقيا متمثمة في تفعيؿ منظمة التحرير وفؽ األسس الصحيحة التي أنشئت مف 
المنظمػػة وأذرعيػػا غائبػػة فعميػػًا فػػي حػػيف أف السػػمطة الفمسػػطينية "، موضػػحًا أف "ر والعػػودةأجميػػا، وىػػي التحريػػ

باتت أكبر منيا، بالرغـ مف كوف المنظمة ىي التي أوجدتيا كسمطة حكـ ذاتي وأنيا وصػمت إلػى نقطػة تكػاد 
بسيسػو، . وبالمقابؿ، سجؿ القيادي في حركة فتح وعضو لجنػة المصػالحة، صػرخر "تصبح فييا غير موجودة

بغػزة ضػد إنيػاء االنقسػاـ.  يما اعتبره جيود قيادات في حركة حماس وبعض األعضاء في المجمس التشػريع
إف أعضػػاء حركػػة حمػػاس ينظػػروف إلػػى الضػػرر الػػذي سػػيعود عمػػى مصػػالحيـ االقتصػػادية "وأضػػاؼ بسيسػػو4 

درخػؿ قيػادات الحركػة فػي تأجيميػا سػيكوف لػو تػأثير عمػى "، مػرددًا أف "مف غمؽ األنفاؽ عقب إتماـ المصػالحة
غزة، ومف ثـ تعمؿ حماس عمى ابتػزاز مصػر بػأف تعمػؿ عمػى فػتح المعبػر بشػكؿ نيػائي ليكػوف معبػرًا تجاريػًا 

حمػػاس ال تريػػد المصػػالحة، وقياداتيػػا فػػي غػػزة تريػػد تأجيػػؿ ". ورخػػتـ بسيسػػو قػػائال4 "أو أنيػػا تعطػػؿ المصػػالحة
عقمية غير ناضجة حياؿ المشاركة مع "تيـ تدؿ عمى ، مضيفًا أف عقمية قيادات حماس وتصريحا"االنترخابات

 ."اآلرخر
ثـ سرعاف ما ظير األمر جميًا في المشادة الكالمية ومػا تبعيػا بػيف مسػؤوؿ ممػؼ المصػالحة فػي حركػة فػتح، 
عزاـ األحمد، ورئيس المجمس التشريعي الفمسطيني عػف حركػة حمػاس، عزيػز الػدويؾ، حيػث تكشػؼ إلػى أي 

 ف الحركتيف عميقًا، حتى أنو وصؿ حد الترخويف!حد ال يزاؿ الرخالؼ بي
فػػتح وحمػػاس كػػؿ منيمػػا تحػػاوؿ أف تثبػػت لمشػػعب الفمسػػطيني أنيػػا عمػػى صػػواب، وأنيػػا الصػػادقة فػػي مسػػألة 
الرغبة في المصالحة )عمى درب إنياء االنقساـ(، غيػر أف جمػاىير واسػعة )عربيػة وفمسػطينية( تػرى أف كمتػا 

قضػػية الفمسػػطينية مػػف قضػػية وجػػود وتحػػرر مػػف االحػػتالؿ، إلػػى صػػراع تحػػوالف ال -فػػي المحصػػمة-الحػػركتيف 
مصػػالح وكراسػػي بينيمػػا، األمػػر الػػذي يطيػػؿ أمػػد االنقسػػاـ الػػدارخمي والعػػودة بػػو إلػػى المربػػع األوؿ، مػػا يكػػرس 

 األزمة الدارخمية لمشعب الفمسطيني، ويعّرض مصالحو لمرخطر الداىـ!
 99/3/9023االتحاد، أبو ظبي، 
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 نبيؿ عمرو
أصعب بؿ أرخطر ما واجيتو القضية الفمسػطينية منػذ نشػوئيا حتػى أيامنػا ىػذه، ىػو التآكػؿ المطػرد فػي وزنيػا 
وموقعيا، وذلؾ بفعؿ عوامؿ كثيرة، أكثرىا حداثة ظيور قضػايا موازيػة أكثػر سػرخونة وأكثػر إلحاحػا، بػؿ أكثػر 

يػا، سػواء مػف زاويػة البحػث عػف حمػوؿ، أو مػف الزاويػة الممكنػة جاذبية لمجيػود الدوليػة واإلقميميػة لمتعػاطي مع
 دائما وىي إدارة األزمات وتعظيـ أسيـ القوى المؤثرة فييا.
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جاىػػدت القضػػية الفمسػػطينية مػػف أجػػؿ البقػػاء عمػػى األجنػػدة اإلقميميػػة والدوليػػة،  "المنافسػػة"وفػػي زحػػاـ القضػػايا 
يبوط، ولعؿ أبرز مؤشر عمػى ىػذه الظػاىرة ذلػؾ األلػؽ كانت تصعد مف رخالؿ أحداث معينة إال أنيا تعاود ال

الساطع الذي التمع جراء التصويت المدىش لدوؿ العالـ فػي أمػر تحسػيف مكانػة فمسػطيف فػي األمػـ المتحػدة، 
إال أف ىذا األلؽ ما لبث أف رخبػا عمػى نحػو مأسػاوي، مػا دفػع أقطػاب السػمطة الوطنيػة إلػى العػودة إلػى نقطػة 

ؿ إنيػػـ يفكػػروف فػػي تسػػميـ مفػػاتيح السػػمطة إلسػػرائيؿ، بعػػد أف أصػػبح انييارىػػا أمػػرا يكػػاد الصػػفر تقريبػػا.. بػػالقو 
 يكوف حتميا.

ومما ضاعؼ مأزؽ القضية الفمسطينية والقائميف عمييا.. أف إسرائيؿ اعتصرت الوضع حتى آرخػر القطػرات، 
تحػذر تجاوزىػا فيمػا فوسعت مف مجاؿ االستيطاف في القدس والضفة الغربية، وتجاوزت الرخطوط التي كانػت 

الذي يعني نياية آرخر الػروابط الواىنػة أصػال بػيف أجػزاء الضػفة  "E1"مضى، حيف اقتربت مف البدء بمشروع 
 الغربية وما يمكف أف يتبقى مف القدس.

وبنػاء عمػػى ذلػؾ، اسػػتفحؿ اليػػأس بػيف الفمسػػطينييف عمػى مسػػتوى القاعػػدة والقمػة.. وبػػدا أف األفػؽ صػػار ممبػػدا 
اء، ولـ يعد ُيرى لمفمسطينييف مستقبؿ يرتجى!! غير أف حقنػة تقويػة لإلبقػاء عمػى الحيػاة جػاءت بالغيوـ السود

ىذه المرة مف الرئيس أوباما ووزير رخارجيتو جوف كيري، وذلؾ مػف رخػالؿ الزيػارة الطويمػة إلسػرائيؿ والرخاطفػة 
الرىانػات الواقعيػة عمييػا، فيػي  لمفمسطينييف، ويمكف فيـ لماذا نعتبر ىذه الزيارة بمثابة حقنة تقويػة مػف رخػالؿ

أوال أعػػػادت الحػػػديث مجػػػددا حػػػوؿ القضػػػية الفمسػػػطينية مػػػف الزاويػػػة المنطقيػػػة، وىػػػي التمسػػػؾ األمريكػػػي بحػػػؿ 
الدولتيف، وبمػا يجػر وراءه مػف تشػجيع لػدوؿ العػالـ األرخػرى ولجػزء مػف القػوى السياسػية فػي إسػرائيؿ، التػي مػا 

ى لو كاف صعبا ومتعثرا، ذلؾ ال يعني أف العجمة بدأت بالدوراف تزاؿ ترى في حؿ الدولتيف الحؿ األنسب حت
عمى طريؽ مميدة لبموغ ىذا الحؿ عمى المدى المنظور، إال أنو يعني بالضبط حقنة تقوية لمفكرة تبعد اليػأس 
لى جانب ىذه الحقنػة الضػرورية  المطمؽ عنيا، وتقرب إمكانية البحث، ولو مف جديد، في آليات تطبيقيا.. وا 

ىذا الوقت، حصؿ الفمسطينيوف عمى حؿ جزئي ميـ ومعقوؿ ألزمػتيـ الماليػة، التػي أعاقػت إقػرار موازنػة في 
ىػػذا العػػاـ ولػػو بعجػػز كبيػػر، وعصػػفت بػػوزير الماليػػة الفمسػػطيني ووضػػعت حكومػػة فيػػاض عمػػى شػػفير التفكػػؾ 

 واالنييار.
ى الدوليػة التػي تنظػر بإيجابيػة ليػذه بعد ذلؾ جػاءت القمػة العربيػة، ومػع أننػي أنتمػي إلػى األقميػة العربيػة وحتػ

القمة.. نظرا الرتفاع أسقؼ الرىانات عمى النظاـ العربي، مما يحبط النفوس في أي مقارنة بيف مػا يجػب أف 
 يحدث وما يحدث فعال، فإنني أرى أف الفمسطينييف كانوا أكثر المستفيديف مف قمة الدوحة األرخيرة.

ذا كنا ال نرى مػف يشػتري بضػاعة االل تػزاـ العربػي بػالموقؼ السياسػي الفمسػطيني المنسػجـ دائمػا مػع قػرارات وا 
القمػػـ، فإننػػا يمكػػف أف ننظػػر بقػػدر مػػف التفػػاؤؿ لمتحػػرؾ العربػػي المقػػرر نحػػو أمريكػػا ودوؿ العػػالـ األرخػػرى، مػػف 
أجػػؿ فػػتح األبػػواب مجػػددا أمػػاـ عػػودة الػػروح والحركػػة لممسػػار التفاوضػػي الػػذي دفػػع الفمسػػطينيوف ثمنػػا باىظػػا 

 قفو عمى مدى سنوات.لتو 
إف التفافػا عربيػػا قويػػا ودؤوبػػا ومشػػجعا مػػف العػػالـ حػوؿ المطالػػب المحقػػة لمفمسػػطينييف والمؤيػػدة بقػػوة حتػػى مػػف 
األصػػدقاء التقميػػدييف، ال بػػد أف يكػػوف فعػػاال وميمػػا فػػي زمػػف اليػػأس وتراجػػع القضػػية وراء القضػػايا المسػػتجدة، 

 ومعظميا، كما نرى، متفجرة وشديدة السرخونة.
ىنا يقتضي التنويو بالمبادرة القطرية التي أصبحت مبادرة عربية بشػأف القػدس، فمقػد جػاءت فػي وقتيػا وبقػي و 

ذا كانػت "موسػكوفيتش"أف تتطور بإسياـ اآلرخريف، وجعؿ صندوؽ القدس منافسػا معقػوال وفعػاال لصػندوؽ  ، وا 
المضي قػدما فػي ىػذه المبػادرة،  إسرائيؿ قد نظرت بسرخط ومرارة لقرار مف ىذا النوع، فإف ذلؾ لف يحوؿ دوف
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واضػػعيف فػػي االعتبػػار أنيػػا تػػدعـ مػػواطنيف يقيمػػوف عمػػى أرضػػيـ وفػػي أحضػػاف تػػاريرخيـ ومقدسػػاتيـ، وىػػؤالء 
 المواطنوف الذيف يعدوف بمئات األلوؼ، يمكف أف يكونوا نواة سالـ عادؿ وليسوا إطالقا بؤر إرىاب وعنؼ.

مسطينييف شعبا وقضػية، وبقػدر مػا يػوفروف مػف آليػات محكمػة ىذه ىي حقف التقوية التي جاءت في وقتيا لمف
لضماف وصوؿ الدعـ إلى الوجية التي قرر مف أجميػا، نقػوؿ إف ىنالػؾ صػمودا مػؤثرا ال بػد أف يفضػي يومػا 

 إلى حؿ أكثر موضوعية وعدالة لمقضية الفمسطينية.
 99/3/9023الشرؽ األوسط، لندف، 
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 يوسي بيميف
أكثػر االنجػازات محسوسػية لزيػارة  - األمػرفي ظػاىر  -ىو  إليياالتي لـ يكف داعيٍا  "مرمرة"قضية  إف إنياء

 أفأوباما. فالواليػات المتحػدة ميتمػة بعالقػات طيبػة بػيف أىػـ حميفتػيف اسػتراتيجيتيف ليػا، وال تسػتطيع إسػرائيؿ 
والسياسػية. وليػذه  األمنيػةمػف الجيتػيف إسػرائيؿ  إلػىوتركية معػا، وتركيػا محتاجػة  إيرانيةتسمح لنفسيا بعداوة 

 التسوية آثار اقتصادية ميمة لكف ال شؾ في اف سوريا ىي الموضوع المركزي في برنامج العمؿ العاـ.
فالسؤاؿ الذي ُيسأؿ اآلف ىو كيؼ يمكف  "متى سيسقط بشار "ىو  األرخيرةاذا كاف السؤاؿ الرائج حتى اآلونة 

عمػػى ارختالفيػػا والتػػي قػػد  "القاعػػدة"مة يسػػتدعي ضػػعفيا إلييػػا مجموعػػات منػػع سػػوريا أف تصػػبح بعػػده دولػػة فاشػػ
سرائيؿ والنظـ الممكيػة العربيػة  واإلرخوافتصبح مركزا لنشاط ارىابي اقميمي موجو عمى العممانييف  المسمميف وا 

ال وعمى كؿ مف ال يشبييا أو ُيماثميا. وتصبح مسألة استعماؿ السالح الكيميائي ذات موضػوع بقػدر أكبػر، و 
يوشػػؾ االنقسػػاـ فػػي صػػفوؼ المعارضػػة السػػورية اف يتغيػػر. إف لبنػػاف الثانيػػة أو ربمػػا الصػػوماؿ الثانيػػة ليسػػا 

ذلػػؾ  أثنػػاءكيػػانيف سياسػػييف يريػػد أف يراىمػػا أحػػد جنػػوب تركيػػا أو شػػرقي إسػػرائيؿ أو شػػمالي السػػعودية. وفػػي 
رئػػيس يػػؤدي عممػػو، وباعتبػػاره يتصػػرؼ رئػػيس الػػوزراء فػػي العػػراؽ بقػػدر أكبػػر مثػػؿ حػػاكـ فػػرد مػػع عػػدـ وجػػود 

ايضػػا. والعػراؽ وسػػوريا ايضػػا فػي رخطػػر محسػػوس وىػػو  األسػػديعتبػر واحػػدا مػػف آرخػر مؤيػػدي  إيػػرافمقربػا مػػف 
 عناصرىما الِعرقية وال يعمـ أحد منا كيؼ ستبدو المنطقة في حاؿ التجزؤ القبمي الديني. إلىاالنحالؿ 

فػي منطقتنػا، وكػي يكػوف مػف الممكػف انشػاء حمػؼ بػيف لكف كي يكوف مف الممكف مواجية التحديات الجديدة 
القمقيف، سػتوجد حاجػة الػى أكثػر مػف دفػع تعويضػات عػف قتمػى السػفينة التركيػة. وتسػتطيع إسػرائيؿ اف تػؤدي 
دورا فػػي االجػػراء التػػالي الػػذي ىػػو حيػػوي جػػدا ألمننػػا اذا لػػـ تسػػتمر فقػػط فػػي إحػػداث انطبػػاع أنيػػا تسػػتغؿ كػػؿ 

لتسوية مػع الفمسػطينييف. صػحيح اف أوبامػا تحػدث ىػذه المػرة بصػورة مرختمفػة وحػث ذريعة كي ال تدفع قدما با
الفمسطينييف عمى العودة الى مائػدة التفػاوض دوف شػروط مسػبقة، وصػحيح أف ذلػؾ سػّيؿ عمػى مػف يقػوؿ اف 

 الكرة موجودة في الجانب الثاني، لكننا ال نمعب بكرة بؿ بمستقبمنا.
ؿ عػػف حاجػػة كػػأكثر الفػػرص السياسػػية. وتسػػتطيع إسػػرائيؿ بػػدعـ نشػػأت فرصػػة جديػػدة ولػػـ تولػػد عػػف حػػب بػػ

اف ترتبط بدوؿ ليا عالقات دبموماسية كاممة بطائفة منيا وليست ليا بطائفة ارخرى أية عالقات وليػا  أمريكي
عالقات غير رسمية بطائفة ارخرى كي تساعد عمى تشكيؿ شرؽ اوسط ال يعرض الجميع لمرخطر. وتعمـ ىذه 

محتاجة الى إسرائيؿ لمتأثير في مستقبؿ المنطقة، لكنو ما لػـ ُتحػؿ المشػكمة الفمسػطينية فانيػا الدوؿ جيدا أنيا 
ميػػاديف التحريػػر فػػي المنطقػػة بالمتظػػاىريف والمحتجػػيف عمػػى  تمتمػػئ أفغيػػر قػػادرة عمػػى التعػػاوف معنػػا، رخشػػية 

ي الشػػرؽ االوسػػط. ارخػػتالؼ ضػػروبيـ. إف محػػور ايػػراف سػػوريا ىػػو التيديػػد الحقيقػػي لكػػؿ طػػالبي االسػػتقرار فػػ
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والتحادث الجدي مع الفمسطينييف بمبادرة منػا، فػي تسػوية سياسػية جزئيػة تميػد لمتسػوية الدائمػة، حيػوي ايضػا 
 مف اجؿ ذلؾ.

 98/3/9023اليـو  إسرائيؿ
 99/3/9023، لندف، القدس العربي
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 عريب الرنتاوي
حياء مبادرتيـ لمسػالـ مػع إسػرائيؿ التػي سػبؽ ليػـ أف طرحوىػا ا ستيقظ القادة العرب عمى أىمية إعادة بعث وا 

، وظمت تتنقؿ منذ ذلؾ التاريخ، كالجثة اليامدة، مف قمة إلى قمة، 9009ألوؿ مرة في بيروت في قمة العاـ 
 ومف عاصمة إلى أرخرى.

، لكػػف "الربيػػع العربػػي"صػػعدت إلػػى السػػمطة عمػػى أجنحػػة ىػػذه المبػػادرة أثػػارت فػػي حينيػػا غضػػب القػػوى التػػي 
حضور ممثمي ىػذه القػوى بػاألمس، رؤسػاء دوؿ الربيػع العربػي اليػوـ، لػـ يحػرؾ سػطرًا واحػدًا، ال فػي المبػادرة 

 وال في المسعى المحموـ إلحيائيا، فجاءت مقررات القمة بيذا الشأف، مترخففة مف أثر الربيع وتداعياتو.
ُيراد إحياؤىا، بمبادرة وريادة قطريتيف، يعاد طرحيا في سياؽ سياسػي إقميمػي ودولػي مغػاير  لكف المبادرة التي

عػػف السػػنوات الماضػػية..فيي مػػف جيػػة، تػػأتي لتؤكػػد التػػزاـ أنظمػػة وحكومػػات الربيػػع العربػػي بمػػا أبرمتػػو الػػنظـ 
يػػة والتعميػػة عمػػى وىػػي مػػف جيػػة ثانيػػة، تػػأتي لمتغط والحكومػػات البائػػدة مػػف معاىػػدات واتفاقػػات ومبػػادرات..

االنشػػغاؿ الرسػػمي العربػػي، بكػػؿ ممفػػات المنطقػػة، مػػا عػػدا الممػػؼ الفمسػػطيني..وىي مػػف جيػػة ثالثػػة، وىػػذا ىػػو 
اإلسػػرائيمي والػػذي انػػتعش مػػع بػػدء جولػػة  –األىػػـ، تػػأتي لمواكبػػة التحػػرؾ األمريكػػي عمػػى المسػػار الفمسػػطيني 

 باراؾ أوباما الشرؽ أوسطية، األولى في واليتو الثانية.
، وىػػػي العبػػػارات الممطفػػػة لمقػػػوؿ "ترشػػػيؽ المبػػػادرة وتحػػػديثيا"ولػػػيس غريبػػػًا والحالػػػة كيػػػذه، أف نعػػػود ألحاديػػػث 

بضرورة تضمينيا المزيد مف التنازالت في بنديف اثنيف4 األوؿ، الترخمي عف حؽ العودة، والثاني، التطبيع قبؿ 
ـّ اآلذاف عػػف الم بػػادرة وحوليػػا، إنمػػا ُيػػراد بػػو، تػػوفير التوقيػػع..وفي ظنػػي أف إثػػارة درخػػاف كثيػػؼ وضػػجيج يصػػ

لممشػػروع الػػذي جػػاء أوبامػػا لتسػػويقو فػػي المنطقػػة، وىػػو اسػػتئناؼ المفاوضػػات مػػف دوف شػػروط ” شػػبكة أمػػاف“
 مسبقة، أي مف دوف وقؼ االستيطاف أو حتى تجميده، ومف دوف مرجعيات محددة وجداوؿ زمنية قطعية.

تي رسميا أوباما، أنما سيفضػي إلػى إنفػاذ المبػادرة العربيػة، سيقوؿ العرب الرسميوف أف السير عمى الطريؽ ال
التي ترسـ سقفًا محددًا لمحؿ النيائي، وىذا ادعاء زائػؼ ومضػمؿ، فأوبامػا لػيس فػي وارد طػرح ممفػات الوضػع 
سػػػرائيؿ حرصػػػت عمػػػى اسػػػتبعاد موضػػػوعي القػػػدس  النيػػػائي عمػػػى مائػػػدة المفاوضػػػات التػػػي قػػػد تمتػػػئـ قريبػػػًا، وا 

 :3وؿ األعمػػاؿ، والتقػػارير اإلسػػرائيمية تتحػػدث عػػف ضػػـ إسػػرائيؿ الػػواقعي لمػػا يقػػرب مػػف والالجئػػيف مػػف جػػد
 بالمائة مف أراضي الضفة الغربية، لالستيطاف ومجالو الحيوي.

كما قمنا في معرض التعميؽ عمػى مػا حممتػو جعبػة أوبامػا الفمسػطينية، وحتػى قبػؿ أف يػأتي الرجؿ..قمنػا أف ال 
راوح ما بيف حديف4 أكثر مف إجراءات بناء ثقة وأقؿ مػف مبػادرة لمحػؿ النيػائي، وىػا مبادرة لديو، وأنو حركتو ت

سػرائيؿ، تؤكػد ذلػؾ، وتصػؿ فػي حػدىا األقصػى )أحسػف  ىي التسػريبات عػف محادثاتػو فػي فمسػطيف واألردف وا 
جب ، أو توسيع نطاؽ )المناطؽ ب( بمو 9002أيموؿ  ;9السيناريوىات( لمعودة إلى ما كاف عميو الحاؿ قبؿ 

تقسػػيمات أوسػػمو، فضػػال عػػف إطػػالؽ سػػراح بعػػض المعتقمػػيف واإلفػػراج عػػف بعػػض المػػاؿ والػػدعـ االقتصػػادي 
 لمسمطة الفمسطينية الجائعة والمجّوعة.
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مميوف دوالر،  800واشنطف تفرج عف  لمسمطة.. "قنوات الدعـ المالي"لقد رأينا كيؼ بدأت األمواؿ تسري في 
ديدة مف دعمو المالي، وقطر تتعيد بربع مميار لصػندوؽ القػدس مػف أصػؿ واالتحاد األوروبي ُيسّيؿ دفقات ج

رصػػيد يبمػػغ المميػػار دوالر كمػػا قػػررت القمػػة، ونتنيػػاىو يقػػرر العػػودة عمػػى تجميػػد أمػػواؿ الضػػرائب الفمسػػطينية 
 واالنتظاـ بتحويميا لمسمطة.

فعاليتيا..كػؿ ذلػؾ مقابػؿ صػرؼ  ىو البديؿ الوحيد، إلػى جانػب إجػراءات بنػاء ثقػة ال ثقػة فييػا وال فػي "الماؿ"
النظػػر عػػف شػػرط )مطمػػب( وقػػؼ االسػػتيطاف، والعػػودة إلػػى المفاوضػػات العبثيػػة إياىػػا، واسػػتعادة روح أوسػػمو 
وحمولو المؤقتة واالنتقالية والمرحمية وغموضو غيػر البنػاء وسياسػة الرخطػوة رخطػوة..ومف دوف أف يكػوف ىنػاؾ 

 بة / المقامرة.رخط نياية ليذه المع أوضوء في نياية النفؽ، 
التحرؾ العربي المفاجئ بالمبادرة وحوليا، يأتي في سػياؽ التغطيػة والتعميػة عمػى ىػذا المسػار، وبيػدؼ تقػديـ 
سػػمـ لمقيػػادة الفمسػػطينية إلػػى جانػػب السػػمـ الػػذي وضػػعو الػػرئيس األمريكػػي عمػػى مػػدرخؿ المقاطعػػة فػػي راـ اهلل، 

لتػػي صػػعد إلييػػا قبػػؿ ثػػالث سػػنوات، بعػػد رخطػػاب لتمكػػيف الػػرئيس عبػػاس مػػف اليبػػوط مػػف عمػػى قمػػة الشػػجرة ا
 القاىرة الشييرة.

وتحػػت  .."الحػػؿ المؤقػػت واالنتقػػالي الجديػػد"مػػف ىػػذه النافػػذة فػػي قػػرارات القمػػة العربيػػة، سػػوؼ يتسػػرب مشػػروع 
مبػػادرة السػػالـ العربيػػة، سػػيجري تسػػويؽ دولػػة الحمػػوؿ المؤقتػػة، ومػػا لػػـ يؤرخػػذ مػػف الفمسػػطينييف بالضػػغط ح جنػػا

واإلغػراء المػزدوج، لمسػمطة وحمػاس عمػى  "االحتػواء النػاعـ"سيجري العمؿ عمى أرخذه منيـ، بوسػائؿ واإلكراه، 
حػػد سػػواء، طالمػػا أف المايسػػترو ىػػو نفسػػو، وىػػو الحاضػػف لحمػػاس ومشػػروع المصػػالحة، وىػػو صػػاحب مبػػادرة 

حياء مبادرة السالـ، وقمة المصالحة المصغرة.  الصندوؽ وا 
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