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 31 :كاريكاتير

*** 
 
 في الضفةالجيش  األمني والسياسي المصغر اإلسرائيلي يقرر تقليص عمليات المجلس الوزاري .0

وزير الدفاع االسرائيلي موشيه يعلون أعلن ان اسرائيل ، أن 45/3/4112، األيام، رام هللاذكرت 
 بدأت في خفض وتيرة عملية االعتقاالت في الضفة الغربية.

العامة بأن "العملية التي يشنها الجيش االسرائيلي ضد حماس قد اكتملت  لإلذاعةفقد صرح يعلون 
 تقريبا".

ال اسرائيل زيف القائد البارز في الجيش االسرائيلي ان من مصلحة اسرائيل تركيز العملية على وق
 جمع المعلومات االستخباراتية بدال من التهديد والمضايقات الجسدية.

وأضاف: "وقع عدد من الضحايا، وبالتأكيد علينا أن نعيد التفكير في التوقيت الصحيح لتغيير سير 
 نحو استخدام الطريقة االكثر فعالية .. وهي الحرب االستخباراتية والنفسية".العملية والتحرك 

وقال مسؤول حكومي اسرائيلي ان مجلس الوزراء االمني المصغر المعني بالشؤون االمنية برئاسة 
 بنيامين نتنياهو عبر عن مخاوف من أن االحداث قد "تتصاعد وتخرج عن السيطرة".

العتبار االنتقادات الدولية المتزايدة بشأن تأثير العمليات على العامة وأضاف أن الحكومة تضع في ا
 من الفلسطينيين.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: عقب ذلك اتخذ قرار بتقليص العملية بشكل كبير 
 المخطوفين. إلعادةوقصرها على اجراءات محددة 
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لتحقيق االفراج عن المخطوفين واالمساك  وقال يعلون: نواصل جهود المخابرات والجهود التنفيذية
 بالخاطفين. هذا لم يتغير على االطالق.

مصدر عسكري إسرائيلي ، أن كفاح زبون، عن 45/3/4112، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
فصاعدا، مع استمرار  كبير قال، إن الجهود المبذولة ستتركز على المستوى االستخباري من اآلن

إلى احتمال تقليص حجم القوات المشاركة في العملية في الضفة. وأضاف أن  أعمال التمشيط، مشيرا
 في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين. "ضبط النفس"قوات الجيش تعمل من منطلق 
جندي إلى الضفة الغربية نفذوا عمليات تفتيش ودهم وبحث  3000وكانت إسرائيل دفعت بنحو 

عمليات العسكرية اإلسرائيلية من خالل تناقص عدد المدن واعتقاالت. وبدا واضحا أمس تراجع ال
التي اقتحمها الجيش اإلسرائيلي وبالتالي تناقص أعداد المعتقلين، واكتفى باعتقال ثمانية فلسطينيين 

واتخذ الجيش  في أنحاء متفرقة من الضفة ليل الثالثاء، بعدما كان يعتقل العشرات في الليلة الواحدة.
، المجلس األمني والسياسي "الكابينت"تقليص مستوى العمليات بعد توصيات اإلسرائيلي قرار 

قرر تقليص العملية العسكرية التي  "الكابينت"المصغر اإلسرائيلي. ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية، أن 
 يشنها الجيش ضد حركة حماس، وتركيز الجهود للبحث عن المستوطنين المفقودين.

لم يرد للعملية أن تخرج عن السيطرة في ظل  "الكابينت"ائيلي بأن وأفادت إذاعة الجيش اإلسر 
 االنتقادات المتزايدة كذلك.

 
 األوضاع في الضفة تتصاعد بوتيرة غير مسبوقة و"إسرائيل" تريد ُسلطة بال ُسلطة : عباس .2

، إنه مستعد "الوطن"، في حوار لـ"مازن أبو"قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس : أسامة خالد
لموت تمامًا وال يخافه، موضحًا أنه أعد نفسه ألى تصرف تقوم به إسرائيل، حتى لو وصل إلى أن ل

وكشف الرئيس الفلسطيني أن األوضاع في الضفة الغربية تتصاعد «. أبوعمار»يلقى مصير سلفه 
 لقًا.بوتيرة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد ُسلطة بال ُسلطة، وهو ما ال يمكن قبوله مط

كيف تقي م األوضاع في الضفة الغربية وغزة اآلن.. بعد الحملة اإلسرائيلية الشرسة على 
 الفلسطينيين؟

 أيهناك أزمة حقيقية نعيشها في الخليل وفي كل الضفة، وأحب أن أقول إن مثل هذا العمل،  -
وعه، ونعمل مكان، ونحن نرفضه تمامًا ونأسف لوق أي، من الممكن أن يحدث في «اختطاف شباب»

على إعادتهم، لكننا نتمنى على اإلسرائيليين أيضًا أن ينظروا إلينا باعتبارنا أيضًا بشرًا، فال يجب أن 
من الشباب الفلسطينيين ال نسمع صوتًا واحدًا من الحكومة  3ينظروا إلينا نظرة مختلفة، عندما يقتل 
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ذلك نعمل على إعادة هؤالء األوالد اإلسرائيلية يأسف أو يعتذر عن قتل هؤالء األبرياء، ورغم 
ألسرهم، وبالمناسبة في كل يوم نجد إسرائيليًا تائهًا في أرضنا ال نعرف لماذا جاء إلينا لكننا نأخذه 
ونرده إلى اإلسرائيليين، والبحث ما زال مستمرًا عن األوالد الثالثة، نحن نتعامل معهم كبشر ونتمنى 

 أيضًا كبشر.من اإلسرائيليين أن يتعاملوا معنا 
وترفع سقف اعتداءاتها.. ووصلت القوات اإلسرائيلية إلى  الدوليإسرائيل تنتهز فرصة الصمت 

أمتار من مقر المقاطعة.. هل تعتقد أنها قد تقدم على إسقاط السلطة؟ وهل تعمل على  11حدود 
 تقويضها وتقليم أظافرها؟

قًا مرفوضة من حيث طرق التفتيش إسرائيل تقوم بأعمال غير مبررة في الضفة، وتمارس طر  -
على المواطنين وقتل األبرياء، وممارستها تلك امتدت للسلطة، إسرائيل اآلن سحبت من  والتعدي

السلطة كل السلطة، هى تريد سلطة بال سلطة، ونحن نعرف ذلك جيدًا، ولذلك نطالب بإنهاء 
ة اتفاقية جنيف، نريد أن نصل إلى االحتالل فورًا، ومن أجل ذلك ذهبنا إلى المنظمات الدولية، خاص

حقوقنا، ونريد أن نحصل على دولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيلية، هناك من يتكلم عن دولة واحدة 
 للجميع، نحن نرفض ذلك، إسرائيل تريد دولة بنظامين، ونحن ال نقبل ذلك.

 بوعمار؟لتصفيتك مثلما حدث مع الشهيد أ الصهيونيهناك مخاوف من أن يلجأ الكيان 
كل األمور عندهم واردة، ونحن جاهزون تمامًا، نحن تحت االحتالل، ففي هذا الموضوع ال نملك  -

، أو يجمدوا حركتنا، هذه دولة محتلة تستطيع أن تفعل، يعتقلوني، أو يصفونيشيئًا، فإذا أرادوا أن 
 لكنى ال أهاب.

 هل رصدتم مخططات من هذا القبيل؟
ذه األشياء، ولكن لآلن لم يفعلوا شيئًا، لكن الضغوط اآلن كبيرة على هم يتكلمون كثيرًا في ه -

من كبار « VIP»السلطة، إقفال للمدن وا غالق للحواجز، وهناك تهديدات أخرى بسحب هويات الـ
 المسئولين، هذه عينة ونوعية من الضغوط التى يمارسونها علينا.

 في حملتها على الشعب الفلسطيني؟ ما الخطوات الفلسطينية المقبلة حال استمرار إسرائيل
ذا لم يعودوا للتفاوض، فسنلجأ للمنظمات الدولية،  - ال تعنى  وهيعندنا طريقان، أواًل المفاوضات، وا 

 سيكون اللجوء لها فعااًل جدًا. والتيفقط األمم المتحدة، لكن هناك الكثير من المنظمات التابعة لها، 
سرائيل رفضت أن تفرج عن الدفعة الرابعة من األسرى.. كيف تتصرفون  اآلن المفاوضات مجمدة وا 

 أمام هذا الوضع؟



 
 

 

 

 
           1ص                                     6459 العدد:     45/3/4112 األربعاء التاريخ:

 

الوضع الفلسطيني اآلن يختلف تمامًا عن السابق، اآلن حصلنا على دولة مراقب في األمم  -
ضاعت، ونحن  2941نشأت لدولة فلسطين قبل عام  التيالمتحدة، وهذا يعنى أن شهادة الميالد 

منظمة دولية، وهذا يعطينا حقوقًا كثيرة، وكثيرة جدًا، اآلن  63إلى  استرددناها، أصبحنا ننتمى
على بدء المفاوضات كان هناك ملفان، األول هو « كيريجون »الوضع تغير، عندما اتفقنا مع 

طلبوا منا أال نتوجه للمنظمات الدولية ونحن قبلنا  والثانيالتفاوض حول خريطة الحدود وترسيمها، 
أسرى، وكان من المتوقع أال يخرجوا أبدًا، فقبلنا من أجل أرواحهم، ودمائهم،  204مقابل اإلفراج عن 

منظمة دولية  25وحياتهم، وبعد أن امتنعوا عن اإلفراج عن الدفعة الرابعة، قررنا أن نتجه فورًا إلى 
وكانت صدمة  لاللتحاق بها، منها اتفاقيات جنيف األولى والثانية والثالثة والرابعة، والتحقنا بها فعاًل،

منظمة  63لإلسرائيليين، ألنهم يعرفون تمامًا ماذا يعنى أن نكون أعضاء في تلك المعاهدات، وهناك 
 واتفاقية أخرى سنتجه إليها.
عامًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. وفي الوقت نفسه جاءت  4112األمم المتحدة أعلنت عام 

 ستعمار؟إسرائيل نائبًا لرئيس منظمة تعنى بمناهضة اال
أن تتولى  المنطقيأتى بها؟، ولكن ما أفهمه هو أنه من غير  يال أعرف كيف جاءت؟ ومن الذ -

القوة الوحيدة المستعمرة بالعالم، هذا متناقض مع  يمنصبًا في منظمة مناهضة لالستعمار، وه
 الواقع.

ن الرفض لنذهب لملف المصالحة.. في ظنك لماذا قبلت حماس المصالحة اآلن بعد سنوات م
 والمماطلة؟

، قامت به حماس في غزة وقسمت الشعب 2001بالنسبة للمصالحة.. تعلم أن انقالبًا حدث عام  -
الفلسطيني قسمين، ولم نرد على ما قاموا به ولجأنا إلى جامعة الدول العربية، والجامعة كلفت مصر 

ار السنوات الماضية فإنها بمتابعة المصالحة، ورغم مرور محاوالت المصالحة بعدة مراحل على مد
، أرسلنا وفدًا نسألهم هل أنتم موافقون على المصالحة أم الماضيلم تنجح، إلى أن جاء شهر مارس 

ال؟ قالوا إنهم موافقون فأبرمنا المصالحة، أما بالنسبة لماذا قبلت اآلن؟ ربما الظروف العربية، 
ماس لقبول المصالحة، وأيًا ما كان دفعت ح التي هيتمر بها المنطقة  التيوالظروف الدولية 

السبب، فإن الحرص على الوحدة الوطنية وعلى أن نواجه االحتالل ونحن متوحدون ولسنا منقسمين، 
 6للمصالحة، ونحن اآلن بصدد اإلعداد إلجراء االنتخابات خالل  للسعيهو ما كان يدفعنا دائمًا 

 لى إجرائها.أشهر، وقد تكون هناك عقبات كثيرة، ولكننا مصممون ع
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هل هناك ضمانات في اتفاقية المصالحة تضمن التزام حماس بالتهدئة وعدم ممارسة خروقات 
 أمنية، خاصة أن إسرائيل تحاول إلصاق تهمة اختفاء الجنود بها؟

من ارتكبت هذه القصة، ال يوجد دليل، حماس نظريًا وعمليًا  هيال نستطيع أن نقول إن حماس  -
 التيملتزمة بالتهدئة  هيملتزمة باالتفاق الذى وقعته بالقاهرة، وعمليًا  هيريًا ملتزمة باالتفاق، نظ

ذا كانت ملتزمة بها في غزة  ذا ثبت  أيملتزمة بها في  فهيوقعتها مع إسرائيل في غزة، وا  مكان، وا 
من قامت بتلك العملية، وال أدرى من الذى ارتكب هذه القصة، فسيكون وقتها هناك  هيأن حماس 

 بالتالي، وهم معنا وأيدونا عندما اتجهنا لألمم المتحدة، الدوليآخر، نحن ملتزمون بنضالنا  كالم
السلمى الذى  الشعبيعندنا سياسة، إما المفاوضات أو اللجوء للمنظمات الدولية، وهناك نضالنا 

 يمارس هنا في الضفة الغربية.
ن حماس؟ خاصة فيما يتعلق عندما تتسلم الحكومة الجديدة السلطة في غزة ماذا تتوقع م

بتعامالتها مع مصر.. خصوصًا أن هناك التهابًا في العالقات المصرية الحمساوية، واآلن ظهر 
مسئولون فلسطينيون يتحدثون عن أن حماس لم تخطئ في حق مصر ولم تمارس إرهابًا على 

 المصريين؟
أن حماس تشارك في نعرف أن هناك مشاكل بين مصر وحماس، وسمعت من مسئولين مصريين  -

يونيو،  30الدولة األم خاصة بعد  هيأعمال ضد مصر، وهذا ال نقره ونستنكره تمامًا، مصر 
ومصر أنقذت األمة العربية كلها مما ُكتب عليها، ويجب أن نكون حياديين، لكن فيما يتعلق بمصر 

وهذا يحتاج  فنحن منحازون لمصر، وقلت إن مصر لديها ما تقوله حول ممارسات حماس في مصر
للقضاء كما يقولون، ونحن نحترم مصر وقضاء مصر، وعندما تتسلم الحكومة الجديدة السلطة لن 

ممارسات من حماس وال من غيرها ضد مصر، ولكن حتى اآلن نحن غير موجودين  بأينسمح 
 على األرض.

 ومتى توجدون؟ ومتى تبدأ الحكومة الجديدة ممارسة أعمالها ودورها في غزة؟
نستطيع الحركة، ووزراء الحكومة الجديدة ال يستطيعون الوصول إلى غزة بسبب التعنت  ال -

، ويريدون أن يشلوا اتفاق المصالحة، ويشلوا الحكومة الجديدة شيء، فهم يعرقلون كل اإلسرائيلي
 ويكفوا يدها عن العمل.

قادة الحركة غير يبدو لدى  أن هناك بعض المقاومة من بعض قيادات فتح تجاه المصالحة وبعض 
 راضين عنها؟
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في اللجنة المركزية لمنظمة التحرير وفتح، عندنا درجة من الديمقراطية تتيح لكل  قياديهناك قرار  -
إنسان أن يقول رأيه في المصالحة، هناك ناس موافقة وآخرون ضد المصالحة، أو متخوفون من 

أنا ال أستطيع أن أقول لشاب في  خدع ومناورات من أطراف أخرى، وهناك آخرون ضد المفاوضات،
 فتح: تعال اقتنع بما أقول، كل واحد حر في رأيه، في إطار الديمقراطية.

 سيادة الرئيس ما موقف معبر رفح اآلن؟
، ومصر ليس لها عالقة بهذا 2005المعبر سُيفتح وله قوانينه يجب أن يفتح بناًء على اتفاقية  -

إجراءات فتح المعبر، وال أدرى إن كانت مصر مستعدة  االتفاق، ولكن يجب أن توافق مصر على
 الرئاسياآلن لذلك أم ال، يجب أن نترك الوقت لمصر لتكون جاهزة لفتح المعبر، وعودة الحرس 

 كيلو طول الحدود. 24الـ ليس في المعبر فقط، إنما على امتداد 
 فقط؟ هل ستستبعدون المراقبين الدوليين؟ الرئاسيالحرس 

 والمراقبون األوروبيون أيضًا، ولكن ما زالت الترتيبات النهائية لم تتضح لآلن. الرئاسي ال، الحرس -
 ما آخر تطورات التحقيقات في اغتيال الشهيد ياسر عرفات؟

 التياتصاالت مستمرة مع الدول  نجريالتحقيق يسير بشكل جيد أمنيًا وقانونيًا وطبيًا، ونحن  -
ا وفرنسا، وأمس األول أرسلت رسالة للروس لمتابعة هذه جاءت لفحص الجثمان، روسيا وسويسر 

 التحقيقات.
 تبذلها لحلها؟ التيأزمة األسرى المضربين دخلت مراحل متطورة.. ما الجهود 

طلبنا من مصر ودول أخرى أن تتدخل، وتدخلت بالفعل، وهناك مساٍع حثيثة من مصر وغيرها  -
 إلنهاء هذه األزمة، وبسرعة إن شاء هللا.

 46/3/4112طن، مصر، الو 
 
 خرقت االتفاقيات الدولية باستخراج النفط من أراضي دولة فلسطين "إسرائيل": ىمحمد مصطف .3

أكد وزير االقتصاد الوطني محمد مصطفي، أن الموارد الطبيعية في أراضي دولة  :وفا –رام هللا 
التفاقيات الدولية من فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى اختراق الطرف االسرائيلي ا

 خالل استخراجه النفط دون التنسيق مع الطرف الفلسطيني.
: "إن الطرف االسرائيلي بعث برسالة إلى الجانب أمسوقال مصطفي في حديث إلذاعة موطني 

الفلسطيني يدعو إلى وقف العطاء الذي نشر من قبل الجانب الفلسطيني منذ ثالثة شهور، 
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تخصصة للتعاون مع دولة فلسطين في توريد مواردها من البترول الستجالب عروض من شركات م
 من الضفة، مؤكدا أن العطاء سيستمر بغض النظر عن رسالة حكومة االحتالل".

وأضاف أن الطرف الفلسطيني ملتزم باتفاقية أوسلو واالتفاقيات الدولية الموقعة، معتبرا اإلجراءات 
ؤية االقتصاد الفلسطيني متطورًا ومعتمدًا على ذاته، رغم االسرائيلية نتاج رغبة اسرائيل في عدم ر 

 تصريحاتها غير الصحيحة بأنها تسعى إلى دعم االقتصاد الفلسطيني.
وقال مصطفي: "االتفاق يتحدث عن حالة المباشرة بالتنفيذ، وليس في حالة التخطيط، ونحن اآلن في 

ذا تم اختيار شركات في مرحلة التحضير والتخطيط من خالل اجتذاب عروض واختيار ا لشركات، وا 
 مناطق "ج" سيتم اتباع التنسيق المناسب".

 45/3/4112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 عقد اجتماع عاجل ألطراف اتفاقيات جنيف وتشكيل لجنة تحقيق إلىمجلس الوزراء يدعو  .4

السامية المتعاقدة في رام هللا: جدد مجلس الوزراء في بيان عن اجتماعه االسبوعي " دعوته لألطراف 
اتفاقيات جنيف لعقد اجتماع عاجل وتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحملة اإلسرائيلية الشرسة 
والعقوبات الجماعية بحق شعبنا وجرائم قتل وا عدام المدنيين وانتهاكات إسرائيل لحقوق األسرى 

ذلك باالستناد إلى قواعد الفلسطينيين، والتي نتجت وتزامنت مع قضية المستوطنين المفقودين، و 
م، والبروتوكول األول الملحق 2949القانون الدولي اإلنساني، خصوصا اتفاقيات جنيف األربع لسنة 

م، والتي أصبح األسرى الفلسطينيون بموجبها أسرى حرب تحت الحماية 2911باتفاقيات جنيف لسنة 
تحدد الواجبات وااللتزامات األخالقية الدولية بعد انضمام دولة فلسطين إلى هذه االتفاقيات، والتي 

 واإلنسانية والقانونية تجاه األسرى والمفقودين بين الدول المتنازعة والدول الواقعة تحت االحتالل".
وأعرب المجلس "عن إدانته الشديدة للهجمة العسكرية اإلسرائيلية العدوانية المتصاعدة، وحملة القتل 

 .تي ينفذها جيش االحتالل بحق المدنيين الفلسطينيينواإلرهاب واإلعدامات الميدانية ال
 45/3/4112األيام، رام هللا، 

 
 منية لتدمير السلطةأمن بحث عن مفقودين هو محاولة سياسية  "إسرائيل"ما تقوم به  الضميري .5

 أمنىوجود اي تنسيق  المتحدث باسم االجهزة االمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري ىنف
الجانب االسرائيلي فيما يخص البحث عن المستوطنين المفقودين، مؤكدا "أن ما تقوم  فلسطيني مع
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به اسرائيل من بحث عن مفقودين او مختفين هو محاولة سياسية امنية لتدمير السلطة الفلسطينية 
 وتدمير اجهزتها".

في اختفاء هؤالء  واضاف: "اسرائيل لغاية اآلن لم تقدم اية اشارة او دليل يؤكد اشتراك اي فلسطيني
 المستوطنين".

واشار الضميري الى ان اجهزة االمن الفلسطينية "تلقت شكاوى من فلسطينيين عن فقدان مصاغ 
 ذهبي واموال خالل اقتحام الجيش االسرائيلي لمنازلهم".

 45/3/4112األيام، رام هللا، 
 
 تقطع الكهرباء عن وسط رام هللا وتهدد باقي الضفة "إسرائيل" .6

هشام العمري مدير شركة كهرباء محافظة القدس ان شركة كهرباء اسرائيل  : أكد)بترا(- رام هللا
قطعت اليوم الثالثاء خطي كهرباء يغذيان وسط مدينة رام هللا ومؤسسات السلطة والحكومة 

 الفلسطينية.
عي خلل وقال العمري في بيان له: إن الشركة االسرائيلية قطعت خطي كهرباء عن وسط رام هللا بدا 

فني، اال ان طواقم شركة كهرباء القدس اكدت ان الخلل ليس فنيا، وقامت بتزويد المنطقة وسط رام 
 هللا على الفور من خطوط اخرى بديلة.

 45/3/4112الغد، عمان، 
 
 مدينة في فلسطين المحتلة ضرب أي   علىالزهار: المقاومة قادرة  .7

رز فـي حركـة "حمـاس"، قـدرة المقاومـة الفلسـطينية علـى أكد الدكتور محمـود الزهـار، القيـادي البـا: غزة
 ضرب االحتالل في أي مدينة فلسطينية محتلة.

وقال الزهار في كلمة لـه خـالل مهرجـان تـأبين شـهداء كتائـب القسـام الـذين ارتقـوا أثنـاء اإلعـداد داخـل 
تلــــة فــــي نفــــق للمقاومــــة "اليــــوم تســــتطيع المقاومــــة وعلــــى رأســــها كتائــــب القســــام ضــــرب أي مدينــــة مح

 فلسطين"، الفتًا إلى أن االحتالل "جربنا في معركة حجارة السجيل الماضية".
وقــال الزهــار إن "الشــهداء الغرابلــي والحــرازين وعيــاد والعرقــان ومرشــود هــم شــهداء اإلعــداد والتجهيــز 

 وأمام هؤالء الرجال العظماء تعجز الكلمات عن وصفهم".



 
 

 

 

 
           14ص                                     6459 العدد:     45/3/4112 األربعاء التاريخ:

 

حوا بكل شيء ليـدافعوا عـن كرامـة األمـة العربيـة واإلسـالمية، وأشار الزهار إلى أن "هؤالء الشهداء ض
الذين يعملـون ليـل نهـار فـي حفـر األنفـاق وتطـوير قـدرات المقاومـة لكـي يـدافعوا عـن أرضـهم ووطـنهم 

 وتلقين العدو الدروس". وتخلل حفل التأبين عرض تسجيالت وثائقية لوصايا الشهداء.
 42/3/4112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 السلطة الفلسطينية وأمنها مؤامرة ضد   بقيادةفتح تتهم حماس  .8

ــــرس، ذكــــرت وكالــــة  ــــدس ب حركــــة فــــتح اتهمــــت حركــــة المقاومــــة ، أن رام هللا، مــــن 42/3/4112ق
علـى القيـادة الفلسـطينية وعلـى المؤسسـة  واإلعالمياإلسالمية "حماس" بأنها تمارس الهجوم السياسي 

ــالتوازي مــع  األمنيــة بهــدف ، وأنهــا تعمــل الستنســال تــام لتجربــة العــام اإلســرائيليالمخطــط إضــعافها ب
، تمهيـــدا األمنيـــةوخطـــف شـــاليط والهجـــوم المـــزدوج علـــى القيـــادة الفلســـطينية وعلـــى المؤسســـة  2006

 .األيام، وتحديدا بعد اتفاق مكة كما يحدث في هذه 2001النقالبها في صيف العام 
( على تصريحات 6|24مي في تعليق له اليوم الثالثاء )وأكد المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواس

رئــيس المكتــب السياســي لحركــة "حمــاس" خالــد مشــعل علــى قنــاة "الجزيــرة" القطريــة، "أن هــذه المــؤامرة 
الحقيقيــة ممــا يجــري والمتمثلــة  واألهــدافســقطت ولــن تــنجح بعــدما عــرف شــعبنا الفلســطيني حجمهــا 

ضعافالغربية  في الضفة األمنيبخلق حالة من الفلتان  السـلطة لتحقيـق مـ رب حزبيـة ضـيقة، كمـا  وا 
فـي  إسـرائيلكنتم دائما حتى ولو على حساب الوطن والمواطن، مع تمسككم الكامل باتفـاق العـار مـع 

 قطاع غزة"، على حد تعبيره.
 أسـامة القواسـمي، عـن كفـاح زبـون، مـن رام هللا، أن 45/3/4112الشرق األوسط، لندن، وأضـافت 

نا جاء فيه: "نسأل مشعل كيف دخل و)موسى( أبو مـرزوق )نائـب رئـيس المكتـب السياسـي بيا أصدر
للحركة( إلى قطاع غزة؟ أوليس عبر التنسيق األمني مع إسـرائيل وموافقـة إسـرائيل أمنيـا علـى ذلـك؟". 
وأضاف: "نسأل )مشعل( ماذا تسمي أعمال فرقة الضبط الميداني من عناصر حماس والمنتشرة على 

إسرائيل تحت مرأى ومسمع جيش االحتالل اإلسرائيلي؟ أوليس مهمتها تنفيذ اتفاق العار  -زة حدود غ
بيــنكم وبـــين إســـرائيل بواســـطة الـــرئيس )المصـــري( المخلــوع )محمـــد مرســـي( والـــذي يلـــزم حمـــاس بمنـــع 

ال األعمال العدوانيـة علـى إسـرائيلي كمـا جـاء فـي البنـد األول مـن اتفـاق التهدئـة؟ أولـيس مهمـتهم اعتقـ
كل من يحاول أن يقاوم االحتالل؟ ولماذا قمتم بحملة شعواء فـي غـزة باعتقـال السـلفيين اللـذين أطلقـوا 
نسـانيا؟". ووصـف  صواريخ على إسرائيل وحلقتم لحاهم؟ مـاذا تسـمون ذلـك؟ أم تسـمونه تبـادال ثقافيـا وا 

ون فـي حمـاس القواسمي محاولة حماس بإضعاف السـلطة "بمـؤامرة سـقطت ولـن تـنجح". وكـان مسـؤول
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شنوا هجوما عنيفا على عباس ووصفوه بأنـه "أسـوأ" ممثـل للشـعب الفلسـطيني بسـبب تمسـكه بالتنسـيق 
 األمني.

 

 من قادة حماس في بيت لحم االحتالل يعتقل عدداً  .9
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األربعاء، عددا من قـادة حركـة حمـاس فـي منطقـة بيـت 

 ن في المجلس التشريعي وهما خالد طافش وأنور الزبون بعد اقتحام بيتهما.لحم، بينهم نائبا
وذكــرت وســائل إعــالم فلســطينية أن قــوات االحــتالل حاصــرت منــازل المعتقلــين وداهمتهــا فيمــا حلقــت 

 طائرات االحتالل بشكل مكثف في سماء المنطقة.
مـا مـن قـادة حمـاس فـي بيـت كما اعتقلت قوات االحـتالل الـدكتور غسـان هرمـاس وحسـن الورديـات وه

 لحم.
 وداهمت قوات االحتالل العديد من المنازل في منطقة بيت لحم بعد أن حاصرتها وعاثت بمحتوياتها.
وفي غضون ذلك شرعت قـوات االحـتالل، الليلـة الماضـية، فـي حملـة عسـكرية شـرق بلـدة يطـا جنـوب 

 مدينة الخليل.
ســـتيطان، راتــــب الجبـــور، لوكالــــة "وفـــا"، إن قــــوات وقـــال منســـق اللجنــــة الوطنيـــة لمقاومــــة الجـــدار واال

االحــتالل شـــرعت بحملـــة عســـكرية فـــي منـــاطق واد اعزيـــز وفتـــوح وقريـــة البـــويض شـــمال شـــرق البلـــدة، 
وفتشــت خاللهــا منــازل المــواطنين، التــي تعــود لعــائالت الجبــارين، والجبــور، وحوشــية، مــا تســبب فــي 

 رعب لألطفال والسكان العزل.
حــتالل تنتشــر فــي الســهول واألوديــة الشــرقية للبلــدة، وتقــوم بعمليــات إنــزال جــوي وأضــاف إن قــوات اال

 لجنود االحتالل على أراضي المواطنين المحيطة بالمعسكر االحتاللي شرق يطا.
 -كمـــا نصـــبت قـــوات االحـــتالل حـــواجز عســـكرية علـــى المـــدخل الشـــمالي للبلـــدة وقطعـــت طريـــق يطـــا

 الخليل.

  45/3/4112، 21عرب 

 

 صواريخ وقذائف هاون بثمانيةتقصف مدن االحتالل  المقاومة .01
دوت في منطقة النقب الغربي وأشكلون والمجلـس  اإلنذارعبرية، أن صافرات  إعالميةذكرت مصادر 

اإلقليمــي حــوف أشــكول جــراء ســقوط صــواريخ أطلقــت مــن قطــاع غــزة مســاء اليــوم، دون أن يبلــ  عــن 
 وقوع إصابات.
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حديـدة تمكنـت مـن اعتـراض صـاروخًا مـن مجموعـة صـواريخ أطلقـت وأفادت تلـك المصـادر أن القبـة ال
 من قطاع غزة تجاه المستوطنات اإلسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

صـواريخ وعـدد مـن قـذائف  8وذكر موقع القسام أن المقاومة قصفت مواقع العدو شمال قطـاع غـزة بــ 
 الهاون.

 42/3/4112، فلسطين أون الين

 

 لمسؤولية عن اختفاء المستوطنين في مناطق سيطرة "إسرائيل"شعث: نستغرب تحميلنا ا .00
عبــد الــرؤوف أرنــاؤوط : وصــف د. نبيــل شــعث، عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة )فــتح(، فــي  -القــدس 

تصريح لـ "األيام" االجتماعات التي من المقرر أن يعقـدها الـرئيس محمـود عبـاس مـع مسـؤولين روس 
بــوتين اليــوم )األربعــاء( فــي العاصــمة الروســية موســكو بأنهــا  علــى رأســهم الــرئيس الروســي فالديميــر

 "مهمة جدا" .
"نحـن نمـر بأزمـة كبـرى ولروسـيا دور  روسـيا:وأشار شعث، الذي يرافق الرئيس عباس في زيارته إلـى 

كبير وبالتالي سيجري البحث مع المسؤولين الروس في رؤية إستراتيجية للخـروج مـن المـأزق الحـالي، 
ليســت روســيا مــع بعــد انهيــار االتحــاد الســوفييتي فهــي دولــة قويــة وفيهــا رئــيس قــوي ولنــا فروســيا اآلن 

 معها عالقات تاريخية ومميزة".
وذكـر شــعث أن القيــادة الفلســطينية سـتطلب مســاعدة روســيا فــي مواجهـة "الهجمــة الشرســة التــي تشــنها 

اء وعاثـت فسـادا فـي كـل رهينـة وتسـببت بسـقوط شـهد 500إسرائيل علينا والتـي أخـذت فيهـا أكثـر مـن 
منطقة في الضفة الغربية بعد إفشالها العملية السلمية وبالتالي فلم يعد بإمكاننا أن نقف صامتين ومن 

 هنا فان دور روسيا مهم جدا".
نما إسـرائيل هـي مـن تقـوم بالمواجهـة العسـكرية ولكـن مـن  وأضاف: "نحن ال نفكر بمواجهة عسكرية وا 

دوليــا، نريــد مــؤتمرًا دوليـًا تمامــا كــالمؤتمر الـذي اســتطاعت روســيا أن تفرضــه ناحيتنـا فإننــا نريــد حراكـا 
 بشأن إيران".

ولفت شعث إلى انه عقد لقاءات تحضيرية مع المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية وقال: "فـي هـذه 
يطرة المحادثات شرحنا الموقف بشأن المستوطنين الثالثة الذين اختفت آثارهم في منطقة خاضـعة للسـ

اإلســـرائيلية الكاملـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة ولـــم نبلـــع باختفـــائهم إال بعـــد ســـاعات مـــن اكتشـــاف الســـلطات 
اإلســـرائيلية الختفـــائهم ولـــيس لـــدينا أي معلومـــات عـــنهم ويبـــدو أن اإلســـرائيليين أيضـــا لـــيس لـــديهم أي 

 معلومات عنهم".
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مصــنفة )أ( فــي الضــفة الغربيــة وأضــاف: "قلنــا إن الجــيش اإلســرائيلي ينتهــك بشــكل يــومي المنــاطق ال
وبالتالي فإننا نستغرب تحميل إسرائيل لنا المسؤولية عن اختفاء اإلسرائيليين فمن ناحية هم اختفوا في 

 المناطق )ج( ومن ناحية أخرى فان إسرائيل ال تحترم حتى المناطق )أ(".
 45/3/4112، األيام، رام هللا

 

 4115تفاقية الجبهة الشعبية ترفض العمل بمعبر رفح با .02
عليهــا رئــيس  أكــدالخاصــة بمعبــر رفــح والتــي  2005رفضــت الجبهــة الشــعبية العــودة للعمــل باتفاقيــة 

 السلطة محمود عباس في حديثه لصحيفة مصرية.
الشعبية في بيان صحفي، عـن اسـتغرابها السـتمرار التمسـك بهـذه االتفاقيـة الظالمـة والمجحفـة  وأعربت

حّكــم االحــتالل اإلســرائيلي فــي المنفــذ البــري الوحيــد بــين قطــاع غــزة بحــق الشــعب الفلســطيني، وتعيــد ت
 ومصر، بداًل من إعادة النظر في كل االتفاقات الموقعة مع االحتالل ووقفها.

رفضــها العــودة للعمــل وفــق هــذه االتفاقيــة التــي تشــكل قيــدًا علــى حركــة المــواطنين، والتــي تعيــد  وأكــدت
جراءاتهاالعتبار لدور االحتالل  ألمنيـة علـى المعبـر بعـد سـبع سـنوات مـن مغادرتـه لـه، وهـي بـذلك ا وا 

 تقّدم خدمة خالصة لالحتالل.
تشكيل لجنة للمتابعة واإلشراف على ترتيبات فتح معبر رفح، بشكٍل كامل، وضمان حرية  إلىودعت 

ات التنقل للمـواطنين، فضـاًل عـن بحـث سـبل التبـادل التجـاري مـن خـالل المعبـر، بعيـدًا عـن أي التزامـ
 باتفاقيات أخرى.

 42/3/4112، فلسطين أون الين

 

 حماس: الحملة اإلسرائيلية تجاوزت اختفاء المستوطنين .03
قالــت حركــة حمــاس، إّن الحملــة العســكرية اإلســرائيلية المتواصــلة فــي الضــفة الغربيــة، تجــاوزت عمليــة 

 اختفاء المستوطنين الثالثة.
فــي تصــريح نشــر اليــوم الثالثــاء، إّن مــا تقــوم بــه  وقــال فــوزي برهــوم، المتحــدث الرســمي باســم الحركــة

 )إسرائيل( من اعتقاالت، ومداهمات وا غالق للمؤسسات تجاوز عملية اختفاء المستوطنين الثالثة.
وأضــاف:" )إســرائيل( تســعى لفــرض وقــائع علــى األرض، تهــدف إلــى إضــعاف الفلســطينيين، وتوجيــه 

لـــــى الســـــلطة مـــــن أجـــــل االســـــتمرار فـــــي ضـــــربة لحركـــــة "حمـــــاس"، وتعطيـــــل المصـــــالحة، والضـــــغط ع
 المفاوضات والتنسيق األمني".

 42/3/4112، فلسطين أون الين
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 الفلسطينيين لن ينجح في استئصال المقاومة البردويل لـ"قدس برس": التصعيد ضد   .04

قلــل القيــادي فــي حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" الــدكتور صــالح البردويــل مــن : غــزة )فلســطين(
ضعافها، وأكد أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية الرهان على  الخيار األمني لضرب المقاومة الفلسطينية وا 

بنيامين نتنياهو يحاول إعادة تجريب الخيار األمني مع الفلسطينيين لكن فـي ظـروف مغـايرة المقاومـة 
 فيه أصلب عودا مما كانت عليه في السابق.

ــــ "قـــدس بـــرس" إلـــى أ ن التصـــعيد األمنـــي اإلســـرائيلي ضـــد الشـــعب وأشـــار البردويـــل فـــي تصـــريحات ل
 الفلسطيني في الضفة وتشديد الحصار ضد قطاع غزة لن يزيد المقاومة إال قوة.

ذا عمـد لتكرارهـا ثالثـة فـإن هـذه المـرة  وأضاف: "لقد جرب االحتالل الحـرب علـى قطـاع غـزة مـرتين، وا 
 الفلسطيني".ستكون مغايرة، وستأتي على رأسه وعلى رأس المتواطئين ضد الشعب 

وحــول عمليــة اختطـــاف المســتوطنين الثالثــة فـــي الخليــل، قــال البردويـــل: "حتــى اآلن الروايــة الوحيـــدة 
الموجــودة علــى هــذه العمليــة هــي روايــة االحــتالل لــيس إال، والمصــدر الوحيــد لمعرفــة هــذه القصــة هــو 

ل تريــد تجــاوز ذلــك عبــر االحــتالل، فلــم يعلــن أي طــرف فلســطيني مســؤوليته عــن العمليــة، لكــن إســرائي
 لضرب "حماس" والمقاومة".

على صعيد آخر كشف البردويل النقاب عن أن مسار المصالحة يتعرض لصـعوبات كبيـرة ولضـغوط 
إســرائيلية وخارجيــة إلجهاضــه، وقــال: "حتــى ال تــزال الــوزارات والمؤسســات فــي قطــاع غــزة تــدار بشــكل 

ء الوزارات والموظفين في القطاع، وهذا أمـر ذاتي عندما رفض كثير من وزراء الضفة االتصال بوكال
محيـــر حقيقـــة ومثيـــر للغرابـــة، فـــنحن اخترنـــا هـــؤالء الـــوزراء لتحمـــل المســـؤولية لكـــن تبـــين أن المواقـــف 
الحزبية هي التي تحكمهم وليس المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب الفلسطيني. وباستثناء وزراء غزة 

اء فـــي الضـــفة يســـتنكفون عـــن تحمـــل مســـؤولياتهم مـــع الـــذين يعملـــون فـــي مؤسســـاتهم فـــإن بـــاقي الـــوزر 
وكالئهــم ومــوظفيهم فــي القطــاع. ولــذلك نحــن نطالــب الــرئيس محمــود عبــاس أن ال يخضــع للضــغوط 

 والدولية إلنهاء المصالحة، وأن يستمر في تبنيه لهذا الخيار"، على حد تعبيره.   اإلسرائيلية
 44/3/4112قدس برس، 

 
 شاليط من محرري صفقة عشرةبعدم اإلفراج عن  تطالباإلسرائيلية النيابة  .05

ذكـــر الموقـــع االلكترونــــي لصـــحيفة "يـــديعوت أحرونــــوت"  :ترجمــــة خاصـــة -القـــدس دوت كـــوم -غـــزة
العبريــة، مســاء اليــوم الثالثــاء، أن النائــب العــام اإلســرائيلي "يهــودا فاينشــتاين" قــدم طلبــا بإلغــاء اإلفــراج 
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لعســـكرية المتواصـــلة فـــي الضـــفة، وجمعـــيهم مـــن محـــرري فلســـطينيين اعتقلـــوا خـــالل الحملـــة ا 20عـــن 
ســرائيل عــام   2000أفــرج خاللهــا عــن  2022صــفقة "وفــاء األحــرار" التــي تمــت بــين حركــة حمــاس وا 

 أسير فلسطيني مقابل الجندي اإلسرائيلي "جلعاد شاليط".
ئيليين وعمـالء. ووفقا للموقع فإن األسرى العشرة حكم علـيهم سـابقا مـدى الحيـاة بـتهم تتعلـق بقتـل إسـرا

التــي كانــت  األحكــاممبينــًة أن النائــب العــام قــال إن الهــدف مــن هــذا الطلــب مواصــلة اعتقــالهم وقضــاء 
 مقررة قبيل اإلفراج عنهم.

وأشار الموقع إلى أن قاضي المحكمة الجزئية سوف يناقش ملفات المعتقلين قبيـل قـرار اإلفـراج عـنهم 
 ". على حد وصفه.إرهابيةت "ودراسة إمكانية عودتهم إلى تنفيذ عمليا

 42/3/4112، القدس، القدس

 

 محكمة تابعة للسلطة تمدد اعتقال قيادي في حماس .06
حركـــة ( اعتقـــال القيـــادي فـــي 6|24مـــددت محكمـــة صـــلح نـــابلس اليـــوم الثالثـــاء ): رام هللا )فلســـطين(

مقــرر اإلفــراج يومــا، بعــد أن كــان مــن ال 25"حمــاس" الشــيخ نزيــه أبــو عــون لمــدة  ةاإلســالمي المقاومــة
 عنه.

وأشارت مصادر مقربة من عائلة المعتقل السياسي أبـو عـون أن المحكمـة التابعـة للسـلطة الفلسـطينية 
( اإلفراج عن أبو عون، وبعد قرار اإلفـراج تـم عرضـه علـى النيابـة مـرة 6\22أمس األحد ) أولقررت 
 هناك مادة جديدة. أنبحجة  أخرى

الجنيــد" حيــث يــتم احتجــاز القيــادي أبــو عــون ومــن خــالل وأفــادت مصــادر خاصــة مــن داخــل ســجن "
بعـــض أهـــالي المعتقلـــين الـــذين زاروا أبنـــائهم أنـــه معـــزول لوحـــده، إضـــافة إلـــى أن ذويـــه ممنـــوعين مـــن 

 زيارته.
 44/3/4112قدس برس، 

 

 عزام األحمد يبحث مع عباس إبراهيم تحضيرات انتشار القوة األمنية في مخيم عين الحلوة  .07
صل المسؤول الفلسطيني عزام األحمد، أمس، إلى لبنان آتيـًا مـن رام هللا فـي فلسـطين و : محمد صالح

المحتلة. وُوصفت زيارة األحمد بـ"المهّمة جدًا"، كونهـا ستضـع حـدا نهائيـًا لكـل اللغـط المتعلـق بانتشـار 
صـبحي ابـو الوطني الفلسطيني" في لبنان  األمنفي عين الحلوة وتعيين مساعدين لقائد " األمنيةالقوة 

 عرب، في ظّل ما تّم تداوله عن احتمال تسمية المسؤول الفلسطيني منير المقدح في هذا المنصب.
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، إبـــراهيمالعـــام اللـــواء عبـــاس  لألمـــنوأّكـــدت مصـــادر فلســـطينية وصـــول األحمـــد ولقـــاءه بالمـــدير العـــام 
لحلـوة وعديـدها ومسـألة فـي عـين ا األمنيـةووصفت نتائج االجتماع بـ"االيجابية جدا لجهة انتشار القوة 

 تغطية النفقات المالية المترتبة على االنتشار".
وأشارت إلى أن األحمد زار مخيم الرشيدية في صور لإلشراف على تخريج "دورة العودة" التي تنظمها 

عنصـــرا خضـــعوا لتـــدريبات عســـكرية وأمنيـــة، علـــى أن تشـــارك  250حركـــة "فـــتح" ويشـــارك فيهـــا نحـــو 
 في عديد القوة األمنية. مجموعة من المتخرجين

المســـؤولين الحـــزبيين التـــاريخيين لجهـــة عالقتـــه بــــ"فتح" و"منظمـــة  أحـــدكمـــا التقـــى األحمـــد فـــي بيـــروت 
التحرير الفلسطينية"، فيما رفضت المصـادر اإلفصـاح عـن اسـمه، واصـفًة اللقـاء بــ"الخاص ويـأتي فـي 

 التشاور". إطار
  45/3/4112، السفير، بيروت

 
 : القوة األمنية المشتركة تستعد لالنتشار في مخيم عين الحلوةالفلسطينيةلجنة االرتباط  .08

عرب اللمسات  أبووضعت "لجنة االرتباط الفلسطينية" التي شكلت مؤخرا برئاسة اللواء : محمد صالح
 15، إذ سيشـــارك فيهـــا 250الــــ  األمنيـــةقيـــادة وضـــباط وعناصـــــر القـــــوة  أســـماءعلـــى اختيـــار  األخيـــرة

" و"أنصــار اإلســالميةآخــرون مــن "قــوى التحــالف" و"القــوى  15فــتح وفصــائل "المنظمــة" و عنصــرًا مــن
 هللا".

النــــايف" أن "كــــل الفصــــائل  أبــــووأّكــــد عضــــو "لجنــــة االرتبــــاط الفلســــطينية" وممثــــل منظمــــة التحريــــر "
نمـا مـن  الفلسطينية جاّدة في مسألة انتشار القوة األمنيـة، وذلـك لـيس بهـدف تسـجيل حـدث إعالمـي، وا 

حســن نيــة القــوى والفصــائل والمنظمــات الفلســطينية تجــاه مــا يطلــب منهــا مــن قبــل الســلطة  إثبــاتاجــل 
المخــيم  أن اإلعــالماللبنانيــة، ومــن اجــل وضــع حــد لكــل مــا يقــال عــن عــين الحلــوة ويحكــى فــي وســائل 

 ة".مرتبطة بداعش او بالقاعد وأخرىومجموعات نائمة  إرهابيةتتواجد فيه خاليا  أمنيةبات بؤرة 
"أننــا ســنقدم كــل مــا تطلبــه الســلطة اللبنانيــة منــا فــي عــين الحلــوة لجهــة إراحــة  إلــىالنــايف  أبــو وأشــار

المخيم واللبنانيين"، معلنًا أّن "انتشـار القـوة األمنيـة سـيترافق مـع عقـد مصـالحات عائليـة وتنظيميـة فـي 
عـــن كـــل محـــاوالت  إلبـــالغوا األمنيـــةبمـــد يـــد المســـاعدة للقـــوة  األهـــاليمطالبـــة  إلـــى إضـــافةالمخـــيم، 
 اللبناني". باألمنالمخيم او  بأمن لإلخالل

 45/3/4112، السفير، بيروت
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 "إسرائيل"ملتزمة بمحاربة  حماسنتنياهو: مشعل أثبت أن  .09
اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تصريحات خالد مشعل رئيس المكتب : األناضول

سالمية حماس، أمس، أثبتت أن حماس ملتزمة بمحاربة )إسرائيل( السياسي لحركة المقاومة اإل
 وجميع مواطنيها.

وقال نتنياهو، في مستهل لقاء العمل المشترك للحكومتين اإلسرائيلية والرومانية الذي عقد في القدس 
الغربية، اليوم الثالثاء: "لقد سمعنا أمس زعيم حركة حماس خالد مشعل يشيد ويدافع عن اختطاف 

 ثة شبان إسرائيليين أبرياء كانوا في طريقهم إلى بيتهم عائدين من المدرسة".ثال
وأضاف نتنياهو أنه "بذلك أكد مشعل مرة أخرى على أن حماس ملتزمة بمحاربة )إسرائيل( وجميع 

 مواطنيها، كما هي ملتزمة بمحاربة أي يهودي أينما تواجد في العالم".
 42/3/4112، فلسطين اون الين

 
 هدافهاأحققت  بالضفة حماس ضد  العملية  :يعلون .21

د ب أ: قال وزير الدفاع االسرائيلي موشيه يعالون ان الوصول الى الشبان االسرائيليين  –تل أبيب 
 الثالثة المخطوفين والى خاطفيهم هو مسألة وقت ليست اال.

بحسب  لثالثاء،ا أمسجاءت تصريحات يعالون خالل جولة قام بها قرب المنطقة الحدودية مع لبنان 
 .اإلسرائيليةاالذاعة 

 المخطوفين بسالم. بإعادةمتعهدا  "اننا في االتجاه الصحيح  "واكد يعالون
وقال ان عدد االعتقاالت في صفوف نشطاء حماس في المناطق قد انخفض ليس بسبب تعليمات 

كبير واوضح من المستوى السياسي وانما بسبب كون العملية ضد حماس قد حققت اهدافها الى حد 
 ان العمليات ستستمر كلما اقتضت الضرورة.

 45/3/4112، القدس العربي، لندن
 
 تثبت مسؤولية حماس عن اختطاف المستوطنين الثالثةدامغة أدلة  تمتلك : "إسرائيل"ليبرمان .20

غة أكد وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان أن اسرائيل تملك ادلة دام: أحمد رمضان -رام هللا 
 تثبت مسؤولية حركة حماس عن اختطاف الشبان الثالثة.
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إسرائيل لن تسلم بمحاوالت بعض الجهات شرعنة حركة حماس على الحلبة الدولية كما "وأضاف أن 
لم تقرر بعد، ما اذا "، مشيرًا الى ان اسرائيل "فعل مبعوث االمم المتحدة الى المنطقة روبيرت سيري

 ."او ستكتفي بتوبيخهكانت ستبادر الى ابعاد سري 
 45/3/4112، المستقبل، بيروت

 
 إسرائيليشاب  نتغاضى عن مقتل لن: ةليبرمان يهدد سوري .22

اتهم وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان، أمس، القوات السورية بإطالق صارول من : ا ف ب
في الجوالن  2948الجانب السوري، أسفر األحد الماضي عن مقتل مراهق من فلسطينيي العام 

 السوري المحتل.
حصلنا على كافة التحليالت والمعلومات "وقال ليبرمان، في حديث إلى اإلذاعة العامة اإلسرائيلية، 

قوات )الرئيس بشار( ". وأضاف "االستخبارية، ومن الواضح أن )المسؤول( هو السلطات السورية
السيارات التي توقفت بالقرب من الحدود، األسد أطلقت النار باتجاه المواطن اإلسرائيلي وباتجاه 

 ."وعليها )القوات السورية( أن تدفع الثمن
، "هو ما كان يجب أن يحصل، وهو ما سيحصل في المستقبل"وقال ليبرمان إن الرد اإلسرائيلي 

أعتقد أن إسرائيل ردت تماما بالطريقة التي كان ". وتابع "أتمنى أن تكون دمشق تلقت الرسالة"مضيفا 
ب أن نرد بها في هذه الحالة، وفي كل الحاالت األخرى. ال يمكن أن نتغاضى عن إسرائيلي يقتل يج

 ."بدم بارد وال نسائل أحداً 
 45/3/4112ت، السفير، بيرو 

 
 وحدة عسكرية خاصة إلحباط أي  هجوم على طول الحدود مع سورية يشكلالجيش اإلسرائيلي  .23

أن التطورات األخيرة على الحدود مع الجوالن  كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية: يحيى دبوق
والتهديدات المتزايدة فيه، وآخرها عملية األحد الماضي، دفعت الجيش اإلسرائيلي الى تشكيل وحدة 
عسكرية خاصة لإلحباط المرّكز، تُناط بها مهمة صّد الهجمات من الجانب السوري، والمساعدة في 

 لة في مواجهة قطاع غزة ضد الفصائل الفلسطينية.تنفيذ عمليات اغتيال شبيهة بتلك المفعّ 
وقال مصدر عسكري رفيع المستوى لصحيفة يديعوت احرونوت إّن الجيش، وكجزء من االستعدادات 

إلحباط هجمات موضعية ضد إسرائيل على طول  "خاليا هجومية"لمواجهة هذه التهديدات، أقام 
الخرى وفقًا للنموذج القائم في قطاع غزة، مشيرًا الحدود في الجوالن، ومساعدة الوحدات العسكرية ا
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ست في الفترة االخيرة للعمل  220ألحقت بالفرقة المناطقية  "المظلة النارية"الى أّن وحدات  التي ُأسِّّ
 على الحدود مع سوريا، ومن اهم مهماتها التنسيق بين الجهات المختلفة في الجيش لصد الهجمات.

 45/3/4112، األخبار، بيروت
 
 "اإلرهاب أم   "إسرائيل"الفلسطيني عادل و النضالزحالقة: " .24

أكد النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خالل خطاب حجب الثقة عن : 48عرب 
الحكومة اإلسرائيلية في الكنيست، أمس االثنين، رفض التجمع الوطني الديمقراطي، دم  ووصف 

رهابي، مؤكًدا أنه نضال عادل وأن االحتالل االسرائيلي هو نضال التحرر الوطني الفلسطيني باإل
وقال زحالقة إن أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي ملتزمون بأسس العدل واألعراف  االرهاب.

االنسانية وأن العدل هو بوصلة الحزب المركزية في العمل السياسي، العدل هو الدافع والهدف. 
سرائيل هي أم اإلرهاب.وأضاف أن النضال الفلسطيني عادل و   ا 

 42/3/4112، 21عرب 
 
 يقر مشروع قانون إلحياء "ذكرى طرد اليهود من الدول العربية" الكنيست اإلسرائيلي .25

أقر البرلمان اإلسرائيلي "كنيست"، مشروع قانون إلحياء ما تدعي أنه ذكرى "طرد اليهود" : الناصرة
يران عام   .2948من الدول العربية وا 

تشرين الثاني )نوفمبر( من كل عام، يوما وطنيا إلحياء ذكرى طرد اليهود من  30يوم  وحدد القانون
الدول العربية، وذلك رغم أن إسرائيل شجعت وال زالت تشجع هجرة اليهود إلسرائيل، وقامت بعمليات 

 سرية الستجالب اليهود من العديد من دول العالم.
 42/3/4112قدس برس، 

 
 اريس للدول الدائنةب لناديتنضم  "إسرائيل" .26

أعلن نادي باريس للدول الدائنة عضوية إسرائيل للنادي، ليتضمن  :سكاي نيوز عربية -أبوظبي 
 بلدا من الدول الغنية في العالم. 20اآلن 

وقال وزير المالية اإلسرائيلي يائير البيد إن انضمام إسرائيل للنادي يمثل اعترافا إضافيا بالمكانة 
 يل في العالم.االقتصادية إلسرائ

 42/3/4112، سكاي نيوز عربية، ابوظبي
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قــد م عب ــاس رؤوس قــادة حمــاس علــى طبــق مــن ذهــب فلــن ُتقــام الدولــة  لــوإســرائيلي:  ُمحلــل .27

 الفلسطيني ة
قال المحلل السياسّي اإلسرائيلّي المخضرم في حديث لإلذاعة العبرّية  زهير أندراوس: -الناصرة 

اليوم الثالثاء، حنان كريستال: لو قّدم عباس رؤوس قادة حماس على  باللغة الرسمّية )ريشيت بيت(،
 طبق من ذهب، فلن يتوقف االستيطان ولن تُقام الدولة الفلسطينّية، على حّد تعبيره.

قالت الكاتبة اإلسرائيلّية في صحيفة )ه رتس( العبرّية، رافيت هيخت، إّنه ال يوجد زعيم مسلم أْو و 
على احتمال هذه المهانة المتواصلة كمحمود عباس، وأّنه ُيبقي يده ممدودة  مسيحّي أْو يهودّي قادر  

وأضافت أّن أجهزة األمن اإلسرائيلّية تعرف أّن التعاون األمني مع السلطة  ومعلقة دائما طلًبا للسالم.
 الفلسطينّية مهم ألمن إسرائيل وأّن التنسيق األمنّي ما زال قائًما حتى هذه اللحظة.

 42/3/4112، م، لندنرأي اليو 
 

 سرائيلي ة تتبنى سياسة رسمية تتضمن المس  باألبرياء: الحكومة اإل"لميبتس" .28
ان النّية بهدم بيت عائلة المتهمْين "قالت منظمة بيتسيلم االسرائيلية  :الحياة الجديدة-القدس المحتلة 

 ."بقتل بارول مزراحي تعني تبّني سياسة رسمّية تتضّمن المّس باألبرياء
أن المتهمين بتنفيذ العملية سيحاكمان، وفي حال ادانتهما سيواجهان "، أمسوأضافت المنظمة، 

عقوبات سجن طويلة، أّما الثمن الكبير المتمثل في فقدان البيت فسيدفعه أفراد عائلتهما، وهم غير 
 ".مشتبهين بأّي مخالفة كانت

ج بأّن هدم البيوت ليس وسيلة ناجعة الجيش االسرائيلي توصل قبل سنوات الى استنتا"وأوضحت أن 
لمنع العمليات، وثمة اشارات على أّنها تقوم بتشجيع تنفيذ العمليات وليس منعها، وعليه يبدو أّن 
القرار ينبع من الرغبة باالنتقام وجني المكاسب السياسّية، من خالل استغالل الجّو العاّم الصعب 

 ."افالذي يسود اسرائيل على خلفية عملية االختط
نحن نتحّدث عن وسيلة عقابّية وحشّية لم تُنفذ منذ عقد كامل، باستثناء حالة واحدة عام "وقالت: 
2009". 

الهدف الُمعلن من هدم البيوت كان الحاق الضرر بأقارب الفلسطينيين الذين نفذوا أو "وتابعت أن 
يين، لردع الفلسطينيين عن المتهمين بالضلوع في تنفيذ العمليات ضد المواطنين والجنود االسرائيل

تنفيذ مثل هذه العمليات، ومن الناحية الفعلية، كان المتضررون األساسيون من هدم البيوت هم أفراد 
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األسرة، ومن بينهم النساء، والمسنون واألطفال، الذين لم يتحملوا المسؤولية عن أعمال أقربائهم، ولم 
 ."تتهمهم اسرائيل بتنفيذ أية مخالفات

 45/3/4112، لجديدة، رام هللاالحياة ا
 
 على مصير نظام األردن بعد تقدم "داعش" إسرائيليقلق تقرير:  .29

الهائلة لالنهيار  االستراتيجية" رسمية من التداعيات إسرائيليةحذرت محافل ": صالح النعامي –غزة 
لنظام السريع للجيش العراقي وتقدم تنظيم "داعش" في العراق، سيما في كل ما يتعلق بمصير ا

 األردني.
ما تخشاه  إن أكثرونقل المعلق العسكري رون بن يشاي عن قيادات عسكرية صهيونية بارزة قولها 

تل أبيب هو أن يؤثر تقدم "داعش" في العراق على استقرار نظام الحكم في األردن، بحيث يتم تهديد 
 التعاون األمني والوثيق المتواصل بين تل أبيب وعمان. 

ه أمس النسخة العبرية لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، شدد بن يشاي على أن وفي مقال نشرت
"إسرائيل" ترى أن استقرار النظام األردني ضروري جدًا للحفاظ على أمن مستوطناتها في الضفة 
الغربية وعمقها االستراتيجي بشكل عام، مشيرًا إلى أن هناك عالقة وثيقة بين بقاء النظام األردني 

 لطة الفلسطينية الملتزمة أيضًا بالتعاون األمني.وبقاء الس
وشدد بن يشاي على أن حلول نظام حكم إسالمي محل النظام الملكي القائم في األردن يمثل 

 "سيناريو رعب" يفزع منها صناع القرار في تل أبيب.
أية  ونوه بن يشاي إلى أن "إسرائيل" تطالب دومًا بمواصلة االحتفاظ بمنطقة غور األردن ضمن

تسوية سياسية وترفض إزالة المستوطنات المتواجدة فيها "ألنها تدرك أن تهاوي النظام الملكي في 
 عمان هو سيناريو منطقي ومعقول.

واستدرك بن يشاي قائاًل إنه على الرغم من المخاوف اإلسرائيلية على مستقبل النظام في األردن، إال 
حقيقة أن النظام يحظى بدعم غير متردد من قبل أن صناع القرار في تل أبيب يدركون أيضًا 

الجيش والمؤسسة األمنية األردنية، مشيرًا إلى أن النظام يحرص على أن يكون قادة الجيش من 
 القبائل البدوية المعروفة بوالئها له.

وأوضح بن يشاي أن األردن يحظى بدعم نظام الحكم في السعودية والواليات المتحدة، حيث أن 
المتحدة تدرك أن سقوط النظام األردني سيفضي إلى المس باستقرار نظام الحكم في  الواليات

 الرياض وبالتالي المس بواردات الطاقة من المنطقة.
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وفي ذات السياق أوضح المحلالن البارزان هيرب كينون وميخائيل ويلنير أن السقوط المدوي للجيش 
أجزاء من العراق عمق أزمة انعدام الثقة تجاه العراقي ونجاح العشائر و"داعش" في السيطرة على 

 الواليات المتحدة لدى صناع القرار في تل أبيب.
وفي مقال نشرته صحيفة "جيروسلم بوست" في عددها الصادر اليوم، نقل كينون وويلنير عن مسؤول 

يار دوالر مل 25أمني صهيونية كبير قوله: "إن كانت القوات العراقية التي أنفقت الواليات المتحدة 
على تدريبها قد انهارت على هذا النحو، فكيف باإلمكان االعتماد على موضوعية وصوابية 

 السياسات األمريكية في المنطقة".
وأشار كينون وويلنير إلى أن االستنتاج الذي وصلت إليه دوائر صنع القرار في تل أبيب يتمثل في 

غور األردن" أو تفكيك أي من مستوطناتها في أية أنه ال يجوز مجرد التفكير في التخلي عن منطقة "
 تسوية سياسية للصراع مع السلطة الفلسطينية.

وأكد كينون وويلنير أن االفتراض السائد لدى دوائر صنع القرار في تل أبيب أن النظام الملكي في 
ا األردن في عمان مرشح للسقوط وبالتالي فأن "إسرائيل" يمكن أن تفقد المنطقة العازلة التي يمثله

 حال اجتاحته القوى المتطرفة.
ونوه كينون وويلنير إلى أن المحافل الرسمية في تل أبيب تؤكد أن التقدم الكبير لداعش دلل بالنسبة 
لصناع القرار في تل أبيب على أن حكومة نتنياهو تصرفت بحكمة عندما رفضت الخطة التي قدمها 

حالل وزير الخارجية األمريكي جون كيري لحل ال صراع، ألنها تضمنت اقتراح بإخالء غور األردن وا 
 قوات دولية تشرف الواليات المتحدة على تدريبها.

 42/3/4112، "41موقع "عربي 
 
 حول زيادة اإلنفاق على المستوطنات "إسرائيل"أسئلة في تقرير:  .31

يامين يمارس مشرعون إسرائيليون ضغوطا على رئيس الوزراء بن: سيف الدين حمدان -القدس 
نتنياهو ليرفع ما يصفونه بأنه غطاء من السرية ال مبرر له يحيط بالتمويل المتزايد لمستوطنات 

 بالضفة الغربية.
وتكشف بيانات رسمية لم تنشر واطلعت عليها رويترز أن اإلنفاق على المستوطنين ارتفع بمقدار 

من أن اإلنفاق على ويشكو البعض  2009الثلث بعد أن تولى نتنياهو رئاسة الوزراء في 
 المستوطنات يختفي وسط أدغال الميزانية المتشعبة.
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وتشجب الواليات المتحدة وحلفاء إسرائيل في أوروبا النشاط االستيطاني باعتباره عقبة غير مشروعة 
أمام إقرار السالم مع الفلسطينيين. لكن المستوطنات باتت تواجه اآلن موجة جديدة من العداء داخل 

ن جانب دافعي الضرائب الذين يتشككون في أن الدولة تقدم أموالهم من باب خلفي إلى قلة إسرائيل م
 قليلة لها صوت عال.

قال أليعازر ستيرن عضو البرلمان عن حزب الحركة الليبرالي الذي تتزعمه تسيبي ليفني رئيسة وفد 
وأقولها لكم.. أواجه  التفاوض في محادثات السالم مع الفلسطينيين "أنا عضو في اللجنة المالية

 احتياال."
أضاف "األموال مخفية. يتم جمع بنود معا بحيث يجري التصويت على مادة لها ما يبررها ثم يزجون 

 بالمال داخل هذه المادة."
كان نتنياهو قد تخلى عن اعتراضه على قيام دولة فلسطينية بعد أن أصبح رئيسا للوزراء عام 

البناء اإلسرائيلي في الضفة الغربية ويرفض ما يقوله الفلسطينيون  لكنه يدافع عن التوسع في 2009
 من أن هذا يظهر عدم جديته إزاء حل الدولتين.

وفي حين أن زيادة اإلنفاق على المستوطنات تظهر تمسك نتنياهو باالحتفاظ ببعض األراضي 
ء الطبقة المتوسطة إزاء المحتلة في أي اتفاق للسالم مع الفلسطينيين أصبح هذا اإلنفاق مثار استيا

ودفع بمشرعين جدد إلى البرلمان  2022الوضع االقتصادي وهو ما فجر احتجاجات بالشوارع عام 
 في العام الماضي لتحدي رئيس الوزراء اليميني.

ومع حملة المناداة بالشفافية التي تلقى تأييدا من بعض النواب الجدد أمرت المحكمة العليا األسبوع 
 المالية بإدخال تعديالت على قواعد اإلشراف على الموازنة. الماضي وزارة

ودافع عضو اللجنة المالية البرلمانية المؤيد للمستوطنين عن العملية القائمة حاليا. لكن مسؤوال 
حكوميا كبيرا قال لرويترز إن هناك قدرا من التشويش.. ال بغرض استخدام أموال دافعي الضرائب 

 من أجل تثبيط المنتقدين األجانب للمستوطنات.في محل غير محلها ولكن 
 وأقر "نحيط األرقام بستار من التكتم... مادام هناك من يهول ويستخدمها ضد إسرائيل."

واحتمال أن تتخلى أي حكومة عن التكتالت االستيطانية الكبرى احتمال ضعيف. وكثير ممن 
طرا يؤيدون أيضا فكرة وجود إسرائيليين يتذمرون على التكلفة أو يرون في المستوطنين المتشددين خ

في المستوطنات الكبرى على الضواحي التي هي بمثابة جدار عازل بين القدس والمدن العربية في 
 الضفة الغربية.
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ومن ثم فإن الخالف قد ال يغير من الحسبة المعتادة التي شهدت في أبريل نيسان انهيارا جديدا 
يات المتحدة مع الفلسطينيين وسط خالف حول توسيع للمحادثات التي توسطت فيها الوال

 المستوطنات الكبرى.
لكن الخالف على المال أزاح الستار عن االنقسامات في الرأي العام اإلسرائيلي حول القضية ووضع 
زعماء المستوطنين في وضع الدفاع خشية حرمان بعض المواقع خاصة تلك المثيرة للجدل والنائية 

د وزير المالية اإلسرائيلي يائير البيد نفسه االنتقادات لمثل هذا اإلنفاق. غير أن ويقو  من األموال.
التأييد الذي يناله المستوطنون بين أحزاب المعارضة يفوق كثيرا حتى اآلن ما يردده المنتقدون داخل 

 الحكومة االئتالفية.
 

 * زيادة اإلنفاق
تي تؤوي أكثر من نصف مليون نسمة يمثلون االتفاق على حجم التكلفة اإلجمالية للمستوطنات ال

حوالي ستة في المئة من اإلسرائيليين أمر مستحيل.. إن لم يكن لشيء فعلى األقل ألن اآلراء تختلف 
على كيفية إسهامها في تكاليف ومزايا االحتالل العسكري لتلك األراضي التي احتلتها إسرائيل عام 

2961. 
زءا من إنفاق الدولة على المستوطنين. ويشمل هذا الجزء لكن مكتب اإلحصاء المركزي يحسب ج

تكلفة بناء المنازل والمنش ت األخرى والدعم المقدم مقابل العيش في ظروف صعبة وتكلفة توفير 
 الطاقة وكذلك المواصالت والطرق وغيرها من البنى التحتية التي ال يحتاجها الجيش.

تساعد واشنطن  2003بموجب بنود اتفاق أبرم عام ويجري جمع هذه البيانات للواليات المتحدة 
بمقتضاه إسرائيل بضمانات قروض لكنها تحتفظ بالحق في خفض حجم تعهداتها بالمبل  الذي تنفقه 

من  2005و 2003مليار دوالر إجماال في عامي  2.2إسرائيل على المستوطنات. وتم خصم 
 ضمانات حجمها تسعة مليارات دوالر.

لكن رويترز تمكنت من االطالع على بيانات مكتب اإلحصاء المركزي خالل  والتقرير لم ينشر
وارتفاعه منذ  2003العشر سنوات األخيرة أو نحو ذلك. وأظهرت البيانات تراجع اإلنفاق من عام 

 160.1انخفض المبل  إلى  2004مليار شيقل في  2.025حين انتخب نتنياهو. فمن  2009
وهو آخر عام  2022ماليين دوالر( في  305مليار شيقل ) 2.05لكنه قفز إلى  2009مليون في 

اتجاها  2023وتظهر البيانات الفصلية التي تغطي كل ثالثة شهور من عام  كامل شملته البيانات.
 وامتنع مكتب نتنياهو عن التعليق. ثابتا.
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اق على وسئل المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية إدجار فارجيز عن الزيادة في اإلنف
المستوطنات فأحجم عن التعليق على البيانات لكنه قال "نحن نعتبر المستوطنات غير مشروعة 

 ونقول دوما إن النشاط االستيطاني غير مفيد وله أثر معاكس لهدف تحقيق حل الدولتين."
 والذي مثل هو 2022مليار شيقل في  366واألرقام ضئيلة مقارنة بإنفاق الدولة الكلي الذي بل  

 .2009في المئة عنه عام  23.5نفسه زيادة بنسبة 
وال تشمل األرقام أمورا مثل اإلنفاق على الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية لمستوطني الضفة 

ألف نسمة. وتشمل بيانات مكتب اإلحصاء  350الغربية الذين غطتهم اإلحصاءات وعددهم 
مستوطن في  9000لسورية المحتلة كما تشمل ألف إسرائيلي في مرتفعات الجوالن ا 29المركزي 

دماجها  200. وال تشمل 2005قطاع غزة حتى عام  ألف إسرائيلي يعيشون على أرض تم ضمها وا 
 مليون فلسطيني في الضفة الغربية. 2.1ويعيش نحو  في بلدية القدس التابعة إلسرائيل.

 
 * تحويالت "خفية"

شيقل لكل فرد من السكان  3630لحكومة المركزية قدمت تشير التقارير المالية للبلديات إلى أن ا
وهو ما يزيد بواقع الثلثين عن المتوسط المعتاد في بقية  2022لدعم بلدات المستوطنين في عام 

 شيقل للفرد. 2282أنحاء إسرائيل وهو 
 قالت ستاف شافير التي انتخبت في البرلمان العام الماضي عن حزب العمل "حين يكتشف الناس أن
هناك من يأخذ أكثر .. أكثر بكثير لمجرد أنه يعيش في األراضي )المحتلة( وألن بضعة سياسيين 

 يريدون جذب الناس إلى هناك إلعاقة عملية السالم.. فالبد وأن يشعروا باالنزعاج."
وأضافت "هذا يزعج الجميع.. ال اليساريين فقط. كلنا ندفع ضرائب." وطعنت شافير في قواعد 

موازنة في المحكمة العليا وحصلت على حكم قضائي األسبوع الماضي يمنح وزارة المالية مراجعة ال
 واللجنة المالية بالبرلمان ثالثة أشهر لالتفاق على التعديالت التي لم توضع بعد.

وشافير عضو في اللجنة المالية وكانت ممن قادوا االحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة التي 
. وقالت إن لجنتها البرلمانية توافق على أوجه اإلنفاق دون أن تتوافر 2022ل عام اجتاحت إسرائي

 لديها كل تفاصيلها.
وفي تعليق يحمل في فحواه نفس ما ذكره زميلها ستيرن قالت "طريقة اإلخفاء تتمثل في تحويل مبال  

كاملة بما هو ضخمة... بهدوء من خالل اللجنة المالية حيث معظم المشرعين ليسوا على معرفة 
 مطروح على الطاولة."
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وقال موشي جافني رئيس اللجنة السابق وهو عضو في حزب ديني في صفوف المعارضة اآلن إن 
 المستوطنين يحصلون على المال "من خالل كل البنود التي يمكن للمرء أن يتتبعها فعال."

ضو كتلة البيت اليهودي التي لكن نيسان سلومينانسكي رئيس اللجنة الذي خلفه في رئاسة اللجنة وع
تشارك في ائتالف نتنياهو أكد أن العملية تتسم بالشفافية التامة ونفى منح المستوطنات أي مزايا 

أما وزير المالية البيد فقد قال إن المستوطنات تلحق ضررا باالقتصاد ككل. وأضاف  غير مستحقة.
المحلي اإلجمالي وبالروابط االقتصادية مع في كلمة ألقاها هذا الشهر "إنها تضر بالنمو وبالناتج 

 العالم."
 42/3/4112، وكالة رويترز لألنباء

 
 الشراكة مع األكراد لخلق ميزان قوى جديد في الشرق األوسط ُمستقبالً  بتعزيزتوصية إسرائيلية  .30

ّن األكراد في ، أكسينيا سفيتلوفااعتبرت محللة الشؤون العربية في القناة "اإلسرائيلية" الروسية التاسعة 
العراق ُيقدمون على عهد جديد، بعد سيطرتهم على مدينة كركوك الغنية بالنفط، ومع نزيف الدولة 
العراقية التي تلفظ أنفاسها األخيرة، ُمشيرة إلى ضرورة الشراكة بين "إسرائيل" وكردستان ألّن ذلك قد 

ت "سفيتلوفا" إلى أّن العالقات يخلق في يوم من األيام ميزان قوى جديد في الشرق األوسط. ولفت
"اإلسرائيلية" الكردية قديمة، حيث كان عمالء استخبارات "إسرائيليون" يعملون في مناطق كردستان 
العراق وُيساعدون السلطات المحلية، كما قامت وحدات كوماندوس "إسرائيلية" بتدريب قوى البشمركة 

إسرائيل" قائم على مصالح ُمشتركة وقيم ُمتبادلة، الكردية، الفتًة إلى أّن التقارب بين األكراد و"
فاألكراد يرون أنفسهم شبهًا لـ "إسرائيل" كونهم دولة غير عربية ُمحاطة بأعداء ُيعارضون استقاللها، 
باإلضافة إلى أّن التقدم التكنولوجي وقوة الجيش والطبيعة المتغيرة للمجتمع "اإلسرائيلي" تجذب 

ا" أن يزداد حجم العالقات بينهما، لكن سبقى طبيعتها سرّية، ألّنه حتى في األكراد. ورّجحت "سفيتلوف
حال حقق األكراد استقاللهم في العراق، فإّن دولتهم ستكون ضعيفة جدًا في بداياتها، فكردستان 
العراقية تعتمد على تركيا في نقل النفط، وتركيا هي أكبر سوق أي إنتاج كردي، باإلضافة إلى أّن 

يران لديها مصلحة في احتواء األكراد في العراق إيران جا رة ذات نسبة عالية من المواطنين األكراد، وا 
 .من أجل االمتناع عن أي تصعيد قومي في المناطق الكردية الموجودة داخل أراضيها

 42/3/4112، 6115التقرير المعلوماتي 
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 يومًا.. األسرى اإلداريون يعلقون إضرابهم عن الطعام 36بعد  .32

وزير شؤون األسرى والمحررين شوقي  أن، 45/3/4112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ذكرت
عن تعليق األسرى اإلداريين إضرابهم عن الطعام، ا أعلن، العيسة ورئيس نادي األسير قدورة فارس

 صباحًا في مركز اإلعالم الحكومي. 20:00والتفاصيل اليوم في مؤتمر صحفي الساعة 
يان صادر عن لجنة الحركة األسيرة نقله المحامي أشرف أو سنينة أنه وفي غمرة هذه وجاء في ب

األحداث وفي ظل هذا العدوان السافر على أهلنا وبعد عدة لقاءات مع قيادة استخبارات السجون 
يوم من االضراب قررنا تعليق اضرابنا وفق اتفاقا  63ورحمة بأهلنا وأسرانا قبيل شهر رمضان وبعد 

يادة استخبارات السجون "اإلسرائيلية"، وسنعلن تفاصيله بعد خروج األخوة المضربين من مع ق
 المستشفيات في بيان تفصيلي لوسائل االعالم.

سفيان ، محمود شبانه، عبد الجابر الفقهاء ووقع التصريح بأسماء لجنة الحركة األسيرة وهم كالتالي:
، عبد الرازق فراجة، جمال حمامر ، داوود حمدان ،أشرف عصفور، فادي عمرو، فادي حمد، الوهادين

 سالم دردساوي
، أن الخليل، من عوض الرجوبوكاالت عن  ،45/3/4112، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

نه  الناطقة باسم النادي أماني سراحنة اكتفت بالقول إن تعليق اإلضراب تم بعد التوصل إلى اتفاق، وا 
  واجدين بغالبيتهم في المستشفيات اإلسرائيلية.سيبحث اليوم مع قادة اإلضراب المت

من جانبه قال المحامي أشرف أبو سنينة لوكالة الصحافة الفرنسية "سمحت االستخبارات اإلسرائيلية 
 قبل أكثر من ستين يوما". بدأوهلألسرى باالتصال بي وأعلمني األسرى أنهم علقوا اإلضراب الذي 

فإن تعليق اإلضراب تم بعد أن   -الدفاع عن المعتقلينوهو وكيل -وحسب المحامي أبو سنينة 
توصل األسرى المعتقلون إلى اتفاق مع االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية سيعلن عن تفاصيله اليوم 

 األربعاء.
وكان مسؤول في وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية قال أمس الثالثاء إن إضراب األسرى 

الحتالل اإلسرائيلي في طريقه للحل بعد ورود رسالة من األسرى تخول الوزارة اإلداريين في سجون ا
 التفاوض عنهم.

ونقل مراسل الجزيرة نت عوض الرجوب عن مدير الوزارة في الخليل إبراهيم نجاجرة كشفه عن رسالة 
م وصلت من األسرى المضربين أوكلوا فيها وزارة شؤون األسرى التفاوض عنهم، وعبروا عن قبوله

 بتعليق إضرابهم مقابل تحديد سقف االعتقال اإلداري بعام واحد فقط.
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من جهتهم سلم ذوو األسرى المضربين أكثر من ستين رسالة لممثلي اللجنة الدولية للصليب األحمر 
في الخليل، ناشدوه فيها نقل معاناتهم والتدخل من أجل اإلفراج عن ذويهم الذين يعتقلون دون تهمة 

 أو محاكمة.
قد أفاد نادي األسير الفلسطيني بارتفاع عدد األسرى اإلداريين في السجون اإلسرائيلية وذلك بتحويل و 

أسيرا أمس إلى االعتقال اإلداري، ليرتفع بذلك عدد من حولوا لالعتقال اإلداري منذ بداية الحملة  22
لي للمعتقلين اإلداريين إلى معتقال، والعدد اإلجما 243العسكرية األخيرة بالضفة الغربية المحتلة إلى 

 أسيرا. 340
 
 ة العسكرية على الضفةحملالمنذ بدء  521عدد المعتقلين إلى األسير: ارتفاع نادي  .33

من جهة اخرى قال نادي االسير أمس إن الجيش االسرائيلي اعتقل منذ بدء حملته للبحث عن ثالثة 
 ركة حماس.نائبا من ح 22فلسطينيا، من بينهم  540مستوطنين مفقودين، 

 51ومن ضمن المعتقلين ايضا، حسب ما ذكرت دائرة االعالم في النادي لوكالة فرانس برس 
سراحهم في صفقة الجندي االسرائيلي جلعاد شاليت التي ابرمتها حركة حماس  وأطلقفلسطينيا سبق 

 .2022مع الحكومة االسرائيلية في العام 
أسيرا،  89أسيرا، ومحافظة نابلس  285ارتفع إلى وقال النادي، إن عدد معتقلي محافظة الخليل 

أسيرا،  23أسيرا، وطولكرم  36أسيرا، والقدس  49أسيرا، ورام هللا  55أسيرا، وجنين  15وبيت لحم 
معتقلين في كل من محافظتي طوباس وسلفيت، ومعتقل واحد من  1أسيرا، إضافة إلى  23وقلقيلية 
 أريحا.

45/3/4112، األيام، رام هللا  
 
 صواريخ إطالقعلى  غارة على قطاع غزة رداً  14 سالح الجو االسرائيلي يشن   .34

غارة على قطاع غزة ردا على  22االربعاء -شن سالح الجو االسرائيلي ليل الثالثاء :أ ف ب- غزة
صواريخ من القطاع الفلسطيني على جنوب الدولة العبرية، كما افادت مصادر امنية  إطالق

 فلسطينية.
لغارات خصوصا مواقع للتدريب تستخدمها فصائل فلسطينية، ولم تسفر عن اصابات، واستهدفت ا

 بحسب ما اضافت المصادر.
 45/3/4112رأي اليوم، لندن، 
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 شخصاً  412في سورية يرفع عدد ضحايا التعذيب إلى  ىفلسطيني قض": مجموعة العمل" .35

عيسى أبو حسان" قضى تحت  محمد“الشاب ذكرت مجموعة العمل في تقريرها التوثيقي اليومي أن 
  التعذيب في السجون السورية، وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من خمسة أشهر.

 الجئًا فلسطينيًا، قضوا تحت التعذيب منذ بدء الصراع الدائر في سورية. 200وكشفت المجموعة أن 
لتعذيب، قضى أربعة عشر الجئًا فلسطينيًا تحت ا 2024وأوضحت أنه خالل شهر حزيران/ يونيو/

 ضحية. 224ليرتفع بذلك العدد إلى 
"إن معظم جثث الضحايا لم يتم تسليمها لذويها، وأنه تم االتصال فقط بأحد  فيما قالت المجموعة:

أفراد عائلة الضحية، إلبالغه بالتوجه لمقرات األمن واستالم متعلقات المعتقل دون أن يسمحوا 
 بالسؤال عن جثمانه.

النظام السوري باإلفصاح عن  قد طالبت من« ن أجل فلسطينيين سوريةمجموعة العمل م»وكانت 
مصير المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، مؤكدة أن ما يجري داخل 

 «.جريمة حرب بكل المقاييس»المعتقالت السورية للفلسطينيين 
أعداد كبيرة من سكانه إلى ساحة الريجة منذ ميدانيًا أشار التقرير إلى أن مخيم اليرموك شهد توافد 

ساعات الصباح الباكر أماًل في تطبيق بنود االتفاق الذي أبرم منذ يومين لفك الحصار عن مخيمهم 
وعودة األهالي إليه، إال أن شيئًا لم يطبق من بنود المبادرة على أرض الواقع، في ظل تضارب 

 تنفيذ االتفاق. األنباء عن السبب الحقيقي الكامن وراء عدم
وفي الجنوب السوري تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين للقصف بالبراميل المتفجرة ما أدى إلى 

 دمار هائل في منازل األهالي.
46/3/4112، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  

 
 /مــايوأيارعــن االحصــائيات للضــحايا الفلســطينيين حتــى نهايــة  ": فــيلم ترويجــيمجموعــة العمــل" .36

4112 
أطلقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عبر قناتها على موقع اليوتيوب فيلمها : لندن

الترويجي القصير بعنوان "مازال المشهد دماء" حيث يتحدث الفيلم عن اإلحصائيات التفصيلية 
، 2024 أيار -للضحايا الفلسطينيين السوريين الذين قامت المجموعة بتوثيقهم حتى نهاية مايو
 متضّمنًا معلومات تفصيلية عن توزع الضحايا في مخيماتهم وتجمعاتهم في سورية.
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" الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خالل األحداث الدائرة في سورية وذلك 2290ويشير الفيلم إلى أن "
أيار  –نهاية مايو  سورية حتىالعمل من أجل فلسطينيي  الموثقة لمجموعةحسب االحصائيات 

" الجئًا فلسطينيًا 34" الجئًا فلسطينيًا داخل سورية و"2256، حيث قضى وفقًا للمجموعة "2024
 خارجها.

" الجئًا فلسطينيًا إثر استهداف مخيماتهم بشكل مباشر، حيث قضى في  2564في حين قضى "
" الجئًا، وفي 96" الجئًا، وفي مخيم الحسينية "213" الجئًا، وفي  مخيم درعا "926ليرموك "مخيم ا

" الجئًا، وفي مخيم النيرب 58" الجئًا ،  وفي مخيم السبينة "13مخيم خان الشيح بريف دمشق "
" الجئًا ، كما قضى في مخيم العائدين بحمص 40" الجئًا، وفي مخيم السيدة زينب "42بحلب "

" الجئًا، وفي 29" الجئًا، وفي تجمع المزيريب بدرعا "32" الجئًا، وفي مخيم حندرات بحلب "33"
" 26" الجئًا، وفي مخيم الرمل في الالذقية "29" الجئًا، وفي مخيم جرمانا "29مخيم العائدين بحماة "

في تجمع ركن " الجئًا، وفي تجمع الذيابية ستة الجئين ، والجئ 22الجئًا، وفي مخيم خان دنون "
 الدين.

" الجئًا  قضوا بسبب أعمل القصف 925أما عن األسباب التي أدت إلى الوفاة  فيؤكد الفيلم أن "
" فلسطينيًا بسبب 455" قضوا إثر استهداف مناطق سكنهم بالسالح الكيماوي، و"33بينهم "

" 249و" " قضوا تحت التعذيب،296" قضوا برصاص قناصة، و"255االشتباكات المسلحة، و "
" الجئًا أعدموا 84قضوا إثر نقص الغذاء والرعاية الطبية بسبب الحصار على مخيم اليرموك، و"

" 48" ألسباب أخرى )ذبحًا اغتيال، أزمات صحية ،حرقًا ، بالسالح األبيض(،   و "55ميدانيًا، و "
اة دون التفاصيل ، " قضوا ألسباب مجهولة حيث وثقت حالة الوف40الجئًا قضوا إثر التفجيرات،   و"

" الجئًا قضوا برصاص االحتالل 21" الجئًا قضوا بعد خطفهم من جهات مجهولة،  و"30و"
 " الجئًا قضوا غرقًا.26)اإلسرائيلي(، و"

 موشن عبر الضغط على الرابط التالي:و يمكنكم مشاهدة البر 
.youtube.com/watch?v=ZP1ScWXV8F4http://www 

42/3/4112، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZP1ScWXV8F4
http://www.youtube.com/watch?v=ZP1ScWXV8F4
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 أربع إصابات بينهم طفالن في انفجار غامض ببيت الهيا .37

أصيب أربعة مواطنين بينهم طفالن مساء اليوم جراء انفجار غامض وقع في بلدة بيت الهيا شمال 
القدرة، إن أربع إصابات وصلت إلى مجمع  أشرفصحة وقال الناطق باسم وزارة ال قطاع غزة.

 الشفاء الطبي من بينهم طفالن بحالة حرجة نتيجة انفجار غامض وقع في بيت الهيا.
42/3/4112، فلسطين أون الين  

 
 غزة تسأل رام هللا عن الكهرباء والرواتب .38

ة التوافق صدر أمس محضر جلسة االجتماع األسبوعي الخاص بحكوم: )األخبار، األناضول(
الفلسطينية التي وعدت بحل المشكالت الناتجة من االنقسام الفلسطيني، لكن أزمة رواتب موظفي 

السابقة ومشكلة الكهرباء في كل من غزة ورام هللا غابتا عن النقاش الذي ترأسه « حماس»حكومة 
يني في اعتصامات . ولم يتطرق بيان المجلس إلى األزمتين، ما حرك الشارع الفلسطالحمد هللارامي 

 احتجاجية، في ظل تهديد نقابة العاملين في غزة بخطوات تصعيدية إن لم تصرف رواتبهم.
البيان لم يذكر أي حل بشأن أزمة الكهرباء المتوقعة في غزة بعد إعالن نفاد الوقود القطري اليوم من 

 وتهديده بتوسيع القطع محطة توليد الكهرباء، إلى جانب قطع االحتالل الكهرباء عن مركز رام هللا
 في مناطق أخرى من الضفة المحتلة بسبب تراكم الديون على السلطة.

ونظم موظفو المهن الصحية في غزة أمس اعتصامًا احتجاجّيًا طالبوا فيه الرئيس محمود عباس 
وحكومة الوفاق بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهور، كذلك طالبوا بوقف سياسة التمييز بين موظفي 

 كومتي غزة ورام هللا السابقتين.ح
أشهر( للمساعدة في دفع رواتب  4مليون دوالر شهريًا )على مدار  20ورغم استعداد قطر لدفع 

موظفي غزة، فإن القضية لم تحسم بعد، وخاصة في ما يتعلق ب ليات تحويل األموال وصرفها، وهو 
 ضان.ألف موظف وعائالتهم مع اقتراب شهر رم 53ما يعلق مصير نحو 

في السياق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن تفاقم األوضاع الصحية في 
وقال القدرة في بيان أمس إّن مستشفيات غزة «. غير الطارئة»القطاع يهدد بوقف العمليات الجراحية 

مسبوق في األدوية وهي تعاني نقصًا حاّدًا وغير »تعمل بالحد األدنى لتأمين الخدمات األساسية، 
 «.والمستلزمات
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، نشر ناشطون فلسطينيون أرقام رئيس وأعضاء حكومة التوافق لتذكيرهم عبر «الفايسبوك»عبر 
الرسائل النصية بما يعانيه القطاع المحاصر. ودعا هؤالء إلى التواصل مع الوزراء لحثهم على حل 

 ضافة إلى فتح المعابر.مشكالتهم، وال سيما أزمة الرواتب وتوقف محطة الكهرباء إ
تعليقًا على ذلك، قال وزير األشغال العامة واإلسكان في الحكومة، مفيد الحساينة، إن هناك مساعي 

 لحل القضايا العالقة في غزة.  والحمد هللاجادة بتعليمات من عباس 
45/3/4112، األخبار، بيروت  

 
 ف العمليات الجراحيةالصحة في غزة تنذر بتفاقم األوضاع بسبب نقص الدواء وتوق .39

أشرف الهور: أنذرت وزارة الصحة في قطاع غزة بتفاقم األوضاع الصحية جراء النقص الحاد  –غزة 
في األدوية والمستهلكات الطبية والوقود والذي وصل إلى معدالت غير مسبوقة بسبب استمرار 

دفعها لوقف إجراء  الحصار اإلسرائيلي بشكل غير قانوني للعام الثامن على التوالي، وهو ما
العمليات المجدولة، في الوقت الذي يستعد فيه السكان للدخول في أزمة كهرباء جديدة، بالتوقف 

 المنتظر لمحطة توليد الكهرباء اليوم عن العمل.
يشكل خطورة بالغة على »وقال الطبيب أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة أن الوضع والحصار 

مليون مواطن يعيشون في  2.9تلبية االحتياجات الصحية لما يزيد عن  قدرة وزارة الصحة في
المحافظات الجنوبية ويتجرعون مرارة اإلغالق المستمر للمعابر التي يتحكم بها االحتالل 

 «.الصهيوني
 222من األدوية األساسية جراء نفاد  %30وفي هذا الصدد أشار إلى وجود نقص ما يزيد عن 

 صنفًا مهددة بالنفاد خالل األسابيع المقبلة. 92يضا أن ما يزيد عن صنفًا منها، الفتا أ
صنفًا  412من المستهلكات الطبية األساسية، جراء نفاد نحو  %55وأكد أن هناك نقص يزيد عن 

 صنفًا مهددة بالنفاد خالل األسابيع المقبلة. 85يزيد عن  وأن مامنها 
ئية دفع وزارة الصحة إلى العمل بخطة محكمة إلدارة وأكد أنه جراء النقص الحاد في األرصدة الدوا

 األزمة.
ولفت إلى النقص المحتمل في ساعات وصول الكهرباء يهدد العمل الصحي، وينذر بتوقف عدد من 

 الخدمات والمرافق الصحية الحيوية.
ج وقال أن أزمة نقص واردات الوقود طالت سيارات اإلسعاف والنقل الصحي، وأنه جراء التي تحتا

ألف لترًا من البنزين شهريًا في الوضع االعتيادي و أن  22ألف لترًا من السوالر و  22إلى نحو 
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الوضع الخطير من النقص الحاد في األدوية و المستهلكات الطبية والوقود قررت وزارة الصحة وقف 
اع غزة من العمليات الجراحية المجدولة والغير طارئة، لتتمكن الطواقم الطبية في مستشفيات قط

تأمين الخدمات الصحية األساسية بحدها األدنى بحسب ما هو متوفر لديها من األدوية والمستهلكات 
من حركتها وفقًا لخطة  %50الطبية، إضافة إلى إعادة جدولة حركة سيارات اإلسعاف وتقليص نحو 

 إدارة األزمة.
محمود عباس بضرورة صرف وفي سياق قريب طالب موظفو المهن الصحية في قطاع غزة الرئيس 

وحذروا خالل وقفت احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء في غزة من  رواتبهم المتأخرة منذ شهور.
 «.خطوات تصعيدية»قيامهم بـ 

45/3/4112القدس العربي، لندن،   
 
 الفقر الحصار يدفع الفلسطينيين في غزة إلى ما دون خط   .41

من  %10نية المناهضة للحصار "اإلسرائيلي" أمس، أن أكدت اللجنة الشعبية الفلسطي: )د .ب .أ(
 الفقر.سكان القطاع الساحلي يعيشون تحت خط 

ألف نسمة  800وذكرت اللجنة في تقرير، أن أكثر من مليون فلسطيني في غزة من أصل مليون و
سالمية، ورصدت وصول معدالت  يعتمدون على المساعدات الغذائية من مؤسسات دولية وعربية وا 

، فيما يبل  معدل دخل الفرد اليومي إلى دوالرين فقط، وأشارت إلى أنه رغم تشكيل %50طالة إلى الب
 القطاع.حكومة وفاق فلسطينية، فإن "إسرائيل" ما زالت تفرض حصارًا مشددا على 

وأضافت "يعيش سكان القطاع تحت الحصار الذي يطالهم في مناحي حياتهم كافة البيئية والصحية 
ة واالجتماعية والتعليمية وغيرها، فضاًل عن عزلهم عن العالم، وذلك من خالل إغالق واالقتصادي

معابر غزة التجارية وفرض حصار بحري محكم ومنع التصدير والتعامل بقوائم الممنوعات التي 
 ".صنف أهمها مواد البناء والمواد الخام الالزمة للصناعة 300تطال 

ل "اإلسرائيلي" معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرق قطاع غزة على صعيد آخر، فتحت سلطات االحتال
 .شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات اإلنسانية 350جزئيًا إلدخال 

45/3/4112الخليج، الشارقة،   
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 رجال أمن إسرائيليون يجرون تدريبًا في المسجد األقصى": مؤسسة األقصى" .40

إن مصلين وطالب علم تصدوا صباح « مؤسسة األقصى للوقف والتراث»قالت : «الحياة» -رام هللا 
أمس لعناصر من االستخبارات اإلسرائيلية ومنعوهم من دخول المسجد القبلي المسقوف ومسجد قبة 
الصخرة في ساحات المسجد األقصى الذي كانوا يجرون، فيما يبدو، تدريبًا عمليًا استعدادًا لشهر 

 .رمضان
ثانية قام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست اإلسرائيلي أمس بجولة في حوش من جهة 

الشهابي المالصق للمسجد األقصى. وقال شهود عيان إن رئيسة اللجنة ميري ريغيف المعروفة 
بتطرفها شاركت في الجولة، وطالبت بالسماح لليهود بالدخول إليه والصالة فيه. وأعلنت ريغف في 

 ا اتفقت مع رئيس بلدية القدس على تهيئة الحوش من أجل قيام اليهود بالصالة فيه.الموقع أنه
وقال ديمتري دلياني، منسق التجمع اإلسالمي المسيحي الناشط في الدفاع عن القدس أن 

مخططات االستيالء على حوش الشهابي يعتبر من أخطر مشاريع األسرلة والتهويد التي تنفذها »
 «. القدس المحتلةسلطات االحتالل في 

45/3/4112، الحياة، لندن  
 
 "إسرائيل"مع األسرى في سجون  طائرات ورقية في سماء غزة تضامناً  .42

من مصطفى حبوش: أطلق عشرات األطفال الفلسطينيين، مساء أمس األول، طائرات ورقية  –غزة 
ن اإلسرائيلية في سماء قطاع غزة تضامنا مع األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام في السجو 

على التوالي، وذلك خالل فعالية نظمتها حركة الجهاد اإلسالمي في مخيم المغازي  62لليوم الـ 
 لالجئين الفلسطينيين وسط القطاع.

45/3/4112القدس العربي،   
 
 م من حماس بتهمة قتل شرطة بسيناءهأشخاص أحد 6الوطن المصرية تزعم: القبض على  .43

عناصر إرهابية "شديدي  3من بمحافظة شمال سيناء، اليوم، القبض محمد مقلد: ألقت أجهزة األ
حضاره في قضايا  الخطورة"، على رأسهم القيادي اإلخواني محمود أبو األقرع، المطلوب ضبطه وا 
استهداف جنود وضباط الجيش والشرطة، وقتل أحد ضباط األمن المركزي في اشتباكات أمام قسم 

 اإلرهابية بالمحافظة. ثاني العريش، وتمويل العمليات
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قرارات من النيابة  1وقال مصدر أمني بشمال سيناء، في تصريح لـ"الوطن"، إن المتهم صادر ضده 
حضاره في قضايا استهداف قوات الجيش والشرطة، وتمكنت القوات من  العامة بالعريش بضبطه وا 

 القبض عليه اليوم، داخل أحد المنازل بحي الصفا بالعريش.
در، أن قوات الشرطة تمكنت من القبض على اثنين من العناصر التكفيرية شديدة وتابع المص

فلسطيني الجنسية(، والذي ينتمي لحركة "حماس"،  -عاًما  35الخطورة، هما حازم نايف محمود )
والمطلوب القبض عليه بتهمة قتل اثنين من مجندي الشرطة أثناء خدمتهما على خزان المياه 

ي، ومحمد زايد الكيالني )شقيق القيادي التكفيري أحمد زايد الكيالني، والذي بالعريش مارس الماض
لقي مصرعه برصاص الجيش الشهر الماضي(، والمطلوب في عدة قضايا استهداف جنود وضباط 
الجيش والشرطة بالعريش، وزرع العبوات الناسفة على طريق مطار العريش الستهداف اآلليات 

 شرطة.العسكرية وقوات الجيش وال
 42/3/4112الوطن، مصر، 

 
 السعودية تدين استمرار االستيطان اإلسرائيلي .44

استمرار النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية »الحياة: دانت السعودية  –جنيف 
مواصلة تل أبيب االنتهاك الممنهج لحقوق اإلنسان الفلسطيني، من القتل واالعتقاالت »و « المحتلة
تداءات وممارسة جميع أنواع القمع والتنكيل والبطش ضد سكان األراضي الفلسطينية والعربية واالع

 «.المحتلة
وفي كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق اإلنسان في جنيف أمس، دان مندوب المملكة الدائم لدى األمم 

ضي الفلسطينية استمرار النشاط االستيطاني اإلسرائيلي وتسارعه في األرا»المتحدة فيصل بن طراد 
المحتلة، واستمرار العلميات العسكرية في غزة، وتكثيف األعمال غير القانونية في الضفة الغربية، 
واستمرار األعمال االستفزازية ضد الفلسطينيين وأراضيهم وأماكنهم المقدسة، وتنفيذ إجراءات أحادية 

ر الواقع، من خالل تسليح الجانب، وخلق وقائع جديدة على األرض اتباعًا لسياسة فرض األم
وتمويل المستوطنين، مع ارتفاع وتيرة عمليات التدمير والهدم العشوائي، ومصادرة المنازل والممتلكات 

قامة المستوطنات اإلسرائيلية على تلك األراضي بغير وجه حق  «.والمزارع، وا 
رمة المقدسات تتعرض له مدينة القدس من حملة عدوانية واستيطانية تنتهك ح»كما ندد بما 

اإلسالمية بتدنيسها من سلطات االحتالل، ومحاولة تغير معالمها، ما يعد انتهاكًا واضحًا لقرارات 
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األمم المتحدة، وتحديًا سافرًا إلرادة المجتمع الدولي، كما أنه يضع العراقيل أمام طريق استئناف 
 «.المفاوضات وتحقيق السالم في المنطقة

 45/3/4112الحياة، لندن، 
 
 نبيل العربي يبحث مع "األونروا" دعم الالجئين الفلسطينيين .45

قنا: بحث األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس، مع المفوض العام لوكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بيير كراهينبول تطورات األوضاع في المنطقة وخاصة ما 

لفلسطينيين والمشكالت التي تواجه عمل الوكالة في مناطق عملياتها، إضافة يتعلق بقضية الالجئين ا
 إلى سبل سد العجز المالي التي تعانيه.

وشدد العربي على ضرورة استمرار الوكالة في أداء عملها وفق المهام المنوطة لتلبية احتياجات 
تمكن من تقديم خدماتها، ودعوة الالجئين الفلسطينيين، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم الدعم لها لت

 في المئة.  1الدول العربية المانحة لتقديم مساهماتها في موازنة األونروا التي تزيد على 
 45/3/4112الخليج، الشارقة، 

 
 القدس العربي: الدفاعات السورية رد ت على المقاتالت اإلسرائيلية وقصفت مجمعًا عسكرياً  .46

أن وحدات من الجيش « القدس العربي»ي حصلت عليها كامل صقر: في معلومات الت -دمشق 
ألوني »السوري رصدت عبور العشرات من مجموعة مسلحة لمقاتلين إسالميين من مستوطنة 

في الجوالن المحتل نحو الشريط المحاذي لقرية الحميدية بريف القنيطرة والمقابلة « هاباشان
أصابت عددًا من أفراد المجموعة وقتلت  لمستوطنة هاباشان فجرى رمي المجموعة بطلقات مدفعية

بعضهم ومن بين القتلى كان موظف إسرائيلي مسؤول عن بوابات العبور التي أنشأتها تل أبيب على 
 الشريط الفاصل لمرور المسلحين إلى داخل قرى القنيطرة. 

لعسكرية السورية، على الفور ردت المدفعية والدبابات اإلسرائيلية بوابل من قذائفها على موقع الوحدة ا
في األثناء أطلقت وحدة إسناد صاروخي سورية صاروخًا متوسطًا أصاب مجمعًا عسكرية في 
مستوطنة ألوني هاباشان يحوي المجمع جنودًا إسرائيليين وآليات عسكرية ومدنية األمر، القصف 

ت تل أبيب السوري تسبب بإصابة جنود إسرائيليين لم تكشف تل أبيب عن إصابتهم، بعد ذلك أعط
القدس »، معلومات 62واللواء  90أوامرها لمقاتالتها الجوية باإلغارة على تسعة مواقع في اللواء 

أن المضادات األرضية السورية ردت بشكل عنيف على الطائرات اإلسرائيلية التي اضطرت « العربي
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لسوري كان قد قام أن الجيش ا« القدس العربي»للتحليق على مسافات مرتفعة جدًا وتؤكد معلومات 
مما خفف الخسائر العسكرية  62و 90بعملية إعادة انتشار وتمويه لمواقع متائبه التابعة للواءين 

 السورية إلى حدودها الدنيا.
 45/3/4112القدس العربي، لندن، 

 
 القناة الثانية العبرية: مخيم الجئين في جنوب الجوالن بمساندة إسرائيلية .47

عبرية أّن مخّيمًا لالجئين السوريين أقيم في األسابيع األخيرة في جنوب سوريا، ذكرت القناة الثانية ال
على مسافة قريبة جدًا من الحدود اإلسرائيلية، مقابل منطقة تل فارس إلى الجنوب من الجوالن 
السوري المحتل. وبحسب موقع القناة، يقع المخّيم الجديد في منطقة تشهد قتااًل بين الجيش السوري 

عارضة المسلحة، وقد لجأ إليه عدد كبير من السوريين هاربين من مناطق القتال في مدينة درعا والم
حيال إقامة المخيم بالقرب من حدودها، إال « لم تتدخل عملياً »وريفها. وقال مراسل القناة إّن إسرائيل 

 «.تواصل تقديم الدعم اإلنساني لمقاتلي المعارضة السورية»أنها سمحت بإقامته و
وأشار التقرير اإلسرائيلي إلى أن المخّيم بدأ بالتشّكل قبل نحو شهر، بعد أن توافدت أعداد كبيرة من 
السوريين آتية من حوران ودرعا نحو الحدود اإلسرائيلية في جنوب الجوالن، حيث نصبت الخيم في 

مال فلسطين المنطقة، بدعم من األمم المتحدة. إلى ذلك، أعلن مستشفى زيف في مدينة صفد في ش
عمليات جراحية، بما يصل إلى  305جريحًا سوريًا، ونفذ  322المحتلة، أنه عالج وحده حتى اآلن، 

يوم عالجي. وبحسب القناة العبرية وصلت كلفة العناية الطبية للجرحى السوريين في هذا  4400
 ماليين دوالر أميركي. 4المستشفى فقط إلى ما يزيد على 

 45/3/4112األخبار، بيروت، 
 
 األمم المتحدة تحذر من خطر اندالع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية .48

أ ف ب: دعا مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان  -نيويورك 
إسرائيل إلى التحلي بضبط النفس في عمليتها للبحث عن اإلسرائيليين الثالثة وعدم اعتماد معاقبة 

 سطينيين في الضفة الغربية.جماعية للفل
فلسطينيًا  350نحن قلقون العتقال أكثر من »وقال فيلتمان أمام مجلس األمن مساء االثنين: 

«. ولسقوط عدد من الجرحى وقتل أربعة فلسطينيين بينهم قاصر في العشرين من حزيران )يونيو(
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إسرائيلية في الضفة الغربية عمليات أمنية  إثرالحصيلة المرتفعة في عدد القتلى على »وأضاف إن 
 «.مثيرة للقلق

تفادي معاقبة »، وطلب من إسرائيل «نوجه نداء لضبط النفس في العمليات األمنية»وقال فيلتمان: 
 «.أفراد بسبب أعمال جديرة بالعقاب لم يرتكبوها شخصياً 

ن األسف إلى ذلك أعرب السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي يرأس المجلس في شهر حزيران، ع
 حول مشروع نص روسي.« لم تتوصل إلى أرضية تفاهم»أمام الصحافيين ألن الدول الخمس عشرة 
من ستة أسطر يذكر خصوصًا أن « إعالن حذر جداً  «وقال إن المسألة تتعلق، كما أوضح، بـ

لكن دولة تمنت لهجة أكثر قوة »الرئيس الفلسطيني محمود عباس دان عملية الخطف. وأوضح: 
وبحسب دبلوماسي «. إسرائيل بينما أرادت أخرى إضعاف النص ولم نتمكن من تقريب المواقفحيال 

 حاضر فان األردن أراد تشديد التنديد بإسرائيل األمر الذي رفضته الواليات المتحدة. 
« يأسف«و« يدين عملية خطف الشبان اإلسرائيليين الثالثة»وأوضح الديبلوماسي أن النص الروسي 

من الفلسطينيين في العملية اإلسرائيلية التي تلت ذلك في الضفة الغربية. واعتبر األردن لمقتل عدد 
في حين رفضت السفيرة األميركية سوزان رايس توجيه أي انتقاد مباشر « ال يكفي األسف»عندئذ انه 
 إلسرائيل.

 45/3/4112الحياة، لندن، 
 
 قابًا جماعياً"األونروا تطالب مصر فتح معبر رفح وتعد  حصار غزة "ع .49

قدس برس: جددت االمم المتحدة مطالبتها للدولة العبرية برفع الحصار المفروض على قطاع  -غزة 
غزة والذي وصفته بانه عقاب جماعي لسكان قطاع غزة، مشيًرا إلى ان االحتالل يعطل مشاريع 

 بحوالي مائة مليون دوالر في غزة.
ث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "اونروا" في غزة وطالب روبيرت تيرنر مدير عمليات وكالة غو 

( مصر بإعادة فتح معبر رفح 4|24خالل لقاء جمعه مع عدد من الصحفيين في غزة الثالثاء )
البري "ألسباب إنسانية وليس قانونية" وذلك بسبب االوضاع المتدهورة لسكان غزة. وقال إن "لدى 

شمل مدارس وعيادات وبنى تحتية تنتظر موافقة مليون دوالر ت 95مشروعا بقيمة  31االونروا 
 الجانب االسرائيلي للبدء فيها".

هي الموافقة الوحيدة منذ اذار  3وأشار الى ان موافقة االحتالل على مشروع الحي السعودي رقم 
 .2023)مارس( 
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ستفيد م ألف 830وأوضح تيرنر ان عدد المستفيدين االن من المساعدات الغذائية في غزة ارتفع الى 
وهو رقم يدل على تدهور االوضاع وليس مصدرا للفخر رغم الجهود اللوجستية الكبيرة التي تبذلها 

 االونروا.
ونفى المسؤول االممي ان تكون لديهم اي معلومات حول عمليات عسكرية اسرائيلية في قطاع غزة، 

 بذلك. أبلغهممشيرا الى ان االحتالل لم يسبق ان 
ك بالقول: "رغم كل ذلك اال انه يخشى ان تتجمع اسباب االحتقان مثل البطالة ولكن تيرنر استدرك ذل

والفقر وا غالق المعابر واألسرى والخطف )خطف االسرائيليين في الخليل( والحصار وعدم دفع 
 وتؤدي الى صراع وتوتير لألوضاع". الحكوميين؛رواتب الموظفين 

صال والمخازن كأي انسان يعيش في غزة وأضاف: "نحن نأخذ احتياطاتنا ونفحص انظمة االت
 ولالستعداد ألي طارئ".

وحول ما الذي يمكن ان تفعله االونروا لمساعدة موظفي حكومة غزة الذين ال يستلمون رواتبهم قال 
 المسؤول االممي: " ال خطط لدينا لمساعدتهم االن، والمفروض ان يستلموا رواتب ال مساعدات".

مليون دوالر فيما يعاني  69بـ  2024ا في ميزانيتها المنتظمة للعام وكشف ان لدى االونروا عجز 
وأضاف: "نحن بحاجة لشراء مواد غذائية  مليون دوالر". 22برنامج الطوارئ في غزة من عجز بقيمة 

 مليون دوالر اخرى". 25مليون دوالر وفي سبتمبر ايضا بـ  25في يوليو القادم بـ 
 42/3/4112قدس برس، 

 
 تدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى تجنب تفاقم التوترات الحاليةبريطانيا  .51

قدس برس: حث وزير الخارجية البريطاني ويليام هي  الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على  -لندن 
تجنب اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤدي لتفاقم التوترات الحالية، وأهاب بكل من يستطيع أن يساعد في 

 وطنين اإلسرائيليين المختطفين أن يتخذ إجراء عاجال باإلفراج عنهم.اإلفراج عن المست
( عن قلقه إزاء مقتل فلسطينيين في الضفة 6|24وأعرب هي  في تصريحات صحفية له الثالثاء )

الغربية، وقال: "مازال يقلقني استمرار اختطاف ثالثة شباب إسرائيليين في الضفة الغربية، وأهيب بمن 
 اإلفراج عنهم اتخاذ إجراء عاجل لإلفراج عنهم". يستطيع يساعد في

وأضاف: "إنني أحث كافة األطراف، ألجل الشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني، تجنب أي إجراءات قد 
 تؤدي لتفاقم التوترات الحالية".

 42/3/4112قدس برس، 
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  بلير يدعو "إسرائيل" إلى ضبط النفس وعدم المساس بالمدنيين .50

إسرائيل أن تتصرف بضبط « الرباعية الدولية»دعا توني بلير، ممثل : أبو سعدى فادي -رام هللا 
المساس  تعمل في المناطق الفلسطينية المأهولة، بما في ذلك في غزة، والتأكد من عدم عندماالنفس، 

ضرورة اتخاذ خطوات  ، إسرائيل إلى«القدس العربي»بالمدنيين، ودعا بلير في تصريح رسمي وصل 
 .الضفة الغربية د من العقبات أمام حرية حركة الفلسطينيين والوصول فيللح

سرائيل، بما في ذلك  وعبر بلير عن قلقه العميق تجاه األحداث الجارية في األراضي الفلسطينية وا 
كنت قد شددت خالل اجتماعي مع »وقال   النطاق،مقتل المدنيين الفلسطينيين، واالعتقاالت واسعة 

الماضي، على أن المجتمع الدولي يدين بشدة خطف  راء اإلسرائيلي نتنياهو األسبوعرئيس الوز 
ويدعو لعودتهم فورًا ودون شروط. كما رحبت بإدانة الرئيس محمود  المراهقين اإلسرائيليين الثالثة

 «.الفظيع العملعباس لهذا 
 52/6/5102القدس العربي، لندن، 

 
 بون بإقالة بلير بسبب انحيازه لـ"إسرائيل"سفراء وسياسيون بريطانيون يطال .52

نواف التميمي: طالب عدد من السياسيين البريطانيين والسفراء السابقين، في عريضة، رئيس  -لندن 
الحكومة البريطانية األسبق توني بلير باالستقالة من منصبه الحالي كمبعوث للجنة الرباعية الدولية 

ه إلسرائيل، ودوره في الحرب على العراق. وتأتي العريضة في منطقة الشرق األوسط بسبب انحياز 
بعد توجيه عدد من القادة السياسيين في بريطانيا اتهاماتهم لبلير بوقوفه خلف األزمة في العراق، 
سرائيل، مؤكدين أنه  وعدم تقدمه أي خطوات من أجل تفعيل عملية السالم بين الفلسطينيين وا 

 «.ي اتصاالته كافةيحاول أن يخدم اإلسرائيليين ف»
وانضم ثالثة سفراء سابقين للمملكة المتحدة في دول الشرق األوسط الى العريضة، التي أطلقها سفير 

السير ريتشارد دالتون، والتي وصفت انجازات بلير في المنطقة بأنها  إيرانبريطانيا السابق لدى 
المسؤولية عن »ة التنصل من ، وانتقدت سعيه الدؤوب لجمع المال، كما اتهمته بمحاول«تافهة»

ومن بين الموقعين على العريضة السفير البريطاني السابق لدى ليبيا «. األزمة الحالية في العراق
( كريستوفر لون ، وعمدة لندن السابق 2995 -2992أوليفر مايلز، والسفير البريطاني لدى مصر )

 امي حقوق اإلنسان مايكل مانسفيلد.كين ليفينغستون، ووزير السجون السابق كريسبين بالنت، ومح
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وقد عمد منظمو العريضة الى إطالق حملتهم في هذا التوقيت الذي يصادف الذكرى السابعة لتعيين 
بلير مبعوثا في الشرق األوسط ممثال للجنة الرباعية، التي تتكون من االمم المتحدة واالتحاد 

حملة رسالة مفتوحة الى كل من وزير الخارجية االوروبي وروسيا والواليات المتحدة. وأرسل منظمو ال
األميركي جون كيري، ووزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، واألمين العام لألمم المتحدة بان 

 كي مون، ومفوضة الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي كاثرين آشتون.
فشل عملية التسوية. وبحسب وتتهم الرسالة بلير بالوقوف الى جانب اسرائيل وارضائها، ما أدى الى 

بعد مرور سبع سنوات على تسلمه منصبه، والذي كان يهدف الى احداث تقدم في عملية »الرسالة، 
 «.السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين، فشل بلير في تحقيق ذلك

 45/3/4112البيان، دبي، 
 
 م بالده لـ"إسرائيل"وزير الدفاع األمريكي يهاتف نظيره اإلسرائيلي ويؤكد استمرار دع .53

 هاتف وزير وزير الدفاع األمريكي تشاك هيغل، نظيره اإلسرائيلي موشيه :فادي أبو سعدى -رام هللا 
إزاء القضايا  معايعلون، وأكد له استمرار دعم بالده السرائيل، اتفق االثنان على مواصلة العمل 

 .األمنية التى تواجهها الدولتان
المتعلقة بالبحث  لبنتاغون ان يعلون اطلع نظيره األمريكي على اخر التطوراتوقال المتحدث باسم ا

التطرق إلى االوضاع على الحدود  تمعن المستوطنين الثالثة المختفية آثارهم منذ عدة أيام، كما 
 .االسرائيلية السورية

 52/6/5102القدس العربي، لندن، 
 
 الوفاق الفلسطينية عن كثبالقنصل األمريكي بالقدس: نراقب عمل حكومة  .54

تطرق القنصل األمريكي العام في القدس مايكل راتني، للمرة األولى : فادي أبو سعدى -رام هللا 
قول  يعنيالمستوطنين الثالثة، حيث قال إن خلق دولة فلسطينية يتطلب قيادة قوية، وهذا  لموضوع

قصاء االمور الصحيحة حتى لو كانت ال تلقى شعبية، و"تعني ته التي تقوم  المجموعاتميش وا 
 ".بخطف اإلسرائيليين الثالثة

إتحاد أبناء رام  لمؤتمرالقنصل األمريكي الذي كان يتحدث أمام المؤتمر السنوي السادس والخمسين 
لكم بأن إسرائيل ستقدم تنازالت فقط  أرجو منكم أن ال تنخدعوا بأولئك الذين يقولون»هللا فلسطين قال 

هددت بالمقاطعة، دولة فلسطين القابلة للحياة ستبنى  رضت لضغط من المجتمع الدولي او إذاإذا تع
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واألنشطة السلمية العقالنية، وسنبدأ برؤية زخم ايجابي لحل الدولتين  القويبالعمل الجاد والتفاوض 
ال  شركاءسهم ال كعمل خيري وحين يرى الفلسطينيون واالسرائيليون أنف كاستثمارالعالم  حين يراه

 ".أعداء
الوضوح منذ  وقت من عدم أكثرربما نحن اآلن في »كما تطرق القنصل األمريكي للمصالحة بالقول 

للسلطة الفلسطينية وتطور  وصولي الى هنا، نحن نراقب عن كثب تطور عمل الحكومة اإلنتقالية
وأكد أن وزير الخارجية «. تتخذالقرارات التي  القرارات وما هي باتخاذجهود المصالحة ومن يقوم 

أصبح يفهم  ألنهالفلسطيني االسرائيلي،  حل للصراع بإيجاداالمريكي جون كيري ال يزال ملتزما 
الطرفين جيدا، ويدرك مدى الصعوبة في أن يسرع نحو  منالقضية جيدا ويعرف الالعبين السياسيين 

ذالحالي، مضيفًا بأن هناك شيء سيتغير ضمن المنال السياسي ا الشكلتنفيذ مسعى طموح بهذا   وا 
 .تحفيز التغيير اإليجابي فإن الوضع سيسوء أكثر للشعوب من طرفي النزاع أجللم نتحرك من 

 52/6/5102القدس العربي، لندن، 
 
 ثقافة المقاومة الفلسطينية في ندوة سويدية .55

سالح في مقاومة االحتالل سمير طاهر: نظم في السويد ندوة حول محور الثقافة ك -ستوكهولم 
يونيو/ حزيران وكان من أبرز المشاركين فيها الكاتب الصحفي  25 -23االسرائيلي وذلك بين 

 االسرائيلي جدعون ليفي.
تقف وراء الندوة عدة منظمات سويدية مناهضة لالحتالل االسرائيلي، منها منظمة المجاميع 

المساهم األكبر هو مدرسة شوفيك الشعبية العليا الفلسطينية والحزب االشتراكي الديمقراطي، لكن 
التي استضافت السمنار على قاعاتها حيث توزع المشاركون خالل أيام الفعالية على غرف النوم 
الملحقة بهذه المدرسة الداخلية. ومدرسة شوفيك العليا تدأب على عقد السمنار السنوي حول الصراع 

حد عشر عامًا. واختارت هذا العام المحور الثقافي لمناقشة االسرائيلي بانتظام منذ أ –الفلسطيني 
 جدوى االبداع األدبي والفني والفكري كوسيلة لمقاومة االحتالل االسرائيلي ولتأكيد الهوية الفلسطينية.

 45/3/4112القدس العربي، لندن، 
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 إلحداث توازن في المنطقة "إسرائيل"إعادة العالقات التركية مع  .56

 جول محمد زاهد
قد يكون من حسن حظ تركيا أن ال تُقرأ عالقاتها الحسنة مع إسرائيل إال في معادلة المصالح 
السياسية واالقتصادية واألمنية، بينما تفسر مراحل العداء بأنها مواقف أيديولوجية ومنافسات حزبية 

الحكومة التركية تحكمها االنتخابات الداخلية أكثر من غيرها، ومن هذه الشواهد اآلنية استجابة 
بزعامة رجب طيب أردوغان للمطالب اإلسرائيلية بإعادة العالقات بينهما إلى سابق عهدها، فقيل فيها 
الكثير قبل أن تنضج، حتى وصفها البعض بالتطبيع بين البلدين قبل توقيع أي اتفاق بينهما، وعلل 

س رائيل أن تكون محور عالقات الشرق ذلك بأن الغاية من عودة هذه العالقات التطبيعية بين تركيا وا 
 األوسط الجديد كله، فأخذ البعض بتفسيرها ورسم خطوطها والحديث عن أهدافها.

وقد اعتبر البعض أن الهدف من موافقة حكومة العدالة والتنمية على إعادة العالقات التركية 
ضروري في المنطقة  أنها جاءت إلحداث توازن –وان لم تتم بعد  –اإلسرائيلية إلى سابق عهدها 

بعد أن أخذت إيران بتوسيع نفوذها في العراق وسوريا ولبنان، وباألخص بعد أن فشلت الجهود 
التركية من تحقيق انتصار للثورة السورية بإسقاط بشار األسد حليف إيران االستراتيجي، وبعد أن 

لتركي بحجة تدميره للعالقات أخذت المعارضة التركية تهدد مكانة حزب العدالة والتنمية في الشارع ا
الخارجية لتركيا على حساب مراهنات أيديولوجية ترتبط بمشاريع اإلسالم السياسي الذي تسارع مع 
ثورات الربيع العربي، ولكنه لم ينجح كما تمناه أردوغان بحسب زعمهم، إثر انكساره في مصر 

ركية للتراجع عن مواقفها الحماسية واالنقالب على االخوان المسلمين هناك، مما أضطر الحكومة الت
 أكثر من المواقف السياسية المعتدلة.

هذه القراءة تمت بمعلومات صحيحة ويتوقع أن تصل إلى نتائج صحيحة أيضًا، ولكنها ال تقيم 
العالقة بين المعلومات الصحيحة أو المقدمات المنطقية والنتائج على قياس منطقي صحيح، وهو 

ئج مبنية على المقدمات الصحيحة، فمن المعلومات الصحيحة هي أن حكومة األهم حتى تكون النتا
سرائيل، وأيضًا استجابت  العدالة والتنمية وافقت على المطالب األمريكية بإحداث تقارب بين تركيا وا 
للمطالب اإلسرائيلية الملحة إلنهاء أزمة التوتر الحالية إثر مهاجمة إسرائيل لسفينة مرمرة قبل أربع 

ات، ولكن ال بد من تذكر أن تركيا تتحدث عن عودة للعالقات، فالعالقات التركية اإلسرائيلية سنو 
قليمية مضطربة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت 2949بدأت من عام  ، وفي ظروف دولية وا 

ات تركيا بحاجة ماسة إلى أوروبا وأمريكا ألكثر من سبب، في مقدمتها رغبتها الحصول على مساعد
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تقنية وتكنولوجية وصناعية وعسكرية وغيرها، وكذلك كانت هناك حاجة أوروبية وأمريكية أكبر لتركيا 
وموقعها االستراتيجي كخط دفاع أول ضد االتحاد السوفيتي، فكان من أولويات حلف الناتو أن تكون 

 تركيا عضوا فيه، واستمرت هذه الحاجة في عقود الحرب الباردة.
قيت العالقات التركية واإلسرائيلية في حالة تحسن متزايد باضطراد وذلك ألن الحكم في هذه العقود ب

في تركيا كانت تديره المؤسسة العسكرية، وقد حققت تركيا مكاسب كثيرة من هذه العالقات على 
مستوى عالقاتها مع أوروبا وامريكا، في وقت كان العالم العربي الناهض قوميا ال ينظر إلى تركيا 

ابية تبعًا لقيام القومية العربية على معاداة التاريخ القريب لألتراك مع الدولة العثمانية، أي في بإيج
سرائيل كانت أبواب الوطن العربي مغلقة  اللحظة التي فتحت تركيا عالقاتها مع أوروبا وأمريكا وا 

أفضل أيام الشاه وقبل  أمامها من قبل الدول العربية، بينما كانت العالقات التركية اإليرانية في حال
 .2919قيام الثورة اإلسالمية عام 

وكان قيام الثورة اإلسالمية يتزامن مع قيام صحوة سياسية وديمقراطية في تركيا كانت توصف بأنها 
صحوة إسالمية بزعامة نجم الدين اربكان، مما جعل تركيا وتحت ضغوط شعبية تسعى إلى تحسين 

ية اإليرانية، وباألخص في الجانب االقتصادي، الذي كانت الحركة عالقاتها مع الجمهورية االسالم
 اإلسالمية تراهن عليه لكسب ثقة الشعب التركي.

وكان لصعود حزب العدالة والتنمية أثر أكبر في تحسن العالقات التركية االيرانية االقتصادية حتى 
ا لم يبل  التعاون االقتصادي التركي مليار دوالر، بينم 22بل  معدل التبادل التجاري بين البلدين نحو 

اإلسرائيلي في أحسن أحواله إلى خمسة مليارات دوالر، أي أن العالقات التركية االيرانية قديمة 
الجذور ومتينة العالقات السياسية وبشكل أقوى في المجاالت االقتصادية، فالعالقات التركية 

يرانية وال بالعكس، بينما تأثرت العالقات التركية اإلسرائيلية لم تتأثر يومًا بالعالقات التركية اال
اإلسرائيلية بسبب الهنجعية اإلسرائيلية العدوانية في تعاملها مع حقوق الشعب الفلسطيني مرات 
عديدة، وهذه العالقات تأثرت سلبًا مع حكومات تركية عديدة قبل حكومة العدالة والتنمية، ولكن شن 

كان مؤلمًا جدًا على الشعب التركي، وقد وجد  2009و 2008ام إسرائيل الحرب على قطاع غزة ع
القنابل الفسفورية تتساقط على المدنيين العزل من أهل غزة وتقتل منهم المئات يوميًا دون مبرر، بل 
لمجرد العدوان على الحكومة الشرعية فيها التي شكلتها حركة حماس بعد انتخابات ديمقراطية عام 

ي كان طبيعيًا وملتزمًا بين شعبين، وتحت واجبات االخوة بينهما، والمساعدة ، فالموقف الترك2006
الممكنة بينهما، وهذه المشاعر كانت متأججة في الشارع التركي مثلها مثل باقي شوارع دول العالم 
اإلسالمي والحر، فلم يكن ممكنًا أن تسكت الحكومة التركية على ما طالبها به الشعب التركي وهي 
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منتخبة منه، واألقصى ما وقع مع سفينة مرمرة وسقوط تسعة شهداء فورا، ثم تبعهم شهيد حكومة 
 عاشر قبل أيام.

عند ذلك جمدت تركيا العالقات مع إسرائيل وسحبت سفيرها وطلبت مغادرة السفير اإلسرائيلي من 
بها ونتائجها، من أنقرة، ووضعت ثالثة شروط لعودة العالقات مع إسرائيل، كلها ترتبط بالحادثة وأسبا

اعتذار وتعويضات ورفع الحصار عن غزة الذي كان سببا لخروج السفينة الى غزة. ولم يجر الحديث 
من أردوغان ووزراء حزب العدالة والتنمية عن عودة العالقات مع إسرائيل إال بعد تحقق هذه 

ومن مواصلة االعتراف الشروط، بل يمكن القول بأن الموقف التركي من الضغط على إسرائيل أواًل، 
بالحكومة الفلسطينية في غزة، كان من األسباب التي ساعدت على تحقيق المصالحة الفلسطينية 

طرفًا في معادالت العالقات التركية  إيرانوتشكيل حكومة الوفاق الوطني مؤخرًا، دون أن تكون 
 اإلسرائيلية.

االيراني في العراق أواًل بعد االحتالل  بينما كان توتر العالقات مع ايران سياسيًا بسبب الموقف
وما نتج عنه من اقامة كيان سياسي طائفي، عجز عن حفظ حقوق  2003االمريكي للعراق عام 

كافة مكونات الشعب العراقي بعدالة ومساواة، وقد زاد التوتر مع ايران بعد الدعم االيراني لبشار 
ران عملت على رهان مخالف للرهان التركي لحل االسد في حربه القاسية لقوى الثورة السورية، فاي

األزمة السورية، فتركيا راهنت على الحل السلمي والحواري والتقاء المعارضة السورية مع النظام في 
بداية االزمة، بينما راهنت ايران مع روسيا على الحل االمني، فأدى الى مجازر وقتل مئات االلوف 

منهم، دون أن تتمكن تركيا من تقديم أي مساعدة لهم باستثناء من الشعب السوري وتشريد الماليين 
المساعدات اإلنسانية أواًل باستقبال الفاريين في مخيمات لجوء، وتأمين مستلزمات مساعدة لمن تبقى 

على الحدود التركية السورية التي تمكن الثوار السوريون من  وباألخصمنهم في داخل سوريا، 
على الحكومة التركية التعاطي مع األزمة السورية بما تفرضه العالقات السيطرة عليها، مما فرض 

الحدودية المشتعلة، ولكن دون تجاوز ما تسمح به القوانين الدولية، وباألخص بعد التنسيق مع 
االتحاد االوروبي الذي ترتبط تركيا في عالقات سياسية وعسكرية معه منذ عقود، وليس بسبب 

 ة.االزمة السورية المتأخر 
هذه المعلومات الصحيحة ال يترتب عنها منطقيًا أن تعيد تركيا عالقاتها مع إسرائيل للوقوف في وجه 
إيران في المنطقة اواًل، وما يدفع هذا االحتمال أيضًا هو ان ايران قد دخلت في مصاعب سياسية 

بها الداخلية بسبب واقتصادية وأمنية واجتماعية بسبب موقفها بدعم النظام السوري، إضافة إلى متاع
الحصار الغربي والعالمي بسبب ملفها النووي، ولذلك سعت إيران لتحسين عالقاتها مع تركيا، سواء 
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للقيام بدور وسيط إيجابي بين إيران وامريكا، أو لقيام تركيا بدور يساعد على حل األزمة السورية، 
كانت رغبة تركيا في تحسين  بعد فشل الحل األمني الذي راهنت عليه إيران وروسيا. ومن هنا

ال تقل عن اهمية عن اهتمامها بعودة العالقات مع إسرائيل  إيرانعالقاتها السياسية واالقتصادية مع 
التي قام الرئيس األمريكي أوباما بدور العراب لها، ومن طبيعة السياسة التركية ان ترحب بكل من 

دائمة في تحسين العالقات مع كل الدول، يسعى لتحسين العالقات معها، بل هي األكثر مبادرة 
 وعلى اساس هذه السياسة قامت سياسة صفر مشاكل منذ عقد من الزمان.

إن سياسة المحاور في تركيا تقوم على تقليل الخسائر واألعداء معًا، وعلى تكثير المكاسب 
سرائيل أثرت سلبًا على الدولتين، وكذلك الحل الثنائي  واألصدقاء معًا، فتوتر العالقات بين تركيا وا 

سرائيل على حساب سوء  يران، ولذلك من المستبعد ان تكون عودة العالقات بين تركيا وا  بين تركيا وا 
العالقات التركية االيرانية، بل مؤشرات التعاون االقتصادي تذهب إلى عكس ذلك، بل من الممكن 

تركية يمكن ان تكون عاماًل ان يكون تحسن عالقات تركيا مع إسرائيل إذا سارت ضمن الشروط ال
 إيجابيًا في صالح إيران في عالقاتها مع الغرب أيضًا.

 45/3/4112القدس العربي، لندن 
 
 (1للثورات العربية )ج اإلسرائيليةرؤية مراكز األبحاث  .57

 عدنان أبو عامر
المتابعات  ال يمكن االستخفاف باألهمية الفائقة لتطورات الثورات العربية على إسرائيل، فقد تواصلت

الحثيثة لتطورات الموقف الميداني في المدن العربية، على مختلف األصعدة السياسية واألمنية 
والعسكرية، وطغى مشهد الربيع العربي، على مجمل التحركات السياسية اإلسرائيلية، الداخلية 

شأنا عربيا  والخارجية، بحيث لم يبد ما يحصل في شوارع القاهرة ودمشق وطرابلس وصنعاء وتونس
 داخليا، بل إسرائيليا بامتياز!

وتواصلت المتابعات الرسمية اإلسرائيلية لتطورات المشهد العربي: سياسيا وعسكريا وأمنيا 
ستراتيجيا، وأخذ الجهد البحثي اإلسرائيلي مجاالت عدة في متابعة التطورات اإلقليمية عقب اندالع  وا 

 انب التالية:الثورات العربية، ويمكن تلخيصها في الجو 
 

 دور المؤسسات البحثية
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أول رئيس -يحتل البحث العلمي دورا مركزيا منذ إنشاء إسرائيل، حيث يقول "دافيد بن غوريون" 
إن نجاح الدولة يتوقف على تفوقها النوعي، لذلك البد من متابعة أحدث التطورات في  -وزراء لها

ال خسرنا! ولذلك تم توجيه أكثر من العلم والتكنولوجيا، ليكون لها أحسن جيش في العال  %16م، وا 
 من إجمالي اإلنفاق الحكومي المخصص للبحث العلمي لألبحاث العلمية.

وهو ما يشير إلى أن هذه المؤسسات بمثابة مراكز أبحاث سياسة مستقلة، تشكل ظاهرة مميزة 
ضواء وسائل اإلعالم بصياغة التعاطي مع الربيع العربي، ولكونها تقوم بمعظم مهامها بمعزل عن أ

يجعلها تحظى باهتمام أقل مما تحظى به المنابع األخرى للسياسة، كتنافس مجموعات المصالح، 
ومناورات األحزاب السياسية، وفروع الحكومة المختلفة، ورغم هذا االبتعاد النسبي عن األضواء فإن 

 هذه المؤسسات تؤثر على صانعي السياسة اإلسرائيليين.
ائيل أن هذه المراكز البحثية يجب أن تكون مؤسسات مستقلة بهدف إجراء األبحاث، وهنا ترى إسر 

نتاج معارف مستقلة متصلة بالسياسة تجاه الدول العربية، تسد فراغا في غاية األهمية بين العالم  وا 
األكاديمي من جهة، وبين عالم الحكم من جهة ثانية، ألن دافع األبحاث في الجامعات يكون في 

كثيرة تلك النقاشات النظرية المنهجية والغامضة التي تمت بصلة بعيدة للمعضالت السياسية  أحيان
 الحقيقية.

وتوجد في إسرائيل عشرات المراكز البحثية والمؤسسات العلمية، موزعة على كامل الساحة السياسية 
والتفويض اإلسرائيلية، تشكل مجموعة غير متجانسة من حيث اتساع نطاق المواضيع والتمويل 

 والموقع.
فبعضها يركز على مجاالت وظيفية محددة، أو مناطق معينة، في حين تغطي مؤسسات أخرى 
السياسة الخارجية بصورة عامة، مما جعلها تظهر كالعب ظاهر، غير أن انتشارها بأعداد كبيرة 

ة المنوعة من يشير إلى ثقافة ومجتمع وسياسات إسرائيل أكثر مما يدل على مدى تأثير هذه المجموع
المراكز البحثية في بيئة صنع السياسة والقرارات السياسية المحددة، ومما ال شك فيه أنها قادرة على 

 المساهمة، وقد قدمت مساهمات قيمة في سياستها الخارجية والداخلية.
تفتيتها  وقد بدت المدرسة االستشراقية اإلسرائيلية طاغية في دراسة المجتمعات العربية، لرصد إمكانية

إلى هويات فرعية متناحرة، إلضعاف الجانب العربي، وهو أمر مطلوب لضمان سيطرة وهيمنة 
إسرائيل في اإلقليم، ولذلك تلعب مراكز الدراسات اإلسرائيلية دورا بارزا في تزويد صانع القرار 

في المنطقة،  بخيارات وبدائل شتى إزاء القضايا العربية، على اعتبار أنها تهم حاضرها ومستقبلها
وبنظرة سريعة لمقارنة األكاديمية اإلسرائيلية مع نظيرتها العربية، نكشف مدى تقدم األولى على 
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حساب الثانية، من خالل التصنيفات العالمية للجامعات، والتصنيفات الدولية لترتيب مراكز "الثنك 
 تانك"، فإسرائيل متقدمة في الحالتين.

دراسات العربية فيها موضوعية، بل هي مجندة، لكن المدرسة البحثية ورغم أنه ال يمكن القول إن ال
اإلسرائيلية استعملت األدوات البحثية االستشراقية بغية دراسة المجتمعات العربية، في حين أخفق 

 الباحثون العرب في دراسة مجتمعاتهم، نظرا للعوامل سالفة الذكر لعقود طويلة.
 

 السيناريوهات المحتملة
ألبحاث والدراسات المعمقة من أهم الركائز التي اعتمد عليها السياسيون ومتخذو القرارات اعتبرت ا

في إسرائيل في رسم وتخطيط سياستهم، واتخاذ قراراتهم، تجاه الثورات العربية، واستندت المراكز 
 البحثية اإلسرائيلية إلى جملة من السيناريوهات التي وضعتها، وجاءت على النحو التالي:

تسارع األسلمة: حيث سينجح اإلسالميون بصياغة دساتير جديدة تجعل الشريعة مصدر التشريع  -2
الرئيس، واألنظمة العربية تتحول برلمانية، وتنزع القوة من يد قادة الجيش، وسن قوانين إسالمية في 

 المراحل األولى، بحيث يدخل اإلسالم في كل مجاالت الحياة، وهذا احتمال عال.
التي -اإلنجاز: من خالل اتخاذ القوى العسكرية واالقتصادية في دول الربيع العربي  ذوبان -2

لسلسلة من الخطوات السياسية للمس بقوتهم،  -تخشى أكثر من أي شيء آخر صعود اإلسالميين
وتحاول دق إسفين بين السلفيين واإلخوان، بحيث تجعل إنجاز القوى اإلسالمية أمرا عقيما، وال يبقى 

اإلخوان الذين ال يرغبون في الدخول بمواجهة، سوى المساومة على السيطرة في السلطة أمام 
 التشريعية، وهو احتمال متوسط.

الوضع الراهن: اإلسالميون يفوزون في االنتخابات، لكنهم يحافظون على طبيعة الدول العربية  -3
ى عدم تجاوز الخطوط في مصر وتونس وليبيا، وال يخلطون بين الدين والدولة، ويحرصون عل

الحمراء كي ال يصطدموا بالجيش، بحيث إن الديمقراطية فيها تتثبت، واالنتخابات تجرى كل بضع 
 سنوات بشكل سليم، وهو احتمال منخفض.

حرب أهلية: فبعد أن يفشل الجيش في محاوالته صد صعود اإلسالميين للحكم، يعلن إلغاء  -4
إلخوان يخرجون للشوارع، ليقمعهم الجيش والشرطة بعنف االنتخابات، كما حصل في الجزائر، وا

يتعاظم، مما يؤدي النشقاق في صفوف الجيش، وفي نهاية المطاف حرب أهلية، وهو احتمال 
 منخفض.
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 تقديرات إسرائيلية
استفاضت مراكز األبحاث اإلسرائيلية في تقدير واقع وتحديات وم الت الواقع العربي في ظل الثورات 

 اسيا وأمنيا وعسكريا، وغير ذلك.العربية سي
 
 تقديرات سياسية -1

عقدت المحافل البحثية ودوائر الدراسات اإلسرائيلية سلسلة من الجلسات لمناقشة التقديرات 
االستخباراتية لألوضاع العربية، بمشاركة جميع الجهات والمراجع المختصة في شؤون تقديرات 

 الموقف.
ى قناعة حقيقية مفادها أهمية اتفاق السالم مع مصر بالذات، وأكدت جميع التوصيات الصادرة عل

كونه أخرجها، وهي أكبر دولة عربية، من دائرة الصراع، وغّير قواعد اللعبة، في ظل تخوف إسرائيلي 
من تداعيات هذه الثورات، باعتبار أن النظام المصري الجديد بعد الثورة سيكون منشغال في تحقيق 

 ه، مما قد يؤثر على استقرار إسرائيل في المنطقة.استقرار شعبه وتطلعات
وطرحت تخوفات محدودة، من فرضية انسحاب مصر، ولو نسبيا، من محور "االعتدال العربي"، 
وتحولها إلى محور ممانعة، ما ُيشّكل خطرا أمنيا وجغرافيا وسياسيا كبيرا على إسرائيل، بدليل أنها 

 إيران استغالل الوضع الناشئ لزيادة نفوذها.تعيش في منطقة غير مستقرة، حيث تحاول 
ومن شأن هذه الخطوات والتطورات األخرى أن تعّزز صحة ما يقال من أن حاجاتها األمنية ستزداد، 

 مما يقتضي زيادة ميزانيتها.
ورغم أن التونسيين بدؤوا مسيرة الثورات العربية، وينسب إليهم قصب السبق، لكن الثورة المصرية 

التغيير اإلقليمي والدولي، لما لها من وزن في التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا، ولذلك  بقيت عنوان
فإن مثل هذه التحوالت في موقع مصر بالذات، من شأنه أن يفاقم العزلة والحصار الدولي اللذين 

 بارك.تعّززا ضد إسرائيل، بل يعكس التحول الذي بدأ يظهر في توازن القوى اإلقليمية عقب سقوط م
ولفتت بعض األوساط الدراسية والبحثية إلى أنه منذ اندالع الثورات العربية، ازدادت برودة السالم 
البارد أصال بين إسرائيل وجاراتها العربية، ويمكن مالحظة المؤشرات الدالة على ذلك مثال من خالل 

ية للقاهرة بعد نفي دام توقف مصر عن تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي، وعودة بعض الرموز اإلسالم
 عشرات األعوام، وربط الوضع الجديد في مصر مع الخطوات اإليرانية.

ومما فاقم من تخوفات المراكز البحثية عقب اندالع الثورات العربية أن سالم إسرائيل مع الدول 
بي العربية، كان مع أشخاص حكام، وليس مع الشعوب، ولما كانت تدرك أن موقف الرأي العام العر 
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أبعد كثيرا عن التطابق مع رأي األنظمة، فإنها بدأت تتحسس اآلثار المحتملة على تسارع العالقات 
العربية اإلسرائيلية، بل احتماالت تراجعها، ووتيرة التطبيع ستتراجع، كما أن أي عالقة معها ستكون 

 محفوفة بالمخاطر في المدى الزمني المنظور.
احتمال استفادة اإلسالميين من التغيير الحاصل في الدول العربية،  وثمة قلق إسرائيلي آخر تمثل في

ألنهم األكثر تنظيما وخبرة في العالقة مع المجتمع، بفعل ملكيتهم للجمعيات والمستشفيات والنوادي، 
 ثم إن أغلب استطالعات الرأي تعطيهم الوزن األكبر قياسا لغيرهم.

رائيلية نقطة التوافق األكبر بين الباحثين اإلسرائيليين، وشكل استمرار معاهدة السالم المصرية اإلس
معتمدين في تفسيرهم على نقطة مركزية هي عمق التبعية االقتصادية والعسكرية المصرية للواليات 
المتحدة، واعتبار ذلك ضمانا لعدم قدرة مصر على فك هذه التبعية في مدى زمني متوسط على أقل 

 تقدير.
يليون حتى أواخر الثورة المصرية الوحيدين في العالم الذي أعلنوا على المأل وظل الباحثون اإلسرائ

يخشون أن تحل سلطة متطرفة محله، وأن األمر األهم  -وما زالوا-تأييدهم للنظام السابق، ألن كانوا 
 بالنسبة لهم هو الحفاظ على االستقرار والسالم بين القاهرة وتل أبيب.

ت العربية، بدأت المراكز البحثية في إسرائيل تعد العّدة لتغير السلطة، لذلك، فإنه بعد نجاح الثورا
وطلبت من الواليات المتحدة ودول أخرى في الغرب رهن تأييد األنظمة الجديدة، السيما في مصر، 
بشرط االحترام الكامل التفاق السالم معها، وعدم المساس بها مطلقا، وبدت معنية بأن توضح األسرة 

"مصر الجديدة" تنفيذ بعض الشروط لتحصل على الشرعية في الغرب، أهمها احترام الدولية لـ
 االتفاقات التي التزمت بها السلطة السابقة.

في الوقت نفسه، أوفدت وزارة الخارجية اإلسرائيلية عددا من الباحثين اإلسرائيليين المرموقين، لبعض 
المشاركة في المؤتمرات البحثية، لإلعراب عن العواصم الغربية لعقد سلسلة من اللقاءات العاجلة و 

أملهم بأن تتحقق السيناريوهات "المتفائلة" التي وضعوها بشأن تطورات األحداث في الدول العربية، 
وليس "المتشائمة"، وأحد هذه السيناريوهات يشير لحالة عدم االستقرار في الدول العربية بما سيتيح 

ى السلطة، وهو ما من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بمستقبل لعناصر إسالمية إمكان السيطرة عل
 إسرائيل في المنطقة.

وعلى سبيل المثال، فقد استبعدت التوصيات األمنية المقدمة من مراكز بحثية لدوائر صنع القرار في 
التفاق السالم، لكنه في المقابل سيتوقف عن  -قبل االنقالب-تل أبيب إلغاء النظام المصري الجديد 
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ب "دور قارب النجاة" إلسرائيل إلخراجها من العزلة الدولية المفروضة عليها، وستقوم بتحسين لع
 عالقاتها مع الفلسطينيين عموما.

اإلسرائيلية لقراءة ما يحدث في مصر، باعتباره  االستراتيجيةودفعت التحليالت السياسية واألبحاث 
القاهرة، ما قد يعني ترجيح عودة العالقات لما "مأساة" ستحل بتل أبيب نتيجة تغيير نظام الحكم في 

، مما يطرح تخوفا 2961، قبل النكسة واحتالل األراضي العربية في عدوان 2966كانت عليه عام 
إسرائيليا كبيرا، السيما بالنظر لتبعاته بعيدة المدى، حين يتوجه الشعب المصري لصناديق االقتراع، 

 بالتالي سيكون النظام المصري الجديد على شاكلة تركيا اليوم.وانتخاب القوى المعادية إلسرائيل، و 
وبصورة أكثر تفصيال، تفترض هذه الدراسات السياسية اإلسرائيلية أّن القوى المعادية إلسرائيل، 
ستسيطر على مقاليد الحكم، وبعد مرور فترة زمنية ستمتد تلك القوى للجيش، وهو األقوى في الشرق 

سرائيلي، وهنا تكمن مشكلتها الكبيرة، ألن ذلك سيعني بصورة أو بأخرى تحديد األوسط بعد الجيش اإل
 هذه القوى في العقود القادمة القريبة لألجندة السياسية في المنطقة.

 )يتواصل في الجزء الثاني(
 45/3/4112. نت، الجزيرة

 
 "... أبعد من مجرد عملية انتقامية4"السور الواقي  .58

 عريب الرنتاوي
التي تشنها إسرائيل منذ أزيد من عشرة أيام، تتخطى في أهدافها ومراميها، ” 2سور الواقي ال“عملية 

األهداف المعلنة لها، والتي تنحصر بالبحث عن المستوطنين الثالثة المفقودين، وتوجيه ضربة أمنية 
تؤكد بأن ، فيما الحركة ”عملية االختطاف“رادعة لحركة حماس، التي تتهمها إسرائيل بالمسؤولية عن 

 ، فال تؤكده وال تنفيه.”شرف  ال تدعيه“هذا االتهام 
لقد بات واضحًا، لكل أعمى وبصير، أن استباحة سلطات االحتالل للضفة والقدس والقطاع، إنما 

لحملة ” النصر المؤزر“تستهدف استلحاق المفقودين الثالثة وهم على قيد الحياة، ذلك أن إعالن 
ة ضد الفلسطينيين، ال يكتمل إن عثرت السلطات على ثالث جثث العقوبات الجماعية العنصري

كذلك، سيظل ” النصر المؤزر“هامدة، مدفونة على عجل في هذا الركن أو تلك الزاوية .... وا عالن 
باهظة تمامًا، وفي هذه ” الخاطفة“التي يتعين على الجهة ” الفاتورة“ناقصًا، وفاقدًا لأللق، إن لم تكن 

 س هي من يتحمل المسؤولية الرئيسة من وجهة النظر اإلسرائيلية.الحالة، فإن حما
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لكن المراقب عن كثب ألهداف الحملة اإلسرائيلية الشرسة، يدرك أن ثمة أهدافا أخرى، تكتيكية 
واستراتيجية، تكمن وراءها... أحدها، تصفية ذيول ونتائج عملية تبادل األسرى، أو ما أسمته إسرائيل 

، فقوات االحتالل قامت بإعادة اعتقال معظم األسرى المحررين، بالذات ”تحرير شاليط“عملية 
المنتمين لحماس، بمن فيهم من نواب ووزراء سابقين ونشطاء ميدانيين .... دع عنك حمالت الدعم 
والتفتيش ضد مؤسسات اجتماعية وتربوية وخيرية مقربة من حماس، لكأن إسرائيل تريد أن تطوي 

المثيرة للجدل واالنتقاد في أوساطها السياسة واألمنية، وتريد أن تبعث برسالة  ”تبادل األسرى“صفحة 
 بأن ما مضى في صفقة شاليط لن يتكرر.” الخاطفين“مسبقة لـ 

التي يخوضها سجناء ” معركة األمعاء الخاوية“وثاني هذه األهداف التكتيكية، يتصل بإطفاء جذوة 
خالل إعادة اعتقال األسرى المفرج عنهم، بمن فيهم وأسرى فلسطينيون من بضعة أشهر، وذلك من 

الحركة األسيرة، سامر العيساوي ... لكأن إسرائيل تريد أن تبعث برسالة إلى المناضلين خلف ”أيقونة“
ن  القضبان، ال أمل لكم بالحرية قريبًا، ومحاوالت تحريركم بالقوة زادت من أعدادكم ولم تنقصها، وا 

أي ظرف، فإن إسرائيل قادرة على إعادتكم إلى زنازينكم في أية لحظة  خرجتم للحرية ألي سبب وفي
 تشاء، ولكم في العيساوي، المثل والعبرة.

المصالحة الوطنية الفلسطينية، من ” فرصة“أما ثالث هذه األهداف، التكتيكية كذلك، فيتصل بتدمير 
االتهام اإلسرائيل  خالل استهداف حماس بشكل كثيف، وتوسيع الشقة بين فتح وحماس، وتدعيم

 لحكومة الوفاق الوطني بأنها حكومة إرهابية، أذ تضم في صفوفها ممثلين لفصائل إرهابية )حماس(.
الضفة الغربية والقدس ” استباحة“على المستوى االستراتيجي، متوسط وبعيد المدى، يبدو أن 

دولي أو احترام للمعايير والقطاع، وعلى هذا النحو الهستيري المتفلت من أية حسابات للمجتمع ال
في ” تحضير المسرح“اإلنسانية، وغير المتحسب ألية ردود أفعال فلسطينية أو عربية، إنما تستهدف 

األراضي الفلسطينية المحتلة، التخاذ خطوات أحادية ذات طبيعة استراتيجية ... وليس مستبعدًا أن 
يطان، كأن تقدم على ضم كتل استيطانية تتّوج إسرائيل هستيريا الميدان بهستيريا السياسة واالست

كبرى، كإجراء عقابي على واقعة اختطاف/ أو اختفاء المستوطنين الثالثة، أو تسريع قرارها 
جراءاتها باالنسحاب من جانب واحد عن مساحة من الضفة الغربية، كثيفة بالسكان الفلسطينيين،  وا 

 إشعار آخر. وترك أمر الحل النهائي وخيار الدولتين، مركونًا حتى
عن ” االنفصال“وسوف تجد حكومة نتنياهو في هذه الواقعة، ذريعة مناسبة للقول بضرورة 

، وخيار الدولتين بات وراء ظهورنا، ”الحل التفاوضي متعذر“الفلسطينيين من جانب واحد، فطالما أن 
يهودية “حفاظًا على  ال يقبل بها أحد في إسرائيل” حكاية الدولة الواحدة ثنائية القومية“وطالما أن 
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، فلن يكون أمام إسرائيل والحالة كهذه، سوى السير على هذه الطريق ذي ”الدولة وديمقراطيتها
 االتجاه الواحد.

، المدركين لمدى وحشيتها وهمجيتها، يعرفون أن ”2السور الواقي “ال شك أن القائمين على عملية 
مخيمات الفلسطينية، قد تستدرج أعمااًل فلسطينية هجماتهم البربرية على المدن والقرى والبلدات وال

انتقامية، فالدم يستسقي الدم، والعنف ال يجر إال العنف، وربما كان في صفوف حكومة اليمين 
واليمين المتطرف، من يريد استدراج الفلسطينيين إلى مثل هذا الخيار، للتخلص من بقايا الحذر 

في التعامل مع مقترح االنفصال من جانب واحد عن والتردد اللذين ميزا أداء هذه الحكومة، 
الفلسطينيين، وضم مناطق ذات أهمية استراتيجية من الضفة، وتحديدًا الكتل االستيطانية وغور 

 األردن ومناطق ما وراء جدار الفصل العنصري.
 المؤسف أن إسرائيل نجحت في تحقيق بعض مراميها حتى اآلن، فعشرة أيام من العدوان الهمجي،

بكل وأقذع أنواع االتهامات ” اإلخوة األعداء“كانت كفيلة بهّز أركان المصالحة، وعودة التراشق بين 
... كما أنها تمكنت من إلحاق ضربة قاسية بحركة حماس ومنظومتها القيادية والكادرية وبنيتها 

تنتهي أو عند أي التحتية ... والحملة كما تؤكد إسرائيل ما زالت في بدايتها، وال أحد يعرف متى س
 حٍد ستتوقف. 

  45/3/4112الدستور، عم ان 
  
 صفقة شاليط تتفجر لنتنياهو في الوجه .59

 بن كاسبيت
في آذار من العام الماضي، قبل سنة وربع السنة، نشرت في ملحق "معاريف" فصال من كتاب 

عاد من أسر  "المتملص" وفيه توثيق لشهادة غلعاد شاليط أمام محققي الجيش اإلسرائيلي بعد أن
حماس. واالقوال التي نشرت كانت أقواال قالها شاليط نفسه للضباط الذين حثوه على الحديث )فهو لم 
يتعرض لتحقيق حقيقي مثل تننبويم(، بصراحة نادرة، في ظل نقد ذاتي حاد. كان يخيل أن شاليط 

ة أنه سلم نفسه يزيل عن قلبه القصة التي أثقلت عليه على مدى سنوات مرت في االسر. فحقيق
آلسريه دون قتال كان يمكنه أن يحسم المواجهة بسهولة نسبية وينهي الحدث بسرعة ولكنه فضل 

 التنازل واالستسالم.
وشددت في المنشورة بان ليس لدي شكوى من شاليط. فسطحيا، واضح أن شابا حساسا مثله ما كان 

رجل دبابة كي يساهم  وأصبحتدحرج  يفترض أن يكون مقاتال في فريق دبابة وحقيقة أنه رغم ذلك
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تخدم في صالحه. ثرت فقط ضد تعريف شاليط كبطل )كما وصفه رئيس االركان الفريق غانتس(، 
 يخيل لي أن هذه الدولة قامت على أساس نوع آخر تماما من البطولة.

كون من يوزع اليوم ذات المنشورة قبل سنة وربع، يحرض ضد غلعاد شاليط وضد عائلته. أحيانا ي
التوقيت هو االمر المهم حقا والذي يغير المصائر. اما التوقيت الحالي لنشر االمور اياها، فيجعل 

"مخرب"(، مذنبا في سفك دم  ألفمن  أكثرشاليط وكل من كافح في سبيل اعادته )في ظل تحرير 
كان شرعيا المقدم بارول مزراحي. وبالطبع فان هذا مدحوض تماما. فالكفاح في سبيل تحرير شاليط 

)عارضت صفقة شاليط طول الطريق ولكني تفهمت تماما اولئك الذين كافحوا في سبيلها(. وقد فعلت 
عائلة شاليط كل ما تفعله كل عائلة عادية حين يكون ابنها في أسر حماس. والحركة الجماهيرية 

مشاعر )عارضت التي قامت من أجل تحريره كانت أصيلة وأنتجت لحظات إسرائيلية جميلة ومثيرة لل
روايتهم بكل قوتي، ولكني تفهمتها(. المسؤولون الوحيدون، الحصريون، والذين ال مفر منهم، عن 

مخربا في اطارها هم اصحاب القرار. وزراء حكومة إسرائيل برئاسة  2.021صفقة شاليط وتحرير 
وو الصالحيات، وهم بنيامين نتنياهو. ولمن لديه شكاوى فليرفعها فقط الى الوزراء ورئيسهم. فهو ذ

المتحملون للمسؤولية. حيث كان ممكنا خالف ذلك، مثلما أثبت من قبل ايهود اولمرت، الذي حتى 
في ايامه االخيرة في المنصب فضل التنازل عن النفاق الشعبي الرخيص على خرق المبادئ والمس 

 بالمصالح االستراتيجية للدولة.
، ولكن تقريبا مثلما هو الحال دوما، انهار وتراجع في لقد حاول نتنياهو السير في طريق اولمرت

 2022لحظ الحسم. عندما تبين له بأن خطوة تحرير شاليط ستعطل احتجاج الصيف الكبير في 
اليسار اإلسرائيلي، لم يتردد بيبي. في ليلة  –وسيرفعه دفعة واحدة الى درجة معبود الجماهير للوسط 

بو نتنياهو ومساعدوه االقربون في المكتب بين الوزراء وبين اقرار الصفقة في الحكومة تجول مقر 
وتفكهوا. حيث سخروا قائلين: "احتجاج الصيف، العدالة االجتماعية"، كما نخروا احتقارا،  –أنفسهم 

 "ذكرونا ما هذا؟"
وبالفعل، هذا هو الوقت لتذكيرهم. فالسبب الوحيد الذي يدعون الى عدم مواصلة تنفيذ صفقات 

تحرير "المخربين القتلة" هو الحاجة الفورية لوقف رقصة االختطافات التي ال تنتهي والتي االسرى و 
تعود الينا في كل مرة من جديد. الموضوع الرائع هو أنه في كل مرة يعود فيها، نتفاجأ مجددا. ال 

على  توجد هنا مفاج ت يا سادتي. هذا مبني على العرض والطلب. طالما توافق إسرائيل على النزول
ركبتيها والزحف الى الوراء امام صورة جندي أو فتى مخطوف، ستواصل كل منظمات "االرهاب" 
بصفتها هذه استثمار كل الطاقة، االبداع، الجسارة ونزعة القتل لديها كي تختطفنا. وعندما نكف عن 
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قفها، هناك الدفع، سيتوقف هذا. بالضبط مثلما توقفت اختطافات الطائرات، في حينه. من أجل ان نو 
حاجة الى زعيم مع عمود فقري، مع قوة صمود، مع ارادة حقيقية ومبادئ حقيقية. أو بكلمات اخرى، 

 كل ما ليس لدى نتنياهو. هذه هي الحقيقة وال يوجد غيرها.
لو أراد نتنياهو لجلب الى النقاش منذ زمن بعيد لالقرار مبادئ لجنة شمغار التي تشكلت حقا لهذا 

لم يفعل ذلك، ولم يقر هذه المبادئ. ونتنياهو ال يعطي رأيه بالحريق الى أن يحرق الغرض. ولكنه 
اللهيب أطراف ردائه. إًذا ها نحن بتنا هناك. ثالثة فتيان مخطوفين، كل الجيش اإلسرائيلي موظف 

القبض على قاتل ضابط شرطة  ألقىفي التفتيشات، كل الضفة في حصار، وبينما نحن نفتش، 
 ين أنه من محرري شاليط. فهل كان الحد ما شك في أن يحصل هذا؟ أشك.إسرائيلي وتب

كما أنه ال مجال للتأثر بالغضب المقدس لنفتالي بينيت. هذه الحقيقة ايضا يجب ذكرها المرة تلو 
االخرى: بينيت هو المسؤول المباشر عن تحرير السجناء مقابل استئناف المفاوضات السياسية قبل 

زراء، باسناد من كل الشركاء االئتالفيين تقريبا، توصل الى االستنتاج بانه من نحو سنة. رئيس الو 
الواجب استئناف المفاوضات. كانت لديه ثالثة خيارات: إما تجميد البناء في المناطق، او االعتراف 

اعترف  إذاللمفاوضات، او تحرير السجناء. وبينيت أعلن بانه سيفكك االئتالف  كأساس 61بخطوط 
)كما تفضل ليفني(. كما أعلن بانه سيصوت ضد تحرير السجناء، ولكنه لن يفكك  61 بخطوط

االئتالف على هذا. وهذا هو السبب الذي جعل نتنياهو بال مفر، فاضطر الى اختيار خيار تحرير 
وطني، بشكل نهائي ومطلق، من طاولتنا. حتى  بإجماعالسجناء، الخيار الذي حان الوقت لشطبه، 

 من اال يكون على االطالق.  أفضلر متأخرا فهو لو كان االم
 معاريف

  45/3/4112 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 مراوغة أبو مازن .61

 رؤوبين باركو
إن الحركة العصبية للسيسموغراف االمني اإلسرائيلي بعد عشرة ايام مخيبة للرجاء مرت دون عثور 

الضرار الذي يشمل تلك التي في الجانب على المخطوفين، توجب تقديرا مجددا لميزان الفوائد وا
الفلسطيني ايضا. تعلمون أن التأليف الوظيفي الحتمي بين قضايا سياسية )داخلية وخارجية( 
وحاجات عملياتية في عمليات مثل "عودوا أيها االخوة"، يملي أكثر من مرة خطوات قد تناقض 

 االهداف العملياتية المطلوبة.



 
 

 

 

 
           51ص                                     6459 العدد:     45/3/4112 األربعاء التاريخ:

 

ار وجود الجيش اإلسرائيلي الكثيف في الميدان يزيد بالضرورة احتمال لم يتضح الى اآلن هل استمر 
العثور على المخطوفين. ومع ذلك يتضح أن العملية لحل بنى حماس التحتية في يهودا والسامرة 
تخدم بيقين إسرائيل وتقوي قدرة السلطة الفلسطينية على البقاء وهي التي كان من المفروض أن تمنح 

مكاسب سياسية. بيد أن أبو مازن يتردد الى اآلن في حل حكومة االحتيال إسرائيل عوض ذلك 
 التكنوقراطية التي يرأسها.

إن الذين يزعمون أنه ال هدف للمس ببنى حماس التحتية ألن المنظمة ستنبت رؤوسا جديدة يشبهون 
 المرضى الذين ال يتناولون االدوية ألن الجراثيم ستهاجم مرة اخرى.

ُيطرح سؤال متى ستصبح الحواجز والحصارات واعمال التمشيط التي تمنع العمال وفي مقابل ذلك 
من الخروج للعمل وتحدث ضغطا ومصابين، الى عصا مرتدة تزيد في شدة المواجهة وتثقل على 

 استمرار الجهود االستخبارية للعثور على الثالثة.
فقد امتنع في البداية عن التنديد أظهر أبو مازن منذ كان االختطاف قدرة بهلوانية على الحيلة، 

بالمنفذين وألقى المسؤولية على إسرائيل بسبب "اختفاء" الشباب في داخل ارضها. وندد في اجتماع 
المؤتمر االسالمي في السعودية بمنفذي االختطاف الذين أرادوا كما قال تحطيم السلطة الفلسطينية 

 وهدد باتخاذ خطوات عليهم.
ن ذلك التنديد الذي ال عنوان له على أال يشير بصراحة الى حماس باعتبارها ويصر أبو مازن منذ كا

 تقف وراء العملية. وهو ال يفكك حكومة الوحدة برغم األدلة الموجودة عنده.
يدرك كل ذي عقل أن االختطاف احتاج الى اعداد لوجستي سابق ينبع من تصريحات معلنة ومن 

ليا. ولم يفض تسلل المخرب المسلح والصواريخ التي أطلقت قيادة وايحاء سابق من قيادة حماس الع
في االيام االخيرة من غزة بأبو مازن الى اآلن الى تفكيك حكومة الخبراء والى البراءة من حماس. 
فما زال "الرئيس" ابن الثمانين من عمره يرقص سريعا على الحبل أمام جمهور فلسطيني منقسم، لكنه 

 شريكه القاتل. سيضطر آخر االمر الى ترك
يرى "الرئيس" أن الصراع السياسي في إسرائيل في ذروته. وهو بتمسكه بحكومة "الوحدة" ما زال 
يسعى الى شرعية دولية بنية أن يحظى باعتراف من طرف واحد بدولة "فلسطين" من غير التفاوض 

الكذب الموحدة مع إسرائيل. ويستغل أبو مازن بسياسته هذه موقف الغرب الذي يرى ميزة حكومة 
 برغم اختطاف حماس وارهابها وبرغم الفوضى في الشرق االوسط.

يعمل أبو مازن وتحته شبكة أمن فلسطينية داخلية مثقوبة لكنه يعتمد بال شك على الشبكة 
اإلسرائيلية. وبعد أن ندد باالختطاف، وهو تنديد تاله قتلى فلسطينيون، فقد الشعبية وكاد يسقط عن 
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ذ الوضع الميداني يزداد شدة بالتدريج، فقد هاجمت جموع مركز شرطة فلسطيني، الحبل، وقد أخ
ووصفته ممثلة الفلسطينيين في الكنيست، عضو الكنيست الزعبي، بأنه خائن. ولهذا السبب بدأ أبو 

 مازن الذي وصفته حماس بأنه "متحدث الجيش اإلسرائيلي" يعود الى الوراء مثل بهلوان.
عوج إسرائيل اآلن التي أخرجت حبات كستناء حماس من النار من اجله، يتهمها يتهم "الرئيس" المت

بقتل فلسطينيين وبقضاء متعمد على حكومة الوحدة التي عارضتها من البداية. ويطلب الرئيس الى 
 نتنياهو اعتذارا "متبادال" بسبب المصابين ويهدد بالتوجه الى مجلس االمن بسبب "جرائم إسرائيل".

اس في تخطيطها مرة اخرى. وفشلت محاولتها الخروج من عزلتها وأن تنتقل مثل حصان اخطأت حم
ن مؤامرتها  طروادة في ممر الشرعية الى يهودا والسامرة وتشارك في االنتخابات في المناطق. وا 

سراح سجناء "دون توقيع رسمي" كلفتها نقض بنيتها التحتية  إطالقلعزل أبو مازن مع اضافة انجاز 
 ضفة.في ال

يجب على إسرائيل في الوضع الذي نشأ أن تحدث تحوال في العمليات واستعدادا استخباريا مختلفا 
 ُيمكن السكان من التحرك والعمل وُيحسن القدرة على اعادة االبناء الى بيوتهم.

 46/3/4112إسرائيل اليوم 
 45/3/4112القدس العربي، لندن 

 
 انكشاف نقطة ضعف نتنياهو.. .60

 لعاموس هرئي
األنباء المهمة في اليوم الحادي عشر من عملية "عودوا أيها اإلخوة" ليست لها إال صلة ضعيفة 
بالجهود إليجاد الفتيان الثالثة الذين اختطفوا من "غوش عتصيون"، لكن لها صلة قوية بلب الجدل 

لشرطة، العام في إسرائيل؛ فقد جاءت من حل لغز عملية أخرى في منطقة الخليل، هي قتل ضابط ا
 بارول مزراحي، في نيسان من هذه السنة.

ُسمح أول من أمس، بالنشر أن "الشباك" اعتقل قبل شهر ونصف الشهر مشتبهين في القضية، وهما 
أب وابنه. األب وهو زياد عوض، وهو نشيط ينتمي لـ"حماس" في قرية إذنا وأحد من أفرج عنهم في 

فجرة سياسية أكثر مما لهذا الكشف من معنى في . ويوجد هنا قبل كل شيء مادة متشاليطصفقة 
صعيد العالقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. يخضع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، منذ خطف 
الفتيان لضغط كبير من اليمين لمعاملة "حماس" بشدة أكبر والسلطة الفلسطينية بقدر ما أيضا. 

ي تعرضه لدعاوى من قبل المستوطنين والجناح ويحدد اعتقال عوض نقطة ضعف نتنياهو الت
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على التراجع عن مواقفه األيديولوجية  2022اليميني في "الليكود" ونعني موافقته في تشرين األول 
 .شاليط"مخربا" فلسطينيا مقابل اإلفراج عن جلعاد  2021المعلنة واإلفراج عن 

لين عن قتل مئات اإلسرائيليين عالما دعوى اليمين هي كما يلي: أفرج نتنياهو عن "مخربين" مسؤو 
أن كثيرين منهم سيعودون الى النشاط "اإلرهابي". والمقدم مزراحي، الذي قتل بينما كان مسافرا مع 

"، هو الضحية األولى للقرار المتسرع. أربعأبناء عائلته لالحتفال بليل عيد الفصح في "كريات 
يس الوزراء أن يظهر أي ضعف نحو الفلسطينيين. وسيوجد آخرون في المستقبل، ولهذا ال يجوز لرئ

ومن هنا يأتي الطلب باتخاذ قرارات صارمة، اتخذت من قبل، كرفض اإلفراج عن سجناء عرب 
شكيد لحظر العفو عن "مخربين  –إسرائيليين في الدفعة األخيرة من مبادرة كيري، وقانون بينيت 

ين عن الطعام. وقد اعتقل المتهم بقتل بارول قاتلين" وقانون التغذية قسرا لسجناء أمنيين مضرب
مزراحي في مطلع أيار، وكان رئيس الوزراء يعلم حتى قبل اختطاف الفتيان أن حقيقة كونه ممن 

من  –يتوقع أن تنشر. وهذا يفسر أيضا التشدد الذي يظهره اآلن  شاليطُأفرج عنهم في صفقة 
بادروا من جهتهم الى أي اتصال كهذا الى الرفض المعلن لمفاوضة خاطفي الفتيان )الذين لم ي

مرة أخرى عقابا على االختطاف، واستقرار  شاليطممن ُأفرج عنهم في صفقة  56اآلن(، الى اعتقال 
 الرأي على هدم بيت عائلة عوض، واإلعالن آخر األمر عن بدء معركة شاملة ضد "حماس".

ما في أشرعة الخطة اإلسرائيلية، فقد اعترف يبدو في هذه المادة األخيرة خاصة أنه قّلت الريح شيئا 
ضباط كبار في الجيش اإلسرائيلي، أول من أمس، بعد الظهر علنا بما نشر في الصباح في صحيفة 

وهي المعركة ضد  –"ه رتس" وهو أن الجيش يعتقد أن األجزاء اإلضافية التي ُضمت الى العملية 
مداهمة مكاتب الجمعيات المدنية التي لها صلة "حماس" واالعتقاالت الجماعية لنشطاء المنظمة و 

استنفدت نفسها. ويوصي الجيش اإلسرائيلي بالعودة الى حصر العناية في الغاية  –بـ"حماس" 
األصلية وهي استمرار أعمال البحث عن الفتيان الثالثة ومطاردة خلية "حماس" التي خطفتهم. 

 لخليل وغربها.وتنحصر أعمال البحث اآلن في مناطق مفتوحة شمال ا
إن إنجازات العملية في الصعد األخرى محدودة جدا، فبرغم االعتقاالت الكثيفة يعترف عسكريون بأنه 
سيكون من الصعب عرض أدلة ُتمّكن من سجن رجال "حماس" مدة طويلة، بمن فيهم المفرج عنهم 

ها بمليوني الى ؛ وفي مداهمة مكاتب "الدعوة" صودرت أموال ومعدات تقدر قيمتشاليطفي صفقة 
ثالثة ماليين شيكل، لكن يبدو أن نشطاء المنظمة اتخذوا تدابير ترمي الى منع وقوع ضرر 
اقتصادي آخر بـ"حماس"؛ وبرغم أعمال التفتيش الواسعة لم يوجد الى اآلن سوى القليل من األسلحة. 

اف للجيش وقد يشهد ذلك على أن النشاط الجاري في الضفة في السنوات التي سبقت االختط
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اإلسرائيلي و"الشاباك" وأجهزة األمن الفلسطينية فعال على نحو عام، وقد نجح في "تجفيف" أكثر 
 مخزونات السالح والشحنات المتفجرة لدى "حماس".

وفيما يتعلق بحل لغز االختطاف لم يتم الحصول الى اآلن على معلومات ُتمكن من الوصول الى 
اإلسرائيلي، أول من أمس، أن الجهود في هذا االتجاه ستستمر ما الخلية نفسها. وبينوا في الجيش 

 احتيج الى ذلك دون حساب للوقت الذي يمر أو لقيود القوة البشرية والموارد.
 "هآرتس"
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