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سةأكثف و  وسنواصل البنةاء فةي القةدسللوزراء لن تقام الدولة الفلسطينية  رئيساً  يتبق : إذانتنياهو .0

 االستيطان 
 ، أند ب أ ، عن وديع عودة، وكالةتل أبيب من، 71/3/5172، القدس العربي، لندن ذكرت

 آخريدولة فلسطينية حال أعيد انتخابه مرة  إقامةاستبعد ، نيامين نتنياهوب اإلسرائيليرئيس الوزراء 
 وتولى رئاسة الحكومة.

اليوم  اإلسرائيليةمعه النسخة اإللكترونية لصحيفة معاريف  أجرتهاوطلب من نتنياهو في مقابلة 
 .”فعال“اب: االثنين أن يوضح موقفه بانه لن تكون هناك دولة فلسطينية خالل رئاسته للوزراء. فأج

فإنه سوف يعطي ببساطة نقطة  …أعتقد أن أي شخص سيؤسس دولة فلسطينية “وقال نتنياهو 
 .”انطالق لشن هجمات من جانب اإلسالم المتطرف داخل دولة إسرائيل

 .”من ال يفهم ذلك، يضع ببساطة رأسه في الرمال“وتابع 
. وقال أثناء زيارة إسرائيلدام رئيسا لوزراء  نتنياهو وعد بأن ال تقام الدولة الفلسطينية ماوأضافت أن 

في  وأصدقائيلن أسمح بحدوث ذلك. أنا "غنيم( جنوب القدس  أبولمستوطنة حي هارحوما )جبل 
 "لن يقدم أي تنازالت"إن حزب الليكود الذي يتزعمه ". وتابع القول "الليكود سنحافظ على وحدة القدس

سنواصل البناء في "وأضاف  ."ليهودية في الضفة الغربية لن يقتلع المستعمرات ا" للفلسطينيين، و
القدس وسنضيف اآلالف من الوحدات السكنية وبوجه كافة الضغوطات )الدولية(، وسنواصل تطوير 

 ."عاصمتنا األبدية
مع  أخرىنتنياهو وفي مقابلة ، عن وكاالت، أن 71/3/5172، الحياة الجديدة، رام هللاوأضافت 
من  71الذي القاه في  يالنإ"الواقع تغير" منذ خطاب بار  ، إن، قالسرائيليةاإلالعامة  اإلذاعة
لقاء إ"تم  وأضاف. إسرائيلجانب دولة  إلىدولة فلسطينية  إقامةواقر فيه بضرورة  1009حزيران 

والتي  األوسطهذا الخطاب قبل العاصفة العربية التي تعرف باسم الربيع العربي التي اجتاحت الشرق 
المتطرفين". وتابع  اإلسالميين أيدييتم التنازل عنها ستقع في  أراضالمتطرف. أي  إلسالماحملت 
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 إمكانيةانه ال يمكن الحديث عن  إلىشريك للسالم وعلينا التصرف وفقا لذلك"، مشيرا  أي"ال يوجد 
 "اتفاق سياسي قابل للحياة" مع الفلسطينيين. إلىالتوصل 

 
 عامًا على متخابر مع االحتالل 15بالسجن حكم تالعسكرية في غزة  المحكمة .2

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في هيئة القضاء العسكري في غزة، أمس  رائد الفي: -غزة 
 عامًا. 75االثنين، على متهم بالتخابر لمصلحة االحتالل "اإلسرائيلي" بالسجن لمدة 

في  7911الحتالل في عام وكان المتخابر يعمل مساعد صيدلي، وارتبط بالتخابر مع قوات ا
(، وكان يبلغ عن أعمال رشق حجارة، ويعطي أسماء المطاردين 7993-7911االنتفاضة األولى )

 الفلسطينية.مع قدوم السلطة  7991والمطلوبين لقوات االحتالل، إلى أن توقف عن ذلك في عام 
 71/3/5172الخليج، الشارقة، 

 
 ينة الشيخ حمد لألسرى المحررينغزة: الحساينة والعمادي يدشنان مشروع مد .3

دشن وزير األشغال العامة واإلسكان د. مفيد الحساينة، والسفير القطري محمد العمادي  حامد جاد:
، مشروع مدينة الشيخ حمد لألسرى المحررين جنوب غرب اإلعماررئيس اللجنة القطرية إلعادة 

 مدينة غزة، أمس، بحضور عدد كبير من الشخصيات.
دونمًا  710اينة إلى أن مشروع مدينة حمد لألسرى المحررين ستقام على مساحة وأشار الحس

وحدة سكنية إضافة للمرافق الخدمية، مشيدًا بجهود  360عمارة سكنية بواقع  11وستشتمل على بناء 
قطر والمساعدات التي تقدمها في قطاع اإلعمار ومشاريع البنية التحتية للتخفيف من معاناة سكان 

 القطاع.
"هذا المشروع سيتم تنفيذه عبر اللجنة القطرية  األسرىوقال الحساينة في كلمة ألقاها في موقع مدينة 

بالتعاون مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة إلعادة اإلعمار ووزارة األشغال العامة والشؤون 
ة القطرية التي أعلن عنها كل المواد التي تحتاجها وسيتم تمويلها من خالل المنح إلدخالالمدنية 
 ماليين دوالر". 101غزة قبل ثالث سنوات والبالغ قيمتها  إلىالوالد الشيخ حمد خالل زيارته  األمير

وأضاف "أتوجه باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد هللا بالشكر كذلك إلى حضرة 
غزة في مؤتمر  إلعماريار دوالر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الذي قّدم هو اآلخر مل

 المانحين األخير في القاهرة، الذي يسير على درب والده".
 71/3/5172األيام، رام هللا، 
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 خبراء فرنسيون يستبعدون مجددا فرضية وفاة الرئيس عرفات مسموما بمادة "البولونيوم" .4
لفون التحقيق في مالبسات وفاة استبعد الخبراء الذين كلفهم القضاة الفرنسيون المك: نانتير )فرنسا(

فحوص اضافية،  إثرالرئيس الشهيد ياسر عرفات، مجددا فرضية تسميمه بمادة "البولونيوم"، وذلك 
 حسب ما اعلنت مدعية نانتير في منطقة باريس اليوم االثنين لوكالة )فرانس برس(.

 71/3/5172القدس، القدس، 
 

عةةادة إش دورهةةا فةةي قطةةاع غةةزة مةةن خةةالل بةةدء يهمةة "قطةةري"مةةن دور  "مرعوبةةة"السةةلطة تقريةةر:  .5
 عماراإل

الموافقة لمقربيه ” أبو مازن“بشكل رسمي أعطى الرئيس الفلسطيني محمود عباس  خاص: –رام هللا 
في مكتب الرئاسة بمقاطعة رام هللا، لشن هجوم قوي على دولة قطر، التي التفت على مؤتمر 

رعت باإلعالن عن بدئها في تنفيذ مشاريعها في غزة المانحين الذي انعقد في مصر إلعمار غزة، وش
دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، فالرئيس وحركة فتح التي يتزعمها يخشون من مخطط تقوده 
قطر في هذه اآلونة يعمل على إضعافه بفصل قطاع غزة عن باقي مناطق السلطة الفلسطينية، 

برام تهدئة مع إسرائيل بدون علمه على األرج  ح ستكون قطر وسيطها الرئيسي مع أطراف غربية.وا 
ذلك االمر كله جرى مع زيادة السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة األسبوع الماضي، الذي 

الرابط بإسرائيل، وبعد أن كان هذا الدبلوماسي الذي يشرف  "إيرز"دخل غزة من معبرها الشمالي 
لقاء مع مسؤولين إسرائيليين بشكل منفرد في مدينة  على مشاريع قطر اإلعمارية في غزة قد عقد

القدس، أخذ خالله موافقة على سماح إسرائيل بإدخال مواد بناء إلى غزة لمشاريع اإلعمار التي 
 تمولها قطر، وقيمتها حسب تبرع مؤتمر القاهرة مليار دوالر.

من قيادات حركة فتح التي هذا األمر كما يقول مسؤول فلسطيني كبير هنا في مدينة رام هللا، وهو 
يتزعمها أبو مازن، ترافق مع كشف إسرائيل أن هناك مقترحات تقدمت بها أطراف دولية وأيضا حركة 
حماس في غزة تم خاللها تبادل أفكار لعقد اتفاق تهدئة يمتد لخمس سنوات، مقابل رفع الحصار 

نشاء ميناء في غزة، وذلك بعيدا عن مشاركة باقي الفصائل الفل سطينية وبعيدا عن الراعي المصري وا 
حماس? تنصلت من هذه المقترحات “كما جرت العادة في مباحثات التهدئة األخيرة، ولكن حركة 

 ونفتها كليا.
المسؤول الفلسطيني يقول ان القيادة الفلسطينية علمت باالجتماع األول بين العمادي واإلسرائيليين 

قل فجوى اللقاء واالتفاق إلى ممثل السلطة في قناة في القدس من الجانب اإلسرائيلي، الذي ن
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االتصال المدنية مع إسرائيل الوزير حسين الشيخ، ولم يعلموا بالمباحثات الخاصة بالتهدئة إال من 
 خالل وسائل اإلعالم فقط.

ومع ترافق الخطوتين والكشف عنهما في أسبوع واحد، تشعر السلطة وقيادة حركة فتح والرئيس أبو 
ن هناك شيئا يدار من وراء ظهورهم، ومن وراء ظهر الوسيط المصري الذي ربما يضطر مازن أ

للتدخل بصور لم تعرف بعد، إن كانت من خالل الضغط على حماس أو التساهل في التعامل في 
المرحلة المقبلة لعدم فقد دور الوساطة، إذ أن أنباء تتحدث في هذا السياق عن إمكانية إدخال 

 عبر رفح البري.تسهيالت على م
في المجمل ترى السلطة الفلسطينية كما يدور في أروقة صناع القرار في رام هللا أن تلك الخطوات 
خاصة ملف التهدئة وبناء ميناء بعيدا عن السلطة على األغلب سيكون بتمويل قطري، حلقة أولى 

ية المناوئة لحماس في لفصل غزة عن الضفة الغربية وبناء هناك كيان مستقل، وستفقد الدول العرب
مقدمتها مصر ورقة الضغط على الحركة بالحصار عبر منع السفر، خاصة وأن السكان سيكون لهم 

 في غزة ميناء بديل عن معبر رفح البري.
أحد القيادات الفلسطينية تحدث في جلسة مغلقة جمعته مع عدد من المسؤولين قال ان لديهم شكوك 

ت تشير إلى دور قطري جديد يبذل على األرض إلحراج السلطة قوية بل دالالت في بعض الملفا
من جديد والدفع باتجاه تقويض صالحياتها وصالحيات الحكمة في غزة، من خالل صفقة اإلعمار 

 والتهدئة.
وفي رام هللا أيضا هناك من يشير إلى أن االمر ربما يكون استراتيجية جديدة ابتدعتها قطر للمراوغة 

حماس، لكن ذلك ال ينكر تجاهل قطر للسلطة في مجال إعمار غزة وانتزاع  وكسب نقاط لتقوية
 موافقات إسرائيلية على اإلعمار بدون التنسيق مع جهات االختصاص في السلطة.

فالسفير العمادي أعلن بنفسه عن قرب بدء مشاريع قطر، بعد أن وصل غزة وكان برفقته وزير 
ة، لكن دوره لم يكن أكثر من ديكور بحسب المعلومات األشغال في حكومة التوافق مفيد الحساين

المتوفرة، فهو كممثل للسلطة ليس بيده صالحيات بخصوص مشاريع قطر التي أوكلت للجنة 
 القطرية لإلعمار.

وقد عقد العمادي بعد ذلك في إشارة سياسية فهمتها أركان المقاطعة في رام هللا لقاءا لبحث اإلعمار 
ؤول األول لحماس في غزة وقادة الحركة، دونا عن باقي الفصائل الفلسطينية مع إسماعيل هنية المس

 األخرى.
وقال ان منحة قطر، البالغة مليار دوالر ستذهب جميعها إلعمار قطاع غزة. وأن إدخال مواد البناء 

 سيتم من خالل المعابر اإلسرائيلية وأنه تم التوصل إلى تفاهمات من أجل إتمام هذا األمر.
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كة فتح حذر ناطقها اإلعالمي أحمد عساف من خطورة تفاوض حماس منفردة مع اسرائيل، حر ي ف
وقال ان الهدف فصل القطاع، أما صالح زيدان القيادي البارز في الجبهة الديمقراطية فقد وصف 

سرائيل، ورفض فصل القطاع عن  "الخطير"األمر بـ وهو يتحدث لمباحثات التهدئة بين حماس وا 
 الضفة.
ذا السياق قال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن خطة الفصل تمثل خطرا وفي ه

 كبيرا على المشروع الوطني.
دون الرجوع  باإلعمارأما حزب الشعب فقد شدد من انتقاده لقطر في تعقيبه على المشاريع الخاصة 

 قطر ال تمثلنا بشيء.للسلطة، وقال في تصريح صحفي أن للفلسطينيين جهة تمثيلية واحدة و 
على العموم أيضا نفت حركة حماس موافقتها على افكار التهدئة المطروحة وقالت انها لم تقم بوضع 

 نقلت إليها من جهات دولية. وأنهاهذه األفكار 
 72/3/5172رأي اليوم، لندن، 

 
 أبو مرزوق: الغرب يسمع منا بعد أن كان يسمع عنا .6

لمقاومة اإلسالمية "حماس" موسـى أبـو مـرزوق إن حركتـه انتقلـت قل عضو المكتب السياسي لحركة ا
 في عالقتها مع الغرب "ليسمعوا منا بعد أن كانوا يسمعوا عنا".

ة علـى موقـع "فيسـبوك" مسـاء اليـوم ينـ؛ أكـد أبـو مـرزوق فـي تدو AskHamasوفي تعقيبه على حملـة  
 الصهيونية. االثنين أن الحملة عّرفت الغرب بهوية حركته، وزعزعت الرواية

وأطلقــت حركــة حمــاس يــوم الجمعــة المنصــرم حملــة عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي؛ للتواصــل مــع 
 " لتوضيح مواقفها من القضايا المختلفة.AskHamas"  جالجمهور الغربي عبر هشتا

وكــان إســـماعيل هنيــة، نائـــب رئـــيس المكتــب السياســـي لــــ"حماس"، قــد شـــارك أمـــس فــي اإلجابـــة علـــى 
 الخاص بالحملة. جلتي طرحها الجمهور عبر الهاشتااألسئلة ا

وتهـــدف الحملــــة إلــــى مخاطبــــة المجتمعــــات الغربيــــة واإلجابـــة علــــى استفســــاراتهم بمــــا يخــــص الحركــــة 
 ومنهجها واستراتيجياتها.

 76/3/5172، فلسطين أون الين
 
 حماس: تصريحات نتنياهو دليل على كذب ادعاءات السالمحركة  .7

أن تصريحات رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنيـاهو أنـه "ال انسـحاب  أّكدت حركة حماس،: غزة
 وال قدس وال دولة، دليل على كذب ادعاءات االحتالل بالسالم".
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ـــين، إن "اســـتمرار  ـــو زهـــري، فـــي تصـــريح مقتضـــب مســـاء اإلثن ـــاطق باســـم الحركـــة ســـامي أب ـــال الن وق
 ب".المفاوضات مع االحتالل، نوع من العبث واللهث خلف السرا

 وكان نتنياهو قال اليوم، إنه "لن تقام دولة فلسطينية" ما دام رئيسًا لوزراء "دولة" االحتالل الصهيوني.
 76/3/5172، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بين السعودية وحزب التجمع اليمني لإلصالح مشعل وسيطاً لة"الغد":  يوسف رزقة .8

ي حركــة "حمــاس" يوســف رزقــة إن رئــيس المكتــب قــال القيــادي البــارز فــ: ناديــة ســعد الــدين -عمــان 
السياســـي للحركـــة خالـــد مشـــعل "يقـــوم بجهـــود وســـاطة بـــين المملكـــة العربيـــة الســـعودية وحـــزب التجمـــع 

 اليمني لإلصالح، بناء على طلب من الرياض".
ـــ"الغد" مــن فلســطين المحتلــة، إن "مشــعل، الــذي ســيزور الريــاض قريبــًا، يســعى مــن خــالل  وأضــاف، ل

ى التقريب بين السعودية وحزب التجمع اليمني لإلصـالح" )المحسـوب علـى جماعـة اإلخـوان تحركه إل
 المسلمين في اليمن(.

وأوضــح بأنــه "مــن المؤمــل نجــاح مشــعل فــي جهــود الوســاطة، والمســاهمة فــي إصــالح الوضــع اليمنــي 
 ه".الذي يحتاج إلى تدخل األمة العربية اإلسالمية الغيورة على استتباب أمنه واستقرار 

ولفـــت إلـــى أن "حـــزب التجمـــع اليمنـــي لإلصـــالح يحمـــل نفـــس رؤيـــة اإلخـــوان المســـلمين، الممثلـــة فـــي 
الوســـطية واالعتـــدال واتخـــاذ طريـــق اإلصـــالح والحـــوار، وقـــد يصـــل مشـــعل مـــن هـــذا البـــاب إلـــى رأب 

 العالقة مع السعودية".
ى الحـزب"، معتبـرًا أنـه وبين أن "ذلك األمـر يتطلـب إجـراء مشـعل لقـاءات غيـر معلنـة مـع القـائمين علـ

"من الصعب انعقادها في اليمن نظرًا للظروف األمنية في البالد، بحيـث قـد يكـون مـن األيسـر عقـدها 
 في قطر وتركيا، أو غيرهما من الدول".

وأشار إلـى أن "تحـرك مشـعل فـي مجـال اإلصـالح يـتم باسـم الشـعب والقضـية الفلسـطينية، بمـا يكسـب 
رزة، إزاء االلتفــاف الجمعــي حــول القضــية الفلســطينية، وانتفــاء أي أغــراض حراكــه القيمــة الحيويــة البــا

 خاصة من وراء هذا التحرك، مما يعزز الثقة التي ترافق تحركه".
وعّبر عن أمله في أن "يؤدي هذا التحرك إلى تهدئة األوضاع في اليمن، السيما وأن حزب اإلصالح 

تمسك بهـا، ممـا قـد يسـهل المهمـة أمـام مشـعل للوصـول أعلن أنه يتخذ من المبادرة الخليجية مرجعية ي
 إلى حلول مرضية بين األطراف المعنية".

وقّدر "بانعكاس ذلك األمـر علـى عالقـة السـعودية مـع حركـة اإلخـوان المسـلمين، فـي أمـاكن تواجـدها، 
 بعدما ثبت حقيقة عدم تدخل اإلخوان في الشؤون الداخلية للدول".
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سعودية متفق عليها، ولكن لم يتم تحديـد موعـدها حتـى اللحظـة"، مبينـًا أن وقال إن زيارة مشعل إلى ال
"هناك بعض المؤشرات التي تسربت من أروقة صنع القرار في المملكة تشير إلـى تحسـن فـي العالقـة 

 مع "حماس"، حيث ننتظر أن يكون التحسن أكثر وضوحًا وله مردود عملي بين الطرفين".
عالقة طيبة مع األنظمة العربية اإلسـالمية، وفـي مقـدمتها السـعودية،  وأكد "حرص الحركة على إقامة

 لما لها من دور مركزي في القضية الفلسطينية".
وقد جرت، في اليومين الماضيين، اتصاالت مكثفة مع مشعل من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك 

ا وسـاطته بـين الريـاض وحـزب سلمان بن عبد العزيـز، وعـدد مـن المسـؤولين السـعوديين، طلبـوا خاللهـ
 التجمع اليمني لإلصالح، ِلما له من عالقات وثيقة معهم.

ويعــّد هــذا المطلــب، بالنســبة إلــى حمــاس، تطــورًا مهمــًا فــي عالقــات المملكــة مــع الحركــة التــي شــهدت 
 توترًا خالل السنوات األخيرة.

ئــر صــنع القــرار، لــم تــذكر فــي االتجــاه نفســه، أفــادت األنبــاء نقــاًل عــن مصــدر ســعودي مقــرب مــن دوا
اســمه، إن "هنــاك اتصــاالت علــى أعلــى مســتوى تمــت بــين مشــعل وأطــراف عــدة علــى مســتوى القيــادة 

 السعودية خالل األيام القليلة الماضية، من بينها الديوان الملكي".
واعتبـر المصـدر أن هـذا يـأتي فـي إطـار مـا أســماه "السياسـة الحاليـة المعتمـدة لـدى الريـاض فـي إطــار 

حقيق آمال السعودية في تحقيق مصالح األمة العربية، ومواجهة خطر التحديات األخيـرة سـواء علـى ت
 مستوى التمدد اإليراني، أو مواجهة تنظيم داعش"، بحسبه.

 71/3/5172، الغد، عّمان
 
 فصائل اليسار والجهاد تتشاور للتوسط خشية انهيار المصالحة"القدس العربي":  .9

مـــن مصـــادر خاصـــة أن فصـــائل اليســـار الفلســـطيني وحركـــة الجهـــاد « ربـــيالقـــدس الع»غـــزة: علمـــت 
اإلســالمي تتشــاور فــي هــذه األوقــات، مــن أجــل البــدء فــي وســاطات لتهدئــة الخالفــات المتفاقمــة بــين 
حركتــي فــتح وحمــاس، خشــية مــن أن تــؤدي إلــى انهيــار اتفــاق المصــالحة بالكامــل، فــي ظــل الخــالف 

متخاصمتين، بكشف أجهزة أمن غزة التي تديرها حركة حماس عن الشديد الذي تفجر بين الحركتين ال
 مخططات لضعضعة األمن في غزة، بإشراف مسؤولين أمنيين من الضفة الغربية.

وحسب المعلومات فقد طلب مسؤولو فصائل اليسار وحركـة الجهـاد اإلسـالمي، الـذين عرضـت علـيهم 
إلعـــالم، عـــدم نشـــرها فـــي محاولـــة لـــرأب هـــذه التســـجيالت قبـــل أســـبوعين تقريبـــا مـــن كشـــفها لوســـائل ا

، بعـدما سـاءت العالقـات مـؤخرا مفـاج الصدع، غير أن أجهزة أمن حماس عرض التسجيالت بشكل 
 مع حركة فتح، من خالل تبادل االتهامات بينهما حول تعطيل المصالحة وتحديدا إجراء االنتخابات.
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إن « القــدس العربــي»يــر فلســطين لـــ وقــال جميــل مزهــر عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الشــعبية لتحر 
جملـة التســجيالت التـي عرضــتها أجهـزة األمــن فـي غــزة عرضـت علــيهم أوال إضـافة إلــى مجموعـة مــن 
الوثــائق. وأضــاف أنهــم فــي فصــائل اليســار الفلســطيني ومعهــم حركــة الجهــاد اإلســالمي، طــالبوا بــأن 

توضـح فيهـا كـل هـذه المسـائل  تكتب مذكرة بذلك للرئيس محمود عباس، وكـذلك للوسـطاء المصـريين،
 «.الصراع القائم بين فتح وحماس»التي أشار إلى أنها تأتي في إطار 

، مطالبا بضـرورة أن تتـوفر هنـاك «تفاجأنا بأن األخوة في حركة حماس كشفوا هذه الوثائق»لكنه قال 
 «.إرادة سياسية بعيدا عن المناكفات والتوظيف السلبي ألدوات الصراع»

أكد مزهر أن فصائل اليسار والجهاد اإلسالمي تتشاور في هذه األوقات لرأب الصـدع، لكن رغم ذلك 
 «.احتواء الموقف في الوقت الحالي«لكنه قال إنهم لم يبدأوا بعد بجهود الوساطة، في محاولة منهم لـ

كـــذلك المســـؤول فـــي الجبهـــة الشـــعبية عـــن المبـــادرة الســـابقة التـــي طرحتهـــا « القـــدس العربـــي»وســـألت 
صائل لرأب الصدع بين الحركتين، عقب التفجيرات التي طالت منازل قادة فـتح فـي تشـرين الثـاني/ الف

، مشيرا إلـى أن مـن بينهـا مطالبـة فـتح قبـل «اصطدمت بعوائق»نوفمبر من العام الماضي، فقال إنها 
البـــدء فـــي إجـــراءات المصـــالحة أن يكشـــف عمـــن يقـــف خلـــف هـــذه التفجيـــرات، فـــي وقـــت عطلـــت فيـــه 

 وأجهزة األمن في غزة الكشف عن مرتكبي التفجيرات.حماس 
ووقتهــا حملــت المبــادرة التــي وضــعتها هــذه الفصــائل إلنهــاء الخــالف، عقــب تفجيــرات طالبــت واجهــات 

 منازل عدد من قادة فتح بغزة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، خمس نقاط تمثلت في:
 ازل قيادات فتح وتقديمهم للعدالة.أوال: ضرورة الكشف عن منفذي تفجيرات من

 ثانيا: وقف التراشق اإلعالمي الحالي والتركيز على خطاب وحدوي جامع.
ثالثا: قيام حكومـة التوافـق الـوطني بمهامهـا بقطـاع غـزة وتسـليم المعـابر للسـلطة للقيـام بـدورها وترتيـب 

 فتحها مع الجهات المختصة.
زالــة العقبــات أمــام تســلم رابعــا: تشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا تشــرف علــى ت ســيير عمــل حكومــة التوافــق وا 

 مهامها.
 خامسا: دعوة اإلطار القيادي لمنظمة التحرير لالنعقاد لتنفيذ باقي ملفات المصالحة الخمسة

ويتوقع الكثير من السياسيين أن تحتد لهجة الخطـاب بـين فـتح وحمـاس خـالل الفتـرة المقبلـة، فـي ظـل 
ة لمباحثــات المصــالحة، لالتفــاق علــى إنهــاء بــاقي ملفــات الخــالف، عــدم وجــود مســاع أو راعيــة جديــد

 وأهمها ملف االنتخابات والموظفين في غزة.
 71/3/5172القدس العربي، لندن، 
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 االحتالل يقرر زراعة "غالف غزة" خشية من قناصة المقاومة .01
حاذيـة لقطــاع قـررت قيـادة جــيش االحـتالل الصـهيوني زراعـة محــيط المسـتوطنات الصـهيونية الم: غـزة

 غزة باألشجار الحرجية؛ خوفًا من قناصة المقاومة الفلسطينية ووحدات الرصد التابعة لها.
(، إن وزارة الجـــيش الصــــهيوني اتخـــذت قــــرارًا 3-76وقـــال موقـــع "والــــال" الصـــهيوني، اليــــوم االثنـــين )

ك بعـــد بزراعـــة أشـــجار حـــول المســـتوطنات المحاذيـــة لغـــزة لالحتمـــاء مـــن قناصـــة حركـــة حمـــاس، وذلـــ
 المعركة األخيرة في غزة.

وذكر الموقع أن الزراعة شكلت عبئًا كبيرًا على عـاتق سـكان مسـتوطنات "غـالف غـزة"، الـذين تـذمروا 
 من عدم قيام الجيش بواجبه نحوهم.

 76/3/5172، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 تكنيسللمشاركة في انتخابات ال 7948مسؤول ملف القدس بحركة فتح يدعو فلسطينيي  .00
رام هللا: دعـــا مســـؤول ملـــف القـــدس فـــي حركـــة فـــتح ووزيـــر القـــدس األســـبق حـــاتم عبـــد القـــادر أمـــس، 
جمـــاهير الشـــعب الفلســـطيني فـــي الـــداخل إلـــى المشـــاركة بكثافـــة فـــي التصـــويت للقائمـــة المشـــتركة فـــي 

 انتخابات الكنيست اإلسرائيلي.
رد الجمـــاهير العربيـــة علـــى الفاشـــية  نتنيـــاهو وأفيغـــدور ليبرمـــان يجـــب أن يســـمعا»وقـــال عبـــد القـــادر: 

 «.والعنصرية من خالل صناديق االقتراع إلسقاط فاشية )البلطات(
األحــزاب العربيــة التــي وضــعت خالفاتهــا جانبــا وتجمعــت واتحــدت فــي قائمــة وطنيــة واحــدة، »وتــابع: 

التـي سـتحدد جديرة بأن تخرج لها الجماهير العربية للتصويت لها ودعمها في هذه المعركـة المصـيرية 
ــا مهمــال أم قــوة فاعلــة فــي التــأثير وانتــزاع  مصــير مســتقبل الفلســطينيين فــي الــداخل، ومــا إذا كــانوا كم 

وقــال محمــد المــدني، وهــو مســؤول ملــف التواصــل مــع اإلســرائيليين فــي منظمــة التحريــر:  «.الحقــوق
حة السياســية اإلســرائيلية اتحــاد األحــزاب العربيــة اإلســرائيلية قــد يطــرح القضــية الفلســطينية علــى الســا»

ســيكون مــن الممكــن »وأضــاف: «. للمــرة األولــى فــي تــاريخ إســرائيل خــالل المشــاركة فــي االنتخابــات
 «.مناقشة مواضيع مثل التطرف واالستيطان واالحتالل والحروب ضد الفلسطينيين

 71/3/5172، الشرق األوسط، لندن
 
 نتخابات الكنيست نراهن على نتائج اال نفرق بين األحزاب اإلسرائيلية والفوزي برهوم:  .02

ال نفــرق بــين األحــزاب اإلســرائيلية، وال نــراهن علــى »فــوزي برهــوم:  حمــاس ةحركــقــال المتحــدث باســم 
نتــائا االنتخابــات؛ ألن كــل الحكومــات واألحــزاب اإلســرائيلية تجمــع علــى تصــفية القضــية الفلســطينية، 
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وأضـاف: «. نـف واإلرهـاب ضـد الشـعب الفلسـطينيوالتوسع االستيطاني، والتهويد، وكل ممارسـات الع
 «.سنبقى نتعامل مع االحتالل على أنه عدو، مهما اختلفت الحكومات واألحزاب»

 71/3/5172، الشرق األوسط، لندن

 
    اللبناني وحماس تهدئ الوضع عين الحلوة: اعتراض لإلسالميين على إجراءات الجيشمخيم  .03

ين الجيش اللبناني والقوى السلفية المتشددة فـي عـين الحلـوة ارتفاعـا ارتفعت وتيرة اإلشكاالت اليومية ب
التــي فرضـها الجــيش مـؤخرًا علــى حــواجزه المنتشـرة حــول المخــيم، ال  تاإلجــراءاملحوظـا، وذلــك عقـب 

حصر دخـول  إلىسيما مسألة إخضاع النساء المنقبات للتفتيش من قبل مجندات في الجيش، إضافة 
 المداخل الرئيسية فقط.المخيم عبر  إلىالمشاة 

هذه اإلجراءات شكلت ذريعة اتخذها هؤالء المتشـددون للبقـاء  أن إلىوأشارت مصادر أمنية فلسطينية 
الظهـور فجـأة بكامـل  إلـىشبه دائم، حيث يعمدون عند حالة تفتيش للنسوة المنقبات  استنفارفي حالة 

عرض واســتفزاز واضــحة للجــيش، ســالحهم وعتــادهم العســكري بــالقرب مــن الحــواجز فــي محاولــة اســت
 خصوصًا عندما وقوع إشكاالت بين المجندات والمنقبات.

توتير الوضع في المخـيم ويتسـبب بـالقلق لـدى  إلىهذه األمر غالبا ما يؤدي  أنولفتت المصادر إلى 
األهــالي. كمــا حــذرت المصــادر مــن وقــوع صــدامات بــين الجــيش والمســلحين الســلفيين فــي أيــة لحظــة 

الجـيش بـإبالا الجميـع فـي المخـيم بأنـه غيـر مسـتعد للتراجـع عـن هـذه اإلجـراءات تحـت أيـة  بعدما قام
 ذريعة ومهما ارتفعت وتيرة الضغوط واالستنفارات والعراضات المسلحة.

امــتالك الجــيش معلومــات مؤكــدة حــول نيــة أحــد المطلــوبين الخطيــرين الخــروج  إلــىوأشــارت المصــادر 
ما للقيام بعمل أمني خارج المخيم. من المخيم بزي امرأة منقبة إما  بدافع الهرب، وا 

وكانت قيادة "حركة حماس" فـي عـين الحلـوة قـد عملـت علـى تهدئـة األجـواء والضـغط علـى المسـلحين 
بالغهم رسالة نقلها القيادي احمد عبد الهادي " لسـنا بـوارد تـدمير عـين الحلـوة  أنناياسر" مفادها " أبووا 

على الجيش من أجـل إشـكال هنـا أو هنـاك. فـالجيش لـيس بعيـدًا عنـا وكـل وتهجير أهلنا أو فتح النار 
كـل  إلىإشكال له ألف حل وحل، وقد تجاوب معنا في حل الكثير من اإلشكاالت السابقة وال ضرورة 

 هذا التوتير".
بعــــدما  األخيــــرةتحمــــل مســــؤولياتها الوطنيــــة فــــي اللحظــــة  إلــــىحمــــاس بــــادرت  أنوأكــــدت المصــــادر "

 لن تسمح بحصوله". األمرلخطر بات يقترب من المخيم وهذا استشعرت أن ا
، بـين امـرأة منقبـة ال تحمـل أوراقـا ثبوتيـة، ومجنـدة علـى أحـد حـواجز األول أمسوكان إشكال قد وقع، 

تالسـن تسـبب بتوقيـف الجـيش للمنقبـة لـبعض الوقـت. وعلـى األثـر عمـدت  إلـى األمرالجيش، وتطور 
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االســتنفار، مــا دفــع بحركــة "حمــاس" و "قيــادة الفصــائل الفلســطينية"  إلــىالعناصــر اإلســالمية المتشــددة 
إخــالء ســبيل المــرأة المنقبــة بعــدما تــم التعــرف علــى  إلــىإجــراء سلســة اتصــاالت مــع الجــيش أدت  إلــى

 كامل هويتها.
الشـهابي علـى  أسامة" الشيخ اإلسالموكان إشكال مماثل قد وقع قبل يومين مع ابنة القيادي في "فتح 

 ية ذاتها.الخلف
 71/3/5172، السفير، بيروت

  

 اإلسرائيلية على نتائج االنتخابات ونعّوليال حماس وفتح والجهاد  .04
ت التي ستنطلق يوم الثالثـاء دون التعويـل سينيترقب الفلسطينيون انتخابات الك: شنب أبو أيمن -غزة

 على أي حزب، مجمعين على أن المجتمع اإلسرائيلي يميل نحو التطرف.
اإلسرائيلية ألننا ال نفـرق  االنتخابات"ال نعول على حماس: رضوان القيادي في حركة  إسماعيل وقال

ـــد القـــدس واالســـتيطان واســـتمرار االحـــتالل  ـــد مـــن تهوي ـــق مزي بـــين يمـــين ويســـار والكـــل يتســـابق لتحقي
 واستهدف شعبنا الفلسطيني".

األخيرة فشـل مـن راهنـوا  ابيةاالنتخوأضاف رضوان في حديث لمراسل معا ربما أظهرت حمى الصراع 
في المفاوضات العبثية، داعيا السلطة وحركة فتح إلى  االستمرارعلى االنتخابات اإلسرائيلية أو خيار 

 ضرورة تطبيق اتفاقيات المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني بدل الرهان على "سراب" لن يتحقق.
وضوحا هو زيادة حدة التطـرف بالتعامـل مـع  واألكثرالجانب اآلخر من االنتخابات أن رضوان  وتابع

يميـــل إلـــى التطـــرف وهـــذا واضـــح أنهـــم يتجهـــون نحـــو الصـــراع  اإلســـرائيليالفلســـطينيين، وأن المجتمـــع 
 .اإلسرائيليالمجتمع  التلمودي الديني مع شعبنا وأمتنا وهذا يدلل على تعمق التطرف داخل

والمقدســات  األرضعمــل مــن أجــل تحريــر وأكــد رضــوان أن حمــاس ال تــراهن علــى نتنيــاهو أو غيــره وت
 واألسرى ضمن برناما متكامل للمقاومة.

وبــدوره، رأى د.فيصـــل أبــو شـــهال القيــادي فـــي حركــة فـــتح أنــه ال فـــرق بــين األحـــزاب اإلســرائيلية فيمـــا 
 يخص القضية الفلسطينية والقدس.

هم مـوقفهم واحـد مـن وقال أبو شهال لمراسل معا " نشعر بأنـه ال فـرق بـين يمـين ويسـار ووسـط وجمـيع
 منهم". أحدالقضية الفلسطينية لذلك ال نعول على 

فـــرأى أن األحـــزاب اإلســـرائيلية وجهـــان لعملـــة  اإلســـالميأمـــا أحمـــد المـــدلل القيـــادي فـــي حركـــة الجهـــاد 
 واحدة.
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الصهيوني وحروب، وفي ظـل  اإلجرامويقول القيادي في الجهاد لمراسل معا:" في ظل الليكود واجهنا 
 ن االستيطان وقتل وحصار على الفلسطيني".العمل كا
المــدلل انـــه وحتــى لـــو فــاز هرتســـوا فــإن مصــيره ســـيكون ضــعيفا أمـــام المعســكر الصـــهيوني  وأضــاف

 المتطرف.
يهوديـة الدولـة الن هرتسـوا ونتنيـاهو يتفقـان علـى أن  إاللن يخـدم  ورأى المدلل أن الفائز باالنتخابات

 طينية وال يؤمنون بعملية السالم.الفلس األرضيجب أن تكون كل  إسرائيل
 76/3/5172وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 تهويد القدس إلىتسعى  أشكالهاعلى اختالف  اإلسرائيلية األحزاب: حركة فتح .05

، اسـتمالة أمـسالناطق الرسمي باسم حركة فتح فـي القـدس رأفـت عليـان فـي بيـان صـدر  : أدانرام هللا
مــن خــالل طــرح قضــية الحفــاظ علــى القــدس  اإلســرائيليي الشــارع للــرأي العــام فــ اإلســرائيلية األحــزاب

 كعاصمة للشعب اليهودي فقط.
وهـــاجم عليـــان المعســـكر الصـــهيوني فـــي بيانـــه موجهـــا اتهاماتـــه لـــرئيس قائمـــة المعســـكر الصـــهيوني، 

التــي كانــت شــجبت البنــاء فــي القــدس، « تســيبي ليفنــي»ولزعيمــة حــزب الحركــة « يتســحاق هرتســوا»
دس ستكون عاصـمة للـدولتين فـي بدايـة االنتخابـات بحيـث تقـوم فـي القسـم الشـرقي منهـا أن الق وأكدت

متمســكون بأحقيــة  وأنهــمعاصــمة للفلســطينيين، ولكــنهم اليــوم يحــاولون التنصــل مــن هــذه االدعــاءات 
 الوجود في القدس المحتلة ويرفضون أية تسوية حولها.

والصــالة فيهــا لــبعض قــادة األحــزاب وأداء « المبكــى»ســاحة البــراق  إلــىالتوجــه  أن»عليــان:  وأضــاف
، هو دليل واضح وصريح على أن حكومـات االحـتالل علـى «القدس من ذهب» أغنيةبعضهم اآلخر 

يهوديــة عبريــة، وأن أي حــديث يــدل علــى أن  إالالقــدس لــن تكــون  أنتعاقبهــا واختالفهــا تتشــدد علــى 
 «.ب الشارع الفلسطينيالقدس عاصمة للدولتين هي رواية يحاولون بها امتصاص غض

  71/3/5172الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 خالل عدوان غزةلغي هجمات تجنبا لقتل أطفال "إسرائيليين" تالقسام كتائب  .06

أظهــر تســجيل مصــور بثتــه كتائــب عــز الــدين القســام الجنــاح المســلح لحركــة المقاومــة حمــاس، : غــزة
االجتماعي )تويتر( إلغـاء مقاتليهـا السـتهداف  مساء أمس االثنين، على صفحتها على موقع التواصل

 قوة عسكرية "إسرائيلية" بقذائف الهاون بسبب تواجد أطفال قرب المنطقة المستهدفة.
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وقالــــت كتائــــب القســــام إن التســــجيل المصــــور "مســــتوحى مــــن أحــــداث حقيقيــــة حــــدثت خــــالل الحــــرب 
 اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، العام الماضي".

ب القســام فــي التســجيل، الــذي بلغــت مدتــه دقيقتــين ونصــف الدقيقــة، اســتعداد عــدد مــن وعرضــت كتائــ
يوليـو/ تمـوز مـن العـام الماضـي لقصـف هـدف عسـكري "إسـرائيلي"  10مقاتليها بقطاع غزة في تاريخ 

فـي مسـتوطنة محاذيـة للقطــاع، قبـل أن تصـدر أوامــر جديـدة بإلغـاء المهمـة فــي اللحظـات األخيـرة بعــد 
 عدد من األطفال قرب الموقع المستهدف. مالحظة وجود

وظهر في التسجيل أيضا مشاهد حقيقية من القصف "اإلسرائيلي" لمنازل فلسطينية في القطـاع خـالل 
 الحرب األخيرة، وما أسفر عنه من وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين واألطفال.

ا حركــة حمــاس باللغــة االنجليزيــة، يــوم ويــأتي هــذا التســجيل المصــور ضــمن حملــة إلكترونيــة أطلقتهــ
لــ"خطاب الـرأي ”  AskHamas” “ هاشـتاا“الجمعة الماضي، علـى مواقـع التواصـل االجتمـاعي عبـر 

 العام الغربي، والدفاع عن الشعب الفلسطيني، ورفض وصف حركات المقاومة الفلسطينية باإلرهاب".
 71/3/5172، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 العشرين "الكنيست"خب اليوم برلمانها تنت "إسرائيل" .07

مليون صاحب حق اقتراع في إسرائيل النتخاب برلمانها  5.1وديع عواودة: يستعد  -الناصرة 
صندوق اقتراع لسفاراتها في العالم كي  91وأرسلت اللجنة  منهم عرب. %71)الكنيست( العشرين، 

دأت وحدات الجيش بالتصويت كي وقبل يومين من االنتخابات ب تتمكن طواقمها من التصويت.
الدبلوماسيون في الخارج فقد أدلوا بأصواتهم قبل  أمايتسنى للجنود التفرا ألي طارئ في يوم االقتراع، 

عند الساعة السابعة صباحا وستغلق عند العاشرة ليال. وعند  أبوابهاأسبوع. وستفتح صناديق االقتراع 
يون الثالث، العينة االنتخابية وهي نتائا تصويت تمثيلي إغالق صناديق االقتراع ستبث قنوات التلفز 

يتم خالل ساعات النهار في عدد من المواقع التي تحددها شركات استطالعات الرأي تشرف على 
يتم اإلعالن  أنتحليل هذه العينات وعادة ما تتطابق مع نتائا االنتخابات الحقيقية. ومن المتوقع 

 ، أي يوم الخميس المقبل.عن نتائا االنتخابات بعد يومين
 71/3/5172، القدس العربي، لندن  

 
 ما أعلن عن نية ليفني االنسحاب من رئاسة الحكومة بالتناوب مع هرتسوغ كذبنتنياهو:  .08

شكك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إمكانية حدوث تلك الخطوة، : األناضول –القدس المحتلة 
 وقال إن هذا اإلعالن مجرد "كذب".
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أضاف نتنياهو، في تصريح للقناة الثانية اإلسرائيلية، "إن ما أعلن عن نية ليفني االنسحاب من و 
 التنافس على رئاسة الحكومة بالتناوب مع هرتسوا كذب".

وأوضح أن الكذب "قد يكون في هذا اإلعالن عن انسحابها، أو أن الكذب كان من البداية بشأن 
 تسوا".إعالن اتفاق التناوب بين ليفني وهر 

وكان نتنياهو أشار، في تصريحات سابقة، إلى أن المعسكر الصهيوني "هدفه جلب ليفني لرئاسة 
وقالت القناة الثانية إن "من بين القضايا التي يهاجم بها نتنياهو المعسكر الصهيوني  الحكومة".

 رئاسة ليفني للحكومة بالتناوب".
 76/3/5172، "57موقع "عربي 

 
 بحماس هدف الحكومة القادمةليبرمان: اإلطاحة  .09

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن اإلطاحة بحكم حركة حماس : األناضول –غزة 
 في قطاع غزة يتعين أن يكون الهدف الرئيسي الملقى على عاتق الحكومة اإلسرائيلية القادمة. 

، خالل جولة قام بها في قرية "نتيف وأضاف ليبرمان، في تصريح نقلته اإلذاعة اإلسرائيلية االثنين
هعاسراة" المتاخمة لقطاع غزة، "إن حماس تواصل حفر األنفاق وتطوير الصواريخ كون القيادة 

 اإلسرائيلية ضعيفة، وعليه يجب تغيير تعامل إسرائيل مع هذه الحركة اإلرهابية".
لمستقبلية، قال ليبرمان "إن وحول توقعه إبرام اتفاق مع حركة حماس على وقف المواجهة العسكرية ا

 االتفاق الوحيد الممكن مع حماس يجب أن يكون بعد تصفية قيادة حماس بأكملها".
 76/3/5172، "57موقع "عربي 

 
فةةي حالةةة مواجهةةة مةةع السةةلطة  "إسةةرائيل"مجةةّرد هلوسةةة و القةةدس المفاوضةةات حةةول: هرتسةةوغ .21

 الفلسطينّية
على تمسكه باالحتالل القدس الشرقية ورفض أية  ايتسحاق هرتسو أكد  زهير أندراوس: - الناصرة 

تسوية حولها، في الوقت الذي يدعي أّنه سيحاول استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في حال 
 شكل الحكومة المقبلة.

وبشكٍل متعمٍد اختار هرتسوا التأكيد على موقفه هذا لدى وصوله إلى ساحة حائط البراق، مساء 
يها، لتلتقط وسائل اإلعالم صوًرا له على غرار تلك التي ظهر فيها نتنياهو، أمس األحد، والصالة ف

عشية سفره إلى واشنطن، قبل أسبوعين. وقال هرتسوا: سأقوم بالحفاظ على قوة وعظمة القدس 
 وسكانها باألفعال وليس باألقوال فقط، أكثر من أي زعيم آخر، على حّد قوله.
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بالقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلّي إّنه َمْن  ل مقابلٍة معهكما قال في معرض رّده على سؤال خال
يضع القدس في المركز فيما ال أحد يتحدث عن تقسيمها سوى نتنياهو. وهو يفعل ذلك في كل 
 معركة انتخابية ويتسبب بخطاب دولّي ال حاجة له. وأنا سأحافظ على القدس موحدة، قال هرتسوا

لية )هداسا( األكاديمّية في القدس الغربّية عشية االنتخابات المقرر خالل محاضرة ألقاها في ك
إجراؤها غًدا الثالثاء إّن المفاوضات حول القدس هي مجرد هلوسة. وأضاف: إسرائيل في حالة 
مواجهة مع السلطة الفلسطينية لحّل الصراع، وذلك بعد أْن قامت السلطة برئاسة محمود عّباس 

 دولّية، وبشكٍل خاٍص المحكمة الجنائّية الدولّية في الهاي، حسبما ذكر.باالنضمام إلى معاهدات 
 76/3/5172، رأي اليوم، لندن

 
 لبيد: عصر نتنياهو "مقبل على نهايته" .20

قال يائير لبيد أحد المرشحين البارزين في االنتخابات اإلسرائيلية يوم : محمد اليماني - القدس
 االثنين 

ن نتنياهو مقبل على نهايته وان من الواضح أن المشاكل االقتصادية إن عصر رئيس الوزراء بنيامي
واالجتماعية تقلق الناخبين اإلسرائيليين أكثر مما تؤرقهم القضايا األمنية أو المخاوف من إيران. 
ويقود لبيد حزب "يش عتيد" )هناك مستقبل( العلماني الذي ينتمي لتيار الوسط والذي ظهر للوجود 

. واحتل الحزب المركز الثاني 1077لى مستوى المعيشة اجتاحت إسرائيل عام بعد احتجاجات ع
ومن المنتظر أن يكون أداؤه قويا أيضا في  1073على غير المتوقع في االنتخابات السابقة عام 

 االنتخابات الحالية.
التغيير".  عاما( لرويترز فيما بين جوالته االنتخابية "أغلبية اإلسرائيليين يريدون 57وقال لبيد )

وأضاف في مقابلة "عصر نتنياهو يقترب من نهايته. وليس هذا ألن القضايا األمنية لم تعد تهم بل 
ألن القضايا االجتماعية واالقتصادية تهيمن على جدول األعمال. نتنياهو فات أوانه. وال تستطيع أن 

 سبة له".تلومه فليس من السهل قط أن تدرك متى يفوت أوان عصرك. لكنه فات بالن
في المئة من الناخبين يحسمون الرأي في يوم االنتخابات ونحن بارعون جدا  75وقال لبيد "حوالي 

في كسب تأييد هؤالء الناس". ولم يستبعد لبيد فكرة العمل مع نتنياهو مرة أخرى. ومثل هذه المرونة 
 عنصر رئيسي من أجل البقاء في مفاوضات تشكيل االئتالف في إسرائيل.

ذا فاز يسار الوسط وتمكن من تشكيل االئتالف فإن لبيد يعتقد أن هذا سيفتح المجال الستئناف  وا 
التواصل مع الفلسطينيين وهو موضوع مجمد منذ ما يقرب من عام ومن المستبعد أن يستأنف هذا 
 التواصل إذا فاز نتنياهو بتشكيل الحكومة. وهو يقول إن ذلك قد ال يحدث على الفور غير أنه إذا
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أمكن معالجة التحديات االجتماعية االقتصادية التي تواجه إسرائيل فإن معالجة الصراع مع 
 الفلسطينيين سيسير بصورة طبيعية حينئذ.

ويبحث لبيد وزعماء االتحاد الصهيوني عالنية إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة غير أن نتنياهو 
ذا هبت رياح التغيير على القضايا الداخلية نادرا ما يذكر هذا األمر. وقال "هبت رياح ال تغيير. وا 

فستهب رياح التغيير على القضايا الفلسطينية أيضا. وهذا شيء ال يحدث دفعة واحدة بل هو وثبة 
 ثالثية. لكنه قادم". 

 76/3/5172، وكالة رويترز لألنباء
 
 ليبرمان ُيهاجم أيمن عودة ويتهمه بالخيانة والكذب  .22

واصل وزير الخارجية اإلسرائيلّي وزعيم حزب )اسرائيل بيتنا( افيغدور  أندراوس:زهير  - الناصرة 
ليبرمان، هجومه على القائمة المشتركة، واتهّم رئيسها المحامي أيمن عودة بأّنه كاذب وخائن. وكان 

سرائيلي عودة ُينهي مقابلة مع القناة اإلسرائيلية الثانية ويهم بالخروج ليدخل مكانه وزير الخارجية اإل
أفيغدور ليبرمان، فطلبت منه مقدمة برناما )لقاء مع الصحافة(، اإلعالمّية رينا ما تسليح، البقاء 

 ربما يرغب ليبرمان في توجيه كلمه له.
ومع دخوله كال ليبرمان االتهامات لعوده ووصفه بأنه كاذب وخائن، وقال ليبرمان إن المقابلة كشفت 

 شاشات القنواتوخائن. وأضاف أّن عودة يكذب بصالفة عبر الوجه الحقيقي لعودة فهو كاذب 
العبرية. واتهمه بأنه يخون المسيحيين الذين يتعرضون للتنكيل من الحركة اإلسالمية ويتعرضون 
لالضطهاد من قبل حماس في غزة، وفي سورّية والعراق، ويتماثل مع حركة حماس، ويرفض إدانة 

 تعبير ليبرمان. حنين زعبي وُيخّون إسرائيل، على حدّ 
ولم ُيَتح لعودة الرد على هجوم ليبرمان، وقال قبل أْن يخرج إن المناظرة األولى أّدت إلى خسارة 
ليبرمان مقاعد، وهذا الهجوم سيزيد من خسارته، حسبما ذكر المحامي عودة، وهو من مدينة حيفا 

 ويبلغ من العمر أربعين عاًما. 
 76/3/5172، رأي اليوم، لندن  

 
 تسوغ يتلعثم أمام نتنياهو.. والليكود يعتبر ذلك دليل انتصار في االنتخاباتهير  .23

بعد أن ساد اإلحباط الشديد معسكر اليمين اإلسرائيلي بقيادة رئيس : الشرق األوسط - تل أبيب
 "المعسكر الصهيوني"الوزراء، بنيامين نتنياهو، من نتائا استطالعات الرأي التي تدل على تفوق 



 
 
 
 

 

           51ص                                     3279 العدد:    71/3/5172 الثالثاء التاريخ:

حاق هيرتسوا وتسيبي ليفني، عاد )اليمين( وانتعش، أمس، بسبب حادثة عابرة تلعثم فيها بقيادة يتس
 هيرتسوا أمام نتنياهو.

وقد وقعت الحادثة خالل مواجهة غير مباشرة بين الرجلين على شاشة القناة الثانية، الليلة قبل 
راء مواجهة معه ولكن الماضية. فبعد طول رفض للدخول في مواجهة، تراجع نتنياهو ووافق على إج

بشروط، فقد رفض أن يجلس في استوديو واحد معه، ورفض أن يكون بينهما أي حوار، ووافق فقط 
على أن يوجه كل منهما لآلخر سؤاال في نهاية الحلقة. وقد كانت نتيجة المواجهة لصالح نتنياهو. 

ا هاجمتم الحكومة على لماذ"والسبب في ذلك هو في زلة لسان من هيرتسوا، فقد سأله نتنياهو: 
 - "هار حوما"، يقصد مشروع البناء الذي أعلن عنه في الشهر الماضي في حي "البناء في القدس؟

والذي هاجمته اإلدارة األميركية وأوروبا، وكذلك هيرتسوا وسائر قوى الوسط  -قرب جبل المكبر 
نصر فيه على ضرورة وحدة "واليسار واإلعالم في إسرائيل. فراح هيرتسوا يتحدث عن موقفه الذي 

. وقصد وحدة القدس، فانفجر نتنياهو ومعه المذيعة بالضحك. وقد نسخ مكتب "نتنياهو إلى األبد
الدعاية الذي يعمل مع نتنياهو هذا المقطع من المواجهة وعممه على الشبكات االجتماعية وفي 

. واعتبر "يف يصمد أمام أوباما؟هيرتسوا يتلعثم أمام نتنياهو، فك"الرسائل الهاتفية مضيفا إليه: 
 الليكود هذه الزلة ضربة قاضية ستجعل هيرتسوا يتدهور في الرأي العام.

 71/3/5172، الشرق األوسط، لندن
 
 لتنازل عن التناوب على رئاسة الحكومةاليفني مستعدة لبحث  ":المعسكر الصهيوني" .24

وني" )تحالف حزبي العمل والحركة( قالت مصادر في "المعسكر الصهي: األناضول –القدس المحتلة 
إن تسيبي ليفني مستعدة لبحث التنازل عن تناوب رئاسة الحكومة مع يتسحاق هرتسوا "إذا كانت 

  ستتسبب في فشلهما".
ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي عن مصادر في المعسكر الصهيوني القول إن "ليفني 

اوب على رئاسة الحكومة اإلسرائيلية في حال كانت سببا في منع مستعدة لدراسة تنازلها عن التن
وينص االتفاق بين هرتسوا وليفني على تناوب كل منهما رئاسة  تشكيل الحكومة عقب االنتخابات".

 الحكومة لمدة عامين.
 76/3/5172، "57موقع "عربي 
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 بالكنيست أن نكون قوة ثالثةمقعدًا و  15هدفنا األول أن نصل إلى ": القائمة المشتركة العربية" .25
للعرب داخل إسرائيل أنها ستكون القوة الثالثة « القائمة المشتركة»تؤكد : أ ف ب -القدس المحتلة 

في الكنيست اإلسرائيلي المقبل، وسيكون لها الدور المؤثر في الحياة السياسية، إال أنها ترفض 
 ن برنامجها وبراما اللوائح األخرى.المشاركة في أي حكومة مقبلة، بسبب التعارض الكبير بي

مقعدًا في  73في المرتبة الثالثة، وأن تحصل على « القائمة المشتركة»ومن المتوقع أن تحل 
انتخابات الكنيست العشرين اليوم، بحسب استطالعات الرأي األخيرة التي أجرتها وسائل اإلعالم 

بل االنتخابات. وتعلن القائمة أنها اإلسرائيلية الجمعة، وكانت آخر استطالعات مسموح بها ق
اليمين الفاشي بقيادة بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته أفيغدور "مقعدًا وستسقط  75ستحصل على 

االتحاد "وردًا على سؤال حول سبب رفض القائمة العربية الدخول في ائتالف حكومي مع  ."ليبرمان
ة السعدي الذي يرد اسمه في القائمة على برئاسة اسحق هرتسوا، قال المحامي أسام "الصهيوني
أن برناما القائمة المشتركة ال يتوافق مع برناما االتحاد الصهيوني. فنحن ندعو " 71المقعد رقم 

. وأضاف "إلحالل سالم عادل ولحل الدولتين، ولدولة تكون لكل مواطنيها وللعدالة االجتماعية
ع هرتسوا معناه أننا سنكون ملتزمين بالتصويت أن نشارك في ائتالف وندخل في حكومة م"السعدي 

على أي قرار تتخذه هذه الحكومة، فماذا سنفعل إذا قررت هذه الحكومة شن عدوان جديد على 
نحن لسنا في جيب أحد، ولن نفعل أي شيء من دون مقابل. ولن نكرر تجربتنا مع ". وتابع: "غزة؟

مئة من أصواتهم لرئاسة الحكومة ولدعم عملية في ال 95ايهود باراك عندما صوت له العرب بنسبة 
مقعدًا،  75هدفنا األول أن نصل إلى "وقال السعدي أيضًا:  ."السالم )...( وبعدها انهار كل شيء

وأن نكون قوة ثالثة. نحن لن نقف على الحياد، سنكون قوة مؤثرة. نريد أن نرى النتائا أواًل، هل 
مقعدًا مع هرتسوا وحزب ميريتس  60سنتمكن من جمع سيكون بإمكاننا تشكيل قوة مانعة؟ هل 

إال أن هرتسوا نفسه "وختم السعدي  ."وحزب يش عتيد لنشكل قوة تمنع نتنياهو من تشكيل حكومة؟
يقول انه ال يريد االعتماد على العرب في تشكيل حكومته، ونحن نتخوف من انه قد يرغب بتشكيل 

 ."حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو
 71/3/5172، لندنالحياة، 

 
  ناجحة اقتصادياً  "إسرائيل"مطلوب لكي تصبح الفلسطينيين السالم إسرائيليين:  األعمالرجال  .26

التي ستجرى  اإلسرائيليةفوز يسار الوسط المعارض في االنتخابات : سيف الدين حمدان -تل أبيب 
ات الذي يتوق للحصول على والشرك األعماليوم الثالثاء يمكن ان يمثل تغيرا يلقى ترحيبا من قطاع 

 الفلسطينيين. إلى"نصيب من السالم" الذي قد يأتي مع حكومة مستعدة للتحدث 
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 إسرائيلوقال دوف موران وهو رجل أعمال ومطور تكنولوجيا متقدمة إنه يعتقد انه لكي تصبح 
مود" وموران جزء من مجموعة يطلق عليها جماعة "كسر الج ناجحة اقتصاديا فان السالم مطلوب.

 طاولة التفاوض. إلىوالفلسطينيين  اإلسرائيليينرجل أعمال بارز تروج لعودة  100مكونة من 
وقال موران لرويترز "ال يتعين ان يكون سالما دافئا وال يعني اننا يجب ان نتعانق مع جيراننا كل يوم 

نتعامل معهم وان  أو نتوقع منهم ان يعانقوننا. لكن يجب ان تكون هناك عملية يمكن من خاللها ان
 إيران." إيران. إيران.نعيش حياة طبيعية ال يكون فيها كل شيء مملى من 

يجب ان يتراجع  األمني األنفاقذهبنا نحو عملية سالم فان  إذا أنناوقال موران "ليس هناك شك في 
 وهذا سيسمح بوضوح بتقسيم الشطيرة بطريقة مختلفة بل وسيجعل الشطيرة أكبر."

بروش رئيس رابطة الصناعات التحويلية إن هرتزوج قد يسعى أكثر من نتنياهو وقال شارجا 
 بفتح سوق للتجارة مع الجيران العرب. إسرائيلالستئناف المحادثات المتعثرة وهو ما سيفيد 

 76/3/5172، وكالة رويترز لألنباء
 
 جانبنا في كل قضاياناالعرب يقفون إلى  العربية" والنواب القائمة"علينا أن ندعم : مشايخ الدروز .27

مع التقدم في المعركة االنتخابية تزداد آمال المواطنين العرب في : الشرق األوسط - تل أبيب
، التي تضم جميع األحزاب العربية. ويبرز "القائمة المشتركة"( في إنجاح 11إسرائيل )فلسطينيي 

لسلطة اإلسرائيلية تجنيدها لصالحها النقاش داخل أبناء الطائفة العربية الدرزية، التي تحاول أحزاب ا
بعادها عن جذورها العربية العميقة. ويخوض مشايخ الدروز من الوطنيين، وكذلك القوى العلمانية  وا 

 الوطنية، معركة شديدة مع هذه األحزاب من أجل رفع درجة التأييد للقائمة المشتركة.
ينا أن ندعم هذه القائمة، خصوصا أننا عل"ومن أبرز هؤالء الشيخ أبو نجم، يوسف زاهر، الذي قال: 

قد رأينا أعضاء الكنيست العرب يقفون إلى جانبنا في كل قضايانا، في حين أن أعضاء الكنيست من 
بني معروف )الدروز( كانوا يقفون إلى جانب أحزابهم التي تضطهدنا، كل همهم دفع الضريبة 

رضاء الذات. في معركتنا دفاعا عن األرض ل م يرموا بثقلهم كما يجب، في حين أن الكالمية وا 
 . "أعضاء الكنيست العرب تجندوا لصالحنا

ال حاجة بنا ألن نستعرض التاريخ، ولكن لي مالحظة هامة، فهناك أحزاب يمينية "وأضاف أبو نجم: 
متطرفة، ونحن نرى بأن هناك )مشايخ( يقفون إلى جانب هذه األحزاب التي تصرح وتجاهر 

من هؤالء من يقف ويخطب في هذه االجتماعات، وهنا نقول إن على من يريد  بعنصريتها الهمجية،
 ."أن يتملق لهذه األحزاب من بيننا أن ينزع الزي الديني

 71/3/5172، الشرق األوسط، لندن
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 مئة أستاذ جامعي يهودي يعلنون تصويتهم للقائمة العربية .28

القائمة »لدعم  11واجتماعية داخل أراضي  تدعو فعاليات أكاديمية وثقافية وديع عواودة: –الناصرة 
في انتخابات الكنيست، وتعتبرها ضرورة لمواجهة تحديات خارجية وداخلية، محذرة من « المشتركة

 حالة الالمباالة المالزمة لقسم من أصحاب حق االقتراع.
شتركة، وأكد مائة من أساتذة الجامعات اليهود في بيان مشترك أمس نيتهم التصويت للقائمة الم

هم « المشتركة»ويرون فيها القوة الديمقراطية األهم. ويلفت هؤالء في بيانهم إلى أنه من خالل دعم 
 يسمعون صوتا صافيا وواضحا من أجل السالم والمساواة والعدل، وضد االحتالل والقمع والعنصرية.

 71/3/5172، القدس العربي، لندن  
 
 مليون دوالر 860زة تقدر غ"الجرف الصامد" على  خسائر االقتصاد من حرب"بنك إسرائيل":  .29

أعلن البنك المركزي اإلسرائيلي أن خسائر االقتصاد اإلسرائيلي المباشرة من حرب : حلمي موسى
مليون دوالر(. ويعتبر هذا  860مليار شيكل )حوالي   3.5زة تقدر بـغعلى قطاع  "الجرف الصامد"

 خسائر االقتصاد اإلسرائيلي من حرب لبنان الثانية.الرقم أقل قلياًل من تقدير البنك ذاته ل
لبنك المركزي اإلسرائيلي، ويحمل لوجاءت هذه المعطيات في فصل ُنشر أمس ضمن التقرير السنوي 

. ويختلف هذا التقدير مع تقديرات سابقة "أثر المواجهات العسكرية على النشاط االقتصادي"اسم 
 12األضرار االقتصادية المباشرة، وغير المباشرة، للحرب بـنشرتها معاهد بحثية إسرائيلية قّدرت 

مليار شيكل. ومعروف أن الجيش اإلسرائيلي طلب من وزارة المالية تحويل تسعة مليارات شيكل 
 لتعويض ذخائر ومعدات بسبب الحرب.

 71/3/5172ت، السفير، بيرو 
 
 نيست في الك: القائمة الُمشتركة ستكون القّوة الثالثة "مدى الكرمل" .31

قام مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية، بدراسة  زهير أندراوس: - الناصرة 
. وتعتمد هذه ”القائمة المشتركة“إحصائية تهدف إلى تقدير عدد المقاعد التي قد تحصل عليها 

القائمة “لصالح التقديرات على فرضيات مختلفة فيما يتعلق بنسب التصويت العامة ونسب التصويت 
لدى مجموعات مختلفة من جمهور المصوتين، العرب من غير الدروز، الدروز، واليهود،  ”المشتركة

. وتعتمد هذه التوقعات على ”القائمة المشتركة“نظرًا لتباين أنماط تصويت هذه المجموعات لصالح 
التصويت، الذي يبلغ المعطيات التي نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية حول مجمل عدد أصحاب حق 
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 %70من العرب )منهم  %75من اليهود، و %15، يتوزعون على النحو التالي: 5،300،000
 دروز(.

في عدة سيناريوهات  ”القائمة المشتركة“تقّدر الدراسة عدد المقاعد التي من المتوقع أْن تحصل عليها 
 ”القائمة المشتركة“ستحصل عليها مختلفة لمتغيرات ثالثة تعتبر األهم في تحديد عدد المقاعد التي 

وهي: نسبة التصويت العامة لدى العرب، نسبة التصويت العامة لدى اليهود، ونسبة تصويت العرب 
. وتفترض هذه السيناريوهات أْن تتراوح نسبة التصويت عند العرب ما بين ”القائمة المشتركة“لصالح 

، بينما تتراوح %15و %65يهود ما بين ، وأْن تتراوح نسبة التصويت العامة لدى ال%15و 55%
. وعرضت الدراسة اإلحصائّية تقدير %15و %15نسبة تصويت العرب للقائمة المشتركة ما بين 

عدد المقاعد في كل واحد من هذه السيناريوهات المختلفة. مثاًل، في حال بلغت نسبة التصويت لدى 
المتوقع أْن تحصل القائمة المشتركة  ، من%10ولدى المجتمع العربي  %10المجتمع اإلسرائيلي 

 من مجمل المصوتين العرب. %15مقعدا إذا صوت لها  71.7على 
منهم للقائمة  %15وصّوت  %15أّما إذا ارتفعت نسبة التصويت لدى المجتمع العربي إلى 

ذا صوت  75المشتركة فستحصل على  من المصوتين العرب للقائمة المشتركة  %10مقعدا، وا 
 مقعًدا. 75.9هذه الحالة على  فستحصل في

ألف صوتا من  10تجدر اإلشارة إلى أّن هذه التقديرات تفترض حصول القائمة المشتركة على 
القائمة “من المصوتين الدروز لصالح  %35المصوتين اليهود. كذلك تفترض أْن يصّوت 

تين العرب، كما ذكرت ، وأّن نسبة التصويت العامة لديهم تساوي النسبة لدى بقية المصو ”المشتركة
مقعًدا،  73الدراسة. وبحسب استطالعات الرأي في إسرائيل، فإّن القائمة المشاركة ستحصل على 

جدير بالذكر أّنه في الداخل الفلسطينّي هناك تّيار مقاطعة  وستكون القّوة الثالثة في الكنيست.
إضافة إلى حركة )كفاح(، أسسها ، ”أبناء البلد“انتخابات البرلمان الصهيونّي، والذي يشمل حركة 

العديد من األسرى الُمحررين من سجون االحتالل، وقيادات سياسّية كبيرة كانت في حزب التجمع 
الوطنّي الديمقراطّي وانسحبت منه على خلفية المواقف العاّمة للحزب، وتحديًدا الموقف من األزمة 

مها للدولة السورّية بقيادة الرئيس د. بّشار األسد، السورّية، إْذ أّن الحركة في مبادئها تعلن وبقوٍة دع
وترى في الحرب األهلّية ضّد بالد شام مؤامرة كونّية تُقاد من قبل الثالوث غير الُمقّدس: اإلمبريالّية، 
الصهيونّية والرجعية العربّية العامل الثالث في تيار المقاطع فهم من المستقلين الذي يَرْون في 

 اعتراًفا بإسرائيل الصهيونّية واليهودّية.التصويت للكنيست 
 76/3/5172، رأي اليوم، لندن  
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 واحتماالت الفوز اإلسرائيلية الخريطة االنتخابية .30
قائمة انتخابية،  16ترشح لالنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية التي تجري اليوم،  :الغد –الناصرة 

 3،15ستطالعات الرأي أن تجتاز نسبة الحسم انسحبت منها قائمتان إحداهما عربية. فيما تتوقع ا
، إحدى عشرة كتلة، واحدة منها على األقل تتأرج عند نسبة الحسم، واحتمال سقوطها وارد. %

 مقعدا برلمانيا. 710وتجري االنتخابات، وفق الطريقة القطرية النسبية. وتتنافس الكتل على 
 وفق ما أوردته استطالعات الرأي:ما يلي القوائم المشاركة، المتوقع فوزها بمقاعد،  
 "المعسكر الصهيوني" 
مقعدا في االنتخابات السابقة(،  75قائمة تحالفية، بين حزب "العمل" برئاسة يتسحاق هيرتسوا، ) 

 13( مقاعد. وتتوقع استطالعات الرأي فوز القائمة بما بين 6وحزب "الحركة" برئاسة تسيبي ليفني، )
 مقعدا. 15إلى 

ُتعد هذه القائمة في الساحة اإلسرائيلية "وسط"، بينما يصفها اليمين اإلسرائيلي "يسار". وهي تتبنى 
برنامجا سياسيا لحل الصراع، قائما على أساس دولتين، واالحتفاظ بالكتل االستيطانية الضخمة، مع 

 . 11ق مناط إلىتبادل لألراضي، ويرفض حزبا القائمة حق العودة لالجئين الفلسطينيين 
 "الليكود"

، 1009يرأس الليكود رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، الثابت في رئاسة الوزراء منذ العام 
وسط مؤشرات لتشكيل الحكومة المقبلة، على الرغم من تراجع قوته كحزب وكمعسكر يمين متشدد. 

أسبوع من االنتخابات، أعلن يسيطر اليمين األشد تطرفا على قائمة حزب الليكود االنتخابية. وقبل 
بنيامين نتنياهو تراجعه عن تأييده لحل للصراع قائم على دولتين، وفق ما أعلنه في خطاب في 

. وكان نتنياهو قد عرض في ذلك الخطاب مواصفات دولة فلسطينية ممسوخة 1009منتصف العام 
ر مع العالم. وحتى هذا جغرافيا، ومحاصرا من الجهات األربع وجوا، ومنقطعة عن أي اتصال مباش

تتوقع استطالعات الرأي أن يحصل الليكود على ما بين  العرض ترفضه الغالبية الساحقة في حزبه.
 مقعدا. 11إلى  17

 "القائمة المشتركة"
، وكانت ممثلة في الدورة 11وهي "القائمة المشتركة" لألحزاب الوطنية الناشطة بين فلسطينيي 

عضويتها الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، التي في  تضم فيقعدا. م 77المنتهية بثالث كتل، و
الجنوبي، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة  الجناح-اإلسالميةصلبها الحزب الشيوعي. والحركة 

 العربية للتغيير.
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ف منع كان الدافع الرئيسي لهذا التحالف، رفع نسبة الحسم، بمبادرة اليمين المتطرف الحاكم، بهد
في الكنيست، إذ راهنت تلك القوى على أنه من غير الممكن أن يتحالف  11تمثيل فلسطينيي 

شيوعيون مع اسالميين، اآلن الشعور بمحاولة إنهاء الوجود العربي الفلسطيني من قبل اليمين 
سية الصهيوني دفعها لتجاوز كل الخالفات الفكرية، لتتوحد ضمن قائمة واحدة، صدمت الساحة السيا

 اإلسرائيلية برمتها.
مقعدا، بينما يتوخى قادة القائمة نتيجة  73إلى  71وتتوقع استطالعات الرأي لهذه القائمة ما بين 

 أفضل.
 يوجد مستقبل

ويرأس هذا الحزب وزيرا للمالية السابق، يائير لبيد، الذي أسس الحزب قبل االنتخابات السابقة 
مقعدا، ومن المتوقع ان يتراجع. وعلى الرغم من  79، وحصل في تلك االنتخابات على 1073

وصف الحزب كحزب "وسط"، إال أنه شارك في حكومة اليمين المتطرف، وكان يعمل بتنسيق مع 
حزب المستوطنين البيت اليهودي. إال أن لبيد رفض االلتزام بترشحي نتنياهو لتشكيل الحكومة، بل 

 "المعسكر الصهيوني" يتسحاق هيرتسوا. ألمحت أجواء الحزب أن بنيتهم دعم رئيس قائمة
 مقعدا. 71إلى  77وتتوقع استطالعات الرأي حصول يوجد مستقبل على 

 "البيت اليهودي"
هي قائمة تحالفية لعدة أحزاب تنشط بين المستوطنين في الضفة الفلسطينية المحتلة، وأكبرها حزب 

حزاب الصغيرة األخرى، هي باألساس انشقت "المفدال" الديني، من التيار الديني الصهيوني، بينما األ
عنه قبل سنوات. يرأس القائمة نفتالي بينيت، وتمثل القائمة سياسات التطرف اليمينية االستيطانية. 

 مقعدا، وكانت حليفا أساسيا لحزب الليكود في الحكومة. 71حصلت في االنتخابات السابقة على 
 مقعدا. 71إلى  77ي" على وتتوقع استطالعات الرأي حصول "البيت اليهود

 "كلنا"
حزب جديد أسسه قبل االنتخابات الحالية، وزير سابق منشق عن حزب "الليكود"، موشيه كحلون، 
وتضفي عليه وسائل اإلعالم صبغة االهتمام بالقضايا االقتصادية االجتماعية. وحينما كان في 

مضمونين بغالبيتهم، جاءوا من أحزاب أو الليكود، كان من التيار اليميني المتشدد، كما أن مرشحيه ال
 مقاعد. 70إلى  1وتتوقع استطالعات الرأي حصول "كلنا" على ما بين  من خلفيات يمينية واضحة.

 "شاس"
حزب المتدينين المتزمتين "الحريديم" لليهود الشرقيين، برئاسة آرييه درعي،  شهد الحزب قبل 

للحزب إيلي يشاي، وخرج بمفرده من بين النواب. وبناء االنتخابات انشقاقا بادر له الرئيس السابق 
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على تصريحات درعي، فإنه على األغلب سيدعم نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة. وكان لـ "شاس" 
 1إلى  6تتوقع استطالعات الرأي حصول "شاس" على ما بين  مقعدا. 77في االنتخابات السابقة 

 مقاعد.
 "يهدوت هتوراة"
المتزمتين "الحريديم" لليهود الغربيين "األشكناز"، وهي تحالف أحزاب صغيرة لطوائف حزب المتدينين 

الحريديم األشكناز، األكثر تشددا دينيا. ومن المتوقع ان يدعموا ترشيح بنيامين نتنياهو لتشكيل 
 مقاعد. 1الحكومة المقبلة. وكان لهذه القائمة في االنتخابات السابقة 

 مقاعد. 1إلى  6حصول القائمة على ما بين  وتتوقع استطالعات الرأي
 "ميرتس"

مقاعد، وهو  6حزب "اليسار الصهيوني"، برئاسة زهافا غلؤون، وكان له في االنتخابات السابقة 
يتبنى البرناما السياسي األفضل من بين جميع األحزاب الصهيونية، في ما يتعلق بأفق حل الصراع، 

، وأن تكون القدس المحتلة 7961ينية على أساس حدود إذ يدعو الحزب إلى اقامة دولة فلسط
، إال بشكل رمزي، 11عاصمتين، ولكن الحزب يرفض حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى مناطق 

. يرفض الحزب االنضمام إلى حكومات 1000وفق ما تضمنه مشروع بيل كلينتون، في نهاية العام 
 اليمين.

 مقاعد. 6إلى  5على ما بين  وتتوقع استطالعات الرأي حصول الحزب
 "يسرائيل بيتينو"

مقعدا،  77بزعامة العنصري المتطرف افيغدور ليبرمان، وكان لهذا الحزب في االنتخابات السابقة 
إال أن فضائح الفساد الكبيرة التي تكشفت قبل ثالثة اشهر من االنتخابات، وبّينت تورط مسؤولين في 

مقاعد عمليا.  1رة، ويصل إلى حافة نسبة الحسم، وهي الحزب فيها، جعلته يفقد مقاعد كثي
، إال أن التوقعات 11والمفارقة، أن ليبرمان هو من ضغط لرفع نسبة الحسم، لمنع تمثيل فلسطينيي 

 ، بينما بات ليبرمان يصارع نسبة الحسم.11بأن يزيد تمثيل فلسطينيي 
 مقاعد. 6إلى  1ا بين وتتوقع استطالعات الرأي حصول حزب "يسرائيل بيتينو" على م

 "ياحد"
قائمة جديدة بادر إلى إقامتها المنشق عن حزب "شاس" إيلي يشاي، وتضم القائمة حزب "قوة 
إلسرائيل"، وهي من تسميات حركة "كاخ" االرهابية المحظورة في غالبية دول العالم، بينها الواليات 

بي الخطير باروخ مارزل، المستوطن في المتحدة، وحتى شكليا في إسرائيل، ويمثل هذا الحزب االرها
البلدة القديمة في مدينة الخليل، وقد حوكم عدة مرات على اعتداءات على فلسطينيين وحتى جنود 
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احتالل، وقبل اسبوعين، أصدرت الشرطة قرارا بمحاكمته على قضية اعتداء جديد على فلسطيني في 
 الخليل.

 مقاعد. 1تطالعات الرأي تصارع هذه القائمة نسبة الحسم، وتمنحها اس
 71/3/5172ن، الغد، عّما

 
 في الخليليهودي صوت  300مرشحان يهوديان يتنافسان على يديعوت أحرونوت:  .32

(، انه بالنسبة 3|76كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية الصادرة اليوم االثنين ): الناصرة
الغربية، سيكون يوم االنتخابات، لسكان الحي اليهودي في مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة 

ذا"بمثابة صراع ايديولوجي بين الجيران، حيث سينافس مرشحان على أصوات اليهود في المدينة".   وا 
نائبا، فان "الحي اليهودي"  73اجتاز حزب "ياحد" نسبة الحسم، وحصل "البيت اليهودي "على 

" بقيادة ايلي يشاي، واوريت سيحظى بعضوين في البرلمان هما باروخ مارزل من حزب "ياحد
ستروك، من حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينت. وقياسا بعدد الناخبين في الحي والذي ال 

 ضخما.  اإلنجازمصوت، سيكون  300يتجاوز 
 76/3/5172قدس برس،   

 
  "ائيلإسر "االستغالل السياسي للجهاز األمني في حول  "ام ترتسو" تنشر عريضة :"يسرائيل هيوم" .33

( ان جمعية "ام ترتسو" 3|76ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة اليوم االثنين ): الناصرة
في  األمنياليمينية نشرت عريضة على شبكة "انترنت"، ضد ما تسميه "االستغالل السياسي للجهاز 

ن الذين تتهمهم الحركة إسرائيل". وتأتي هذه العريضة ضد المسؤولين األمنيين اإلسرائيليين السابقي
 باستغالل مناصبهم السابقة للتأثير على مجريات المعركة االنتخابية. 

وتتضمن العريضة انتقادا شامال لهؤالء القادة، حيث جاء فيها "ان تقديرنا لعمل هؤالء القادة في 
 التي تالمس الفوضى".  أعمالهمالسابق هو الذي يحتم علينا اآلن، الخروج ضد 

 ".األمني"الحفاظ على كرامة الجيش والجهاز  إلىعريضة هؤالء القادة وتدعو ال
 76/3/5172قدس برس،   

 
 برصاص النظام 268من فلسطينيي سورية قضوا تحت التعذيب و 316"مجموعة العمل":  .34

ضمن الصور المسربة للضحايا الذين  تم التعرف على صورة الالج  الفلسطيني "محمد فايز ظاهر"
عذيب في سجون النظام السوري، حيث تم التعرف عليه من خالل الصور التي بثها قضوا تحت الت
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موقع شهداء تحت التعذيب، وهو من سكان منطقة عرطوز بريف دمشق، يشار إلى أنه تم التعرف 
الج  فلسطيني بينهم خمس نساء قضوا تحت التعذيب من خالل الصور المسربة قبل  15على 
 أيام.

ل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن ضحايا يذكر أن مجموعة العم
 .( ضحية376التعذيب من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين قامت بتوثيقهم قد بلغ )

" من أبناء مخيم اليرموك برصاص قناص ةحمد "عادل أبو قضى المسنوأضافت المجموعة أنه قد 
 كن به في شارع جالل كعوش بالقرب من شارع فلسطين.أثناء تواجده على سطح البناء الذي يس

يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا برصاص قناص منذ بداية األحداث في سورية بلغ 
 ( ضحية بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.161)

76/3/5172-74، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية  
 
 الحرب في سورية ءالجئة فلسطينية قضت منذ بد 344 :"مجموعة العمل" .35

( ضحية من النساء الفلسطينيات منذ 311وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية سقوط )
 71بداية المواجهات في سورية على امتداد رقعة الجغرافية لألراضي السورية أي ما يعادل حوالي 

 1077سقطوا خالل فترة امتداد الصراع الممتدة بين آذار مارس من إجمالي الضحايا الذين  %
 .1075فبراير  –/ شباط 71ولغاية يوم 

( نتيجة الحصار ونقص 51( الجئة قضت نتيجة القصف، و)791أن )فيما كشفت المجموعة 
( 79( إمرأة جراء استهدافهم برصاص قناص، و)11الرعاية الطبية في مخيم اليرموك، بينما قضت )

( الجئات 5( غرقًا، في حين أُعدمت )73( ضحية بطلق ناري، و )75التفجيرات، فيما قضت ) إثر
( ألسباب أخرى )ذبحًا، اغتيااًل، انتحارًا، 73ميدانيًا، والجئتان تحت التعذيب في السجون السورية، و)

 حرقًا، اختناقًا، أزمات صحية، وبرصاص االحتالل الصهيوني.  
74/3/5172، سطينيي سوريةمجموعة العمل من أجل فل  

 
 "األقصى"االحتالل يواصل اقتحام  .36

 األقصىجدد المستوطنون اليهود، امس، اقتحامهم للمسجد  :بترا –كامل إبراهيم  -القدس المحتلة 
من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة االحتالل الخاصة، ومن خالل مجموعات صغيرة 

 االحتجاجية. جد بهتافات التكبيرمتالحقة، تصدت لها المرابطات في المس
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، سيدة مقدسية، خالل خروجها من أحد أبواب المسجد أمسواعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، 
 مركٍز تابٍع لشرطة االحتالل في المدينة. إلىاألقصى المبارك، وتم اقتيادها 

مجالس العلم تواجدًا كبيرًا لطلبة مدارس القدس، وطلبة  األقصىفي الوقت ذاته، شهد المسجد 
 والمصلين الذين انتشروا في كافة مرافق المسجد.

71/3/5172، الرأي، عّمان  
 
 محاولة إخالء منزل عائلة فلسطينية في القدس لصالح المستوطنين  .37

فادي أبو سعدى: استبق المستوطنون من أعضاء جمعية إلعاد االستيطانية، قرار المحكمة -رام هللا
« صب لبن»ادي والثالثين من أيار/ مايو المقبل، بخصوص منزل عائلة اإلسرائيلية المنتظر في الح

المقدسية، وجاؤوا بحماية شرطة االحتالل وحرس الحدود، في محاولة لالستيالء على المنزل، بحجة 
 أنه ملكية إسرائيلية، ويريدون استالمه.

ة داخل البلدة القديمة وسادت حالة من التوتر الجديد في محيط المنزل، الذي يقع في عقبة الخالدي
من القدس المحتلة، بعد إخطار تلقته العائلة، بنّية جماعات استيطانية االستيالء على المبنى، فيما 

 أجلت شرطة االحتالل إخالء المبنى لمدة ساعتين إلعطاء العائلة وقتا إلخالء المنزل.
زية التابعة لالحتالل، بادعاء أن وبحسب العائلة، فإن هذا اإلخالء جاء تنفيذًا لقرار المحكمة المرك

، لكن المستوطنين استبقوا موعد جلسة االستئناف المحددة في 7911المنزل يملكه يهود منذ عام 
 نهاية أيار/مايو المقبل، للنظر في القضية، وجاؤوا بحماية الشرطة لالستيالء عليه بالقوة.

، أي قبل االحتالل 7950عام  ورغم ذلك، فإن عائلة صب لبن، تؤكد أنها تقطن المنزل منذ
اإلسرائيلي للمدينة المقدسة، بينما حاول المستوطنون االستيالء على المنزل في بداية شهر شباط/ 

الماضي، لكن محاولتهم باءت بالفشل لوجود طفل من العائلة في المنزل، رفض فتح الباب  فبراير
 هرب المستوطنين.فيما أدى تجمهر المقدسيين سريعًا في محيط المنزل ل لهم،

71/3/5172، القدس العربي، لندن  
 
 مواطنًا في الضفة والقدس 22االحتالل يعتقل  .38

مواطنًا من الضفة  11محافظات ـ "األيام"، "وفا": اعتقلت قوات االحتالل أمس والليلة قبل الماضية 
 والقدس، خالل حملة االعتقاالت تركزت في محافظات الخليل ونابلس والقدس.

مراكز  إلى، ستة أطفال من المدينة المحتلة، واقتادتهم أمسدس اعتقلت قوات االحتالل، فجر ففي الق
 التوقيف والتحقيق في المدينة.
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مواطنين في مخيم الفوار وبلدة دورا، جنوب وجنوب غربي  1وفي الخليل اعتقلت قوات االحتالل 
 الخليل، وذلك بعد دهم وتفتيش منازل عائالتهم.

 .قوات االحتالل اعتقلت خمسة مواطنين أن أمسنادي األسير في بيان صحافي  وفي نابلس أفاد
71/3/5172، األيام، رام هللا  

 
 االحتالل يعتدي على تظاهرة ترفض الحصار شرق غزة .39

المسيل  وقنابل الغازالنارية  األعيرة بإطالق أمساعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي،  :بترا –غزة 
 ك فيها عشرات الشبان الفلسطينيين بالقرب من الخط الحدودي شرق غزة.للدموع على تظاهرة شار 

الفلسطينية  اإلعالمورفع المشاركون في التظاهرة التي نظمتها الهيئة الوطنية لكسر الحصار 
على قطاع غزة مطالبين بتحرك دولي جدي لرفع  اإلسرائيليوالشعارات التي تندد باستمرار الحصار 

 ما دمره االحتالل خالل عدوانه الصيف الماضي على قطاع غزة. مارإعالحصار والبدء في 
العيارات المعدنية  بإطالقوأشعل عدد من المتظاهرين إطارات السيارات وقامت قوات االحتالل 

 .إصاباتتجاه المتظاهرين ولم يبلغ عن وقوع  للدموعوقنابل الغاز المسيل 
71/3/5172، الرأي، عّمان  

 
 ئيلية تحلق في سماء غزةمقاتالت حربية إسرا .41

القاهرة: قامت مقاتالت حربية إسرائيلية بالتحليق فجر اليوم )االثنين(، في أجواء قطاع غزة وعلى 
 ارتفاعات منخفضة.

« 76إف »ونقلت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع 
ات الفجر، وحلقت على ارتفاعات منخفضة، وتحديدا دخلت أجواء القطاع بشكل مفاج  في ساع

أن « وفا»وأضافت  فوق األجواء الغربية على الطريق الساحلي لغزة، وأطلقت بالونات حرارية.
 المقاتالت بثت حالة من الخوف والرعب في صفوف السكان.

71/3/5172، الشرق األوسط، لندن  
 
 زة إلى غزةجاه "الخيرية الهاشمية" تسير قافلة تحمل بيوتاً  .40

ســـيرت الهيئـــة الخيريـــة األردنيـــة الهاشـــمية، اليـــوم الثالثـــاء، مـــن مقـــر مســـتودعاتها فـــي : بتـــرا - عمـــان
 األهل في قطاع غزة. إلىطبربور قافلة مساعدات 
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القافلــة مؤلفــة مــن ســبع شــاحنات محملــة بــأربعين وحــدة ســكنية  إنعــام الهيئــة ايمــن المفلــح  أمــينوقـال 
 إلـــىنقـــابتي المعلمـــين والمهندســـين الـــزراعيين والهيئـــة الخيريـــة وسيصـــار  جـــاهزة )كرفـــان(، مقدمـــة مـــن

 وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية في القطاع. إلىتسليمها 
ضمن الجهود التـي تبـذلها الهيئـة للمسـاعدة فـي إعـادة إعمـار قطـاع  تأتيهذه المساعدات  أن وأضاف

 على القطاع للتخفيف من معاناة أهله. األخيرشم غزة بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الغا
 71/3/5172الغد، عمان، 

 
 األقصىفي المسجد  اإلسرائيلييشجب التصعيد األردني  األوقافوزير  .42

شـــجب وزيـــر األوقـــاف والشـــؤون والمقدســـات اإلســـالمية الـــدكتور هايـــل عبـــد : حمـــدان الحـــاج -عمـــان 
واسـتفزازها لمشـاعر المسـلمين  األخيـرةي فـي اآلونـة الحفيظ داوود، تصعيد سـلطات االحـتالل اإلسـرائيل

 والمصلين في المسجد األقصى المبارك.
المبــارك هــو مســجد خــالص للمســلمين وحــدهم بقــرار ربــاني  األقصــىأن المســجد »وأكــد وزيــر األوقــاف 

يـوم الـدين وان الوصـاية عليـه وخدمتـه هـي للهاشـميين  إلـىنزل بـه قـرآن يتلـى مـن فـوق سـبع سـماوات 
، مناشــدا الــدول المحبــة للســالم «ولجاللــة الملــك عبــدهللا الثــاني ابــن الحســين حفظــه هللا ورعــاه هــاراألط

وجامعـــة الـــدول  اإلســـالميومنظمـــة التعـــاون  األمـــنومجلـــس  واإلنســـانيةوالهيئـــات والمنظمـــات الدوليـــة 
ن مــن العربيــة للضــغط علــى الســلطة القائمــة بــاالحتالل مــن اجــل منــع قطعــان المســتوطنين والمتطــرفي

 واإلسـالميالمبارك بحماية قوات دولة االحتالل والحفاظ على التراث العربـي  األقصىتدنيس المسجد 
 في القدس الشريف.

 71/3/5172الدستور، عمان، 
 
 التعليمية ليست في المناهج "إسرائيلوزارة التربية األردنية: " .43

"قــرار يقضــي بوضــع اســم "إســرائيل" نفــت وزارة التربيــة والتعلــيم أن يكــون هنــاك : آالء مظهــر –عمــان 
 على الخرائط بمادة الجغرافيا التي تدرس في المناها التعليمية األردنية".

وأكــد النــاطق اإلعالمــي باســمها وليــد الجــالد، فــي تصــريح لـــ"الغد" أمــس، أن "مــا تــم تداولــه فــي وســائل 
 عار عن الصحة تماما". إعالم عبرية حول إدراج اسم "إسرائيل" على الخرائط في مادة الجغرافيا،

من جهته، قال الناطق اإلعالمي لنقابة المعلمين أيمن العكور إن النقابـة "تـرفض كـل أشـكال التطبيـع 
مع الكيان اإلسرائيلي، وعلى رأسها التطبيع التعليمي والثقافي لما له مـن مخـاطر وتبعـات سـلبية علـى 

 المستوى الوطني".
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ه وسائل إعالم إسرائيلية مؤخرا فيما يتعلـق بـإدراج اسـم إسـرائيل علـى وأكد العكور لـ"الغد" أن "ما تداولت
الخرائط في مادة الجغرافيا عاٍر عن الصحة، كون المناها األردنية الحالية ال يوجد في خرائطها ذكر 

 السم إسرائيل".
باإلشـارة  يذكر أن وسائل إعالم إسرائيلية تداولت أخبارا زعمـت فيهـا أن "إسـرائيل ترحـب بقـرار األردن،

 إلى اسم إسرائيل على الخرائط في مادة الجغرافيا التي تدرس بالمناها التعليمية األردنية".
 71/3/5172الغد، عمان، 

 
 جنبالط: شرف لنا أن نكون في خانة فلسطين والدفاع عنها .44

كـون فـي قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب اللبناني وليد جنـبالط، إنـه لشـرف لـه أن ي :وفا –بيروت 
 خانة فلسطين والدفاع عن قضيتها الوطنية.

، أن فلسطين كانـت وسـتبقى قضـية العـرب المركزيـة، مهمـا تعرضـت أمسواعتبر جنبالط في تصريح 
لــه المنطقــة مــن ظــروف داخليــة أو خارجيــة. وأشــار إلــى أن الــزعيم اللبنــاني كمــال جنــبالط هــو شــهيد 

 حتى الرمق األخير.العروبة والقضية الفلسطينية التي دافع عنها 
 71/3/5172الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 من األربعاء طن من مواد البناء لغزة يوميا بدءاً  ألفالعمادي: إدخال السفير  .45

أكــد رئــيس اللجنــة القطريــة إلعمــار غــزة الســفير محمــد العمــادي، أنــه تــم : محمــد هنيــة -الرســالة نــت 
غــزة، وتــنص علــى إدخــال  إلــىاصــة بالمشــاريع القطريــة التوصــل آلليــة جديــدة إلدخــال مــواد البنــاء الخ

 طن من مواد البناء بشكل يومي، بدءا من يوم األربعاء المقبل. 7000
وقال العمادي في تصريح خاص لــ الرسـالة، أن الفتـرة المقبلـة ستشـهد انفراًجـا حقيقًيـا فـي عمليـة إعـادة 

 ع وفق ما تم االتفاق عليه.إعمار قطاع غزة، حال استمر إدخال مواد البناء على القطا
أن لجنته زودت السلطة بكشوفات المشاريع التـي تنـوي تنفيـذها فـي غـزة، وتمـت الموافقـة مـن  وأضاف

 السلطة الفلسطينية ومن االحتالل اإلسرائيلي إلدخال مواد البناء الالزمة لتنفيذها.
مـن  %90عالـة، موضـحا أن غـزة غيـر ف إلىوبين العمادي أن آلية روبرت سيري إلدخال مواد البناء 

 السوق السوداء ولم يتمكن المواطن من شرائه لعدم توفر األموال لديه. إلىذهبت  اإلسمنت
منها، ويجري استكمال باقي المشاريع التي  %10 إنجازوحول مدينة الشيخ حمد السكنية، أكد أنه تم 

باقي المشاريع قيـد التنفيـذ  أنعلى غزة، مشددا  إلىتم االتفاق عليها خالل زيارة األمير حمد آل ثاني 
 مواد البناء. إدخالحال استمر  إلتمامهابحاجة الى أربعة أشهر 
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 ما دمره االحتالل في الحرب األخيرة على غـزة، إعماروفيما يتعلق بالمشاريع القطرية الجديدة إلعادة 
يع تضـمن احتياجـات قال رئيس اللجنة القطرية، أن دولته تسـلمت مـن السـلطة الفلسـطينية رزمـة مشـار 

وحـدة  7000قطاع غزة، من إعادة إعمار المنازل المدمرة جزئيا وكليا والبنية التحتيـة، وتـم طـرح بنـاء 
 سكنية بشكل أولي.

ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين أونــروا، فــي  األشــغال: "ســيتم اتبــاع آليــة وزارة وأضــاف
لــغ المطلــوب لبنـــاء المنــزل للمتضــرر علــى دفعـــات مشــروع األلــف وحــدة ســكنية، بحيـــث يــتم دفــع المب

 ويتكفل هو ببنائه".
وعلى صعيد دور بالده في معالجة أزمة الكهرباء، أوضح العمادي أن قطر قدمت مئات ماليين 

الدوالرات لحل األزمة عن طريق السلطة ومصر ولم تحل وذهبت األموال هباء منثورا، مشيرا الى أنه 
ء رئيس الوزراء الحمد هللا للتباحث بشأن مشاريع وحلول لمعالجة مشكلة سيذهب إلى رام هللا للقا

الكهرباء كانت قد ُطرحت مؤخرا، من ضمنها مد خط كهربائي إضافي من االحتالل اإلسرائيلي، ومد 
 خٍط بديل لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز.

ن المليار دوالر الذي تقدمت من أن السلطة تنوي أخذ جزء م اإلعالموتعقيبا على ما ورد في وسائل 
مليون دوالر ستذهب لخزينة السلطة على أن  100به قطر لصالح إعادة اعمار غزة، قال: "إن 

 تصرف لصالح إعمار قطاع غزة".
قطـر تسـعى ألن تكـون مشـجعة للـدول المانحـة كـي تسـاهم ماليـا معهـا فـي السفير القطـري: "  وأضاف

حمل عليها فقط"، مبينا حرصه على نقل معاناة سـكان القطـاع إعادة إعمار قطاع غزة، ال أن يكون ال
 إلى كل المسؤولين العرب واألجانب للمساهمة في رفعها.

 71/3/5172الرسالة، فلسطين، 
 
 في غزة مشروع مدينة الشيخ حمد لألسرى المحررينتدشين  .46

طـري محمـد العمـادي دشن وزيـر األشـغال العامـة واإلسـكان د. مفيـد الحسـاينة، والسـفير الق حامد جاد:
، مشــروع مدينــة الشــيخ حمــد لألســرى المحــررين جنــوب غــرب اإلعمــاررئــيس اللجنــة القطريــة إلعــادة 

 مدينة غزة، أمس، بحضور عدد كبير من الشخصيات.
ـــى مســـاحة  ـــة حمـــد لألســـرى المحـــررين ســـتقام عل ـــى أن مشـــروع مدين دونمـــًا  710وأشـــار الحســـاينة إل

وحدة سكنية إضافة للمرافق الخدمية، مشيدًا بجهود  360بواقع  عمارة سكنية 11وستشتمل على بناء 
قطر والمساعدات التي تقدمها في قطـاع اإلعمـار ومشـاريع البنيـة التحتيـة للتخفيـف مـن معانـاة سـكان 

 القطاع.
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مليـون دوالر واحـدًا مـن  15الـذي تقـدر كلفتـه بنحـو  األسـرىمن جهته، اعتبر العمادي مشـروع مدينـة 
تنفــذها اللجنــة القطريــة مــن مشــاريع المنحــة الســابقة والمنحــة الجديــدة، معربــًا عــن شــكره  المشــاريع التــي

للرئيس عباس وحكومة الوفـاق وجميـع المسـؤولين فـي حكومـة الوفـاق الـذين عملـوا علـى تسـهيل مهمـة 
 إدخال مواد البناء للمشاريع القطرية.

الحيويـة التـي سـتنفذها قطـر، خاصـة ان وقال العمادي "إن هذا المشروع يعتبر مـن المشـاريع المهمـة و 
هــذه المدينــة الحيويــة ســتخدم المئــات مــن األســرى المحــررين ممــن قضــوا عشــرات الســنين فــي ســجون 

 االحتالل".
وأكــد العمــادي أن اللجنــة ستواصــل عملهــا فــي تنفيــذ المزيــد مــن المشــاريع الحيويــة، ســواء مــن خــالل 

على غزة مـن دمـار،  األخيرةما خلفته الحرب  إعمار إعادةبالمنحة األولى، أو المنحة الثانية المتعلقة 
 حيث سيتم قريبًا البدء بتنفيذ مشروع بناء ألف وحدة سكنية لمن ُدمرت منازلهم بشكل كلي.
المــواد  إدخــالوأوضــح العمــادي انــه علــى تواصــل دائــم مــع حكومــة الوفــاق ووزرائهــا مــن أجــل تســهيل 

اللجنــة القطريــة ستســتمر فــي تنفيــذ المزيــد مــن  أن، مؤكــدًا الالزمــة للمشــاريع القطريــة إلــى قطــاع غــزة
 المشاريع الحيوية في القطاع.

للمشــروع، كــل مــن األســير المحــرر روحــي مشــتهى ود.  األســاسوتحــدث خــالل حفــل وضــع الحجــر 
أحمــد بحــر نائــب رئــيس المجلــس التشــريعي، حيــث أشــاد كالهمــا بجهــود دولــة قطــر وعائلــة أبــو مــدين 

ض المخصصة إلقامة هذا المشـروع، كمـا أشـادا بـدور وزارة األشـغال وبلديـة الزهـراء التي تبرعت باألر 
 حيز التنفيذ. إلىعلى جهودهم الكبيرة للعمل على خروج المشروع 

 71/3/5172األيام، رام هللا، 
 
 العراق يقرر معاملة الالجئين الفلسطينيين معاملة مواطنيه  .47

لعراقـــي، قـــرارًا يقضـــي بمعاملـــة الالجئـــين الفلســـطينيين أصـــدر مجلـــس القضـــاء األعلـــى ا :وفـــا –بغـــداد 
المقيمين في العراق معاملة المواطنين العراقيين في كافة المعـامالت الرسـمية، مـا عـدا الحصـول علـى 

 الجنسية العراقية.
وأشار سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل، إلى أن هذا القرار الهام سيعمل على التخفيف مـن 

نــاء شــعبنا الالجئــين فــي العــراق، وســيزيل عــن كــاهلهم الكثيــر مــن المعانــاة اإلداريــة واألمنيــة، معانــاة أب
 وسيساعد في تحسين ظروفهم المعيشية.

 71/3/5172الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 ونروا" تطلق حزمة مشاريع بمليون دوالر في رفح "األ  .48
" بالتنســيق مــع األونــرواين الفلســطينيين "باشــرت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــ :الحيــاة الجديــدة - رفــح

( 7.750.000بلدية رفح بتنفيذ سلسلة من مشاريع ترميم وتطوير البنية التحتية في المحافظة بقيمـة )
 . بتمويل المملكة العربية السعودية.أميركيدوالر 
" علـى األونـروامدير مكتب الوكالة في رفح د. يوسف موسـى رزمـة مـن المشـاريع التـي تعكـف " وأعلن

، وتلـك التـي اإلنجـازالمشـاريع قيـد  إلى باإلضافة، إنجازهاتنفيذها في رفح، بما فيها المشاريع التي تم 
عــادةمــن المزمــع البــدء بتنفيــذها فــي مجــاالت الصــرف الصــحي، ورصــف شــوارع،  تشــييد عــدد مــن  وا 

 ومخازن للمواد التموينية. ،مدارس والمكتبات
المشاريع تشمل تطوير شارع صالح  إنمطر  أبوي بلدية رفح علي وقال مدير دائرة تنفيذ المشاريع ف

 إلـىباإلضـافة  دوالر، ألـف 315الدين الداخلي والمعروف "بشارع عيادة الوكالة" بقيمة تصـل لحـوالي 
 باإلضـــافةتطـــوير عـــدة شـــوارع داخليـــة فـــي منطقتـــي المخيمـــات غـــرب رفـــح ومنطقـــة مخـــيم الشـــابورة، 

عادةلصحي لتحديث شبكات المياه والصرف ا  بكر الصديق".  أبوفي "شارع  األرصفةتأهيل  وا 
 71/3/5172الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 شهرأ 4يؤجل نشر تقريره بشأن العدوان على غزة لمدة  اإلنسانمجلس األمم المتحدة لحقوق  .49

 أنأعلن مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في جنيـف، اليـوم االثنـين،  :القدس دوت كوم - جنيف
 أنهـانشـر تقريـرهم بشـأن جـرائم الحـرب التـي يشـتبه  إرجـاءالمحققين الحقوقيين بالمنظمة الدوليـة قـرروا 

علــى قطـاع غــزة العــام الماضــي لمــدة أربعـة أشــهر، وذلــك مــن اجــل  اإلســرائيليارتكبـت خــالل العــدوان 
 .األدلةمراجعة المزيد من 
فـي غـزة تقريرهـا االثنـين المقبـل خـالل الجلسـة  تقـدم لجنـة األمـم المتحـدة للتحقيـق أنوكان من المقرر 
 الجارية بالمجلس.

 71/3/5172القدس، القدس، 
 
 األوسطللشرق  جديداً  مبعوثاً  مخضرماً  إيطالياً  االتحاد األوروبي يعين مفاوضاً  .51

اختـــار االتحـــاد األوروبـــي، اليـــوم االثنـــين، مفاوضـــا إيطاليـــا مخضـــرما  :القـــدس دوت كـــوم -بروكســـل 
االتحاد األوروبي الخاص للشـرق األوسـط. وقـال مسـؤولون فـي االتحـاد إن هـذا القـرار ال ليكون ممثل 

 يمس دور رئيس الوزراء البريطاني األسبق توني بلير في المنطقة.
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فرنانــدو  اإليطــاليووقــع اختيــار مســؤولة السياســة الخارجيــة لالتحــاد األوروبــي فــدريكا مــوجريني علــى 
األوروبي عمل مع حلف شـمال األطلسـي فـي أفغانسـتان لتـولي دور جنتليني وهو مسؤول في االتحاد 

 الممثل الخاص. وقالت إن اختيارها أيده وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي.
وقالت موجريني في مؤتمر صحافي "نحن ندرس بـتمعن شـديد كيفيـة إحيـاء دور اللجنـة الرباعيـة )فـي 

 ".الشرق األوسط( بدءا من دور االتحاد األوروبي
 وأضافت فيما يخص بلير أنه "ال توجد قضية تتعلق باستقالته".

وتتـــألف اللجنـــة الرباعيـــة المختصـــة بالشـــرق األوســـط مـــن الواليـــات المتحـــدة واألمـــم المتحـــدة واالتحـــاد 
 .1001األوروبي وروسيا. وهي تسعى للتوسط في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي منذ عام 

تايمز( مفاده أن بلير سيتخلى عن  فايننشالير نشرته صحيفة )وجاءت تصريحات موجريني عقب تقر 
 منصبه كممثل للجنة الرباعية لشغل دور مختلف في مفاوضات السالم.

وأضافت موجريني "كانت مسؤولية توني بلير تتركز على دعم التنمية االقتصادية للفلسطينيين. وليس 
 ي هو تحريك عملية السالم".هذا هو محور التركيز الرئيسي لدينا. تركيزنا الرئيس

سـرائيل  ويهدف تعيين جنتليني إلى تنشيط المشاركة األوروبية في محادثات السالم بين الفلسطينيين وا 
والتــي انهــارت فــي نيســان مــن العــام الماضــي. ولــيس مــن المتوقــع اإلعــالن عــن خطــة ملموســة قبــل 

 االنتخابات اإلسرائيلية غدا.
اللجنـة الرباعيـة" للسـالم  إحيـاء إعـادةي فـي بروكسـل "سـندرس كيفيـة اجتمـاع وزار  إثروقالت موجريني 

التـي تجـري  اإلسـرائيليةسـيتابعون باهتمـام االنتخابـات"  األوروبيـين" أن إلى، مشيرة األوسطفي الشرق 
 ساسيا".أ"ستكون عامال  وأضافتالثالثاء، 

لكـن  أوسـلوع اتفاقـات عقـب توقيـ 7996فـي عـام  1071المنصب الذي كان شاغرا منذ بداية  وأنش 
 األوروبـيبهـدف وضـع مسـاعي االتحـاد  1071لغتـه مطلـع أالسـابقة كـاثرين اشـتون  األوروبيةالوزيرة 

 .األعضاءالمباشر رغم معارضة عدد من الدول  إشرافهافي هذا الملف تحت 
 71/3/5172القدس، القدس، 

 
 يينبلير يدعو الحكومة اإلسرائيلية المقبلة لتحسين حياة الفلسطين .50

دعــا مبعــوث اللجنــة الرباعيــة الدوليــة تــوني بليــر، رئــيس الــوزراء  :ترجمــة القــدس دوت كــوم - القــدس
 اإلسرائيلي المقبل وحكومته التخاذ التدابير الالزمة لتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين.
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ية، انـه يجـب قبـل عن بلير قوله خالل ندوة في هرتسيليا الليلة الماضـ اإلسرائيليةونقلت القناة السابعة 
الشروع فـي مفاوضـات بشـأن الشـروط األساسـية للسـالم أن تعمـل الحكومـة المقبلـة علـى تحسـين حيـاة 

 الفلسطينيين بما في ذلك تيسير التجارة ومواصلة دعمهم بالكهرباء والمياه.
 71/3/5172القدس، القدس، 

 
 حماس ومد الجسور مع "اآلخر" .52

 عـزام التـميمي
وع "اسأل حماس" تمرين مبدع في العالقات العامة عبر وسائل التواصل ما من شك في أن مشر 

االجتماعي. ربما يكون قد تأخر قلياًل أو كثيرًا، لكن المهم أنه بدأ، ولعله يكون الخطوة األولى في 
سلسلة متتابعة من الخطوات، سعيًا لمخاطبة اآلخر حول: من هي حماس؟ وماذا تريد؟ ولماذا 

ن مخاطبة اآلخر بما لديه من ثقافات مغايرة، وربما أحكام مسبقة وتصورات يظن وجدت أصاًل؟ إال أ
 حاملها أنها قطعية الثبوت والداللة، ليس باألمر الهين. 

فمن ناحية، هناك الجبهة الدعائية الصهيونية ذات النفوذ الواسع والعميق من غرب المعمورة إلى 
جبهته ضد الهجمات المضادة التي ال هوادة  شرقها، ويحتاج من يتصدى لهذه الجبهة أن يحصن

فيها. ومن ناحية أخرى هناك الحاجة إلى الوضوح واالبتعاد عن مواطن الغموض، والتقدم بخطاب 
يتمسك بالحقوق الشرعية والثوابت الوطنية واإلسالمية، ولكن في الوقت ذاته يبدي استعدادًا للتفاهم 

 ابت.حول مخرج ال يتناقض مع هذه الحقوق والثو 
وانطالقًا مما أظن أني أعرفه عن اآلخر الذي تسعى حماس لمخاطبته، فإنني أقترح على إخوتنا في 
الحركة بعض األفكار، علها تسهم مع ما سيقدمه أو قدمه غيري من أفكار ومقترحات في تطوير 

 خطاب يحسن مد الجسور مع "اآلخر"، سعيًا لحشد المزيد من الحلفاء وتقليص نسبة الخصوم.
( حركة حماس حركة تحرير وطني تناضل في سبيل تحرير فلسطين من الغزاة الصهاينة، وهي في 7

 ذلك ال تختلف عن أي من الحركات النضالية التي عرفتها البشرية في حقبة االستعمار.
( حماس تنسجم انسجامًا كاماًل مع ثقافة وتوجهات الشعب الذي انبرت للدفاع عن حقوقه، ولذلك 1

معظم الشعب الفلسطيني عندما أتيح له ممارسة حقه في االختيار بحرية ونزاهة، سواء في  انتخبها
 .1006االنتخابات البلدية أو بعد ذلك في االنتخابات التشريعية في عام 

( ال يضيرنا أن يصنفنا أعداؤنا الصهاينة على أننا منظمة إرهابية، فهذا شيء طبيعي، وقد كان 3
يًا في نظر النظام العنصري الذي كان يضطهد شعبه، ولكننا نحزن حينما نيلسون مانديال إرهاب

يصدر ذلك عن دول تؤمن بالديمقراطية وبالحرية وبسيادة القانون. وبعضها خاضت شعوبها 
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نضاالت مريرة لتتحرر من المستعمر األجنبي، مثل أمريكا التي ناضلت لالستقالل عن اإلمبراطورية 
 ناضلت لتنفض عنها أغالل االحتالل النازي. البريطانية وفرنسا التي 

وبسبب ذلك استبشرنا خيرًا حينما قررت المحكمة األوروبية بأن وضع حماس على قائمة اإلرهاب لم 
يكن صحيحًا. فحماس لم تمارس العنف خارج فلسطين، وهي حينما تمارسه داخل فلسطين، إنما 

 ويسومه العذاب صبح مساء.تمارسه دفاعًا عن النفس، وضد من يحتل أرض شعبها 
( نحن ندرك أن ميزان القوة في المنطقة وفي العالم ال يخدم نضال شعبنا، بل ويضع العراقيل 1

الكثيرة في طريقه نحو التحرر من االستعمار الصهيوني، ولكن اختالل ميزان القوة لصالح عدونا ال 
لتاريخ أن القوي ال يظل قويًا إلى األبد، يعني أن نستسلم ونقبل بالتنازل عن حقوقنا. وقد تعلمنا من ا

والضعيف ال يبقى ضعيفًا إلى األبد. ولذلك نرفض كل االتفاقيات التي وقعها الصهاينة مع أي طرف 
فلسطيني في ظل هذا االختالل في ميزان القوة إذا كانت هذه االتفاقيات تشتمل على تنازل عن حق 

 أساسي من حقوقنا.
اس منذ وقت مبكر صيغة لوقف الصراع إلى حين من خالل هدنة ( ومع ذلك فقد عرضت حم5

طويلة المدى، وكانت شروطها األساسية هي االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من كل األراضي التي 
خالء المستوطنات التي أقيمت في هذه األراضي المحتلة، وتحرير كافة 7961احتلت عام  ، وا 

 األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل. 
ن كانت تلزمنا بوقف -ونعتقد أن مثل هذه الصيغة  التي ال تشترط أي تنازل عن أي من حقوقنا وا 

كفيلة بوقف العنف إلى مدة زمنية  -العمل المسلح طوال فترة الهدنة طالما التزم الطرف اآلخر بها
بان في تجديدها يتفق عليها، وعند انقضاء الفترة يقرر الطرفان الموقعان على الهدنة ما إذا كانا يرغ

 أم ال.
الهدنة في ديننا وثقافتنا وفي أعراف البشر حول العالم وعبر التاريخ معروفة، وال تعني تنازل أي من  

الطرفين عما يعتقد أنه حقه، ولكنها تعني أن الطرفين يقران بعدم قدرة أي منهما في الوقت الراهن 
 جاعتها تكون منطلقًا لتفكير من نوع جديد.حسم الصراع لصالحه. ولعل الهدنة إن شعر الطرفان بن

( والتفكير الجديد وارد، ووارد جدًا، إذا ما أخذنا بعين االعتبار أننا ال نعتبر صراعنا في فلسطين 6
مع الصهاينة المحتلين صراعًا مع اليهود، بل ليست لدينا مشكلة مع اليهود كأتباع ديانة سماوية 

نما صراعنا هو ضد من اعتدى علينا واحتل بالدنا وجاءنا غازًا مما وراء  يعترف المسلمون بها، وا 
البحار ظنًا منه وممن دعمه في ذلك أنه يحل بذلك مشكلة طال أمدها في الغرب. نعلم أن اليهود 
اضطهدوا في أوروبا ومورست بحقهم أبشع الجرائم من المذابح الروسية إلى النزعة المناهضة للسامية 

في ألمانيا، ولكن بأي حق يطلب من شعبنا أن يدفع ثمن جرائم ارتكبها في فرنسا إلى المحرقة 
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ذا كان الغرب مدينًا لليهود ويشعر بالذنب تجاه ما فعله بهم عبر قرون متتالية،  اآلخرون. وا 
فليعوضهم مما يملك هو ال مما يملك اآلخرون. أما من حيث المبدأ، ففلسطين عبر تاريخها لم تكن 

الديانات األخرى إال حينما حكمها المسلمون، فديننا ال يجيز لنا منع مسالم من مفتوحة أمام أتباع 
 زيارتها بل وحتى اإلقامة فيها إذا لم يكن معتديًا غازيا.

( ورغم هذا االستعداد من قبل حركة حماس للتهدئة بل والدخول في هدنة، إال أن الكيان 1
األمر. وظلت إسرائيل تمارس عدوانها  الصهيوني ومن يدعمه في الغرب رفض التعاطي مع هذا

على شعبنا، وهي اليوم تحاصر قطاع غزة بأكمله بعد سلسلة من الحروب المدمرة بهدف تركيعنا 
وفرض االستسالم علينا، وتستمر في الوقت ذاته في مصادرة األراضي وتوسيع المستوطنات في 

دا من الغضب على الصهاينة ومن الضفة الغربية، ما يزيد األمور تعقيدًا، وال يولد سوى مزي
 يساندهم.

( إن من واجب المجتمع الدولي أن ينظر إلى قضيتنا من منطلق الحيادية التامة، ال من منطلق 1
الحرص على أمن إسرائيل ووجودها، بينما يغض الطرف عن الحقوق الفلسطينية المشروعة وعن 

نه هو الضحية. وطالما لم يتوفر على حقائق التاريخ التي تثبت أن شعبنا هو المعتدى عليه وأ
الصعيد الدولي طرف محايد وقوي قادر على ممارسة دور الوسيط النزيه في الصراع بيننا وبين 
الصهاينة، فال أمل في التوصل إلى تسوية مقبولة في المدى المنظور، وخاصة في غياب وسيط 

 إقليمي قادر على ممارسة هذا الدور.
لي مارس دورًا سلبيًا في قضية المصالحة الفلسطينية؛ إذ كانت قواه النافذة ( كما أن المجتمع الدو 9

دومًا تلح على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير أال تبرما مصالحة مع حماس إال إذا رضخت 
لشروط الرباعية، التي ما هي إال شروط صهيونية وضعها أولمرت وسوقها لدى حلفائه في الغرب. 

من طرفها كل ما في وسعها من أجل إنجاز المصالحة سعيًا لتخفيف المعاناة عن ولقد قدمت حماس 
أهلنا المحاصرين في غزة وأهلنا الذين يعانون االحتالل في الضفة، إال أن مساعي المصالحة كانت 
دائمًا تبوء بالفشل بسبب الشروط المذلة التي كانت األطراف اإلقليمية والدولية ترغب في إمالئها 

 .علينا
( يعاني الناس في قطاع غزة اآلن حصارًا خانقًا ظالمًا تواطأ على فرضه عليهم الصهاينة وبعض 70

العرب، لألسف الشديد، بهدف إذالل شعبنا وتركيعه. ولكننا على ثقة تامة بشعبنا، بأن الحصار لن 
ع حد يفت في عضده، ولن يحمله على االستسالم. ومع ذلك، فإن من واجبنا أن نعمل بجد لوض

للمعاناة بإنهاء الحصار، ونحن على استعداد كامل للتعاون مع أي أطراف إقليمية أو دولية ترغب 
نهاء المعاناة، ونرى تفعيل بنود التهدئة التي تم التوصل إليها في القاهرة  مخلصة في فك الحصار وا 
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لو أن الكيان بعد الحرب األخيرة على غزة، وهي التهدئة التي كان يمكن أن تضمن فك الحصار 
 الصهيوني لم يخرقها، كما كان ديدنه في مرات عديدة سابقة.

( نهيب بكل وسائل اإلعالم ومراكز األبحاث وبالباحثين والصحفيين والسياسيين والدبلوماسيين 77
والشخصيات المهتمة بمتابعة تطورات األوضاع في منطقتنا أال يكتفوا بما يردهم من معلومات عنا 

ن بعض وسائل اإلعالم. نحن نرحب باستقبال كل راغب في مقابلتنا، ونحن على من خصومنا وم
استعداد للتعامل بشكل مباشر مع كل مستفسر عن شأن من شؤوننا. وليحكم الناس علينا بما يرونه 

 منا وفينا، ال بما يشيعه اآلخرون عنا.
76/3/5172، "57موقع "عربي   

 
 ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية؟ .53

المصريهاني   
اليوم سُتجري االنتخابات اإلسرائيلية، واالحتماالت المطروحة وفًقا آلخر االستطالعات التي أجريت 
عشية االنتخابات تشير إلى إمكانية أن يتمكن اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة 

م عليه الحكومة القادمة القادمة، وفي هذه الحالة لن يتغير الوضع الحالي، وأكثر ما يمكن أن تُقدِ 
وقف حجز العائدات الجمركية مقابل االستمرار في التنسيق األمني، ألن استمرار حجز األموال قد 
يفرض على القيادة الفلسطينية تطبيق قرار وقف التنسيق األمني الذي اتخذه المجلس المركزي في 

يلية، ألنها تخشى من تداعيات اجتماعه األخير، وهذا أمر حذرت منه األجهزة األمنية اإلسرائ
استمرار حجز األموال الفلسطينية التي قد تؤدي إلى انهيار السلطة أو تحّولها إلى سلطة معادية 

 إلسرائيل.
االحتمال الثاني أن ينجح "المعسكر الصهيوني" في التحالف مع أحزاب أخرى، منها أحزاب دينية 

جز األموال، وربما تجميد جزئي لالستيطان، ويمينية في تشكيل الحكومة، وعندها سيتم وقف ح
تمهيًدا الستئناف المفاوضات مقابل تجميد التحرك الدولي الفلسطيني، وخصوًصا تقديم الدعاوى ضد 
إسرائيل في محكمة الجنايات فيما يتعلق بالجرائم التي مارستها القوات المعتدية اإلسرائيلية ضد قطاع 

 غزة، وبجريمة االستيطان المستمرة.
أّما االحتمال الثالث، الذي قد تكون له فرصة أكثر من االحتمالين السابقين، فيشير إلى إمكانية 
تشكيل حكومة وحدة وطنية نتيجة عجز كل معسكر بمفرده عن تشكيل الحكومة، وهذا يعني أنها 

 طينية.ستكون حكومة شلل لن تعّمر كثيًرا، وأقصى ما يمكن أن تُقِدم عليه وقف حجز األموال الفلس
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األمر الذي سيستأثر على االهتمام بعد االنتخابات اإلسرائيلية كما لمست في واشنطن ونيويورك 
وغيرهما من المدن األميركية التي تشملها زيارتي الحالية إلى الواليات المتحدة هو: هل ستتبلور إرادة 

على الطرفين، على دولية لفرض استئناف المفاوضات بمشاركة دولية فاعلة قادرة على فرض حل 
 7961قاعدة المعايير التي أصبح متعارًفا عليها، وهي انسحاب إسرائيلي وفًقا أو على أساس حدود 

قامة دولة فلسطينية، وضمان األمن اإلسرائيلي، والتوصل إلى حل متفق عليه  مع "تبادل أراٍض"، وا 
 لقضية الالجئين.

وساط الفلسطينية والعربية، يدور حول مدى جرأة الحديث هنا في الواليات المتحدة، خصوًصا في األ
إدارة باراك أوباما على اتخاذ مبادرة في نهاية فترة رئاسته الثانية مثلما فعل معظم الرؤوساء 
األميركيين في نهاية رئاستهم، وخصوًصا أن يد الرئيس ليست مقيدة تماًما لعدم وجود قوانين تمنعه 

ن الرئيس له صالحيات واسعة فيما يتعلق بالسياسة األميركية مثلما يحدث في الملف اإليراني، وأل
اإلسرائيلية في السنوات األخيرة، وبعد  -الخارجية، وفي ضوء التوتر الذي شهدته العالقات األميركية 

تردي العالقات الشخصية بين أوباما ونتنياهو، خصوًصا بعد زيارة وخطاب األخير في الكونغرس 
 فقة من اإلدارة األميركية.من دون تنسيق وال موا

إذا توفرت اإلرادة األميركية للعمل مع الدول الكبرى والمجتمع الدولي مثلما حصل في الملف النووي 
اإليراني وأوكرانيا، ولفترة ما في الملف السوري، فال تهم كثيًرا نتائا االنتخابات اإلسرائيلية، ألن 

 ومة إسرائيلية.اإلرادة الدولية تستطيع فرض نفسها على أي حك
، لذلك صرفةطبًعا، األسهل التحرك باتجاه فرض الحل إذا كانت الحكومة في إسرائيل ليست يمينية 

ال تخفى الرغبة األميركية واألوروبية والعربية والدولية في سقوط نتنياهو، لدرجة أنه وأركان حزبه 
للتأثير على نتائا االنتخابات في  وحملته االنتخابية أشاروا مراًرا إلى التدخالت الخارجية وسعيها

 غير صالح نتنياهو وائتالفه الحاكم.
المصادر التي التقينا بها تشير إلى وجود إرادة روسية وصينية وأوروبية، خصوًصا فرنسية، ودولية 
للدعوة إلى تحرك دولي جماعي؛ لفرض حل على الطرفين قبل تدهور الموقف بشكل شامل على 

اإلسرائيلية بعد زيادة تصميم الفلسطينيين على التوجه الدولي، واللجوء  -ينية جبهة العالقات الفلسط
إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وتحميل االحتالل المسؤولية عن االحتالل، ووقف التنسيق األمني 

 اإلسرائيلية. -ضمن إعادة النظر بشكل كامل في العالقات الفلسطينية 
األميركية يمكن أن تنضم إلى األطراف الدولية وتسعى لفرض حل على ال يوجد أحد يثق بأن اإلدارة 

الطرفين، ولكن هناك اتفاق على أن عدم التحرك سيدق المسمار األخير لما أطلق عليه خالل حوالي 
 ربع قرن من الزمن "عملية السالم" في الشرق األوسط، ولما اصطلح على تسميته "حل الدولتين".
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الي مسؤواًل عن ملف الشرق األوسط في اإلدارة األميركية من أوساط عديدة اعتُِبر تعيين روبرت م
مؤشًرا على إمكانية التغيير في السياسة األميركية، ألنه معروف بأنه ليس من معسكر الموالين 
إلسرائيل، بل وّجه على األقل بعض اللوم لها على فشل المساعي والمبادرات األميركية السابقة. كما 

 بدما "حماس" في العملية السياسية. واقترح إبداء مرونة حول شروط انضمامها.أنه طالب 
من المحتمل  أن يكون هناك تحرك دولي بمشاركة أميركية، ولكن الخشية قائمة من أن ُتَوّجه 
الضغوط األميركية واألوروبية على الجانب الفلسطيني إلبداء المزيد من المرونة والتنازالت، من أجل 

تحرك الجديد من االنطالق وتعزيز فرصه بالنجاح، ألن طبيعة العالقات والمصالح تمكين ال
واألهداف المشتركة التي تربط أميركا بإسرائيل عميقة وأكبر من حسن أو سوء العالقات بين الرئيس 

ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، وألن الجانب الفلسطيني هو الضعيف والمنقسم على نفسه  األميركي
جراءاته، ويعاني من حصار  والقابل لالستجابة للضغوط، سيما وأنه يعاني من سياسات االحتالل وا 

 قطاع غزة وعدم الشروع في إعادة األعمار وعدم فتح المعابر .. إلخ.
لمسألة إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، وتغيير المقاربة القديمة،  أهمية فائقةلذلك، ال بد من إعطاء 

ديدة ال تسمح إطالًقا ألي استئناف للمفاوضات أو بتحسين طفيف لها. كما أن واعتماد مقاربة ج
قليمية ليس بالضرورة أن تكون في صالح  المشاركة الدولية حتى لو رافقتها مشاركة عربية وا 
الفلسطينيين، بل يمكن أن تنقلب ضدهم إذا لم تستند بشكل واضح وقاطع إلى القانون الدولي 

 ة، وضمان أن التفاوض يكون لتطبيقها وليس التفاوض حولها.وقرارات األمم المتحد
مع تبادل  7961إن استمرار الحديث عن انسحاب إسرائيلي وفق أو ضمن أو على أساس حدود 

لألراضي وااللتزام بذلك في أي اتفاق يمكن أن يفتح باب جهنم، ألنه سُيَوّظف من إسرائيل لضم 
لة لمدد طويلة، ما يؤدي إلى شرعنة االحتالل والقضاء وتأجير مساحات واسعة من األراضي المحت

 عملًيا على إمكانية قيام دولة فلسطينية.
هناك وهم يظهر مجدًدا في األوساط الفلسطينية والعربية من خالل الرهان على نتائا االنتخابات 

ا خطأ فادح سبق اإلسرائيلية، أو على اإلدارة األميركية في آخر عهدها، أو على اإلرادة الدولية، وهذ
أن ارُتكب وال داعي على اإلطالق للوقوع به مجدًدا. فالرهان على االحتالل ومن يدعم االحتالل ال 
يمكن أن يؤدي إلى حل في صالح الطرف الواقع تحت االحتالل، بل إذا أدى مثل هذا الرهان إلى 

ذا لم يؤد إلى حل فسيضّيع المزيد من ال وقت الثمين الذي سيصب حل فسيكون في صالح المحتل، وا 
 صافًيا في صالح االحتالل.

أّنه ال فرق يذكر بين اليمين والمعسكر  األميركيةقلت في محاضرة ألقيتها مؤخرا في جامعة "براون" 
ومتطرف وعنصري في غالبيته الساحقة؛ ما  إسرائيل يمينيالصهيوني، بسبب أن الرأي العام في 
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األصوات، فس في ما هو أكثر تطرًفا حتى تحصل على أعلى يفرض على األحزاب المتنافسة أن تتنا
الذي يفرض علينا التركيز من أجل الضغط على إسرائيل من الخارج ونجعل االحتالل مكلًفا  األمر
 لها.

إذا نظرنا إلى البرناما الذي خاض "هرتسوا وليفني" االنتخابات على أساسه، فسنجد أّنه متمسك 
دولة للشعب اليهودي، ومتمسك أيًضا بالءات اإلجماع اإلسرائيلي  بمرجعية األمن، وأن إسرائيل

، وعدم تقسيم القدس، ورفض عودة 7961المعروفة، وعلى رأسها عدم االنسحاب إلى حدود 
الالجئين، لدرجة أن هرتسوا صّرح قبل أيام من االنتخابات بأّنه غير واثق من وجود شريك 

ذا أضفنا أن أي حكومة ستعطي االهتمام للملف اإليراني، وما يجري في المنطقة  فلسطيني، وا 
اإلسرائيلية، ومسائل داخلية مختلفة، ثم بعد ذلك  –واإلقليم من متغيرات، وترميم العالقات األميركية 

 يأتي ترتيب القضية الفلسطينية، لذلك حذار حذار من الجري وراء األوهام .. وراء السراب.
71/3/5172، األيام، رام هللا  

 
 ؤالت ما بعد المجلس المركزي الفلسطينيتسا .54

 ماجد كيالي
تحميل سلطة »أعلن المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام دورة االجتماعات التي عقدها مؤخرًا، 

االحتالل )إسرائيل( مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة وفقًا للقانون الدولي 
معها. بيد أن هذا اإلعالن، بالشكل الذي جاء فيه، لم يشكل « شكالهووقف التنسيق األمني بكافة أ

مفاجأة للمتابعين للشأن الفلسطيني، على ضوء التوترات المستمرة بين الجانبين، وانسداد افق التسوية، 
وتعمد إسرائيل تنشيط عمليات االستيطان، وزيادة الصعوبات على عيش الفلسطينيين، ومن ضمن 

مليون  710إلى  710وال المستحقة للسلطة، من االقتطاعات الضريبية )حوالي ذلك وقف دفع األم
 دوالر شهريًا(، والتي تشكل جزءًا رئيسيًا من الموارد التي تحتاجها.

ثمة أربعة أسئلة يمكن طرحها في هذا المجال، أولها يتعلق بمفهوم تحميل سلطة االحتالل 
ل السلطة الفلسطينية هي التي تقرر ما تتحمله سلطة مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني. مثاًل: ه

االحتالل؟ ثم هل تملك هذه السلطة القدرة على إجبار إسرائيل على تحمل ما ال تريد تحمله؟ وكيف؟ 
والمعنى أن فكرة تحميل االحتالل مسؤولياته ضبابية وملتبسة، وربما هي أقرب إلى التهديد منها إلى 

الستهالك، علمًا أن النقاش المتعلق بهذه المسألة يتضمن مروحة خيارات، التنفيذ، إن لم نقل لمجرد ا
ضمنها أواًل حّل السلطة، وال يبدو أن هذا االحتمال مرّجح عند القيادة الفلسطينية، وال هو مرغوب 
عند الطبقة السياسية الحالية، فضاًل عن أنه غير مجٍد في إطار صراع الفلسطينيين على حقوقهم، 
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تحوالت الحاصلة. ثانيًا، خيار اإلبقاء على الوضع الراهن، وهذا يشمل حدًا معينًا من بعد كل ال
دارة الظهر إلسرائيل، وهو  التنسيق األمني واإلداري الذي تفرضه ضرورات عيش الفلسطينيين، وا 
 خيار يصب في إطار سياسة األمر الواقع اإلسرائيلية، وال يفيد الفلسطينيين. ثالثًا، يبقى الخيار
المتضمن تغيير وظائف السلطة، لكن ذلك يفترض إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، أي تفعيل منظمة 
نهاء التماهي بينها وبين السلطة، واستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة  التحرير، وا 

أن تقوم تحرر وطني، وتحديد مهمة السلطة بإدارة وضع المجتمع الفلسطيني في الداخل، من دون 
بأي وظيفة تفاوضية إزاء إسرائيل، وهو خيار كفاحي، يقع في منزلة وسط بين خياري حل السلطة 
والوضع الراهن. وال شك، إزاء كل ذلك، أن كل خيار من الخيارات المذكورة له متطلباته، كما له 

ن جهة المانحين تداعياته على أوضاع الفلسطينيين، وكياناتهم السياسية، من الجهة اإلسرائيلية وم
 الدوليين، أو الدول الراعية لعملية السالم.

في غضون ذلك فإن هذه الفقرة بالذات من قرارات المجلس، التي جاءت متأخرة جدًا، بمقدار عقدين 
من الزمن، تذّكر باإلجحاف الكبير المتضمن في اتفاق أوسلو، الذي لم يتضمن أصاًل تعريف 

يف الضفة والقطاع كأراض محتلة، وهذا برسم القيادة الفلسطينية إسرائيل كدولة احتالل، وال تعر 
 والمجلس المركزي.

أما ثاني األسئلة، التي يمكن طرحها بما يخص البيان، فيتعلق بقضية وقف التنسيق األمني، الذي 
ا بات مطلبًا شعبيًا، فضاًل عن انه يعد مطلبًا لمعظم الكيانات السياسية الفلسطينية، ال سيما أن هذ

التنسيق لم يوقف االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيين، من قبل الجيش والمستوطنين، كما لم يؤّد 
إلى إقناع إسرائيل بجدوى توجه القيادة الفلسطينية نحو التسوية في دولة فلسطينية. وفي هذه المسألة، 

ها ألراضي الفلسطينيين، أي مسألة التنسيق األمني، بدت إسرائيل كأنها تأخذ مكافأة على احتالل
والسيطرة على حياتهم، وتنكيد عيشهم، إذ باتت تعيش في واقع من االحتالل المريح والمربح، من كل 

 النواحي.
وعلى العموم فإن التعاطي مع قضية التنسيق األمني ليس بيد الفلسطينيين، أي أنه ال يقتصر على 

التي تسيطر على مجمل نواحي الحياة في األراضي  ما يريدونه، أو ما يرغبونه، إذ أن إلسرائيل هنا،
الفلسطينية، ما تقوله، واألهم ما تفعله، إلجهاض هذه الخطوة، والرد عليها. فإسرائيل، كما نعلم، هي 
التي تتحكم بحركة الفلسطينيين بين القرى والمدن، وهي التي تسيطر على المعابر الخارجية، فضاًل 

ة األموال، وعلى البني التحتية، إلى درجة أن كل تفصيل يخص حياة أنها تسيطر على التجارة وحرك
 كل شخص في الضفة وغزة، يتوقف على قرار إسرائيلي.
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طبعًا ليس القصد من ذلك انه ينبغي إبقاء حال التنسيق األمني المهين، وتاليًا الرضوخ لإلمالءات 
نما التنويه إلى أن الفلسطينيين لم يرتبوا أ وضاعهم على النحو الالزم لهذه النقلة اإلسرائيلية، وا 

 النوعية، أي أنهم لم يؤمنوا المتطلبات الالزمة لمواجهة تبعاتها، وتحمل أثمانها.
هذا يقودنا إلى السؤال الثالث، وهو يتعلق بمآل السلطة الفلسطينية التي تؤمن أكثر من ثالثة أرباع 

ل المانحة )الواليات المتحدة وكندا واالتحاد باليين دوالر(، من مصدرين أساسيين: الدو  1موازنتها )
األوروبي ودول الخليا(، ومن إسرائيل، التي تتحكم باالقتطاعات الضريبية العائدة للسلطة. ومعلوم 

ألف من  10ألف موظف، إضافة إلى  710إلى  760 حواليأننا نتحدث هنا عن سلطة لديها 
بضمهم إلى مرتبات السلطة. والجدير ذكره في غزة، الذين تطالب الحركة « حماس»موظفي سلطة 

أن حجم كتلة الرواتب واألجور في السلطة تقدر ببليوني دوالر، أي نصف الموازنة. والسؤال على 
ضوء ذلك، ما الذي ستفعله السلطة في حال تم قطع كل هذه الموارد أو نصفها مثاًل؟ وهل هناك 

ين لتقبل ذلك، سيما أننا نتحدث في وضع تبدو موارد محلية للتعويض؟ أو هل تمت تهيئة الفلسطيني
فيه السلطة مرتهنة تمامًا للموارد الخارجية بعد أن باتت المسألة المالية تشتغل كنقيض أو في موقع 

 المقايضة للمسألة الوطنية؟
السؤال الرابع، هل نحن إزاء قرارات أم إزاء توصيات، ذلك أن النقاشات الدائرة في أوساط القيادة 

سطينية تنم عن نوع من التردد أو عدم الحسم في شأن تنفيذ ما تم االتفاق عليه في المجلس الفل
المركزي. وكما شهدنا في األيام الماضية فثمة من يتحدث عن تأجيل السلطة لهذه القرارات لمعرفة 

ان الفنية ما ستؤول إليه األمور بعد االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة. أو إحالة األمر إلى بعض اللج
لمناقشة سبل تحميل إسرائيل المسؤوليات، ومعرفة تداعيات وقف عالقات التنسيق األمني. كما أن 
هناك حديثًا عن اعتبار أن ما تم اإلعالن عنه هو مجرد توصيات ستنظر فيها قيادة منظمة 

ها تؤكد أن ما التحرير، أي أنها بمثابة ورقة في يد الرئيس الفلسطيني أبو مازن. وهذه التكهنات كل
جرى، أو ما صدر عن المجلس المركزي، يأتي في إطار التجاذبات التفاوضية بين الطرفين، 
الفلسطيني واإلسرائيلي، مثلها مثل القرارات المتعلقة بمقاطعة إسرائيل، والتوجه نحو المحكمة الجنائية 

 الدولية، علمًا أن كل ما حصل بعد اجتماع المجلس يؤكد ذلك.
كل ذلك، وباالرتباط به، فإن بيان المجلس المركزي الفلسطيني يثير فكرة قديمة، مفادها أن  بعيدًا عن

نما هي تتعلق أساسًا بطبيعة  القصة ال تتعلق فقط باإلنشاءات والبيانات والشعارات، على أهميتها، وا 
ن مراجعته أو البنية، أي الحامل لهذه األفكار أو اإلنشاءات، إذ إن الخلل في طرح فكرة معينة يمك

تصحيحه أو تجاوزه، في حين أن الخلل في بنية وتركيبة الحركات السياسية يؤدي إلى كوارث. 
ومثاًل، فإن الفلسطينيين ال تنقصهم عدالة القضية، فهي من أكثر القضايا العادلة التي عرفها العالم، 
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دموا الكثير منذ مئة عام طوال القرن الماضي، كما ال تنقصهم الشجاعة، وال بذل التضحيات، فقد ق
حتى اآلن. ما ينقص الفلسطينيين فقط، عدا ضعف اإلمكانيات والمعطيات الموضوعية غير 
المواتية، وهما ليستا بأيديهم، هو البنية السياسية التي تمتلك الحيوية والمبادرة، والقدرة على تجديد 

دارة أحوالها بالطريقة المناسبة.  ذاتها، وا 
ة في ما جاء في بيان المجلس، فهو في كل مرة يؤكد على الثوابت الوطنية هكذا ليست المشكل

الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في مواصلة الكفاح الستعادة حقوقهم العادلة والمشروعة، لكن المشكلة 
تكمن في أنه ليس لدى القيادة الفلسطينية سوى األقوال، وأنها ما زالت مترددة في حسم طريقها، 

ذلك أنها ال تفعل شيئًا لتأهيل شعبها، وكياناته السياسية، لمواجهة المشكالت والتحديات  واألهم من
 والتداعيات التي قد تنجم عن وضع أي من القرارات التي تتخذها موضع التطبيق.

نقول ذلك ونحن ندرك حجم الصعوبات والتعقيدات التي يواجهها الفلسطينيون، لكننا نقوله ونحن 
ثمة ما يتوجب على القيادة الفلسطينية أن تفعله لترتيب البيت الفلسطيني على  نعرف أيضًا، أن

األقل، والحد من أكالف االنهيارات الحاصلة، والحفاظ على اإلنجازات الوطنية التي تم تحقيقها في 
 المراحل الماضية، بداًل من تبديدها، أو تركها للضياع.

71/3/5172، الحياة، لندن  
 
يةةا تشةةكل خطةةرا فةةي ضةةوء الخطةةط المصةةرية.. أيةةن بالضةةبط انتصةةرت علةةى حمةةاس لةةم تعةةد عمل .55

 إسرائيل؟
 نوح كليغر

الكبار الذين فجأة، قبل  األمنيين أولئكالتي أتعاطى فيها مع كل  األولىليست هذه هي المرة 
خدمتهم، حين كانوا قلقين جدا من سياسة  أثناءاالنتخابات بالذات، يروون لنا عن المشاكل في 

 ين عنهم، كرئيس الوزراء أو وزير الدفاع.المسؤول
يأتون من أجهزة سرية  ألنهميكشفوا بالضبط عما يدور الحديث، وذلك  أنواضح أنهم ال يمكنهم 

مهام منصبهم. ومع ذلك،  أداءكانوا نجحوا حقا في  إذابالضبط مثلما ال يمكننا أن نعرف  –للغاية 
 األمنفرسان  ألولئك” ما بعد المنصب“في سلوك يعرب عن الرأي  أنللموطن العادي  أيضامسموح 

الن نفحص  إمكانيةعندنا. مثال عن هذه التصريحات أو تلك، مثلما سبق أن كتبت، ليست لدينا أي 
 ال مصادرها وال مدى صحتها ودقتها.

الذين يظهرون في فيلم الدعاية المناهضة إلسرائيل بوضوح والضارة  أولئكأن ننتقد  أيضامسموح لنا 
، رئيس المخابرات المتقاعد، الذي يعلن مؤخرا من أحدهمأال اتفق مع  أيضاغاية. ومسموح لي لل
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خسرت إسرائيل ضد ” الجرف الصامد“كل ميكروفون بان في حملة  وأمامتحت كل شجرة خضراء 
على ” أموت“ أنىولما كنت غبيا تماما في كل ما يتعلق بشؤون التجسس )رغم  حماس في غزة.

في هذا الموضوع( فال مفر عندي غير قبول الصورة عن الوضع من قراءة الصحف  مواألفالالكتب 
 وال سيما مما يجري في الميدان.

لم يجِر عمليا ” في الميدان“وعليه، فبعد نحو نصف سنة من انتهاء تلك الحملة، يبدو بوضوح أن 
باستثناء  ،أخرىفي كل ما يتعلق بعصابة حماس في غزة. وبكلمات  اإلطالقأي شيء على 

، وال سيما من خالل المصريين، لم ”الجرف الصامد“بعد  األولين األسبوعينالعابرة في  األحاديث
 تكن أي لقاءات ومحادثات، ال مباشرة وال بوساطة ما، مع تلك العصابة.

المعارك. ال  إنهاء ألجللم يتحدث معهم عن المطالب والشروط التي طرحوها  أحدا أنبمعنى 
وبالتأكيد ليس  –الحصار  إنهاءتحدثت عن  أنواعهاوال الدول العربية على  األمريكيينال  ،األوروبيين

لحماس بالضبط ” انتصار“ فأيوبالتالي  ينبغي تصفيتها. إرهابعنهم كمنظمة  أعلنتمصر، التي 
يتحدث عنه رئيس المخابرات المتقاعد؟ ربما يقصد حقيقة أن قطر لم تعد سخية جدا على مستوى 

 إنتاجكما أن ثمة اعتقاد بان حماس نجحت في  شيء؟ إعمارفي غزة عمليا لم يجِر  أنتها، أو تبرعا
هذه العصابة لم تعد عمليا تشكل خطرا،  إنصواريخ محسنة. ولكن مع ذلك يمكن بالتأكيد القول 

أي مستقبل. وبالتالي  أيضا. في ضوء الخطط المصرية، ليس حماس أهميةوبالتأكيد ليست عامال ذا 
 أين بالضبط انتصرت على إسرائيل؟

76/3/5172يديعوت   
76/3/5172، رأي اليوم، لندن  
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