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 "إسرائيل"بين يمين ويسار في الفصائل الفلسطينية تعليقًا على فوز نتنياهو: ال فرق  

عضو المكتب السياسيي لحركي  ، أن غزة من فتحي صّباحعن  ،91/3/5192، الحياة، لندنذكرت 
انتخابيات الكنيسيت لالبرلميان   فيي الحرك  غير معني  بهوي  الفياززحماس عزت الرشق شدد على أن 

، مؤكييدات تمسييم سحميياسس بيينهم المقاوميي " واييال ين سحميياس ماضييي  فييي مشييروعها المقيياو ، اإلسييرازيلي 
 بغض النظر عن اإلرهابي الذي سيترأس حكوم  االحتاللس"

تازجهيا فيي اسييتعادة حقيوق الشييعب أو ودعيا السيلط  يلييى سوايف الرهيان علييى االنتخابيات اإلسييرازيلي  ون
أن سنتنياهو الذي تعهد منع ايا  دول  فلسيطيني  حيال انتخابيه،  يلىتجسيد دولته على األرضس، مشيرات 

فاز، فماذا بقي من المشروع السياسي للسلط ؟س" ورأى أن من شينن االنهييار المرتقيب لعمليي  التسيوي  
 في مقدمها المقاوم  المسلح س"أن سيؤكد صوابي  نهم المقاوم  بنشكالها، و 
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وايال القييادي فيي حركي  سالجهياد اإلسيالميس أحميد الميدلل ين نظيرة نتنيياهو يليى الفلسيطينيين بعيد فييوز  
سنظرة يجرامي  عدواني  مطلقي س" وأضياف أن الحركي  ستعتبير أن أي شيخز يفيوز فيي االنتخابيات كيان 

يينس" ورأى أن النتيييازم ستؤكيييد أن المجتميييع مييين كيييان، لييين يغيييير شييييزات فيييي واايييع الصيييراع ميييع اإلسيييرازيل
اإلسييرازيلي يتجييه نحييو مزيييد ميين العنييف، وذلييم سيييؤدي يلييى مزيييد ميين اإلجييرا  فييي حييق الفلسييطينيينس، 

 متواعات أن يشن سعدوانات جديدات على الفلسطينيينس"
لفاشييي  واعتبييرت سالجبهيي  الشييعبي س أن النتييازم سانعكيياس لبنييي  المجتمييع الصييهيوني الموغييل فييي وحييل ا

والعنصري  التي جرى التعبير عنها بكل وضوح في الحميالت االنتخابيي ، وفيي انتخياب مماليهيا اليذين 
 يقف على رأسه  حزب ليكود وحلفاؤ  األكار تطرفات ومعاداة للشعب الفلسطيني وحقواهس"

ه حييال ورأت أن سمنيياا التطييرف والعنصييري  الييذي يييزداد فييي المجتمييع الصييهيوني واييوا  الفاشييي ، تغذييي
العجز الفلسطيني  والعربي  في يدارة الصراع مع االحتالل، والتواطؤ الدولي الذي وفير الغطيال لجرازميه 

سواييف  يلييىوانتهاكاتيه للقييانون اليدولي واييرارات الشيرعي  الدولييي  ميين دون مسيالل  او محاسييب س" ودعيت 
دو يليى أصيوله باالرتكياز يليى المفاوضات العباي  وبنال استراتيجي  وطني  موحدة تعيد الصيراع ميع العي

حقيييوق شيييعبنا كاملييي ، وخييييار المقاومييي  االسيييتراتيجي المجيييرب والرافعييي  الجوهريييي  ألي ينجيييازات وتقيييد  
 سياسيس"

وطالبت بي ساإلسيراع فيي تنفييذ ايرارات المجليس المركيزي الفلسيطيني األخييرة إلنهيال االنقسيا  مين خيالل 
ذلم بوحيدة وطنيي  جيادة تسيتند يليى برنيامم وطنيي موحيد  تنفيذ اتفاق المصالح  في القاهرة، واستكمال

وبنيييال مؤسسيييات المنظميييي  باالنتخييياب الييييديمواراطي، والمسيييارع  فييييي دعيييوة اإلطييييار القييييادي المواييييت 
دارة الصراع السياسي والديبلوماسيس"  لالنعقاد""" لمنااش  ما يتعلق بالشنن الوطني، وا 

لخط األخضر على النجاح المه س، واعتبر أنيه سجيال من جهته، هنن حزب الشعب سأبنال شعبنا داخل ا
 شعبنا في وطنه س" أبنالسرازيلي، وتجاهل حقوق إلردات على الميول العنصري  والتطرف في المجتمع ا

الجبهي  الديمقراطييي  لتحرييير فلسييطين االييت ، أن 91/3/5192الجزيــرة نــت، الدوحــة، وأضياف مواييع 
 وجوٌ  إلرهاٍب واحد، وجميعها تتفق على اتل الفلسطينيين"ين كاف  األحزاب اإلسرازيلي  واحدة، و 

الجبهييي  الشيييعبي   ، عييين أشيييرف الهيييول مييين غيييزة، أن91/3/5192القـــدس العربـــي، لنـــدن، ونشيييرت 
لتحرييير فلسييطين، رأت أن االنتخابييات اإلسييرازيلي  ستعيييد ينتييال الفاشييي  والعنصييري  الصييهيوني س، واالييت 

بيييات تعيييد سانعكاسيييا لبنيييي  المجتميييع الصيييهيوني الموغيييل فيييي وحيييل فيييي بييييان لهيييا ين نتيييازم هيييذ  االنتخا
الفاشي  والعنصري  التي جرى التعبير عنها بكل وضوح في الحمالت االنتخابي ، وفي انتخاب مماليها 

 الذين يقف على رأسه  حزب الليكود وحلفاؤ  األكار تطرفات ومعاداة للشعب الفلسطيني وحقواهس"
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عنصييري  الييذي يييزداد فييي المجتمييع الصييهيوني واييوا  الفاشييي ، تغذيييه حاليي  ورأت أن سمنيياا التطييرف وال
العجز الفلسطيني  والعربي  في يدارة الصيراع ميع االحيتالل، وحالي  التواطيؤ اليدولي التيي وفيرت الغطيال 

 لجرازمه وانتهاكاته للقانون الدوليس"
ت سيتطلييب سياسيي  فلسييطيني  وأكييدت الجبهيي  أن لجيي  التطييرف فييي يسييرازيل والييرد علييى نتييازم االنتخابييا

 حاسم  تغادر دازرة الوه  والمراهن  على المفاوضات العباي ، وبنال استراتيجي  وطني  موحدةس"
 

 تلتزم بقرارات الشرعية الدولية إسرائيليةي حكومة أ: سنتعامل مع السلطة 
ن من يكون رزيس اال الناطق الرسمي باس  الرزاس  نبيل أبو ردين  سلسنا معنيي :وكاالت –را  هللا

حكوم  في يسرازيل، وما نريد  من أي حكوم  أن تعترف بحل الدولتين وأن تكون القدس الشراي  
 عاصم  للدول  الفلسطيني س"

: سعلى هذ  القاعدة سنستمر في التعامل مع أي حكوم  أمسوأضاف في تصريحات صحفي  
  أن المواف الفلسطيني هو المواف العربي، يسرازيلي  تلتز  بقرارات الشرعي  الدولي س" وأكد أبو ردين

ومطلوب أن تلتز  الحكوم  اإلسرازيلي  بحل الدولتين، وأن تكون القدس الشراي  عاصم  للدول  
 الفلسطيني ، وبغير ذلم لن تكون أي فرص  لعملي  السال "

هللا اليو  الخميس ومن المقرر أن تعقد اللجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير الفلسطيني  اجتماعا في را  
لبحث تنفيذ ارارات المجلس المركزي ااني أعلى هيز  تشريعي  فلسطيني ، بما فيها واف التنسيق 

 األمني مع يسرازيل"
واال ياسر عبد ربه امين سر منظم  التحرير الفلسطيني  ان ساسرازيل العنصري  اختارت طريق 

اوضاتس" واضاف سنواجه مجتمعا اسرازيليا العنصري  واالحتالل واالستيطان ول  تختر طريق المف
مريضا بالعنصري  وسياس  االحتالل واالستيطان مالما كان المجتمع االبيض في جنوب افريقياس" 
وبحسب عبد ربه فان الفلسطينيين لن يصابوا سبالذعر واالرتبام رغ  سول هذ  النتازم في االنتخابات 

 واتنا بشنن واف التنسيق األمنيس"واال عبد ربه سيجب اكمال خط االسرازيلي س"
واته  صازب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين المجتمع االسرازيلي بالتصويت ضد خيار حل 

سواضح جدا أن المجتمع االسرازيلي صوت  أمسالدولتين" واال عريقات إلذاع  سصوت فلسطينس 
 تالل والمستوطناتس" لدفن عملي  السال " صوت ضد خيار الدولتين" صوت الستمرار االح

وأضاف سهذا يتطلب التسريع في تنفيذ االستراتيجي  الفلسطيني  لاالنضما  للمؤسسات الدولي  
ومراجع  العالا  مع اسرازيل  ألن العال  أجمع سيكون معنا ولن تستطيع أميركا أو الكونغرس 

  المكشوف  وفي عالمنا وبهذ  الطريق 5192االميركي توفير الحماي  لدول  ترتكب جراز  حرب عا  
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واال عريقات مع ظهور نتازم  اليو  الذي أصبحت فيه كل االمور معروف  للقاصي والدانيس"
 االنتخابات وعودة نتنياهو يلى رزاس  الحكوم  سأصبح واضحا أنه ال يوجد شريم في اسرازيلس" 

كم  الجنازي  الدولي  واال سهذا يؤكد """ صواب النهم الفلسطيني الدبلوماسي بالتوجه الى المح
واالنضما  يلى بااي المؤسسات والمواايق الدولي  والمعاهدات الدولي  االخرى كون مكان  فلسطين 

 االن في الضف  وغزة والقدس الشراي  هي دول  تحت االحتاللس"
وأضاف عريقات سالعال  أجمع وتحديدا الواليات المتحدة االميركي  مطالب بنن يكف عن التعامل مع 

وأوضح أن هذ  الجراز  تتمال في ساستمرار  يسرازيل كدول  فوق القانون وتوفير الحماي  لنتنياهوس"
االستيطان واالغتياالت وفرض الحقازق على األرض وحصار وا غالق هو لن يصنع السال " الذي 

تنفيذها  واال سبالتالي االستراتيجي  الفلسطيني  يجب أن تنفذ ويسرع في سيصنع السال  هو العدلس" 
سوال كان ارارات المجلس المركزي االخيرة أو التوجه يلى المحكم  الجنازي  الدولي  لوضع األمور في 

ودعا بسا  الصالحي عضو اللجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير الفلسطيني  يلى  نصابها الصحيحس"
لحي في حديث إلذاع  مراجع  رسازل االعتراف المتبادل  بين منظم  التحرير واسرازيل" واال الصا

صوت فلسطين سهنام تعااد ت  بين منظم  التحرير واسرازيل في مضمونه األساسي ينهال االحتالل 
اام  دول  فلسطيني  يذا ل  ينت التزا  اسرازيلي بهذا المعنى اسرازيل تحتل االراضي الفلسطيني   وا 

 برمتها وبالتالي ال يمكن لشعب محتل أن يعترف بدول  احتاللس"
 91/3/5192لحياة الجديدة، رام هللا، ا

 
 االنتخابات اإلسرائيلية "إعالن حرب" ضد الفلسطينيينببحر: فوز نتنياهو  

اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني، أن نتازم االنتخابات اإلسرازيلي  هي بمااب  يعالن حرب : غزة
واال  سالتطرف واإلجرا س"على الشعب الفلسطيني وتنكيد على توجه الناخب اإلسرازيلي نحو دع  

رزيس المجلس باإلناب ، أحمد بحر، خالل افتتاح جلس  المجلس في مدين  غزة اليو  األربعال 
 ، سالقوى المتطرف  في الكيان الصهيوني اامت بإعادة انتخاب حزب الليكود بقيادة المجر  3|91ل

ت المتكررة على اطاع غزة، وعليه نتنياهو الذي ارتكب الجراز  بحق أبنال شعبنا من خالل االعتدالا
فإننا نعتبر أن نتازم االنتخابات الصهيوني  هي اعالن حرب ضد شعبنا وتنكيد على توجه الناخب 

 الصهيوني نحو دع  التطرف واإلجرا "
 98/3/5192، قدس برس
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 ئيلمحمد مصطفى: الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج اقتصادي للتحرر من التبعية االقتصادية إلسرا 
سازد أبو فرح : أكد وزير االاتصاد الوطني د" محمد مصطفى، أمس، أن الحكوم  ستمضي ادما 

بما في  إلسرازيلفي برنامم ااتصادي بدأت تنفيذ  بالفعل، يقو  على التحرر من الهيمن  االاتصادي  
ي، يستدعي ، وتعزيز المنتم الوطني، بيد أنه رأى أن الوصول يلى ااتصاد او «باريس»ذلم اتفااي  

جال ذلم في كلم  لمصطفى، خالل افتتاح  عمال مشتركا من ابل القطاع العا ، والخاز، واألهلي"
 "سالتسوقسالنسخ  الرابع  من مهرجان 

 91/3/5192األيام، رام هللا، 
 
 محكمة العدل العليا الفلسطينية ترد طعن دحالن على قرار رفع الحصانة 

العدل العليا الفلسطيني  يو  األربعال طعنا تقد  به النازب محمد ردت محكم   :صوافط  علي-هللارا  
دحالن القيادي المفصول من حرك  فتح ضد ارار الرزيس محمود عباس برفع الحصان  البرلماني  

واال مركز اإلعال  القضازي سالمحكم  ردت طلب الطعن على القرار النقضال المدة القانوني   عنه"
واال   يوما بعد نشر  في جريدة الواازع الرسمي "س 01على القرار وهي التي يمكن فيها الطعن 

مصادر اضازي  لرويترز ينه من المقرر أن تعقد محكم  جراز  الفساد جلس  لها األسبوع القاد  
 لدحالن بتهم  الكسب غير المشروع"

 98/3/5192وكالة رويترز لألنباء، 
 
 االحتالل ومراجعة العالقات معهتيسير خالد يطالب بوقف التنسيق األمني مع  

طالب عضو اللجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير تيسير خالد، سبواف : نادي  سعد الدين -عمان 
ودعا، في   التنسيق األمني مع االحتالل، ومراجع  العالاات، السياسي  والمدني  واالاتصادي ، معهس"

وطني شامل ال يتواف اال بضمانات  تصريح أمس، يلى ستحضير الرأي العا  الفلسطيني لعصيان
وعاصمتها القدس الشراي ،  9101بدول  فلسطين على حدود الرابع من حزيران  االعترافدولي  تؤكد 

 ال يتجاوز العامينس" االحتاللووضع سقف زمني إلنهال 
 91/3/5192الغد، عمان، 
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 " مع االحتاللدعو عباس إلى وقف "مغامراته السياسيةت "كتلة "التغيير واإلصالح 
دعت كتل  سالتغيير واإلصالحس البرلماني  في المجلس التشريعي الفلسطيني، ايادة السلط  : را  هللا

برزاس  محمود عباس يلى العودة يلى واف المفاوضات وسالمغامرات السياسي س مع االحتالل 
 اإلسرازيلي  والعودة يلى ااعدة الشعب والتمّسم بحقواه ومطالبه"

 ، سين تنكيد نتنياهو بعد  ابوله بحل 3|91كتل  في بيان صحفي صدر عنها اليو  األربعال لواالت ال
الدولتين ورفضه لمشروع التسوي  التي يتزعمه عباس يشكل لطم  على وجه عباس وفريق التسوي  
الُمطاَلبون اليو  بالعودة يلى الحضن الشعبي والمربع الوطني والكف عن وضع القضي  الفلسطيني  
في مزيد من المغامرات السياسي  والتوافق على استراتيجي  موحدة اازم  على التمسم بالحقوق 

 والاوابت الفلسطيني "
 98/3/5192، قدس برس

 
 "إسرائيل"عشراوي تدعو المجتمع الدولي إلى إنهاء حصانة  

ز نتنياهو تل أبيب: وصفت حنان عشراوي، عضو اللجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير الفلسطيني ، فو 
، «توليد الخوف والعدواني  وعد  الاق سلسياساته الخاص  بي« نتيج  طبيعي »في االنتخابات بننه 

نكار دول  فلسطيني ، ومقاوم  وانتهام القانون »وحذرت من أنه  عبر القضال على فرز السال  وا 
اني  وسرا  الدولي بشكل متعمد، وتحدي يرادة المجتمع الدولي عبر تصعيد األنشط  االستيط
" كما دعت ساألراضي، فإن نتنياهو مسؤول عن الزل بالمنطق  ككل لمزيد من التطرف والعنف

 "سينهال حصان  يسرازيل»عشراوي المجتمع الدولي يلى 
 91/3/5192الشرق األوسط، لندن، 

 
 منى منصور: انتخابات االحتالل ستأتي بحكومة تطرف جديدةالنائب  

جلس التشريعي الفلسطيني، منى منصور، أن االنتخابات اإلسرازيلي  اعتبرت عضو الم: را  هللا
ستفرز سحكوم  تطرف جديدةس تواصل انتهاكاتها بحث المواطنين الفلسطينيين وسرا  حقوه  

واالت النازب عن كتل  سالتغيير واإلصالحس البرلماني  في تصريحات خاص  لي سادس  ومقّدراته "
حديث رؤسال األحزاب المشارك  في انتخابات الكنيست اإلسرازيلي، برسس، سين ما ُيستشف من خالل 

أن تلم االنتخابات ستنتم حكوم  تطرف جديدة ستوغل في االنتهاكات واالعتدالات بحق 
 الفلسطينيين وممتلكاته  ومقدساته س"

 98/3/5192، قدس برس
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 القدس تكريس لالستيطان وتهويد باالنتخابات : فوز نتنياهومرزوقأبو  

، ين فييوز بنيييامين نتنييياهو فييي موسييى أبييو مييرزوق اييال عضييو المكتييب السياسييي لحركيي  حميياس: غييزة
االنتخابييات الصييهيوني  يعطييي مزيييدات ميين التجميييد للقضييايا الوطنييي ، ويعمييل علييى تكييريس االسييتيطان 

 وتهويد القدس"
المهي  مين يفيوز االجتمياعي سفيسيبومس، أنيه لييس  موايع التواصيلوأكد أبو مرزوق، في تدوين  له على 

فييي االنتخابييات الصييهيوني  ألنهيي  يتسييابقون فييي يظهييار العييدال للعييرب والفلسييطينيين، وهييذا درس لميين 
 راهن على أعدازه في التغيير، ونصب العدال ألبنال شعبه"

ودعا أبو مرزوق، رزيس السلط  محمود عباس يلى توحيد أبنال الشعب الفلسيطيني مهميا كيان اليامن، 
  معركيي  الدوليي  التييي اعتييرف العييال  بهييا دون أمريكييا وسيسييرازيلس، وأن يتركييوا الييذرازع وأن يخوضييوا معهيي
  مهما كانت الدوافع"

واييال سأوافييوا التنسيييق األمنييي، والعمييل باالتفاايييات التييي انتهييت صييالحياتها، وهييي التييي ليي  يحترمهييا 
 الصهاين  يومات، ولن يكون الحال بنسوأ مما نحن فيه اآلنس"

 98/3/5192، سطيني لإلعالمالمركز الفل
 
 على غزة جديداً  نستبعد عدواناً .. : أطراف بالسلطة تسعى لعرقلة اإلعمارأسامة حمدان 

أكد أسام  حمدان رزيس العالاات الخارجي  بحرك  حماس، وجود أطيراف : محمود هني  -الرسال  نت
غيزة، مشييرتا يليى وجيود  عماري في السلط  الفلسطيني  وحكوم  التوافق تسعى لعرال  الجهد القطري في 

تما  عملي     "اإلعماررغب  لدى القطريين والغزيين في التغلب على هذ  المحاوالت وا 
، رغ  المعوايات التيي اإلعمارواال حمدان في حديث خاز بيسالرسال س هنام جهد اطري لدفع عملي  

ألطيراف الخارجيي  التيي وافت ضدها سوال كانت حكوم  الحمد هللا جزلتا منها أو على صيعيد بعيض ا
  سعت لتعطيلها من أجل معااب  الشعب الفلسطيني"

ولييس مزاييدات  أصييل اإلعميارووصف المواف القطيري بقوليه: سهيو تنكييد عليى أن موايف اطير مين 
وايد  كما يفعيل الكاييرون، وايد يبيذل اليبعض جهيدتا إلفشياله، ولكين هنيام يرادة معنيي  بإتميا  المشيروعس"

من خالل منح  المليار التي أعلنت عنها في مؤتمر القاهرة للمانحين  اإلعماربدل أعلنت اطر رسميتا 
 غزة، في الوات الذي بدأت فيه وسازل يعال  السلط  بالتحريض ضد الدوح " يعمارإلعادة 
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 اإلسرائيليةاالنتخابات 
ي  المشيارك  فيي في سياق متصل، أكّد حميدان أن حركتيه ال تيرى فاراتيا جوهريتيا فيي األحيزاب اإلسيرازيل

االنتخابيييات هنيييام، وايييال ينهميييا يقفيييان عليييى مسييياف  واحيييدة بميييا يتعليييق بالرؤيييي  االسيييتراتيجي  للمشيييروع 
 الفلسطيني، ورؤيتهما من الصراع مع الفلسطينيين"

ورأى انه من المبكر الحديث عن عدوان يسرازيلي محتميل عقيب االنتهيال مين االنتخابيات اإلسيرازيلي ، 
ات ليبرمييييان التييييي هييييدد فيهييييا بشيييين حييييرب علييييى غييييزة، هييييي ميييين ابيييييل المزايييييدات معتقييييدتا أن تصييييريح

 االنتخابي "
وايال حمييدان ين المقاومي  تعييي  حالي  مواجهيي  ميع االحييتالل ولكين الحييديث عين عييدوان مسيلح شييامل 
مسييتبعد واييد ال يتفييق اييادة االحييتالل مييع تهديييدات ليبرمييان، خاصيي  بعييد الحييرب األخيييرة والتييي تفييرض 

ل احتياجات كبيرة إلعادة ترمي  صفوف اواتها، فضالت عن حاجته  لمناا يبرر له  مايل على االحتال
 هكذا عدوان"

وأضيياف حمييدان سليييس هنييام مييا يييدعو للقلييق فييي الواييت الييراهن، وليبرمييان كييان شييريكتا فييي الحكوميي  
من انجاز في أي  أو، ول  تنجح في تحقيق نصر أطيافهاالسابق  التي خاضت الحرب على غزة بكل 

 الملفات، رغ  األذى الكبير الذي ألحقته بغزةس"
عديدة رغبتها بان تلعيب دورتا فيي  أطرافوبشنن الحديث عن صفق  األسرى، لفت حمدان يلى عرض 

هذا األمر، سولكن ال يوجد هنام ما يستدعي الحديث عن وجود صفق  في الوايت اليراهن، والحركي  ال 
يلى أنها ستعلن عن أي مواف بشننها في الوات المناسب اليذي ترغب بفتح هذا الملف حاليتاس، مشيرتا 

 ترا "
وأكييّد أّن الحركيي  معنييي  بييني جهييد يبييذل إلنهييال الحصييار وتحديييدتا ميين الشييقيق  مصيير، داعيتييا اال يكييون 

 أي جهود أخرى" أما هذا عازقتا 
 

يران  السعودية وا 
ؤكييدتا أن حركتييه تنظيير بإيجابييي  وتطييرق القيييادي بحميياس يلييى تطييورات عالايي  حركتييه مييع السييعودي ، م

 احتماالت تطور العالا ، وأن هنام تقدير بنن األمور تسير باتجا  ييجابي" يلى
واال حمدان ين سالعالا  مع السعودي  اديم  جدتا منذ نهاي  امانينات القرن الماضي، واد أصابها فيي 

ذلييم الواييت والحركيي  تبييذل مرحليي  زمنييي  شيييل ميين الفتييور والبييرود علييى غييير رغبيي  ميين حميياس، ومنييذ 
 جهدها مع المعنيين من أجل تحسينها وهنالم فرص  لتحقيق هذا األمرس"



 
 
 
 

 

           95ص                                     3259 العدد:    91/3/5192 الخميس التاريخ:

وأكّد أن التطيور اإليجيابي فيي العالاي  اياز  عليى وايازع ولييس عليى رميال، مشييرتا فيي الوايت ذاتيه يليى 
 حرز حركته ياام  عالاات متوازن  مع كل القوى واألطراف في المنطق "

ا  حركته مع السعودي  على تخفيف التيوتر بينهيا ومصير، ايال سموضيوع العالاي  ميع وحول تناير عال
مصر ل  يكن مطروحا على طاول  البحث مع السعوديين، ولكن نقدر أن تكون للعالا  ميع السيعودي  

 راارها اإليجابي  في عالاتنا مع مصرس"
 مؤخرتا" أايرالرياض كما  ىيلوتحفظ حمدان اإلفصاح عن تحديد موعد لزيارة مرتقب  لخالد مشعل 

، فقال حمدان ين الحرك  حرصت على اسيتعادة هيذ  العالاي  بشيكل ييرانأّما عن تطورات العالا  مع 
 "واإلعال صحيح، مشيرتا يلى وجود جهود تجري بعيدتا عن األضوال 

وأشيييار يليييى اللقيييال ساإليجيييابيس اليييذي جميييع رزييييس المكتيييب السياسيييي لحمييياس خاليييد مشيييعل ميييع رزييييس 
لشورى اإليراني علي الريجاني، مضيفتا ساللقال كان خطوة مهم  فيي اتجيا  تحسيين العالاي ، وسييكون ا

 له تناير في دفع العالا  لألما س"
يمنيييي  كميييا  وأطيييرافونفيييى حميييدان بشيييكل اييياطع وجيييود أي دور لحركتيييه فيييي الوسييياط  بيييين السيييعودي  

إلشييكاليات، داعيتييا األشييقال العييرب بيينن تحييدات بييذلم وكيياالت يعالمييي ، مسييتغربتا زل حركتييه فييي هييذ  ا
يكييون حييل مشييكالته  ميين داخلهيي  وأن يكييون اييراره  الييوطني نابعييا ميينه  وان تتجيياوز األميي  صييراعاتها 

 التي ال تخد  سوى االحتالل"
 91/3/5192، الرسالة، فلسطين

 
 الرشق: الرد على نتائج انتخابات الكنيست بـ"تعزيز المصالحة والمقاومة" 

ليييب عيييزت الرشيييق، عضيييو المكتيييب السياسيييي لحركييي  حمييياس، بضيييرورة تعزييييز المصيييالح  طا: الدوحييي 
الفلسطيني  الداخلي  وتيدعي  المقاومي  الفلسيطيني ، كيرد طبيعيي لمواجهي  ميا أفرزتيه انتخابيات الكنيسيت 

 الصهيوني"
واال الرشق، في تصريح صحفي اليو  األربعال وصل سالمركز الفلسطيني لإلعال س نسيخ  عنيه، سمين 
كييان ينتظيير نتييازم انتخابييات الكنيسييت، فقييد أفييرزت فييوز اإلرهييابي نتنييياهو، وميين كييان ينتظيير تحرييير 

 أرضه ومقدساته، فليقّد  لهذا الدرب مصالح  ومقاوم س"
 مقلّيالت فييواستغرب الّرشيق مين األطيراف الفلسيطيني  التيي تعيّول عليى نتيازم االنتخابيات ساإلسيرازيلي س، 

 لنتازجها سوى المزيد من اإلرهاب ضد الشعب الفلسطيني"الوات ذاته من أّي تناير 
 واال الّرشق: سينَّه ال فرق بين ايادات العدو الصهيوني، فه  يحتلون أرضنا ويتسابقون في اتلناس" 
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جراميات، فقياداتيه دازميات يبنيون مسيتقبله   وأوضح الّرشق سأنَّ االحتالل في انتخاباته ال يفرز ياّل عدوانات وا 
 لى اإلجرا  ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتناس"السياسي ع

وتسييالل الرشييق تعقيبييات علييى نتييازم االنتخابييات التييي أفييرزت فييوز حييزب الليكييود بقيييادة بنيييامين نتنييياهو 
 سااتل األطفالس، واال: سهل يستفيد المفاوض الفلسطيني من هذ  النتازم؟س"

طيني  حيال انتخابيه ايد فياز، فمياذا بقيي وأشار الرشيق يليى أن سنتنيياهو اليذي تعهيد بمنيع اييا  دولي  فلسي
 من المشروع السياسي للسلط  الفلسطيني ؟س"

وبين الرشق أن سفيوز نتنيياهو ييدّل عليى مييل المجتميع الصيهيوني نحيو التطيرف أكاير وأكاير، نتنيياهو 
 يرهابي ومن انتخبو  يرهابيون ماله"

 ، في ظل فوز نتنياهوس، وهيذا يؤكيد، ول  يستبعد الرشق من ساالنهيار المرتقب لما يسّمى عملي  السال
 كما اال الرشق سصوابي  نهم المقاوم  بنشكالها، وعلى رأسها المقاوم  المسلح س"

وشيييدد الرشيييق عليييى أن سحمييياس ماضيييي  فيييي مشيييروعها المقييياو ، بغيييض النظييير عييين اإلرهيييابي اليييذي 
 سيترأس حكوم  االحتالل المقبل س"

 98/3/5192، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 : سندرس تشكيل لجنة وطنية للبحث في "وثائق الداخلية"حركة الجهاد 

أّكيد القييادي فيي حركي  الجهياد اإلسيالمي خاليد اليبط  أن حركتيه سيتدرس مقترحيات لتشيكيل لجني  : غزة
 وطني  عليا للبحث في الواازق األخيرة التي عرضتها وزارة الداخلي "

ي لإلعال س، على هام  الندوة السياسي  التي عقيدتها جال ذلم خالل حدياه لمراسل سالمركز الفلسطين
  "3-91حرك  األحرار بمقرها في غزة، مسال اليو  األربعال ل

واال البط : سلقيد أطلعيت األجهيزة األمنيي  مشيكورةت الفصيازل عليى محتوييات بعيض الوايازق مباشيرةس، 
 خالل بعض الواازق"مبينات أن هنام معلومات كاذب  ومغلوط  اّدمت إلعالميين مصريين من 

وطالب البط  بتقدي  من يعّرض األمن القومي الفلسطيني مع مصر للخطر للقضال، مؤكيدات أن هيذا 
طيالع كيل الفصيازل عليهييا   األمير يحتيال لتشيكيل لجني  وطنييي  علييا للتنكيد مين صيح  هييذ  البيانيات وا 

 ليكون القضال هو الفيصل في هذ  القضي ، وفق اوله"
لجهييياد اإلسيييالمي، يليييى أن الوايييازق لييي  تعيييّرض حركييي  حمييياس وحيييدها للخطييير، بيييل ونيييو  القييييادي فيييي ا

عّرضت كل الشعب الفلسطيني من خالل تقارير كيدي  ُاّدمت وأارت على حياة المرضى وكبار السن 
 وأصحاب اإلاامات ممن تناروا بإغالق معبر رفح لهذا السبب"
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ميا تي  االتفياق علييه فيي اتفاايات المصيالح ،  وانتهى البط  يلى أن الحل لكل هذ  األزمات هيو تنفييذ
مطالبات في الوات ذاته حكومي  التوافيق اليوطني بالقييا  بيدورها ومسيؤولياتها فيي اطياع غيزة عليى أكميل 

 وجه"
 98/3/5192، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
خوان اليمن يمكتب مشعل ينف   الترويج لألمر رغم نفيه : نستغربتوسطه بين الرياض وا 

جييدد مكتييب خالييد مشييعل رزيييس المكتييب السياسييي لحركيي  المقاوميي  اإلسييالمي  سحميياسس : صييفا –غييزة 
 اليو  األربعال، نفيه القيا  بوساط  بين المملك  العربي  السعودي  وحزب التجمع اليمني لإلصالح"

واال بيان صادر عن مكتب مشعل تلقت سصفاس نسخ  منه ين المعلومات التي تي  تيداولها فيي بعيض 
ل اإلعال  عن توسطه بين السعودي  وحزب التجمع اليمني لإلصالح سال أساس لهيا مين الصيح  وساز
 وال أصل لهاس" اإلطالقعلى 

وأضياف البيييان سيننيا نسييتغرب يصييرار بعيض الجهييات علييى التيرويم لهييذ  المعلومييات، عليى الييرغ  ميين 
 نفي الحرك  لهاس"

لومييات، والرجييوع يلييى الجهييات الرسييمي  فييي وطالييب البيييان هييذ  الجهييات بستحييري الدايي  فييي نشيير المع
 الحرك  للتنكد من صح  هذ  المعلوماتس"

 91/3/5192، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 قيادي بحماس يؤكد تطور العالقة مع السعودية 

ايييال اييييادي فيييي حركييي  حمييياس ين عالاييي  حركتيييه ميييع السيييعودي  تتطيييور فيييي االتجيييا  اإليجيييابي، مميييا 
األعبييال عيين الشييعب الفلسييطيني فييي اطيياع غييزة، ويسيياعد علييى فييتح معبيير رفييح سيسيياه  فييي تخفيييف 

 الحدودي مع مصر وكسر الحصار"
وأعييرب القيييادي فييي حميياس يسييماعيل رضييوان مسييال الاالاييال عيين أملييه فييي أن تكييون المرحليي  القادميي  

عييادة الييدفل لهييا بمييا يحقييق صييالح  القضييي  أفضييل ممييا سييبق فييي يعييادة تييرمي  العالايي  مييع السييعودي  وا 
 الفلسطيني "

وتييابع أن حميياس حريصيي  علييى هييذا التطييور، ألن السييعودي  وافييت دازمييا مييع القضييي  الفلسييطيني  وليي  
تتخييل عنهييا، مشيييرا يلييى زيييارة اريبيي  مرتقبيي  لييرزيس المكتييب السياسييي لحركيي  حميياس خالييد مشييعل يلييى 

 السعودي  لتكون باكورة يعادة العالاات بين الطرفين"
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وخاة من تحسن العالا  مع السعودي ، أوضح رضوان أن من شينن ذليم اإلسيها  فيي وعن النتازم المت
تخفيف األعبال والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، وفيي كسير الحصيار عليى اطياع غيزة وفيتح معابرهيا 

 لما تملكه السعودي  من عالاات اوي  مع مصر" -خاص  معبر رفح البري-
 98/3/5192الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 "الوطن البديل"اتفاق استيراد األردن للغاز اإلسرائيلي مخطط  دّ تع "حماسبالالجئين شؤون " 
غزة ي أشرف الهور: نددت دازرة شؤون الالجزين في حرك  حماس بقرار الحكوم  األردني  توايع اتفاق 

 يني" الستيراد الغاز مع يسرازيل، باعتبار هذ  الموارد التي تغتصبها يسرازيل، تعود للشعب الفلسط
وعبيير الييدكتور عصييا  عييدوان رزيييس الييدازرة فييي حركيي  حميياس فييي تصييريح صييحافي عيين اسييتنكار  لييي 
ساعتزا  الحكوم  األردنيي  تواييع اتفاايي  اسيتيراد الغياز ميع الكييان الصيهيونيس" وايال ين يسيرازيل سكييان 

 -الكيان-يملم ومسيطر بالقوة على مقدرات وموارد الشعب الفلسطيني وبالتالي ال  ألرضنا،مغتصب 
 أي أحقي  بالتصرف في ما ال يملمس"

وامن رزيس دازرة الالجزين في حماس ارار مجلس النواب األردني الذي صوت باألغلبي  عليى رفيض 
 ال يعكس رغب  الشعب األردني الشقيقس"“ينها االتفاق الذي اال 

لييى خريطيي  فلسييطين فييي وكييذلم أعييرب عيين بييالر اسييتنكار  لييي ساسييتبدال اسيي  فلسييطين باسيي  يسييرازيل ع
األمر ساعتبرته بعض األوساط الصهيوني  بمااب  سهيزة  ين هذامناهم التعلي  في مادة الجغرافياس" واال 

أرضييي س ميين المواييف األردنييي لصييالح الكيييانس" وأضيياف سين هييذ  التطييورات فييي تطبيييع العالاييات بييين 
فيه االسيتراتيجي  فيي تحوييل األردن الكيان الصهيوني واألردن ال تخد  سوى مخططات االحتالل وأهدا

لييييوطن بييييديل للفلسييييطينيين، األميييير الييييذي يرفضييييه كييييل أبنييييال الشييييعب الفلسييييطيني، وخاصيييي  الالجزييييين 
الفلسطينيين في األردن الشقيقس" ودعيا القييادة األردنيي  للتراجيع عين هيذ  القيرارات التيي ال تخيد  سيوى 

 االحتالل"
 91/3/5192القدس العربي، لندن، 

 
 : ال نفرق بين األحزاب اإلسرائيلية وندرس باهتمام ما أسفرت عنه االنتخاباتأبو زهري 

لي  تنتظير حركي  حمياس طيويال للتعقييب عليى نتيازم االنتخابيات اإلسيرازيلي  غيير : غزة ي أشيرف الهيور
الرسييمي ، التييي أظهييرت فييوز سحييزب الليكييودس اليمينييي بقيييادة بنيييامين نتنييياهو، وأكييدت فييور تييوارد نسييب 

أنها ال تفرق بين األحزاب اإلسرازيلي ، لكنها أيضا أكيدت أنهيا تيدرس النتيازم باهتميا ، فيي وايت الفرز 
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رأت فيييه الفصييازل الفلسييطيني  أن النتييازم تبطييل كييل الييدعوات المنادييي  للعييودة يلييى ملييف المفاوضييات 
 والتسوي ، وتدفع بقوة تجا  سخيار المقاوم س"

فيي تصيريح صيحافي ين حركتيه سال تفيرق بيين األحيزاب واال المتحدث باس  حماس سامي أبيو زهيري 
اإلسيييرازيلي س، مشييييرا يليييى أن هيييذ  األحيييزاب سمتفقييي  عليييى التنكييير لحقيييوق الشيييعب الفلسيييطيني ومواصيييل  
العييدوان عليييهس" وشييدد علييى أن المقاوميي  الفلسييطيني  ساوييي  واييادرة علييى فييرض المعييادالتس، داعيييا اييادة 

 ي  مواافه  بعد هزيمته  في غزة"االحتالل أيا كانوا، يلى يعادة تقي
في السياق أيضيا أكيد طياهر النونيو مين اييادة حمياس فيي غيزة عليى أن حركتيه ال تعيول عليى أي مين 
األحزاب اإلسرازيلي ، مشيرا يلى أن هنام ساتفااا ضمنياس في األحزاب اإلسرازيلي  عليى ساواعيد السيلومس 

ان واغتصيياب األرض، وتهويييد القييدس، والتنكيير تجييا  الفلسييطينيين، ميين خييالل االسييتمرار فييي االسييتيط
لحقييوق الشييعب الفلسييطيني" وذكيير النونييو فييي تصييريحات إلذاعيي  ساألاصييىس التابعيي  لحميياس أن سييت 
حروب مين الحيروب الامياني التيي شينتها يسيرازيل، كيان سحيزب العميلس يميا رزيسيا للحكومي  أو مشياركا 

 تخابات هو ساألب الحقيقي لبنال المستوطناتس"فيها، معتبرا أن هذا الحزب الذي فشل في تصدر االن
لكن النونو أشار يلى أن حرك  حماس ستتابع جييدا وتقيرأ الخريطي  داخيل الكييان الصيهيونيس، رغي  أنيه 
عييياد وأكيييد أن حمييياس تتطليييع لكيييل األحيييزاب مييين منظيييور واحيييد، كونهيييا تحكمهيييا سياسييي  واحيييدة تجيييا  

االنتخابيات اإلسيرازيلي  باهتميا ، يهيدف يليى سحسياب  الفلسطينيين، مشيرا يلى أن دراسي  حمياس لنتيازم
 التغيير بين كل منهاس"

واال سدراستها شيل والتفضيل شيل رخرس، وعاد وأوضح أن حماس ال تفضل أي حزب على اآلخر، 
مؤكدا على أن الخيار األوحد في مواجه  يسرازيل هو سالمقاومي س، مشيير يليى أن يسيرازيل سال تفهي  يال 

 هذ  اللغ س"
 91/3/5192القدس العربي، لندن، 

 
 "اليسار اإلسرائيلي"درس للمراهنين على نجاح خالد البطش: نتائج االنتخابات اإلسرائيلية  

االيييت حركييي  الجهييياد اإلسيييالمي عليييى لسيييان القييييادي خاليييد اليييبط  ين نتيييازم أشيييرف الهيييول:  -غيييزة 
وايال سالوايت حيان لوايف هيذا الرهيان  االنتخابات تعد سدرسا للمراهنين على نجياح اليسيار اإلسيرازيليس"

عليييى أي انتخابيييات يسيييرازيلي ، وااللتفيييات يليييى ترتييييب البييييت الفلسيييطيني اليييداخلي، ومشيييروع المقاومييي  
 لتحرير فلسطينس، وأكد أن حركته كبااي الشعب الفلسطيني ال تعول على االنتخابات اإلسرازيلي "

شينا الحيروب عليى شيعبنا الفلسيطيني وارتكبيا  وأكد عد  وجود أي فرق بين الحزبين، وأضياف سكالهميا
 بحقه المجازر، فهما وجهان لعمل  واحدة يمارسان القتل واإلرهابس"
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ودعت يلى اإلسيراع فيي تنفييذ ايرارات المجليس المركيزي الفلسيطيني فيي دورتيه األخييرة إلنهيال االنقسيا  
جيادة تسيتند يليى برنيامم وطنيي من خالل تنفيذ اتفاق المصالح  بالقاهرة واستكمال ذلم بوحيدة وطنيي  

ليييى بنيييال مؤسسيييات المنظمييي  باالنتخييياب اليييديمقراطي، والمسيييارع  فيييي دعيييوة اإلطيييار القييييادي  موحيييد وا 
ايرار ميا يتعليق بالشينن  المؤات لمنظم  التحرير لالنعقياد وانتظيا  اجتماعاتيه للقييا  بيدور  فيي منااشي  وا 

لعيدو باالسيتناد يليى البرنيامم اليوطني وايرارات الوطني، وفيي يدارة الصيراع السياسيي والدبلوماسيي ميع ا
الشرعي  الدولي " واعتبرت لجان المقاوم  أن يفرازات االنتخابات اإلسيرازيلي  ستعكيس الطبيعي  العدوانيي  

يال كسيييب ‘للناخيييب اإلسيييرازيلي وتبطيييل كيييل دعيييوات التسيييوي  والتفييياوض التيييي ال يرييييد منهيييا االحيييتالل 
 د واالستيطانس"الوات لتمرير مخططاته في التهوي

وأكييدت مجييددا أنهييا ال تفييرق بييين األحييزاب اإلسييرازيلي  فييي سالعييدال للشييعب الفلسييطينيس، مشيييرة يلييى أن 
جميييع البييرامم الحزبييي  اإلسييرازيلي  ساازميي  علييى أسيياس واحييد هييو اسييتمرار احييتالل األرض الفلسييطيني  

 وتدنيس المقدساتس"
كييون ميين خييالل سالمقاوميي  المسييلح  التييي أوجعتييه وشييددت علييى أن خيييار الفلسييطينيين مييع االحييتالل ي

 وأربكت حساباته وشكلت رادعا لكل ما يفكر به من جراز  ضد الشعب الفلسطيني واضيتهس"
ودعت يلى تعزيز الوحدة الفلسطيني  في مواجه  االحتالل سبعد أن أصبح البرنامم السياسي العيدواني 

عميل عليى تبنيي المقاومي  بكافي  أشيكاله كخييار لمواجهي  للحكوم  اإلسرازيلي  القادم  واضيح المعيال  وال
 االحتالل ومخططاتهس"

 91/3/5192القدس العربي، لندن، 
 

 : يد حماس ممدودة للحوار مع مصرمشير المصري 
أكييد القيييادي فييي حركيي  حميياس مشييير المصييري ينييه ال يشييكالي  لييدى الحركيي  للحييوار مييع : صييفا –غييزة 

  "السلطات المصري  في أي وات تريد
واال المصري لوكال  سصفاس على هام  ندوة للفصازل في غزة سنحن أييدينا مميدودة عليى ااعيدة دعي  
القضييي  الفلسييطيني  والمصييالح المشييترك  والتنكيييد علييى حرصيينا بيينن األميين القييومي المصييري هييو أميين 

 اومي فلسطينيس"
تند يلييى حاليي  ميين وأضيياف أن حاليي  التييوتر مييع العالايي  المصييري  هييي ميين طييرف واحييد ومصييطنع  تسيي

 الزور والبهتان ضد اطاع غزة"
ايرار  واعتبر المصري أن طعن الحكوم  المصري  على ارار المحكم  سخطوة في االتجا  التصيحيح، وا 

 بنن هنام خطن ارتكب بحق الشعب الفلسطيني واضيتهس"
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ع مصر بحكي  وأكد أن حماس سمهتم  بعالا  استراتيجي  مع كل الدول العربي  واإلسالمي  وبخاص  م
الجيييوار، ومعنيييي  أيضيييات باالنفتييياح عليييى الجمييييع لضيييرورة تحميييل كيييل اليييدول مسيييؤولياتها تجيييا  القضيييي  

 الفلسطيني "
 98/3/5192، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 فتح تتجه لتغييرات كبيرة في صفوف قيادتها بغزة"القدس": حركة  

ركييي  فيييتح بقطييياع غيييزة، مسيييال الييييو  كشيييفت مصيييادر مطلعييي  فيييي ح :خييياز -القيييدس دوت كيييو -غيييزة
األربعييال، عيين لقييالات واتصيياالت تجييري إلحييداث تغيييير وصييفته بانييه سكبيييرس علييى ايييادة الحركيي  فييي 
غزة، وتعيين هيز  ايادي  جديدة بدال من تلم التي ت  تجميدها منذ أشهر بقرار من القازد العا  للحرك  

 الرزيس محمود عباس"
ليييي القيييدس دوت كيييو ، أن عيييدة لقيييالات جيييرت فيييي غيييزة تزامنيييا ميييع وأوضيييحت المصيييادر التيييي تحيييدات 

اتصاالت تجري ميع بعيض أعضيال اللجني  المركزيي  فيي را  هللا لالمكلفيين بمليف الحركي  فيي القطياع  
إلحداث تغيير جذري بعد الخالفات الكبيرة التي شهدتها األطير القياديي  المتعاابي  عليى اييادة الحركي ، 

ي  في غالبي  األايالي  بسيبب خالفيات متعيددة أبرزهيا ظهيور ايوة كبييرة للقييادي وفشل االنتخابات الداخل
 المفصول من الحرك  محمد دحالن"

عجليي  التغيييير اييد بييدأت وتيي  ترشيييح بعييض األسييمال التييي سييترفع للييرزيس محمييود  ينواالييت المصييادر 
 عباس من ابل أعضال المركزي  في را  هللا هذ  الليل  أو غدا الخميس"

من األسمال التي حصلت القدس دوت كو  عليها، أن غالبي  المرشحين لقيادة الحرك  ه  من ويظهر 
الوجييو  الشيياب  فييي الحركيي  وليسييوا لكمييا جييرت العييادة فييي السيينوات األخيييرة  ميين الوجييو  القديميي  داخييل 

 الحرك "
اليرزيس عبياس وأشارت المصادر يلى أن القرار النهازي بخصوز الهيز  القيادي  الجدييدة سييكون بييد 

وأعضال اللجن  المركزي  الخمس  المكلفين بمليف غيزة، مبيني ت أنيه ربميا يكيون التغييير فيي غضيون أايل 
 من شهر واحد"

 98/3/5192القدس، القدس، 
 

 بغزة األمني : جهات فلسطينية تحاول نشر الفوضى والفلتانقيادي بحماس 
األربعييال، خييالل نييدوة سياسييي  عقييدتها  اييال القيييادي فييي حركيي  سحميياسس، مشييير المصييري، مسييال اليييو 

حرك  األحرار الفلسطيني  في مدين  غزة، أن سهنيام جهيات سياسيي  فلسيطيني  تحياول اسيتغالل الحالي  
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االستانازي  التي يمر بها اطاع غزة من حصار وتضييق وعد  توفر لرواتب موظفي الحكوم  السابق  
 تان األمني متوهم  أنها ستنجح في ذلمس"لضرب الوااع األمني بالقطاع ونشر الفوضى والفل

ودعا المصري يلى العمل من أجل تقوي  الجبه  الداخلي  في غزة وترتييب أورااهيا، وأن تكيون األجهيزة 
 األمني  الفلسطيني  حامي  لمشروع المقاوم  الفلسطيني "

هيييا بعيييض وأشيييار يليييى أن حركييي  سحمييياسس أطلعيييت الفصيييازل الفلسيييطيني  عليييى التحركيييات التيييي يقيييو  ب
 األطراف السياسي  الفلسطيني  لزعزع  األمن"

 98/3/5192، فلسطين أون الين

 
 أولوياتهوأمنهم في صدارة  اإلسرائيلييننتنياهو يضع رفاهية  

أنه الليكود بنيامين نتنياهو في مقر حزب  رزيس الحكوم  اإلسرازيلي : أعلن أسعد تلحمي -الناصرة 
  ومستقرة في القريب العاجل، واال ينه تحدث مع اادة سيعمل على تشكيل حكوم  جديدة اوي

لاادة أحزاب اليمين والمتدينين  ودعاه  يلى االنضما  يلى « المعسكر القومي»األحزاب اليميني  في 
 أجله ألن مواطني يسرازيل يتواعون منا أن نشكل بسرع  ايادة تعمل من »حكوم  برزاسته بال تنخير 
 «"ف  في القضايا السياسي  واألمني  واالاتصادي  واالجتماعي  مالما التزمناولمواجه  التحديات المختل

ليقول « ورا  أمنيات وشكر»حيث صّلى ووضع بين حجارته « حازط المبكى»وزار نتنياهو أمس 
أنا جّد منفعل من عظ  المسؤولي  التي ألقاها على كاهلي شعب يسرازيل، خالفات لكل »للصحافيين: 

هنا، في أادس مواع للشعب اليهودي، أشعر بانفعال من المغزى التاريخي »اف: وأض«" التواعات
رالف سن ، جّدد حياته القومي  في وطنه  4لهذا المواع بالنسب  يلى شعبنا، شعب ادي  عمر  

بتحميلي وأترابي هذ  المسؤولي  الكبيرة خالفات »وتابع أنه يامن عاليات ارار مواطني يسرازيل «" التاريخي
وزاد أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل االهتما  برفاهي  وأمن «" التواعات وضد اوى كبيرة لكل

 «"جميع مواطني يسرازيل
ولخز الوزير المقرب من رزيس الحكوم  يسرازيل كاتس االنتخابات ببضع كلمات أوجزت شعور 

حمل  التحريض انتصرنا على الجميع، على «: »فايسبوم»، وكتب على صفحته في «ليكود»أاطاب 
من الداخل، على محاول  الضغط من الخارل""" واآلن بإمكاننا معالج  لملفي  ييران واالاتصاد، 

 «"تمامات كما التزمنا
 91/3/5192، الحياة، لندن
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 هرتسوغ: "المعسكر الصهيوني" لن ينضم لحكومة نتنياهو 
ه ال تعتز  االنضما  يلى حكوم  أعلن رزيس اازم  سالمعسكر الصهيونيس، يتسحاق هرتسوغ، ين اازمت

 بنيامين نتنياهو المقبل "
واعتبر هرتسوغ، خالل اجتماع لكتل  سالمعسكر القانونيس اليو  الاالاال، أنه سأعتز بالنضال الذي 
خضنا " وسنكون بديال جديرا وحقيقيا في كاف  المجاالت والمواضيع لحكوم  اليمين المتطرف التي 

 منياس"ستكون واليتها محدودة ز 
وأضاف هرتسوغ أن سالذهاب يلى المعارض  هو الخيار الوااعي الوحيد الماال أمامنا" ونرفع رأسنا 
اليو  في وااع سنستمر فيه في ايادة معسكر كبير واوي يريد دول  يهودي ، ديمقراطي ، رمن  وعادل " 

نما سنخد  الشعب الذي خرل يلى الشوارع وم فتراات الطرق وصناديق ولن نعتذر ولن ننزل الرايات وا 
 االاتراع مليل باألملس"

من جانبها االت المرشح  الااني  في سالمعسكر الصهيوني، تسيبي ليفني، ينه ساستيقظت اليو  بشعور 
مقعدا مقابل  31ااسس على خلفي  فوز نتنياهو في انتخابات الكنيست وحصول حزب الليكود على 

 أن سهرتسوغ هو اازد شجاع ويحب شعب يسرازيلس"لسالمعسكر الصهيونيس، لكنها اعتبرت  54
وأضافت ليفني أن سالمعرك  ل  تنته، وتوجد هنا طريقان من القي  المختلف " الطريق األولى هي 
لنتنياهو وشركازه والااني  لنا ولشركازنا الطبيعيين" وعلينا أن نضع طريقا أخرى مقابل الطريق ال ترى 

 المواطنينس"
 98/3/5192، 48عرب 

 
 : سنخوض مع اليمين كفاًحا مسؤواًل من مقاعد المعارضة أيمن عودة رئيس "القائمة المشتركة" 

أحزاب عربي   4، التي تض  سالقازم  المشترك سأعلن أيمن عودة، رزيس : الشرق األوسط - تل أبيب
وما سيجلبه وطني  في يسرازيل، أن نتازم االنتخابات اإلسرازيلي  السيز  بسبب فوز اليمين المتطرف، 

ذلم على شعوب المنطق  بنسرها، بما في ذلم اليهود أنفسه ، شهدت أيضا نقط  ضول متمال  في 
، وفوزها الذي جعلها االث أكبر الكتل في الكنيست 41نجاح تجرب  وحدة الصف الوطني  لفلسطينيي 

 مقعدا " 54« لالمعسكر الصهيوني»مقعدا  و 31لالبرلمان اإلسرازيلي ، بعد حزب الليكود ل
الفوز الساحق الذي حققه اليمين اإلسرازيلي س، ين سالشرق األوسطسواال عودة، في حديث خاز بي

برزاس  نتنياهو في هذ  االنتخابات، هو مؤشر ينذر باستمرار تدهور األوضاع في مختلف 
 ، المجاالت" ومن المؤل  أن نتنياهو استغل ضعف الناس البسطال، وراح يخيفه  من أخطار وهمي

لكنها ما زالت معشش  في عقول غالبي  اليهود اإلسرازيليين" ونحن نتواع من أن عودة نتنياهو يلى 
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رزاس  الحكوم  بعد هذا الفوز الساحق ستعطيه دعما لمواصل  سياس  االستيطان وتعزيزها، وسيؤدي 
 "سذلم يلى تقويض يمكاني  ياام  الدول  الفلسطيني 

هذا الوضع يستدعي من جماهيرنا س  المشارك ، اال أيمن عودة: وفي رد  على سؤال حول القازم
العربي  وشعبنا الفلسطيني برمته، والقوى اليهودي  الديمقراطي ، تعزيز النضال الشعبي، وفي مقدمته 

 "سالمزيد من الخطوات واإلجرالات التي تساعد على محاصرة نتنياهو دوليا
مقعدا أفضل رد لمحاوالت يبعاد هذ  الشريح   94واعتبر عودة حصول القازم  المشترك  على 
لقد اختارت جماهيرنا العربي  أن تكون في مواع التناير سالفلسطيني  وتغييبها، واال بهذا الخصوز: 

وعد  االنزوال جانبا، فهذ  هي المرة األولى التي يشكل العرب القوة الاالا  في الكنيست بنسب  
 "س41ل الكبير لفلسطينيي تصويت مرتفع ، وهذا يدل على النضو 

نحن ال نخاف اليمين" بل سوبخصوز خطوات اازمته المشترك  في األيا  القادم ، أضاف عودة: 
سنجابهه بطريق  كفاحي  واعي  ومسؤول ، بحيث ال يعود ممكنا تجاهلنا" سنؤار كايرا على جدول 

برلماني ، وسنؤار على مستوى أعمال الكنيست عبر االاتراحات واالستجوابات والقوانين واألدوات ال
الخطاب واإلنجازات العيني " وعندما أاول سنساه  بقوة وبجدول أعمال الكنيست، أاصد التعاون مع 
كل عضو كنيست من أي حزب كان، في سبيل صد القوانين السيز ، وسن اوانين جديدة ييجابي " 

جود العربي في وطننا، الذي ال ولكن ما ال يقل أهمي  عن ذلم، هو أن اازمتنا ستعزز شرعي  الو 
 "سوطن لنا سوا ، والعمل على التقد  في حقوانا االجتماعي  واالاتصادي 

 91/3/5192، الشرق األوسط، لندن
 
 سيدفع ثمن تدخله في االنتخابات! محمود عباسمكتب نتنياهو يهدد:  

ب  من مكتب رزيس جي  االحتالل عن مصادر مقر  يذاع نقلت  :الحياة الجديدة –القدس المحتل  
بنيامين نتنياهو اولها ين الفترة التي تلي تشكيل الحكوم  القادم  ستشهد تصلبا  اإلسرازيليالوزرال 

تجا  السلط  الفلسطيني  ورزيسها محمود عباس في ظل ما زعمت انه تدخل الرزيس عباس في 
 لصالح اليسار" اإلسرازيلي االنتخابات 

تنوي تنفيذ عمليات استيطان ضخم  في الضف  الغربي  تنفيذا الحكوم   ينالجي   يذاع واالت 
 يلىتسهيالت حياتي  للفلسطينيين في الضف  دون االلتفات  أيضالتعهدات نتنياهو لناخبيه فيما ستقد  

 تطور سياسي يتعلق بني مفاوضات اادم  مع السلط " أي
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دم  عما يسمى الدول  الفلسطيني  حديث خالل المرحل  القا أيينسوا  أنعلى الفلسطينيين  ينواالت 
وتحاول نزع شرعيتها في المحافل الدولي   يسرازيلتحريضا على  األرضحيث تمارس السلط  على 

 "يسرازيلوفي محكم  الجنايات الدولي  وتتحالف مع حماس التي تنكر وجود 
 91/3/5192، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 القدس ومستوطنات الضفة ومدن غالف غزةنتنياهو يكتسح أصوات الناخبين اليهود ب 

أظهر تحليل لنتازم انتخابات الكنيست اإلسرازيلي  شبه الرسمي  : ترجم  صفا -القدس المحتل  
األربعال اكتساح حزب سالليكودس بزعام  بنيامين نتنياهو ألصوات الناخبين اليهود في القدس المحتل  

 م بخالف التواعات"ومستوطنات الضف  الغربي  ومدن غالف غزة وذل
من مستوطني القدس المحتل  وذلم في المرتب  األولى يليه حزب  %52واكتسح الليكود أصوات 

فقط  %91، في حين حصل تحالف سالمعسكر الصهيونيس على %59سيهدوت هتوراةس المتدين بنسب  
ي  مستوطنات وأظهرت النتازم اكتساح نتنياهو ألصوات المستوطنين في غالب من أصوات الناخبين"

الضف  الغربي  خاص  في التجمعات االستيطاني  الكبيرة مال سررازيلس جنوبي نابلس وسمعاليه ادومي س 
 شراي القدس المحتل ، فيما تقاس  حزب سالبيت اليهوديس بزعام  نفتالي بينيت بااي األصوات"

من  %34وااع في حين اكتسح تحالف سالمعسكر الصهيونيس األصوات في مدين  ستل أبيبس ب
فقط، األمر الذي تكرر في سحيفاس المحتل  بحصول  %9185أصوات الناخبين، يليه سالليكودس بنسب  

 لليكود" %5984مقابل  %5282المعسكر على 
وبينت النتازم اكتساح حزب سالليكودس للمدن الكبرى في محيط اطاع غزة مال سعسقالنس وسأسدودس 

 %91مقابل  %32لم بنسب كبيرة جدات وصل المتوسط لها يلى وسبزر السبعس وسريشون لتسيونس وذ
 فقط لتحالف حزب المعسكر الصهيوني"

وجال توزيع األصوات في مستوطن  سسديروتس المتاخم  لقطاع غزة مفاجزا بحيث حصد سالليكودس 
 فقط للمعسكر الصهيوني" %99من أصوات الناخبين وذلم مقابل  45%

 98/3/5192، فا(وكالة الصحافة الفلسطينية )ص
 
 "إسرائيل"في  "المالية"المرشحين لحقيبة أبرزموشيه كحلون  

الحمل  االنتخابي  في يسرازيل يلى  يانالسيتحول شعار سكحلون وزيرا للمالي س : عماد عمر -القدس 
القوي الذي أظهر  حزب سكلناس الجديد بزعام  موشي كحلون في  األدالحقيق  على األرجح بعد 

 التشريعي  التي فاز فيها رزيس الوزرال بنيامين نتنياهو" االنتخابات
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وكان نتنياهو عرض يو  األحد حقيب  المالي  على كحلون يذا انض  الزتالف حاك  بقيادة حزب ليكود 
 بعد انتخابات الاالاال"

وتحدث نتنياهو وكحلون بايجاز بعد انتهال التصويت لكن متحداا باس  زعي  حزب كلنا اال ين 
 اوضات بشنن شراك  سياسي  ل  تبدأ بعد"المف

واال المتحدث سعمل نتنياهو وكحلون مع بعضهما لسنوات كايرة ويعرفان كيف يعمالن سويا"" أعتقد 
 أن نتنياهو سيشعر بارتياح مع كحلون كوزير للمالي "س

 98/3/5192، وكالة رويترز لألنباء
 
 ح حزب ميرتسلصال 14المشتركة تخسر المقعد الـ القائمة العربية  

 93في أعقاب احتساب المغلفات المزدوج  خسرت القازم  المشترك  مقعدا لتستقر على : 41عرب 
 مقاعد فيما ابت الليكود مقعد  الاالاين" 2يلى  4مقعدا، وارتفع حزب ميرتس من 

رالف صوت، ويبدو أن ميرتس حصلت  1وحسب المعطيات ينقز المقعد الرابع عشر للمشترك  
 عد الخامس بفضل اتفاق فازض األصوات مع المعسكر الصهيوني"على المق

 91/3/5192، 48عرب 
 
 ركة: نتائج االنتخابات تستوجب مشروعًا نضاليًا وشعبيًا لمواجهة الحكومة اليمينية المقبلةمحمد ب 

 أكد رزيس الجبه  الديمواراطي  للسال  والمساواة النازب السابق محمد: المستقبل –القدس المحتل  
سياسي وطني، وهذ  اق  جماهيري  غالي ،  سينجازهو  سالقازم  المشترك س، أن مشروع أمسبرك ، 

يجب صيانتها وتعزيزها وتطويرها، في مواجه  اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، وسياس  
 "سالحرب واالحتالل والعنصري  والفاشي  التي يتبناها

تستوجب مشروعات نضاليات، برلمانيات وشعبيات، لمواجه  الحكوم  ين نتازم االنتخابات سواال برك : 
يننا نعبر عن اعتزازنا باق  س، مضيفات: ساليميني  المقبل ، يلى جانب أوسع تعاون على المستوى العا 

مزات اآلالف من الناخبين الذي منحوا اقته  للقازم  العربي  المشترك ، التي ال ُتعتبر مشروعات 
نما مشروعات سياسيات وطنيات، ردات على سياس  االحتالل والعنصري  الفاشي ، التي انتخابيات وحس ب، وا 

 "سيتغّول فيها اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو
الاق  الغالي  والكبيرة، التي ُمنحت للقازم ، تعني ضرورة احترا  اق  الناس والحفاظ سوتابع برك  أن 

تواصل عملها المشترم، مع احترا  خصوصي  كل واحدة  عليها، ووضع رليات سياسي  وتنظيمي  كي
اليمين واليمين المتطرف حقق انجازات، على الرغ  من أنه ااد سي الفتات يلى أن سمن مرّكبات القازم 
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حكوم  فاشل  على كل األصعدة، السياسي  واالاتصادي  االجتماعي ، يال أن نتنياهو اتبع أساليب 
التحريض على جماهيرنا العربي  الفلسطيني ، بشكل واح واضح، وتبين الترهيب والتخويف، مستخدمات 

 "سلنا من هذ  النتازم، أن الجمهور اإلسرازيلي، اختار ميزان الرعب، على ميزان الحياة
ألنه بذلم يخون ما رّوجه لجمهور ، سمن االنخراط في حكوم  نتنياهو، « العمل»وحّذر برك  حزب 

سيعزز سياس  الرفض س، مشددات على أن نتنياهو سم  نتنياهو وسياستهبننه جال ليكون بديالت لحكو 
االستعالزي  التي يخوضها، على مستوى الصراع اإلسرازيلي الفلسطيني، يذ سيعمق االحتالل 
واالستيطان أكار، وسيواصل مشروعه األخطر في مدين  القدس المحتل ، وسيشدد الحصار على 

الفلسطيني  لقرالة الخارط  جيدات، لتسارع في ينهال حال   اطاع غزة، وهذا ما يستوجب الساح 
االنقسا  المدّمرة، والتمسم بخيار المقاوم  الشعبي  الجماهيري  الواسع ، وتفعيل دور الشرعي  

 "سوالهيزات الدولي 
أّما على المستوى الداخلي، فإن نتنياهو سيواصل يتباع السياس  االاتصادي  الشرس  التي س: وأضاف

ناها، مع بعض التعديالت التجميلي  السطحي ، كي يرضي شركال  الجدد، وسيعمل على ضرب يتب
» دول  القومي  اليهودي »مزيد من حقوانا القومي  والمدني  الجماعي ، وسيسارع إلارار اانون 

العنصري، ولكن عليه أن يعي تمامات، أننا لن نقف مكتوفي األيدي أما  هذ  السياس  برمتها، 
 "سجهها بكل الوسازل المتاح وسنوا

ين نتازم االنتخابات تستوجب مشروعات نضاليات وشعبيات ميدانيات، لمواجه  حكوم  سوخت  برك  بالقول: 
نتنياهو المقبل ، يلى جانب أوسع تعاون على المستوى العا ، كي نعزز مواجه  أخطار اليمين 

 "سالفاشي المقبل 
 91/3/5192، المستقبل، بيروت

 
 للحصول على الحقائب الوزاريةبين نواب "الليكود" حرب متوقعة  ":يلإسرائ" 

أظهرت نتازم االنتخابات البرلماني  شبه النهازي ، أن لبنيامين نتنياهو : برهو  جرايسي -الناصرة 
مقعدا في الكنيست، حيث  951مقعدا، من أصل  01 يلى 00حكوم  ترتكز على ااعدة أولي  من 

  األغلبي ، التي تضمنها له أحزاب اليمين، دون حاج  لض  أي كتل  أخرى، من بإمكانه االكتفال بهذ
 شننها أن تخلق له صراعات داخلي "

 31مقعدا يلى  51نجحت الخط  االستراتيجي  االنتخابي  التي اتبعها نتنياهو في زيادة اوة حزبه من و 
لشركال اآلخرون بعدد أال لكل مقاعد، وا 91مقعدا، بينما أكبر شريم له حزب سكلناس سيكون لديه 

كتل ، وهذا ما سيمنح نتنياهو سيطرة أكبر، نسبيا، على الحكوم ، ليس فقط تجا  األحزاب المشارك ، 
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نما أيضا تجا  نواب حزبه، الذين ستبدأ بينه  حرب للحصول على حقازب وزاري ، خاص  وأن  وا 
ا سُيبقي شخصيات سياسي  بارزة في وزيرا فقط، م 91القانون الجديد يقيد الحكوم  الجديدة بي 

سالليكودس خارل طاول  الحكوم ، وهذا من شننه أن يخلق لنتنياهو صراعات حزبي ، سيعلو لهيبها في 
  أواات محرج "

أحزاب" وبما أن عدد مقاعد االزتالف  0كل المؤشرات تدل على أن حكوم  نتنياهو سترتكز على 
األحزاب المشارك ، القدرة للضغط على نتنياهو للحصول مقعدا، فإن لكل واحد من  01المتواع ، 

ال فإن أي مواف وارار لن يحظى بنغلبي  برلماني "  على مطالبه، وا 
 91/3/5192، الغد، عّمان

 
 وزارات لكل منهما وليبرمان يصر على األمن ثالثبينيت وكحلون يطالبان بـ 
االتصاالت االزتالفي  وتشكيل طواا  مع ظهور نتازم االنتخابات اإلسرازيلي ، بدأت : يرب41عيي

المفاوضات، وفي داخل الليكود ارتفعت أصوات تطالب بإبقال الوزارات االجتماعي  في داخل الحزب، 
يضاف  يلى أن تصريحات من أعضال كنيست من الليكود كانت تطالب بإبقال الوزارات االاتصادي  

على مختلف مجاالت الحياة للجمهور الذي  بيد الحزب بحيث يمكن من خاللها التناير بشكل ملموس
 صوت لليكود، وخاص  في األطراف والمستوطنات"

وفور ظهور نتازم االنتخابات النموذجي  عمل بنيامين نتنياهو على تشكيل طاا  مفاوضات برزاس  
المحامي دافيد شومرون، والذي بدأت بإجرال اتصاالت أولي  مع ممالين عن 'كوالنو' برزاس  موشي 

 حلون، و'البيت اليهودي' برزاس  نفتالي بينيت"ك
وناا  مسؤولون في داخل الليكود يمكاني  استعداد كحلون للتنازل عن وزارة المالي ، وألمحوا يلى أن 
مماليه طرحوا يمكانيات أخرى، وخاص  في مجاالت السكن والرفا " في المقابل يصر مقربون من 

يب  وزارة المالي ، كما أنه ينوي المطالب  بحقيبتين أخريين، كحلون على أنه ال ينوي التنازل عن حق
 ورزاس  لجان مهم  في الكنيست، بينها لجن  المالي "

في المقابل، فإن 'البيت اليهودي' معني باالا  حقازب وزاري  لنفتالي بينيت وأوري أرزيل وأييليت 
 شاكيد"

رعي، بينما تطالب 'يهدوت هتورا ' بوزارة من جهتها تطالب 'شاس' بحقيب  وزارة الداخلي  ألرييه د
 الصح ، ورزاس  لجن  المالي  في الكنيست"
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وعل  أن رزيس 'يسرازيل بيتينو'، أفيغدور ليبرمان، ال يزال يتطلع يلى حقيب  وزارة األمن" وتشير 
التقديرات يلى أنه، وبدون عالا  لعدد المقاعد التي حصل عليها، فإنه سوف يستغل التنسيق مع 

 ركال رخرين في االزتالف لكي يصر على وزارة األمن"ش
 91/3/5192، 48عرب 

 
 الخطيب: نتنياهو يقود "إسرائيل" للكارثة بسياساته التصعيديةكمال  

عّبر الشيخ كمال الخطيب، نازب رزيس الحرك  اإلسالمي  في فلسطين المحتل  : أحمد صقر -غزة 
زيلي بنيامين نتنياهو يقود سالمجتمع اإلسرازيليس نحو ، عن اعتقاد  أن رزيس الوزرال اإلسرا41عا  

 سالكارا س"
س، تعليقا على النتازم األولي  التي أظهرت فوز حزب 59وأوضح الخطيب في تصريح خاز ليسعربي

الليكود برزاس  نتنياهو في االنتخابات البرلماني  التي جرت الاالاال، أن نتنياهو بسياساته 
، واطاع غزة والضف  41لقدس المحتل  والمسجد األاصى وفلسطينيي سالتصعيدي س نحو مدين  ا

 الغربي  المحتل ، سيتجه بالمجتمع اإلسرازيلي نحو كارا  محقق س"
س: ساإلسرازيليون صموا رذانه  وأعموا أبصاره ، وساروا خلف نتنياهو الذي 59واال الخطيب ليسعربي

شخصي  أمني  يسرازيلي  واعت على  511ات لن يقوده  يال يلى الكارا ، متجاهلين بذلم تحذير 
 عريض  تحذر من خطورة سياسي  نتنياهو على المجتمع اإلسرازيليس"

وبّين نازب رزيس الحرك  اإلسالمي  أن الحكوم  اإلسرازيلي  اليميني  القادم  ستخضع لطلبات 
الفلسطيني  واشتراطات األحزاب المشارك ، التي من الممكن أن تسن تشريعات تجعل من الوااع

 عموما ومدين  القدس المحتل  على وجه الخصوز سوااعا صعبا للغاي س"
 98/3/5192، "59موقع "عربي 

 
 إصابات واختناقات برصاص قوة عسكرية إسرائيلية قرب رام هللا 

أصيب مواطن برصاز حي وصفت حالته بفوق المتوسط ، واالا  رخرين  :ايس أبو سمرة-را  هللا
والعشرات بحاالت اختناق، خالل مواجهات اندلعت مسال اليو ، بين عشرات بالرصاز المطاطي 

الفلسطينيين واوة عسكري  يسرازيلي  ارب مخي  الجلزون شمال را  هللا وسط الضف  الغربي ، بحسب 
 شهود عيان ومصادر طبي "
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يقو  بها  واال شهود عيان ين عشرات الشبان من مخي  الجلزون خرجوا بمسيرة منددة بنعمال تجريف
الجي  اإلسرازيلي ارب المخي  إلاام  جدار فاصل يفصل مستوطن  بيت ايل، عن شارع يوصل 

 المخي  برا  هللا"
وأضاف الشهود أن الجي  أطلق أعيرة ناري  والرصاز المطاطي وانابل الغاز المسيل للدموع، تجا  

ار الشهود يلى أن الشبان وأش المشاركين مما أدى يلى يصاب  عدد من المشاركين بحاالت عدة"
 رشقوا الجي  بالحجارة والعبوات الفارغ "

فيما اال مسعفون لألناضول ين االا  مواطنين أصيبوا بالرصاز المطاطي والعشرات بحاالت 
ول  يتسن  اختناق ت  معالجته  ميدانيا، فيما نقل مصاب بالرصاز الحي يلى مجمع را  هللا الطبي"

 الحصول على تعقيب فوري من الجي  اإلسرازيلي"
وتعمل جرافات عسكري  على تجريف أراضي فلسطيني  إلاام  جدار يسمنتي يفصل شارعا يمر عبر 

 الفلسطينيون عن مستوطن  بيت ايل الوااع  ارب را  هللا"
 91/3/5192، القدس العربي، لندن

 
 ة في الخليل والقدسفتي 8مواطنًا بينهم  95االحتالل يعتقل  

فتي  في محافظتي  1مواطنات بينه   95ساأليا س، سوفاس: اعتقلت اوات االحتالل، أمس،  –محافظات 
 الخليل والقدس" 

مواطنين في منطق  سأ  العرايسس جنوب  2ففي محافظ  الخليل، اعتقلت اوات االحتالل، أمس، 
 شراي بلدة يطا"

فتي  من مدين  القدس المحتل ، وااتادته   1تالل اإلسرازيلي وفي محافظ  القدس، اعتقلت اوات االح
 يلى أحد مراكز االعتقال والتحقيق في المدين "

وفي السياق، أفادت لجن  أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين بنن اوات االحتالل اعتقلت مسال 
 فتيان من سكان القدس القديم ، وحي بيت حنينا شمال المدين " 4أمس، 

 91/3/5192، ام، رام هللااألي
 
 االحتالل يعيد حكمًا سابقًا على أسيرين محررين 
أعادت سلطات االحتالل ساإلسرازيليس، أمس، الحك  السابق على أسيرين محررين كانا ضمن : انا

  "5199صفق  التبادل سوفال األحرارس التي جرت في شهر أكتوبر/ تشرين األول 
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قوق اإلنسان الفلسطيني فؤاد الخف ، ين سلطات االحتالل واال مدير مركز أحرار لألسرى وح
أعادت الحك  السابق على األسيرين المحررين يعقوب عدنان وشادي عودة وكالهما من الضف  

وأضاف الخف ، في بيان، أن االحتالل أعاد الحك  السابق لألسير يعقوب عدنان  المحتل "الغربي  
سن  ابل أن يفرل عنه في صفق  سوفال األحرارس، فيما  99ه سن  علمات بننه أمضى من 50والذي كان 

سنوات، واد أعاد االحتالل  91أمضى األسير شادي عودة في معتقالت االحتالل ما يقرب من 
 س"سن  53حكمه السابق البالر 

أسيرات من  34وأشار الخف  يلى أن االحتالل ساإلسرازيليس أعاد حتى اللحظ  الحك  السابق ل 
 "أسيرات تقريبات  11ق  التبادل المعاد اعتقاله ، والبالر عدده  محرري صف

 91/3/5192، الخليج، الشارقة
 
 االحتالل يهدم نحو عشرين منشأة باألغوار 

هدمت اوات االحتالل اإلسرازيلي نحو عشرين منشنة في اري  خرب  مكحول : عاطف دغلس-نابلس
 بعد أن ااتحمت الخرب  صباح اليو  األربعال" الغربي ،في منطق  األغوار الشمالي  شمال الضف  

وذكر شهود عيان ومواطنون أن اوات االحتالل ااتحمت القري  بعشرات اآلليات واالث جرافات 
وشرعت بعملي  الهد  لمنازل المواطنين المبني  من الصفيح وحظازر  الصباح،عسكري  في ساعات 

 بق ينذار أو يخطار بالهد "دون سا به ،لالبركسات  األغنا  والمواشي الخاص  
من جهته اال الناشط ضد االستيطان في األغوار الشمالي  عمر العينابوسي للجزيرة نت ين هذ  
العملي  تعد العاشرة من نوعها في مناطق األغوار منذ بداي  العا ، يضاف  لعشرات االعتدالات 

 األخرى التي تنوعت بين تجريف األراضي وعسكرتها"
وسي ين سلطات االحتالل باتت تستخد  مؤخرا وبشكل الفت للنظر مصطلح سمحميات واال العيناب

طبيعي س لتبرير عمليات تجريف األراضي التي شملت عشرات الدونمات منذ بداي  السن ، وأن أراضي 
 أخرى ت  الهد  بها وترحيل المواطنين باعتبارها مناطق عسكري  مغلق "

عملي  هد  لمنشآت ومنازل لمواطنين بينها بركسات  111كار من ونفذت اوات االحتالل اإلسرازيلي أ
، يضاف  لمصادرة رالف 5194وحظازر لألغنا  في القدس والضف  الغربي  خالل العا  الماضي 
 الدونمات من األراضي وااتالع أكار من خمس  رالف شجرة زيتون"

 98/3/5192، الجزيرة نت، الدوحة
 
 



 
 
 
 

 

           51ص                                     3259 العدد:    91/3/5192 الخميس التاريخ:

 الثقافية "حاصر حصارك"اختتام فعاليات الحملة غزة:  
اختتمت رابط  الكتاب واألدبال الفلسطينيين وبيت فلسطين للشعر، الاالاال الماضي، الحمل  الاقافي  

 غزة،والتي أطلقت تضامنا مع المحاصرين في مخي  اليرموم واطاع  حصارم ،الشعري  لحاصر 
 عبر موااع التواصل االجتماعي" 

نوان سأمرال رغ  الحصارس أايمت على بواب  معبر رفح البري واختتمت الحمل  بنمسي  شعري  بع
للشعرال الذين حرمه  الحصار من المشارك  في البرنامم التلفزيوني أمير الشعرال المقاو  بدول  

 اإلمارات العربي  بعد حصوله  على تنشيرة الدخول"
أطلقها بيت فلسطين  وكانت الحمل  اإللكتروني  سحاصر حصارمس هي الرابع  ضمن الحمالت التي

للشعر، تضامنتا مع ضحايا اوارب الموت وضد العدوان على غزة وتعاطفا مع النازحين في الخيا  
 تحت الالول"

لوح  في الحمل  تضامنا مع  21وشارم رسا  الكاريكاتير عالل اللقط  والرسام  أمي  جحا بنكار من 
يبا من فلسطين والشتات والعال  العربي أد 41يضاف  ألكار من  والقطاع،المحاصرين في المخي  

 عبر اإلنترنت بهذ  التظاهرة"
 98/3/5192، فلسطين أون الين

 
 بلدية االحتالل تهدم أقدم كشك لتوزيع الصحف في القدس  

هدمت بلدي  االحتالل في القدس، مسال اليو  األربعال، كشم بازع الصحف الراحل عمير  :القدس
 ول  توضح بلدي  االحتالل سبب هد  الكشم" في القدس"دعنا في منطق  باب العامود 

عاما كان يبيع  11يوما، ورافق سأبو سال س صباحات المقدسيين طوال  51وكان دعنا توفي ابل  
 فيها الصحف الفلسطيني  والعربي ، حتى بات كشكه معلما مقدسيا"

 98/3/5192، القدس، القدس
 
 "إسرائيلـ"ل "الوجه العنصري"واالرتياح إلظهار  "عودة الفاشية"غزة بين الصدمة من تقرير:  

أصيب كاير من الفلسطينيين في اطاع غزة بصدم  عقب يعالن تصدر حزب : فتحي صّباح -غزة 
، في وات اإلسرازيلي سليكودس اليميني المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو انتخابات الكنيست لالبرلمان  

 وصفت فصازل فوز  بي سعودة الفاشي س"
وعبر هؤالل عن خيب  أمله  في فوز نتنياهو وخسارة سالمعسكر الصهيونيس بعدما راهنوا على احتمال 

 أن يبحث عن حل للقضي  الفلسطيني  في حال فوز "
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لكن رخرين عبروا في أحاديث منفصل  لي سالحياةس عن سسعادته س بفوز نتنياهو الذي سسُيظهر الوجه 
أن سوجود نتنياهو في رزاس  الحكوم  المقبل  سيوجه  يلىس" وأشاروا لإلسرازيالحقيقي العنصري القبيح 

رسال  للعال  مفادها أن خيار حل الدولتين انهار، وعلى الفلسطينيين والعال  البحث عن حل رخر مال 
 حل الدول  الديمواراطي  الواحدةس"

ى فلسطين، خصوصات وتواع سغزيونس أن سينعكس سلباتس فوز نتنياهو ومعسكر اليمين المتطرف عل
اطاع غزة، سيذ سيستمر الحصار واالنقسا ، واد يشن حربات جديدة على القطاعس، فيما تواع رخرون 
أن سيغير نتنياهو من سياسته تجا  القطاع، خصوصات في ظل ما ُيشاع عن دور اطري لتحسين 

 ظروف غزةس"
 91/3/5192، الحياة، لندن

 
 طن من اإلسمنت وسط توقعات بزيادتها إلى ألف طن 411غزة: تزويد المشاريع القطرية بـ  

لصالح المشاريع التي  اإلسمنتطن من  411أمس بتوريد  اإلسرازيليسمح الجانب  حامد جاد:
غزة فيما كان من المتواع بحسب تصريحات صدرت عن رزاس   يعمار إلعادةتنفذها اللجن  القطري  

 يلىتصل  اإلسمنتبتزويد اللجن  بكميات كبيرة من  أمساللجن ، مؤخرات، أن يت  البدل ابتدال من يو  
 ما معدله ألف طن يوميات"

غزة أشارت اللجن  الرزاسي  لتنسيق دخول البضازع  يلىوفي سياق متصل بحرك  مواد البنال الواردة 
شاحن  من البضازع  041حمول  أنه ت  عبر معبر كر  أبو سال  أمس دخول  يلىلقطاع غزة، 
شاحن  محمل  بالحصم ،  921شاحن  محمل  بمواد ينشازي  للمشاريع الدولي ، و 991ا المختلف  منه

 والبسكورس الخاز بمشاريع البني  التحتي  للطرق التي تنفذها اللجن  القطري "
 91/3/5192، األيام، رام هللا

 
 بالشفاء: فيروس "إنفلونزا الخنازير" موسمي غير خطير واإلصابة به غالبًا ما تنتهي "الصحة" 

ساأليا س: أكد مدير الرعاي  الصحي  األولي  في وزارة الصح  الدكتور أسعد  –القدس، بيت لح  
الرمالوي أن مرض ينفلونزا الخنازير أصبح مرضات موسميات، أعراضه وتنايراته شبيه  بمرض اإلنفلونزا 

أيا  كما اإلنفلونزا  العادي  فيكون مصحوب بارتفاع الحرارة وهزال في الجس ، حيث يزول بعد عدة
وطمنن الرمالوي المواطنين بنن هذا المرض غير خطير على المواطنين أصحاب المناع   العادي "

العادي ، فيزول تناير  بعد أيا ، مشيرات يلى أن جميع الوفيات واإلصابات كانت لألشخاز المرضى 
 ذوي المناع  الضعيف "
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ينفلونزا الخنازير نظمتها وزارة الصح ، بالشراك   جال ذلم في محاضرة تاقيفي  توعوي  حول مرض
 مع محافظ  بيت لح ، أمس"

وفي القدس أعلن مستشفى المقاصد الخيري  اإلسالمي  في القدس، جاهزيته الستقبال حاالت اإلصاب  
بيسينفلونزا الخنازيرس، في حال تطلب الوضع الصحي للمريض نقله يلى المستشفى، مع مراعاة 

م  الواازي ، من خالل عزل المصابين في غرف خاص ، وذلم رغ  محدودي  تلم يجرالات السال
 الغرف في المستشفى"

 91/3/5192، األيام، رام هللا
 
 مجموعة حقل "تمار" اإلسرائيلية تبيع الغاز إلى شركة مصرية خاصة 

 985 رويتيرز: اتفقيت شيرك  تمايل زبيازن مين القطياع الخياز المصيري عليى شيرال ميا ايمتيه –القدس 
مليار دوالر على األايل مين الغياز الطبيعيي مين حقيل تميار البحيري اإلسيرازيلي عبير خيط أنابييب ايدي  

 شيد لنقل الغاز يلى يسرازيل"
وايييال شيييركال فيييي حقيييل تميييار ينهييي  واعيييوا صيييفق  ميييدتها سيييبع سييينوات ميييع شيييرك  دولفينيييوس القابضييي  

 المصري  التي تمال عمالل تجاريين وصناعيين غير حكوميين"
في القياهرة ايال مصيدر فيي وزارة البتيرول أن اليوزارة لي  تتليق أي طلبيات السيتيراد الغياز مين الخيارل" و 

واييال المصييدر الييذي طلييب عييد  الكشييف عيين اسييمه سليي  نتلييق أي طلبييات ميين أي شييركات عامليي  فييي 
 القطاع الخاز الستيراد الغاز من الخارلس"

لى استيراد الغاز من الخارل يذا كانيت تنطبيق علييه لكنه أضاف اازال سالوزارة على استعداد للموافق  ع
االا  شروط: هي تحقيق القيم  المضاف  للسوق المحلي، وحل مشاكل التحكي  الدولي، وتيوفير الغياز 

 في السوقس"
وأضيياف الشييركال فييي حقييل تمييار أن االتفااييي  تيينز علييى بيييع خمسيي  مليييارات متيير مكعييب ميين الغيياز 

 "على األال في أول االث سنوات
وميع ذليم ذكير مصييدر فيي اطياع الطاايي  فيي يسيرازيل أن يجمييالي الكميي  المصيدرة اييد يزييد عين االايي  

 أضعاف هذا الرا ، وفقا لحج  الطلب من مصر التي تعاني أزم  في الطاا "
وسيت  تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري ادي  ت  تشيييد  ابيل نحيو عشير سينوات تيدير  شيرك  غياز 

 كانت تشرف على صفق  غاز طبيعي مصري  يسرازيلي  مجمدة حاليا"شرق المتوسط التي 
 91/3/5192القدس العربي، لندن، 
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 الخارجية المصرية تدعو "إسرائيل" إلى استئناف مفاوضات السالم 
الخلييييم: ايييال المتحيييدث الرسيييمي باسييي  وزارة الخارجييي  المصيييري ، أميييس، تعليقيييات عليييى نتيييازم  -القيياهرة 

يلي س، ين مصيير تتواييع ميين أي حكوميي  سيسييرازيلي س يييت  تشييكيلها أن تنخييرط بشييكل االنتخابييات ساإلسييراز
مباشييييير فيييييي العمليييييي  السياسيييييي ، بميييييا ييييييؤدي يليييييى اسيييييتزناف المفاوضيييييات بيييييين الجيييييانبين الفلسيييييطيني 
وساإلسرازيليس، بشكل سريع وبنال، ووفقيات لمرجعييات عمليي  السيال  المتفيق عليهيا دولييات ومبيادرة السيال  

 العربي "
وأضيياف ردات علييى سييؤال وجييه يليييه أمييس، ين ذلييم يجييب أن يقييود يلييى ينهييال االحييتالل والصييراع علييى 
أساس حل الدولتين، ويضمن ياام  دول  فلسطيني  مستقل  ذات سيادة تكون عاصمتها القدس الشراي  

 "9101على حدود عا  
 91/3/5192الخليج، الشارقة، 

 
 خابية الصهيونية برفض قيام الدولة الفلسطينية"العمل اإلسالمي" يدين التصريحات االنت 

حمدان الحال: عقد المكتيب التنفييذي لحيزب جبهي  العميل اإلسيالمي اجتماعيه العيادي مسيال  -عمان 
أول اميييس الاالايييال برزاسييي  األميييين العيييا  محميييد عيييواد الزييييود، وبعيييد التيييداول فيييي القضيييايا المعروضييي  

 استهجن الحزب حال  الحريات العام "
الحزب التصريحات التي صدرت عن اييادات صيهيوني  خيالل حمليته  االنتخابيي  األخييرة والتيي ودان 

أعلنوا فيها رفضه  وعد  ابوله  بقيا  دول  فلسطيني  والسعي المتواصل للقضال على أي فصيل يقاو  
من أجل التحرير حيث يرى الحزب أن هذ  التصريحات تؤكيد أن مسيار التفياوض وخييار التسيوي  ميع 
هؤالل يعبر عن مسار عباي لن يفضي ياّل يلى مزييد مين التفيريط بحقيوق الشيعب الفلسيطيني ويكشيف 

 أكذوب  المراهن  على خيارات التسوي  السياسي " 
 91/3/5192الدستور، عمان، 

 
 "مقاومة التطبيع" تضيف مكاتب سياحية إلى القائمـة السـوداء لتعاملهـا مـع "إسرائيل" 

: نشرت لجن  حماي  الوطن ومقاوم  التطبيع النقابي  أسمال المكاتيب السيياحي  حمدان الحال –عمان 
المضاف  على القازم  السودال بعد اعتمادها من ابل السفارة اإلسرازيلي " وبحسيب القازمي  التيي كشيفت 

 مكاتييب أعلنتهييا اللجنيي  مطبعيي  فييي الزراييال، وفييي العقبيي ، بينمييا تقييع بقييي  المكاتييب 1عنهييا اللجنيي  فييإن 
 بعّمان" 
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وذكييرت اللجنيي  فييي بيييان صييادر عنهييا عقييب اجتميياع عقدتييه مسييال أول أمييس الاالاييال وحصييلت عليييه 
سالدسييتورس وأاييرت فيييه األسييمال بيينن هييذ  الشييركات معتمييدة لييدى السييفارة اإلسييرازيلي  السييتقبال طلبييات 

واطنين يليى عيد  تنشيرات الدخول يلى األراضي الفلسطيني  المحتل " ودعيت لجني  مقاومي  التطبييع المي
 التعاون مع هذ  المكاتب"

 91/3/5192الدستور، عمان، 
 
 نبيل العربي: تصريحات نتنياهو عن الدولة الفلسطينية "انتخابية" 

أ ف ب: اعتبر األمين العا  للجامع  العربي  تبيل العربي أن توعد رزيس الوزرال اإلسرازيلي  –القاهرة 
د  السيييماح بقييييا  دولييي  فلسيييطيني  مجيييرد تصيييريح سانتخيييابيس وايييال المنتهيييي  واليتيييه بنييييامين نتنيييياهو بعييي

 لفرانس برس انه سيكون هنام ضغط دولي من أجل اتفاق سال "
وأكد العربي فيي مقابلي  ميع فيرانس بيرس أميس أن نتنيياهو سادليى بتصيريحات أانيال االنتخابيات، كانيت 

لي  المقبلييي ، يجيييب أن ننتظييير تصيييريحات انتخابيييي س" وأضييياف سليسيييت هيييذ  سياسيييات الحكومييي  اإلسيييرازي
لنييرىس" وتييابع ساعتقييد شخصيييا انييه ادلييى بهييذ  التصييريح المتعلييق برفضييه حييل الييدولتين ميين اجييل كسييب 
أصييوات المتطييرفين خصوصييا المهيياجرين الييروس الييذين ذهبييوا يلييى يسييرازيل خييالل السيينوات العشيير أو 

 الخمس عشرة األخيرةس"
كييان ال يعتييز  السييماح بقيييا  دوليي  فلسييطيني  فنجيياب  وكييان نتنييياهو سييزل فييي مقابليي  صييحفي  عمييا يذا

 سنع س"
اإلسيرازيلي ، التيي توافيت العيا   -ولكن العربي أكد انه يتواع أن يت  استزناف المفاوضيات الفلسيطيني  

الماضي وسط اتهامات متبادل  من الطرفين، بعد تشكيل الحكوم  اإلسرازيلي  الجديدة" واال سأظن انه 
اف عليى أي حكومي  يسيرازيلي  لإلفهامهيا  أن الوضيع ال يمكين أن يسيتمر كميا سيكون هنام ضيغط كي

 هو، يسرازيل ستصبح دول  معزول س"
 91/3/5192الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تركي الفيصل: موقف نتنياهو الرافض لقيام دولة فلسطينية "غير مفاجئ" لنا 

لييرزيس األسييبق لالسييتخبارات وسييفير بييالد  ي اليييو : اييال األمييير السييعودي تركييي الفيصييل، اأر  -لنييدن 
األسبق بواشنطن في مقابلي  خاصي  ميع الييسسي ان انس، ين موايف رزييس اليوزرال اإلسيرازيلي، بنييامين 
نتنياهو، الرافض لقيا  دول  فلسطيني  سغير مفاجئس بالنسب  ليه، مؤكيدا أن مواافيه حييال يييران تختليف 
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لييي  ميين أسييلح  الييدمار الشييامل، بمييا فييي ذلييم ترسييان  تييل جييذريا عيين نتنييياهو لجهيي  دعوتييه لمنطقيي  خا
 أبيب"

وأضيياف ينييه بحييال عييد  ايييا  دوليي  فلسييطيني  فسييتكون النتيجيي  وجييود دوليي  واحييدة هييي يسييرازيل تضيي  
خمسيي  أو سييت  ماليييين فلسييطيني فميياذا سيييفعل رنييذام؟ هييل هييذا هييو اإلرث الييذي يريييد تركييه ألبنازييه 

 وأحفاد ؟ ال أعل !
لييى األطييالق ميين بييين الييذين رمنييوا بإمكانييي  ابييول نتنييياهو لحييل الييدولتين، وكنييت اييد واييال: ليي  أكيين ع

ذا كيان هنيام مين  توصلت لهذا المواف بنال عليى أاواليه وأفعاليه، وبالنسيب  ليي فميا تواعتيه يحصيل، وا 
 تعرض للتضليل فننا أتمنى أن يكونوا اد استفااوا اآلن"

عيين نبييرة العييال  العربييي أو نبرتييي التييي تشييدد علييى حييل وأضيياف ين نبرتييه ينتنييياهوف مختلفيي  بالتنكيييد 
" بالنسيييب  لييداع  فننيييا ال أحيييب اسيييتخدا  هيييذا 5115الييدولتين بنيييال عليييى مبيييادرة الملييم عبيييد هللا لعيييا  

 المصطلح فال صل  له  باإلسال  وال يحكمون سوريا والعراق، ينما اسميه  فاح "
اهو ولكييين هنيييام توافيييق حيييول المليييف اإليرانيييي، أمنبيييور: تقيييول ينيييم ال تتحيييدث بييينفس النبيييرة مايييل نتنيييي

 فنتنياهو يعتبر أن عد  التوصل يل اتفاق معها أفضل من توايع اتفاق سيل وأنت تقول ذلم أيضا؟
 98/3/5192رأي اليوم، لندن، 

 
 إيران: ال فرق بين أحزاب "إسرائيل" فجميعها معتدية 

لي  مهير اإليرانيي  لألنبيال ييو  األربعيال عين محمد اليماني: نقليت وكا -أميرة فهمي  -لوزان لسويسرا  
المتحدا  باس  وزارة الخارجي  اإليرانيي  اولهيا فيي أعقياب فيوز حيزب ليكيود باالنتخابيات اإلسيرازيلي  ينيه 

ونقلييت وكاليي  مهيير عيين  ال فييرق بييين األحييزاب السياسييي  فييي يسييرازيل واصييف  يياهييا بننهييا كلهييا معتدييي "
ييي  مرضييي  أفخيي  اولهييا للصييحفيين فييي مييؤتمر صييحفي أسييبوعي فيييي المتحدايي  باسيي  الخارجييي  اإليران

وامتنع  طهران سال فرق بالنسب  لنا بين أحزاب النظا  الصهيوني السياسي " جميعها معتدي  بطبيعتها"س
وزير الخارجي  األمريكي جون كيري عن التعليق على االنتخابات اإلسرازيلي  عنيدما سينله الصيحفيون 

 ات نووي  مع ييران في مدين  لوزان السويسري "عنها على هام  محادا
 98/3/5192وكالة رويترز لألنباء، 

 
 مسؤول خليجي: فوز نتنياهو يرجع لمخاوف أمنية من تنامي نفوذ إيران بالمنطقة 

منير البويطي: اال مسؤول حكومي بدول  عربي  في منطق  الخليم يقلقها التقد   -عال شواي  -دبي 
تجا  التوصل التفياق نيووي ميع القيوى العالميي  ين فيوز رزييس اليوزرال اإلسيرازيلي الذي أحرزته طهران 
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بنيامين نتنياهو في االنتخابيات يرجيع يليى مخياوف أمنيي  ليدى اإلسيرازيليين مين تنيامي نفيوذ يييران فيي 
 المنطق "

 واييال المسييؤول الييذي طلييب عييد  نشيير اسييمه لحساسييي  األميير سمييع عييودة ييييران للظهييور اانييي  كييان ميين
المتوايع بشييكل كبيير أن يفييوز نتنييياهو" ينيه رجييل يييؤمن بقيوة بحماييي  شيعبه وهييذا هييو ميا تريييد  يسييرازيل 

 اآلنس"
ومن جهته، تحدث سامي الفرل المستشار األمني الكويتي لدى مجلس التعاون الخليجي عن مخياوف 

لمعلنيي  بعييد  تقسييي  الييدول الخليجييي  العربييي " واييال ينييه ميين ناحييي  هنييام تشيياؤ  يزال سياسييات نتنييياهو ا
القدس وعد  ياام  دول  فلسطيني  يال أنه من الناحي  األخرى هنام شعور في الدول الخليجي  العربيي  
بيينن بعضييا ميين مواافييه المتشييددة اييد تهييدأ فييي واييت الحييق خاصيي  يذا كييان هنييام تقييارب فييي وجهييات 

سييرازيل بشيينن النظيير فييي المنطقيي  بشيينن ييييران" وتييابع أن هنييام شييعورا بالتقييارب بييين مييو  افي الخليييم وا 
 كبح نفوذ ييران في المنطق "

واال ين المحاداات النووي  اإليراني  تخيف بحق الدول الخليجي  العربيي  التيي وترهيا دعي  يييران للقيوى 
 الشيعي  في صراعي العراق وسوريا وتحالفها مع حزب هللا اللبناني وحرك  الحوايين في اليمن"

 نتنياهو له أار سيئ على جهود السال  اإلسرازيلي  الفلسطيني  المتعارة" وهنام شعور أيضا بنن فوز
واييال الصييحفي السييعودي والمحلييل السياسييي خالييد المعينييا لرويتييرز عيين نتنييياهو، ينييه رجييل دميير غييزة 
واييال انييه ليين تكييون هنييام دوليي  فلسييطيني  وميين ايي  فييإن المسييتقبل ال يحمييل فييي طياتييه سأوااتييا سييعيدةس" 

 اهو عاز  على التدمير"وأضاف أن نتني
 98/3/5192وكالة رويترز لألنباء، 

 
 الجامعة العربية تستنكر اقتحام وزيرين إسرائيليين للحرم اإلبراهيمي 

وا : استنكرت جامع  الدول العربيي  ااتحيا  وزيير خارجيي  سيسيرازيلس أفيغيدور ليبرميان ووزيير االاتصياد 
 مستوطنين الحر  اإلبراهيمي الشريف"نفتالي بينيت ومجموعات من المتعصبين وغالة ال

واال األمين العا  المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربي  المحتل  بالجامع  العربي  السيفير محميد 
صييبيح فييي بيييان، ينس جامعيي  الييدول العربييي  تسييتنكر هييذ  الجريميي  التييي تضيياف يلييى سييجل سيسييرازيلس 

ه فيييي أن مييين يقوميييون بيييذلم هييي  فيييي امييي  هييير  األسيييود بهيييذا التطيييرف والعنصيييري س، معربيييات عييين أسيييف
 المسؤولي  في سيسرازيلس لالسلط  القازم  باالحتالل "
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وطالب صبيح بالتدخل الفوري والعاجل لألم  المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان واللجن  الرباعي  لتوفير 
ضييييي الحمايييي  للشييييعب الفلسيييطيني ميييين هيييذ  الجييييراز  التيييي ترتكييييب عليييى مييييدار السييياع  فييييي كيييل األرا

 الفلسطيني "
 91/3/5192الخليج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل" تمنع أربعة نواب أوروبيين من التوجه إلى غزة 

أ ف ب: أكيييد وفيييد مييين أربعييي  نيييواب أوروبييييين كيييانوا ينيييوون التوجيييه يليييى األراضيييي  –نانسيييي لفرنسيييا  
 الفلسطيني  أمس، لوكال  فرانس برس أن يسرازيل منعته من دخول اطاع غزة"

نازييب األوروبييي الفرنسييي يدوار مارتييان ين سالدوليي  اإلسييرازيلي  تييرفض السييماح لنييا بييدخول غييزة واييال ال
بييدون أي تبريييرس" وأضيياف النازييب الييذي يرافقييه االايي  نييواب أوروبيييين رخييرين هيي  ييرلنييدي ودنميياركي 

فتييرة  وابرصييي سسيييعتبروننا أعييدال إلسييرازيل مييع أن برنييامم الزيييارة اعييد مييع السييلطات اإلسييرازيلي  منييذ
طويليي س" وتييابع البرلميياني الييذي ينتمييي يلييى تحييالف التقييدميين االشييتراكيين والييديمقراطيين سأبلغنييا رزيييس 

 البرلمان األوروبي مارتن شولتز بذلم كما أبلغت السلطات الفرنسي  بالمشكل س"
لييى أن ووصيل الوفيد البرلمياني األوروبيي مسيال الاالايال يليى يسيرازيل ابيل أن يتوجيه أميس يليى غيزة، ع

 يزور الضف  الغربي  والقدس الشراي  الخميس"
واال مارتن ين سالسؤال هيو: مياذا تخفيي دولي  يسيرازيل برفضيها دخولنيا يليى غيزة؟س" وأضياف سايالوا لنيا 

 صباح اليو  لاألربعال : تنقلوا، ليس هنام ما يه " فيما نقو  بهذ  الزيارة لنعاين األضرارس"
 91/3/5192الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تعيد تقييم خطواتها في ظل تصريحـات نتنياهـو ضـّد الدولـة الفلسطينيةاألبيض: واشنطن س البيت 

أ ف ب: ايال البييت األبييض، أميس، انيه ال ييزال يعتقيد بينن الحيل القياز  عليى دولتيين هيو  –واشنطن 
ازيلي بنيييامين أفضييل سييبيل إلحييالل السييال  فييي الشييرق األوسييط بعييد أن اسييتبعد رزيييس الييوزرال اإلسيير 

 نتنياهو ياام  دول  فلسطيني "
واال جو  ارنست المتحدث باس  البيت األبيض للصحافيين على متن طيازرة الرزاسي  األميركيي ، ين 

 الرزيس بارام أوباما يعتقد بنن حل الدولتين سهو أفضل سبيل لحل الوضعس"
مقبليي س، كمييا أضيياف المتحييدث الييذي وليي  يتصييل أوبامييا بعييد بنتنييياهو لكنييه سيييقو  بييذلم سفييي األيييا  ال

 أوضح في الوات نفسه أن وزير الخارجي  جون كيري هنن رزيس الوزرال اإلسرازيلي"



 
 
 
 

 

           37ص                                     3259 العدد:    91/3/5192 الخميس التاريخ:

وأضاف ارنست، انه أانيال عمليتيي االنتخياب اإلسيرازيليتين السيابقتين لي  يتصيل أوباميا بيرزيس اليوزرال 
 اإلسرازيلي ابل بدل عملي  تشكيل حكوم  ازتالفي "

باس  البيت األبيض جو  ارنست، سبنال على تعليقات رزيس اليوزرال اإلسيرازيلي، فيإن واال المتحدث 
 الواليات المتحدة سوف تعيد تقيي  موافها والمسار الذي ستسلكه في ظل هذا الوضعس"

وأعرب البيت األبييض عين القيه حييال بعيض التصيريحات سالتيي تيزرع االنقسيا س والتيي تي  اإلدالل بهيا 
 نتخابي  في يشارة يلى تصريحات نتنياهو وحزبه حول تصويت العرب"أانال الحمل  اال

وايييال المتحيييدث باسييي  أوباميييا، ين سالوالييييات المتحيييدة القييي  للغايييي  مييين الخطابيييات التيييي تيييزرع االنقسيييا  
وتسييييعى يليييييى تهميييييي  الميييييواطنين العيييييرب اإلسيييييرازيليينس" وأضييييياف، أن سذليييييم يضيييييعف القيييييي  والمايييييل 

سرازيلس"الديمقراطي  التي تشكل جزل  ا مهما مما يوحد الواليات المتحدة وا 
 واال، ين الواليات المتحدة ستبلر اإلسرازيليين بصورة مباشرة بمخاوفها" 

مييين جانبيييه، هنييين جيييون كييييري وزيييير خارجيييي  الوالييييات المتحيييدة رزييييس اليييوزرال اإلسيييرازيلي بفيييوز  فيييي 
 االنتخابات البرلماني  في اتصال هاتفي بينهما، أمس"

ن ساكي المتحدا  باس  وزارة الخارجي  األميركي ، أمس، ين كيري ونتنياهو ل  يتنياوال خيالل واالت جي
 المكالم  الهاتفي  القضايا المهم  بسبب المشاورات الجاري  بشنن تشكيل الحكوم  اإلسرازيلي "

 91/3/5192األيام، رام هللا، 
 
 ستخدامها الفيتو في مجلس األمنبعد فوز نتنياهو.. واشنطن تبقي الباب مفتوحًا أمام عدم ا 

سييعيد عريقييات: فييي أول تعليييق رسييمي بعييد يعييالن نتييازم االنتخابييات  -القييدس دوت كييو   -واشيينطن 
اإلسيييرازيلي  وفيييوز حيييزب الليكييييود اليييذي يقيييود  رزييييس وزرال يسييييرازيل بنييييامين نتنيييياهو، االيييت الناطقيييي  

األربعييال، أن الواليييات المتحييدة سييتعيد الرسييمي  باسيي  وزارة الخارجييي  األميركييي  جنيفيير بسيياكي عصيير 
تقيييي  مسيياعيها باتجييا  عملييي  سييال  فلسييطيني  يسييرازيلي  للبحييث عيين أفضييل السييبل اييدمات لتحقيييق حييل 

 الدولتين"
واالت بساكي في يطار ردها على سؤال القدس دوت كو ، بخصيوز ميا يذا كانيت الوالييات المتحيدة 

فييي حييال تقييدي  الفلسييطينيين الاتييراح جديييد إلنهييال  ستسييتخد  حييق الفيتييو لاليينقض  فييي مجلييس األميين
االحييتالل فييي المجلييس بعييد تصييريحات نتنييياهو األخيييرة التييي وعييد النيياخبين اإلسييرازيليين خاللهييا بعييد  
السماح بقيا  دولي  فلسيطيني  تحيت أي ظيرف سين الوالييات المتحيدة سيتعيد تقييي  خيارتهيا ميع شيركازها 

أفضييل السييبل لتحقيييق ايييا  حييل الييدولتين، فلسييطين مسييتقل  وحيوييي  الييدوليين لوفييي المنطقيي   لتحديييد 
سرازيل ديمقراطي  رمن  للشعب اليهوديس"  للشعب الفلسطيني، وا 
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ولدى متابع  القدس دوت كيو ، بميا يذا كيان ذليم يعنيي أن الوالييات المتحيدة تبقيي البياب مفتوحيات أميا  
غط عليى األعضيال اآلخيرين االمتنياع عين االمتناع عن استخدا  حق الفيتو في مجلس األمن أو الض

كانون الااني الماضيي كيررت بسياكي سين الوالييات المتحيدة  31التصويت في المجلس كما فعلت يو  
تبقيييي عليييى البييياب  -عليييى األايييل اآلن -سيييتقو  بمراجعييي  كافييي  خياراتهييياس فيييي يشيييارة يليييى أن واشييينطن

 مفتوحات"
ة ميين تصييريح نتنييياهو سينييه ليين يسييمح بقيييا  دوليي  وكانييت بسيياكي عبييرت الاالاييال عيين امتعيياض اإلدار 

 فلسطيني  وهو تراجع واضح عن موافه هو لنتنياهو س"
وأخبرت بساكي الصحفيين سين وزير الخارجيي  جيون كييري وجيه تهنزي  تلفونيي  ليرزيس اليوزرال نتنيياهو 

لقيييد كانيييت صيييباح الييييو س ولكييين ليييدى سيييؤالها ميييا يذا اتسيييمت التهنزييي  باليييدفل اكتفيييت بوصيييف التهنزييي  س
 مكالم  مقتضب س"

وبخصوز احتمال حل السلط  الفلسطيني  االت بساكي ردات على سؤال القدس دوت كو : سيننا نحذر 
ميين عييد  اييدرة السييلط  الفلسييطيني  علييى االسييتمرار بسييبب الصييعوبات السياسييي  والمالييي  التييي تواجههييا 

المفاوضييات فييي منظميي  التحرييير ولييدى سييؤالها حييول تصييريحات مسييؤول دازييرة  السييلط  الفلسييطيني س"
الفلسيطيني  صييازب عريقيات الاالاييال عيين تبيدد الخيييارات أميا  الفلسييطينيين ممييا يضيطره  الييذهاب يلييى 
األميي  المتحييدة مييرة اانييي  كييررت بسيياكي القييول بيينن حكومتهييا تقييو  ببحييث كافيي  خياراتهييا، مؤكييدة علييى 

 ساستمرار التزا  الواليات المتحدة بنمن يسرازيلس"
جهييود الفلسييطينيين أمييا  المحكميي  الجنازييي  الدولييي  االييت بسيياكي سلقييد عبرنييا فييي السييابق عيين وحييول 

اعتراضييانا علييى مسيياعي الفلسييطينيين فييي المحكميي  الجنازييي  الدولييي  وليي  يحييدث أي تغييير علييى هييذا 
وامتنعييت بسيياكي عيين اإلجابيي  علييى سييؤال وجهتييه القييدس حييول مييا يذا كانييت ال تييزال تعتبيير  المواييفس"

اهو شييريكات للسييال  مكتفييي  بتكييرار موافهييا أن الواليييات المتحييدة سييتراجع كافيي  خيارتهييا لتحقيييق حييل نتنييي
وحذرت بساكي من حرل المواف الذي تعاني منه السلط  الفلسطيني  بسبب حجيز يسيرازيل   الدولتين"

 ألموال الضرازب وعد  وفال المانحين بالتزاماته "
 98/3/5192القدس، القدس، 

 
 األوروبي يريد العمل مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة إلحياء عملية السالماالتحاد  

أميرة فهمي: االت مسؤول  السياسي  الخارجيي  باالتحياد األوروبيي فييدريكا  -محمد اليماني  –بروكسل 
 موجريني يو  األربعال ين االتحاد ملتز  بالعمل مع الحكوم  اإلسيرازيلي  المقبلي  إلعيادة يطيالق عمليي 

 السال  مع الفلسطينيين"
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وحقييق رزيييس الييوزرال اإلسييرازيلي بنيييامين نتنييياهو فييوزا صييعبا فييي االنتخابييات بعييد تحييول حيياد صييوب 
 اليمين في األيا  األخيرة للحمل  االنتخابي  شمل التخلي عن االلتزا  بالتفاوض إلاام  دول  فلسطيني "

عمييل مييع الحكوميي  اإلسييرازيلي  المقبليي  ميين أجييل واالييت مييوجريني فييي بيييان ساالتحيياد األوروبييي ملتييز  بال
 عالا  تعود على الجانبين بالمنفع  عالوة على يعادة يطالق عملي  السال س"

 91/3/5192وكالة رويترز لألنباء، 
 
 صحف بريطانية تصف فوز نتنياهو باالنتصار الكبير  

فييوز نتنييياهو باالنتخابييات  القييدس دوت كييو : أجمعييت الصييحف البريطانييي  الصييادة اليييو  أن -را  هللا 
اإلسرازيلي  جال مخالفا للتواعات، ورات صحيف  ذي اندبندت انه رغ  العنصري  فيي حملتيه االنتخابيي  

فقييد اعتبييرت صييحيف  ذي غارديييان أن  فقييد تمكيين نتنييياهو ميين الفييوز بصييورة مخالفيي  لجميييع التواعييات"
أما صحيف  تيلغراف فيرأت أن   نتخابات لحزبه"نتنياهو حقق فوزات دراماتيكيات بعد الدع  المتنخر في اال

 نتنياهو حقق نصرات عظيمات في االنتخابات البرلماني  عكس كل التواعات"
 91/3/5192القدس، القدس، 

 
 نتنياهو على تحسين صورة "إسرائيل"ة الصحف األمريكية تتساءل حول قدر  

ة بنييييييامين نتنيييييياهو يزال حيييييل القيييييدس دوت كيييييو : تسييييياللت الصيييييحف األمريكيييييي  حيييييول ايييييدر  -را  هللا 
وتسيياللت صيحيف  سنيوييورم تييايمزس حيول اييدرة نتنيياهو علييى   المعضيالت داخيل المجتمييع اإلسيرازيلي"

 تحسين صورة يسرازيل أما  المجتمع الدولي، خاص  بعدما أعلن انه لن يسمح بقيا  دول  فلسطيني "
فييي االنتخابييات، وان واشيينطن اييد  ورأت صييحيف  سواشيينطن بوسييتس أن نتنييياهو اييد حقييق نصييرات سيياحقات 

راابييت عيين كاييب االنتخابييات" أمييا صييحيف  سسييي بييي يس نيييوزس فقييد وصييفت فييوز نتنييياهو باالنتصييار 
 الكبير"

 91/3/5192القدس، القدس، 
 
 محكمة أمريكية: منع إعالن ينتقد "إسرائيل" ليس انتهاكًا لحرية التعبير 

أمس، ين باستطاع  مسيؤولي مقاطعي  فيي سيياتل  رويترز: االت محكم  استزناف أميركي  –واشنطن 
حظر ظهور يعالن ينتقد سياسات يسرازيل تجا  الفلسيطينيين عليى الحيافالت المحليي  دون أن ينتهكيوا 

 الحماي  الدستوري  لحري  التعبير"
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اعتبرت الدازرة التاسع  بمحكم  االستزناف الجززيي  األميركيي  فيي سيان  9-5وفي حك  صدر بنغلبي  
سيسكو أن مقاطع  كينر تصرفت بصورة منطقي  حين منعت اإلعالن الذي أاار تهديدات بتخريب فران

 وعنف يمكن أن تعرض الركاب للخطر"
ول  يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسي  مقاطعي  كينير وال مين ممايل لمؤسسي  االتحياد 

 األميركي للحريات المدني  في والي  واشنطن التي تحدت الحظر"
وضيع يعيالن عليى  5191وكانت منظم  غير ربحي  تعارض الدع  األميركيي إلسيرازيل ااترحيت فيي 

الحييافالت يقييول سجييراز  حييرب يسييرازيلي """ دوالرات ضييرازبك  تييؤتي مفعولهيياس يلييى جانييب عنييوان لمواييع 
سياسي  على اإلنترنت" وفي البداي  اعتبرت المقاطع  اإلعالن ماييرا للجيدل لكنهيا ايررت أنيه ال ينتهيم 

 اإلعالن على الحافالت ووافقت عليه"
وبعدما تحدات وسازل يعال  محلي  عن اإلعالن الوشيم واجه المسؤولون احتجاجا عاما" واال الحك  
ين صييورا لركيياب حييافالت اتلييى أو مصييابين ظهييرت تحييت بيياب مركييز خدميي  لهيزيي  النقييل" ورفضييت 

 أخرى ااترحتها جماعات مؤيدة إلسرازيل"المقاطع  اإلعالن في نهاي  األمر يلى جانب يعالنات 
ولجيينت لحمليي  وعييي الشييرق األوسييط فييي سييياتل  المؤيييدة للفلسييطينيين يلييى القضييال وانحييازت محكميي  
أدنييى درجيي  يلييى مواييف المقاطعيي " وكتييب ااضييي الييدازرة التاسييع  بييول ووتفييورد امييس اييازال سحيييث ين 

ميين -ن الصييراع اإلسييرازيلي الفلسييطيني المقاطعي  رفضييت فييي نفييس الوايت كييل اإلعالنييات المقترحيي  عي
لييي  يمكييين لمحلفيييين عيييادلين أن يجيييدوا أنهيييا مارسيييت تميييييزا بيييين وجهيييات  -وجهيييات النظييير المتعارضييي 

 النظرس"
واالت القاضي  مورجان كريستن التي عارضيت الحكي  ين السيالم  تمايل مبعيث اليق لكين سربميا تكيون 

مقيياطعينس وامعييت حرييي  التعبييير التييي كييان  المقاطعيي  أيضييا أذعنييت بصييورة غييير مالزميي  سلفيتييو ميين
ينبغيييي حمايتهييياس" وأضيييافت ين القضيييي  كيييان يجيييب يعادتهيييا يليييى المحكمييي  األدنيييى لمزييييد مييين تقصيييي 

 الحقازق"
 91/3/5192الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 حماسحركة خبير أمريكي: واشنطن تقدر أهمية دور  

كيي فيي شيؤون الشيرق األوسيط أن اإلدارة األمريكيي  أكد خبير أمري: المركز الفلسطيني لإلعال  - غزة
تنظر يلى حركي  المقاومي  اإلسيالمي  سحمياسس عليى أنهيا العيب أساسيي فيي السياسي  الفلسيطيني  وفيي 

ن كانت ال تتعامل معها لغاي  اآلن"  الحال  اإلاليمي  وا 
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ليه فيي غيزة عليى  وشدد ماايو دوس، رزيس المنظم  األمريكي  للسال  في الشرق األوسيط، خيالل نيدوة
أهميييي  يجيييرال انتخابيييات فيييي األراضيييي الفلسيييطيني  بميييا يجيييدد شيييرعي  المؤسسيييات الفلسيييطيني  جميعهيييا 

 ويعزز المصالح  الفلسطيني "
وتركييز النقييا  خييالل النييدوة التييي نظمتهييا مؤسسيي  سبييال اينييمس للدراسييات االسييتراتيجي ، بالتعيياون مييع 

اور أبرزهيا: سوجهي  نظير اإلدارة األمريكيي  فيميا يتعليق مؤسس  فريدري  ييبرت األلماني  على عيدة محي
بالصيييراع الفلسيييطيني اإلسيييرازيلي فيييي ظيييل االنحيييياز الواضيييح فيييي السياسيييات األمريكيييي  لصيييالح حمايييي  
يسييرازيل ومصييالحها، العناصيير األاييوى التييي تييؤار علييى عملييي  اتخيياذ القييرارات فييي السياسيي  األمريكييي  

 تجا  الشرق األوسط؟س"
عدة أسزل  منها: سمن المؤسس  الحكومي  األكار تنايرا فيي عمليي  اتخياذ القيرارات هيل هيي  كما تناولت

البييييت األبييييض، أ  الكييييونغرس األمريكيييي، أ  اللييييوبي الصيييهيوني؟ أ  االاييييته ؟ وأيضيييا السيييييناريوهات 
 المستقبلي  للسياس  األمريكي  تجا  الشرق األوسط والقضي  الفلسطيني  بشكل خازس"

عن حقيقي  انحيياز اإلدارة األمريكيي  لصيالح االحيتالل الصيهيوني، وبينن ذليم يعيود يليى وتحدث دوس 
الضييييغط الكبييييير للييييوبي الصييييهيوني، عييييالوة علييييى بعييييض الجماعييييات األخييييرى ميييين اطيييياع األعمييييال 

 والمحافظين الجدد"
 وأوضح أن الحزب الجمهوري األمريكي ييدع  سيسيرازيلس عليى غيرار الحيزب اليديمقراطي، سولكين القيوى
المييييؤارة فييييي عملييييي  اتخيييياذ القييييرارات والتنييييييد الكبييييير إلسييييرازيل هييييي اييييوة الحييييزب الجمهييييوري واللييييوبي 
الصهيوني في أمريكا، حيث أوضح أن عملي  اتخاذ القرارات داخل السياس  األمريكي  ليسيت بالعمليي  

 السهل "
 98/3/5192المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 دولة عربية مجتمعة 11نة ملياردير عربي تعادل مواز  40ثروات  

: خصصييت صييحيف  سميييدل ييسيت مونيتييورس اإللكترونييي  البريطانييي  تقريييرا يخباريييا 59عربييي  –عميان 
ملييارديرا عربييا ممين وردت أسيماؤه  فيي  41على صفحاتها، تحدات فيه حول الاروات التيي يمتلكهيا 

 اازم  مجل  فوربس األمريكي  التي تتابع أخبار أاريال العال "
دول عربيييييييي ، وتبلييييييير فيييييييي  1مليييييييياردير عربيييييييي ينتميييييييون يليييييييى  41االيييييييت الصيييييييحيف : سين ايييييييروات و 

 دول  عربي  مجتمع س" 99مليار دوالر، تعادل تقريبا الموازنات العام  لي 94089مجملها



 
 
 
 

 

           45ص                                     3259 العدد:    91/3/5192 الخميس التاريخ:

وأشيييارت يليييى أن ميييا يملكيييه هيييؤالل الملييييارديرات العيييرب يقتيييرب مييين موازنيييات دول الجزازييير والمغيييرب 
ريتانيييا واليييمن وجييزر القميير وجيبييوتي والسييودان وفلسييطين والصييومال والتييي تُقييدر واألردن وتييونس ومو 

 مليار دوالر" 94084مجتمع  بي 
ملييياردير المشييار يليييه ، تتجيياوز النيياتم المحلييي اإلجمييالي ليياالث  41ولفييت التقرييير يلييى أن اييروات الييي 

 "5194دوالر في  مليارات 94281دول عربي  وهي ليبيا وتونس ولبنان، الذي بلغت ايمته 
ونييو  التقرييير يلييى أن السييعودي  جييالت فييي مقدميي  الييدول العربييي  التييي يوجييد فيهييا مليييارديرات، حيييث 

مليارديرات، وينتي األمير الوليد بن طالل بن عبد العزيز على رأس اازم  أغنى  91وصل العدد يلى 
روات الملييارديرات فييي المملكيي  مليييار دوالر، بينمييا بلغيت ايي 5989أغنييال العييرب، بايروة اييدرت بحيوالي 

 مليار دوالر" 4485حوالي 
ملييارديرات، حييث بلغيت ايروات  1وفي المركز الااني بعدد المليارديرات العرب جالت مصر بحيوالي 

 مليار جنيه مصري" 330مليار دوالر وهو ما يساوي  4485، 5192أاريال مليارديراتها في 
الملياردير المصري رجل األعمال ناصف سياويرس  5192وجال علي رأس اازم  أغنى أغنيال مصر 

مليييار جنييه، وفييي المركيز الاياني جييال رجيل األعمييال  41ملييار دوالر، أي حيوالي  083بايروة اُيدرت بييي
مليار جنييه"  31مليار دوالر وهو ما يساوي  4محمد منصور في أغنى أغنيال مصر، باروة يجمالي  

ميال الشيهير صياحب شيرك  موبينييل المهنيدس نجييب سياويرس أما في المركز الااليث فجيال رجيل األع
 مليار جنيه" 53مليار دوالر وهو ما يساوي  389باروة تُقدر بحوالي 

وجييال لبنييان فييي المركييز الاالييث عربيييا فييي اازميي  فييوربس ألغنييى أغنيييال العييال ، حيييث حييل فييي المركييز 
مليييار دوالر، ويعييد أبييرز  9489ي حييوال 5192أاريييال مليييارديرات بلغييت اييروته  فييي  1الاالييث لوجييود 

 مليارديرات لبنان ه  أربع  من أسرة رزيس الوزرال األسبق الحريري"
أاريييال، جييال  2يلييى ذلييم، حلييت الكويييت فييي المركييز الرابييع فييي اازميي  فييوربس ألغنييى أغنيييال العييرب بييي

 معظمه  من أسرة الخرافي الشهيرة"
ملييييارديرات أشيييهره  رجيييل األعميييال الشيييهير  3بينميييا احتليييت المغيييرب المركيييز الخيييامس بسيييبب وجيييود 

 عامان بنجلون، الرزيس المدير العا  لمجموع  سفينانس كو س"
مين أصيحاب الملييارات، فيميا كيان نصييب الجزازير ايري  5وفي المركز السادس حلت سيلطن  عميان بيي

 واحد فقط هو يسعد ربراب"
 91/3/5192، لندن، 59موقع عربي 
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 2014ت عام ارتفاع عدد قتلى النزاعا 
رويتييرز: كشييفت دراسيي  نشييرت اليييو  األربعييال أن عييدد اتلييى النزاعييات فييي العييال  ارتفييع العييا  الماضييي 

" وجييالت سييوريا فييي مقدميي  الييدول األسييوأ فييي يراايي  الييدمال 5193مقارنيي  مييع العييا   %51بيينكار ميين 
 للعا  الااني على التوالي"

بينهيييا الجيييي  -عشيييرينس بيانيييات مييين مصيييادر وحليييل مركيييز أبحييياث سمشيييروع دراسييي  القيييرن الحيييادي وال
تظهير أن  -األميركي واألم  المتحدة والمرصد السوري لحقوق اإلنسان وجماعي  ضيحايا حيرب العيراق

 "5193ألفا عا   1382ألف شخز اتلوا في سوريا العا  الماضي، ارتفاعا من نحو  10أكار من 
توّصل يليها هي على األرجح أال من الواايع،  ووفقا للتحليل الذي اال مركز األبحاث ين األراا  التي

أليييف شيييخز اتليييوا فيييي العيييراق خيييالل الحيييرب بيييين القيييوات الحكوميييي  وتنظيييي  الدولييي   59فيييإن نحيييو 
ا  الصراع في نيجيريا حيث لقيي  شخصا، 94031اإلسالمي ، يليها الصراع في أفغانستان حيث اتل 

 شخصا مصرعه " 99251
لدراسيي  بيتيير أبييس ين تقييدير أراييا  الضييحايا فييي الصييراع مهميي  بالغيي  واييال المييدير التنفيييذي لمشييروع ا

 الصعوب ، وأضاف أن الكاير من األراا  التي هي على األرجح تقديرات أال من الوااع"
ودفع الصراع االنفصالي في شرق أوكرانيا البالد يلى المرتب  الاامني  فيي القازمي ، بعيد أن كيان صيراعا 

ارتفاعيا  5194شخصيا فيي أوكرانييا عيا   9194" واتيل 5193كبير عا  خاليا من الضحايا يلى حد 
 "5193من عشرة اتلى في 

 98/3/5192الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 مركز أبحاث إسرائيلي: الحرب بين إسرائيل وحزب هللا وحماس باتت قريبة أكثر من أّي وقٍت  

رة عن مركز أبحاث األمن رأت دراس  جديدة صاد من زهير أندراوس: -”رأي اليو “ –الناصرة 
القومّي اإلسرازيلّي، التابع لجامع  تل أبيب، أّنه على الرغ  من أّن يسرازيل وحزب هللا وحماس، ال 
يرغبون في مواجه  عسكرّي  جديدة، ياّل أّن التطوّرات في اإلالي  اد تؤّدي يلى جّره  لحرب جديدٍة 

عنوان: يسرازيل، حزب هللا وحماس في الطريق  وااسيٍ  للغاي ، وشّدّدت الدراس ، التي جالت تحت
يلى المواجه  غير المرغوب ، ولكن غير الُمستبعدة بتاتتا، على أّن انتشار اإلسال  السلفّي في الشرق 
األوسط، يؤّدي يلى ردود فعٍل مختلفٍ  في الشرق األوسط، وبشكل غير مباشر، يؤّدي هذا االنتشار 

، األمر الذي اد يدفع يسرازيل من جه  وحزب هللا في الشمال يلى زعزع  االستقرار في المنطق 
 وحماس في الجنوب من جه  أخرى يلى الُمواجه  العسكرّي "
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ولفتت الدراس  يلى أّن تنظي  لأنصار بيت المقدس ، الذي بايع الدول  اإلسالمّي ، يعمل وبوتيرٍة عاليٍ  
تعينتا بحرك  حماس، األمر الذي سيدفع ضّد النظا  المصرّي، في محاولٍ  واضحٍ  لزعزعته ُمس

الرزيس المصرّي الُمشير عبد الفتّاح السيسي يلى زيادة الضغط على حرك  حماس، وهذا الضغط، 
بحسب الدراس ، سيدفع حماس يلى اللجول للخيار العسكرّي ضّد يسرازيل من أجل التخّلز من 

 الضغوط المصرّي  الُمكاّف "
لالعبين الُمشاركين في الحلب  مع بدال العا   االستراتيجي ل العوامل ولفتت الدراس  يلى أّن تحلي

: يسرازيل، حزب هللا وحماس، بيتين بشكٍل غيُر اابٍل للتنويل، بنّنه  ال يرغبون بالحرب، ولكن 5192
بالُمقابل يذا استمّرت األوضاع على ما هي اآلن، فإّن المواجه  العسكرّي  بينه  رتي  ال محال، 

 كرت الدراس "حسبما ذ
وأوضحت الدراس  أّنه من أجل فه  األمور بشكلها الصحيح والوااعّي، يتحّت  على دوازر صنع القرار 
في تل أبيب أْن تنخذ بعين االعتبار عاملين مهمين: الضغط المصرّي على حماس في اطاع غّزة، 

ا أّن النظا  الحاك  في القاهرة يرى في حرك  حماس عدوتا تمامتا  مال لاإلخوان المسلمين ، وخصوصت
 وُتشّكل أيضات خطرتا على األمن القومّي المصرّي"

ا، يْذ أّنه يقو  بتشجيع  عالوة على ذلم، لفتت الدراس  يلى أّن اإلعال  المصرّي يلعب دورتا مهمت
الرزيس السيسي بالقضال على حرك  حماس، مهما كان الامن، بما في ذلم احتالل اطاع غّزة" كما 

راس  أّن مصر بقيادة السيسي ال ترغب برؤي  يعادة يعمار اطاع ك  من ابل حرك  زعمت الد
حماس" عالوة على ذلم، كشفت الدراس  على أّن متابع  الحديث الذي يدور في موااع التواصل 
االجتماعّي في مصر يتبين أّن المصريين يعتقدون بنّن يسرازيل، بعد عدوانها األخير على اطاع 

، ل  تُنِه العمل ضّد حماس، وبالتالي فإّنه يتحّت  على يسرازيل العمل من 5194العا  غّزة، في صيف 
أجل القضال نهازيتا على حرك  حماس، حسبما االت الدراس " وتابعت الدراس  اازل ت يّن األوضاع 

ومصر االاتصادي  في غّزة باتت سيز  للغاي ، فالرواتب ل  ُتدفع، وأموال يعادة اإلعمار ل  ُتحّول، 
تقو  بمالحق  حرك  حماس وتُقي  منطق  عازل  بينها وبين القطاع، جميع هذ  العوامل وضعت 
حماس في حال  من الغليان، وتحديدتا في ظّل تنامي التنييد للسلط  الفلسطينّي ، وبالتالي، أوضحت 

العوامل الدراس ، فإّنه على الرغ  من عد  رغب  حماس بخوض حرٍب جديدٍة ضّد يسرازيل، فإّن 
الموضوعّي  التي ُذكرت أنفتا ستجعلها أما  خيار الحرب، الذي سيكون بمااب  تكون أْو ال تكون" أّما 
فيما يتعّلق بحزب هللا، فرأت الدراس  أّن الحرب مع يسرازيل ليست في سّل  أولوياته، فهو اآلن يقو  

من أيار لمايو  من العا   ’بمفاوضات مع تيار المستقبل، وفي لبنان ال يوجد لرزيس للجمهوري
، عالوة على ذلم، فإّن حزب هللا مشغول جدتا في محاوالت صّد المد السّني، المتمال بجبه  5194
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النصرة وتنظي  الدول  اإلسالمّي ، وعد  السماح لهما بدخول األراضي اللبنانّي ، كما أّن الحرب التي 
بّشار األسد، تتطّلب منه الكاير من القّوة، يخوضها الحزب في سورّي  دفاعتا عن نظا  الرزيس د" 

 ناهيم عن أّنها تجبي منه امنتا باهظتا"
بموازاة ذلم، أّكدت الدراس  على أّن يسرازيل تُتابع لقلٍق وتوجٍس شديدين فرض حزب هللا نفسه في 
ّن الجزل الجنوبّي من سورّي ، أْي بالقرب من الجزل الُمحرر من هضب  الجوالن، وترى تل أبيب أ

سيطرة حزب هللا على أراٍض أخرى في المنطق  عينها سببتا للقلق الشديد، وبالتالي يذا توصّلت 
يسرازيل يلى نتيج  بنّن األمر بات ُيشّكل تهديدتا، فإّنها ستعمل عسكريتا من أجل يحباطه، وعليه، 

ن جنوب سورّي ، شّدّدت الدراس ، على أّنه يذا واصل حزب هللا مساعيه للسيطرة على أجزال أخرى م
من أجل الدفاع عن الرزيس األسد من ناحي ، ومن ناحي  أخرى فتح جبه  جديدٍة ضّد يسرازيل، فإّنه 
سيجد نفسه أما  مواجه  مؤلمٍ  وااسيٍ  مع يسرازيل، على حّد اول الدراس " وخُلصت الدراس  يلى 

وبين يسرازيل وحرك  حماس وبااي القول يّن المواجه  العسكرّي  بين يسرازيل وحزب هللا في الشمال، 
 الفصازل الفلسطينّي  في الجنوب، باتت اليو  أارب من أّي واٍت مضى"

ومع ذلم، االت الدراس ، يّن ما سيمنع اندالع الحرب على الجبهتين الشمالّي  والجنوبّي ، يكمن في 
اطاع غّزة، وهذا  يقود يلى تغيير الوضع في منطق  الجنوب السورّي وفي استراتيجيحدوت تحّوٍل 

التحّول ُيمكن يخراجه يلى حّيز التنفيذ عن طريق مبادرة سياسّي  ودبلوماسّي ، ُمضيف ت يّن هذ  المبادرة 
التي سوف تدفع الالعبين، أْي يسرازيل وحزب هللا وحماس، يلى تغيير اواعد اللعب  الموجودة اآلن في 

المواجه  العسكرّي  بينه  بات أكار من حتمّي  جنوب سورّي  وفي اطاع غّزة، والتي تؤّكد على أّن 
 بينه ، حسبما االت الدراس  اإلسرازيلّي "

98/3/5192، رأي اليوم، لندن  
 
 زمن نتنياهو 

 نبيل عمرو
الخبر الجيد"" فوز القازم  المشترك  بنربع  عشر عضوتا في الكنيست، والخبر السيئ"" فوز نتنياهو 

  المشترك  شديد المرارة، فالنواب العرب سوف يسبحون في بحر بوالي  رابع ، ما جعل فوز القازم
مظل ، كان يمكن له  أن يحققوا بعض اإلنجازات لو أن الكنيست العشرين ل  ُيحدث تتويجا جديدا 
لنتنياهو، الذي رفعت القازم  المشترك  شعار ياصازه عن الحك  في يسرازيل، وألن القازم  المشترك  

سجل القواز  اإلسرازيلي ، تظل على هام  القرار الرزيسي في الدول  العبري ،  ومهما بلر ترتيبها في
فإن ما حدث في يسرازيل أخيرا وهو األمر الرزيسي، أن الجمهور اإلسرازيلي ليس مستعدتا بعد يال 
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إلنتال زعي  متشدد، ذلم أن الناخب األساسي هو الخوف، وكان نتنياهو أبرع من منافسيه في 
 لسلع ، وحصد نتازجها في صناديق االاتراع وبالصورة التي رأيناها"تسويق هذ  ا

ين حج  فوز نتنياهو ينبغي أن يقوَّ  من خالل حج  المعرك  التي خاضها في وجه اصطفاف دولي 
ضد ، ل  تكن اإلدارة األميركي  بعيدة عنه، كما انض  يلى هذا االصطفاف بصورة دراماتيكي  حشد 

إلسرازيليين السابقين، وحشد أكبر من الماقفين والصحافيين واألكاديميين، كبير من كبار الضباط ا
حتى ُخّيل لمن رااب المعرك  عن كاب، أن زمن نتنياهو اد انتهى، وأن القيادة اإلسرازيلي  القادم  
 -ستكون أكار انسجاما مع االتجا  الدولي الراغب في رؤي  تسوي  سياسي  للنزاع الفلسطيني 

 مالما هو راغب في واف التنكيل اإلسرازيلي بنبسط الحقوق الفلسطيني " اإلسرازيلي،
ولعل فوز نتنياهو بهذ  الصورة يجسد أكار ما يجسد فشل النخب اإلسرازيلي  المناوز  له في معرف  
عمق التوجه اليميني داخل المجتمع اإلسرازيلي، فقد ذهبت كل التحريضات والفضازح الشخصي  

لرياح، ألن أحدتا من اوى اليمين المتغلغل في المجتمع اإلسرازيلي ال يقي  وزنا والسياسي  أدرال ا
لتصرفات السيدة سارة مع الخد  وال يتنار ببذا حياة رزيس الوزرال وتزوير  للفواتير، بقدر ما ينتبهون 

ايال له في حقتا يلى المزايا التي يوفرها تحالف نتنياهو بينيت له ، فهو ابنه  الذي ل  ينتم اليسار م
 المغامرة واإلادا  والفظاظ "

لقد شهدت االنتخابات األخيرة نوعا من التبادل الدرامي بين نتنياهو ومنافسه األول هرتسوغ  نتنياهو 
استفاد من منسوب الكاريزما المنخفض جدا لدى هرتسوغ، وهرتسوغ استفاد من الحمل  الكوني  الكبرى 

العمل اليال يلى األما  وتقد  نتنياهو كايرا، ألن الحك  في  التي اندلعت ضد نتنياهو، فتقد  حزب
نما هو المستوطنون والمتشددون الذين ال يزالون يشكلون  عملي  التبادل هذ  ل  يكن العال  المتعقل، وا 

 األغلبي  الظاهرة في يسرازيل، فما هو الخطر المترتب على فوز نتنياهو بوالي  رابع ؟!
القياسي للبقال في مواع رزيس وزرال يسرازيل منذ تنسيسها، فمن يرجو منه ينه أوال"" كسر  الرا  

مرون  بعد ذلم وهو الممتلئ يقينا بننه ما حقق هذا اإلنجاز التاريخي يال بفعل تنامي النزع  اليميني  
 المتشددة في يسرازيل؟

والتي أهمها وأفدحها واانيتا"" ينه مضطر للوفال بوعود  التي اطعها للناخبين في الجول  األخيرة 
 الفاتورة السياسي  التي ال تعطي الفلسطينيين شيزتا"

واالاا"" ينه جال رغما عن اإلدارة األميركي ، التي خاضت حرب تشهير صريح  ضد  وأفصحت عن 
 رغبتها في يسقاطه، فإذا بها ومن حيث ال تدري سقط رهانها وفاز نتنياهو"

 يمكن تقليبها مع هذا الرجل وال أاول معالجتها؟بعد هذا كله"" أي ملفات شرق أوسطي  
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بقي أن نرااب عن كاب ماذا سيفعل نتنياهو بعد هذا الفوز الذي كان هو أكار المتشككين في 
 الحصول عليه فإذا به يفوق تواعات الخصو  واألصداال على السوال"

98/3/5192، الشرق األوسط، لندن  
 
 إسرائيل في موقف دفاعي 

 ماجد الّشيخ
ما هي المرة األولى التي تلجن فيها يسرازيل لموااع دفاعي ، في مواجه  وضع دولي يشجع على رب

مقاطعتها، ما أضحى يشعرها بتفاا  المد السياسي ضد سياساتها، فقد ذكر مسؤولون يسرازيليون، 
وبي زاروا مؤخرات وزارات خارجي  أوروبي  ومقر االتحاد األوروبي في بروكسيل، ين االتحاد األور 

 يستعد لفرض عقوبات مشددة على المستوطنات، لكنه سيفعل ذلم بعد االنتخابات العام  للكنيست"
عد  شرعي  »اإللكتروني، فإن الخطوات األوروبي  ستشمل التنكيد على « والال»وبحسب مواع 

العتبار، وذلم من دون أخذ المقاييس واالعتبارات اإلسرازيلي  با« المستوطنات بموجب القانون الدولي
 مال التفريق بين المستوطنات الوااع  داخل الكتل االستيطاني  وتلم الوااع  خارجها"

وفي تفاصيل جديدة وردت في وايق  يقو  االتحاد األوروبي بالعمل على بلورتها ضّد يسرازيل، على 
بات مال خلفي  البنال االستيطانّي، وتحديدات في القدس الشراي ، ذكر أنها تشمل أو تتضمن عقو 

سحب سفرال أوروبيين من تل أبيب ومقاطع  مستوطنين" وشملت مسودة الوايق  األوروبي  أيضات 
ااتراحات يقضي بإعادة سفرال أوروبيين من يسرازيل كرّد فعل على دفع أعمال بنال في موااع حساس  

 في المستوطنات في الضف  الغربي  أو القدس الشراي "
، مع الحفاظ على سريتها نسبيات" 51على مندوبي دول االتحاد األوروبي الي  وكان اد تّ  توزيع الوايق 

وكما أشارت لهآرتس  فإّن بلورة وايق  العقوبات األوروبّي  ما زالت في مراحلها األولي ، ُمشّدّدةت على 
" أّنه ل  تت  المصادا  على مضمونها بعد من جانب المستويات السياسي  العليا لالتحاد األوروبيّ 

ونقلت عن ديبلوماسيين أوروبيين، تشبيهه  الوايق  بالزح  مطع  صينّي، بحيث سيكون بإمكان الدول 
 األعضال في االتحاد األوروبّي اختيار العقوبات المعني  بتنفيذها"

ضّد يسرازيل، « فصل العصي»ووفقات لديبلوماسيين أوروبيين فإّن الوايق  تشمل فصلين، األّول هو 
من الجزر لمصلح  الفلسطينيين" حيث يتطرق الفصل األّول من الوايق  للخطوات والااني فصل 

األعضال في االتحاد األوروبّي، وفي شكل  51الديبلوماسّي ، بما في ذلم، يمكاني  ايا  الدول الي 
صدار بيانات شديدة  جماعّي، بالتنديد بإسرازيل ضّد االستيطان، باإلضاف  يلى تقدي  احتجاجات وا 

   في ختا  االجتماعات الشهرّي  لوزرال خارجي  دول االتحاد األوروبّي"اللهج
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عالوة على ذلم، فقد ذكر أّن هنام خطوة أوروبّي  أخرى، من المتوّاع أْن يقو  االتحاد األوروبّي 
خالل المداوالت حول يسرازيل في مجلس حقوق  االستراتيجي باستخدامها وهي تتعلق بإعادة بحث 

ع لألم  المتحدة" أما الفصل الااني في الوايق  فهو يتطّرق يلى العالاات الانازي  بين اإلنسان التاب
يسرازيل واالتحاد األوروبي، ويشمل خطوات مال سحب السفرال من تل أبيب، كما يشمل هذا الفصل 

ْو عقد خطوات ضّد المستوطنين اإلسرازيليين في الضّف  الغربّي  المحتّل ، بينها منع ياام  عالاات، أ
لقالات مع نشطال من مجلس المستوطنات، أْو مع مندوبي منظمات مرتبط  مباشرةت وفي شكل 

 رسمّي بالمستوطنات في الضّف  الغربّي "
على هذ  الخلفي ، تزايدت مؤخرات التحذيرات اإلسرازيلي  من تنامي حرك  مقاطع  يسرازيل في العال ، 

وزارة الخارجي  اإلسرازيلي  على سفرال يسرازيل، وجرى  كان رخرها ما ورد في وايق  سري ، وزعتها
، األمر الذي 5192تسريبها لإلعال  اإلسرازيلي، حيث حذرت من تنامي مقاطع  يسرازيل خالل عا  
المد السياسي ضد »من شننه أن يمس بااتصادها وبمنظومتها األمني ، وحذرت من تواصل وتفاا  

 «"يسرازيل
، «منتدى التنسيق لمكافح  الالسامي »ما ذكر  التقرير السنوي الذي يقدمه  أخيرات يمكن التعريم على

وهو يطار صهيوني مؤار، يلى الحكوم  اإلسرازيلي  مؤخرات، حيث أار بتوسع نشاطات حرك  
هدف هذ  المجموعات يالمؤيدة للمقاطع ف هو عزل »المقاطع  في شكل غير مسبوق" وأشار يلى أن 

اف من الحلب  الدولي ، وتحويلها لدول  منبوذة من خالل شيطنتها، وتوفير يسرازيل في نهاي  المط
منص  فكري  وبالغي  لتعزيز سياس  المقاطع ، وسحب االستامارات والعقوبات في األوساط 

 «"األكاديمي ، االاتصاد، الاقاف ، الرياض  واألمن
91/3/5192، الحياة، لندن  

 
 "نتنياهو": فْوز وُحلفاء! 

لعادل األسط  
جانبها الصواب كل االستطالعات التي اعتمدتها المؤسسات اإلسرازيلي ، وأخفقت ُجل التكهنات 
والتواعات أيضات، والتي كانت تطفح بهزيم  حزب الليكود وزعيمه رزيس الوزرال سبنيامين نتانياهوس، 

سوغس وفارت باتجا  فوز المعسكر الصهيوني الناشئ عن اتحاد حزب العمل برزاس  سيسحق هيرت
وحزب الحرك  بزعام  ستسيبي ليفنيس، كما ل  تنجح وسازل اإلعال  اإلسرازيلي ، التي مالت غالبيتها 
يلى ذلم المعسكر ألجل يسقاط سنتانياهوس، كما ل  ُتجِد نفعات تظاهرة يسرازيل الكبرى، والتي شهدها 

الصهيوني والكارهين ميدان سيسحق رابينس بتل أبيت، حيث احتشد اآلالف من المريدين للمعسكر 



 
 
 
 

 

           41ص                                     3259 العدد:    91/3/5192 الخميس التاريخ:

لحزب الليكود بحج  المطالب  بالتغيير، ول  تنجح حمالت المعسكر االنتخابي ، التي ركزت معظ  
جهودها، باتجا  يسقاط سنتانياهوس ونزع شرعيته، تحت شعار لنحن أو ُه  ، وأيضات ل  تنجح مجموع  

وال الدول ، حسب تقارير مرااب الشازعات والقضايا ضد ، بشنن سول اإلدارة والفساد واإلسراف بنم
الدول  اإلسرازيلي، كما ل  ينجح الحفر أسفل ادمي سسارة نتانياهوس بسبب سيرتها المتسلط  والالمبالي  

 بالشعب اليهودي وال بالتقاليد التوراتي "
وعلى الصعيد الخارجي، أيضات ل  ينجح تدخل الواليات المتحدة الخفي في شنن يسقاط سنتانياهوس 

لّمح في يحدى رسازله التي أطلقها، بنن لكل العال  ضدنا ، وأحيانتا أشار بشكل واضح، عن حيث 
مؤامرة ُتحيكها يدارة الرزيس األمريكي سبارام أوباماس، كما ل  تنجح الضغوطات األوروبي  غير 
المباشرة والتي أشار يليها أيضات، بشنن دأبها على يسقاطه، كذلم فشلت كما بدا كل الدعوات 

 واالبتهاالت الفلسطيني  والعربي  في يسقاطه أيضات، وهكذا ُصِد  الكل"
ل  يتواف األمر عند هذا الحد، بل ازدادت الصدم  عندما بدأ سنتانياهوس يحصد أرباحات وافرة، حتى 

بتقدي  التهاني والتبريكات له،  -اعترافات بالهزيم -ابل أوانها، وتجّلت بعضها، بمبادرة سهيرتسوغس 
عت بال يرادة ستسيبي ليفنيس يلى غرس رأسها بين يديها، غضبات وغضاض ، وفي أسف سيازير وسار 

لبيدس زعي  حزب سهنام مستقبلس، بعد أن تجّرأ بقوله: سننسى سنتانياهوس فورات بعد االنتخابات، وكربٍح 
خسارتها حزب السال   باالستقال ، بعد  -رخر تجّلى في ايا  سزهافا غالزونس زعيم  حزب لميرتس

المزعج ، بتراجع عدد مقاعدها يلى أربع  مقاعد فقط، وجال الربح األكبر، من حيث تمكنه من تنفيذ 
أجندته السياسي  واالاتصادي  واالجتماعي  براحٍ  وُيسر، أكار من ذي ابل، في ضول أن كل من 

عاون مع سنتانياهوس من الواليات المتحدة ومجموع  دول االتحاد األوروبي، أبدت أنها على استعداد للت
 جديد"

واآلن بعد ما سبق، فإنه لن تنفع مقوالت، يسرازيل تعزل نفسها، أو يسرازيل اختارت العنصري  
واالحتالل واالستيطان، ول  تختر طريق المفاوضات، أو أن الحكوم  اليميني  سوف تِحل ِبعدة 

أو أنه يجب تغيير الشعب اإلسرازيلي  كوارث على المنطق  اريبات، أو أن سنتانياهوس يقود من الخلف،
بعد أن ت  وصفه بالشعب المريض"" يلخ، بعد أن فاز سنتانياهوس بجدارة وبشكٍل اانوني وأخالاي 

 31كزعي  أوحد إلسرازيل، من خالل حصوله على    -في نظر من انتدبو  على األال-أيضات 
 "5192مقعدات، في هذ  االنتخابات 
هكذا نتيج ، وشملته  الكآب  والحسرة معات، تمنوا تغيير الشعب تارة، وعد  أولزم الذين ُصدموا من 

يجرال انتخابات بعد اليو  تارةت أخرى، بسبب أنه  ال يمكنه  حمل سنتانياهوس على أكتافه  أو على 
الوبه ، لمدة رزاسي  أخرى تبلع أربع  دهور ال أربع  أعوا ، العتقاده  بننه أدخله  في الجحي  من 
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ع أبوابها، وبننه اد نقل يسرازيل بعد ست سنوات، من مكان  اتسمت باالمتياز مع المجتمع الدولي أوس
وخاص  الواليات المتحدة يلى عالاات متدهورة تباعات، ومن مقرب  التوصل يلى حلول بشنن القضي  

بإدخالها يلى الفلسطيني  يلى استبعاد أّي  حلول، وبدالت من أن ينقل الدول  يلى حال  األمن، اا  
 الخوف األكبر، ومن أنها دول  ديمقراطي  يلى دول  عنصري  ومتطرف "

ن كان ما سلف صحيحات، لكن وابل كل شيل فإنه ال يمكننا تجاهل ادرات سنتانياهوس السياسي  التي  وا 
 ، حتى عندما شعر بريح الهزيم  عشي 5111ما تزال تشهد نموات متزايدات منذ توليه رزاس  الحكوم  

االنتخابات، حيث بدا له أن حزب المعسكر سيُسد الفجوة، لكنه ل  يينس، حتى أابت بنن التقديرات 
حول ينهال مسيرته السياسي ، كانت ابل أوانها، وبنن في وسعه ايادة الدول  واإلجهاز على غرمال 

بالتعاون معه،  الداخل، وترويض من يريد ترويضه في الخارل، سيما وأنه مر بنا رنفات، استعداد الكل
ن كان من غير السهل عليه تشكيل الحكوم  خالل أسبوعين أو أكار، ألنها غير مضمون  له،  وا 
بسبب ارتكاز فوز  مقابل استمال  أصوات أحزاب اليمين، وليس أصوات اليسار، واأله  هو أنه يعل  

ها بمفرد ، وسوال من بما ستنتيه، من تحديات سياسي ، ويعل  بننها صعب  جدتات وبننه سيكون أمام
وأهمها: العملي   -سياسي  وأمني -ناحي  المكان  السياسي  لدول  يسرازيل، أو بالنسب  لقضايا مركزي  

السياسي  مع الفلسطينيين، العالاات مع الواليات المتحدة، العالاات مع مصر ودول الخليم وبعض 
اجه  مع حزب هللا اللبناني في الشمال، والصراع الدول العربي  األخرى، المسنل  النووي  اإليراني ، المو 

 مع حرك  حماس الفلسطيني  في الجنوب"
وعلى الرغ  من كل هذ  التحديات، فإن سنتانياهوس ال ُيخفي تعويله الجاّد، على مسنل  أن لديه حلفال 

ردني في المنطق ، وبشكل أساسي بين دول الخليم العربي  بشكٍل عا ، وهنا في الشرق، الملم األ
سعبدهللا الاانيس الذي يمتلم عالا  سياسي  باتجاهه، والرزيس المصري سعبد الفتاح السيسيس الذي 

بننه  سيعملون للتسهيل عليه  -في اعتقاد -صّرح مؤخرتا، بننه ُيداو  على التحّدث معه، باعتباره  
 بشنن استمرار زعامته وتمرير سياساته"

98/3/5192، "59موقع "عربي   
 
 مزيد من التطرفمطلوب  

 ألوف بن
في مركز االنتخابات التي تجري اليو  لأمس  يبرز ضعف الحزبان الكبيران الليكود والعمل" غياب 

" وهذا ما تسبب في انهيار اإلسرازيليحزب السلط  المهيمن هو الميزة البارزة في النظا  السياسي 
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ضات ما سيملي نتازم االنتخابات الحالي  االزتالف بعد اال من سنتين، ووفقا لالستطالعات، هذا هو أي
 ويميز تركيب  الحكوم  القادم "

األحزاب الكبرى ال يتستاير الناخبين وال تواظ لديه  تضامنا، ولذا فهي ل  تنجح في الراي يلى 
عضو كنيست  91نواة االزتالف الحكومي يستند على  أنالسلط  في السابق" طالما  أحزابمستوى 

تظل مشلول  تماما، تحت الفيتو المتبادل بين  أنها أو –فهي تنهار بذاتها  كما الحال اليو ،
 "أعضالها

المشكل  ليست بشخصيات القادة" لرزيس الحكوم  ورزيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، يوجد 
صوت عميق، مهارة تلفزيوني  وتجرب  غني ، واالستطالعات تشير يلى ان اغلب الجمهور يرى به 

لقيادة الدول " ولكن هذا ال يكفي من اجل ان يصوت المقترعون بشكل  األنسبوم  رزيس الحك
مقعدا، كما كان االمر لسابقيه في  21-41جماعي لحزب الليكود، ويمنحوا نتنياهو حزب سلط  بي 

هذا المنصب، والحديث يدور عن بن غوريون يلى اسحق رابين" خص  نتنياهو في االنتخابات 
وغ، يتسلح بننه ضد بيبي، ولكن الق الجمهور من رزيس الحكوم  الحالي ال ستالحالي ، يتسحق هر 

من اجل منح المعسكر الصهيوني نصرا « العمل حزب«بطااات يجعل الجمهور ينقضون على 
 الكنيست" أعضالحاسما وعدد كبير من 

  ويكاد الجمهور يجد صعوب  في االندفاع، حيث ان األحزاب الكبرى تظهران كطامعتين في السلط
مفاوضات مع الفلسطينيين عن االنسحاب من معظ  الضف   أداريكون الفارق بينها صفرا" فنتنياهو 

 ، وهرت«وال بوص »الغربي ، واآلن يعلن انه 
طردوا بالقوة من مقاعده ، األحزاب  أنوغ وتسيبي ليفني كانوا وزرال في حكومات نتنياهو، يلى س

، الليكود وي  تيد في 5111بعد االنتخابات لكاديما والعمل في الكبرى تميل يلى االرتباط ببعضها 
  بدال من عرض خالفات واضح  بين االزتالف والمعارض " الخصومات السياسي  ببساط  5193

تمرر يلى داخل الحكوم ، والموضوع الوحيد الذين ينجحون باالتفاق عليه هو الخرول للحرب مع 
 غزة"

يل ، هي التي تحس  االنتخابات، عد  المباالة في السؤال من يكون القل األصوات أنوالنتيج  هي، 
المؤسس  البارزين" الذين  أفرادموشيه كحلون،  أورزيس الحكوم  ويسلمون هذا الحس  ليازير لبيد 

ااصى اليمين واليسار ملتزم ، بدون مبرر، بدع   أحزابيتحولون في ليل  االنتخابات يلى اوريين" 
عسكرها" وكلما يقتربون من المركز السياسي، تضيع المبادئ وتستبدل بانتهازي  رزيس الحكوم  من م

 خالص "
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 أن، الذي من شننه األسلوباألحزاب الكبرى ترغب بالعودة يلى مكانتها التاريخي  عن طريق تغيير 
مطروح على جدول البحث فكرتان لتغييرات تشريعي : تركيب   اآلنيضعف خصومها الصغار" 

، وتشديد الشروط لحل الكنيست، بحيث األكبريث يت  تسليمها مباشرة لرزيس الكتل  الحكوم  بح
، كما ان «األكبرالحزب »سنوات كامل " نتنياهو وهرتصوغ يدعمان ارار  ألربعتستمر في السلط  

زعي  الليكود عرض من بداي  الحمل  تغيير نظا  الحك  كالموضوع الرزيسي الذي سينفذ ، في حال 
ت  يهماله ربما بسبب غياب االهتما  من ابل الجمهور، ولكنه  واألمر" أخرىاالنتخابات مرة فوز  في 

 حكوم  يت  تشكيلها" أي يطفو من جديد في  أنمن الممكن 
االحتمال لتغيير نمط الحك  هو صفر" في حال تمرير التغييرات المقترح ، فإن األحزاب الصغيرة 

رزيس الدول  على من يلقي مهم   أما تها السياسي : التوصي  ستفقد مصدر او  ألنهاسيت  تدميرها، 
، ال يوجد للحزبين الكبيرين 9111تشكيل الحكوم ، والتهديد الداز  بحل االزتالف" ولكن منذ العا  

في الكنيست" واألحزاب الصغيرة أيضات الق  من اجل ضمان حق الفيتو لها، ضد اي تغييرات  أغلبي 
 اتفاق ازتالفي" أيفي 

 بعد هذ  االنتخابات الحالي  ستوافق فجنة على االنتحار" أنهاومن الصعب االعتقاد 
الكبير اوتها، ويضمن استقرار وابات في السلط ، ال يت  من خالل هندس   لألحزابالحل الذي يعيد 

الليكود والعمل يعرضان رسازل مشتت ، ويركزون حمالته   أنتشريعي  بل بإصالح المنتم" طالما 
تخابي  على تبادل االفترالات ضد رؤسال األحزاب الخص  فإنه  سيبعدون عنه  الشبان االن

 المركز" أحزابيلى  واألصواتاألحزاب المتطرف ،  أحضانيلى  األيديولوجيين
وبرامم العمل  األيديولوجياسلط  كبرى، التي تتنافس فيما بينها على  أحزابتستحق  يسرازيل

زتالفات مستقرة" هذا لن يتحقق، على ما يبدو عندما تفتح الصناديق الواضح ، وتلتز  في مراكز ا
 هذا المسال"

98/3/5192هآرتس   
91/3/5192، القدس العربي، لندن  
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