
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 غزة حصار لكسر طريقة ألف لدينا: الزهار
 نتنياهو: الظروف ال تسمح بإقامة دولة فلسطينية والمستوطنات ال تشكل عائقًا أمام تحقيق السالم

 فد المنظمة يبحث مع حماس االنتخابات وأزمة الموظفين ومقترحات التهدئة: و "القدس العربي"
 من مقاربة جديدة لتحقيق السالم العربي: ال بد  نبيل 

 كي مون يطلب من نتنياهو تأكيد التزامه بدولة فلسطينية

أوباما يحذ ر نتنياهو من إعادة 
تقييم السياسة األمريكية تجاه 
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 "إسرائيل"سة األمريكية تجاه أوباما يحذ ر نتنياهو من إعادة تقييم السيا 
فادي أبو سعدى: هنأ رئيس الرئيس األمريكي باراك أوباما هاتفيا رئيس الوزراء اإلسررائيلي  -رام هللا  

بنيامين نتنياهو، بعد إعالن النتائج الرسمية بفوز حزبه الليكرود برأك ر المعاعرد فري انتتابرات الكنيسرت 
المتره الااتفيرة الليلرة  برم الما رية، أوم مكالمرة بينامرا منر  العشرين. وبحث أوباما مع نتنياهو فري مك

ما  بم تطاب نتنياهو أمام الكونغرس ال ي تحدى فيه اإلدارة األمريكية، وعارض فيه إبرام اتفاق بين 
"مجموعررة التمسررة ح واحررد" وبررين إيررران حرروم سررالحاا النررووي وعمليررة السررالم وتصررريحاته المتشررددة 

 السالم وفلسطينيي الداتم. عشية االنتتابات، بشأن
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ورغم أن االتصام لم يتجراوز البروتوكروم المتعرارف عليره، تاصرة بسربب التالفرات برين الررجلين، إال 
أن أوبامرررا اسرررتغم االتصرررام لياكرررد لنتنيررراهو مرررا سرررربته الصرررحف األمريكيرررة واإلسررررائيلية ترررالم األيرررام 

عمليررة السررالم ودراسررات تيررارات أترررى  ءإزاالما ررية، عررن عررزم اإلدارة إعررادة تعيرريم سياسررة إسرررائيم 
لعملية السالم، لدفعاا  دمًا. كما عبر أوباما عن احتجاجه على تصريحات صدرت عن نتنيراهو  رد 

 .1491إ امة دولة فلسطينية و د فلسطينيي 
أوباما أبلغ نتنيراهو برأن  إنونعلت صحيفة "جيروزاليم" عن مساوم لم تسمه في البيت األبيض العوم "

يات المتحدة م طرة إلعادة تعييم تياراتنا بعد موا ف رئيس الوزراء وتعليعاتره حروم حرم الردولتين الوال
 وك لك تعليعاته حوم العرب اإلسرائيليين".

 21/3/2112القدس العربي، لندن، 
 

 : وفد المنظمة يبحث مع حماس االنتخابات وأزمة الموظفين ومقترحات التهدئة"القدس العربي" 
اور: علمت "العدس العربي" من مساوم فلسطيني رفيع في ال فة الغربية أن ال أشرف-غزة 

اتصاالت بدأت بالفعم مع حركة حماس، لترتيب زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى غزة، 
وسيحدد موعد الزيارة غدا األحد، ععب اجتماع أع اء ه ا الوفد ال ي يرأسه عزام األحمد ع و 

كة فتح ومساوم ملف المصالحة. وأكد المساوم أن الوفد سينا ش عدة ملفات اللجنة المركزية لحر 
مامة أبرزها االنتتابات وأزمة موظفي غزة، وك لك مبادرة "التادئة الطويلة" التي عر تاا ماترا 

 أطراف دولية على حركة حماس.
ورة  رار و ام المساوم إن أع اء من الوفد اتصلوا بحركة حماس ليم التميس، وو عوهم في ص

اللجنة التنفي ية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي أكدت على  هاب الوفد إلى غزة، مشيرا إلى أن 
جاات االتصام ه ه سبق وأن  امت باالتصام في و ت سابق بحركة حماس للتنسيق لا ه الزيارة 

 ين فتح وحماس.التي كان من المفترض أن تتم  بم شارين، غير أناا أجلت بسبب تفا م التالفات ب
ه ا المساوم أكد أن مساولي حماس ال ين أجريت معام االتصاالت رحبوا بالوفد، وعبروا عن أملام 
في أن يتم تالم الزيارة العبور بالمصالحة إلى طريق أك ر صالبة، من تالم إتمام با ي ملفاتاا. 

جاهزة في و ت  ريب،  وأشار إلى أن العيادة الفلسطينية تأمم في أن تكون المصالحة بشكم عام
 لمواجاة ال غوط اإلسرائيلية، في ظم عودة  وى اليمين اإلسرائيلي المتطرف إلى الحكم.

ورجح ه ا المساوم الكبير في منظمة التحرير أن تشاد األيام المعبلة، و فا للتراشق بين حركتي فتح 
التالفات العائمة  وحماس، تاصة وأن وفد المنظمة سيبحث إلى جانب ملفات المصالحة، تطويق

بين الحركتين، التي شادت األسبوع الما ي انفجارا جديدا، باتاام أجازة أمن حماس، أجازة أمن 
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السلطة، بالعمم على زعزعة أمن غزة وبث حالة من الفو ى، من تالم عمليات تفجير. وتبادلت 
 الجديد. الحركتان على مدار األسبوع الما ي االتاامات بشكم حاد، بعد تفجر التالف

 21/3/2112القدس العربي، لندن، 
 

 في االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" "إسرائيل"الرجوب يوقع على مشروع قرار بتعليق عضوية  
و ع رئيس اتحاد كرة العدم اللواء جبريم الرجوب أمس على مشروع  رار فلسطيني  :العدس المحتلة

الفيفا" للتصويت عليه أواتر أيار المعبم. ويطالب مشروع سيعدم لكونغرس االتحاد الدولي لكرة العدم "
العرار رسميا بتعليق ع وية اسرائيم في "الفيفا" الى حين التزاماا بالعوانين واألنظمة التي تم تحديدها 

 في  ال ة عناصر اساسية.
 21/3/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 يمكن ألحد االنتقاص منها أو مصادرتهاالمجلس الوطني في ذكرى الكرامة: حقوق شعبنا ال  

أكد المجلس الوطني الفلسطيني في ال كرى السابعة واألربعين لمعركة الكرامة،  بات المو ف  :عمان
الفلسطيني في تمسكه بحعو ه الوطنية وفي معدمتاا دحر االحتالم وتحعيق الحرية واالستعالم، 

ردني البطم والفدائيين الفلسطينيين في معركة مست كرًا ما حععته ت حيات الشاداء من الجيش األ
 الكرامة دفاعًا عن كرامة األمة وعزتاا.

عن  عته المطلعة بعدرة شعبنا على مواصلة الن ام  أمسوأعرب المجلس في بيان صدر عنه 
والصمود في وجه التحديات والصلف والتنكر اإلسرائيلي لحعو نا، ماكدا أن تلك الحعوق ال يمكن 

 تعاص مناا أو مصادرتاا، فإرادة شعبنا صلبة وعصية على الكسر أو اإلنحاء.ألحد االن
وشدد المجلس الوطني على رف ه لكم التصريحات والموا ف الصادرة عن  ادة االحتالم بشأن حعنا 
في إ امة دولتنا على أر نا، داعيا المجتمع الدولي وماسساته  ات الصلة إلى و فة جدية في وجه 

بعد نتائج االنتتابات اإلسرائيلية األتيرة والتحرك العاجم لو ع نااية لالحتالم بعد  االحتالم تاصة
أن تكشفت كم األوراق والوجوه والموا ف الحعيعية والعنصرية الاوجاء للمساولين اإلسرائيليين  بم 

 وبعد وتالم الحملة االنتتابية اإلسرائيلية.

 21/3/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 باش: القيادة الملتصقة بالشعب ال يهمها خزعبالت "المعوقين"اله 
محمود الاباش  ا ي   اة فلسطين، ومستشار الرئيس للشاون الدينية إن  .أكد د :رام هللا

عن تعاده بعدم  يام دولة فلسطينية  تصريحات زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو التي تراجع فياا
، تنياهو ترجمة أ واله إلى أفعام إن كان صاد ًا في مساعيه نحو السالملن تنطلي على أحد، مطالبًا ن

 ماكدًا أن الكالم المعسوم والعبارات التادعة والوعود الم للة لم تعد تنطلي علينا.
وشدد الاباش تالم تطبة الجمعة، من مسجد الرئيس ياسر عرفات في معر المعاطعة برام هللا 

فلسطينية، على أن العيادة الفلسطينية ست هب إلى كم مكان في بح ور الرئيس عباس والعيادة ال
 الدنيا من أجم انتزاع حعوق الشعب الفلسطيني، وستالحق االحتالم وتحاصره وتعاومه.

و ام:" ان اإلسرائيليين لن يحصلوا على السالم  بم حصوم الشعب الفلسطيني على حعو ه كاملة، 
  بم ان تعوم دولة فلسطين.كما لن يكون هناك استعرار في المنطعة 

وهاجم الاباش بشدة من وصفام بشر مة  ليلة من المنافعين والمرجفين واألفاكين في الجانب 
الفلسطيني ال ين يكررون تصريحات "ليبرمان ونتنياهو وبنيت" بالتاجم على الرئيس محمود عباس 

اعيًا إياهم بأن يكفوا عن ليشكلوا طعنة للعيادة في الظار وهي تواجه االحتالم من كم جانب، د
 تزعبالتام وأراجيفام وأباطيلام عن العيادة والشعب.

دور ليبرمان عن  رورة عزم جوأ اف: "في الو ت ال ي يتحدث فيه وزير التارجية اإلسرائيلي أفي
الرئيس محمود عباس وتشكيم  يادة فلسطينية جديدة، يترج بعض األشتاص من ه ا الفريق الشا  

وأشار، إلى أن أحد هاالء  ني ليتحدث في السياق نفسه، ويااجم الرئيس ويدعو لعزله".عن الكم الوط
عا ة اإلعمار وألصعاا بالرئيس عباس،  المعو ين ترج ماترًا ليبرئ إسرائيم من جريمة حصار غزة وا 

 ه عندما  ام:" إن اسرائيم ال تريد ه ه اآللية المجحفة في إدتام مواد اإلعمار لغزة، ال ي يفرض ه
اآللية هو الرئيس عباس والعيادة الفلسطينية"، مستغربًا من  لك المعوق ال ي استشاد ا نين من أبنائه 

 في الحرب بتبرئة إسرائيم وتحميم المساولية للرئيس عباس  ائد الشعب الفلسطيني.
 21/3/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 غزة حصار لكسر طريقة ألف لدينا: الزهار 

 سيكسر، غزة  طاع على المفروض الحصار إن الزهار محمود حماس حركة في العيادي غزة:  ام
ن  أنعاض على الما ية، الليلة ألعاها، كلمة تالم الزهار وأكد .لرفعه وسيلة ألف تمتلك حركته وا 

 .غزة لعطاع حصارها" إسرائيم" تواصم بأن تعبم لن حركته أن غزة، مدينة وسط الشافعي مسجد
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 وحماس المأكوم، العصف معركة في جيداً  عرفتمونا لعد: " ائالً  االحتالم لدولة حدي ه الزهار ووجه
 المعاومة أن إلى وأشار ".غزة عن الحصار وترفعوا تتعظوا أن وعليكم معتم، في أمنكم نظرية  ربت

 .ومعاونيه االحتالم أنف رغم إلياا ستصم أناا ماكداً  المحتلة ال فة عن تتتلف لن غزة  طاع في
 تنساهم لن حركته أن االحتالم سجون في الفلسطينيين األسرى الزهار وطمأن . وله حد على

 .األحرار وفاء صفعة في كما وستحررهم
 حماس أن مبيناً  لتتحسن، عادت العربية الدوم وبعض حماس حركة بين العال ة أن إلى ولفت

 . لك ألجم جادها ستعمم
 صوب موجاة حماس استراتيجية ألن كان، ماما جندي ألي جهتو  أن يمكن ال بند يتنا: " ائالً  وتتم

 تحععه انتصار كم ألن ومعاومتاا؛ استراتيجيتاا تغير لن حركته أن مبيناً  ،"فعط اإلسرائيلي االحتالم
 .واإلسالمية العربية لألمة شرف بم ابة

21/3/2112لإلعالم،  الفلسطيني المركز  
 

 العالج بغرض رةالقاه من قادماً  الدوحة يصل مرزوق أبو 
 العطرية العاصمة إلى الجمعة، مرزوق، أبو موسى حماس حركة في البارز العيادي غزة: وصم

 في زهري، أبو سامي حماس حركة باسم المتحدث و ام .العالج بغرض العاهرة؛ من  ادما الدوحة
 اليوم وحةالد إلى ووصم العاهرة، المصرية العاصمة غادر مرزوق أبو" إن": األنا وم"لر تصريح
 ".جراحية عملية إجراء بغرض الجمعة
 حماس حركة  ادة أكبر من عدد فياا يعيم التي للدوحة، مرزوق أبو باا يعوم التي األولى الزيارة وه ه

 السياسي المكتب وع واً  مشعم، تالد للحركة السياسي المكتب رئيس أبرزهم ومن السياسيين،
 .نصر ومحمد الرشق، عزت للحركة
 البري رفح معبر عبر العاهرة إلى غزة  طاع بمغادر مرزوق ألبو سمحت المصرية سلطاتال وكانت
 .الطبي العالج لتلعي الما ي ال اني كانون/ يناير شار نااية

21/3/2112لإلعالم،  الفلسطيني المركز  
 

 فلسطينية للمخيمات البناء مواد العليا: الجيش اللبناني يسمح بإدخال المتابعة لجنة 
  رار عن بلبنان، الفلسطينيين لالجئين وصور صيدا متيمي في" العليا المتابعة لجنة" أعلنت بيروت:
 .إلياا البناء مواد إدتام تصاريح منح استئناف الجيش
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 الموافعة بعراره اللبناني الجيش من رسمياً  تبّلغت إناا الجمعة، عناا صدر بيان في اللجنة، و الت
 متبعة كانت التي التصاريح آلية  من وصور صيدا متيمي إلى البناء مواد إدتام استئناف على

 .المتيمين في الفلسطينية المنازم من المئات وتأهيم صيانة إعادة على العمم إلى ليصار سابعًا،
 ومداتم حواجز على اإلجراءات أن الفلسطينيين لالجئين السياسية العوى أّكدت جانباا، من

 .است ناء دون المتيمات كم في الطبيعي و عاا إلى وتعود تتفيفاا يتم سوف المتيمين
 العوى أجرتاا ولعاءات اتصاالت سلسلة بعد الملف ه ا مع التعاطي في االنفراجة ه ه وجاءت
 .اللبناني الجيش  يادة مع المتيمات في األهلي العمم ولجان الفلسطينية السياسية

21/3/2112لإلعالم،  الفلسطيني المركز  
 

 وف ال تسمح بإقامة دولة فلسطينية والمستوطنات ال تشكل عائقًا أمام تحقيق السالمنتنياهو: الظر  
تم أبيب: أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه مرن المسرتحيم فري الظرروف الحاليرة إ امرة 

وجرروب تغييرر هر ه الظرروف بشرركم جر ري مرن أجرم إتاحررة الفرصرة أمرام إ امررة  دولرة فلسرطينية، ماكرداً 
 م ه ه الدولة. غير أن رئيس الوزراء شدد في حرديث لذ اعرة العامرة األمريكيرة علرى أنره لرم يتراجرع م

علررى أنرره ال يايررد حررم الدولررة  عررن الموا ررف الترري عبررر عناررا فرري تطابرره بجامعررة بررار إيررالن، مشرردداً 
حكومررة الواحرردة للشررعبين، فرري و ررت  ررام فيرره مسرراعدوه إن نتنيرراهو سيسررعى إلررى االنتارراء مررن تشرركيم ال

 ."إسرائيم"الجديدة في  كرى استعالم 
 و ام نتنياهو في التصريحات التي أوردتاا اإل اعة اإلسرائيلية، أمس، إن المستوطنات ال تشكم عائعاً 
أمام السالم، ألن معظم أعمام البناء تتم في الكتم االستيطانية التي ستبعى تحت السيادة اإلسرائيلية، 

 ة التي  د يتم إتالاها.وليس في النعاط االستيطاني
بتصررروص مرررواطني  "إسررررائيم"وبتصررروص التصرررريحات التررري أدلرررى بارررا يررروم االنتتابرررات العامرررة فررري 

إسرائيم العرب،  ام نتنياهو إنه ح ر من إ دام معسكر اليسار على استتدام أموام تلعاهرا مرن جارات 
ه. وأكرد التزامره برعايرة مصرالح أجنبية بغية نعم مواطنين مناوئين له إلى مراكرز اال ترراع ليصروتوا  رد

 جميع مواطني الدولة ياودا وعربا، على حد سواء.
 21/3/2112 ،الشرق األوسط، لندن

 
 حملة مبنية على كثير من األكاذيب والمخاوف والعداوة عدنجح نتنياهو ب :هرتسوغ 

العيام بدور يتسحاق هرتسوغ، أوم من أمس، أنه سيتولى  اإلسرائيلي حزب العمم رئيستم أبيب: أكد 
عرن المعار رة التري تم رم تيراري اليسرار والوسرط فري  زعيم المعار ة العدواني. و ام هرتسوغ متحد اً 



 
 
 
 

 

           9ص                                     3223 العدد:    21/3/2112 السبت التاريخ:

أوم معابلررة منرر  االنتتابررات الترري جرررت ال ال رراء الما رري: "نحررن اليرروم معسرركر كبيررر للغايررة، وسرريحتم 
لررن تررتمكن مررن إعطرراء هرر ا المعسرركر مو ررع المعار ررة، وسررنتحدى الحكومررة اليمينيررة المحرردودة الترري 

شعب إسرائيم الحلوم التي يحتاجاا"، م يفا أن نتنياهو فاز باستتدام تكتيكات التتويف التي ج بت 
 .اليمين اإلسرائيلي، مما أ عف دعم الفصائم المتشددة األصغر حجماً 

ة مبنيرة و ام هرتسوغ لراديو الجيش اإلسرائيلي: "لعد نجح نتنياهو ببسراطة فري األيرام األتيررة مرن حملر
علررى ك يررر مررن األكا يررب والمترراوف والعررداوة، ومررا إلررى  لررك، فرري اإلطاحررة ببينررت، وايلرري يشرراي، وأن 

 يأت  من درعي ومن ليبرمان".
 21/3/2112 ،الشرق األوسط، لندن

 
 الجهاز القضائي والجمعيات ويهودية الدولة على طاولة الحكومة الجديدة 

لية بنيررامين نتنيرراهو لررم يبرردأ المفاو ررات االئتالفيررة بشرركم أن رئرريس الحكومررة اإلسرررائيمررن رغم علررى الرر
رسمي بعد، إال أن التعديرات تشير إلى أن حكومة اليمين التي ستتشكم ستكون  رادرة علرى المصراد ة 

سعاط مشاريع العوانين التي تعار اا عن جدوم األعمام.  على العوانين التي ترغب باا، وا 
باتجاه سن  وانين إلجرراء  كومة اليمين التي ستتشكم ستدفع مجدداً وتشير تعديرات إسرائيلية إلى أن ح

تغييرررر فررري المحكمرررة العليرررا، والت رررييق علرررى منظمرررات حعررروق اإلنسررران والررردفع بمشرررروع االسرررتيطان، 
 و وانين أترى  ات صلة بتغيير الو ع الراهن في شاون الدين والدولة.

، إلررى أن الحكومررة السررابعة وجرردت 21/3 معررةوفرري هرر ا السررياق أشررار تعريررر نشرررته "هرر رتس"، يرروم الج
صررعوبة فرري فرررض إصررالحات  ررد المحكمررة العليررا وفرري مجررام الرردين والدولررة بسرربب المواجاررات بررين 

 الليكود و"يسرائيم بيتينو" و"البيت الياودي" من جاة، ومن جاة أترى "يش عتيد" و"هتنوعاه".
اون التشرريع الجديردة  رد تفتعرد إلرى الكروابح، ونعلت عن وزير فري الحكومرة  ولره إن اللجنرة الوزاريرة لشر

وأنه من المحتمم أن يتحوم موشي كحلون وبيني بيغين إلى معار ة في داتم اللجنرة، وتاصرة بمرا 
وأ اف أن وزير الع اء العادم، ال ي سيكون رئيس اللجنة الوزارية للتشرريع،  يتصم بالمحكمة العليا.

للع راء وهرو  و ام "هناك فرق كبير برين تعيرين بيغرين وزيرراً  سيكون له دور في الدفع بعوانين متتلفة.
يعتبرر أحرد المردافعين عرن المحكمرة العليرا، وبرين ع رو الكنيسرت يراريف ليفرين حيرث أن األتيرر لديره 

عمم فري واليرة الحكومرة الجديردة علرى يوكران ليفرين نفسره  رد صرره بأنره سر أجندة وا حة  د العليرا".
إلحررداث تغييررر فرري المحكمررة العليررا، بادعرراء أن الحررديث عررن حكومررة الرردفع بإصررالحات بعيرردة المرردى 

وبحسربه فمرن الممكرن  لدياا فرصة لر"العيام بأمور كبيرة لم تكن  ادرة على تنفي ها في الواليرة السرابعة".
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إحررداث تغييرررات فرري الجارراز الع ررائي، ب ررمناا إلغرراء ماسسررة تعيررين رئرريس المحكمررة العليررا، وتغييررر 
 تعيين الع اء وتعسيم صالحيات المستشار الع ائي للحكومة وطريعة انتتابه.تركيبة اللجنة ل

بعانون أساس " ومية/ياودية الدولة"،  من جاته يعتعد الوزير يوفام شطاينتس أن الليكود سيدفع مجدداً 
فرري حررين أكررد "البيررت الياررودي" أنرره سرريعمم فرري مجررام " ررانون الجمعيررات"، و لررك بارردف منررع إمكانيررة 

، ومنررع "إسرررائيم"دي إسرررائيلي للمحاكمررة فرري هيئررات   ررائية دوليررة، ومنررع الرردعوة لمعاطعررة تعررديم جنرر
 علياا. %92تجنيد تبرعات من دوم أجنبية و لك من تالم فرض  رائب بنسبة 

إلغااهررا،  فرري المعابررم، هنرراك  ال ررة  رروانين مركزيررة  رردماا "يررش عتيررد" و"هتنوعرراه" مررن الممكررن أن يررتمّ 
. ونعم فري هر ا وزيراً  11لغاء العانون ال ي يحدد عدد الوزراء بحيث ال يزيد عن حيث يدرس الليكود إ

 .وزيراً  22السياق عن مصادر في الليكود أن نتنياهو ينوي زيادة العدد إلى 
كما من المتو ع أن يلغي االئتالف الجديد الععوبات الجنائية في  انون التجنيد، ال ي عمم عليه "يش 

الحريدية إلرى االن رمام إلرى  األحزاب د صره بأنه ينوي إلغاء ه ا العانون لدفع  عتيد". وكان نتنياهو
حكومتررره. وترررالم الحملرررة االنتتابيرررة  رررام نتنيررراهو إن "اليارررودي يجرررب أال يررر هب إلرررى السرررجن بسررربب 

ه أن يتم إلغاء " انون التاّود" )التحوم إلى يارودي  والر ي برادر إلير ومن المتو ع أي اً  ".ةدراسته للتورا 
 ع و الكنيست إليعيزر شطيرن من "هتنوعاه".

 21/3/2112 ،48عرب 
 

 وخالفات حول حقيبتي "الدفاع" و"الخارجية" اإلسرائيليةبدء الصراع على توزيع الحقائب الوزارية  
 ررام تعريرررر صرررحفي، يرروم الجمعرررة، إن رئررريس حررزب "البيرررت اليارررودي"، نفتررالي بينرررت، سيحصرررم علرررى 

فرإن  nrgنيامين نتنياهو المعبلة. ووفعرا لصرحيفة "مراكور ريشرون" ومو رع حعيبة التارجية في حكومة ب
عرن "الشرتات، اإلعرالم، شراون  بينت يطالب بتوسيع صالحيات حعيبة التارجيرة بحيرث يكرون مسراوالً 

هو ال يوافرق علرى  لرك، و رام معربرون منره إن "بينرت لرم يسرتوعب االعدس". لكن على ما يبردو أن نتنير
 ".نائباً  12عد رئيس حزب ي م بعد حعيعة أنه لم ي

وفرري مرروازاة  لررك، أفررادت وسررائم إعررالم إسرررائيلية بررأن عررددا مررن  يرراديي حررزب الليكررود الحرراكم، وبيررنام 
 الوزراء سيلفان شالوم وغلعاد أردان، ويوفام شطاينيتس، يطالبون بالحصوم على حعيبة التارجية.

الحرررالي، موشررريه يعلرررون،  دفاعبأيررردي وزيرررر الررر ، يبررردو أن نتنيررراهو سررريبعياادفاعوفيمرررا يتعلرررق بحعيبرررة الررر
دور ليبرمران، بالحصروم علرى هر ه الحكومرة، جرويرفض بشردة طلرب رئريس حرزب "يسررائيم بيتينرو"، أفي

 تاصة بعد أن تحوم إلى واحد من أصغر األحزاب في الكنيست.
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لعررديم، رئرريس ، إن ليبرمرران التعررى فرري األيررام الما ررية مررع صررديعه االجمعررة و كررر تعررارير إعالميررة، يرروم
معابرم الحصروم علرى  دفاعحزب شاس أرييه درعي، وأن األتير نصح ليبرمان بالتنرازم عرن حعيبرة الر

 حعيبة ا تصادية كبيرة.
مررن نتنيرراهو هررو رئرريس حررزب "كوالنررو"، موشرريه  ويبرردو فرري هرر ه األ نرراء أن الوحيررد الرر ي تلعررى عر رراً 

 كحلون، ال ي عرض عليه نتنياهو حعيبة المالية.
 21/3/2112 ،48عرب 

 
 "قضي علينا" خطة نتنياهو للفوز باالنتخابات 

 بم أيام من فتح صناديق اال تراع وتوجه الناتبين نحوهرا، بردأ نتنيراهو حملتره االنتتابيرة المبنيرة علرى 
الترهيب والتتويف والتي أعطاها المحللون العنوان "  ي علينا"، واستعمم تاللاا نتنياهو العرب في 

 ت المتحدة وأوروبا والسلطة الفلسطينية وعزمي بشارة كفزاعات ليكسب األصوات.الداتم والواليا
، أصرربحت معنررى الجملررة الترري  الاررا لينررين "كلمررا زادت األمررور سرروءاً  تمامرراً  أدركويبرردو أن نتنيرراهو  ررد 

أف ررم"، فبحسررب مررا  كررره المحلررم السياسرري فرري "هرر رتس" يرروم الجمعررة، يوسرري فيرتيررر، وصررم لطاولررة 
مرن المسرتطلعين يعتعردون  %21أيام من االنتتابات اسرتطالع داتلري، جراء فيره أن  11بم نتنياهو  

أن نتنيررراهو هررررو مررررن سيشرررركم الحكومررررة، عنرررردها  رررام نتنيرررراهو: "علينررررا أن نعلررررم النسرررربة إلررررى مررررا دون 
وفرري هرر ه المسررألة، أظاررر نتنيرراهو أنرره أك ررر مررن يفاررم نفسررية المجتمررع اإلسرررائيلي وكيرررف  ".%21الررر

صررويت لصررالحه، للمرررة الرابعرررة علررى الترروالي، حيررث اسرررتغم  ررعف تواجررد حزبرره الميرررداني يوجارره للت
تالم فتررة الحملرة االنتتابيرة لتحعيرق اإلنجراز. وبنرى نتنيراهو حملتره االنتتابيرة علرى درايرة مسربعة أنره 
كلمرا  لررت  وترره االنتتابيررة فرري اسررتطالعات الررأي، زادت فرصرره بررالفوز إ ا اسررتغم الطريعررة الصررحيحة 

 لتلق تسونامي يجرف األصوات لناحيته.
ووفر نتنياهو كم  واه وحيله حتى األيام األتيرة من الحملة االنتتابية، عندما جاءت النتائج التي كان 
ينتظرهرررا مرررن اسرررتطالعات الررررأي ليبررردأ تطتررره، إ  منحرررت نترررائج اسرررتطالعات الررررأي التفررروق للمعسررركر 

لمحللون أن نتنيراهو وحزبره يمكرن أن يحصرلوا علرى أ رم الصايوني بأربعة معاعد على الليكود، و ام ا
ود ت ساعة الحسم لدى نتنياهو  بم أربعرة أيرام مرن انتتابرات الكنيسرت، يروم الجمعرة  .مععداً  21من 

الرررر ي سرررربق االنتتابررررات برررردأ نتنيرررراهو بحملترررره االنتتابيررررة "  رررري علينررررا"، حيررررث جمررررع كررررم راسرررراء 
يجراد المستوطنات و ام لام ببساطة أنه يعتره عل يام حزم أمتعتام والبدء بالرحيم عرن المسرتوطنات وا 

مكررران للعررريش، "يريررردون إسرررعاطي، لررريس بسرررببي برررم بسرررببكم، ال تظنررروا أن رأسررري هرررو المطلررروب هنرررا، 
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الحكومرات األجنبيرة واألوروبيرة، المليراردات مرن الواليرات المتحردة والمكسريك، عزمري بشرارة مرن  طرر، 
 بيوتكم، يريدون أرض آبائنا".السلطة الفلسطينية، جميعام يردون 

بار ه الكلمرات وهرر ا األسرلوب، اسررتطاع نتنيراهو صررنع موجرة جارفرة تجرررف فري طريعاررا كرم األصرروات 
لصالح حزبه، وتالم ناار االنتتابات بدأ بحملة ترهيرب أترر لجمارور مصروتيه، واسرتعمم هر ه المررة 

لصرررناديق اال ترررراع جماعرررات فزاعرررة المرررواطنين العررررب فررري الرررداتم، حيرررث  رررام إن العررررب يتوجارررون 
جماعات من أجم إفشاله، األمر ال ي ساعد في تعوية الموجة التي صنعاا  بم  لك وأكسبته عشرات 

 اآلالف من األصوات. 
 21/3/2112 ،48عرب 

 
 والواليات المتحدة مستمرة بكل قوة "إسرائيل"العالقات األمنية بين  :عاموس جلعاد 
اإلسرائيلية عاموس جلعاد إن العال ات  دفاعياسية واألمنية في وزارة ال ام رئيس الايئة الس: وكاالتال

أن كررم الماشرررات ترردم علررى أن هرر ا  األمنيررة بررين بررالده والواليررات المتحرردة مسررتمرة بكررم  رروة، م رريفاً 
مررررن أالو ررررع سيسررررتمر، وأكررررد فرررري حررررديث إ اعرررري أن للعال ررررات األمنيررررة مسرررراهمة كبيرررررة فرررري  ررررمان 

 "إسرائيم". 
 21/3/2112 ،شارقةالخليج، ال

 
 نتنياهو وسياستهمن  انتقادات إسرائيلية لمواقف واشنطن 

اتامرت أوسراط سياسرية إسررائيلية اإلدارة األمريكيرة بأنارا، بتوجياارا انتعرادات : أسعد تلحمي –الناصرة 
لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو وسياسته، إنما تبغي صرف األنظار عن المفاو ات التي 

نتائجاررا. وأ ررافت، بحسررب اإل اعررة  "إسرررائيم"جرياررا مررع ايررران فرري شررأن الملررف النررووي الترري تتشررى ت
تسرروية تعررّرض أمناررا للتطررر، وأنرره يتوجررب  "إسرررائيم"العامررة، أنرره ال يمكررن لواشررنطن أن تفرررض علررى 

، أن ي رغط علررى "إسررائيم"علرى المجتمرع الردولي برداًل مرن البحرث عررن حجرج لممارسرة  رغوط علرى 
السررلطة الفلسررطينية محمررود عبرراس "الرر ي هرررب مررن طاولررة المفاو ررات وأبرررم تحالفررًا مررع حركررة  رئرريس

 في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي. "إسرائيم" حماس، ويتحرك  دّ 
 21/3/2112 ،الحياة، لندن
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 الحكومة الجديدة ستبقي المصلحة القومية واألمنية في رأس اهتماماتها :زئيف ألكين 
"ليكررود" اإلسرررائيلي، رئرريس لجنررة التارجيررة واألمرررن حرررزب  ررام العطررب فرري : أسررعد تلحمرري –ة الناصررر 

حزبررره، بنيرررامين نتنيررراهو، حصرررم علرررى "تفرررويض الناترررب"  رئررريسالبرلمانيرررة، النائرررب زئيرررف ألكرررين إن 
"ليكود" يرفض االنسحاب من مستوطنات في  أناإلسرائيلي بمواصلة السياسة التي يامن باا، م يفًا 

ة الغربية المحتلة أو تجميد البناء فياا، ويرفض أي ًا تعديم مبادرة حسن نية تتم م باإلفراج عن ال ف
 " تلة" فلسطينيين.

وأ اف في حديث لذ اعة العامة أمرس إن رئريس الحكومرة لرم يعصرد فري تصرريحاته، ترالم المعركرة 
ما عنى أنه "ال يجوز فري الو رع االنتتابية، أنه ينأى بنفسه عن حم الدولتين في المستعبم البعيد، إن

الراهن إتالء أراٍض )محتلة  ألن معنى  لك سيطرة اإلسالم الراديكالي عليارا، ونحرن فري ليكرود نردعم 
را ررة  هرر ا المو ررف". وتررابع أن إتررالء مسررتوطنات  طرراع غررزة "تسرربسب بتعزيررز  رروة اإلسررالم الراديكررالي وا 

ديررردة سرررتبعي المصرررلحة العوميرررة واألمنيرررة فررري رأس دمررراء إسررررائيلية وفلسرررطينية". وزاد أن الحكومرررة الج
 اهتماماتاا، و"ه ا ما  اله الناتب اإلسرائيلي أي ًا".

 21/3/2112 ،الحياة، لندن
 

 الضفة بزيد من وتيرة االعتقاالت ي واالحتالل "األقصى"خروجهن من  لدىأربع مرابطات  اعتقال 
المداهمة واالعتعام التي تمارساا دون تو ف، رام هللا: صعدت  وات االحتالم اإلسرائيلي من عمليات 

في متتلف مدن و رى ومتيمات ال فة الغربية المحتلة، و لك استعدادًا لتنفي  السلطة الفلسطينية 
 رار و ف التنسيق األمني ال ي اتت ه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية  بم أيام، بحسب 

 إسرائيلية.التصريحات الصادرة عن مصادر عسكرية 
وشاد اليومان الما يان اعتعام سلطات االحتالم لعشرات الفلسطينيين، سواء ممن تعتبرهم من 
المعاومة الفلسطينية، وشاركوا في عمليات  د  وات االحتالم، أو من طلبة الجامعات النشطاء، 

 حتى الصحافيون طالتام االعتعاالت في األيام الما ية.
العدس المحتلة، أربع مرابطات من المدينة المعدسة، لدى تروجان من  واعتعلت شرطة االحتالم في

المسجد األ صى المبارك. و الت الناطعة باسم شرطة االحتالم في بيان لاا:" لعد جرى إيعاف أربع 
معدسيات من سكان حي الطور والبلدة العديمة من العدس، وادعت أن االعتعام جاء بسبب "تشويش 

ادية للسياه"، في إشارة إلى اال تحامات المستمرة التي ينع ها المستوطنون الياود على الزيارات االعتي
 من المتطرفين.

21/3/2112القدس العربي، لندن،   
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 األسبوعية الضفةمسيرات االحتالل قمع عشرات اإلصابات خالل  

ر ال م مندوبو"األيام"، "وفا": انطلعت في ال فة الغربية المحتلة، أمس، مسيرات راف ة لجدا
العنصري واالستيطان التي تنطلق كم أسبوع في مناطق التماس مع االحتالم "اإلسرائيلي"، وتتلم 
المسيرات مواجاات مع  وات االحتالم أسفرت عن إصابة العشرات باالتتناق تالم  مع االحتالم 

للدموع، جراء لاا، وأصيب عشرات الفلسطينيين والمت امنين األجانب بحاالت اتتناق بالغاز المسيم 
 مع  وات االحتالم "اإلسرائيلي" مسيرة نعلين األسبوعية، شمام غرب رام هللا، كما أصيب العشرات 

 بحاالت اتتناق بالغاز المسيم للدموع، في مسيرة بلعين األسبوعية.
شبان بجروه والعشرات باالتتناق تالم مواجاات اندلعت في متيم الجلزون وبلدة سلواد  1صيب وأ

 النبي صالح شمام مدينة رام هللا ععب  مع  وات االحتالم مسيرات منددة باالحتالم فياا.  و رية
 .محافظات العدس ورام هللا والبيرة، و لعيلية، والتليم، ونابلس، وبيت لحموترجت المسيرات في كافة 

21/3/2112األيام، رام هللا،   
 

 ورين في الضفةمناورات إسرائيلية قرب غزة ومستوطنون يقتحمون قرية ب 
ا تحمت  وات كبيرة من جيش االحتالم والمستوطنين  رية عراق بورين جنوب نابلس في : وكاالت

ال فة الغربية، بعد  يام شبان فلسطينيين بحرق كرافان داتم مستوطنة "براخ" العريبة من العرية، 
عرية، وسط إطالق و الت وسائم إعالم فلسطينية، إن  وات االحتالم فر ت منع التجوام على ال

 للرصاص والعنابم الغازية باتجاه المنازم.
على صعيد آتر،  كرت مصادر فلسطينية إن الجانب اإلسرائيلي أبلغ الفلسطينيين بأنه سيجري 
مناورات عسكرية على طوم السياج األمني مع  طاع غزة غدا )األحد . و الت المصادر إن جااز 

د منارات عسكرية "إسرائيلية"، من معبر بيت حانون "ايرز" شماال االرتباط الفلسطيني تم إبالغه بوجو 
 وحتى رفح جنوبا، وانه ستتتلم المناورات حركة للطائرات والدبابات والجيبات ودوريات المشاة.

21/3/2112الخليج، الشارقة،   
 

 توحيد الجهود لدعم األسرىضرورة لجنة األسرى وشبكة المنظمات األهلية تؤكدان على  
 منت شبكة المنظمات األهلية في  طاع غزة الدور الوطني الكبير ال ي تعوم به لجنة األسرى  ة:غز 

سناد األسرى في سجون االحتالم وف ح الجرائم واإلنتااكات  للعوى الوطنية واإلسالمية في دعم وا 
ه ا جاء  التي ترتكباا إدارة مصلحة السجون بشكم متواصم يدعو للعلق والتوف على حياة األسرى.
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تالم اللعاء والزيارة التي نظمتاا دائرة العال ات العامة في لجنة األسرى للعوى الوطنية واإلسالمية 
في  طاع غزة إلى معر شبكة المنظمات األهلية لتانئة أ. تليم أبو شمالة برئاسة شبكة المنظمات 

وأكد الطرفان على   لة.األهلية ولتعزيز العال ة بين الشبكة ولجنة األسرى بما يتدم الع ية العاد
 توحيد كافة الجاود الممكنة لدعم األسرى.

21/3/2112الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 تعود للنقب بعد انتهاء انتخابات الكنيست التابعة لالحتالل جرافات الهدم 
ي واصلت جرافات الداتلية اإلسرائيلية، بمشاركة  وات كبيرة من الشرطة، هدم المنازم ف: بئر السبع

النعب، بعد يومين من االنتتابات للكنيست، حيث أ دمت على هدم بيوت وعرائش وحظائر بيناا في 
 رية بير هداج بحجة عدم ترتيصاا، في حين تعر م عملية استصدار التراتيص لبناء المنازم 

 العربية في النعب وفي ه ه العرية المعترف باا على الورق فعط.
من  ساعات صباه التميس، طالت عدة منازم وعرائش وحظائر وشادت منطعة النعب حملة هدم 

 للمواشي في مدينة رهط وبلدة اللعية وبير الحمام وبير هداج.
وهدمت جرافات الحكومة عريشة في  سيمة أرض معابم مدرسة التعوى في مدينة رهط، وحظائر 

 الورق فعط.معدة للمواشي في منطعة بير الحمام شر ي  رية أم بطين المعترف باا على 
21/3/2112الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 صيادين برفح  تسعةويعتقل  اً فلسطيني زورقاً زورق مصري يهاجم ": صفا" 

هاجم زورق حربي مصري في ساعة مبكرة من فجر الجمعة لنش صيد : تراص صفا -رفح 
 على متنه.فلسطيني في عرض بحر محافظة رفح جنوبي  طاع غزة، واعتعم تسعة صيادين كانوا 

و ام نعيب الصيادين في غزة نزار عياش لوكالة "صفا"، إن تسعة صيادين كانوا على متن اللنش 
 عند الاجوم عليه في المياه الفلسطينية  رب الحدود المصرية وجرى اعتعالام جميعا.

من جاتاا  الت مصادر أمنية لرمراسم وكالة "صفا" إن الزرق المصري هاجم لنش الصيد في عمق 
كم  من ساحم البحر، وأطلق عليه النار  3المياه الفلسطينية في بحر رفح على مسافة حوالي )

وحسب المصادر فإن الزورق المصري حاصر لنش الصيد لبعض الو ت وسط  والع ائف بك افة.
إطالق نار ك يف جدا عليه وعلى عدد أتر من المراكب،  بم أن يعتاد اللنش ومن عليه من 

 لمياه المصرية.صيادين لداتم ا
21/3/2112وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
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 عالم فلسطيني: نظرية آينشتاين خاطئة 
جامعة حيفا، أنه أنجز بياكد العالم الفلسطيني البروفيسور رمزي سليمان، أستا  علم النفس  :الناصرة

ل انية بأن سرعة ال وء نظرية فيزيائية يترتب علياا أن نظرية آينشتاين النسبية التاّصة وفر يتاا ا
 ، تاطئة.E=m c?^2العلوم?بوبالتالي فإن نتائجاا، وب مناا أشار معادلة   ابتة، تاطئتان،

ويستغرب سليمان في تصريحات لر "العدس العربي" استمرار تمسك الفيزيائيين بنظرية تتنا ض مع أهم 
ومع نظريات مامة كنظرية  المعلومات المستتلصة من التجارب المتتبرية والمشاهدات الفلكّية،

 . ويشير إلى أن هنالك إجماعا Big Bang  ونظريات "االنفجار الكبير" )Quantumالكوانتوم )
مو عا بالعياسات على أن أجرام الكون تبتعد عن بع اا بتسارع، وهي نتيجة حاز من حععاا على 

طَّح و ابت  .جائزة نوبم في حين تّدعي نظرية آينشتاين بأن الكون ُمسس
لى  ماّدة عادّية في  % 9.4كما يشير سليمان إلى أن هنالك نتائج مو و ة تبّين أن العالم يحوي حوا 

حين تدعي نظرية آينشتاين بأن كم الكون مرّكب من مادة عادّية، الفتا إلى أن نظرية آينشتاين ال 
 من الكون. %42تعوم شيئا عن الطا ة السوداء والمادة السوداء اللتين تشكالن معا أك ر من 

وردا على ساام يو ح سليمان أن نظريته تعوم على رفض فر ية آينشتاين العا ية بأن سرعة 
 ال وء ُمطلعة، والعوم بأن كم شيء نسبي، بما في  لك سرعة ال وء.

وينبه إلى أن ه ا التغيير المطروه يف ي إلى نتائج تُبيِّن أن نظريته تتوافق مع  وانين نيوتن للحركة 
يات الكوانتوم"، االنفجار الكبير". وي يف أن النظرية تعتره تعريفات للطا ة المظلمة والمادة ومع نظر 

من الكون،  %42 اللتين تشكالن معا أك ر منDark Energy and Dark Matterالمظلمة )
ويكاد علم الفلك ال يعرف عناما شيئا، وأن صحة التعريفات تتأكد من حعيعه كوناا تنجح في التنبا 

 ركيبة الكون.بت
ك لك يعوم سليمان إن النظرية تتوصم إلى نتائج مامة عديدة ال يتسع المجام لتفصيلاا، مناا 
حساب كمّية الطا ة الحرجة الالزمة لتحّوم المادة إلى حالة موجية، والتنبا بد ة بالسرعة التي تم 

يع وكانت  د حظيت باهتمام التّوصم لاا علياا ماتًرا في تجارب الطا ة العليا على النيترينو السر 
علمي وا عالمي واسعين بسبب العوا ب التي  د يترتب علياا تكرارها، لكوناا تنا ض فر ية 

 آينشتاين.
21/3/2112القدص العربي، لندن،   
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 مختصون في شؤون المياه والبيئة: مجمل شواطئ غزة ملوثة بمياه الصرف الصحي 
المياه والبيئة أن مجمم شواطئ  طاع غزة ملو ة فايز أبوعون: أكد متتصون في شاون  -غزة 

بصورة سلبية وكبيرة جدًا جراء تدفق كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى 
 البحر، ماكدين  رورة حماية صحة المصطافين على الشاطئ.

عنوان "معًا جاء  لك تالم ورشة نظمتاا سلطة جودة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة في غزة تحت 
 أك ر أمنًا"، و لك في  اعة االجتماعات بمعرها بمدينة غزة. 2112نحو موسم اصطياف 

وعرض المتتصون نتائج مرا بة ومسح حديث أجرته سلطة جودة البيئة ألهم مشاكم التلوث الحالية 
وا ع على شاطئ بحر  طاع غزة ابتداًء من بلدة بيت الهيا شمااًل وحتى رفح جنوبًا، وتاصة الم

 الملو ة بمياه المجاري أو النفايات الصلبة.
ونوهوا إلى تطورة المصّبات التي تعوم بتصريف المياه العادمة غير المعالجة، وتاصة المصبات 

 الوا عة  من المناطق السياحية في البحر على صحة المصطافين وعلى الحياة البحرية.
21/3/2112األيام، رام هللا،   

 
 من مقاربة جديدة لتحقيق السالم د  العربي: ال بنبيل  

العام للجامعة العربية نبيم العربي إن فروز حرزب الليكرود بزعامرة  األمين ام  :صاله جمعة -العاهرة 
"أمررر ماسررف للغايررة"، م رريفا "حتررى اآلن ال نرردري كيررف  اإلسرررائيليةبنيررامين نتنيرراهو فرري االنتتابررات 

ان الو رع اعتعرد أنره ال برد لفلسرطين أن تعررر والردوم ستشكم الحكومة العادمة في إسررائيم لكرن أيرا كر
 العربية تساعد في ه ا العرار بمعاربة جديدة لتحعيق السالم".

وأشار العربي في معابلة مرع وكالرة أنبراء الشررق األوسرط المصررية، إلرى أن الردوم العربيرة  رررت عرام 
لدولررة الوحيرردة فرري العررالم الترري السررالم، الفتررا إلررى أن إسرررائيم هرري ا إدارة رررورة نبرر  مو رروع  2112

اعتعرد  فإسررائيم"هردفاا التفراوض مرن اجرم التفراوض،  وأ رافتعتبر إ راعة الو رت هردفا اسرتراتيجيا، 
 برررأجراءالعرررام الما ررري علرررى نتنيررراهو هرررو طالرررب  أمريكررريمتطئرررا، لمرررا كررران هنررراك  رررغط  أكرررونو رررد 

وترابع   رف عمليرة ال رغط عليره".انتتابات رغم انه كان اليزام أمامه عامان ولكن طالب باا حتى يو 
ولكن البرد مرن معاربرة جديردة ولرو كران  إسرائيمكيف تشكم الحكومة المعبلة في  ال تدريالعربي: لكن 

الجاراز المسراوم عرن المحافظرة علرى السرلم واألمرن الردولي"، الفترا  ألنرهاألمر االتجراه لمجلرس األمرن 
لرس األمرن، ألن الفلسرطينيين سريعررون مترى يرتم إلى أنه "البد أن يكون في مرحلة معينرة االتجراه لمج

 ه ا وبأي شروط؟."
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وعمررررا إ ا كرررران األمررررين العررررام للجامعررررة العربيررررة يايررررد تلررررويح الرررررئيس محمررررود عبرررراس بحررررم السررررلطة 
الفلسطينية،  ام العربي "إن السلطة الفلسطينية يعبلاا الشعب الفلسطيني، والعيرادة الفلسرطينية تريرد أن 

تالم إلررى االسررتعالم، وال تتركرره فرري وسررط الطريررق، ولكررن هررو الرر ي يعرردر ألن تأترر  الشررعب مررن االحرر
 هناك ظروفا ك يرة في ه ا المو وع".

ولرو  ىالتفكيرر فري مبرادرة السرالم العربيرة حتر إلعرادةوردا على ساام حوم إ ا كان هنراك اتجراه عربري 
يررة لاررا  يمررة كبيرررة جرردا داتررم النظررر فياررا،  ررام العربرري إن مبررادرة السررالم العرب بإعررادةمجرررد التلررويح 

 "إسرررائيم"، مشرريرا إلررى أن العررالم رأى بنفسرره أن الرردوم العربيررة تريررد السررالم أمررا داتررم "إسرررائيم"وتررارج 
 إسرررائيمولكررن  2112فإناررا تعطرريام فرصررة ألن يعيشرروا فرري سررالم، والمبررادرة علرري المائرردة منرر  عررام 

لمبررادرة فررإن كررم شرريء مطررروه النظررر فيرره ولكررن و ررام إنرره "فيمررا يتعلررق بإعررادة النظررر فرري ا تتجاهلاررا.
 بمعاربة جديدة تشمم كم شيء ".
وأي ررا استشرركام  باإلرهررابأن تلصررق المعاومررة الفلسررطينية  "إسرررائيم"وردا علررى سرراام حرروم محاولررة 

،  ررام العربرري إرهابيررةالمسررتعجلة باعتبررار حمرراس حركررة  األمررورالحكومررة المصرررية علررى حكررم محكمررة 
أحكررام   ررائية صرردرت فرري أي دولررة عربيررة "، م رريفا " أن كررم حركررات المعاومررة  "أنررا ال أتحرردث فرري

إلرى أي دولرة عربيرة فار ا لريس عمرم  أنشرطتاافاي حركات معاومرة وعنردما تمترد  إسرائيمعندما تعاوم 
 تصبح إرهابية". إرهابية أعماالً ارتكبت  وا  امعاومة 

 ررية دينيرة،  ررام العربري" إن الع ررية هرري وحروم أن الرربعض يريرد أن يحرروم الع رية الفلسررطينية إلرى  
دائما   ية تحرر وطني وليست   ية دينية ألن الفلسطينيين، مسلمون ومسيحيون، وال نسرتطيع أن 

 من  لك". أك رنعوم 
 21/3/2112القدس، القدس، 

 
 دينيس روس: ال جدوى من تفاوض الفلسطينيين وتل أبيب حالياً  

رئيس األمريكي باراك أوباما، بأن مو رف برالده مرن ترم أبيرب صّره دينيس روس، المستشار السابق لل
 سيتأ ر بتشكيلة الحكومة الجديدة وبالتطوط العري ة لاا في المجام السياسي. 

واعتبر روس في تصريحات نشرتاا وسائم إعالمية عبرية، يوم الجمعة، أنه ما من فائدة ُترجى تالم 
ي والفلسطيني إلى طاولة المفاو ات، نظرًا لعردم وجرود ال عرة الفترة الراهنة في إعادة الطرفين اإلسرائيل

ورأى أن الجانرررب  المتبادلرررة بينامرررا، ماكررردًا علرررى  ررررورة تغييرررر المنررراخ والو رررع فررري المنطعرررة بدايرررة.
الفلسطيني  د أفلح في تلق انطباع دولي بأنه الطرف المعني أك ر بالسالم من )تم أبيب ، رغم عدم 
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التارجيررة األمريكرري جررون كيررري، وتوجارره إلررى الجاررات الع ررائية الدوليررة،  تجاوبرره مررع مبررادرات وزيررر
 حسب ما جاء في تصريحاته.

دولرررة العبريرررة، داعيرررًا رئررريس لوحرررّ ر روس، مرررن االتجررراه المتزايرررد فررري العرررالم نحرررو نرررزع الشررررعية عرررن ا
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلرى طرره مبرادرة سياسرية وتو ريح التطروات التري ينروي اتتا هرا 

 و لك بغية نعم الكرة إلى الملعب الفلسطيني، وفق تعبيره. 
حرروم  واعتبررر روس، أن اإلدارة األمريكيررة معنيررة بتطبيررق التصررريحات الترري كرران نتنيرراهو  ررد أدلررى باررا

 "حم الدولتين" على أرض الوا ع والتي تتص السياسة االستيطانية لحكومته.
وأ اف "ينبغي علرى إسررائيم أن تعلرن أنارا سرتعوم بأعمرام بنراء فعرط فري المنراطق التري سرتظم تحرت 

 سيادتاا في التسوية المستعبلية وليس في مناطق الدولة الفلسطينية"، كما  ام.
 21/3/2112، فلسطين أون الين

 
 نهاية الشهر "إسرائيل"رئيس مجلس النواب األمريكي يزور  

 الررررت مصررررادر ديبلوماسررررية أمررررس إن رئرررريس مجلررررس النررررواب : رويترررررز - الحيرررراة -العرررردس المحتلررررة 
األمريكي جون باينر سيزور إسررائيم ناايرة الشرار الجراري، علمرًا أن براينر نائرب جماروري مايرد  روي 

نتانيراهو. وأ رافت المصرادر ان وفردا مرن الكرونغرس سريرافق براينز  لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيرامين
 الشار الجاري. 31تتم في  أنفي زيارته التي رجحت 

 21/3/2112الحياة، لندن، 
 

 كي مون يطلب من نتنياهو تأكيد التزامه بدولة فلسطينية 
ئررريس الررروزراء أ ف ب: دعرررا األمرررين العرررام لألمرررم المتحررردة بررران كررري مرررون الجمعرررة ر  - المتحررردة األمرررم

 تأكيد التزامه بعيام دولة فلسطينية، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية. إلىاإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بان طلب ه ا األمر في محاد رة هاتفيرة مرع نتيراهو لرر"تانئته بفروزه أتيررا"  أنوأورد بيان لألمم المتحدة 

لعررام كرررر )لنتنيرراهو  ان حررم الرردولتين هرررو وأ رراف البيرران ان "األمررين ا فرري االنتتابررات اإلسرررائيلية.
 السبيم الوحيد للتعدم و د حض رئيس الوزراء على تجديد التزام إسرائيم بتحعيق ه ا الادف".

الجمعررة إل اعررة  أكرردوكرران نتنيرراهو رفررض هرر ا التيررار عشررية االنتتابررات التشررريعية الترري فرراز باررا،  ررم 
 فر بعد لعيام دولة فلسطينية.أمريكية انه لم يغير مو فه وان الظروف لم تتوا
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وتابع البيان األممي ان بان حض نتنياهو اي ا على معاودة دفع أموام ال رائب التي تجمع لحساب 
المحكمرة الجنائيرة  إلرىالسلطة الفلسطينية والتي كانت جمدتاا إسررائيم ردا علرى ان رمام الفلسرطينيين 

 الحكومة )اإلسرائيلية  الجديدة فور تشكيلاا". وابلغ بان نتنياهو استعداده لر "العمم مع الدولية.
 21/3/2112األيام، رام هللا، 

 
 ةاألونروا" تندد بوضع الالجئين الفلسطينيين في غزة ولبنان وسوري" 

نددت وكالة )األونروا  أمرس بالو رع الر ي يعانيره الالجئرون الفلسرطينيون  ب: ف أ – العدس المحتلة
ما غرق تسعة منام بدايرة آ ار  بالرة صرعلية فيمرا كرانوا يحراولون في غزة ولبنان وسوريا تصوصا بعد

 الاجرة الى اوروبا.
فلسرررطينيا ابحرررروا مرررع ماررراجرين آتررررين غيرررر  24والفلسرررطينيون التسرررعة كرررانوا  رررمن مجموعرررة مرررن 

 .اإليطاليةشرعيين على متن زورق غرق في التامس من آ ار  بالة جزيرة صعلية 
م الوكالة األممية في بيان وزع أمس ان "كون ه ه المجموعة مالفرة و ام كريس غانيس المتحدث باس

من الجئين فلسطينيين من لبنان وسوريا يظار بو وه ان الجئي فلسطين ما عادوا يتحملون حياتام 
 في سوريا وأماكن اترى".

مااجر جراء غرق زور ارم فري البحرر المتوسرط، بيرنام عشررات مرن  211وفي أيلوم الما ي،   ى 
 سطينيين كانوا يحاولون الفرار من  طاع غزة.الفل

واعتبررر المتحرردث باسررم األونررروا ان "هرر ه الم سرري ليسررت ناتجررة فعررط مررن النزاعررات المسررلحة واالحررتالم 
 من الفشم في حم مشاكم الالجئين الفلسطينيين". أساسيواالستاتار بحعوق االنسان، بم بشكم 

من آ ار، وفق حصيلة جديدة نشررتاا منظمرة و  ى تمسون شتصا على األ م في حادث التامس 
عدد المااجرين ال ين   وا في البحرر  911وه ه األر ام ترفع الى اك ر من  الاجرة الدولية التميس.

 بين شمام افريعيا وايطاليا من  بداية ه ا العام، حسب المصدر نفسه.
 21/3/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ييد حل الدولتين ومستعدة للعب دور مفيدهوالند: فرنسا مستمرة في تأ 

أ ف ب: اكرررد الررررئيس الفرنسررري فرنسررروا هوالنرررد امرررس، ان فرنسرررا كانرررت وال ترررزام تايرررد حرررم  -بروكسرررم
و ام هوالنرد فري  الدولتين في النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ومستعدة للعب دور مفيد في عملية السالم.

فرنسرررا كررران وسررريكون علرررى الررردوام ) ائمرررا علرررى  حرررم تترررام العمرررة األوروبيرررة فررري بروكسرررم "ان مو رررف 
الدولتين مع المبدأ ال ابت بالنسبة لنا وهو أمن إسرائيم. يمكن لفرنسا ان ت طلع بدور مفيد" فري هر ه 
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العمليررة و"يمكننررا دومررا ان نكررون وسررطاء )...  بف ررم عال ررات الصرردا ة مررع اإلسرررائيليين )...  ومررع 
 السلطة الفلسطينية".

امررس برررئيس وزراء إسرررائيم بنيررامين نتنيرراهو لتانئترره علررى فرروز حزبرره فرري االنتتابررات  اتصررم هوالنررد
التشرررريعية ال ال ررراء "فررري و رررت يتطلرررب التحلررري بالمسررراولية ويتسرررم بالصرررعوبة". و رررام العصرررر الرئاسررري 

 الفرنسي ان المحاد ة استمرت عشر د ائق.
 21/3/2112األيام، رام هللا، 

 
 الح المرأة الفلسطينيةلص لجنة أممية تعتمد قراراً  

دورتاررا  اتتترراماعتمرردت لجنررة األمررم المتحرردة المعنيررة بو ررع المرررأة فرري  :العرردس دوت كرروم -نيويررورك 
آ ار الجررراري   21إلرررى  4التاسرررعة والتمسرررين التررري ععررردت بمعرررر األمرررم المتحررردة فررري نيويرررورك مرررن )

  .مشروع  رار بعنوان )حالة المرأة الفلسطينية وتعديم المساعدة إلياا
   ررررد )الواليررررات 2  صرررروتا لصررررالح العرررررار، )22وجرررراءت نتيجررررة التصررررويت علررررى النحررررو التررررالي : )

، اسرتونيا، ألمانيرا، إسربانيامتنراع عرن التصرويت )اليابران، جماوريرة كوريرا، ا  13المتحدة، إسررائيم ، )
 بلجيكا، هولندا، جورجيا، سويسرا، فنلندا، بوركينا فاسو، جامايكا، باراغواي .

اإلسرررائيلي اليرررزام يشرركم الععبرررة الرئيسررية التررري تحرروم برررين النسررراء  االحرررتالمالعررررار مجررددا أن  وياكررد
 عتمادهن على النفس ومشاركتان في تنمية مجتمعان.ا الفلسطينيات وتعدمان و 

ويايرب العرررار برالمجتمع الرردولي أن يواصررم تعرديم المسرراعدات والترردمات الملحرة والمسرراعدات الطارئررة 
تفيرررف مرررن حررردة األزمرررة اإلنسرررانية التطيررررة التررري تعررراني منارررا النسررراء الفلسرررطينيات بصرررفة تاصرررة للت

 وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء الماسسات الفلسطينية  ات الصلة.
كما يايب أي ًا بالمانحين الدوليين الوفاء دون إبطاء بجميع التعادات التي  طعوها على أنفسام فري 

أجررم التعجيررم بالمسرراعدة اإلنسررانية وعمليررة إعررادة اإلعمررار فرري    مررن2119مرراتمر العرراهرة )أكترروبر 
  طاع غزة.

تامرًا ألحكرام ومبرادئ وصركوك  امت راالً ، براالحتالمويطالب العرار بأن تمت رم إسررائيم، السرلطة العائمرة 
 العانون الدولي  ات الصلة من أجم حماية حعوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.

الواجبرة للنسراء  اإلنساني على مواصلة إيالء اهتمام تاص لتعزيز حعوق ويحث العرار المجتمع الدول
والفتيرررات الفلسرررطينيات وحمايتارررا وعلرررى تك يرررف تررردابيره الراميرررة الرررى تحسرررين الظرررروف الصرررعبة التررري 

 تواجااا النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظم االحتالم اإلسرائيلي.
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ود المب ولرررة فررري سررربيم الررردفع  ررردما بعمليرررة إبررررام كمرررا يحرررث العررررار المجتمرررع الررردولي علرررى تجديرررد الجاررر
معاهرردة السررالم والتعجيررم باررا علررى أسرراس  وابررت وا ررحة و ررمن إطررار زمنرري محرردد للتوصررم دون 

عرن طريرق تسروية جميرع الع رايا العالعرة،  1442إبطاء إلى إنااء اإلحتالم اإلسرائيلي ال ي بدأ عام 
سعيًا إلى تحعيق تسوية عادلة ودائمة وسرلمية للصرراع  بما فياا جميع الع ايا األساسية دون إست ناء،

اإلسرررائيلي  -الفلسررطيني، علررى أسرراس حررم الرردولتين المعترررف برره دوليررًا، وللصررراع العربرري-اإلسرررائيلي
 ككم من أجم إ امة سالم شامم في الشرق األوسط.

ة، ناديررة رشرريد، فرري وشرركرت المستشررار أوم بالبع ررة المرا بررة الدائمررة لدولررة فلسررطين لرردى األمررم المتحررد
 كلمة لاا ععب التصويت، الدوم التي صوتت لصالح العرار ولدعماا لحعوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت رشيد أهمية ه ا العرار بالنسبة للنساء الفلسطينيات وتسليطه ال وء على معاناتان تحت وطأة 
 دولي و رارات األمم المتحدة.نتااكاته للعانون الااإلسرائيلي وممارساته غير العانونية و  االحتالم

 21/3/2112القدس، القدس، 
 

 االتحاد الدولي للطفولة يمنح المطران عطا هللا حنا شهادة رجل السالم 
الررردولي للررردفاع عرررن حعررروق الطفرررم  لالتحررراد ررردم المفررروض العرررام  :الحيررراة الجديررردة - العررردس المحتلرررة

لمطران عطا هللا حنا رجم السرالم األوم، ومستشار شاون الطفولة بالعدس عادم  طينه شاادة تعدير ل
ونعم  طينه تحيات أحمد عطوة رئيس االتحاد للمطران، ال ي تمنى أن يكون هناك مزيد من التواصم 

 والتعاون على الصعيد اإلنساني.
 األطفاممن جانب آتر أكد المفوض العام لالتحاد أن هدف االتحاد نشر السالم بين الشعوب وتعليم 

تررابط الشرعوب، وأكرد  طينره  أسراسالتسامح والسالم فاي تعاليم األديران السرماوية وهري أسمى معاني 
أنه وتالم األيام العليلة المعبلة سيطلق حملة لمساعدة أطفام العدس تشمم كم دوم العالم ألن معاناة 
أطفررررام العرررردس كبيرررررة وتررررزداد سرررروءا يومررررا بعررررد يرررروم، وأن االتحرررراد يبرررر م  صررررارى جاررررده للتشرررربيك مررررع 

 لمنظمات والايئات الدولية والمحلية لتحعيق غاياته وأهدافه السامية.ا
 21/3/2112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 يضع السلطة أمام تحديات كثيرة ... لكنه يمنحها أدوات دولية لمواجهته "ليكود"فوز تقرير:  

و في االنتتابات شّكم فوز الزعيم اليميني المتطرف بنيامين نتانياه: محمد يونس –رام هللا 
اإلسرائيلية، تحديًا كبيرًا للفلسطينيين وو عام على أعتاب مرحلة جديدة ال مكان فياا "ألوهام" الحم 

 السياسي، لكنه في الو ت نفسه منحام أدوات دولية مامة لمواجاته.
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ف وبدأت اللجنة السياسية في منظمة التحرير أمس لعاءات مع  ادة أجازة األمن لو ع آليات لو 
إن اللجنة ستناي  "الحياة"التنسيق األمني مع إسرائيم. و ام ع و اللجنة الدكتور صائب عريعات لر

ن " راراتاا ستو ع مو ع التطبيق فوراً   ."أعمالاا في غ ون أسبوعين، وا 
وطالبت اإلدارة األميركية الجانب الفلسطيني بعدم و ف التنسيق األمني في ه ا الو ت واالنتظار 

ه مالمح الحكومة اإلسرائيلية الجديدة وسياستاا. لكن مساولين فلسطينيين  الوا إن لحين ات ا
الرئيس محمود عباس سيجد نفسه م طرًا التتا   رار و ف التنسيق في حام  يام الحكومة 
 اإلسرائيلية الجديدة بإ رار أي تطة جديدة للبناء االستيطاني، األمر المتو ع في غ ون أسابيع  ليلة.

اللجنة العال ة األمنية والمدنية المتشعبة مع إسرائيم. و ام مساوم أمني: "نعمم على تحديد  وتدرس
أشكام التنسيق التي سيجري و فاا وتلك التي يمكن إبعااها ألناا تتدم الفلسطينيين". وأ اف: 

لسطينية "التنسيق األمني فيشكله العديم ال يمكن أن يستمر ألنه وجد في سياق اتفاق إل امة دولة ف
 مستعلة، وطالما أن الدولة لم تعد على طاولة البحث، فمن الماكد أننا سننسحب من ه ا التنسيق".

وأو ح: "التنسيق العائم على تبادم المعلومات األمنية سيتو ف، لكن سيستمر التنسيق الشرطي ال ي 
ى عبر الطرق الوا عة يتعلق بمحاربة الجريمة وتنعالت دوريات الشرطة الفلسطينية بين منطعة وأتر 

تحت السيطرة اإلسرائيلية، وسيستمر التنسيق المتعلق ببطا ات الاوية وجوازات السفر وغيرها من 
 الشاون المدنية المتعلعة بتحركات ومصالح الناس".

وتدرس اللجنة أي ًا و ف العمم باتفاق باريس اال تصادي ال ي ينظم العال ات اال تصادية المتداتلة 
بين. و ام وزير اال تصاد الدكتور محمد مصطفى إن إسرائيم اتتر ت اتفاق باريس عبر بين الجان

احتجاز أموام الجمارك ومنع أنواع عدة من السلع الفلسطينية من دتوم السوق اإلسرائيلي. وأ اف 
أن "الجانب الفلسطيني غير م طر لمواصلة التزام اتفاق ال تلتزمه إسرائيم"، متو عًا أن يجري 

رر من االتفاق تدريجًا، وفق المصالح الفلسطينية، على نحو يوفر حماية للسلع الفلسطينية في التح
 السوق الفلسطينية.

حكام  ويتو ع الفلسطينيون اربع سنوات عجاف تحت حكم نتانياهو يجري تاللاا توسيع االستيطان وا 
عة المسماة "ج" التي ت م السيطرة على ما يزيد على نصف مساحة ال فة الغربية المتم لة في المنط

في المئة من مساحة ال فة، ي اف إلياا مدينة العدس الشر ية  41غور األردن واألرياف وتشكم 
 التي  متاا إسرائيم واعتبرتاا عاصمة أبدية لاا.

في المئة  21ويتو ع مساولون في السلطة أن يواصم نتانياهو استتدام أموام الجمارك، التي تشكم 
لل غط علياا لعدم اتتا  اللجوء الى تطوات سياسية كبرى من نوع و ف التنسيق  من ايراداتاا،

االمني والعودة الى مجلس االمن الدولي وتعديم دعاوى   ائية امام المحكمة الجنائية الدولية. 
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وتحتجز حكومة نتانياهو الحالية اموام الجمارك من  مطلع العام، ما جعم السلطة غير  ادرة على 
 ب منتظمة لموظفياا.دفع روات

و ررت اللجنة التنفي ية لمنظمة التحرير استكمام تطوات االن مام إلى المحكمة الجنائية الدولية. 
و ام عريعات ان عشرات تبراء العانون الفلسطينيين واألجانب يعدون ملفين لتعديماما الى المحكمة، 

ة األتيرة على غزة. وأ اف: "فتحت االوم في شأن االستيطان، وال اني في شأن الحرب االسرائيلي
المحكمة تحعيعًا اوليًا في ملف االستيطان والحرب على غزة، وبدأ عشرات التبراء الفلسطينيين 
والدوليين بتح ير الملفات لذجابة على اسئلة المحكمة". وتابع: "سنحصم على ع وية المحكمة 

محكمة مفتوحة امام الفلسطينيين افرادًا في االوم من نيسان )ابريم  المعبم، وعندها لن ستكون ال
وجماعات ومنظمات حعوق انسان لرفع دعاوى جرائم حرب على  ادة اسرائيليين في ملفي االستيطان 
والحرب على غزة، ولن يستطيع احد ان يو ف ه ه الدعاوى حتى السلطة نفساا". ورأى ان ان مام 

االسرائيلية،  -تاريتية في العال ة الفلسطينية  الفلسطينيين الى المحكمة الدولية سيشكم نعطة تحوم
 مشيرًا الى ان "ما بعدها سيتتلف كليًا عما  بلاا".

وعلى رغم  تامة صورة حكومة نتانياهو المعبلة، اال ان الفلسطينيين يرون اناا وفرت لام ادوات دولية 
فريعيا حتى اسعاطه. مامة شبياة باألدوات الدولية التي حاربت نظام الفصم العنصري في جنوب ا

ولتص ع و اللجنة المركزية لحركة "فتح" الدكتور محمد اشتية ه ه االدوات بر:  رار دولي صادر 
 من سعف زمني،  1442عن مجلس االمن باالعتراف بفلسطين دولة مستعلة على حدود عام 

ديمية واسعة واعتراف جميع او غالبية الدوم االوروبية بدولة فلسطين، ومعاطعة ا تصادية واكا
 إلسرائيم حوم العالم.

 21/3/2112الحياة، لندن، 
 

 السعودية وحماس: قراءة في المشترك 
 يوسف أبو السعود

والسيولة السياسية  من التر بليس غريبا أن تتوالى الوفود الرسمية الرفيعة إلى السعودية، وسط حالة 
تشّكم الحالة العربية  والسياسية، تصادية المنطعة، فالمملكة إ افة الى مكانتاا الدينية واال تشادها

حيويًة  أك راالك ر تماسكا وتأ يرا. ال تم م حماس است ناءا من حالة األمم والتر ب بمو ف سعودي 
 في ملفات الع ية الفلسطينية التي تراجعت بفعم األو اع السياسية في اال ليم.
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 تاريخ العالقة
ودية وحماس بانتااء حرب التليج ال انية وصعود نجم حماس يمكن التأريخ لبداية العال ة بين السع

عبر دورها في انتفا ة الحجارة، ورف اا للمسار السلمي ال ي  هبت اليه منظمة التحرير، وجدت 
السعودية حيناا في حركة حماس طرفا فلسطينا ما را في الساحة و ادرا على تلق حالة من التوازن 

ة فتح والمنظمة التي و فت في معسكر النظام العرا ي إبان حرب في المشاد الفلسطيني، أمام حرك
 التليج.

استمرت العال ة بين الطرفين في شكٍم من الزيارات واللعاءات التي تتسم بالمجاملة، تاصة في 
مواسم الحج والعمرة، والتي ُسمح تاللاا لعيادات حماس بلعاء أبناء الجالية الفلسطينية والمتعاطفين 

الفلسطينية من ابناء المملكة. ولعم زيارة ماسس حماس، الشيخ احمد ياسين، في رحلته مع الع ية 
 للحركة. الرسمي الشعبيمّ لت حالة من العبوم والتعدير  ،1441 المملكة العامالعالجية الى 

والتي تبعت اتفاق مكة، جمودا في العال ة بين الطرفين، حاولت  2112شكلت احداث غزة في يوليو 
ما جرى بعد  لك اّكدت الدور التفي ال ي  ولعم تطوراتمو فاا من االحداث،  مرارا تو يح الحركة
 اسرائيلية وفلسطينية اترى لتعويض االتفاق. أطرافلعبته 

ما يمكن تسجيله هنا ان المملكة لم تتو ف عن الدعم واالغا ة االنسانية للشعب الفلسطيني، وان 
 غير مسبو ة.تعر ت عال تاا بالحركة لحالة فتور 

 محددات العالقة
 يمكن النظر إلى الملفات التي تتعاطع فياا مصالح الطرفين من زوايا عدة:

: ُتحسب حماس فيما م ى على تيار الممانعة ال ي تعوده وتغ يه إيرانأوال: المو ف من العال ة مع 
على -لاا  إيراندعم  هنا ان حماس برهنت لعمعاا العربي واالسالمي أن إيران، المستجدوتستفيد منه 

يكن على حساب سنّيتاا موا فاا العومية، والدالئم على  لك ك يرة لعم أبرزها كان ال من  لم-نوعيته
السياسي الباهظ ال ي دفعته الحركة نتيجة مو فاا االتال ي بالتروج من الساحة السورية. وال ي 

 اا السعودية اي ا.تدعم السوري التياعتبر حيناا بم ابة انحياز لتيارات الشعب 
فمو ف حماس وتعبلاا الدعم االيراني لم يكن معرونا بتتلياا عن ُعمعاا العربي، كما لم يكن مشروطا 
بمو ف سياسي تدفعه الحركة، التي لم تجد ُبًدا من  بوم الدعم لتعزيز  وتاا في مواجاة االحتالم. 

مولعله من الُمجحف  معابم تدعيماا مع السعودية، وتلك  نإيراالحركة بعطع عال تاا مع  ان ُتساوس
األتيرة تدرك أن عالم السياسية يم م ف اءا مفتوحا تتعاطع فيه العال ات والمصالح دون اال رار 

 بأي مناا.
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حماس  السعودية الى انيا: المو ف من التطورات في مصر والعال ة مع الحالة االتوانية: تنظر 
زءا من االسالم السياسي، والمتتبع لما يصدر عن العنوات باعتبارها حركة وطنية فلسطينية، وليس ج

يلحظ بو وخ ان  2114الرسمية السعودية في المو ف من الحركة وفوزها االنتتابات التشريعية عام 
 الحركة باعتبارها مكونا فلسطينيا شرعيا.  تصنِّف-زالتكانت وال -السعودية 

تجربة االتوان المسلمين في فلسطين، ولكناا لم ل مرجعتياا التاريتيةفي المعابم ال تنكر حماس 
ُتظار في سلوكاا السياسي ما يوحي ب لك، إ  ترّكز الحركة على طره المعاومة الفلسطينية كعاسم 

 مشترك عو ا كوناا منصة اتتالف بين التيارات السياسية في الدوم العربية.
من ه ه الزاوية، حيث مالت  ولعم تجربة أحداث مصر االتيرة ا بتت راية الطرفين لبع اما

وال ي  م  2119السعودية الى عدم تجريم حركة حماس وفعا لألمر الملكي الصادر في مارس 
العديد من الجماعات من بيناا االتوان المسلمين. في المعابم حرصت الحركة ان ال يظار أي 

 ه ا المربع. تدتم مناا فيما جرى ويجري من احداث مصرية رغم محاوالت البعض جّرها الى
و طر: وهو عامم أ م ما يمكن ان يعام عنه انه بم ابة رافعة حعيعية، إ  تعيم  مع تركيا ال ا: العال ة 

حعاا في الدفاع عن شعباا الُمحاصر، في  الحركة، وتدعمالدولتان عال ة متميزة ووا حة مع 
ما من تطوير عال ة مع ، ه ا الوا ع لم يمنعادولية متعدمةالمعابم تحرص كالهما على عال ات 

حماس باعتبارها  ات تم يم شعبي ومكون رئيس في المعادلة الفلسطينية واال ليمية، ولعم ماشرات 
 بظاللاا في إعادة الزتم لعال تاا بحماس.  الدولتين تلعىهاتين  المملكة وبينالتعارب االتيرة بين 

ة حركة حماس باعتبارها حركة "عنف رابعا: المو ف االمريكي من حماس: تصنِّف الواليات المتحد
مسّلح"، وتطارد مصادر دعماا وتت ع للراية االسرائيلية في شكم التعاطي مع حماس وأهمية 
ا عاف مشروعاا المعاوم. على النعيض من  لك تميم السعودية الى االعتراف بحركة حماس 

مساحة تطوير العال ة  ابم  باعتبارها حركة وطنية فازت ب عة الشعب الفلسطيني. وه ا ما ياكد ان
للتحعق حتى في ظم الفيتو االمريكي، ولعم تاريخ الجاود السعودية في رأب الصدع وتحعيق 
 مصالحة بين فتح وحماس ياكد نظرة المملكة ألهمية حماس في المعادلة الفلسطينية وتّفُام لتياراتاا.

ح ورا شعبيا وا حا في وجدان تامسا: المو ف الشعبي الداعم لمشروع المعاومة: فحماس تملك 
االمة، والمجتمع السعودي ال يشُ  عن ه ا، بم يمّ م حالة متعدمة في ه ا الدعم والتعاطف، لم يتأتى 

المجتمع السعودي وارتباط  يتميز باا والعروبية التيما جاء من الروه االسالمية  فراغ بعدر لك من 
الية لدى المسلمين، وفوق ه ا كله، ان باط مو فه بمعاومة حماس في أرض تم م  يمية دينية ع

 معاومة حماس وت حياتاا ورمزية  ادتاا وشادائاا.
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ن يف هنا ان حماس تتمتع بتأييد واسع بين الجالية الفلسطينية في التليج والسعودية، و لك  
 لتمسكاا بال وابت وحق العودة معابم تراتي الُسلطة عن العمم الجاد لا ا الادف.

 رص تطوير العالقة؟أين تكمن ف
تستفيد إيران من تعزيز مكانتاا الشعبية والرسمية في العالم االسالمي عبر االست مار في شعارات 
المعاومة، كما تتكئ في مشروعاا السياسي على المظلمة الفلسطينية و  ية العدس، أيُّ تعارب 

كة ُبعدا  وميا واسالميا وتعاون بين السعودية وحماس في ملفات العدس واعمار غزة سيعطى الممل
ي اف الى متزوناا، ويسحب البساط من تحت من يرفع شعارات المعاومة وفلسطين إل كاء 

 الطائفية والُفر ة بين المسلمين.
وهي ُتدرك أن فلسطين والعدس والمعاومة هي عنوان  المنطعة،تركيا اليوم لاا اي ا مشروعاا في 

داتم والتارج. السعودية ليست أ م من أن يكون لاا مرغوب تتاطب فيه جماهير أردوغان في ال
النصيب في ه ا المكانة. فالكم يتطلع الى مشاركة سعودية في  يادة المشروع العربي واالسالمي، 

 وفلسطين ومعاومتاا هي الرافعة والبوابة الم لى لا ا الدور.
مظاهر سوء إدارة الوعي يعدُّ التحدي ال ي اوجدته  وى التطرف العنيفة في المنطعة مظارا من 

الشعبي الناشئ لدى الشباب، وتوجيًاا تاطًئا للفائض ال وري العربي نحو مسارات العنف والُغلّو. 
تشّكم حماس بمعاومتاا المن بطة و  يتاا المعدسة مانعا امام ه ه التيارات من استتدام العدس 

تدمة   ية العدس وفلسطين وفلسطين في تطاباا. مزيٌد من التعاون بين حماس والمملكة في 
 سيم م توجياا معتدال لطا ات الشباب التليجي والعربي تجاه مسارات أك ر نفعا لمستعبم المنطعة.

أما أبعاد المو ف األمريكي واألوروبي، فعد استجدت فياا العديد من التطورات، إ  لم ت ني سنوات 
نت فياا مزيدا من المكانة الحصار حماس عن مشروعاا المعاوم، وتا ت الحركة  ال ة حر  وب جس

المحلية واال ليمية، تطوُّر المو ف االوروبي من الحركة يبدو ماشرا في ه ا االتجاه، اصواٌت باتت 
تجد صداها غربًيا: أنه ال يمكن انجاز تسويه للصراع بالعفز عن حماس ومشروعاا المعاوم. السعودية 

لدولية إ ر انحيازها "إلسرائيم"، تمتلك ما ياهلاا التي زادت من وتيرة تطاباا النا د للمنظومة ا
بالتعاون مع حماس من أن تتاطب المنظومة الدولية لتشير إلى دورها في التأ ير على الحركة وعلى 

 ُمجمم مسارات الع ية.
ُيحاط المشرق العربي اليوم بمشروعين )االيراني واالسرائيلي  لكم مناما تداتالته في المشاد 

 وأي معاربة جديدة في  يادة المشروع العربي ينبغي أن تست مر فيما تبعى من أوراق العوة.الفلسطيني، 
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 هل يشعل نتانياهو االنتفاضة الثالثة؟ 

 سليم نصار
عندما تأكد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو أن حظوظه في النجاه تراجعت، سارع إلى 

تحعيق بعض التغيير، تصوصًا بعدما أعلن منافسه إسحق هرتسوغ  تفجير  نبلة سياسية على أمم
أن عاد نتانياهو  د أفم، وأن شعاراته المغرية لم تعد كافية لتعويمه بعد ست سنوات من تيبات 
األمم. ا تصرت العنبلة التي رماها رئيس الحكومة في ساعة االنتتابات على تعاده بأال يسمح 

 نب دولة الياود.بإ امة دولة فلسطينية إلى جا
وكان با ه المصارحة النابية يطمح إلى تحعيق هدفين مامين: األوم، داتلي يتعلق ب رورة استمالة 
اليمين المتطرف واألحزاب الدينية المعار ة لمبدأ تنفي  مشروع دولة فلسطينية. وال اني، تارجي 

ولة فلسطينية تعيش في أمن يرمي إلى إحراج الرئيس األميركي باراك أوباما الداعي إلى إ امة د
 وسالم إلى جانب الدولة اإلسرائيلية.

واّدعى نتانياهو أ ناء إعالن رف ه العاطع إلنشاء دولة فلسطينية أن ه ه الدولة ستكون محكومة من 
متطرفين إسالميين يريدون تدمير الكيان الصايوني. التعدم السابق ال ي أحرزه هرتسوغ، وفق 

، إ افة إلى «ليكود»مرتبطًا بأسلوب متاطبة الجماهير النا مة على استطالعات الرأي، كان 
التركيز على الع ايا االجتماعية التي تام الطبعة الشعبية وألوف العاطلين عن العمم. لكنه في 
الو ت  اته تجاهم دور السلطة الفلسطينية، ووعد المستوطنين بالحفاظ على الكتم االستيطانية داتم 

أي ًا « المعسكر الصايوني»كوناا تم م جدارًا حيويًا ألمن إسرائيم. وشدد رئيس ال فة الغربية، 
 على أهمية بعاء العدس مدينة موحدة وعاصمة للشعب الياودي.

في معابم ه ه الموا ف السلبية المتشددة، وعد الفلسطينيين بتتفيض عدد الحواجز المعر لة 
زة.لتحركاتام، واستتدام عدد أكبر من العمام، واإل  فراج عن ال رائب المحتجس

 
يعوم المرا بون إن هرتسوغ اعتمد على تو عات الصحف التي أعطته هامشًا واسعًا من التفوق على 
منافسه بنيامين نتانياهو. ل لك تفف من  وة االندفاع التي ظارت في بداية الحملة االنتتابية، وترك 

ال ي تحدَّر منه. أي الما ي ال ي يشيد ألصد ائه اإلعالميين فرص التحدث عن الما ي المجيد 
بموا ف والده حاييم هرتسوغ، رئيس إسرائيم السابق ومندوباا في األمم المتحدة. كما يشيد بتعاليم 
جده إسحق هالفي هرتسوغ، أوم حاتام لدولة إسرائيم. ومعروف أن عائلة هرتسوغ غادرت ايرلندا 

 من إعالن دولة إسرائيم.، أي  بم ا نتي عشرة سنة 1434إلى فلسطين سنة 
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أما بالنسبة إلى نتانياهو، فتجاهم عملية إحياء ما يه، وتشاغم بالدفاع عن حا ره ال ي تناهشته 
األلسن بطريعة ألَّربسْت  ده السياسيين والعسكريين معًا. وتبرع للعب أدوار التجريح واالنتعاد الال ع 

هما شابتي شافيت ومائير داغان. وركز « وسادم»ا نان من العسكريين سبق لاما أن تدما في  يادة 
اال نان حملتاما على صاحب الشعر الف ي ال ي نسف العال ات مع الواليات المتحدة من  سنة 

 ، وعّطم مفاو ات السالم مع الفلسطينيين.2114
م وُيستسدسم من مراجعة سجم نتانياهو في الحكم أن تسلعه بدأ ععب فشم إياود باراك، والبحث عن بدي

يتمتع بكفاءة سياسية مميزة. ومن ه ه ال غرة أطم نتانياهو، مرشح الجالية الياودية في الواليات 
 المتحدة.

. وهو االبن ال اني بين  ال ة أبناء 1494تشرين األوم )اكتوبر   21ولد نتانياهو في تم أبيب يوم 
العائلية باالنتعام إلى للمارخ والباحث في التاريخ الياودي بن صايون نتانياهو. و  ت ظروفه 

. وعندما اندلعت حرب األيام الستة، 1442وعام  1443الواليات المتحدة، والسكن فياا ما بين عام 
عاد إلى إسرائيم ليشارك في العتام. وبعد تو ف الحرب التحق نتانياهو بعيادة األركان. وهو يفاتر 

فست في منطعة اللد.التي اتتُ « سافنا»بأنه شارك في عملية إنعا  ركاب طائرة   طِّ
وفي مرحلة الحعة، ترك نتانياهو الجيش وعاد إلى الواليات المتحدة ليكمم دراسته ويتتصص في 

حيث حصم على ماجستير في إدارة « ام اي تي»الاندسة المعمارية. ومن بعدها التحق بجامعة 
نياهو إلى مغادرة ، اندلعت حرب العبور، فا طر نتا1423األعمام. وفي تشرين األوم )اكتوبر  

، فعدس شعيعه األكبر جونا ان، أ ناء محاولة تحرير متتطرسفين 1424أميركا وااللتحاق بالجيش. عام 
 في عنتيبي. ور اه وحزن لفعدانه بحيث أنه أسس باسمه مركزًا لمحاربة اإلرهاب في واشنطن.

لأل اث « ريم»يعات مصنع و بم دتوله عالم السياسة والديبلوماسية، عمم لفترة  صيرة مديرًا لمب
المنزلي في العدس.  م استعام من ه ه الوظيفة ليتفرغ لمنصب سفير إسرائيم في األمم المتحدة. 
وأتاحت له تلك المامة الديبلوماسية فرص التعرف إلى الجالية الياودية التي تغ ي إسرائيم بالمام 

 ستة ماليين نسمة . والساله... والتي تعتبر أكبر جالية ياودية في العالم )نحو
النتائج الناائية التي صدرت األربعاء الما ي أعطت نتانياهو معاعد في الكنيست العشرين لم يكن 

معاعد عن الدورة السابعة. وأعطت  4يحلم بحيازتاا. فعد منحت حزبه  ال ين مععدًا، أي بزيادة 
في المئة من  19 لون ما نسبته مععدًا. وبما أن الناتبين العرب يم 19العائمة العربية المشتركة 

أصحاب حق اال تراع، فعد ناشدهم رئيس العائمة المحامي أيمن عودة المساهمة في ممارسة ه ا 
في المئة. وهي  21الحق. ويبدو أن التجاوب كان كبيرًا بدليم أن نسبة المعترعين العرب وصلت إلى 

 نسبة توازي نسبة التصويت لدى الياود.
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تركة شجع المعترعين والمعترعات على المساهمة في فرص تحسين الوا ع ال ي رئيس العائمة المش
يعيشه الفلسطينيون في ظم االحتالم اإلسرائيلي. و ام إن المكاسب المحلية ستكون م اعفة في 
حام استمرت وحدة الصف، األمر ال ي يساعد على توض معركة وحدة المصير. وأنكر في حدي ه 

التجمع االتتياري بدياًل من السلطة الفلسطينية، أو البديم من األحزاب إلى الصحف أن يكون ه ا 
و ام أي ًا إن الحكومات اإلسرائيلية «. الجااد اإلسالمي»و « حماس»و « فتح»العائمة م م 

 م طرة إلى التعاطي مع ه ه الظاهرة بك ير من االحترام والتعدير لحعوق المواطنين الفلسطينيين.
طينية أن حصيلة العائمة العربية المشتركة يمكن توظيفاا إلحداث تغيير في وترى السلطة الفلس

المو ف اإلسرائيلي السلبي. ومن ه ه الحعيعة ينطلق الساام المام: كيف سيترجم نتانياهو فوزه أ ناء 
 تشكيم الحكومة؟

ه وزعيمه هرتسوغ. وه ا معنا« المعسكر الصايوني»الماشرات األولى تدم على أنه سيتجاهم 
التركيز على استعطاب األحزاب اليمينية المتطرفة زائدًا األحزاب الدينية. علمًا أن هرتسوغ أعرب عن 
رغبته في البعاء تارج الحكم بحيث يظم الملجأ األتير للمعار ة السياسية وكم العاطلين عن 

 العمم. أي أنه سياتم بمعالجة الع ايا االجتماعية، إ افة إلى مشكالت المستوطنين.
اإلدارة األميركية لم تكن مسرورة با ه النتيجة، مع أن الوزير جون كيري أسرع لتعديم التااني إلى 
الفائز ال ي اتتار الكونغرس النتعاد سياسة الرئيس باراك أوباما. لكن واشنطن م طرة إلى تحسين 

م توسيع ر عة ، بادف  بط اإليعاع السياسي ال ي يظاره نتانياهو حيا«ليكود»شبكة العال ات مع 
 التجمعات االستيطانية.

كتبت تعوم أن نتانياهو  لم الناتبين عندما « ليكود»الصحف اإلسرائيلية المعار ة لتوجاات 
اّدعى بأنه لن يعبم بإ امة دولة فلسطينية داتم إسرائيم الكبرى. واّدعى أي ًا أن ه ا الوعد جاء 

أرض إسرائيم. تمامًا كما طالبه بالحفاظ على وحدة مطابعًا لرغبة والده ال ي طالبه بالحفاظ على كم 
 العدس، عاصمة أبدية إلسرائيم.

وم م ه ا المو ف المتشدد يمكن أن يمزق كم االتفا ات التي ععِّدست باسم تطة السالم، وباسم 
. وفي حام  برِّم أبو مازن با ا التعديم، فإن العدس الشر ية 1442التفاوض على أساس حدود العام 

 ن عاصمة لدولة فلسطين.لن تكو 
و المعدَّة للظاور في حكومة نتانياه« مانيفستو»بفارغ الصبر إعالن « حماس»على كم حام، تنتظر 

 أ رب فرصة.
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وياكد المعربون من الرئيس محمود عباس أن تكرار فكرة إلغاء الدولة الفلسطينية سيدفعه إلى تعديم 
 استعالته من   ية جيَّرها له ياسر عرفات.

 بفارغ الصبر!« حماس»االستعالة تبدأ االنتفا ة ال ال ة التي تنتظرها  ومع
 21/3/2112الحياة، لندن، 

 
 نتائج االنتخابات تضع نتنياهو في مأزق حرج 

 يوسي بيلين
مفاجأة انتتابات الكنيست العشرين ليست أن بنيامين نتنياهو سيشكم الحكومة العادمة، بم الفجوة 

معاعد لم تتو عاا االستطالعات. كان وا حا أن كم حزب  4 –الصايوني والمعسكر « الليكود»بين 
من الحزبين الكبيرين سيحصم على عدد مشابه من المعاعد، ك لك الكتلتان الكبريان ستحصالن 

، وهك ا سُتجبران على ا امة حكومة مشتركة لليسار واليمين مع أو 41مععدًا وأ م من  21على 
 )كحلون  تأييد واحدة من الكتلتين ويعطياا اغلبية بسيطة.« لناك»بدون مناوبة أو أن يعرر 

لكن المعركة االنتتابية ُأديرت وفعا لعانونين، أحدهما ألغي وال اني لم يتم  بوله بعد: ال ي ألغي هو  
 انون االنتتاب المباشر، كانت تلك انتتابات بين هرتسوغ ولفني وبين نتنياهو، وه ا لم يتم  بوله 

العانون ال ي يلزم الرئيس أن يلعي مامة تشكيم الحكومة على الحزب االكبر في الكنيست. بعد.  لك 
و د عمم الحزبان كم ما في استطاعتاما من اجم  مان أن المصوتين في كتلتياما يف لوناما 
على با ي االحزاب الصغيرة في الكتلة من اجم أن يرشح الرئيس من يعف على رأس الحكومة. 

« الليكود«، و«ميرتس«و« يوجد مستعبم»المعسكر الصايوني أت  اصواتا ك يرة من كالهما نجح. 
المنعسمة. لم يكن  لك انتعاال ماما بين الكتلتين، « شاس«و« البيت الياودي»أت  اصواتا ك يرة من 

ولم تحظ أي كتلة باالغلبية، ويمكن لعرار افترا ي من كحلون أن يجعم الرئيس يلعي مامة تشكيم 
 ة على هرتسوغ، االمر ال ي لن يحصم بسبب الفجوة في المعاعد.الحكوم

ا ا كانت ه ه هي الصورة وسيحصم كحلون على وزارة المالية فسيعف نتنياهو أمام مع لة غير    
سالة تنبع،  من امور اترى، من تصرفه تالم اشار الحملة االنتتابية وال سيما في االسابيع 

السياسي ال ي يعف أمامه، وعمم كم ما في استطاعته لينعم لر االتيرة. لعد شتص جيدا التحدي 
اصواتا من نظرائه في كتلة اليمين. لعد فاجأ بانسحابه من تطاب بار ايالن ومن تعاده « الليكود»

، مبررا  لك بالتغيير ال ي حدث في الو ع «المناطق»بأنه في فترة واليته العادمة لن ينسحب من 
لم تكن احتلت غزة ولم تادد بالسيطرة « حماس«ن لدينا هدوء واستعرار، وكا 2114)وكأنه في العام 

على ال فة الغربية . لعد عاد وتحدث عن الحاجة الى ا امة حكومة يمين، وتعاد بأن حليفه سيكون 
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« البيت الياودي»نفتالي بينيت، بصورة معاكسة تماما لما حدث  بم سنتين عندما حاوم منع  م 
كان ا امته لحكومة يمينية وعدم فامه  1444عترافه بأن تطأه الكبير في العام لحكومته، تالفا ال

يالسار. كم  لك الى جانب زياراته المستمرة  –الحاجة ال امة حكومة أوسع ت م أجزاء من الوسط 
والمغطاة اعالميا الى المستوطنات وا واله العاسية فيما يتعلق باالموام الطائلة التي جندت، حسب 

، السعاطه، وأ واله التطيرة فيما يتعلق بتصوص الجماور العربي ال ي يتدفق على صناديق ا واله
 اال تراع، ومشاركته الشتصية في التجمع ال ي أ امته دانييال فايس، السبت الما ي.

لعد تشي نتنياهو من االستطالعات، وتصرف وظاره الى الحائط، وعمم  طيعة مع ادارة اوباما من 
ط مامة في المجتمع االسرائيلي من جاة اترى. اآلن وهو ينوي العودة للمرة الرابعة جاة ومع اوسا

الى مكتب رئيس الحكومة فان أمامه صورة اشكالية أك ر من التي رآها  بم الحملة االنتتابية: ا امة 
ستمنحه ر ا لحظيا، لكناا ت ع أمامه تحديات صعبة جدا في المستعبم « نعية»حكومة يمين 

 العريب.
كما أن العالم في السابق لم يعبم ادعاءات نتنياهو بأنه طالما العالم العربي ليس ديمعراطيا فان على 
اسرائيم أن تطلب لنفساا حزاما مامًا من االرا ي في كم اتفاق مع جاة عربية. هك ا فان العالم ال 

«. المناطق»ازم عن يعبم الزعم بأن تطر المنظمات االسالمية المتطرفة ال يسمح السرائيم بالتن
بالعكس، لعد  ام العالم لنا بأن حم الصراع االسرائيلي الفلسطيني سُيمكن من تعزيز التحالف  د 
االرهاب في المنطعة، بتعاون وا ح بين الدوم العربية المعتدلة وبين اسرائيم العوية. العالم بالتأكيد 

اصم البناء في المستوطنات وا امة ال يعبم استمرار االستيطان، وليس هناك حكومة يمين لن تو 
استمرار االستيطان في كم أرجاء ال فة «.  أحياء جديدة»مستوطنات جديدة مع أو بدون غطاء 

بدون عملية سياسية وبدون مشاركة جسم معتدم داتم الحكومة سيكشف نتنياهو لالنتعادات 
 وللمعاطعة.

ون فياا معتمدا على كم حزب ع و رئيس الحكومة موجود في مع لة بين حكومة يمين صغيرة يك
فياا، وجزء من المشاركين فياا يمعته بصورة شتصية، وستعر ه في العالم كزعيم يميني متطرف، 
وبين محاولة ا امة حكومة وحدة وطنية تجبره على التراجع عن اال وام التي ن رها في الحملة 

 االنتتابية، لكناا سُتسام عليه التعامم مع العالم.
موازنة االن مام الى حكومة مشتركة سيطلب معسكر السالم عددا من المطالب لن تجعم من اجم 

اليسار رف اا. من  –حياة نتنياهو سالة، لكن ا ا تمت االستجابة لاا فلن يكون ساال على الوسط 
جاة نتنياهو سيكون  لك ادارة ظار لالحزاب الصغيرة التي الحعاا لكسب ودها في االسابيع 

كن يمكن أال يكون أمامه امكانية سياسية أك ر نجاحا من أن يعرض على هرتسوغ االتيرة، ل
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التعاون. ال يدور الحديث هنا عن وزارات وال عن  ريبة صفرية بم حوم امكانية السير في طريق 
صاله العال ات مع الفلسطينيين واوباما وربما مع تركيا وتحويم اسرائيم من دولة  سياسي مشترك، وا 

 ت فعم الى دولة مبادرة.تعوم بردا
ربما كان  لك غير ممكن، وربما في الحعيعة هناك هوة سحيعة بين الجانبين، كما  ام نتنياهو تالم 
الحملة االنتتابية. لكن ا ا فام الجميع أن فكرة الدولة الياودية الديمعراطية ُمعر ة للتطر وأن 

فسيكون ه ا حال مععوال أك ر من « شعبا معزوال»اسرائيم ال تستطيع السماه لنفساا بأن تكون 
 االحتماالت االترى.

 "اسرائيل اليوم"
 21/3/2112األيام، رام هللا، 

 
 ضم المنطقة "ج" 

 عميرة هاس 
في مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس تيبة أمم وصدمة من نتائج االنتتابات اإلسرائيلية، 

ن فشم في العشرين سنة األتيرة فإن حتى لو كانت هناك محاولة إلتفائاا. رغم كم ما حدث م
عباس يتمسك بعوة باتفا ات أوسلو كطريق للحصوم على االستعالم السياسي، ويواصم طرحاا 

 كإنجاز وطني.
ألسباب تكتيكية أو بسبب  راءة غير صحيحة متواصلة للتارطة فإنه واألوساط العريبة منه مالوا إلى 

ة وبين الجماور اإلسرائيلي ال ي نسبوا إليه الرغبة في السالم التمييز بين العيادة اليمينية اإلسرائيلي
 والجيرة الطيبة. الجماور الفلسطيني علق آماال أ م على اإلسرائيليين.

اآلن العيادة الفلسطينية أي ا أصبحت تدرك أناا ال تستطيع تو ع تغيير يأتي من المجتمع اإلسرائيلي 
ن إسرائيم لم تلتزم بتعاداتاا في اتفا ات أوسلو، وأن نفسه. على عباس أن يستوعب أتيرا حعيعة أ

طريق المفاو ات مسدود لسنوات ك يرة. لا ا فإن المترج الطبيعي هو التوجه إلى المجتمع الدولي 
ال ي تعاد بتنفي  اتفا ات أوسلو. أي ا ه ا تيب آمام عباس في عشر سنوات واليته، ألنه لم 

 بتعاداتاا وأن تو ف البناء في المستوطنات.ي غط كما يجب على إسرائيم لذيفاء 
العيادة الفلسطينية تتعلق اآلن بكم تصريح دولي حوم اتتا  موا ف أك ر صالبة من أجم الحفاظ 
على ه ا األمم. عباس سيواصم الطريعة التي رسم تطوطاا من األسفم من  بم منظمات ونشطاء 

نية الصغيرة وال عيفة: تدويم الصراع من أجم فلسطينيين والمنظمات اليسارية الفلسطي إنسانحعوق 
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بدًءا من محاولة إعادة التصويت في مجلس األمن حوم تاريخ محدد  –الحصوم على االستعالم 
 إلنااء االحتالم، ومرورا بتعديم الدعاوى في محكمة الجنايات الدولية.

ات ال م الفعلي في ال فة في السلطة الفلسطينية يعدرون أن حكومة نتنياهو الرابعة ستزيد من نشاط
وسائم م ادة ناجعة سوى التوجه  –التي تتشى من التصعيد األمني  –الغربية. ليس هنالك للسلطة 

إلى العالم من أجم المساعدة. في السنوات العشرين األتيرة است مر األوروبيون والواليات المتحدة 
فعي ال رائب عندهم بادف معلن يتم م وحتى الدوم العربية عشرات مليارات الدوالرات من أموام دا

 في إ امة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيم.
مع تصريح بنيامين نتنياهو العلني بأنه  –أموام دافعي ال رائب ه ه ت هب إلى الدفن بصورة رسمية 

يعارض إ امتاا. ستتوجه السلطة الفلسطينية مباشرة أو بواسطة نشطاء فلسطينيين ودوليين إلى 
 ال رائب هاالء من أجم تجنيد دعمام وال غط على حكوماتام.دافعي 

من أجم أن يبعوا في الصورة في التريطة السياسية الفلسطينية، يواصم مم لو حركة فتح تبني تكتيك 
التي أعلن عناا  بم  –معاطعة وععوبات، وسحب است مارات من إسرائيم  –حركة الر"بي.دي.إس" 

ن كانوا من منتعدي فتح الشديدين. موسى حديد، رئيس بلدية رام نحو عشر سنوات نشطاء فلسطينيو 
هللا ال ي انتتب في  ائمة فتح، وحسام زملط، ع و لجنة العال ات التارجية لفتح، يشاركان في ه ا 

 التي تشارك فياا حركة أفريعيافي نشاطات في جنوب  األسبوع
 الر "بي.دي.إس" المحلية.
على تطة عمم للتعاون بين جوهانسبورغ ورام هللا، اللتان تم  التو يع –من بين تلك النشاطات 

من  أي اعناما كمدينتين توأمين. ال يف مابو باركس تاو، رئيس بلدية جوهانسبورغ، هو  اإلعالن
 . ه ا اللعاء سُيمكن الحركتين من نسيان أن فترهما األفريعيرجام الر "إي.إن.سي" )الماتمر الوطني 

وتيبة أمم الجماور ستسارع السلطة الفلسطينية  األحداثكن أنه تحت  غط يكمن في ما ياما. يم
في تعديم دعوى في الهاي رغم أنه وفعا لعدد من المصادر العانونية فان ه ه الدعاوى ما زالت غير 

ما زام يحلق في األفق وأمس تمت منا شته في  األمني"نا جة" كما ينبغي. الغاء حعيعي للتنسيق 
  ية لر م.ت.ف.اللجنة التنفي

في ظم الرسالة العدائية للناتب اإلسرائيلي فان العلق اآلني لكم عائلة فلسطينية أال يسوء و عاا 
أك ر. وحتى لو أن الك ير من الغ ب واالنتعاد موجه نحو السلطة الفلسطينية، سواء تم حلاا أو 

 تصادية ومن ناحية انتظام انايارها، فان الو ع سيسوء حعا لكم عائلة وللمجتمع كله: من ناحية ا
 الحياة )التعليم، العمم، العال ات العائلية  ومن ناحية األمن الداتلي.
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تعديم  األولى اتية والتمسك بمامتين:  كإدارةالمصلحة اآلنية للعيادة الفلسطينية هي استمرار البعاء 
ال رائب  ألموامجزها التدمات للسكان تحت عناء السيطرة اال تصادية والعسكرية اإلسرائيلية، وح

 الفلسطينية كتطوة ععابية. وال انية منع التصعيد واالنايار االجتماعي.
الجماور الفلسطيني ب بط النفس أمام استفزازات االحتالم اإلسرائيلي،  إ ناع، مواصلة أترىبكلمات 

وسيلة لتعزيز وعدم االنجرار وراء الر ا اآلني والعابر الستتدام الساله )ال ي يتدم اليوم حماس ك
مكانتاا في الساحة السياسية الداتلية الفلسطينية والعربية . اإل ناع ال يكفي: من ال روري العيام 
بنشاط من  بم األجازة األمنية. وهك ا فان مامة منع التصعيد من شأناا أن تعف في تنا ض مع 

 عباس. مع إسرائيم. العرار الناائي كان وما زام في يد األمنيتجميد التنسيق 
تحلق في األفق ا تراحات للفصم بين السلطة الفلسطينية كجاة مزودة للتدمات )كبلدية عليا  وبين 

التي من المناسب أن تستعر وتعمم من التارج بصورة منفصلة عن  –م.ت.ف كعيادة سياسية 
ن حساناتاا التي تعطياا على شكم تصاريح حركة. في المدى العصير يعودو ا  التعلق بإسرائيم و 

ويتحد ون عن "المصالحة" الدائمة بين فتح وحماس، وأن بع ة من م.ت.ف أو غيرها ستسافر إلى 
 العطاع من اجم تعديم المصالحة. 

 21/3/2112هآرتس، 
  21/3/2112 ،الغد، عم ان
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