
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 بالقدس األوضاع تفجر من ويحذر االستيطان لسياسة حادة انتقادات يوجه االتحاد األوروبي
 وحذرته بعدم وقف التنسيق األمني عباس العبرية: دول عربية كبيرة طالبت الرئيس اإلذاعة

 إلى طريق مسدود "إسرائيل"هرتسوغ: نتنياهو سيشكل حكومة يمينية ضيقة تقود 

 مالي روبرت أوباما مستشار بقيادة قريبا   حماس باتجاه دولي حراك": سما"

 السلطة باالنضمام للمواثيق الدولية نتائج االنتخابات اإلسرائيلية تؤكد صحة قرارعريقات: 

قادة األحزاب تشكيل حكومة نتنياهو: 
قدموا مطالب تعجيزية.. وهددوا 

  باالنضمام إلى المعارضة
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  السلطة:
 2 وحذرته بعدم وقف التنسيق األمني عباس العبرية: دول عربية كبيرة طالبت الرئيس اإلذاعة  
 2  م للمواثيق الدوليةنتائج االنتخابات اإلسرائيلية تؤكد صحة قرار السلطة باالنضماعريقات:   
 6 لمرحلة جديدة قرار وقف التنسيق األمني مع إسرائيل يؤشر إلى االنتقالقيس عبد الكريم:   
 7 شتباكات يي مخيمي بطاطة وجنين تنذر بعودة االنفطات األمني إلى مناطق السلطةاال  
 8 ويد المنظمة إلى غزة يبحث اليوم موعد الزيارة وصياغة رؤية موحدة عن أهدايها  
 8 متهمين على صلة بدحطان خمسة"مكايحة الفساد" تبدأ العمل لجلب   

 
  المقاومة:

 9 سطين والقدسهنية يؤكد على محورية دور األمة تجاه يل  
 9 حماس: دعوة نتنياهو للسلطة لمقاطعتنا وقاحةحركة   
 01 حماس يي ذكرى اغتيال مؤسسها: لن نترك سطاح المقاومة  
 01 وحةمشعل يلتقي كارتر الثطاثاء المقبل يي الد"الشرق القطرية":   
 00 : تطبيق قرارات "المركزي" يعني التحرر من أوسلو"الديموقراطية"  
 00 عاما على استشهاد الشيخ أحمد ياسين 00  
 02 الكرامة يتحت آياقا  جديدة يي مقاومة االحتطالمعركة يتح: حركة   
 03  معركة الكرامة.. رسخت قدرة المقاومة على هزيمة المحتلتقرير:   

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 02 إلى طريق مسدود "إسرائيل"هرتسوغ: نتنياهو سيشكل حكومة يمينية ضيقة تقود   
 06 يعترف بالهزيمة أمام المقاومة بغزة اإلسرائيليجيش : ال"هآرتس"  
 07 بن بركة مهدي الموساد حضر قمة الرباط ودبر اغتيال": جهاز يديعوت أحرونوتتقرير لـ"  

 
  :األرض، الشعب

 23 ةي سوريي يلسطينيين تعذيبا   خمسةاستشهاد  "مجموعة العمل":  
 23  يي أنقرة "القدس مدينة السطام"انططاق يعاليات مؤتمر   
 24 بكيرات: مشروع تحرير القدس قادم ال محالة  
 24 بلدية االحتطال تخسر قضية مصادرة أرض مقدسية  
 22 2000امرأة يلسطينية منذ عام  1200: االحتطال اعتقل قراقع  
 22 بسجون االحتطال السرطانبمصابين  أسيرا   15خطر الموت بات يهدد حياة هيئة حقوقية:   
 22 2015االحتطال منذ بداية طفطا  أصيبوا برصاص  30 :العالمية للدياع عن األطفال  
 26  بسبب دعمها لطاحتطال حملة يلسطينية لمقاطعة شركة "إتش بي" األمريكية  
 26 األقصى المسجد مسيرة دراجات يلسطينية من يايا إلى  
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  : اقتصاد
 27 مليون شيكل 227تريع الدين العام بـ الفلسطينية لية للحكومة األزمة الما  

 
  مصر: 
 28 غزة قرب نفق ا 194 تدمير ُيعلن الجيش المصري  

 
  األردن: 

 29  القدس لزيارة األتراك للحجاج التسهيطات تويير يؤكد األوقاف األردني وزير  
 29 األردن نهر أوضاع تدهور مسؤولية و"إسرائيل" األردن يحّمل حمور أبو  
 31 اإلرهاب يغذي الدولتين حل غياب الوطني األردني: التيار  

 
  لبنان: 
 31 لبنان جنوب تناور" إسرائيل" "المستقبل":  

 
  عربي، إسطامي:

 31  الفلسطينية القضية حل محور القدس: التركي الوزراء رئيس نائب  
 30  حقوقيون عرب يدعون لحماية األسرى الفلسطينيين  

 
  دولي:
 32 مالي روبرت أوباما مستشار ةبقياد قريبا   حماس باتجاه دولي حراك": سما"  
 32 نتنياهو على للضغط أوباما يلعبها قد التي تقرير: األوراق  
 34 بالقدس األوضاع تفجر من ويحذر االستيطان لسياسة حادة انتقادات يوجه االتحاد األوروبي  

 
  حوارات ومقاالت:

 32  عدنان أبو عامر... النتائج الفلسطينية لطانتخابات اإلسرائيلية  
 38 نهلة الشهال... يوز ليكود: التطابق مع هذا الواقع  
 40 حازم األمين"... ال تتسع لهم"حجزوا مكانا  يي دولة  48عرب الـ   
 43  توماس فريدمان... "بيبي" سيصنع التاريخ بحل "الدولة الواحدة"  
 46 عريب الرنتاويواشنطن إذ تعيد النظر يي سياساتها الشرق أوسطية...   

 
 48 :كاريكاتير
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 دة األحزاب قدموا مطالب تعجيزية.. وهددوا باالنضمام إلى المعارضةقاتشكيل حكومة نتنياهو:  

تل أبيب: قبل أن يبدأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو االتصاالت الرسمية مع أحزاب اليمين 
بغررررش تشرررويل حوومرررة اديرررد أ بررردا واكرررحا أن مهمترررب سرررتوون صررر بة للغايرررةأ ب رررد أن  رررر  قررراد  

 ةأ وهددوا باالنكمام إلى الم اركة.األحزاب م الب ت ايزي
مق ررردا فرري الونيسررت سرريا لب قررادرا علرررى  31ف لررى عوررس االن بررا  داهررل حزبرررب الليوررود برر ن فرروز  بررر

تشررويل الحوومررة بسررهولةأ فرر ن راسرراء أحررزاب اليمررين ا لرروا المهمررة صرر بة ب ررد م ررالبتهم علنررا برر هم 
أ موشريب وحلرونأ «ووالنرو»مرن رئريس حرزب  الوزارات: الدفا  والهاراية والمالية. وقد بررز تصرريحان

أ أورردا فيهمرا أنهمررا ال ي اركران فوررر  الالروس فرري الم اركرة فرري حرال رفررش «إسرررائيل بيتنرا»ورئريس 
نتنيررراهو التاررراوب مرررع  لباتهمرررا. وي الرررب ليبرمررران بررروزار  الررردفا  لنزسررربأ فيمرررا ي الرررب وحلرررون بررروزار  

 لية في الونيست.الماليةأ ووذلك وزار  اإلسوان ورئاسة لانة الما
وأعربررت مصررادر فرري الليوررود عررن هشرريتها مررن أن يوررون رئرريس حررزب البيررت اليهرروديأ نزتررالي بنيررتأ 
يسرررت د لقنتقرررام مرررن نتنيررراهو علرررى الكرررربات التررري واههرررا إليرررب فررري الم رورررة االنتهابيرررةأ حيررر  هارررم 

ا بر ن التصرويت لرب نتنياهو على القواعد الش بية لهرذا الحرزب فري المسرتو نات وبلردات الريرنأ وأقن هر
 سيوون أفصل بوثير من التصويت للبيت اليهودي.

أيرام  7ووان نتنياهو قد ااتمع في تل أبيب مع ماموعة وبير  من قاد  المستو نين بشول سري قبرل 
من االنتهاباتأ وقال لهم إن االست قعات السرية التي بين يديب تشير إلى أن هزيمتب باتت ماورد أ 

ف مرا أن تبرردأوا فري حرزم حقررائبومأ ألن الثنرائي يتسرحا  هيرتسررو  »ال ثالرر  لهمرا:  وأن أمرامهم  رريقين
مررا أن تهرارروا بوررل  وتسرريبي لزنرري ينويرران إهررقء المسررتو نات وتسررليم األرش للسررل ة الزلسرر ينيةأ وال
قوتوم اليوم وتحدثوا انققبا قي الررأي ال رام.. يارب أن تسر دوا للتصرويت لليورود حترى نكرمن حوومرة 

 «.رفةيمين ص
وهررو «. دفرع ثمررن هرذ  الهدي ررة»وقالرت مصررادر مقربرة مررن بنيرت إنررب ينروي التواررب إلررى نتنيراهو  البررا 

ي لررب لنزسررب إحرردا الرروزارتين: إمررا وزار  الرردفا  أو الهارايررة. لوررن حليزررب ليبرمرران ي لررب أيكررا وزار  
وزار  الررردفا  لحليزرررب الرردفا أ مرررع أن عررردد نوابررب ال يت ررردا السرررتة. ولوررن بالمقابرررلأ فررر ن نتنيرراهو يبقررري 

وزراء آهررين ي رالبون بروزار  الهارايرة وهرم سرلزان شرالومأ ويوفرال  3المهلص موشيب ي لرون. وهنراك 
شررتاينتسأ وزيررر االسررتهبارات والشرراون االسررتراتياية الحرراليأ وال رراد أردانأ الررذي وصررل إلررى المرتبررة 

 صر  ب نب سيمنحب وزار  المالية. الثانية في االنتهابات الداهلية. وأما وحلون فقد وان نتنياهو
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وزيررراف فرر ذا  01ويوااررب نتنيرراهو مشررولة أهرررا فرري عرردد الرروزراءأ حيرر  يررنص القررانون علررى أال يت رردا 
وزاراتأ ف نب سيوااب مشولة مع حلزائب من أحزاب اليمرين والمتردينين الهمسرةأ  9حصل الليوود على 

 ون الذي ي الب بثقثة وزراء.حي  ي لب ول منهما وزيرين على األقلأ باستثناء وحل
وزيراأ لون وحلون يرفش  25وينوي نتنياهو تغيير القانونأ بحي  يصبح ب موانب تشويل حوومة من 

ذلررك وي رررد  تبررذيرا ألمررروال الشرر ب. وفررري حررال تنزيرررذ تهديررد أي حرررزب مررن أحرررزاب اليمررينأ فسيكررر ر 
هررذا سرريدهلبأ حسررب ب ررش أ لوررن «يواررد مسررتقبل»نتنيرراهو للترااررع عررن حوومررة اليمررين وكررم حررزب 

المررراقبينأ فرري مشررولة مررع األحررزاب الدينيررةأ أو أنررب يلارر  إلررى هيرتسررو  لتشررويل حوومررة وحررد  و نيررةأ 
وعندها سيك ر إلى التناوب م ب على رئاسة الحوومةأ ولذا يشك المراقبون في أن يست يع نتنيراهو 

قابلررة للتمديررد لمررد  أسرربوعين  يومررا 21تشررويل حوومررة فرري الوقررت القريرربأ علمررا برر ن القررانون يمنحررب 
 آهرين.

 22/3/2102، الشرق األوسط، لندن
 
 وحذرته بعدم وقف التنسيق األمني عباس العبرية: دول عربية كبيرة طالبت الرئيس اإلذاعة 

نقلت اإلذاعة ال برية ال امة عن مصدر فلس يني رفيع المستوا في منظمة التحريرأ  :القدس المحتلة
ية وبير  لم يسمها  البت الرئيس  محمود عباسأ ب رااء أي ه و  مع إسرائيل من قولب" إن دواًل عرب

 شانها أن تساهم بشول وبير في توتير األاواء بين الاانبين".
وأكان المصدر"  أن دواًل أهرا  البت الرئيس بت ايل تنزيذ قرار اللانة التنزيذية األهير بوقرن ورل 

ترى يرتم تشرويل الحوومرة االسررائيلية الاديرد أ وحذرترب مرن تنزيرذ أشوال التنسي  األمني مع إسرائيلأ ح
 هذ  اله و ".

 20/3/2102، وكالة سما اإلخبارية
 
 نتائج االنتخابات اإلسرائيلية تؤكد صحة قرار السلطة باالنضمام للمواثيق الدولية عريقات:  

تررررائن االنتهابررررات أوررررد عكررررو اللانررررة التنزيذيررررة لمنظمررررة التحريررررر الزلسرررر ينية صررررائب عريقررررات أن ن
اإلسررررائيلية أثبترررت صررروابية ووااهرررة االسرررتراتياية الزلسررر ينية باالنكرررمام إلرررى المواثيررر  والم اهررردات 
والماسسات الدوليةأ بما في ذلك االنكمام إلى المحومة الانائية الدوليةأ ووذلك تحديد ال ققات مرع 

 قدت في م لع الشهر الااري.إسرائيلأ وما ااء في قرارات المالس المروزي في دورتب التي ع
ارراءت أقرروال عريقررات هررقل لقائررب أمررس وفررد البرلمرران األوروبرري برئاسررة اإلرلنديررة مارتينررا أندرسررونأ 
وعكوية الدنمارويرة ماررريرت أوورنأ والزرنسري إدوارد مرارتنأ والقبرصري نيوروالس سرقويتوسأ وعردد 
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سرربانياأ مررن المسرراعدينأ ووررذلك مررع قناصررل وممثلرري وررل مررن ألمانيرراأ وبر  ي اليرراأ وال ي انيرراأ وفرنسرراأ وال
 والسويدأ والنروجأ والدنماركأ وهولندا.

واعتبررررر عريقررررات تصررررريحات رئرررريس الرررروزراء اإلسرررررائيلي بنيررررامين نتنيرررراهو فرررري شرررر ن منررررع قيررررام دولررررة 
فلسررر ينيةأ وتوثيرررن االسرررتي انأ هصوصرررًا فررري القررردس المحتلرررةأ أنهرررا ت برررر عرررن الموقرررن الحقيقررري 

 ة المقبلة.للحوومة اإلسرائيلي
علررى الماتمررع الرردوليأ وتحديرردًا دول االتحرراد األوروبرري الترري لررم ت ترررن بدولررة فلسرر ين علررى »وقررال: 

والقدس الشرقية عاصمة لهاأ ووذلك الواليرات المتحرد أ أن ت تررن فري شرول فروري  0997حدود عام 
نكرررمام إلرررى بدولرررة فلسررر ين للحزررراظ علرررى هيرررار الررردولتينأ إكرررافة إلرررى دعرررم المسررر ى الزلسررر يني لق

 المواثي  واألعران والماسسات الدوليةأ وعلى رأسها المحومة الانائية الدولية.
 22/3/2102، الحياة، لندن

 
 لمرحلة جديدة قرار وقف التنسيق األمني مع إسرائيل يؤشر إلى االنتقالقيس عبد الكريم:  

عبررد الوررريم  أبررو ليلرري أ إن قرريس « الابهررة الديموقرا يررة لتحريررر فلسرر ين»قررال نائررب األمررين ال ررام ل 
لترتيرررب زيرررار  وفرررد منظمرررة التحريرررر لق رررا  ررررز  لت بيررر  « حمررراس»االتصررراالت الرسرررمية مرررع حرورررة 

 المصالحة الزلس ينيةأ لم تتم حتى اآلن.
أمررسأ برر ن ممثلرري فصررائل منظمررة التحريررر سررياتم ون ظهررر اليرروم فررري رام   « أبررو ليلررى»وصررر  

ورية لتنزيرررذ القررررار الرررذي اتهذترررب اللانرررة التنزيذيرررة ب رسرررال وفرررد لغرررز  إلقررررار اله ررروات اإلارائيرررة الكرررر 
 الستومال المصالحة.

وأشررار إلررى أن مررن المزترررش أن يتوررون وفررد المنظمررة مررن ممثلرري اميررع فصررائل المنظمررةأ ومتزرر  أن 
يوون عزام األحمد  عكو اللانة المروزية لحروة فتح  رئيسًا للوفدأ لون ب ش ممثلي الزصائل سيتم 
اهتيررررارهم هررررقل األيررررام المقبلررررةأ وعلررررى األراررررح سرررريتم اهتيررررار ب كررررهم مررررن رررررز  بسرررربب اإلاررررراءات 

 اإلسرائيلية.
واعتبر أن قرار وقن التنسي  األمني مع إسرائيل عموما ياشر إلى االنتقال من المرحلة السرابقة التري 

فري الوقرت الرذي وانرت فيرب وانت تدور بها السل ة الزلس ينية في دوامة االلتزامات في اتزرا  أوسرلوأ 
إسررررائيل تتنورررر اللتزاماتهرررا بموارررب هرررذا االتزرررا أ واالنتقرررال اآلن إلرررى وكرررع اديرررد ي ررراد فيرررب صرررو  
ال ققات بين السل ة والمنظمة مع إسرائيل على أسس تحزظ المصلحة الو نية الزلس ينيةأ بمرا فيهرا 

 الاانب األمني.
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لانة السياسية لمنظمة التحرير مرع قراد  األاهرز  األمنيرة ولزت إلى انب باانب اللقاءات التي عقدتها ال
للسررل ة لوكررع اآلليررات لوقررن التنسرري  األمنرريأ سررت قد لقرراءات مررع مسرراولي الملررن االقتصررادي فرري 
الحوومررة مررن أاررل بحرر  اله رروات الترري يموررن أن تتهررذ إلعرراد  النظررر فرري ال ققررات االقتصررادية مررع 

 إسرائيل.
 22/3/2102الحياة، لندن، 

 

 شتباكات يي مخيمي بطاطة وجنين تنذر بعودة االنفطات األمني إلى مناطق السلطةاال 
أثارت اشتباوات اديد  بين قوات األمن الزلس يني ومسلحين في مهيمي بق ة بنابلسأ : وزا  زبون

وانررين شررمال الكررزة الغربيررةأ مهرراون وثيررر  مررن عررود  مظرراهر الزلترران األمنرري إلررى منررا   السررل ة 
أ وذلك ب د سنوات من ال مل على فرش القانون في المنا   التي وانت  وال االنتزاكة الزلس ينية

 األولى والثانية مسرحا لنشا  المسلحين.
واشررتبك مسررلحون فلسرر ينيون فرري مهرريم بق ررة مررع قرروات األمررنأ ب ررد مرررور أسررابيع قليلررة فقرر  علررى 

بررادل ال رفرران االتهامررات حررول اشررتباوات مماثلررةأ ممررا هلررن إصررابتين فرري صررزون أ زررال المهرريمأ وت
 هوية م لقي النار على األ زالأ قبل أن تدب اشتباوات أهرا اديد  في مهيم انين.

وتهتصرر االشرتباواتأ حسرب ب رش المرراقبينأ حالررة مرن التروتر برين المهيمرين والسرل ة الزلسرر ينيةأ 
 يمون القول إن مسرلحين هاصة أن هذ  ليست المر  األولى التي تندلع فيها اشتباوات مماثلة. لون ال

فرري المهيمررات قررد برردأوا عصرريانا كررد السررل ةأ إال أن م ررالم تمرررد ت ررل برأسررها بررين الزينررة واألهررراأ 
ش ال إ اراتأ  ويتالى ذلك اليا في ظهور مسلحين يتحدون السل ة ب  ق  النارأ ورش  الحاار  وال

 والرق  شوار أ حسب نزس المراقبين.
اإلسرررررائيليأ وللظلررررم الررررذي حررررل  -تشررررول رمررررزا للصرررررا  الزلسرررر يني  وعلررررى الررررررم مررررن أن المهيمررررات

بالزلس ينيين نتياة تشريدهم مرن أركرهمأ وهرو مرا ا رل مرن الت امرل م هرا مسر لة بالغرة الت قيردأ فر ن 
السررررل ة الزلسرررر ينية ال تنرررروي التهرررراون مررررع مظرررراهر التمرررررد الاديررررد أ ولررررذلك ااتمررررع رئرررريس الرررروزراء 

أمررسأ بمسرراولي األاهررز  األمنيررة فرري نررابلسأ وأبلغهررم بكرررور  تكررافر  الزلسرر يني رامرري الحمررد  أ
الاهررود بررين الماسسررة األمنيررة وق اعررات الماتمررع المرردني للحزرراظ علررى أمررن المرروا ن فرري محافظررة 

 نابلس ومهتلن المحافظات.
واسرررتمع الحمرررد   مرررن قررراد  األاهرررز  إلرررى تقريرررر حرررول الوكرررع األمنررري فررري المحافظرررةأ وورررل الاهرررود 

ال أحررد »بذولرة للحزراظ علررى االسرتقرارأ وفرررش النظرام ال ررام وت بير  القررانون. وقرال الحمررد   إنرب الم
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فررررو  القررررانونأ واألمررررن واألمرررران شررررر ان أساسرررريان فرررري تحقيرررر  االسررررتقرار وتنميررررة الماتمررررع فرررري وررررل 
 «. المااالت

بق رةأ علرى اعتبرار وااءت زيار  الحمد   ورسرالة إلرى األاهرز  األمنيرة بكررور  الحسرم فري مشرولة 
أن مسرررلحين يرفكرررون تسرررليم أنزسرررهم لقررروات األمرررن الزلسررر ينيةأ وياوررردون أنهرررم مسرررتهدفون ألسرررباب 
 سياسية وويديةأ فيما تقول األاهز  األمنية إنها ت ارد متور ين في قكايا فلتان وتاار مهدرات.

 22/3/2102، الشرق األوسط، لندن
 

 الزيارة وصياغة رؤية موحدة عن أهدايها ويد المنظمة إلى غزة يبحث اليوم موعد 
من المقرر أن ياتمرع اليروم فري رام   وفرد منظمرة التحريرر الرذي سريزور ق را  ررز  فري  حسن ابر:

وقت الح  للبح  في سربل إنهراء الوكرع القرائم المت لر  بحوومرة التوافر  الرو ني واالنتهابرات والتري 
 ت رقل سير عملية المصالحة.

عكررو اللانررة التنزيذيررة لمنظمررة التحريررر عررن الابهررة ال ربيررة الزلسرر ينية إن الوفررد وقررال اميررل شررحاد  
موانيرة الهرروج برايرة  سياتمع اليوم في رام   التهاذ املرة مرن القررارات المت لقرة بزيارترب إلرى ررز  وال

 موحد  حول زيار  الوفد.
تررائن محرردد  لكررمان ناررا  أن الوفررد سرريحرص علررى الهرروج برايررة موحررد  ون« األيررام»وأورد شررحاد  لررر 

 الزيار أ الفتًا إلى أن االاتما  اليوم األحد سياود أيكًا على تشويلة وترويبة الوفد باألسماء.
 وأشار إلى إموانية أن ي لن أعكاء الوفد في هتام االاتما  عن موعد الزيار  المرتقبة إلى رز .

 22/3/2102، األيام، رام هللا

 

 متهمين على صلة بدحطان خمسةل لجلب "مكايحة الفساد" تبدأ العم 
 لبررررت هيئررررة موافحررررة الزسرررراد مررررن وزار  الهارايررررةأ مها بررررة السررررزارات  :القرررردس دوت ورررروم -رام  

الزلس ينية في بري انيا ومصر واإلمارات والابل األسرودأ لبردء التنسري  مرع السرل ات فري تلرك الردول 
 دي المزصول من حروة فتح محمد دحقن.متهمين بقكايا فسادأ على صلة بالقيا 2من أال تسلم 

ونقلت مصدر عن هيئة موافحة الزسادأ ب ن هرذا اإلارراء اراء ب ردما أيمردت محومرة ال ردل ال ليرا قررارًا 
 سابقًا برفع الحصانة البرلمانية عن دحقن.

ووفقررا للمصرردرأ فرر ن شرربهات تحرروم حررول هرراالء الهمسررةأ بالتقعررب برر موال السررل ة واسررتثماراتها فرري 
هرررارجأ موكرررحًا أن  لرررب تسرررليم المتهمرررين اررراء ان ققرررًا مرررن "االتزاقيرررة ال ربيرررة لموافحرررة الزسررراد"أ ال

 و"االتزاقية الدولية لموافحة الزساد" التي انكمت فلس ين إليها ماهرا.
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وأوكررح المصرردرأ برر ن هيئررة موافحررة الزسرراد  لبررت مررن السررزار  الزلسرر ينية فرري لنرردنأ الترردهل لرردا 
لتسررليم المررتهم محمررد رشرريد المونررى بررر"هالد اسررقم"أ ومررن السررزار  الزلسرر ينية فرري  السررل ات البري انيررة

القاهر  التدهل لدا السل ات المصرية لتسليم قائرد اهراز األمرن الوقرائي السراب  فري ق را  ررز  رشريد 
 أبو شباك.

سرود أدهرم ووفقًا لنزس المذور أ  لبت هيئة موافحة الزساد تسليم سرزير فلسر ين السراب  فري الابرل األ
مدللةأ والموا ن الزلس يني المقريم فري اإلمرارات باسرل ارابرأ باإلكرافة إلرى مروا ن ليبري علرى صرلة 

 بدحقن.
 20/3/2102، القدس، القدس

 
 هنية يؤكد على محورية دور األمة تجاه يلسطين والقدس 

وحرانيأ هاتن إسماعيل هنيرةأ نائرب رئريس الموترب السياسري لحرورة حمراس الررئيس اإليرانري حسرن ر 
 وقدم لب ت ازيب في وفا  والدتب.

وقرال بيرران صررادر عررن موتررب هنيرةأ مسرراء السرربتأ إن هنيررة هرراتن الليلرةأ الرررئيس اإليرانرريأ وقرردم لررب 
 ت ازيب ومواساتب بوفا  والدتب.

ووف  البيان أود روحراني وهنيرة هرقل االتصرال الهراتزي علرى متانرة ال ققرة برين الشر بين الزلسر يني 
 واإليراني.

 وشدد هنية لروحاني على محورية دور األمة اإلسقمية تاا  قكية فلس ين والقدس المحتلة.
ووافت المنية في وقت ساب  من أمس الام ة "سوينة بيوندي" والد  الررئيس اإليرانري عرن عمرر نراهز 

 التس ين عاما.
 20/3/2102، يلسطين أون الين

 
 حةحماس: دعوة نتنياهو للسلطة لمقاطعتنا وقاحركة  
يوم السبتأ دعو  رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للسل ة الزلسر ينية عتبرت حروة حماسأ ا 

 بمقا  ة حماس هي محاولة وقحة للتحريش عليها وابتزاز السل ة في نزس الوقت.
اهتبرار حقيقري  أمرامالسرل ة  إنزهرريأ فري تصرريح صرحزي لربأ  أبووقال النا   باسم حماس سامي 

 .اإلسرائيليةذ  التصريحات وما سبقها من تصريحات عدائية هقل االنتهابات في ظل ه
 20/3/2102، يلسطين أون الين

 



 
 
 
 

 

           01 ص                                    3224 العدد:    22/3/2102 األحد التاريخ:

 حماس يي ذكرى اغتيال مؤسسها: لن نترك سطاح المقاومةحركة  
قالت حروة حماس إنها لن ُتلقي سق  المقاومة تحت أي ظرن من الظرونأ ولن تتوقن عرن : رز 

 يوني.مقاومة االحتقل الصه
وأكررافت الحروررةأ فرري بيرران نشررر مسرراء السرربتأ فرري الررذورا الحاديررة عشررر  الرتيررال ماسررس حروررة 
حمرراس الشرريم أحمررد ياسررينأ والترري تحررل ررردا األحرردأ إنهررا ماكررية فرري "المقاومررة" حتررى تتحقرر  وامررل 

 أهدان الش ب الزلس يني في تحرير أركبأ ونيل استققلب.
ومشروعب باٍ  ومستمرأ وأن ذورا  في "عين" و"يد" ورل مقراوم  وأودت الحروةأ أن نهن الشيم "ياسين"

 فلس ينيأ يتصدا "لقحتقل"أ ويقاوم "ارائمب".
ارترررال االحرررتقل الشررريم "ياسرررين"أ عرررن  ريررر  قصرررزب بثقثرررة صرررواريم  2115مرررارس/آذار  22وفررري 

ب مررن أ لقتهررا مقرراتقت اويررةأ ب ررد هرواررب مررن صررق  الزاررر فرري مسرراد "المامررع اإلسررقمي" القريرر
 منزلب بحي الصبر  شر  مدينة رز .

مرن مرافقيربأ وتنراثرت أشرقء اسرد  لتهرتل  بر ازاء مرن الورسري المتحررك الرذي وران  7واستشهد م رب 
 يتنقل بب لحظة استهدافب هارج المساد..

 20/3/2102، المركز الفلسطيني لإلعطام

 
 مشعل يلتقي كارتر الثطاثاء المقبل يي الدوحة"الشرق القطرية":  

علمررت "بوابررة الشررر " مررن مصررادر فلسرر ينية م ل ررةأ أن الرررئيس األميرورري األسررب  ايمرري : الدوحررة
وارترأ سيلتقي برئيس الموتب السياسي لحروة المقاومة اإلسقمية "حماس" هالد مش لأ يوم الثقثراء 

حرول  وقالت المصادر: إن أبرز القكايا التي سريبحثها مشر ل وورارترأ ستنصرب المقبلأ في الدوحة.
عراد  إعمرار مرا هدممرب االحرتقل اإلسررائيلي فري ال ردوان  سبل رفرع الحصرار الهران  عرن ق را  ررز أ وال
األهيررر علررى الق ررا أ ومرردا التررزام حمرراس واالحررتقل ببنررود اتزاقيررة وقررن إ ررق  النررار األهيررر  بررين 

هرراأ فرري كرروء وأكررافت المصررادر: أن اللقرراء سرريناق  مسررتقبل القكررية الزلسرر ينية وت ورات الاررانبين.
فرروز بنيررامين نتنيرراهو برئاسررة حوومررة االحررتقل اإلسرررائيلي لواليررة اديررد أ وتصررريحاتب المت لقررة برررفش 

 إقامة دولة فلس ينية.
وي د هذا اللقاء هو الثال  بين مش ل ووارترأ إذ سب  والتقيا مرتين قبل ذلكأ حي  وانت األولى في 

الثانيررة فوانررت فرري ال اصررمة المصرررية القرراهر  فرري مأ أمررا 2111ال اصررمة السررورية دمشرر  فرري أبريررل 
 م.2102مايو 

 22/3/2102الشرق، الدوحة، 
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 : تطبيق قرارات "المركزي" يعني التحرر من أوسلو"الديموقراطية" 
قال قيادي فري "الابهرة الديمقرا يرة لتحريرر فلسر ين"أ إن ال مليرة السياسرية انتهرت : رام    فلس ين 

لى " ري  مسدود"أ ال سيما عقب ال دوان ال سوري اإلسرائيلي األهير على ب د وصول المزاوكات إ
 ق ا  رز  وتص يد االستي ان وتحلمل االحتقل من التزاماتب بمواب لقتزاقيات والم اهدات. 

واعتبررر عكررو الموتررب السياسرري للابهررةأ صررالح زيرردانأ أن ت بيرر  قرررارات المالررس المروررزي الررو ني 
ديررد  مررن ال ققررة مررع سررل ات االحررتقلأ مشرريرًا إلررى أن وقررن التنسرري  األمنرري يزرتح ال ريرر  لمرحلررة ا

ومقا  ة المنتاات اإلسرائيلية والتواب لمحومة الانايات الدولية وتحقي  المصرالحة الداهليرةأ ووكرع 
ه ة و نية إلعمار رز أ "ولها أمور تاسس النتقال السل ة الزلس ينية ووظائزها من وويل للمصالح 

 اإلسرائيلية إلى وكع اديد يحررها من قيود أوسلو"أ حسب تقدير . األمنية
وشرردمد زيرردانأ علررى أن قرررارات المالررس المروررزي ليسررت مارررد توصرريات وهرري ملزمررة للانررة التنزيذيررة 
ورئيسها وللحوومة الزلس ينية واألاهز  األمنيةأ وونهرا صرادر  عرن أعلرى مرا يرة فلسر ينية وصراحبة 

قرراد المالررس الررو نيأ الفتررًا إلررى أن هررذ  القرررارات عبمرررت عررن إامررا  و نرري الواليررة فرري ظررل عرردم ان 
 واستاابة لنبش الرأي ال ام الزلس يني.

 أ إلى أن محاولة اهتصار 3|20وأشار في بيان صحزي تلقت "قدس برس" نسهة عنب اليوم السبت  
 منظمة التحرير أو السل ة بماسسة الرئاسة هو "أمر مرفوش ومستغرب".

يررردان "إن تنزيرررذ قررررارات المالرررس المرورررزي يت لرررب موافحرررة الرهانرررات السياسرررية الها ئرررة وعررردم وقرررال ز 
االنتظارأ فنتائن االنتهابات اإلسرائيلية والميل اليميني المتزايد للماتمع اإلسرائيلي تظهر عقم الرهران 

 على استئنان أي عملية سياسية". 
 20/3/2102قدس برس، 

 

 خ أحمد ياسينعاما على استشهاد الشي 00  
توافر  اليروم األحردأ الرذورا السرنوية الحاديرة عشرر الرتيرال ماسرس حرورة حمراس الشريم أحمرد  : رز 

ياسين الذي ارتالتب  ائرات إسرائيلية ب د هرواب من مساد المامع اإلسقمي القريب مرن منزلرب فري 
 حي الصبر  انوب مدينة رز  اثر ت ديتب صق  الزار.

أو ومرررا يلقرررب برررر "اإلمرررام" النرررب وررران مرررن أوائرررل الماسسرررين لاماعرررة اإلهررروان واستشرررهد الشررريم ياسرررين 
عامراأ حير  وران حينهرا  91المسلمين في فلس ين وأحد أوبر شهصياتها في ال المأ عن عمر نراهز 

 مق دا وتم ارتيالب وهو على ورسي متحرك.
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ن وال شرررين مررن يونيررو/ ولررد فرري قريررة الاررور  التاب ررة لقكرراء المارردل المحاذيررة لق ررا  رررز أ فرري الثررام
أ ومنررذ شربابب شرارك فري ال ديرد مرن النشرا ات الشرر بية 51أ ولار  لغرز  ب رد نوبرة 0939حزيرران عرام 

 .0929هاصًة تلك التي هرات في رز  رفكا لل دوان الثقثي الذي استهدن مصر عام 
أ رافبأ وررم  ت رش الشيم ياسين لحاد  في شبابب أثناء ممارستب للرياكة نتن عنب شلل تام لاميع

ذلررك اسررتمر فرري عملررب ومدرسررا للغررة ال ربيررة والتربيررة اإلسررقمية ثررم عمررل ه يبررا ومدرسررا فرري مسررااد 
 رز أ وأصبح في ظل حوم االحتقل أشهر ه يب عرفب ق ا  رز .

عامرا بتهمرة تشرويل انرا   03وحورم عليرب بالسران  0913ت رش الشيم أحمد ياسين لقعتقرال عرام 
في صزقة تبادل بين االحتقل والابهة الش بيةأ  0912قبل أن يزرج عنب عام عسوري وحياز  أسلحة 

 وب د هرواب من السان ومع اندال  االنتزاكة األولى أسس إلى اانب ب ش رفاقب حروة حماس.
عرادت إسررائيل العتقالرب فري محاولرة منهرا لوقرن عمليرات عرفرت حينهرا برر "هامرات  0919وفي عرام 

نررت تسررتهدم فيهررا السررواوين مررن قبررل فلسرر ينيين كررد انررود االحررتقلأ وفرري السررق  األبرريش" الترري وا
عامرررا بتهمرررة التحرررريش علرررى قترررل  02حورررم عليرررب بالسررران مررردا الحيرررا  باإلكرررافة إلرررى  0990عرررام 

بمواب اتزا  مرع  0997واهت ان إسرائيليين وت سيس حروة "إرهابية"أ قبل أن يتم اإلفراج عنب عام 
 فاشلة نزذها الموساد كد القيادي في الحروة هالد مش ل.األردن ب د محاولة ارتيال 

وب د عودتب لغز  عاد الشيم المق رد ليقرود حرورة حمراس ماردداأ ومرع تصراعد االنتزاكرة الثانيرة وبردء 
إسرائيل بتنزيذ عمليات ارتيرال مرورز أ حاولرت ارتيالرب إلرى اانرب إسرماعيل هنيرة ومحمرد الكرين فري 

ولوررنهم ناررروا امي رراأ قبررل أن تررناح فررري ارتيالررب فرري الثررراني  2113منررزل بحرري الشرريم ركررروان عررام 
 .2115وال شرين من مارس/ آذار عام 

 22/3/2102، القدس، القدس
 
 الكرامة يتحت آياقا  جديدة يي مقاومة االحتطالمعركة يتح: حركة  

لرى مواصرلة ع واإلصررارحروة "فتح" في لبنانأ تمسوها بالثوابت الو نية الزلسر ينيةأ  أودت : رام  
الزلس ينيةأ واقامة الدولة الزلس ينية المستقلة  األراكيمن  اإلسرائيليالوزا  الو ني لدحر االحتقل 

 وعاصمتها القدس.
أ لمناسربة ذوررا م رورة الورامرةأ قالرت فيرب إن هرذ  الم رورة أمرسالحرورة  أصردرتبااء ذلرك فري بيران 

تحأ وفتحت آفاقرًا رحبرة واديرد  أمرام ال مرل الزردائيأ اديد  للثور  الزلس ينية ولحروة ف ان ققةشوَّلت 
 .اإلسرائيليووانت نق ة تحوُّل في تاريم الصرا  ال ربي 
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رع  وأودت "فتح" في بيانهاأ حرصها على تحقي  المصالحة الزلسر ينيةأ واناراز الوحرد  الو نيرةأ ووك 
ملرريأ وتاراوز الم يقرات وال راقيررل. وافرة االتزاقرات التري تررمَّ التوقيرع عليهرا موكررع التنزيرذ الميرداني وال 

كررور   االنتهراء مرن االنقسرام الرذي سراد السراحة الزلسر ينيةأ والرتهلص مرن وافرة تداعياترب  أوردتومرا 
 والش ب والقكية. األرشلحماية وحد  

وشددت علرى كررور  وكرع اسرتراتياية و نيرة موحردم  يرتم اعتمادهرا فلسر ينيًا فري موااهرة االحرتقلأ 
أ اإلسرررررائيليةشرررروال المقاومررررة بمررررا فرررري ذلررررك المقاومررررة الشرررر بيةأ ومقا  ررررة البكررررائع وتصرررر يد وافررررة أ

 واالنكمام إلى الماسسات الدولية وهاصة محومة الانائيات الدولية.
 22/3/2102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 معركة الكرامة.. رسخت قدرة المقاومة على هزيمة المحتل تقرير:  

  لم روة الورامة الباسلةأ التي رسرهت حقيقرة قردر  المقاومرة 57الذورا   يوم السبتأصادن : رام  
أ بررين المقاومررة الزلسرر ينية 0991آذار  20علررى هزيمررة المحتررل بررررم فررار  القررواف والترري وق ررت فرري 

والارري  األردنرري مررن اهررةأ والقرروات الصررهيونية الم تديررة مررن اهررة أهررراأ بررالقرب مررن مهرريم الورامررة 
 لنهر األردن. على الكزة الشرقية

ووسررر  مشررراعر الزهرررر تناقرررل نشررر اء الرررر"فيسبوك" ذوررررا الم رورررةف يقرررول الناشررر  محمرررود سرررقمب مرررن 
نابلس: "عند مقارنة م روة الورامة بما يحصل اآلن في الكرزة يشر ر برالمرار ف فورل فلسر يني يزتهرر 

ير  مقارنرة بقرو  بم روة الورامرة ويهارل ممرا يحصرل اآلن مرن مقحقرة المقاومرة فري الكرزةف فقرو  صرغ
 االحتقل رسهت واذرت فور  قدر  المقاومة على هزيمة اي  ارار واي  االحتقل الصهيوني".

 
 إعادة االعتبار للمقاومة

بدور  يقرول بروفسرور السياسرة عبرد السرتار قاسرم عرن م رورة الورامرة: "الم رورة رف رت الررو  الم نويرة 
سررتيقظت ب ررد حالررة الررذهول الترري وانررت قررد انتابتهررا اررراء وأعررادت االعتبررار للمقاومررةف فاألمررة ال ربيررة ا

أ هاصررة وأن تلررك النوسررة بوررلم مررا أفرزتررب مررن مكرراعزاٍت ونتررائن 0997نوسررة الهررامس مررن حزيررران 
سررلبية تمثلررت بهيبررة األمررل واالنوسررار وفقرردان الورامررةف فارراءت م روررة الورامررة لترررد االعتبررار لل روبررة 

 والمقاومة عن استحقا  وادار ".
كان: "المقاومة وعبر التاريم هي التي تحقر   موحرات الشر وب فري التحررر مرن المحتلرين ولريس وأ

ريرهرراف فهرري مررن أابرررت االحررتقل علررى االنسررحاب  مررن انرروب لبنرران وق ررا  رررز ف وحرررب ال صررن 
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المرر وول فرري رررز  الصررين الماكرريف أابرررت االحررتقل علررى أن يترااررع وال يقرردر أن يتقرردم شرربًرا داهررل 
 ما في الكزة يسر  ويمر  اي  االحتقل وم هم المستو نون".رز ف بين

  57وبررم مشاعر الزهر بما أنازترب المقاومرة الزلسر ينية فري  م رورة المقاومرةف إال أن ذوراهرا ب رد  
عاما ت ود بنو  مرن الحسرر  واأللرمف لمرا إليرب حرال مرن قرالوا مرن حرورة فرتح إنهرم أب الهرا وأعرادوا ال رز  

ف وصررار التنسري  األمنري "المقرردس" ومرا قرال عبراسف هررو شرغلهم الشرارل فرري 97يمرة والورامرة ب رد هز 
 وافة منا   الكزة الغربية.

وبمشاعر الزهرف تتذور عائلة اسليم في سلزيت الشرهيد أيروب ابرر اسرليم  أبرو مراهر  أحرد المقراومين 
مسراءأ وألحر  بهرم  الذي استبسل في م روة الورامة وأذا  المحتل ما يذيقب للش ب الزلسر يني صربا 

 هسائر فادحة في األروا  والم دات.
وسرررعان مررا يرررب  ال الررب م ررزوز هليررل مررن رام   مررا بررين نتررائن م روررة الورامررة وم روررة ال صررن 
المرر وول الصررين الزائررتف حيرر  يقررول: "صررمود أسرر وري حصررل فرري م روررة الورامررةف ووررذلك صررمود 

مة فق  نرفع راوسنا وليس ب ري  المزاوكرات أس وري حصل في م روة ال صن الم وولأ فبالمقاو 
 عاماف ولوال المقاومة الباسلة لما تحرر انوب لبنان وق ا  رز ". 21الذي ثبت فشلب ب د 

 
 حسرة على مواقف يتح

وعررن مقارنرررة م رورررة الورامررة الباسرررلة بمرررا يحصرررل اآلن فرري الكرررزة الغربيرررةف يقررول محمرررود ومرررال مرررن 
تهرر بم رورة الورامرةف ولونرب فري الوقرت نزسرب يمرت ش ويتحسرر نابلس: "ول فلس يني حرر وشررين يز

على حروة فتح التي وانت من هقل "م روة الورامة" بز ل الصمود والتصدي الواعيين لها والمقاومرة 
الباسرررلة أن رف رررت الررررأس عاليررراف ولورررن اآلن مقارنرررة بالمزاوكرررات صرررار الزلسررر يني يهارررل  بسررربب 

 حتى لو وتب عبار  تايد المقاومة على الر"فيسبوك"!! التنسي  األمني ومقحقة ول مقاوم
" وانرررت 099163620وبحسرررب الموسررروعة الزلسررر ينيةف ف نرررب مرررع الحرررادي وال شررررين مرررن شرررهر آذار  "

م روة الورامة التي أعادت الهيبرة لل ررب والزلسر ينيينأ وصرارت المقاومرة هري ال نروان الهالردف حير  
لاري  األردنري تلرك الملحمرة األسر ورية التري اصرُ لح علرى س ر المقاومون الزلس ينيون بدعم مرن ا

 تسميتها "م روة الورامة".
وقد مثل  ال ردوان الصرهيوني الرذي قراد إلرى "م رورة الورامرة" فري ذلرك الوقرت أول توررٍل حقيقري لاري  
االحتقل عبر نهر األردنأ بلغ في حينب مسافة عشر  ويلومترات على ابهرٍة امتردت مرن الشرمال إلرى 

نرروب نحررو همسررين ويلررومترًاأ وذلررك مررن اسررر األميررر محمررد "داميررة" شررمال المملوررة األردنيررة حتررى الا
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انرروب البحررر الميررتأ بهرردن القكرراء علررى الزرردائيين الزلسرر ينيين فرري مهرريم الورامررة علررى ُب ررد همسررة 
 ويلومتراٍت من اسر الملك حسين "اللنبي" وفي منا   أهرا إلى الانوب من البحر الميت.

 
 االحتطالخسائر 

ووقتها حشد الويان الصهيوني قرواٍت وبيررً  مدعمرة باميرع أنروا  ال تراد الحربري بمرا فري ذلرك ال رائرات 
ال مودية والمروحياتأ وقرد اصر دم بمقاومرة عنيزرة مرن قاب رل الثروار الزلسر ينيين والانرود األردنيرين لرم 

م رئريس األروران اإلرهررابي تورن فري حسربان اري  االحررتقل وقادتربأ براعتران ب رش قادتربأ ومررن بيرنه
 حاييم بارلين.

وقد دلل  لب أولئك القاد  وقن القتال ب د ساعات قليلة مرن شررو  ايشرهم فري شرن عدوانرب الهماري 
على الهزيمة المبور  لهذا الاي أ ب دما ُمني بهسائر فادحٍة فري انرود  وعتراد  ال سروريأ وبراألهص 

 في آلياتب و ائراتب. 
آذار  20زلسرر ينية أن الارري  الصررهيوني الم ترردي قررد برردأ هاومررب فاررر يرروم وُيسررتدل مررن الوثررائ  ال

أ و لبرررت قيادترررب وقرررن إ رررق  النرررار ظهرررر ذات اليرررومأ وأابرررر الاررري  علرررى االنسرررحاب مرررن 0991
 األراكي األردنية في ساعات مسائب األولى.

هسرائر اري  ال ردوان قرد وباالستناد إلى التقارير ال سورية التي تم تداولها ب د "م رورة الورامرة"ف فر ن 
 2آليررررة مهتلزررررة و 27عربررررًة مانررررزر  و 22دبابررررة و 52اررررريح و 011قترررريًق وأوثررررر مررررن  71بلغررررت 

شررهيدًا  21شررهيدًا فري حرين هسرر الاري  األردنري  07 رائرات. أمرا المقاومرة الزلسر ينية فقرد هسررت 
الزلسررر ينية"  آليرررات مهتلزرررة ومررردف ين فقررر . وقرررد أوررردت "الموسررروعة 01دبابرررات و 01اريحرررًا و 92و

" صرررحة تلرررك 0991و"ماسسرررة الدراسرررات الزلسررر ينية" فررري "الوتررراب السرررنوي للقكرررية الزلسررر ينية ل رررام 
 األرقام.

 20/3/2102، المركز الفلسطيني لإلعطام
 

 إلى طريق مسدود "إسرائيل"هرتسوغ: نتنياهو سيشكل حكومة يمينية ضيقة تقود  
حاك هرتسرررو أ رئررريس الحوومرررة اإلسررررائيلية اتهرررم رئررريس حرررزب الم سرررور الصرررهيونيأ يتسررر: 51عررررب 

بنيرررامين نتنيررراهو باسرررتهدام الورررذب والتحرررريش والتهويرررن مرررن أارررل الزررروزأ واتهمرررب ب هانرررة المررروا نين 
 ال رب.
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نتنيراهو سيشرول »وقال هرتسو  في أول مقابلة مع وسائل إعقم ب رد الزروز الواسرح لحرزب الليورود إن 
وأكران فري حردي  للقنرا  اإلسررائيلية الثانيرة «. رير  مسردودحوومة يمينية كريقة تقرود إسررائيل إلرى  

 «.سرعان ما ما سيص دم بالحائ »أن نتنياهو  
وقال هرتسو  إن نتنياهو استهدم في اليومين األهيررين قبرل االنتهابرات الورذب والتحرريش والتهويرن 

 «.ئن أفكليبدو أنك ولما وذبت أوثر حصلت على نتا»مما أدا إلى تحول في النتائنأ مكيزا 
 5-3وقرررال هرتسرررو  إن االسرررت قعات التررري وانرررت بحوزترررب يررروم االنتهابرررات تشرررير إلرررى فررروز  بزرررار  

مقاعدأ وأنرب بردأ بر اراء اتصراالت تمهيديرة لتشرويل الحوومرة لورن النترائن صربيحة يروم األرب راء وانرت 
 مزاائة.

ذي أحدثرب عرن  رير   اله رو  األولرى لنتنيراهو يارب أن تورون إصرق  الصرد  الحراد الر»وأكران إن 
 «.األف ال ال الولمات الهاوية. ويت ين عليب بذل الاهود لا لهم موا نين متساوي الحقو 

اليهوديرة دأبرت دومرا علرى احتررام وتقردير الغربراء والمهتلزرينأ لورن نتنيراهو بوقمرب »وقال هرتسو  إن 
وتزويرررك الزسيزسررراء  القاسررري اتارررا  همرررس مررروا ني إسررررائيل مرررس برررالقيم اليهوديرررة ومكرررى فررري تمزيررر 

اإلنسانية التي تشول الماتمع اإلسرائيلي. إن ولمات التصالح التي صدرت على لسان النا   باسمب 
 لن تساعد على التئام الار  الذي شقب".

 20/3/2102، 48عرب 

 
 يعترف بالهزيمة أمام المقاومة بغزة اإلسرائيلي: الجيش "هآرتس" 

اإلسررائيلي لصرحيزة "هرسرتس" ال بريرة عراموس هرئيرل النقراب  وشن المحلل ال سوري: القدس المحتلة
 عن اعتران الاي  اإلسرائيلي أهيًرا بمحدودية قدراتب ال سورية في موااهة المقاومة في ق ا  رز .
وااء في مقالة نشرها المحلل هرئيل السبت أن الاي  اعترن أهيًرا ب ن قدراتب ال سورية محدود  فري 

لق ررا  وذلررك بنرراًء علررى نتررائن ال رردوان األهيررر وسررير ال مليررات ال سررورية فرري موااهررة المقاومررة فرري ا
 الق ا  صين ال ام الماكي.

وت ررم  فري مقالررب إلرى التحررديات التري سرريوااهها رئريس الروزراء اإلسرررائيلي بنيرامين نتنيرراهو فري واليتررب 
يررراب وزيرررر  عدلرررب الراب رررة والتررري سرررتوون فررري رالبيتهرررا علرررى المسرررتوا الدبلوماسررري ال رررالمي فررري ظرررل ر

السررابقة تسرريبي ليزنرري الترري  المررا املررت واهررب أمررام الماتمررع الرردولي باإلكررافة لرروزير ماليتررب األسررب  
 يائير لبيد.

وقال إن "حوومة يمينية يقودها نتنيراهو سريوون مرن الصر ب عليهرا تسروي  رفكرها للمزاوكرات وحرل 
اية الشهر المقبل من ش نب حشر الويان في الدولتينأ وتواب الزلس ينيين لمحومة الانائيات الدولية بد
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زاوية المقا  ة الدولية التي قد ت هذ منحى اديًدا ب د تلميحات الرئيس األمريوري براراك أوبامرا بتغييرر 
 سياستب إزاء الصرا  في الشر  األوس ".

ا منهرا وأشار هرئيل إلى أن نتنياهو يزكرل دائًمرا الم رارك ال سرورية علرى تلرك الدبلوماسرية التري سرير 
الوثير هقل واليتب الاديدأ مشدًدا على أن نتنياهو لن يبادر مادًدا لشن حرب في المن قة وفي حال 

 فركت عليب فلن يغير قواعد الل بة.
 22/3/2102، وكالة سما اإلخبارية

 
 بن بركة مهدي الموساد حضر قمة الرباط ودبر اغتيال": جهاز يديعوت أحرونوتتقرير لـ" 

ان اسرم الزكريحة التري أ لقرت علرى ترور  الموسراد فري قكرية ارتيرال مهردي برن برورة فري 'بابا بترا' و
برراريسأ ودفنررب فرري إحرردا الغابررات ب ررد ر  مررواد ويماويررة علررى اثتررب ورري تتسوررل بسرررعة. وفرري سرريا  
تناول دور الموساد ينوشن وقون إسرائيل علرى عردم اسرت داد الايرو  ال ربيرة للحررب كرد إسررائيلأ 

أ مرررن هرررقل متاب رررة 0997ل علرررى األهيرررر  مزااررر   الررردول ال ربيرررة فررري الحررررب عرررام األمرررر الرررذي سررره
 .0992ماتمر القمة ال ربية في الدار البيكاء عام 

وبحسررب تقريررر م ررول أعررد  رونررين بيررمرران وشررلومو نوررديمونأ نشررر فرري ملحرر  'يرردي وت أحرونرروت' 
  وانرت سراحة ال مرل األساسرية الام ةأ وانت البداية في سرنوات السرتينيات مرن القررن الماكريأ حير

للموساد في القار  األوروبية في باريس. ولم يون ذلك بمحش الصردفةأ فزرنسرا فري ذلرك الوقرت وانرت 
الصدي  األوبر إلسرائيلأ ووان هناك ت اون أمني عمير  برين ال ررفين. ووران فرنسرا فري ذلرك الحرين 

 كد ابهة التحرير الو ني الازائرية. رارقة في الوحل الازائريأ و لبت مساعد  الموساد في حربها
ويقرررول التقريرررر إن الموسررراد زود الزرنسررريين بم لومرررات عرررن ابهرررة التحريرررر الرررو نيأ وب رررد ذلرررك وفرررر 
عمررقء الموسرراد وسررائل قتاليررةأ اشررتملت علررى بنرراد  قناصررة ومسدسررات ومررواد متزاررر أ بهرردن تنزيررذ 

 ياد  ابهة التحرير في القاهر .سلسلة من االرتياالت قامت بها المهابرات الزرنسية كد ق
ويكررين أنررب ب ررد أن أصرربح النشررا  فرري مصررر موثزرراأ نشرر ت حااررة إلقامررة مسررار ثابررت إلررى مصرررأ 

أميررررويينأ  –وعنررردها قرررام نائرررب رئررريس الموسررراد فررري حينررربأ يوفرررال نئمرررانأ بتانيرررد  يرررارين يهررروديين 
الحوومرة الوويتيرة إقامرة شرروة  وزودهما بمبالغ مالية وبير  اداأ ثم تواها إلرى الوويرتأ وعركرا علرى

  يران تقوم برحقت من الوويت إلى وافة أنحاء ال الم ال ربي.
ولقيت الزور  قبوال من الحوومة الوويتيةأ ومنذ ذلك الحين بدأ الموسراد بتز يرل ثرق  رحرقت أسربوعية 

الشررروة إلررى سررنوات لررم يتبرر  هنرراك حااررة لهررذا المسررارأ وعنرردها تررم بيررع  01إلررى القرراهر . وب ررد نحررو 
 '. بحسب التقرير.Kuwait Airwaysالحوومة الوويتيةأ وهي ال تزال ت مل اليوم باسم '
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أ إال أنهرا 0992ويكين التقرير أنب برالررم مرن حقيقرة أن فرنسرا اكر رت للهرروج مرن الازائرر عرام 
منرة ومريحرةأ ظلت تقدر المساعد  اإلسرائيلية. وبالنتياة شولت باريس بالنسبة للموسراد نق رة التقراء آ

حتى مع اهات لم تون عققاتها موشوفة مع إسرائيل. وفي هرذا السريا  قرال رئريس الموسراد األسرب أ 
مئير عاميت إنب وان يامن بكرور  إقامة عققات شهصية مع قاد  األاهز  األمنية في باريسأ وأنب 

 شتروة.وان يسافر بنزسب إلى هناكأ ويلتقيهم وينشئ تحالزا على أساس المصالح الم
وارراء أنررب عررن  ريرر  برراريس برردأ الموسرراد ينتشررر فرري أفريقيررا وآسررياأ وتحررول إلررى أحررد أنشرر  األاهررز  
االستهبارية فيها. ووان الموساد يقدم المساعد  ال سورية وتدريب األاهز  االستهبارية المحليرة وحترى 

ع م لومررات عررن تشررويل أاهررز  اسررتهباريةأ مقابررل نشررا  عناصررر الموسرراد الحررر فرري هررذ  الرردول لامرر
يرران وأثيوبيراأ  الدول ال ربية وعن نشا  االتحاد السوفييتي. ووران هنراك ت راون اسرتهباري مرع ترويرا وال

 تحول إلى تنسي  استهباري بين األ ران األرب ة.
ويتابع أن الموساد وكع نصب عينيب المغرب وهدن استهباريأ وذلك لوونها دولة عربية لها عققة 

سررررائيلأ هاصرررة وأن 'المغررررب دولرررة م تدلرررة لررريس لهرررا حررردود مرررع إسررررائيلأ ووررران مرررع 'دول م اديرررة' إل
 يقودها الملك الحسن الثاني بتواهب الغربي'.

أ بينما وان الحسن الثاني ال 0991ويشير التقرير إلى أن ال ققة االستهبارية مع المغرب بدأت عام 
ت إسرررائيل منررب إتاحررة الماررال ليهررود يررزال وليررا لل هررد. وب ررد سررنة ارررا تتوياررب ملوررا. وفرري حينررب  لبرر

المغرب بالهار  إلى إسررائيل. وعقرد المسراول عرن الهردمات االسرتهبارية فري المغرربأ محمرد أوفقيررأ 
دوالر مقابرل ورل يهروديأ وترم تحويرل  221صزقة مرع مب روثي الموسرادأ بموابهرا تردفع إسررائيل مبلرغ 

 ألن يهودي إلى حساب سري. 11األموال مقابل 
 لبررت المغرررب مررن الموسرراد إقامررة وحررد  حمايررة هاصررةأ وتررم توويررل دان شررومرون ويوسرروا ب ررد ذلررك 

شررينر للقيررام بالمهمررة. وتبررين هررقل االتصرراالت أن أوفقيررر ونائبررة الانرررال أحمررد دليمرري وانررا يهشرريان 
 على سل ة الحسن الثاني في ظل محاوالت مصر والازائر دعم عناصر الم اركة المغربية.

ائيل أعررادت تنظرريم األاهررز  االسررتهبارية المغربيررة مررن اديرردأ وسررلحت سررزنا مغربيررة ومررا ارراء أن إسررر 
ب ترراد إلوترونرريأ وفرري المقابررلأ حصررلت إسرررائيل علررى حرر  إقامررة مروررز ثابررت لهررا فرري الربررا . ومررع 
انررردال  الموااهرررات الحدوديرررة برررين المغررررب والازائررررأ قررردمت إسررررائيل للمغررررب م لومرررات اسرررتهباريةأ 

وزودت الاررري  المحلررري ب سرررلحة وثيرررر أ مقابرررل المشررراروة فررري التحقيررر  مرررع أسررررا  ودربرررت  يرررارينأ
 مصريين وانوا يساعدون الازائريينأ والتدرب مقابل  ائرات ودبابات سوفييتية.

أ حير  عقرد فري الردار البيكراء مراتمر القمرة 0992ووصل الت اون بين إسرائيل والمغررب أوارب عرام 
  مشررتروة للحرررب المسررتقبلية مررع إسرررائيل. وفرري حينررب سررمح الملررك ال ربيررةأ والترري ناقشررت إقامررة قيرراد
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الحسن الثاني للموساد بمتاب ة الماتمر عن وثبأ فوصل   اقم إسرائيلي برئاسة تسزي ملحين ورافري 
إيترران إلررى الرردار البيكرراء. وقبررل برردء المرراتمر بيررروم واحررد  لررب الحسررن الثرراني مررن عمررقء الموسررراد 

لقمةأ لتانب االص دام مع كيون القمة ال رب. ومع انتهائهرا عمرل علرى مغادر  الزند  حي  ت قد ا
 تسليمهم ول الم لومات الكرورية.

وتشير الصحيزة إلى أن لهذ  الم لومات وان دور مهم اداأ فقد وفرت للموساد الزرصة للوقون على 
الم لومرررات  تزويرررر القررراد  ال رررربأ وويرررن تررردار األمرررور فررري دول الموااهرررة مرررع إسررررائيل. ووانرررت هرررذ 

 .0997األساس الذي اعتمدت عليب إسرائيل في الحرب المزاائة عام 
وب د فتر  قصير أ مرن تسرليم م لومراتأ تبرين أن المغررب تريرد شريئا بالمقابرلأ وهرو القيرادي الم رارش 

 مهدي بن بروة كمن الم لوبينأ ومن هنا نش  لقب 'ب. ب'أ  واالسم 'بابا بترا'.
 

 مهدي بن بركة
الم اركين البارزرين للملك الحسن الثانيأ وذا نزروذ وبيرر فري المغررب وال رالم ال ربريأ ومرا وان أحد 

دعم الثورات والحرب علرى االسرت مار. وقرد اررا نزيرب مرن المغررب فري بدايرة السرتينياتأ وحورم عليرب 
 ريابيا باإلعدام.

قل ب سماء مست ار أ ثم لا وا وبحسب التقرير فقد بدأ أوفقير ودليمي باقتزاء أثر بن بروة الذي وان يتن
إلررى الموسرراد لمسرراعدتهم. وعررن ذلررك يقررول رئرريس الموسرراد مئيررر عاميررتأ الحقرراأ إن إسرررائيل وااهررت 
م كررلةأ ف مررا تقررديم المسرراعد  والتررور  أو الرررفش وت ررريش اإلنارراز المهررم والررذي ي تبررر مررن الدراررة 

 األولىأ والذي تحق  في المغربأ لله ر.
ئيرررا ال مرررل بمسررراولية وبمرررا يهررردم أهررردان إسررررائيلأ دون تاررراوز الحررردود التررري ويكرررين أنرررب 'تقررررر نها

وك ناها ألنزسنا'. ووانت المهمة األولى للموساد وانت البح  عن بن بروةأ وتبين أنب وان مشرتروا 
'أ ووان يزترش أن يصرل ال ردد إلرى The Jewish Observerفي عدد من الماقت األسبوعيةأ بينها '

وبررين الحررين واآلهررر ورران يررزور المقصررن لتنرراول مررا تامررع هنرراك. وعنرردها قررام مقصررن فرري انيررنأ 
الموسرراد بتسررليم دليمرري عنرروان المقصررنأ وبررذلك لررم يتبرر  أمررام ال مررقء المغاربررة سرروا مراقبتررب لمررد  

 ساعة يوميا. 25أسبوعين 
أ 0992 ويترابع التقريررر أن المغرررب  لبررت مررن الموسرراد أيكرراأ فرري األول مررن تشرررين األول  أوترروبر 

توفير شقة سرية في باريسأ ومواد تساعد على التمويبأ واوازات سزر مزور . وما  لبوا من الموساد 
 متاب ة بن بروةأ وتقديم المشور  لهم في قتلب.
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وبحسب محاكر لقاءات عاميت مع رئيس الحوومة اإلسرائيلية في حينبأ ليزي أشوولأ لم يتم إهبار 
. وأنررب للتغ يررة علررى دور الموسرراد فرري 0992لرابررع مررن تشرررين األول األهيررر برردور الموسرراد إال فرري ا

مقحقرررة برررن برورررةأ عمرررد عاميرررت إلرررى إبرررراز مررردا قيمرررة الم لومرررات التررري حصرررل عليهرررا الموسررراد مرررن 
المغرب عن القمة ال ربيةأ والتي وان أهم ما فيها أن ايو  الدول ال ربية لم تون ااهز  للحرب كد 

ذ  الم لومرات وانرت مقابرل تحديرد موران برن برورة الرذي أصردر الملرك إسرائيل. ويكين عاميت أن هر
 أمرا بارتيالبأ وأنب  لب من الموساد تقديم المشور  لهم في االرتيال دون المشاروة في ال ملية.

وبحسب عاميت فر ن أشروول وافر أ ولورن  لرب إبرداء أقصرى حرد مرن الحرذرأ وبردون أن يورون هنراك 
 تدهل مباشر إلسرائيل.

اروازات سرزر أانبيرة لوري يتمونروا مرن اسرتهدامها دون أن  2التقرير أن الموسراد سرلم المغاربرة  ويتابع
 يتم اوتشان أمرهمأ ب ريقة تبقي الموساد ب يدا عن الشبهات في حال فشلت عملية االرتيال.

ويترررابع عاميرررت أنرررب فررري الثررراني عشرررر مرررن تشررررين أول  أوتررروبر  مرررن ال رررام نزسررربأ  لرررب دليمررري مرررن 
لوحة مروبة مزور  وماد  سامة. ورفكت إسرائيل الزورر أ واقترحرت اسرتهدام مروبرة مسرت ار .  الموساد

وفي النها  أبلغرت إسررائيل بر ن دليمري قررر ت ايرل ال مليرة حترى نهايرة الشرهر. وفري الثالر  عشرر مرن 
الشرررهر نزسرررب عررراد دليمررري مرررن فرنسرررا إلرررى المغرررربأ واعتبرررر عاميرررت ذلرررك عقمرررة علرررى أنرررب ترررم إلغررراء 

 مليةأ وأبلغ أشوول بذلك.ال 
وفرري الهررامس وال شرررين مررن تشرررين أول  أوترروبر  وصررل عاميررت إلررى الربررا أ وحرراول إقنررا  المغاربررة 
بت ايل ال ملية ل د  شهورأ إال أنب فوائ بقرار دليمي ب ن ال ملية بدأتأ وبالنتياة فقد اك ر لتقديم 

 المساعد أ بحسب التقرير.
خ المهررتص بدراسررة ال ققررات بررين إسرررائيل والمغرررب أنررب ورران الهرردن ويقررول د. يغئررال بررن نررونأ المررار 

لزامب ب ن يهتار ما بين قبول منصب وزار  التربية في حوومة الملك أو محاومرة  اهت ان بن بروةأ وال
 علنية بتهمة الهيانة. وبحسب شهادات أهرا فقد وانت هناك نوايا إلعدامب.

مري إلرى براريس لمتاب رة ال مليرة. وبحسرب دراسرة د. برن نرون ويتابع التقريرأ أنب ب د يرومينأ توارب دلي
ف ن أحد عمقء الموساد وان في انتظار دليمي في الم ارأ واتزقا على إاراء محادثة في موقرع آهرر 

 دقائ  تحت حراسة وحد  هاصة من الموساد. 01استمرت مد  
والشررر ة المحليررةأ ورران فرري ويكررين التقريررر أن المغاربررةأ وم هررم مرتزقررة مررن االسررتهبارات الزرنسررة 

انتظار وصول بن بروة إلى باريس. وفي التاسرع وال شررين مرن الشرهر نزسرب وصرل قادمرا مرن انيرن 
وبحوزتب اواز سزر دبلوماسي ازائريأ وتواب لمقابلة صحزي فرنسي دون أن ي رن أن الحدي  عن 

 ومين نصبتب المهابرات المغربية لاذببأ وذلك عمق بزور  الموساد.
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أحرررد المن  زرررات فررري الشرررار أ  لرررب منرررب اثنررران مرررن عناصرررر الشرررر ة الزرنسررريةأ الرررذين انررردهم  وفررري
الدليميأ مرافقتهما إلى شقة مست ار  في 'فونتانا ال فيوونت'أ انوب باريسأ حي  بدأ دليمري بت ذيبرب 

 بقسو .
دليمرري مررن  وفرري األول مررن تشرررين الثرراني  نرروفمبر أ وبينمررا ال يررزال بررن بروررة علررى قيررد الحيررا أ  لررب

 الموساد تزويد هقل يوم بماد  سامة واوازي سزر مزورينأ وأدا  حزرأ و'شيء ما ل مس اآلثار'.
ويشررير التقريررر إلررى أنررب فرري وررل األحرروال لررم يوررن هنرراك أي حااررة للسررمأ حيرر  أن دليمرري تنررافس مررع 

ا بالكرربات مساعديب على من هو أشد قسو  في ت ذيب بن بروةأ والرذي بردأ ب عقراب السراائرأ مررور 
الوهربائيةأ وانتهى ب مليات إيهام متورر  بالغر . ويدعي التقرير أن الرديمي لرم يورن فري هرذ  المرحلرة 
نمررا بررانتزا  م لومررات منررب عررن ماموعررة سررريةأ والتوقيررع علررى اعتررران ب نررب ورران ينرروي  يررررب بقتلرربأ وال

 هلع الملك عن ال ر .
إلي يزر شر يرنأ قولرب إنرب ترم مرلء حروش الحمرام  وينقل التقرير عن أحد عناصر الموساد في حينبأ

بالماءأ وأنب في ول مر  وان دليمي يهرج رأس بن بروة من الماءأ وان األهير يبص  ويشرتم الملرك. 
وعنرردها أبقررى دليمرري رأسررب داهررل المرراء فتررر  أ ررول حتررى ازر  لونرربأ وفررار  الحيررا . وعنرردها ارتاررن 

 اثة قائد عربي م رون في باريس.المغاربة هوفاأ واحتاروا بماذا يز لون ب
ب دها أوفد الموساد وحد  هاصةأ وقاموا بلن الاثة ووك ب في صندو  إحدا المروبات في انتظار 
وصول عمقء موساد آهرين من أوروبا. ب د ذلك قررت الوحد  دفنب في إحدا الغابات القريبة. وب د 

ب ررد أن رشرروا تحتهررا وفوقهررا مررواد ويماويررة  أن حزررروا حزررر  عميقررة ارردا فرري سرراعات الليررلأ دفنرروا الاثررة
إلحرردا  تسوررل فرري الاثررةأ وهرري مرراد  تصرربح ف الررة أوثررر مررع ت ركررها للمرراء. وفرري الليلررة ذاتهررا ه ررل 

 م ر شديد األمر الذي دف هم إلى االعتقاد ب نب لم يتب  من الاثة شيء.
ر مرزور  لمغراد  فرنسرا. ويكين التقرير أن الموساد زود دليمري وعرددا آهرر مرن ال مرقء باروازات سرز

 سنوات ارا ش  شار  في المن قة فو  موان دفن الاثة. 3وما يشير إلى أنب ب د 
 

 مطالبة بإقالة رئيس الموساد ورئيس الحكومة
ويتابع أن عناصر فرنسية شاروت في ال ملية سارعت إلى تسريب نبر  إلرى مقرربين مرن ديغرولأ مزراد  

ت قائردا سياسريا فري قلرب براريس. وعنردها أقرال الررئيس الزرنسري أن االستهبارات المغربية ه زت وقتل
عررددا وبيرررا مررن قرراد  األاهررز  االسررتهباريةأ وفوررك اهرراز المهررابرات الهارايررةأ و الررب الملررك الحسررن 

 الثاني بتسليمب أوفقير والدليميأ وعندما رفش ق  ت فرنسا عققاتها الدبلوماسية مع المغرب.
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شهصرررراأ بيررررنهم أوفقيررررر والرررردليمي  03إلررررى تقررررديم لرررروائح اتهررررام كررررد  وأدا تحقيرررر  الشررررر ة الزرنسررررية
والصحزي الذي اسرتدرج برن برورة. ولرم يظهرر رالبيرة المتهمرين أمرام المحومرةأ حير  فرروا امي را إلرى 

 المغرب.
ويكين التقرير أن ققئل في إسرائيل ي رفون دور الموساد في ارتيال برن برورةأ القكرية التري أ لر  

ا'أ وهنررا يبرردأ دور المستشررار االسررتهباري ألشرروولأ إيسررر هرئيررلأ حيرر  يقررول إنررب أبلررغ عليهررا 'بابررا بتررر 
أشررروول بكررررور  تشرررويل لانرررة تحقيررر  لتحديرررد المسررراوليةأ وأنرررب بحسرررب النتيارررة سررريتقرر مرررا إذا وررران 

 سيتواب عليب االستقالة من منصببأ والحقا ارت الم البة ب قالة عاميت من منصبب.
من وبار المساولين في 'مباي' دعموا هرئيلأ و البوا ب قالة عاميت والتواب ويقول أيكا إن ماموعة 

بقرهررا بمررا حصررل قبررل انوشرران القكرريةأ بيررد أن األهيررر رفررش أن يتحمررل المسرراولية  إلررى فرنسررا وال
لوحد  وأصر على استقالة أشوول. والحقرا  الرب المسراولون مرن رولردا مئيرر أن تسرتبدل أشروولأ إال 

 أن األهير  رفكت.
وتشررولت لانررة أهرررا هارايررةأ ورران مررن بررين أعكررائها رئرريس أرورران الارري  السرراب أ يغئررال يررادينأ 
وزئيرن شريرن  أشرغل الحقرا منصرب وزيرر . وقالرت اللانررة فري قرارهرا إنرب فري ب رش الحراالت لرم يررتم 
إبق  أشوول بما يحصلأ وفي حاالت أهرا أبلغ مت هرا. ومع ذلكأ قررت اللانة أن أشوول صاد  

ترردهل الموسرراد فرري القكرريةأ وأنررب 'بشررول أساسرري ورران أداء ال رررفين سرروياأ وال يواررد أي سرربب علررى 
 إلقالة رئيس الموساد أو رئيس الحوومة'.

 
 الموساد يختطف ضابطا إسرائيليا من باريس ويلقي بجثته يي البحر

 ويقررود التقريررر إلررى الوشررن عررن فكرريحة أهررراأ حيرر  هرردد فرري حينررب عاميررت بنررب  ماكرري هرئيررلأ
توارب هرئيرل  0925لزعزعة ادعاءاتب ب نب 'حارس أسوار األهق  فري الموسراد'. وتبرين أنرب فري ال رام 

كرررمن وحرررد  مشرررتروة برررين الموسررراد والشررراباك إلرررى فرنسررراأ وذلرررك بهررردن ه رررن أحرررد كررربا  الاررري  
مررا اإلسررائيلي الرذي اشرتبب ب نرب حراول بيرع وثرائ  سررريةأ والبرب إلرى الربقد لتقديمرب للمحاومرة. ولسربب 

فرر ن الكرراب  المشررار إليررب ترروفي فرري ال ريرر  إلررى الرربقدأ وألقيررت اثتررب فرري عرررش البحررر. ومررا أمررر 
هرئيل في حينب بدفن الوثائ  السرية في موان ال يصل إليرب أحرد فري األرشرينأ و لرب عردم التحرد  

 في هذا الموكو  بتاتا.
قكية بن بروةأ ثرم اسرتقال مرن وأدا التهديد بالوشن عن هذ  القكية بهرئيل إلى التزام الصمت في 

 منصبب ومستشار استهباري لرئيس الحوومة.
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إلى ذلكأ وشن التقرير أيكرا أن الرقابرة ال سرورية فركرت ت تيمرا ورامق علرى قكرية برن برورةأ وفري 
تم اعتقرال محررر المالرة األسربوعية اإلباحيرة 'برول' ب رد أن حراول نشرر تزاصريل صرغير   0999ال ام 

قتررل أوفقيررر  قررتق أو انتحررارا  ب ررد انوشرران دور لررب فرري انقررقب كررد  0973ام عرن القكررية. وفرري ال رر
الملكأ وبحسب ادعاء آهر ف ن تبادل إ ق  نار بالمسدسات نشب بينب وبين دليمي. أما األهير فقد 

 أ قيل عنب إنب وان مدبرا.0912لقي مصرعب في حاد   ر  وقع في ال ام 
رأ فقد وانت ت لم بدور الموساد في عمليرة االرتيرالأ ولونهرا لرم أما المهابرات الزرنسيةأ بحسب التقري
أ فرش ديغول حظر بيع أسلحة إلسرائيل. وفي أعقاب 0997تملك الدليل. وفي أعقاب الحربأ عام 

ه اب ألقا  في تشرين الثاني  نوفمبر  من ال ام نزسرب فري البرلمران الزرنسريأ قرال ديغرول إن 'اليهرود 
ومتغ رس'. وب د يومين مرن اله راب أصردر أوامرر ب ررد ممثلري الموسراد  ش ب نهبوي وواث  بنزسب

ررق  مقرر القيراد  فري براريس. ووانرت تلرك المرر  األولرى التري ي ررد فيهرا عمرقء الموسراد  من فرنسرا وال
 بسبب عملية ارتيال من ال اصمة الزرنسيةأ ولونها ليست األهير .

 20/3/2102، 48عرب 

 
 ةيي سوري يلسطينيين تعذيبا   مسةخاستشهاد  "مجموعة العمل": 

الائين فلس ينيينأ ت ذيًبا داهل أحد ساون النظام السوريأ ب د اعتقالهم كمن  همسةقكى 
 حمقت موثزة لألمن السوريأ استهدفت تام ات لقائين الزلس ينيين في سوريا.

عاًما   27    وأفادت ماموعة ال مل من أال فلس ينيي سورياأ باستشهاد الشقيقتين براء  ال بد
رين دمش  اراء الت ذيب في ساون النظام السوريأ مشيرً  إلى أن العاًما  من  23وآية ال بد    

 كحاًيا. 01عدد القائات الزلس ينيات اللواتي قكين تحت الت ذيب في ساون النظام بلغ 
ذيب في الساون وأوكحت الماموعة أنب تم الت رن على ثقثة فلس ينيين كمن صور كحايا الت 

السوريةأ وهم: عبيد  هليل قاسم من سوان دوماأ وأحمد عبد الرحمن عبويني من سوان دمر 
وذورت  زر  التحقي  ال سوري.بالشرقيةأ وياسر أبو ناصر من أبناء مهيم هان الشيح حي  قكى 

 كحية. 59أن حصيلة من تم الت رن عليهم من القائين الزلس ينيين ارتز ت إلى 
20/3/2102أون الين،  يلسطين  

 
 يي أنقرة  "القدس مدينة السطام"انططاق يعاليات مؤتمر  

القدس مدينة »بدأتأ أمس السبتأ في ال اصمة التروية أنقر أ ف اليات ماتمر   بترا  -أنقر  
أ الذي يحظى برعاية الملك عبد  الثاني والرئيس الزلس يني محمود عباسأ وبتنظيم من «السقم
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ألردنية في ترويا بالت اون مع سزار  دولة فلس ين وب ثة الاام ة ال ربية في أنقر  واتحاد السزار  ا
 نساء وراال األعمال االتراك.

وحكر ف اليات االفتتا  عدد من النواب األردنيين وراال السياسة االتراك وسزراء دول عربية 
 .واانبية وامع وبير من المهتمين وراال اإلعقم التروي والدولي

22/3/2102الدستور، عمان،   
 
 بكيرات: مشروع تحرير القدس قادم ال محالة 

أشاد رئيس قسم المه و ات في المساد األقصى المباركأ نااح بويراتأ بمسير  : القدس المحتلة
 أ من ميناء يافا وصواًل إلى المساد األقصىأ 3|20الدرااات النارية التي ان لقت اليوم السبت  

الز الية حملت رسالة واكحة لقحتقل مزادها أن "القدس لنا ومشرو  التحرير قادم ال  م تبرًا أن هذ 
 محالة".

وقال بويرات لر "قدس برس"أ "التراب الزلس يني واحد والهم الزلس يني أيكا واحدأ وهو أال تكيع 
و  في الماازر  هذ  ال اصمة وتراثها الذي ي بر عن القكية الزلس ينية"أ مشيرًا إلى أن مثل هذ  اله 

وشد الرحال إلى المساد األقصى هي بمثابة "إشار  واكحة لقحتقل وتحذير لب ب نب إذا استزرد 
ن وان يريد القدس عاصمة موحد  للدولة اليهودية ف ننا نقول لب أن  بالقدس فهناك أنصار لهاأ وال

 القدس ستبقى عاصمة عربية فلس ينية"أ وما قال.
20/3/2102قدس برس،   

 
 دية االحتطال تخسر قضية مصادرة أرض مقدسيةبل 

رفكت المحومة المروزية اإلسرائيليةأ الدعوا القكائية التي تقدمت بها بلدية : القدس المحتلة
االحتقل في مدينة القدس لمصادر  أرش فلس ينية ت ود ل ائلة ال باسي في حي واد قدوم ببلد  

 سلوان انوب المساد األقصى المبارك.
رت ش ب القكيةأ ووقن وذور "مر  وز م لومات وادي حلو " في سلوانأ أن المحومة المروزية قرم

 ول اإلاراءات والمقحقات المت لقة بها ألرش عائلة ال باسي.
صة لبناء "ممتلوات عامة  وتدعي بلدية االحتقل ب ن هذ  األرش تتبع لر "أراكي الدولة" المهصم

 تنوي البلدية مصادرتها إلقامة مدرسة عبرية. دونمات في المن قة 01وحدائ "أ وهي كمن 
 يذور أن مساحة األرش تبلغ حوالي دونمًا وامًقأ ومقام عليها منزلين ل ائلة ال باسي.
20/3/2102قدس برس،   
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 2000امرأة يلسطينية منذ عام  1200: االحتطال اعتقل قراقع 

ان السل ات االسرائيلية اعتقلت  قال رئيس هيئة شاون األسرا عيسى قراقع": الحيا " –رام   
 امرأ  ما زلن في االسرأ بينهن ثق  أمهات. 20أ وان 2111امرأ  فلس ينية منذ عام  0211

واوكح قراقع الذي وان يتحد  للصحافيين أمس هقل زيارات قام بها ألمهات عدد من االسرا 
وهي أم لستة أبناء وبناتأ  لمناسبة عيد االمأ ان من بين االمهات االسيرات سماهر زين الدينأ

زواة أسير انابن في السنوات القليلة  23»وسناء ابارين وهي أم لهمسة أبناء وبنات. وأكان ان 
 «.الماكية عبر تهريب ن ن من ازوااهن في الساون

22/3/2102الحياة، لندن،   
 
 بسجون االحتطال السرطانبمصابين  أسيرا   15خطر الموت بات يهدد حياة هيئة حقوقية:  

إن ه ر الموت بات يهدد « حسام»اعلنت ام ية األسرا والمحررين  وواالت: – فلس ين المحتلة
  أسير مريش 0211  أسيرا فلس ينيا مصابين بمرش السر ان من بين ما يقرب من  02حيا   

 داهل ساون اإلحتقل.
رش السر ان الموتشزة فق أ وأن وأكافت الام ية أن هذا ال دد يشمل حاالت األسرا المصابين بم

هناك عدد من األسرا المصابين ب ورام مهتلزة لم يتم تحديد نوعها إذا ما وانت هبيثة أم حميد  
 وذلك بسبب مما لة إدار  الساون في إاراء الزحوصات ال بية لهاالء األسرا.
ابين بالسر ان يتوتم ولزتت الام ية إلي إموانية واود حاالت ماهولة ورير م لنة من األسرا المص

عنها االحتقل حتى ال يالب عليب الماتمع الدولي والماسسات الحقوقية مشير  إلي أن انتهاج سياسة 
اإلهمال ال بي بح  األسرا المركى يسهم في عدم الوشن عن هذا المرش اله ير أاألمر الذي 

 ينذر بحدو  ووار  صحية قد تتسبب بسقو  شهداء في صزوفهم.
22/3/2102عمان، الدستور،   

 
 2015طفطا  أصيبوا برصاص االحتطال منذ بداية  30 :العالمية للدياع عن األطفال 

قالت "الحروة ال المية للدفا  عن األ زال" في فلس ينأ إن قوات االحتقل  "الهلين": -رز  
ليهم واستهدافهم "اإلسرائيلي" تستهدم القو  المزر ة بح  األ زال الزلس ينيين التي تتمثل باالعتداء ع

 بالرصاص الحي.
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حالةأ قام هقلها انود االحتقل  31وذورت الحروة ال المية في بيانأ أمسأ أنها رصدت ووثقت 
صابتهمأ وذلك منذ بداية ال ام الااري .  ومستو نون ب  ق  الرصاص على أ زال فلس ينيين وال

نيران انود االحتقل هقل  زًق أصيبوا ب 29وأوكحت أن من بين األ زال الم تدا عليهم 
مشاروتهم في مسيرات سلمية بالكزة الغربيةأ فيما أصيب آهر برصاص المستو نين في بلد  سلوان 

 بالقدس المحتلة.
واعتبرت الحروة ال الميةأ أن مواصلة قوات االحتقل استهدام القو  المزر ة والرصاص الحي في 

ر ثقافة اإلفقت من ال قاب في أوسا  انود االحتقلأ استهدافها لأل زال الزلس ينيينأ مردم  انتشا
 وعلمهم المسب  أنهم لن يحاسبوا على أف الهم مهما وانت النتياة.

22/3/2102الخليج، الشارقة،   
 
 بسبب دعمها لطاحتطال  حملة يلسطينية لمقاطعة شركة "إتش بي" األمريكية 

الشبابيةأ حملة لمقا  ة شروة "هوليت أ لقت ماموعة "متحروين ألال فلس ين" : القدس المحتلة
صة بماال الحاسوب والم روفة بال قمة التاارية    أ وذلك لدعمها HPباوارد" األمريوية المتهصم

 لقحتقل اإلسرائيلي وتربمحها من وراء انتهاواتب لحقو  الزلس ينيين.
ا  يوم السبت ووصلت حافلة تقل عددًا من نش اء الماموعة إلى "باب ال امود" بالقدس صب

"أ توكح HP أ حي  قاموا بتوزيع نشرات ت ريزية بالحملة التي رف ت ش ار "االحتقل برعاية 3|20 
ما تقوم بب الشروة األمريوية من ممارسات تنتهك ح  الش ب الزلس يني في التنقل والحروة داهل 

 و نب.
مقا  ة هذ  الشروة التي تقوم وقال أحد نش اء الماموعة لر "قدس برس"أ "إن الهدن من الحملة هو 

بتزويد االحتقل ب نظمة المراقبة على الحوااز ال سورية التي ت ي  حروة وتنقل الموا نين 
 الزلس ينيين بين الكزة والقدس والداهل وق ا  رز  وذلك".

20/3/2102قدس برس،   
 
 األقصى المسجد مسيرة دراجات يلسطينية من يايا إلى 

 أ من ميناء مدينة يافا وس  األراش 3|20اات نارية صبا  يوم السبت  ان لقت مسير  درا: يافا
صوب المساد األقصى المباركأ كمن ف الية نظمتها ماموعة  0951الزلس ينية المحتلة عام 
 "شباب من أال األقصى". 



 
 
 
 

 

           27 ص                                    3224 العدد:    22/3/2102 األحد التاريخ:

درااة نارية في من قة ميناء يافا وان لقت في  021وتام ت منذ ساعات الصبا  الباورأ نحو 
بدأت بمراسيم احتزالية شارك فيها القيادي في "الحروة االسقمية" داهل اله  األهكر محمد مسير  

عاي أ الذي قال "إن االحتقل من نا من الوصول إلى األقصى عن  ري  الحافقت أو ريرهاأ 
 فسنصلب بالدرااات النارية لناود على نصرتنا للقدس والمساد المبارك"أ وما قال.

  المسير  ليست ترفيهية بقدر ما هي مسير  تحمل رسالة لنصر  المساد األقصى وأشار إلى أن هذ
 المبارك وعقيدتبأ وف  قوهل.

وعقمب رئيس "الحروة اإلسقمية" الشيم رائد صق أ على الز الية بالقول "هذ  مسير  األحرار 
ظن فيب  المراب ين الصادقين والمنتصرين للمساد األقصى المباركأ وااءت في الوقت الذي

االحتقل واهمًا أنب ناح في فرش الق ي ة على األقصى عن  ري  إصدار أوامر إب اد بح  عدد 
 من الشهصيات المقدسية والزلس ينية".

20/3/2102قدس برس،   
 
 مليون شيكل 227تريع الدين العام بـ الفلسطينية األزمة المالية للحكومة  

الية التي تسببت بها إسرائيلأ بحاب إيرادات المقاصة دف ت األزمة الم :محمد عبد  -رام   
من اإليرادات المحليةأ إلى اعتماد  %71الشهرية عن الحوومة الزلس ينيةأ والتي تشول أوثر من 
 الحوومة هيار االقتراش لتوفير سيولة لنزقاتها ال امة.

راير شبا  الماكيينأ واست ركت بيانات الميزانية الزلس ينية هقل شهري يناير وانون ثاني وفب
 227الصادر  عن وزار  الماليةأ حام الدين ال ام المستح  على حوومة التواف أ والذي ارتزع بنحو 

 .2105مليون شيولأ مقارنة مع أرقام نهاية ال ام الماكي 
واستقر إامالي الدين ال ام  دون احتساب المت هرات أ حتى نهاية فبراير شبا  الماكيأ عند 

مليار شيولأ وهو رقم  16959أ عند ديون بلغت 2105ار شيولأ ب د أن أنهى عام ملي 16173
 يشمل الديون المحلية والهاراية.

وبحسب بيانات الميزانية الزلس ينية الماكية للسنوات التسع الماكيةأ لم يرتزع إامالي الدين ال ام 
 مليون شيول شهريًا. 00362بهذ  الوتير أ وبمتوس  يبلغ 

? من 91حوومة إلى االقتراش من البنوك ال املة في فلس ين بشول هاصأ لتوفير واك رت ال
ألن موظنأ تبلغ فاتور   011فاتور  رواتب موظزي الق ا  ال ام الزلس ينيأ والبالغ عددهم قرابة 

 مليون دوالر أمريوي. 071رواتبهم الشهرية واملة 
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صة البنوك ال املة في فلس ينأ ما قيمتب وهقل الشهرين الماكيينأ دف ت الحوومة للدائنينأ وها
مليون شيول هقل شهر يناير وانون ثانيأ و  0969مليون شيول فوائد على ديونهاأ بواقع  2369
 مليون دوالر هقل فبراير شبا . 969

مليون  07062يذور أن إامالي فوائد القروشأ التي دف تها الحوومة هقل ال ام الماكيأ بلغت 
 شيول.

مليار شيولأ مرتز ًا بنحو  56953الي الدين ال ام المحلي حتى نهاية الشهر الماكيأ وبلغ إام
مليار  56399أ والذي بلغ حينها 2105مليون شيولأ مقارنة مع أرقام نهاية ال ام الماكي  255
 شيول.

اش مليار شيولأ بانهز 56229بينما بلغ إامالي الدين ال ام الهارايأ نهاية فبراير شبا  الماكيأ 
نحو  2105مليون شيول  بلغ في ديسمبر  0961عن أرقام نهاية ال ام الماكيأ بلغت قيمتب 

 مليار شيول . 56259
22/3/2102القدس، القدس،   

 
 غزة قرب نفق ا 194 تدمير ُيعلن الجيش المصري 

 شهر بدء منذ رز أ ق ا  مع الحدود من قة في أركي نز  مائتي نحو تدمير المصري الاي  أعلن
 .الماكي  فبراير  ا شب
 في نزقاً  095 ودمرمت اوتشزت الاي  قوات إن سميرأ محمد الاي أ باسم ال سوري المتحد  وقال
 09 تاريم وحتى  فبراير  شبا  شهر م لع من الزتر  هقل رز  ق ا  مع الحدود على رفح مدينة
 .قولب وف  الااريأ  مارس  آذار

 المدمر  األنزا  بين من أن أ فيسبوك  االاتماعي اصلالتو  موقع على نشر  لبأ بيان في وأكان
 تحت مترا 02 وعم  مترين بارتزا  متر 062 الداهل من منهما ول عرش بلغ استراتيايينأ نزقين
 .األرش س ح
 رئيسية تحوم بغرفتي الداهل من ماهزاً  ووان متر ألن  ولب بلغ األنزا  هذ  أحد أن وأوكح
 .تلزون ه  إلى باإلكافة ائيةأوهرب ووابقت وأسقك ومولدات
 متنوعة ومقبس مسدس ور اء عسورية ومقبس السلوي اهاز بداهلها حقيبة كب  تم أنب وأكان
 االنزاار شديد  المواد من وومية للدبابات مكاد  مقذوفات أرب ة اانب إلى وهربائيأ ومنشار
 .ارام ويلو 0011 وزن ب امالي

20/3/2102يلسطين أون الين،   
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  القدس لزيارة األتراك للحجاج التسهيطات تويير يؤكد األوقاف األردني وزير 

 السبتأ امس الداوودأ هايل الدوتور اإلسقمية والمقدسات والشاون األوقان وزير التقى بترا: – انقر 
 التروي للرئيس الثاني عبد  الملك تحيات اليب ونقل ارينيت أ بولنت التروي الوزراء رئيس نائب
 .واالزدهار التقدم من بمزيد التروي للش ب اقلتب وتمنيات اردوران  يب راب
 الت اون عققات بح  ال كايلةأ اماد انقر  في األردني السزير حكر  الذي اللقاءأ هقل وارا
 السياحية لألماون التروية الدينية السياحة موكو  في هاصة ت زيزها وسبل البلدين بين المشترك
 قبل من هاصة القدس في المقدسة واألماون الصحابة مقامات زيار  وابرزها دناألر  في الدينية
 .األتراك والم تمرين الحااج
 ووذلك األردن هقل من القدس لزيار  األتراك للحااج والتسهيقت اإلموانات وافة توفير الداوود وأود
 الدينية والدراسات ال ربية اللغة  لمبت الراربين األتراك بال لبة مرحبا األردنيةأ الدينية األماون زيار 
 .األردنية الاام ات في

22/3/2102الدستور، عمان،   
 
 األردن نهر أوضاع تدهور مسؤولية و"إسرائيل" األردن يحّمل حمور أبو 

 ال رفين على بالقئمة حمور أبو س د األردن وادي سل ة عام أمين الزارس: أنحى إيمان - عمان
 بالنهر االهتمام في التقصير" وصزب ما اراء األردنأ نهر أوكا  تردي في واإلسرائيلي األردني
 السقم اتزاقية هقل من ذلك في الت اون فرصة استغقل ياب وان وقت في المشتركأ الحدودي
 ".بالنهر ال ناية في ال رفين مساولية على تنص والتي الاانبينأ بين الموق ة
 الشماليةأ األروار لواء في بالباقور  المحي ة  قةالمن في شمولي مه   دراسة  ر  عن ووشن
 .المقبلين األسبوعين ركون في وذلك
 الميا  بين الراب  استوشان" ماتمر أعمال كمن بها شارك عمل ورقة هقل حمورأ أبو وقال

 وادي سل ة/ الوزار  إن الماكيأ األرب اء عقد الذي أ"آسيا ررب في األزر  السقم -والسقم
 البيئية الحالة وصن في أهميتها ماودا للدراسةأ المرا ية الشرو  صيارة من ماهرا تهتان األردن
 .رصد  يتم تدهور أي لوقن القزمة الحلول واقترا  المن قةأ تلك في والمائية

22/3/2102الغد، عمان،   
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 اإلرهاب يغذي الدولتين حل غياب الوطني األردني: التيار 
 التي األزمة عم  توشن األهير  اإلسرائيلية االنتهابات أن الو ني التيار حزب أود بترا: – عمان
 بشول برزت التي واليمينيةأ واالن زال الت رن من مزيد نحو يتاب الذي الصهيونيأ الماتمع ي يشها
 .االنتهابات إاراء سبقت التي األهير  األيام هقل واكح
 انتهاء حول اإلسرائيلي الوزراء رئيس لقهاأ  التي التصريحات أمس "أن أصدر  بيان في الحزب وقال
 وعدم ال بريةأ الدولة تحملها التي الحقيقية النوايا توشن فلس ينية دولة قيام ورفكب الدولتين هيار
 صدمة شولت أنها وما الوقتأ من مزيد لتق يع مرحلة بمثابة هي التي المزاوكاتأ في اديتها
وأكان ن رياب مشرو  حل الدولتين  ".بالسقم لمامنةا ال ربية والش وب الزلس يني للش ب عنيزة

 يغذي اإلرهاب في المن قة.
 المحتلة ال ربية والمنا   الغربية الكزة احتقل منذ تقم لم ال برية الدولة أن بيانب في الحزب وذور
 ياالنوا حسن تاود للسقم عديد  مبادرات ال رب قدم حين في المن قةأ في للسقم مبادر  أي بتقديم
 .المن قة يسود شامل وسقم عادل حل إلى الوصول في واديتها ال ربية

22/3/2102الرأي، عمان،   
 
 جنوب لبنان تناور "المستقبل": "إسرائيل" 

 بدء أعلن ايزنبر  ايال اإلسرائيلية الداهلية الابهة قائد أنم  المحتلة القدس في «المستقبل» مراسل نقل
 في الابهة هذ  على واالست دادات الااهزية مستوا لزحص «ال وارئ أسبو » مناور  ف اليات
 .لبنان مع المقبلة الحرب موااهة
 تساق  موااهة أسبو  مدا على ستحاوي المناور  أنم  إلى إسرائيلية إعقم وسائل أشارت حين وفي

 داهل إلى تسلل عمليات مع بالتزامن وعامة سونية مبان وانهيار المستو نات على ثقيلة صواريم
 الكبا  أحد رووم حاييم عن الماال هذا في «م ارين» صحيزة نقلت الحدوديةأ المستو نات
 لم سيناريو هو شماالً  المقبلة للحرب والمتوقع المزترش السيناريو: »قولب المناور  تنزيذ عن المساولين
 .«الماكي في مثيقً  لب نشهد

22/3/2102المستقبل، بيروت،   
 
 الفلسطينية القضية حل محور القدس: التركي الوزراء رئيس نائب 

 للقكية وعادل وشامل دائم حل إيااد إن أريننأ بولند الترويأ الوزراء رئيس نائب أنقر : قال
 عام حدود على الشرقية القدس" عاصمتها مستقلة فلس ينية دولة إقامة عبر يمر الزلس ينيةأ
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 في ودائم عادل سقم لتحقي  س ىت التي الدولأ مقدمة في ت تي بقد  أن إلى مشيرا أ"0997
 .المن قة
 السبتأ أنقر  التروية ال اصمة استكافتها التي أ"السقم مدينة القدس" قمة في ولمتب هقل ذلك ااء

 فلس ينأ ودولة واألردنأ ال ربيةأ الاام ة برعاية األتراكأ األعمال وراال سيدات اتحاد ونظمها
 حل إيااد ودون القدسأ مس لة حل دون الزلس ينية ةالقكي حل اليمون: "أرينن وقال .وترويا
 المستوا في تنحصر ال القدس مس لة. اإلسرائيلي ال ربي النزا  إنهاء يمون ال الزلس ينيةأ للقكية
 ".اإلنساني والكمير التاريم أمام وبير  مساولية وحمايتها السياسيأ
 المنا   لمهتلن تقدمها التي لتنمويةأوا اإلنسانية المساعدات مواصلة بقد  عزم على أرينن وشدد

 310 بلغت 2105-2115 عامي بين التنموية المساعدات أن إلى مشيرا رز أ فيها بما الزلس ينية
 21 اليوم وحتى 2105 يوليو/تموز منذ المقدمة اإلنسانية المساعدات قيمة بلغت فيما دوالرأ مليون
 إعمار إلعاد  المانحين ماتمر هقل دوالر يونمل 211 بتقديم ترويا ت هد عن فكق دوالرأ مليون
 .2105 أوتوبر/األول تشرين في عقد الذي رز أ

20/3/2102لإلعطام،  الفلسطيني المركز  
 

 يدعون لحماية األسرى الفلسطينيينحقوقيون عرب  
دعت "الماموعة ال ربية للتنمية والتموين الو ني" منظمة األمم المتحد  والمالس الدولي  :انين
التدهل ال اال لتوفير الحماية القانونية واإلنسانية  إلىقو  اإلنسان ومنظمة "الصليب األحمر"أ لح

والاسدية لألسرا الزلس ينيين القاب ين داهل الم تققت اإلسرائيليةأ في ظل تردي أوكاعهم 
 واستمرار تحريش الساسة اإلسرائيليين كدمهم قبل االنتهابات وب د . 

 أ إن الزج 3|20بيان صحزي تلقت "قدس برس" نسهة عنب يوم السبت  وقالت الماموعة في 
باألسرا الزلس ينيين هقل الدعاية االنتهابية اإلسرائيلية في إ ار محاولة اليمين المت رن لوسب 
أوبر وم من أصوات الناهبينأ ي وس حام االستهزان واالستهتار اإلسرائيلي بوكع األسرا 

 يةأ وف  تقديرها.وحقوقهم األساسية واإلنسان
ذ من انين مقرًا لهاأ عن هشيتها من ه ور  تلك التحريكات  وأعربت الماموعة التي تتهم
وان واساتها السلبية على حيا  األسرا الزلس ينيين وأوكاعهم الصحية وظروفهم الم يشية وحقوقهم 

 اإلنسانية داهل الساون اإلسرائيلية. 
20/3/2102، قدس برس  

 



 
 
 
 

 

           32 ص                                    3224 العدد:    22/3/2102 األحد التاريخ:

 مالي روبرت أوباما مستشار بقيادة قريبا   حماس باتجاه يدول حراك": سما" 
 أن اليوم مساء" سما" لووالة م ل ة ودولية فلس ينية مصادر وشزت برووسل: –   رام - رز 

 حروة باتاا  القادمة واأليام األسابيع األيام هقل وأمريويا أوروبيا حراوا ستشهد الزلس ينية الساحة
 يتمتع والذي مالي روبرت األوس  الشر  لشئون األميروي للرئيس اديدال المستشار يقود  حماس
 .حماس حروة فيها بما الزلس ينية الساحة في عديد  ا ران مع ايد  ب ققات
 كد واشن ن في الصهيوني اللوبي شنها التي الوبرا التشويك حملة ررم انب المصادر وأوكحت
 االستراتياية والبحثية التزاوكية قدراتب في تث  مريويةاأل اإلدار  أن إال" مالي" األميروي اليهودي
 .لدورها ورايتب بالمن قة اإلسقمية بالحروات صلتب على عريكة آماال وتبني

 االنتهابات قبل الماكية األسابيع هقل رز  زارت دولية وفودا أن" سما" لر أودت ذاتها المصادر
سرائيل الدولي معالمات بان واكحة رسالة حملت وانها اإلسرائيلية  اتزا  إلى للتوصل مست دون وال

 واألوكا  ال ققة مستقبل ليقرر الزلس يني المل ب في اآلن الور  وان وحصارها رز  مستقبل حول
 .الق ا  في

 وريرها" والس ودية ال ربية الدول ب ش مع تواصل ال" بان حماس حروة نزي في المصادر وشووت
 دون الس ودية وبينها الم تدلة الدول ب ش مع األهير  اآلونة في ارت عديد  اتصاالت أن ماود 
 .الدول تلك اسم عن توشن أن

20/3/2102وكالة سما اإلخبارية،   
 
 نتنياهو على للضغط أوباما يلعبها قد التي تقرير: األوراق 

 قد ونبل" دائما إسرائيل سيحمي" إنب ما يوما أوباما باراك األميروي الرئيس قال رويترز: – واشن ن
 اإلسرائيلي الوزراء رئيس تنصل على ردا الهيارات مساعدو  يدرس إذ الوعد هذا في النظر ي يد

 .األوس  الشر  في الصرا  إلنهاء الدولتين حل من نتنياهو بنيامين
 مع عققتها" تقييم ست يد" المتحد  الواليات أن من أوباما تحذير ب د إنب أميرويون مساولون وقال

  ويل وقت منذ تقدمب الذي الدبلوماسي الغ اء في التزوير ت يد ال األميروية اإلدار  نف  إسرائيل
نما فحسب المتحد  األمم في إلسرائيل  على للكغ  األهرا االحتماالت من عددا أيكا تبح  وال
 .الوثيقة التاريهية حليزتها
يااد الدولية المنتديات في أقل بقدر إسرائيل حماية هذا يشمل وقد  م اركة لت زيز اديد  بلس وال

 .اليهودية المستو نات لتوسيع المتحد  الواليات
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 أسوأ حد  لتهزين يبدو فيما يت ال لم األبيش البيت ف ن الام ة الداهلية المناقشات استمرار ومع
سرائيل المتحد  الواليات بين أزمة  قبل لنتنياهو االنتهابية الحملة اعقن ب د تزارت والتي عقود منذ وال
 .أعمالب ادول على توون لن فلس ينية دولة إقامة أن أهرا مر  نتهاببا

 منذ موقزب لتغيير نتنياهو اهود في وثيرا يث  ال أنب التوالي على الثاني لليوم األبيش البيت وأوكح
 لسياسة الزاوية حار يمثل الذي الدولتين حل يايد أنب على أود إذ الثقثاء يوم باالنتهابات فاز أن

 .األوس  الشر  من قة في نواشن 
 كد الحاد  األميروية اإلدار  تصريحات لهاة لتحويل وشيوة ه و  أية على إشار  تظهر لم لون

 واشن ن وانت إذا عما المحللين ب ش تساءل ذلك ونتياة. السياسة في ملموس تغيير إلى نتنياهو
 آذار آهر مهلة األف  في  تلو  بينما الدفا  موكع في اإلسرائيلي الوزراء رئيس بوكع ستوتزي
 نتنياهو ي اركب ما وهو إيران مع نووي إ ار اتزا  إلى للتوصل واشن ن تقودها باهود الهاصة
 .بشد 
 ال اولة على شيء ول تكع اإلدار  إن" إسرائيل في الساب  األميروي السزير ويرتزر دانيال وقال

". أوبر بمصداقية تصريحاتب عن للترااع الوقت نتنياهو هذا وسيمنح.. األمنية المساعد  باستثناء
 إيران مع بالمزاوكات يت ل  فيما الموقن يصبح أن قبل قرارات أي أيكا أتوقع لن" وأكان
 ".أوكح
 ررم إنب قائق وبير  بدراة إسرائيل تاا  موقزها اإلدار  تغير أن في تشووب عن أميروي مساول وعبر
 إلسرائيل الموالين األميرويين إلب اد الداهلي السياسي نالثم ف ن نتنياهو من األبيش البيت انزعاج
 حساسية بسبب اسمب ذور عدم  لب الذي المساول وقال. األراح على بشد  باهظا سيوون
 ".التقييم إعاد  في أث  ال" اإلسرائيلية األميروية ال ققات
 إسرائيل نبي السقم محادثات في أوباما فري  في ساب  عكو وهو ماووفسوي ديزيد وقال

 عدم في المتحد  الواليات ستزور هل" هو الساال إن الماكي ال ام انهارت والتي والزلس ينيين
 ".الزلس ينيين؟ مع النهائي للوكع اتزا  من بدال الزيتو استهدام
 هذا أن شك يواد ال" األدنى الشر  لسياسة واشن ن م هد في حاليا ي مل الذي ماووفسوي وأكان
 ".قدما مكى إذا الحوومتين بين عاصزة إلى سيادي األسلوب
 تقرير يتكمن فربما. أيكا للادل ومثيرا البح  قيد يوون قد آهر هيارا إن أميروي مساول وقال
 الغربية بالكزة مستو نات في البناء تنتقد عبارات المقبلة األسابيع في للوونغرس اإلدار  تقدمب
 على ينز  الذي المبلغ ذلك في بما إلسرائيل ميرويةاأل القروش كمانات القرار وسيتناول. المحتلة

 .المستو نات
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 الدولية الانائية المحومة إلى الزلس ينيين النكمام م اركتها واشن ن تغير أن المراح من وليس
 بالز ل الوونغرس أعكاء ب ش وهدد. اله و  انتقاد في حد  أقل تصبح قد لونها المقبل الشهر
 بالس ي تهديدها في األهير  مكت إذا الزلس ينية للسل ة ألميرويةا المساعدات لوقن بالس ي
 .الماكي ال ام رز  ق ا  على بالحرب يت ل  فيما إسرائيل إلى حرب ارائم اتهامات لتوايب
 .نتنياهو مع الثنائية اللقاءات عن أوباما يحام أن األهرا االحتماالت وتشمل

22/3/2102الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 بالقدس األوضاع تفجر من ويحذر االستيطان لسياسة حادة انتقادات يوجه حاد األوروبياالت 

 إلى حاد  انتقادات القدس في األوروبي االتحاد لدول ال امون القناصل واب :أرنااو  الراون عبد
 فرش إلى داعين القدسأ مدينة في الزلس ينيين كد اإلسرائيلية وال قوبات االستي انية السياسة
 المستو نات بكائع إلى األوروبيين أنظار ولزت أوروباأ دهول من مستو نين منع فيها بما وباتعق

 .المستو نات مع االستثمارية الت امقت من والتحذير
 األوكا  حول سنوياً  تقريراً  ي دون األوروبيين ال امين القناصل إن «األيام«لر أوروبي دبلوماسي وقال
 .«األوروبيين القرار لصان ي توصيات ويتكمن فيها اتالت ور  يرصد القدس مدينة في

 االتحاد ورئاسة األوروبية الدول في القرار صنع دوائر إلى عام ول م لع التقرير رفع يتم» وأكان
 .«برووسل في األوروبي
 تصاعد االعتبار ب ين أهذاً » أنب إلى اسمبأ عن الوشن عدم فكل الذي الدبلوماسيأ وأشار

 حاد  انتقادات واب التقرير ف ن 2105 ال ام هقل القدس مدينة في مسبو  رري بشول األوكا 
 سوان من الزلس ينيين كد ال قابية والممارسات االستي ان وبهاصة اإلسرائيلية اإلاراءات إلى
 .«القدس مدينة
 .االتحاد دول قبل من رسمياً  نشرها يتم وال سرية دائماً  تبقى التقارير هذ  أن إلى ولزت
 .التقرير هذا من مقا ع تسريب تم اإلسرائيلية االنتهابات نتائن عن اإلعقن مع بالتزامن أنب رير
 عملية في واإلشوالية للمشاعر المثير  القكايا أوثر من واحد  هي القدس» أن إلى التقرير أشار وقد

 بلغ قد عام هقل المدينة في الت ورات راف  الذي وال نن الثقة وعدم التوتر إن» وقال «السقم
 .«للغاية عالية مستويات
 مستويات بت ايل بالتالي وتهدد الدولتين حل ادوا متزايد بشول تهدد الت ورات هذ » وأكان
 .«وال نن االستق اب من متزايد 
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 تزايدت حي  2105 ال ام من الثاني النصن في المدينة شهدتها التي الت ورات إلى إشار  وفي
 في المنتظمة الزياد  هلزية على الحواد  هذ  وق ت» التقرير قال اار الح رش  وعمليات الموااهات
 من ال نن وأعمال التوتر مستويات وارتزا  الشرين الحرم في والتوترات االستي انيأ النشا 
 .«الاانبين

22/3/2102األيام، رام هللا،   
 
 النتائج الفلسطينية لطانتخابات اإلسرائيلية 

 عدنان أبو عامر 
حققهررا "بنيررامين نتنيرراهو" ليصرربح رئرريس الحوومررة اإلسرررائيلية للمررر  الراب ررة فرري حياترربأ وي يررد وأهيرررا.. 

نمرروذج "دافيررد بررن روريررون" أول رئرريس حوومررة فرري إسرررائيلأ ويسررتح  بارردار  اللقررب الررذي ورران يتمنررا  
د "ملرررك ملررروك إسررررائيل"أ وهرررو مرررا وررران وق رررب سرررلبيا علرررى السياسرررة الزلسررر ينية التررري لرررم تتوقرررع فررري أشررر
ووابيسررها حلوررة أن ي ررود "نتنيرراهو" ماررددا لمق ررد رئرريس الحوومررةأ وو نررب ذو "األروا  السررب ة" ب ررد أن 

 تراا ت حظوظب في الزوز حتى الساعات األهير  لققترا !
 

 مفاجأة غير سارة
لم يون سرا أن الزلس ينيين بمهتلن مشاربهم السياسية وتوزي اتهم الاغرافية وانوا ي ولون على ترااع 
اليمررين اإلسرررائيلي عررن المشررهد السياسرريأ وهررم يشررتروون فرري هررذ  األمنيررة مررع أوسررا  إقليميررة ودوليررةأ 
وصلت ذروتها في البيت األبيشأ الذي س ى بقو  ال ته ئها ال ين ألن يشرب نهب فوز "الم سرور 

هير  بينهما الصهيوني"أ لون ريا  "نتنياهو" أتت بما ال تشتهي سزن "أوباما"أ السيما مع الموااهة األ
 قبيل أيام قليلة من الذهاب إلى صنادي  االقترا .

المزاار   األوثرر فري نترائن االنتهابررات اإلسررائيلية أن "نتنيراهو" فرازأ لوررن م سرور اليمرين هسررأ وهنررا 
م كررررلة اديررررد  قررررد توااررررب الزلسرررر ينيين تتمثررررل بواررررود إسررررناد إسرررررائيلي له رررروات الراررررل السياسررررية 

عررن إهزاقاتررب وأه ائرربأ لوررن نظررر  تقييميررة أوليررة لمنافسرريبأ ا لررت الناهررب  وال سرروريةأ ررررم مررا قيررل
اإلسرائيلي يهتار  وهو صاحب الواريزما الم لوبرة إسررائيلياأ ويزكرلب علرى سروا أ مرن المرشرحين ذوي 

 الحظوظ الك يزة.
ميرع مرا هنا يح  للرال "نتنياهو" أن يزاهر ب نرب تاراوز ورل التقرديراتأ وفاار  ورل األوسرا أ وأفشرل ا

قال إنها "ماامرات" داهلية وهاراية إلسقا بأ لونرب عراد ماردداأ ول رل ه راب "االنتصرار" الرذي ألقرا  
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ب د ساعتين من إعقن النتائن األولية أظهر حام الزهو بنزسبأ والمكري قردما فري برنامارب اليمينري: 
 سياسيا وأمنيا!

 
 انتفاضة يي الضفة

ي مقر الرئاسة الزلسر ينية بررام   عقرب إعرقن فروز "نتنيراهو"أ ياوز لنا التوهن ب ن بيت عزاء أقيم ف
ألن السرررل ة عولرررت وثيررررا علرررى عرررود  الوسررر  ومرررا تبقرررى مرررن اليسرررار اإلسررررائيليأ وهرررم رفرررا  التسررروية 
وشرررواء "أوسررلو"أ ول ررل األزمررة القائمررة مررع الحوومررة اإلسرررائيلية عقررب ذهرراب الزلسرر ينيين للماسسررات 

واررب فلسرر يني رسررمي إلحررراج اليمررين الحرراوم فرري تررل أبيرربأ لتمهيررد ال ريرر  الدوليررة وانررت اررزءا مررن ت
 أمام الناهب الهتيار الم سور الصهيوني.

بل إن ما تسرب مرن وراء الورواليس ياورد أن السرل ة وانرت عاقرد  ال رزم علرى تاميرد ه وتهرا لتردويل 
يلأ علررى اعتبررار أننررا ليزنرري" إلررى سررد  الحوررم فري إسرررائ-القكرية الزلسرر ينية فرري حررال وصررول "هرترزو 

 سنزتح صزحة اديد أ في ظل ترحيب عربي ودولي بالتيار المنافس لر"نتنياهو".
اآلنأ وقد باءت الاهود الزلس ينية بالزشلأ وعاد "نتنياهو" لتراس ائتقن يميني مت رنأ فهل ت ود 

سرررائيلأ برردءا "ريمررا ل ادتهررا القديمررة"؟ وهررل سنشررهد اسررتمرارا لألزمررة السياسررية ال احنررة بررين السررل  ة وال
بمواصررلة السررل ة مسررراعيها لقنكررمام للماسسررات الدوليرررةأ وصرروال السررتمرار تاميرررد إسرررائيل ألمررروال 
الكرائبأ وانتهاًء بقرار وقن التنسي  األمني مع الاي  اإلسررائيليأ وورل ذلرك ي نري إموانيرة انردال  

 انتزاكة ش بية عارمة في الكزة الغربية؟
لحظات اإلاابة القا  ة عن هذ  التسااالت المزصليةأ لورن مرن الواكرح أننرا ال أحد يمتلك في هذ  ال

أمررام فتررر  تاريهيررة عصرريبةأ قررد تقرررر مصررير عمليررة التسررويةأ هاصررة وأن راعيهررا األميرورري ال يمتلررك 
"ويمياء إياابية" مع صانع القرار في ترل أبيربأ فكرق عرن انشرغالب بملزرات إقليميرة ودوليرة عاالرة ال 

ظارأ وهو مرا يرراح فركرية تررك الارانبينأ الزلسر يني واإلسررائيليأ يرديران الصررا  بينهمراأ تقبل االنت
على نار هادئةأ دول الوصول لمرحلة الحسم الميدانيأ واستمرار "ويري" رئيس الدبلوماسية األميرويرة 

 في عملب ور" زاية حرائ " بين رام   وتل أبيب!
 

 حرب يي غزة
اال من السرل ة فري الكرزةأ صرحيح أنهرا ال ت رول وثيررا علرى م سرور حماس في رز  ليست أفكل ح

سياسي ب ينب في إسرائيلأ وتتمسك بمرا ت لنرب فري ورل انتهابرات إسررائيلية بر نهم امي را أعرداء للشر ب 
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الزلس ينيأ الزر  بيرنهم أن أحردهم يقتلنرا برصاصرةأ وآهرر يرذبحنا بسروينأ لونهرا أصريبت بهيبرة أمرل 
 د لر"نتنياهو".. لماذا؟واكحة من الزوز الماد

رربررت حمرراس بقررو  أن توررون حرررب رررز  األهيررر  هرري الوصررزة السررحرية لسررقو  "نتنيرراهو" المرردوي فرري 
االنتهابات األهير أ ت ويدا لمرا وانرت ترردد  هرقل يوميرات الحررب بر ن "ررز  باقيرة ونتنيراهو سيسرق "أ 

ي تلرررك الحرررربأ والررردليل أن لورررن نارررا  الرارررلأ قرررد يحررررم حمررراس مرررن المزررراهر  ب دائهرررا ال سررروري فررر
الامهور اإلسرائيلي اهتار المرشح األقوا الذي يرا فيب وزاء  لموااهة مها ر حماس المتناميرة فري 

 رز  وعلى حدود إسرائيل الانوبية.
أما وأن الزوز قد تحق  لر"نتنياهو" ف ن حمراس تبردو فري حالرة إعراد  النظرر فري تقرديراتها ال سروريةأ أو 

علررى األقررلأ علررى اعتبررار أن فرروز عرردوها اللرردود ي نرري كررمنيا تزويكررا إسرررائيليا  هوررذا ياررب أن يوررون
بتورار الحرب ماددا كدها في رز أ ررم ما عانا  اإلسرائيليون من تب ات تلك الحرب التي استمرت 

 همسين يوما.
هيرررار الحررررب لررريس بالكررررور  السررريناريو الوحيرررد الماثرررل أمرررام حمررراس عقرررب فررروز نتنيررراهوأ وتشرررويلب 

لحوومة الاديد أ بل إن هناك برديق آهرر يتمثرل بتشرديد الحصرارأ واإلبقراء علرى السياسرة اإلسررائيلية ل
القديمة الاديد  "رز  ال تحيا وال تموت"أ وهرو يزيرد مرن عمر  األزمرة اإلنسرانية الم يشرية فري الق را أ 

ن الررذين أعررادتهم هاصررة بالتنسرري  اإلسرررائيلي المصررريأ وال يرردفع ثمنهررا سرروا مئررات آالن الزلسرر ينيي
 ظرون الحصار عقودا  ويلة إلى الوراء منذ ثماني سنوات دون تغيير إال إلى األسوأ!

هنا يزسرح المارال لقرراء  هيرارات حمراس التري تترراو  برين تزايرر الموقرن فري ررز  كرد إسررائيلأ ومرا 
رب ي نيررب مررن عررود  حرررب سررتوون أوثررر شراسررة ودمويررةأ ولررن تكررمن نتررائن أفكررل ممررا حققتررب الحرر

السررابقةأ وبالتررالي فهررو هيررار مولررن دون ارردواأ أو ذهرراب حمرراس لهيررارات أقررل ولزررة تتمثررل بالبحرر  
 عن صزقة ما بمشاروة فلس ينية إسرائيلية إقليمية دولية.

 
 صفقة محتملة

ة القراء  األولية لنتائن االنتهابات اإلسرائيلية تمنحنا الثقة للتنبا ب ننا أمام حوومة يمينية بشرقيها: دينير
وقوميررةأ تسررير علررى درب الحوومررة السررابقةأ مررا ي نرري أننررا قررد ال نشررهد انققبررا دراماتيويررا فرري براماهررا 
السياسررية تاررا  الزلسرر ينيين فرري كرروء حالررة االنسرراام بررين مووناتهررا المحتملررة مررن أحررزاب: "الليوررودأ 

يررةأ أيهررم يكررغ  البيررت اليهرروديأ يسرررائيل بيتنرراأ شرراس"أ بررل إن الماررال سرريوون متاحررا لمررزاودات حزب
 على الزلس ينيين أوثر.
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ومع ذلكأ ف ن األزمة اإلسرائيلية األميروية القائمة قد تت لب من "نتنياهو" الترااع ه و  للروراء للقزرز 
عشرررر ه ررروات إلرررى األمرررامأ بلغرررة ال سرررورأ فالرارررل بحاارررة ألن يورررون أوثرررر انهرا رررا فررري التحرررالن 

ة أوثررر لموااهررة الملررن النررووي اإليرانرريأ والرربررة برر ن اإلقليمرري والرردولي كررد "تنظرريم الدولررة"أ وبحاارر
توون إسرائيل ازءا مزصليا في أي حل للم كلة السوريةأ ولن يست يع التقدم بول هذ  الملزرات دون 

 واود تزاهمات ثنائية مع البيت األبيش.
م ا يحزظان  صحيح أن الويمياء الشهصية بين "نتنياهو وأوباما" ال تمر ب حسن أحوالهاأ لون االثنين

عن ظهر قلب مقولة "تشرشل" ب ن السياسة ال ت رن الصداقات وال داوات الدائمةأ بل تزهم المصالح 
الدائمرةأ وورل ذلررك قرد ي  ينرا تقرردير موقرن بر ن "نتنيرراهو" قرد يقردم "رشررو " لألميررويين للتقردم "الشررولي" 

كررررائب الزلسررر ينيةأ مقابرررل فررري الملرررن الزلسررر يني بشرررقب "السرررلمي"أ مرررن هرررقل اإلفرررراج عرررن أمررروال ال
 تاميد السل ة إلاراءاتها الدبلوماسية كد إسرائيل.

"نتنياهو" يس ى من إدار  ال ققات ال امة المتوق ة مع واشن ن لت زيز انهرا ب في الملزات اإلقليميرة 
األوثرررر أهميرررة لديررربأ ب رررد أن يتزررر  مرررع األميررررويين علرررى اله رررو  ال امرررة علرررى مسرررتقبل الصررررا  مرررع 

شرهرا القادمرة مرن إدار  "أوبامرا" ب قرل الهسرائر  01 ينيين علرى المردا القصريرأ بحير  يوسرب الررالزلس
 مع الحلين األوبر.

أهيرررا.. لررم يتوقررع الزلسرر ينيون مررن "هرتررزو " الهصررم اللرردود لررر"نتنياهو" أن يزررر  لهررم األرش وروداأ 
هم الرصراص وآهرر يرذبحهم وهم ليسوا بوارد المزاكلة بين صرهيوني وصرهيونيأ برين قاترل ي لر  علري

بالسرروينأ لوررن فرروز األهيررر شررول لهررم صرردمة حقيقيررة علررى اهررتقن تواهرراتهمأ ألنررب ي نرري تكرريي ا 
لسنوات قادمة من أايالهم إن استمر الوكع على حالبأ وهو ما يزررش علريهم تحرديا وبيررا بالتوصرل 

 إلى سياسة موحد  توااب "ملك ملوك إسرائيل"!
 20/3/2102الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 يوز ليكود: التطابق مع هذا الواقع 

 نهلة الشهال
إعررراد  انتهررراب بنيرررامين نتانيررراهو للمرررر  الراب رررةأ تزيرررل مرررن المشرررهد الوثيرررر مرررن االلتباسرررات والثرثررررات 
الزاررة. ال عمليرة سرلميةأ وال دولرة فلسر ينية. ذلرك هرو الواقرع. وهرو الريم يارارر نزسرب منرذ سرنواتأ 

 أحد اإلقرار بب.بينما لم يون من مصلحة 
نهايررة »فلرو سررلممنا ارداًل ب نررب فري لحظررة مرا مررن أواهرر ثمانينررات القررن الزائررتأ وبينمرا ورران ي ل رن عررن 

بانتصار الرأسمالية نهائيًاأ ورنم  اقتصرادي ياردد نزسرب ويرتمون ورل مرر  مرن تاراوز أزماتربأ « التاريم
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توونرغ والشربيبة فري االتحراد السروفياتي وونم  فوري وقيمي وثقافي يبس  هيمنتبأ ويحلرم برب أبنراء الزيي
المتررداعيأ ومررا آهررر ابررن فررق  فرري مااهررل موريتانيررا أو الزيليبررين... فقررد برردا لررذلك ممونررًا أن تُقتررر  
تسروية تاريهيرة للمسر لة الزلسر ينيةأ التري مكرى عليهرا مررا يقررب مرن نصرن قررن وقتهرا وارر  مزتررو  

تران الكررحية الهاسررر أ إسرررائيل وم  ررى نهررائيأ يترر ان بررين حررين وآهررر... تسرروية تورررس أواًل وبرراع
وتترررك للزلسرر ينيين الررذين لررم يغررادروا الكررزة ورررز  إلررى مااهررل الوررونأ إموانيررة إدار  حيرراتهم اليوميررةأ 
مع اإلقرار ب ن مسائل األمن تبقى بيد إسررائيلأ وأن السرياد  منقوصرة مهمرا اررا تردوير الزوايرا. ل رل 

لحظرات إ رارًا ممونرًا إلعراد  تردوير منظمرة التحريرر المهزومرةأ التري تلك االحتمالية بدت فري إحردا ال
أهراها االاتيا  اإلسرائيلي والتوافقان اإلقليمي والدولي من قاعدتها في لبنانأ وب ثرها في م سورات 
ررب  صررحراوية ومقررار مكررار أ ب يرردًا مررن وتلررة القائررين ومررن أرش فلسرر ين. ل لمهررا وانررت إ ررارًا يوام

سرائيلي وواقع استثناء  بدل الحرب الدائمة  نحو المشاريع االقتصادية ر التونولواية التي االستنزار اإل
يمون االشتغال عليهرا فري المن قرةأ بينمرا ال يقرن فري وارب تحقمقهرا أي عرائ : إيرران الثرور  اإلسرقمية 

نمرا مردمرًا ومزلسر ًا ومنزلرت هرات مهزومة منهورة مرن حربهرا مرع ال ررا أ الرذي هررج منتصررًا ربمراأ وال
ال قررالأ بحيررر  لررم يمرررش أوثرررر مررن أشرررهر حترررى دهررل فررري مغررامر  برررررت سرررحقب نهائيررًا مثنرررى وثقثرررًا 

 ورباعًا.
يوراد ال يوارد فرار  علررى صر يد الت امرل مررع الموكرو  الزلسر يني تحديرردًاأ برين برو  األب وولينتررون 

اله رراب والمزرررداتأ وهرري والمحررافظين الارردد الررذين ت رراقبوا علررى الرئاسررة األميرويررة... عرردا فرري نبررر  
 ولها تقع أهميتها في المستوا الم نويأ ما يمون االستغناء عن ترفب!

... لررو سررلممنا اررداًل إذًا برر ن تلررك االحتماليررة الحررت ف ررًق فرري لحظررةأ فهرري وانررت ها زررة. وقررد أمكررى 
 رو  الرى الزلس ينيون سنوات وهم يص ادون تلك اللحظة ويحاولون تثبيتهاأ عساها تتقردم بر حوالهم ه

األمررام. ووررانوا فرري وررل حررين يحصرردون الهيبررات فيراا ررون سررقن آمررالهم ويهزكررونب ويرتكررون بمررا 
يتروافرأ وي رراودون الوررم . وهرري مسررحية سررماة يتورراذب فيهرا الاميررع علرى الاميررعأ فري تزرراهم كررمني 

وانت منظمة على االستمرار في هذا الدوران البائس هشية موااهة الزرا . ُنسي القائون بال بع وقد 
أ ثررم ارررت حررروب رررز  المري ررةأ وهرري إلررى حررد ب يررد حرراالت مررن انزررقت اإلارررام «دولررتهم»التحريررر 

ال بثيأ ول ل وظيزتها الوحيد  وانت توريس استثناء الق ا  من الهار ة السياسية لمرا تارري إدارتربأ 
 0951فلسرر ينيي  شريء مرن قبيررل رميرب فري البحررر ولرو ماررازًا. وفري هرذا السرريا أ لرم يورن بررروز وتلرة

مصادفة. فقد عادت األسئلة المثار  إلى أسسها: هل يموننرا أن نصربح حقرًا مروا نين فري دولرة منحتنرا 
اررروازات سرررزرها وحررردًا أدنرررى مرررن الحقرررو  المدنيرررة واالاتماعيرررة؟ اررراء الارررواب صررراف ًا: ال! وتبلرررورت 

ين أواًل ممرررا ال يمورررن تاررراوز أ و  علرررى أسررراس الررروالء إلسررررائيل منظومرررة التمييرررز القرررائم علرررى أسررراس الررردا
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متمررثًق بالهدمررة ال سررورية الترري تسررتند إليهررا م ظررم الحقررو ... والترري حصرررت بق اعررات محرردمد  مررن 
الزلسررر ينيين ممرررن افتررررش أن هامشررريتهم االاتماعيرررة ال اليرررة تا لهرررم مررر موني الاانرررب إلرررى حرررد مرررا 

علررى أسرراس موونررات ب ينهررا   الرردروز والبرردو أ وألنهررا ترروفر وظيزررة تشررتيت وحررد  الشرر ب الزلسرر يني
تتغلب على الهوية المشتروة  ما ياري ال مل عليب اليوم تاا  المسيحيين الزلس ينيين أ وأيكًا توفيرًا 

 لوظائن أمنية واهتراقية مت دد .
ر. لم يون هقلها حرزب ال مرل أفكرل مرن  مكت منذ أوسلو همس وعشرون سنة. وهي وافية للتبصم

ذا وانت الحصيلة فري انتهابرات البارحرة انتصرار نتانيراهو ولريس  الليوود في شيء وال في أي وقت. وال
هرتزو أ فألن المس لة األساسية في إسرائيل ال تت لر  بالمشروقت االاتماعيرة وارتزرا  م ردالت الزقرر 
والب الررة وال نصرررية حيررال شرررائح مررن اليهررود أنزسررهمأ وليسررت فرري ترااررع الهرردمات ال امررة الماانيررة 

ليم  وال في أزمة السون... ذلك ولب قائم وما في ول ااتما  بشري. ولونب في إسرائيلأ  الصحة والت 
ومهما ت زمأ فهو ليس عصب الموقن. ولو وان وذلكأ ولو وان هو ما يحدد للنراس محزرزاتهمأ لوران 

وهررو لرريس وررذلك! لررذا يموررن للواتررب ارردعون ليزرري أن يتزاررر «. عاديرراً »الماتمررع اإلسرررائيلي ماتم ررًا 
ًا قرردر مررا يشرراء بسرربب التصررويت اإلسرررائيلي األهيرررأ وأن يشررتم اإلسرررائيليين ويقررول  فرري نررص ركررب

 بالز رلأ ولورن ويرن؟!  وأنهرم « أمرة ال برد مرن اسرتبدالها»يص ب الوقرو  علرى مرا ي ادلرب عنزرًا  أنهرم 
نمررررا  لمقررررت»أ وأن «يسررررتحقون نتانيرررراهو ومررررا هررررو يسررررتحقهم»  اسرررررائيل لررررم ت لمرررر  ال مليررررة السررررلمية وال

فهو في ال مر  مرا زال يررومج للروهم ويت سرن علرى ال ارز عرن القربش علرى الرريح: لرم يورن «... ال الم
هنراك وررل ذلرك ممررا تمنررا . ون رمأ هررذ  لحظررة ُت لرن اسررتئنان الصررا  حررول واررود إسررائيل ولرريس أقررلأ 

عرن هرذا وما ول فصولهاأ سواء وانت حمقت المقا  ة ال المية  التي تهدن ف ًق الى نرز  الشررعية 
دانتررب  أو الصرررا  فرري الهيئررات الدوليررة وعلررى رأسررها محومررة الاررزاءأ إال ت بيررر عررن إشرروالية  الويرران وال

 الواود األصلية والت سيسية هذ .
أ وأن «نررابع مررن الهررون»يبقررى أن أ رررن مررا يقررال فرري التحلرريقت الشررائ ةأ أن التصررويت اإلسرررائيلي 

مق ردًا م بمرر  برذلك عرن وزن ناسرها لريس إالأ وبرق  03نشوء قائمة عربيرة مشرتروة  تمونرت مرن انترزا  
دورهررا فرري « أهميررة»أوهررام سررتوون قاتلررة وانتهازيررة ر بررل تررادي دورًا عمرريًق ر لررو تغلبررت نظريررات حررول 

الونيست نزسب أ هو ما أهان هاالء فهرعوا إلى نتانياهو. يا سقم! هرل ورانوا قرد نسروا إلرى هرذا الحردم 
؟ ولرو صرحم ذلركأ «االوتشران»ل هم  إكرافة الرى انبراتهم أ فرذعروا مرن أن هناك فلس ينيين بين أك

فهررو إعرراد  لألمررور إلررى نصررابها. يبقررى أن علررى أوبامررا الررذي تحرردما  نتانيرراهو فرري عقررر دار  فرري شرر ن 
ل الواق ة: تلوم هي إسرائيل.  هياراتب السياسية الوبراأ وعلى ال الم ب وملب أن يسام

 22/3/2102، الحياة، لندن
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 "ال تتسع لهم" حجزوا مكانا  يي دولة 48الـ  عرب 
 حازم األمين

مق ررردًا فررري الونيسرررت اإلسررررائيلي بسررربب رفكرررهم اقتسرررام فرررار  أصررروات مرررع حرورررة  51هسرررر عررررب الرررر
اليسررارية اإلسرررائيليةأ فررانهزش عرردد مقاعررد القائمررة المشررتروة فرري االنتهابررات اإلسرررائيلية « ميررريتس»

عدم رربرة أ رران فري « ميريتس»سبب رفش اقتسام األصوات مع . و 03مق دًا إلى  05األهير  من 
ن كررر يزة لليسرررار الصرررهيوني. لورررنأ ال بررر س  القائمرررة مرررد اسرررور انتهابيرررة مرررع حرررزب يمرررت بصرررلة وال
سرقميين وعلمرانيين  فال رب في هذ  االنتهابات حققوا إناازًا تاريهيرًا. التقروا فري قائمرة واحرد أ يسرارًا وال

 الثال  في ترتيب الوتل النيابية في الونيست. ليبراليينأ وحازوا الموقع
ليسروا هارارب.  51لونأ على الكزة األهرا من المشهد االنتهابي ثمة أيكرًا تحرول هائرلأ وعررب الرر

إسرائيل أنازت ان  افتها نحو الدولة اليهوديةأ وما نتائن االنتهابات األهير  سوا ت بيرر  زيرن عرن 
مرر  أهرراأ وانوزر  التمثيرل ال لمراني لليمرين الصرهيوني مزسرحًا فري هرذا التحرول. ُهرزم اليسرار ال لمراني 

المارررال للحريررررديم وللقرررروا الدينيررررة علررررى كررررزان ليورررود. وارررروهر اله رررراب االنتهررررابي لليمررررين الررررديني 
المنتصر تمثل في مس لتين: األولى منع قيام دولة فلس ينيةأ والثانيرة السر ي لمحاصرر  عررب الرداهل 

 تمهيدًا لتوريس حقيقة يهوديتها. ودف هم إلى هام  الدولة
الذين يزو  عددهم المليرون ونصرن المليرون مروا ن هرم اليروم محاصررون مرن  51والحال أن عرب الر

اإلسررائيلي. مرن اهرةأ إسررائيل الاديرد  ال تريردهمأ وهرذا صرار ارزءًا  - رفي م ادلة الصررا  ال ربري 
ن اهررة أهررراأ ال مورران لهررم فرري اله رراب مررن اله رراب الرسررمي لدولررة اليمررين ولألحررزاب الدينيررةأ ومرر

ال ربررري علرررى مهتلرررن مسرررتوياتب الممان اتيرررة والواق يرررة. إنهرررم الاماعرررة التررري يكررررب حولهرررا اله ررراب 
من وادانها. مليون ونصن المليون من الموا نين « القكية»ال ربي صمتًا رهيبًاأ وهم من أهراتهم 

ن كاعن من تد اعياتبأ ُيتم مواٍز تسبب بب التحول الوبير الذي األيتام. وما ُيهزن من و    اليتمأ وال
ن وانرت ال تشر ر به رر واروديأ إنمرا  أصاب إسرائيلأ وهو ُيتم النهب اليسرارية األشرونازية التريأ وال

التي قالها يومًا إبراهام بور أ لم ت رد فورر أ إنمرا صرارت « هذ  ليست إسرائيلنا»تش ر بما هو أفد : فر 
صرربا  فرروز نتانيرراهو ُيرردرك مررا « هررسرتس»ي ريررر مترردين. ومررن يقرررأ افتتاحيررة واق ررًا  رراردًا ألي إسرررائيل

 يش ر بب هاالء.
استحقاقًا عربيًا داهمًا. إسرائيل اآلباء الماسسين وانت أزاحت عن ال ررب  51اليوم ُيشول فلس ينيو الر

ن وموا نين من الدراة الثانية. لو ن إسررائيل عبء التزوير بهم عبر س يها لكمهم إلى مشروعهاأ وال
الترري ان  زررت نحررو دولررة يهوديررةأ علررى مررا وشررزت آهررر ثررق  دورات انتهابيررةأ ال تريرردهمأ وهرري فرري 
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أحسن األحوال ت مح إلرى مبرادلتهم بمسرتو نين فري الكرزة الغربيرة. وفري هرذ  اللحظرة يبردو اله راب 
وا نيررة ال ربرري فرري لحظررة ان رردام ترروازن ريررر مسرربوقة. فهررو لررم يهيررئ نزسررب لهرروش م روررة لتثبيررت م

إلررى هررارج إسرررائيل وارثررة للقكررية  51إسرررائيليينأ وفرري الوقررت نزسررب سررُيمثل دفررع تررل أبيررب ل رررب الررر
الزلسرر ينية أواًل وم سررا  إنسررانية كررحيتها مليررون ونصررن المليررون شررهص. إنهررا نوبررة أهررراأ وعمليررة 

ائيل باشررت هرذ  ترانسزير ثانية ال تقل فداحة عرن الترانسرزير األولأ وثمرة ماشررات اديرة إلرى أن إسرر 
 المهمة.

بر ن وارودهم صرار م روحرًا فري دوائرر التزويرر اإلسررائيلي الاديردأ ومرا مسرارعتهم  51يش ر عررب الرر
لقئررتقن فرري قائمررة واحررد  سرروا مظهررر مررن مظرراهر إحساسررهم برر ن ثمررة ه رررًا اررديًا هررذ  المررر . وأن 

األهيررر  قبررل إقزررال صررنادي   يررتمون بنيررامين نتانيرراهو مررن أن يسررتنهش همررم إسرررائيليين فرري السرراعات
أ فهررذا «ه رر القائمررة ال ربيررة الواحررد »االقتررا  ودف هررم إلررى أن يقترعرروا لرب عبررر اإلشررار  ب صررب ب إلررى 

 «.هم»درس لم يسب  أن لقنب اإلسرائيليون ل ربر 
ال شررك فرري أن ترتيررب القائمررة ال ربيررة ووتلررة ثالثررة فرري الونيسررت سيصرر مب علررى اإلسرررائيليين مهمررتهمأ 

أننا نتحد  اليوم عن أقلية وبرا ممثلة في أعلرى هيئرة سياسرية فري الدولرة. لورنأ فري مقابرل هرذ   ذاك
أ والررذي «ميررريتس»الحقيقررة ثمررة انوزرراء  قررد ال تهرردم هررذ  المهمررة. فرررفش القائمررة ال ربيررة الت رراون مررع 

م عروبررة أفكررى إلررى هسررارتها مق رردًا مهمررًا فرري الونيسررتأ ي نرري أن اررزءًا مررن عرررب إسرررائيل قررد مسررته
أشررقائهم هررارج إسرررائيلأ المسررتنوزين عررن السياسررة بصررزتها تصررريزًا لمصررالح المرروا نين والماتم رراتأ 
واإلقبررال علررى السياسررة بصررزتها قناعررات ثابتررة ال تقبررل الحروررة والمرونررة. فرر ذا وانررت المهمررة مقاومررة 

هيرردًا لمبررادلتهمأ فرر ن الرربررة اإلسرررائيلية فرري إهررراج ال رررب مررن منررا قهم ودف هررم إلررى هررام  الدولررة تم
االسررت انة بقرروا إسرررائيلية مررن هررارج هررذا المشرررو  سرريهدم مررن دون شررك هررذ  المهمررةأ ال سرريما أننررا 

 نتحد  عن قوا عربية قبلت ب ن يوون الونيست اإلسرائيلي مسرحًا لهذ  الموااهة.
بات واكرحة ومن ُيراقب اله اب ال ربي فري إسررئيل يشر ر ف رًق بر ن فري داهلرب وعلرى كرزافب اسرتاا

ن  زيزة للغو ممان اتي. ول ل رفش الت اون مع   آهر مظاهر .« ميريتس»وال
ت ركوا  51والحال أنب من الص ب على يتيم باح  عن أب أن يناو من هذ  االستااباتأ ف رب الر

أ إلى ما ال يقرل عمرا ت ركروا لرب مرن ترل أبيرب. فري إسررائيل ورانوا عربرًا 51مناأ نحن عرب ما ب د الر
ذ تس ى إسرائيل لدف هم نهائيًا هاراهاأ تس ى ب ش نهبهم وفي د ولنا وماتم اتنا وانوا إسرائيليين. وال

إلى مققا  أشقائها في القوميرة والردين بحثرًا عرن مرقذ. ومثلمرا أشر رتهم إسررائيل ب نهرا ليسرت مقذهرمأ 
 ف ن ال رب بمهتلن أ يافهم ليسوا في وارد كمهم إلى مشاري هم الكيقة.
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مررع ال ررالم ال ربرري م سررا  لررم ترررو ب ررد. فقررد ُ لررب مررنهم البقرراء فرري إسرررائيل وغيررر  51الررر وقصررة عرررب
إسرررائيليينأ وشررمل م لررب رفررش االنرردماج رفررش القليررل ممررا قدمتررب الدولررة إلرريهمأ وذلررك من ررًا لتصررد  
 الهويررة القوميررة. مررن ت لررم مررنهمأ ُأديررن ب لمرربأ ومررن رفررش االنرردماج لررم ياررد مررن يسررتقبلبأ إال إذا ورران

 نامًا.
المن قة ولها في مرحلة مساومات وبرا على أوثرياتها وأقلياتهاأ ولول اماعة أب يقن هلزها. عرب 

ألن فلس يني الذين قرروا البقاء في قرراهم ومردنهم عنردما  091بق أب منذ ُولدوا. إنهم أحزاد الر 51الر
أ هوررررذا تسررررميهم الوتررررب «ألررررن فلسرررر يني 091أحزرررراد الررررر»باشرررررت إسرررررائيل الترانسررررزير األول. ن ررررمأ 

والمالزرات واألبحرا أ وهرم بالترالي ليسرروا أحزراد الهليزرة وال أحزراد زينرربأ وهرم  ب رًا ليسروا أحزرراد داود. 
وهذ  الحقيقة وانت ستهدمهم لوال أننا في رير مرحلة المساومات الوبررا علرى الاماعرات فري الشرر  

 ولب.
 22/3/2102، الحياة، لندن

 
 حل "الدولة الواحدة""بيبي" سيصنع التاريخ ب 

 توماس فريدمان 
حسنًاأ لقد أصبح األمر واكحًا تمامًا اآلن: سون يوون بنيامين نتنياهو شهصية رئيسية في التراريم 

نمرا ألنرب -اإلسرائيلي  ليس ألنب يتارب إلرى أن يورون أوثرر راسراء وزراء إسررائيل بقراء فري المنصربأ وال
فيما ي ود -إل ق . أما وقد فاز في االنتهابات اإلسرائيلية يتاب إلى أن يوون األوثر أثرًا فيها على ا

فر ن ذلرك  -في ازء منب إلى إعقنب أنب لن يسمح أبردًا بتحقير  حرل دولترين برين إسررائيل والزلسر ينيين
ي ني أنب نتنيراهو سرون يورون والرد حرل الدولرة الواحرد . وسرون ي نري حرل الدولرة الواحرد  أن إسررائيل 

 إما ديمقرا ية رير يهوديةأ أو دولة يهودية رير ديمقرا ية.سون تصبح مع الوقتأ 
-ن ررم يررا سرراد أ سررون يصررنع "بيبرري" الترراريم. ول ررل الررزعيم األوثررر سرر اد  فرري ال ررالم بسرر ي "بيبرري" 

بحررل يقرروم علررى الدولررة الواحررد  هررو المرشررد اإليرانرري األعلررىأ آيررة   علرري هررامنئي. ن ررمأ يررا  -وفرروز 
وا باألون وهتزوا بصرهات "  أوبر"  روال الليرل فري دوائرر  هرران الحاومرة إلهي. ال بد أنهم قد لوح

عندما شاهدوا وم رر  "بيبي" إلى الحكريش لوري يزروز. أي  ريقرة يمورن أن تورون أفكرل مرن هرذ  
 ل زل إسرائيل عالميًا وصرن االنتبا  عن سلوك إيران؟

ن لم يصروتوا لصرالح نتنيراهوأ هرم اليهرود أوبر الهاسرين من ول هذاأ إلى اانب ول اإلسرائيليين الذي
األميرويون ورير اليهرود الرذين يايردون إسررائيل. وران مرا ف لرب "بيبري" لوري يزروز بهرذ  االنتهابرات هرو 
نقرررل حرررزب الليورررود مرررن حرررزب فررري يمرررين الوسررر  إلرررى حرررزب فررري أقصرررى اليمرررين. ووانرررت األصررروات 
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ولرريس مررن الوسرر . وعنرردما توررون -ن اإلكررافية الترري وسرربها قررد ارراءت ولهررا مررن أحررزاب أقصررى اليمرري
حوومرررة إسررررائيل الرسرررمية حزبرررًا مرررن أقصرررى اليمرررينأ والرررذي يررررفش حرررل الررردولتين ويسرررتهدم صرررزارات 
الوررقب الم اديررة لل رررب ليررتم انتهابرربأ ف نررب سررون يقسررم الوحررد  األساسررية لماتمررع اليهررود األميرررويين 

ا عن حل الدولة الواحد  في واشن ن أو في حول إسرائيل. وم من اليهود األميرويين يريدون أن يداف و 
حرم اام اتهم؟ هل ست مد اماعرة الكرغ  اإلسررائيليةأ آيبراكأ اآلن إلرى الكرغ  فري الورابيتول هيرل 

 من أال حل دولة واحد ؟ وم من الديمقرا يين والامهوريين سيايدون ذلك؟
. فرررري األيرررام الترررري سرررربقت ال يمونرررك أن تزرررروز بتلرررك ال ريقررررة القرررذر  ثررررم تبت رررد وورررر ن شررريئًا لررررم يحرررد 

االنتهابات اإلسرائيليةأ س ل موقع األهبار اإلسرائيليأ إن آر ايأ نتنياهو عما إذا وان صحيحًا أنرب 
لررن تررتم إقامرررة دولررة فلسررر ينية أبرردًا فرري عهرررد  ورررئيس للررروزراءأ ف ارراب نتنيرراهو: "ن رررمأ فرري الحقيقرررة"أ 

م برر هقء المنررا   اليررومأ إنمررا وأكرران: "إن أي شررهص سياسررس دولررة فلسرر ينيةأ أي شررهص سرريقو 
 ي  ي في الحقيقة قاعد  ان ق  لهامات اإلسقم المت رن كد إسرائيل".

فري اام رة برار آيرقنأ حرين  2119هذ  اإلاابة تلغي وتب ل ه ابب الذي ألقا  فري حزيرران  يونيرو  
ريرةأ انبررًا عررش نتنيراهو "رايرة أهررا" للسررقمأ وقرال: "فري أركرنا الصرغير  هررذ أ سري ي  شر بان بح

إلرررى انررربأ فررري وئرررام واحتررررام متبرررادلين. سرررون يورررون لورررل منهمرررا علمرررب الهررراصأ ونشررريد  الرررو ني 
الهرراصأ وحوومتررب الهاصررة. لرررن يهرردد أي منهمررا أمرررن اآلهررر وبقرراء ". وأكررران أنررب إذا مررا اعترفرررت 
ون الدولررررة الزلسرررر ينية بشهصررررية إسرررررائيل اليهوديررررة وقبلررررت برررر ن توررررون منزوعررررة السررررق أ "ف ننررررا سررررنو

مست دين التزا  سقم مستقبلي من أال التوصل إلى حل حي  تواد دولة فلس ينية منزوعة السق  
 إلى اانب الدولة اليهودية".

ذا لم تون هناك دولتان لش بين في المن قرة برين نهرر األردن والبحرر المتوسر أ ف نهرا سرتوون  اآلنأ وال
ديمقرا يررة يهوديررة تلغرري بشررول منهارري  ا الوتلررك الدولررة الواحررد  سررتوون إمرر-هنرراك دولررة واحررد  فقرر  

حقو  التصويت لحوالي ثل  سوانهاأ أو ستوون ديمقرا ية ت مس بشول منهاي الشهصية اليهودية 
 إلسرائيل.

أ ورران عرردد السرروان ال رررب الزلسرر ينيين فررري 2105دعونررا نلقرري فقرر  نظررر  علررى األرقررام: فرري ال ررام 
عامرًا.  05فري المائرة تحرت سرن  51مرنهم مرا يقرارب  مليرون نسرمةأ 2672الكزة الغربية يقردر بنحرو 

الررذين ام رروا أحررزابهم م ررًا فرري -مليررون نسررمة مررن مرروا ني إسرررائيل ال رررب  067وهنرراك مسرربقًا نحررو 
االنتهابات األهير  في قائمة واحد  حلت ثالثة في الترتيب. وم ًاأ يشول سوان الكزة الغربية وعررب 

مررن اليهرود اإلسررائيليين. وحسررب اإلحصرائيات الصررادر   962مليررون نسرمة. وهنراك  565إسررائيل نحرو 
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فرري المائررة هررقل السررنة  067عررن "الموتبررة االفتراكررية" اإلسرررائيليةأ فرر ن السرروان اليهررود نمرروا بم رردل 
 في المائة. 262الماكيةأ بينما نما السوان الزلس ينيون بم دل 

تورون يهوديرة وأن تسرمح لسروان الكرزة  إذا وانت هناك دولة واحد  فق أ فر ن إسررائيل ال تسرت يع أن
الغربية الزلس ينيين ب ي حقو  في االنتهاب إلى اانب عرب إسرائيل. ولونأ إذا وانت إسرائيل دولة 
–واحد  وتريد أن تورون ديمقرا يرةأ فويرن ستسرتمر فري حرمران سروان الكرزة الغربيرة مرن التصرويت 

  لبهم رقم واحد.عندما يمونك أن توون مت ودًا من أنهم سي برون عن م
أشررك فرري أن يوررون نتنيرراهوأ فرري حمررى الحملررة االنتهابيررةأ قررد فوررر وثيرررًا فرري هررذا عنرردما قررذن بحررل 
الدولتين هارج نافرذ  حافلرة حملترب االنتهابيرةأ فري إ رار عمليرة انترزا  نااحرة ألصروات نراهبي أقصرى 

الردولتين رردًا. ولرن  سراعة. مرن الماورد أنرب يسرت يع أن يتنورر لتبررا  مرن حرل 00اليمين في ركون 
إذا وران البرنرامن -يوون ذلك مزاائًا بالنسبة لي. إنرب شرهص متقلرب بهرذا المقردار. لونرب إذا لرم يز رل 

فر ن ذلرك سرون ينرتن رد  -الرئيسي لحوومتب الاديد  هو أنب لرن يورون هنراك المزيرد مرن حرل الردولتين
بيرة مرن أارل تحصريل حر  التصرويت ف ل عالمي م ادأ ومع الوقتأ تحرورًا فلسر ينيًا فري الكرزة الغر 

فرري إسرررائيلأ مصررحوبًا بمحاولررة لوكررع إسرررائيل فرري ارردول الرردعاوا المنظررور  فرري محومررة الانايررات 
الدولية. إلى أي مدا ستذهب إدار  أوباما في الدفا  عرن إسررائيل ب رد أن تررفش األهيرر  رسرميًا حرًق 

 بدولتين؟ ال أدري. لوننا سنوون في عالم اديد.
لررى سرر ح الوووررب سيسررتمتع بمشرراهد  إسرررائيل وأميروررا عررالقتين علررى قرررون هررذ  الم كررلة ال أحررد ع

أوثر من نظام المقلي في  هران. سون يوون ذلك هبة مرن السرماء بالنسربة لهرم. إن موقرن  هرران 
ريررر الم لررن هررو أن االحررتقل اإلسرررائيلي للكررزة الغربيررة والقرردس الشرررقية تاررب إدامتررب لألبررد. هنرراك 

ادًا من األشياء التي يمون أن تهدم مصالح إيران أوثرر مرن وارود مسرتو نين يهرودًا مت ررفين القليل 
وولمررا زاد سررزك الرردم وسررح  أي هيررارات -منهررر ين فرري صرررا   رراحن ال نهايررة لررب مررع الزلسرر ينيين 

دبلوماسررية لحررل الرردولتينأ ورران ذلررك أفكررل. ألنررب يررتم تصرروير الزلسرر ينيينأ فرري هررذا الصرررا أ دائمررًا 
ريبرًا علرى أنهررم المستكر زونأ بينمرا يررتم تصروير اإلسرررائيليين علرى أنهرم الزترروات المست سردون الررذين تق

 يحاولون حرمانهم من حقوقهم األساسية.
مرررن واهرررة نظرررر إيررررانأ سرررون يصرررنع ذلرررك قصصرررًا تلززيونيرررة رائ رررة ُت ررررش علرررى شاشرررة الازيرررر أ 

رائيل عند الايل الشاب فري حررم الاام رات والشبوات اإلهبارية األوروبية وافةف إنب يقوش شرعية إس
فرري اميررع أنحرراء الووورربف وهررو ُيبقرري ال ررالم ولررب أوثررر ترويررزًا علررى انتهاوررات إسرررائيل للحقررو  المدنيررة 
كررد الزلسرر ينيين بررداًل مررن مراقبررة االنتهاوررات الاسرريمة لحقررو  اإلنسرران الترري يرتوبهررا النظررام اإليرانرري 

 كد ش بب.
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 "بيبي" مصالح  هران االستراتياية. من المذهل وم تهدم تصرفات
هررذا هررو السرربب الررذي يا لنرري واثقررًا مررن أن بنيررامين نتنيرراهو سررون يوررون رئرريس وزراء تاريهيررا وهائررل 
-الترر ثير فرري الترراريم اليهررودي. لوننرري أتمنررى أن تررتمون إسرررائيل يهوديررة ديمقرا يررة أن تناررو وتزلررت 

 من فتر  واليتب. -ب ريقة ما
  22/3/2102الغد، عّمان، 

 

 واشنطن إذ تعيد النظر يي سياساتها الشرق أوسطية  
 عريب الرنتاوي
ألمرررح الررررئيس األمريوررري بررراراك أوبامرررا فررري اتصرررالب الهررراتزي مرررع بينارررامين نتنيررراهو إلرررى نيرررة الواليرررات 

فرررري الشررررر  األوسرررر أ وذلررررك فرررري م رررررش ” عمليررررة السررررقم“المتحررررد  إاررررراء مراا ررررة لسياسررررتها حيررررال 
األهير االنتهابية التي ت هد فيها بمنع قيام دولة فلس ينية  الما بقي علرى  اعتراكب على تصريحات

أ ”حرل الردولتين“رأس الحوومة ... وحرصت اإلدار  من هقل النا قين باسمها علرى ت ويرد التزامهرا برر 
قليمية وذلك. –بوصزب مصلحة أمريوية   إسرائيليةأ فكًق عن وونب مصلحة فلس ينية وال

يرتمهش عرن مراا رة وهرذ ؟ ... وأيرة واهرة ستسرلوها السياسرة األمريويرة ب رد تلرك ما الذي يمورن أن 
المراا ة المنتظر ؟ ... واألهم من ول هذا وذاكأ هل ستوون هناك مراا ة فري األصرلأ أم أننرا أمرام 

أ ويسر ى مرن هقلهرا زعريم الدولرة األعظرمأ ”ال را “تمارسرها اإلدار  كرد حليزهرا ” ل بة عرش أصرابع“
الزيار  واله راب االسرتززازين لنتنيراهو فري الورونغرس األمريوري؟ ... مرا هري حردود الهرقن للرد على 

برررين الررررالين فررري صرررنع المواقرررن وتحديرررد الزواصرررل ” الويميررراء المزقرررود “برررين الارررانبينأ ومرررا هرررو دور 
 والتهوم بين الحليزتين االستراتيايين؟

 –الاديررد  –نتنيرراهو القررديم ” صررلن“علررى  ثمررة مررن بررين المررراقبين مررن ي تقررد اازمررًا أن واشررن ن سررترد
” ... حرل الردولتين“المتاددأ بممارسة ما فري ا بتهرا مرن أورا  وأدوات للكرغ  علرى نتنيراهو لتمريرر 

هاالء قرأوا في ت يين روبرت مالي هلزًا للمتصرهين ديرنس روسأ منسرقًا أمريويرا ل مليرة السرقمأ بدايرة 
ئيليأ حتررى قبررل ان يرردلي األهيررر بمررا أدلررى بررب مررن مواقررن الرررد األمريورري علررى رئرريس الرروزراء اإلسرررا

رفرع “حاوى فيها ه اب أقصى اليمين في إسرائيل ... وهناك من ي تقد أن اإلدار  تردرس ارديًا هيرار 
عررن تررل أبيررب فرري مالررس األمررنأ والسررما  للمنررتظم الرردولي برراالعتران بدولررة فلسرر ينية علررى ” الغ رراء
ومتز  عليبأ لألراكي على اانبي ه  الحدود ... وهناك من أ مع ت ديل  زين ومتبادل 97حدود 

رررا فررري ا بتهرررا مرررن أورا  هبيئرررةأ قرررد تلاررر  إليهرررا فررري قادمرررات  ينتظرررر أن توشرررن اإلدار  عرررن المزيرررد ممم
 األيام.
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نتنياهوأ سي تي في م رر  آهررأ ” عناهية“لون من بين المراقبين من يازمأ ب ن الرد األمريوي على 
بالنسبة لواشن نأ ون ني بب االتزا  النووي مع إيرانأ ووران الفترًا أن أولرى ” يايةاسترات”أوثر أهمية و

الت ليقرات األمريويررة علررى فرروز نتنيرراهو لواليررة راب ررة فرري االنتهابررات اإلسرررائيليةأ ذهبررت للقررول إن مثررل 
 أ فري”0+  2“هذا الزوز لن يوون لب أثر يذور على مارا المزاوكات الاارية من إيرران وماموعرة 

ت ويد على مكي الواليات المتحد  في  ريقها إلى صيارة االتزا  النوويأ إن تروفر لرب مرا يوزري مرن 
 الشرو  والكمانات.

الرررئيس األمريورريأ لرريس لديررب يرردان  ليقترران حررين يت لرر  األمررر ب سرررائيلأ أو حتررى بيمينهررا المت رررن 
لمرة أو مظلومرة ... واألرارح أن الذي يترزعم نتنيراهو ابهترب ... فهنراك وتلرة كرهمة تايرد إسررائيل ظا

الرررئيس األمريورري لررن يوررون قررادرًا علررى توايررب كررربتين متترراليتين لحوومررة اليمررين واليمررين المت رررنأ 
الرذي يرفكرب هرذا الم سرور بشرد  ... فهرل ” حل الدولتين“واحد  من البوابة اإليرانية والثانية من بوابة 

 ق أ وأين ستوون؟ستوتزي الواليات المتحد  بتوايب كربة واحد  ف
أرلررب الظررنأ أن األولويررة األولررى لرريدار  األمريويررة هررقل األسررابيع واألشررهر القليلررة القادمررةأ سررتوون 
لتمريررر الصررزقة النوويررة مررع إيرررانأ فهررذا ربمررا يوررون اإلنارراز األوثررر أهميررةأ إن لررم نقررل الوحيرردأ فرري 

ذي سيدهل التراريم مرن بوابرة أول رئريس السياسة الهاراية األمريوية هقل السنوات الست الزائتةأ وال
أسرررود للدولرررة األعظرررمأ إلرررى اانرررب االتزرررا  مرررع ووبرررا ورررذلكأ الرررذي يبقرررى متواكررر ًا قياسرررًا بترررداعيات 

 ومترتبات االتزا  مع إيران.
فرري السررنة ” ب ررة عرارراء“م نررى ذلررك أن فسررحة الوقررت المتاحررة للرررئيس أوبامرراأ قبررل أن يتحررول إلررى 

” فسررحة“باألشررهرأ وربمررا حتررى نهايررة ال ررام علررى أب ررد تقررديرأ وهرري ليسررت  األهيررر  لقنتهابرراتأ تقرراس
مررن المترصرردين له واتررب فرري الوررونغرس واإلعررقم ” ارري “بررالم نى الحقيقرري للولمررةأ فرري كرروء واررود 

واماعات الكغ  ومراوز صنع السياسة والقرار وتشويل تواهات الرأي ال رام األمريوريأ يسرهر علرى 
 لية في واشن نأ وت ظيم الرواب  االستراتياية بين الاانبين.حراسة المصالح اإلسرائي

فرري األشررهر األهيررر أو فيمررا تبقررى مررن واليررة الرررئيس والررديمقرا يينأ ” تسرروية شرراملة“إن الحرردي  عررن 
ال أوثر وال أقل ... فال قبرات التري تحرول دون إتمرام هرذ  التسرويةأ ” التزوير الررائبي“يبدو كربًا من 
أساسًا وفي الواليات المتحد  بدراة ثانية ... لون اإلدار  ستوون أحسنت صن ًا إن  وامنة في إسرائيل

أ ولم ت د تشهر  في واب محاوالت فلس ين انتزا  االعترران الردولي ”أبقت سين الزيتو في رمد “هي 
” تمريررر مشرررو  قرررار“الوامررلأ ورسررم هري ررة إلنهرراء االحررتقل وتاسرريد حررل الرردولتينأ وفرري ظنرري أن 

ن بدولررة فلسرر ين فرري مالررس األمررنأ هررو الحررد األقصررى الررذي يموررن للمراا ررات األمريويررة أن ي تررر 
تبلغرربأ وهررذا إنارراز بحررد ذاترربأ لونررب سرريوون اهتراقررًا بررالم نى الوامررل للولمررةأ إن اقترررن به ررة زمنيررة 
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ي هررل يز لهررا أوبامررا وهررو فرر” ... الترردويل“إلنهراء االحررتقلأ أو بوكررع القكررية الزلسرر ينية علررى سروة 
 الهزيع األهير من واليتب الثانية؟ ... المس لة برمتها برسم األشهر القليلة القادمة.

 22/3/2102، الدستور، عّمان

 
 :كاريكاتير 
 

 
22/3/2102الحياة الجديدة، رام هللا،   

 


