
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 يةسجون السور التحت التعذيب في  فلسطينيا   39عن موت  كشفتمسربة  صور"الجزيرة": 
 بغزةحكومة اللحل أزمة موظفي  "ورقة سويسرا": وفد سويسري يناقش مع فصائل بغزة حماس

 وصف بالعنصري باالنتخابات عن نداء لمؤيديه 48ي ينتنياهو يعتذر لفلسطين
 عازلة بين سيناء وغزةالمنطقة البدء المرحلة الثالثة إلقامة 

 حشرات الكترونية للبحث عن الجنود المأسورين بغزة"المجد األمني": 

لبيت األبيض يدعو اكبير موظفي 
من االحتالل  عاما   50إلنهاء 

 اإلسرائيلي
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  السلطة:
 6 عريقات إلى واشنطن لبحث تصوراتها في شأن التعامل مع نتنياهو  
 6 تشيد بتقرير قناصل دول االتحاد األوروبي الخاص باإلجراءات اإلسرائيلية بالقدساللجنة التنفيذية   
 7 الضغوطمن رغم بال "إسرائيل"وسف: سنوقف التنسيق األمني مع واصل أبو ي  
 8 قبل أي تبادل جديد "وفاء األحرار"اإلفراج عن محرري : النائب محمد شهاب  
 8  يوم األربعاءقطاع غزة  إلىالحمد هللا سيتوجه برفقة وفد حكومي  :بسيسو إيهاب  
 8 جهاد الوزير: "سلطة النقد" اتخذت مع البنوك احتياطات لمواجهة تداعيات حجز أموال المقاصة  
 9 أننا أمام مزيد من التطرف وتدهور آفاق العملية السلمية نحنغسان الخطيب:   
 9 فلسطيني عفيف صافية ألوباما: هناك فرصة لرؤية أيزنهاور جديد فيكالسفير ال  

 
  المقاومة:

 00 بغزةحكومة اللحل أزمة موظفي  "ورقة سويسرا": وفد سويسري يناقش مع فصائل بغزة حماس  
 04 الجنود المأسورين بغزة حشرات الكترونية للبحث عن"المجد األمني":   
 02 مشعل يعزي الرئيس اإليراني بوفاة والدته وشقيقة قائد الثورة  
 02 يفشل في تحديد موعد زيارة غزة التحرير للمرة الثانية.. وفد منظمة  
 06 د المنظمة ال قيمة لها ومردودها ضعيفرزقة: زيارة وفيوسف   
 06 مسيرة عسكرية لـ"القسام" بغزة إحياء  لذكرى اغتيال الشيخ "ياسين"  
 06 أبو زهري: "الوفاق" أصبحت سبب ا في تكريس االنقسام  
 07 ضية على درب الشيخ ياسينصوافطة: حماس ما  

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 07  أحزاب تتمثل في الكنيست الجديد أوصت بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة 6ريفيلن:   
 08 صريوصف بالعن باالنتخابات عن نداء لمؤيديه 48ي ينتنياهو يعتذر لفلسطين  
يران ستتوصل على األرجح التفاق نووي سيء    09 شتاينتز: القوى العالمية وا 
 21 من خطورة احتجاز الضرائب الفلسطينية ونيحذر  يسرائيلاإلجيش ضباط كبار في ال  
 21 أسف نتنياهو: عنصريته برنامج عملهالقائمة المشتركة ترفض   
 20 سُتعّمق االحتالل والعنصرية وتجّر إلى حرب نتنياهو الجديدة حكومة ":القائمة العربية"  
 20  مستوطنة على الحدود مع غزة تدريب إسرائيلّي ُيحاكي دخول عناصر حماس إلى  
 22  ضباط كبار في الجيش اإلسرائيلّي ُيحّذرون من ارتفاع عدد حاالت التّسلل من األردن  
 23 تتغيب عن جلسة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة "إسرائيل"  
 24 المستوطنين المذعورين من األنفاق لطمأنةيهرع قائد فرقة غزة القناة الثانية:   
 24 العالم أقوى جيوشبين  11الجيش اإلسرائيلي في ترتيب  :موقع "غلوبال فاير باور"  
 22 تجسست على المحادثات النووية "إسرائيل": مع الواليات المتحدة أزمة جديدة  
 22 "إسرائيلـ"من تفاقم غالء المعيشة والفقر ب رونحذياقتصاديون إسرائيليون   



 
 
 
 

 

           3ص                                     3226 العدد:    24/3/2102 الثالثاء التاريخ:

 26 تناحر طائفي وعرقي أعقب االنتخابات اإلسرائيليةتقرير:   
 27 "إسرائيل"تستثمر في بالصين ترونية للتجارة اإللك "علي بابا"مجموعة ": غلوبز"صحيفة   
 28 ات جيش سنغافورةينت في الستينب   "إسرائيلهآرتس: "  
 28 تل أبيب تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا وسيناء  

 
  :األرض، الشعب

 29 أسير مريض في سجون االحتالل 1400كثر من أ ":هيئة األسرى"  
 29  الكشف عن حفريات ومبنى عميق في قلعة القدس :مركز "كيوبرس"  
 31 يةسجون السور التحت التعذيب في  فلسطينيا   39عن موت  كشفتمسربة  صور"الجزيرة":   
 31  األقصىجزء من مخطط تهويدي يستهدف المسجد ": أوامر الهدم بسلوان سالمية المسيحيةاإل"  
 30 توزيع أوامر هدم إدارية لمنازل مقدسية في سلوان  
 30 82االحتالل يهدم قرية العراقيب للمرة الـ   
 30 م هللا قرية دير نظام في محافظة رايقتحمون عشرات المستوطنين اليهود   
 32 عاما  لفلسطيني متهم بـ "خطف إسرائيلي" 12السجن   

 
  : صحة
 32 بعة من مشروع زراعة الكلى بغزةبدء المرحلة السايعلن تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا   

 
  : ثقافة

 33 يفضح االعتداءات اإلسرائيلية كتاب "رسائل من أطفال غزة"  
 

  مصر: 
 33 عازلة بين سيناء وغزةالمنطقة البدء المرحلة الثالثة إلقامة   
 34 ألف فلسطيني خالل حكم مرسي 81منح الجنسية المصرية لنحو  مصري يزعم:لواء   

 
  األردن: 

 36 قضية حماس"ـ"متهما بما يعرف ب 16األردن يبدأ محاكمة   
 36 مطار علياءفي  "رقص إسرائيلي"غضب شعبي في األردن على   
 37 إطالق صندوق طالل أبو غزالة لدعم التعليم في القدس  

 
  عربي، إسالمي:

 37 قطر: المأساة اإلنسانية بقطاع غزة ال يمكن السكوت عنها  
 38 تطالب بضغط دولي إلقامة الدولة الفلسطينية السعودية  
 38 لمسجد األقصى: زيارة فلسطين أقل تأييد للشعب الفلسطيني الصامدلمسؤول سعودي خالل زيارته   
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  دولي:
 39  الواليات المتحدة تتغيب عن اجتماع مجلس حقوق اإلنسان لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية  
 39 عتزم طرح مشروع قرار على مجلس األمن بشأن الدولة الفلسطينيةت الواليات المتحدة  
 41 إلى غزة اإلنسانتنضم للدول العربية في الدعوة لدخول مبعوث دولي لحقوق  االتحاد األوروبي  
 41 بتطبيق كل القرارات الدولية "إسرائيل"بان كي مون يطالب   
 42 إنه مخادع .: إياكم والوثوق بنتنياهو.."فورن بوليسي"  

 
  :قاريرت

 42 حوارات سياسية عسكرية صهيونية حول التحدي الذي تفرضه حماس بغزة على الحكومة الجديدة  
 

  حوارات ومقاالت:
 42 عدنان أبو عامر... خيارات الحرب والمصالحة وز نتنياهو..حماس وف  
 48 هاني المصري... إدارة أوباما تعيد تقييم سياستها  
 22 صالح النعامي... فوز نتنياهو ومعضلة عباس  
 24 رفاسريوسي كوب... السالم الوهمي  

 
 26 :ةر صو 

*** 
 

 من االحتالل اإلسرائيلي عاما   50لبيت األبيض يدعو إلنهاء اكبير موظفي  
قال كبير موظفي البيت  اببتيد دينتي  : أشرف راضي -محمد اليماني  - دوينا تشياكو -واشنطن 
المتحتتتدت تتوقتتتته أن تنهتتتتي ليهتتتود أمتتتتريكيين يتتتتو  اوثنتتتين  ن الوويتتتتا   Denis McDonoughمكتتتدونا 

عامتتتتا متتتتن اوحتتتتتالل وأن تفستتتتح الطريتتتت  أمتتتتا   قامتتتتس دولتتتتس  21الحكومتتتتس ائستتتتراميبيس المبببتتتتس قرابتتتتس 
 فبسطينيس.

ووستتط هتافتتا  ةماعتتس ةي.ستتتري  البيبراليتتس لبيهتتود ابمتتريكيين تعهتتد مكتتدونا بحمايتتس  ستتراميل وانتبتتد 
حمبتت  اونتاابيتس هت ا  أثنتاء قامس دولس فبسطينيس تنصل رمي  الوزراء ائسراميبي بنيامين نتنياهو عن 

 الشهر.
وقتتال مكتتدونا وهتتو أحتتد أكبتتر مستشتتاري التترمي  ابمريكتتي بتتاراد أوبامتتا  ن  قامتتس دولتتس فبستتطينيس هتتو 

 21وأضتتاف جيةتته  نهتتاء احتتتالل استتتمر لحتتوالي  أفضتتل ضتتمان بمتتن  ستتراميل عبتتب المتتد  البعيتتد.
وقال  الح  في العيش وفي حك  نفس  في دولس  ا  سيادت.ج عاما ويةه أن يكون لبشعه الفبسطيني
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جفي نهايس المطاف نعرف كيف يبدو اتفا  السال . يةه أن تستتند حتدود  ستراميل وفبستطين المستتببس 
 مه عمبيا  تبادل متف  عبيها.ج 0661 لب حدود 

ي ابراضتتي التتتي وأكتتد مكتتدونا عبتتب السياستتس ابمريكيتتس التتتي تعتتارد البنتتاء اوستتتيطاني اليهتتودي فتت
وقتتتال  يطالتتته بهتتتا الفبستتتطينيون وهتتتي نبطتتتس شتتتامكس رميستتتيس فتتتي المفاوضتتتا  ائستتتراميبيس الفبستتتطينيس.

وأضتتاف مكتتدونا جو يمكننتتتا  اوستتتيطانيس بنهتتا تبتتود فتتر" الستتال .ج ابنشتتطسجسنواصتتل معارضتتس 
 ببساطس التظاهر بأن تبد التعبيبا  ل  تحدث عبب ائطال .ج

ل  المتحدثتس باست  البيت  اببتيد متاري هتارف لبصتحفيين  ن ائدارت ابمريكيتس وعبب نحو منفصل قا
وقالتتت  هتتتارف لبصتتتحفيين  ن نتنيتتتاهو قتتتال جأشتتتياء  غيتتتر متأكتتتدت متتتا هتتتو موقتتتف التتتزعي  ائستتتراميبي.

متناقضس تماما ومتن ثت  متا هتي سياستت  الفعبيتساج وأضتاف  جأعتبتد أننتا و نعترف متا يةته أن نصتدق  
 في ه ه المرحبس.ج

وعارضت  ةماعتس ةي.ستتري  التتي تتدع  حتل التدولتين نتنيتاهو فتي الحمبتس اونتاابيتس وانتبتد  بشتدت 
تراةع  بشأن الدولس الفبسطينيس وتصريحات  التتي اتهت  فيهتا يستاريين متن الاتارم بالعمتل ئثتارت نتاابي 

 ابقبيس العربيس ائسراميبيس ليصوتوا ضده.
حاول البو  العالميتس التوصتل  ليت  وحتتواء الطموحتا  النوويتس ودافه مكدونا أيضا عن اوتفا  ال ي ت

 ائيرانيس قامال  ن  جواقعي وقابل لبتحبي ج.
 ائستراميبي ن الوويا  المتحدت و يمكنها تةاهل تصريحا  الزعي   اببيدقال كبير موظفي البي  و 

 ائستتراميبيسر متتن الحكومتتس بنيتتامين نتنيتتاهو التتتي تتنصتتل متتن حتتل التتدولتين لببضتتيس الفبستتطينيس وتنتظتت
 المبببس أن تظهر التزامها بما تراه واشنطن أفضل أمل لبسال  في المنطبس.

 ابستبو وأوضح مكدونا أن البي  اببيد متا زال منزعةتا متن تصتريحا  نتنيتاهو عشتيس اونتاابتا  
 الماضي بأن  لن تبا  دولس فبسطينيس طالما ببي رميسا لبوزراء.

وقال جسنواصل  .جابطال مكننا ببساطس التظاهر بأن تبد التعبيبا  ل  تحدث عبب وقال مكدونا جو ي
 اوستيطانيس بنها تبود فر"  لد السال .ج ابنشطسمعارضس 
 هتافا  استحسان من الحاضرين في ةي.ستري . اببيدتصريحا  كبير موظفي البي   وأثار 

 23/3/2102وكالة رويترز لألنباء، 
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 اشنطن لبحث تصوراتها في شأن التعامل مع نتنياهوعريقات إلى و  
توّة  رمي  دامرت شؤون المفاوضا  في منظمس التحرير الفبسطينيس صامه : محمد يون  –را  هللا 

عريبا   لب واشنطن أم  لبباء مسؤولين في ائدارت ابميركيس والبحث معه  في شأن الاطوا  
 ئسراميبي بنيامين نتانياهو في اونتاابا .السياسيس التاليس عبه فوز رمي  الوزراء ا

وقال مسؤولون فبسطينيون ان عريبا  سيوضح لبةانه اوميركي البرارا  ابايرت التي اتا   في 
المةب  المركزي وصادق  عبيها البةنس التنفي يس لمنظمس التحرير الفبسطينيس، وسيستمه من 

ل مه نتانياهو عبب ضوء اعالن  الصريح برفد المسؤولين اوميركيين الب تصوراته  بشأن التعام
 اقامس دولس فبسطينيس مستببس.

وقال المسؤولون أن عريبا  سيببغ المسؤولين ابميركيين بأن السبطس الفبسطينيس و يمكنها العودت 
 لب أي نو  من المفاوضا  مه نتانياهو، وأن  و يمكنها أيضًا مواصبس العمل وف  البواعد البديمس، 

س في ما يتعب  بالتنسي  ابمني والعالقا  اوقتصاديس، وأن  سيطبه من ائدارت ابميركيس دع  بااص
، 0661التوةها  الفبسطينيس في ابم  المتحدت، اصوصًا اوعتراف بدولس فبسطين عبب حدود عا  

نهاء اوحتالل ضمن سبف زمني محدد يتراوح بين عامين وثالثس أعوا .  وا 
 24/3/2102الحياة، لندن، 

 
 بتقرير قناصل دول االتحاد األوروبي الخاص باإلجراءات اإلسرائيلية بالقدس تشيداللجنة التنفيذية  

أشاد  البةنس التنفي يس لمنظمس التحرير الفبسطينيس، أم ، بالتبرير السنوي : محمد يون  –را  هللا 
مسبوقس في البد  الشرقيس لبناصل دول اوتحاد ابوروبي الاا" بائةراءا  ائسراميبيس غير ال

، وبالتوصيا  التي تضمنها التبرير في شأن الضرورت المبحس لتحبي  سال  عادل 2104االل عا  
 ودام  من االل  قامس دولس فبسطين المستببس  ا  السيادت.

اومتنان والتبدير لةمبس ما ركز عبي  »وأعرب  عضو البةنس حنان عشراوي في بيان لها عن 
وصًا ما يتعب  بالزيادت المنتظمس في النشاط اوستيطاني، واوقتحاما  المتواصبس التبرير، اص

لبمسةد ابقصب، واعتداءا  المستوطنين ومةموعا  تدفيه الثمن ائةراميس، وهد  المنازل ووضه 
اليد عبب أار ، وازدياد حاو  اوعتبال بما فيها اعتبال الباصرين، وغيرها من اونتهاكا  التي 

 «.حل الدولتين تهدد
ه ا التبرير اطوت نحو برنامج متكامل لمساءلس  سراميل، ومرحبس يةه أن تشكل تحوًو »واعتبر  

نوعيًا في طريبس تعاطي المةتمه الدولي معها، بااصس اوتحاد ابوروبي، بن زمن مكافأت  سراميل 
 «.انتهب وآن ابوان وتاا  اطوا  عبابيس اتةاهها
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السياسي الحبيبي عبب انتهاكا   سراميل المتعمدت وتحديها ائرادت الدوليس والبانون  ن الرد »وتابع : 
 «.الدولي هو باوعتراف بدولس فبسطين وبناء عالقا  معها عبب ه ا ابسا 

وطالب  عشراوي دول اوتحاد ابوروبي بتنفي  توصيا  تبرير رؤساء البعثس في فبسطين، وقال : 
وا  مبموسس بحيث تدرد  سراميل أن هناد ثمنًا تدفع  مبابل عدوانها عبب يةه أن تتبه التبرير اط»

نهاء  أرد دولس فبسطين، من االل ترةمت  عبب أرد الواقه، ومحاسبس  سراميل ومساءلتها وا 
 «.احتاللها العسكري، ولعه دور سياسي فاعل ومتبد  تةاه البضيس الفبسطينيس

 24/3/2102الحياة، لندن، 
 

 الضغوط من رغمبال "إسرائيل": سنوقف التنسيق األمني مع واصل أبو يوسف 
قال واصل أبو يوسف، عضو البةنس التنفي يس لمنظمس التحرير : را  هللا/ قي  أبو سمرت/ ابناضول

البيادت الفبسطينيس ماضيس باطواتها لوقف التنسي  ابمني مه  سراميل “الفبسطيني، اليو  ائثنين،  ن 
 ”.واةههارغ  الضغوطا  التي ت

البيادت )الفبسطينيس( تسير وف  “وأضاف أبو يوسف، في تصريحا  لوكالس ابناضول، اليو ، أن 
قرارا  المةب  “، مشيرا  لب أن ”برنامج واطس سياسيس متدرةس لوقف التنسي  ابمني )مه  سراميل(

 ”.يس تنفي هاالمركزي لمنظمس التحرير هي قرارا  مبزمس وليس  توصيا ، ومهمس البةنس التنفي 
مارس  دول )ل  يحددها( ضغوطا عبينا لعد  ال هاه  لب مةب  ابمن الدولي، و هبنا، “وتابه ببول  

وك لد ابمر بعد  التوقيه عبب المواثي  الدوليس بما فيها محكمس الةنايا  الدوليس، ووقعنا، وسنبد  
انضما  فبسطين لبمحكمس، ورغ  مبفي اوستيطان وةرام  الحره الشهر المببل )أبريل/ نيسان( مه 

 ”.الضغوط فالبرارا  واضحس بوقف التنسي  ابمني
قريبا ستةتمه البةنس السياسيس بمنظمس التحرير ببادت ابةهزت ابمنيس لدراسس ووقف “وقال أبو يوسف 

موعد اوةتما  “، موضحا أن ”التنسي  ابمني، ووضه ابس  التي من شأنها وقف التنسي  ابمني
و يمكن اوستمرار في التنسي  ابمني بينما تنتهد  سراميل كل “ومضب ببول   ”.برر بعدل  ي

 ”.اوتفاقيا  بما فيها التنسي  ابمني، وو يمكن أن نبايد حبوقنا بمصالح
23/3/2102، رأي اليوم، لندن  
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  قبل أي تبادل جديد "وفاء األحرار"عن محرري  اإلفراج: النائب محمد شهاب 

قال مسؤول مبف ابسر  والمحررين في المةب  التشريعي النامه محمد شهاه،  رامد وفي: -غزت 
 ن جاوحتالل سيند  عبب السياسس التي ينتهةها ضد ابسر ، ولن يحب  بأي كبمس واحدت االل أي 

 صفبس قادمس، حتب يعود كافس ابسر  ومحرري صفبس وفاء ابحرار ال ين أعيد اعتباله ج .
اه، االل كبمس في اعتصا  نظمت  الحركس النساميس لحركس جحما ج شمال قطا  غزت، أما  وأكد شه

مبر البةنس الدوليس لبصبيه ابحمر، أن ه ا العا  هو ابصعه عبب ابسر  بسبه استمرار سياسس 
 سبطا  اوحتالل وممارساتها البمعيس بحبه ، مشددًا عبب أن جكافس اوقتحاما  لغرف وأقسا  ابسر 
 والتنبال  واب   ومرارت السةن والسةان، لن تثني ابسر  عن مبادمه  ووفامه  لببضيس الفبسطينيسج.

 24/3/2102الخليج، الشارقة، 
 

 يوم األربعاءلى قطاع غزة إالحمد هللا سيتوجه برفقة وفد حكومي  :يهاب بسيسوإ 
ان رمي  الوزراء رامي الحمد  م أالمتحدث باس  الحكومس الفبسطينيس مساء  أعبنرا  هللا ت أ ف ه: 

 هللا سيتوة  برفبس وفد حكومي الب قطا  غزت اوربعاء.
رمي  الوزراء ووفد حكومي، ل  يحدد بعد، سيتوة  الب »وقال ايهاه بسيسو لوكالس فران  بر  ان 

كافس الفصامل الفبسطينيس ومن »وقال بسيسو بان الحمد هللا سيبتبي في زيارت   «.غزت اوربعاء
 «.منها حركس حما ض

 24/3/2102األيام، رام هللا، 
 

 جهاد الوزير: "سلطة النقد" اتخذت مع البنوك احتياطات لمواجهة تداعيات حجز أموال المقاصة 
ةهاد الوزير،  ن  ت  اتاا  ائةراءا  مه كافس  ةنين ت محمد بال": قال رمي  سبطس النبد، د.

لوضه الحالي ال ي يعيش  الشار  الفبسطيني، بسبه البنود لبتحضير لبسيناريو ابسوأ في ظل ا
  ةراءا  حكومس اوحتالل ائسراميبي بحةز أموال المباصس الفبسطينيس.

وأكد أن ه ا الوضه اضطر الحكومس  لب وضه موازنس الطوارئ التبشفيس لتةنه أي مأز  مالي   ا 
 و أن الوضه المالي لبسبطس  ما استمر ه ا الحال، مشيرا  لب أن  بالرغ  من ه ا الوضه الصعه

 .2102الوطنيس أفضل مما كان  عبي  االل ابزمس التي مر  في العا  

 24/3/2102األيام، رام هللا، 
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 أمام مزيد من التطرف وتدهور آفاق العملية السلمية نحنغسان الخطيب:  
 –د العالقس ابردنيستوقه الوزير الفبسطيني الساب  غسان الاطيه أن تشه: ناديس سعد الدين –عمان 

ائسراميبيس، في ظل الحكومس المبببس برماسس بنيامين نتنياهو، جهدوءًا ح رًا مرشحا لبتوتر في أيس 
 لحظس أما  تصعيد اوحتالل بالبد  والمسةد ابقصب المباردج.

ج وأضاف، االل محاضرت ألباها أم  في مركز الدراسا  اوستراتيةيس بالةامعس ابردنيس حول نتام
اونتاابا  ائسراميبيس وانعكاساتها عبب ابردن والبضيس الفبسطينيس،  ن جاوستثناء من عالقس الهدوء 

 المتوقعس في العالقس الثناميس يكمن في ما قد ينة  عن سياسس تصعيد اوحتالل في البد  المحتبسج.
وقه، و سيما وأن الةانه وأوضح أن  لد جسيؤدي  لب  عادت توتير العالقس بين الطرفين، وهو أمر مت

 ائسراميبي منزعج من دور ابردن في دع  الشعه والبضيس الفبسطينيسج.
وبين أن جمرحبس ما بعد انتصار اليمين ائسراميبي المتطرف ستشهد مزيدًا من العدوان والتطرف 

 والتدهور في آفا  العمبيس السبميسج.
الدوليس، فضاًل عن الوضه الداابي الفبسطيني واعتبر الاطيه أن المعادلس ائقبيميس وابةواء 

المأزو ، جيةعل من الصعه توقه تشكيل ضغط حبيبي عبب سبطا  اوحتاللج، التي تعّد ج ارًا 
 أمنيًا واستراتيةيًا معتبرًا بالنسبس لمصالح الدول الغربيسج.

 24/3/2102الغد، عمان، 
 

 ؤية أيزنهاور جديد فيكالسفير الفلسطيني عفيف صافية ألوباما: هناك فرصة لر  
لندن: وة  السفير الفبسطيني الساب  في لندن، السفير المتةول المعني بالمها  الااصس عفيف 

 لب الرمي  ابمريكي باراد اوباما « ائندبندن  أون صنداي»نشرتها صحيفس  مفتوحسصافيس، رسالس 
. وأضاف أن طبيعس امريكا قال فيها  ن الوق  ل  يمد بعد عبب تحبي  تسويس في الشر  ابوسط

 ابمس المكونس من مةموعس من ابم  والبوحس التي تعك  كل الثبافا  والحضارا  التي تعيش فيها،
 تةعبها الدولس البادرت عبب تبدي  حل  يةابي لسياسا  العال .

بحياد، ويشرح صافيس في رسالت   ن طبيعس العال  ابحادي البطه و يمنح دول العال  الثالث ايارا ل
ااصس أنها تاشب من الصدا  أو التصاد ، وبالنسبس لبوويا  المتحدت يةه أن يكون ه ا ما يميزها، 
بن وقوفها  لب ةانه دولس عدوانيس و يؤدي فبط  لب التهميش وةبه عداء الدول ابار  بل 

 لبوويا  المتحدت. واوةتماعيوسيؤثر عبب النسيج الوطني 
من ابمريكيين يريدون ان تكون  %61تطال  أةري اايرا وأظهر أن وضره مثال عبب  لد، باس

 .ائسراميبي-الفبسطينيالوويا  المتحدت محايدت في ما يتعب  بالصرا  
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وقال صافيس في رسالت  المفتوحس بوباما أن  دامما ما يتببب أسمبس في محاضرات  عن رأي  في قرار 
ممارسس  عببكدببوماسي أةنبي، »يه عبيها بالبول ( وية2112أوباما لبترشح لببي  اببيد )في 

ضبط النف  في ما يتعب  بالبضايا المحبيس، ولكن زوةتي تر  أن أوباما يمثل روح صحوت أمريكيس 
 «.مثاليس وهو الشا" الوحيد المرشح لمصالحس أمريكا مه نفسها والعال 

وألبب اطاب   2116الرماسس عا  ويشير صافيس  لب البدايس الواعدت لبرمي  ابمريكي عندما تولب 
عن فتح صفحس ةديدت في العالقا  »المه  في الباهرت )في أيار / مايو من نف  العا ( وتحدث في  

لكن أوباما ل  يعك  ه ه الصورت، »وأوضح «. ائسالميس-ابمريكيسالعربيس والعالقا   –ابمريكيس 
أنا أقو  من الرةل )الرمي ( في »واشنطن أابر حاشيت  في زيارات  ل  ن نتنياهولدرةس أن  قيل 

في مواةهس ائرادا  المستمرت بينكما فبد انتصر )نتنياهو( جواستطرد صافيس و«. العاصمس واشنطن
النار عبب قدم ، ولكن و يبدو أن ه ا  أطب » نتنياهوفرغ  ما قال  المعببون عن أن «. بدون شد
 «.أثر عبي 

تح  ميزان لببوت غير مريح، »لطرف الفبسطيني ال ي فاود ويتحدث صافيس في رسالت  عن وضه ا
بن العمبيس السبميس ظب  رهنا لبسياسس ائسراميبيس المحبيس، وظب   سراميل تفرد  مالءا  تتعب  
بسبف المفاوضا  وما هو مسموح ب  وغير مسموح، ااصس أن الرأي العا  ائسراميبي يريد نتيةس 

يبي، في ظل اصطفاف أمريكي  لب ةانبها، وتراةه لبدور الروسي لبمفاوضا  تعك  التشدد ائسرام
 «.وتابب أوروبا عن دورها وعب  عربي واستسال  فبسطيني

ل  تشهد السنوا  ابربه والعشرين الماضيس تراةعا في التوسه ائسراميبي فحسه بل »ويبول  ن 
السبميس اليو  لي  سبب  الرفد  . فالةمود في العمبيساوستيطانيس اوحتالليسشهد  توسعا لبنشاطا  

العربي لوةود  سراميل بل رفد ابايرت وعتراف العره بوةودها. وبالتحديد فال تزال  سراميل ترفد 
 «.0661التابي عن اوراضي التي احتبتها عا  

وقال صافيس أن ما يةعل الرمي  أوباما في موقه ةيد لممارسس دور بناء هي أن  وعبب االف سبف ، 
)ةورم بوش( ال ي كان يؤمن بالبرارا  من طرف واحد، فأوباما رةل يؤمن  لالستفزازر المثي

بالتعدديس في اتاا  البرار، واستاد  شركاءه ابوروبيين والدوليين من أةل مواةهس الضغوط المحبيس 
اوروبا هي وعه يبحث عن دور اما العره فبدينا دور ونبحث عن »عبي . ويعب  صافيس أن 

 «.وعه
ي كر صافيس أوباما بإن  ل  يتصرف بةرأت وشةاعس توازي شةاعس النااه اومريكي ال ي تحد  كل و 

شيء من أةل ترشيح  وانتااب  لببي  اببيد، ولي  مرت واحدت بل مرتان. وهنا يبول  ن السياسس 
وقوف ابمريكيس قام  عبب اعتبار أن  قامس دولس فبسطينيس هو مصبحس قوميس بمريكا مثبما هو ال
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 لب ةانه  سراميل. وعبي  فحل البضيس الفبسطينيس مه  لبوويا  المتحدت بنها تظل مصدرا لبغضه 
-ابمريكييريد نتنياهو تبدي  صورت عن التصاد  »ومصدر تةنيد لبحركا  المتطرفس، وله ا 

 «.لوضه الوويا  المتحدت في حالس صدا  داممس مه العال  العربي وائسالمي ائسراميبي
سيدي الرمي ، ستكون مندهشا من الدع  المحبي والدولي ال ي ستحظب ب  لو »وأضاف ناصحا 

ربط المساعدت ابمريكيس ئسراميل بببولها النصح ابمريكي. وبعبارت ماتصرت، لو قارب  بين البوت 
وريس لصراس الحريس الفبسطينيس الاارةس من الحصار والبيد والضر  واوستةابسابمريكيس،  والمبادئ

 «.لمصداقيس واحترا  الوويا  المتحدت وأقول حبها
أةبر الرمي  أيزنهاور  0626بمكالمس واحدت عا  »و كر صافيس أوباما بما فعب  الرمي  أيزنهاور 

من سيناء. ت   لد في عا   اونسحاهديف يد بن غوريون )رمي  وزراء  سراميل في حين ( عبب 
 «.بن غوروين كحمل انتاابا . ومبارنس مه نتنياهو يبدو

و يزال أمامنا عامان، ولو كان  ئرادت المةتمه الدولي أن يكون لها »وااتت  صافيس رسالت  بالبول 
في ستس أيا  أن تابب في  0661البوت لكبح نزوا   سراميل فيمكن لبمناط  التي احتب  في عا  
وستبدأ رحبتنا الباهرت في بناء دولتنا ستس أيا  أيضا، وعندها سيرتاح ائسراميبيون في اليو  السابه.. 

 «.هل سنر  أيزنهاور آار، نع  سيدي الرمي  أعتبد أننا«. »وتعافي اقتصادنا
24/3/2102القدس العربي، لندن،   

 
 بغزةحكومة اللحل أزمة موظفي  "ورقة سويسرا"مع فصائل بغزة  يناقش: وفد سويسري حماس 

البيتادي فتي حركتس حمتا  ، أن غتزت، متن 23/3/2102، وكالة الصحافة الفلسـطينية صصـفا  كر  
 سماعيل رضوان قال  ن الورقس السويسريس تطرح مبادئ عامتس لحتل مشتكبس المتوظفين فتي قطتا  غتزت 
 سواء الب ين عبب رأ  عمبه  أو المستنكفين، وتحتام  لب أطر تفصيبيس كبيرت مه  وي اواتصا".

لبتاء الوفتتد السويستري متته الفصتامل الفبستتطينيس  و كتر رضتتوان فتي تصتتريح لوكالتس جصتتفاج عبته انتهتتاء
مستتتاء اوثنتتتين أن هنتتتاد ةوانتتته  يةابيتتتس فتتتي الورقتتتس لكتتتن بعضتتتها يحتتتتام  لتتتب  ةابتتتس عتتتن تستتتاؤو  

 واستفسارا .
 وأضاف ج نحن نأمل أن يت  معالةس ه ه البضايا بحيث يت  حل مشكبس الموظفين بشكل عا ج.

ئستتالمي والةبهتتتين الشتتعبيس والديمبراطيتتس،  ضتتافس  لتتب وشتتارد فتتي اوةتمتتا  قيتتادا  فتتتح والةهتتاد ا
 حركس المبادرت الوطنيس.

السويستتري لتتد  الستتبطس الفبستتطينيس بتتول ةتتارنير  ن ابطتتراف تحتتتام لموافبتتس  قتتال الستتفيرمتتن ةانبتت ، 
 عبب  ةراءا  فوريس لدمج الموظفين في قطا  غزت.
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اءت باصتو" دمتج المتوظفين المتدنيين فتي وقال في بيان ل  عبه البباء جقتدم  سويسترا مبترحتا  بنت
 غزت وتوضيحا  بما يتعب  باارطس الطري  والتي أصبح  تعرف بالوثيبس السويسريسج.

وتضمن الوفد السويسري  ضافس  لب ةارنير رمي  قس  السياسس والسال  في الشر  ابوستط فتي وزارت 
 الاارةيس السويسريس رونالد شتينينبر.

يبتتس كانتت  نتتتام لبعمبيتتس التشتتاوريس بتتين ابطتتراف الفبستتطينيس، مضتتيًفا جهتت ه وأوضتتح شتتتينينبر أن الوث
 وثيبس فبسطينيس وليس  سويسريسج.

وتابه جت  تطوير الوثيبس السويسريس من االل التشاور البريه مته مكتته رمتي  وزراء حكومتس التوافت  
 الوطني ومه كل ابطراف الفبسطينيس المعنيسج.

والبنتتتد التتتدولي وتتتت  المصتتتادقس عبيهتتتا متتتن قبتتتل اوتحتتتاد  UNDPقبتتتل  وأوضتتتح أنتتت  جتتتت  دعتتت   لتتتد متتتن
 ابوروبي والنرويج والممبكس المتحدت والوويا  المتحدت واليونسكوج.

ولفتت   لتتب أن التترمي  محمتتود عبتتا  وقيتتادت حركتتس حمتتا  صتترحتها متتؤاًرا أن اارطتتس الطريتت  تعتبتتر 
 أسا  لحل مشكبس الموظفين المدنيين في قطا  غزت.

في قطا  غزت، قاماًل جمن المه  أن يتر  المتوظفين فتي  ائنسانيه ةارنير عن اهتمام  بالوضه وأعر 
فوريتتس تعمتتل عبتتب   ةتتراءا غتتزت تبتتد  مبمتتو  ومبحتتوظ عبتتب ابرد، ابطتتراف تحتتتام لبموافبتتس عبتتب 

 البدء في عمبيس الدمجج.
ان تت  تتوظيفه  قبتل ونص  وثيبس اارطس الطري  عبب أن كل الموظفين بصرف النظر عتن متا   ا كت

 سيعامبون بالمساوات االل عمبيس الدمج. 2111أو بعد 
وأكتتتتد الوفتتتتد السويستتتتري عبتتتتب أن سويستتتترا ستتتتتكثف ةهودهتتتتا نحتتتتو التبتتتتد  باتةتتتتاه المصتتتتالحس الوطنيتتتتس 

 الفبسطينيس برعايس حكومس الوفا  الوطني.
 يس الموظفين.وناقش الوفد السويسري االل اوةتما  الةهود السويسريس الحديثس باصو" قض

وشارد في اوةتما  ال ي دعي   لي  ةميه الفصامل )الةبهس الشتعبيس، والةبهتس الديمبراطيتس، وحركتس 
 فتح، والةهاد ائسالمي، وحركس حما ، والمبادرت الوطنيسج.

 وفتتد سويستتري متتن غتتزت، أن مصتتطفب حبتتوش، عتتن 24/3/2102، القــدس العربــي، لنــدنوأضتتاف  
المبترحتتس ” الورقتس السويستريس“متته امستس فصتامل فبستطينيس فتي قطتتا  غتزت يتو  اوثنتين،  نتاقش، مستاء

 لحل أزمس موظفي حكومس حما  الساببس.
وقتتال البيتتادي فتتي الةبهتتس الشتتعبيس لتحريتتر فبستتطين ةميتتل مزهتتر فتتي تصتتريح اتتا" لمراستتل وكالتتس 

مس متوظفي غتزت الوفد السويسري المات" بمناقشس الورقس السويسريس لحل أز “لألنباء،  ن ” ابناضول“
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وصتتتل اليتتتو   لتتتب البطتتتا  واةتمتتته بشتتتكل مطتتتول متتته امستتتس فصتتتامل فبستتتطينيس وهتتتي فتتتتح، وحمتتتا ، 
 ”.والةهاد ائسالمي، والةبهتين الشعبيس، والديمبراطيس

، مشتتيرا  لتتب أن ممثبتتي ”الوفتتد عتترد عبتتب الفصتتامل تفاصتتيل الوثيبتتس السويستتريس“وأضتتاف مزهتتر أن 
ا  عبب الوثيبس وأكدوا أنهتا تشتكل أستا  مهت  لحتل أزمتس المتوظفين الفصامل قدموا استفسارا  واقتراح

 التابعين لحكومس غزت الساببس   ا ما توفر  ائرادت الحبيبيس ل لد.
وأوضتتتح أن الوفتتتد السويستتتري أعطتتتب  ةابتتتا  مريحتتتس فتتتي بعتتتد ابستتتمبس واوستفستتتارا  التتتتي قتتتدمتها 

 الفصامل حول الوثيبس.
أاتتر  بتتين الوفتتد السويستتري والفصتتامل الفبستتطينيس بغتتزت لمناقشتتس  ولفتت   لتتب أنتت  ستتيكون هنتتاد لبتتاءا 

 المزيد من البضايا المتعببس بالوثيبس السويسريس.
الوفتتد السويستتري طتترح اتتالل لبتتاءه “متتن ةانبتت ، قتتال البيتتادي فتتي حركتتس حمتتا   ستتماعيل رضتتوان  ن 

الكثيتتر متتن التستتاؤو  بالفصتتامل ةوانتته  يةابيتتس فيمتتا يتعبتت  بمبتتادرت حتتل أزمتتس المتتوظفين لكتتن هنتتاد 
 ”.ئةابا  تفصيبيس المبادرت تحتامحول عدت نباط في 

الورقتتس السويستتريس تحتتتام  لتتب تفصتتيال  عديتتدت متتن “أن ” ابناضتتول”وأضتتاف رضتتوان فتتي تصتتريح لتتت
 وي اواتصتتتا" ونأمتتتل أن يتتتت  معالةتتتس اوستفستتتارا  حولهتتتا بشتتتكل عاةتتتل حتتتتب يتتتت   نهتتتاء أزمتتتس 

 ”.شكيل حكومس التواف موظفي غزت المتواصبس من  ت
 و الفبتتتتار ستتتتويرةو عضتتتتو البةنتتتتس  ، أنمحمتتتتود هنيتتتتس عتتتتن ،23/3/2102، الرســــالة نــــتونشتتتتر  

المركزيتتس لبةبهتتس الشتتعبيس كشتتف عتتن تفاصتتيل المباحثتتا  التتتي ةتتر  بتتين الوفتتد السويستتري والفصتتامل 
 الفبسطينيس مساء اليو  اوثنين.

يهتتا الورقتتس السويستتريس، أووهتتا المتعببتتس باحتماليتتس وأوضتتح ستتويرةو لتتتجج، أّن ثالثتتس قضتتايا لتت  تةتته عب
وةود رفد أو تحفظ أمني لبعد الةها  المانحس عبتب بعتد المتوظفين، وهتو ابمتر الت ي رفضتت  

 الفصامل وأكد  رفضها بي اشتراط أمني من أي ةهس مانحس.  
لفصتامل  ةابتس ، وهو ابمر الت ي لت  تةتد ا2112كما ول  تةه الورقس السويسريس عن مصير مفرغي 

عبي ،  ضافس لما يتعب  بسؤال حول وةود دفعا  لبمتوظفين ورواتته مبطوعتس لهت  لحتين يتت  اونتهتاء 
 من عمل الورقس.

وقال  ن ه ه البضايا طرح  لبنباش والفصامل بانتظار رد عبيها، مشيًرا  لب أن الوفد السويستري أكتد 
 قس.موافبس حما  ورمي  السبطس محمود عبا  عبب ه ه الور 

 وأضاف سويرةو أن الورقس أكّد  عبب شرعيس الموظفين التابعين لبسبطس وموظفي غزت أيًضا.
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ول  تكن الورقس السويسريس قد أقر  بشرعيس موظفي غزت مسبًبا كمتا تحتدث بت لد زيتاد الظاظتا البيتادي 
 بحما  لتجج، وهو ابمر ال ي عدلت  الورقس.
يوةتد جفيتتوج عبتب أي موظتف ااصتس فتي قطتاعي التعبتي   وأشار سويرةو  لب أن الورقتس أكتد  أنت  و

والصتتتحس، مؤكتتتًدا أنهتتتا متتتدااًل ةيتتتًدا لببتتتدء فتتتي تطبيتتت  بنتتتود تفاهمتتتا  المصتتتالحس وتوحيتتتد المؤسستتتا  
 الفبسطينيس عبب قاعدت و وظيفس بدون راته وو راته بال عمل.

 
 حشرات الكترونية للبحث عن الجنود المأسورين بغزة"المجد األمني":  
قتتال مصتتدر أمنتتي ماتتت" بتتابمن التبنتتي  ن وحتتدا  متتن المباومتتس اكتشتتف اتتالل : اتتا" –لمةتتد ا

الفتتترت الماضتتيس حشتترا   لكترونيتتس طتتامرت و تتةتتاوز حةتت  العصتتفور الصتتغير فتتي قطتتا  غتتزت، مستتارت 
 لرصد تحركا  عناصر من المباومس بهدف الوصول من االله  لمكان الةنود ابسر .

مةد ابمنيج أن  بعد تحبيل الصور المبتبطس من االل ه ه الحشرا  تبتين أن جال المصدر لموقهوأكد 
 هناد أهداف وصور لبةنود الصهاينس مازنس في  اكرتها لكي تبحث عنه  ه ه الحشرا .

وأوضتتح أن الحشتترا  تعمتتل عبتتب رصتتد وتتبتته منتتاط  يتنبتتل فيهتتا عناصتتر متتن المباومتتس وابشتتاا" 
 وصول  لب مكان الةنود الصهاينس أو طرف ايط يوصل  ليه .ال ين يترددون عبيه ، عبب أمل ال

جلو شاهدتها من بعيد فبن تبدو لد أكثر من مةرد طتامر عتادي أو حشترت صتغيرت،  وأضاف المصدر:
لكنهتتا فتتي الحبيبتتس ةهتتاز تةستت  أمريكتتي تستتتادم  الماتتابرا  الصتتهيونيس لبتعبتته والتةستت ، ضتتمن 

 غرت!!أحدث تطبيبا  التكنولوةيا الرقميس المص
جعبتتر ابقمتتار الصتتناعيس، قتتادر عبتتب بتتث GPSهتت ه الحشتترا  تمبتتد أةهتتزت لتحديتتد المواقتته الةغرافيتتس ج

ائشارت وسبكيًا وتستطيه الطيران والتسبل  لب داال اببنيتس الماتبفتس عبتر فتحتا  صتغيرت تمامتًا مثتل 
 لصناعيس.العصافير أو ال باه، وتت  قيادتها عن بعد ومن مركز التحك  عبر ابقمار ا

 
 أهم مهام هذه الحشرات

 البحث والتتبه واستهداف الشاصيا  المعاديس وسط المدن والمناط  السكنيس ونبل المعبوما . -0
 الكشف عن وةود متفةرا  والعمل عبب تفةيرها. -2
 اوقتراه من الهدف وتصفيت  من االل  طال  الرصا" عبي  أو بتفةير نفسها في الهدف. -3

كشتتتف الةتتتيش ابميركتتتي عتتتن طتتتامرا  صتتتغيرت بتتتال طيتتتار تتتت  بنامهتتتا عبتتتب أستتتا  فتتتي وقتتت  وحتتت  
ماططتتا  جليونتتاردو دافنشتتيج وتتميتتز بتستتبيحها الباتتتل التت ي يمكنهتتا متتن البيتتا  بمهتتا  شتتديدت الاطتتورت 

 .2102دون أن يت  كشفها، وأعبن  البوا  الةويس أنها ستكون ةاهزت لبعمل في 
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س متتن أةهتتزت التةستت  فامبتتس الصتتغر لتشتتب  الطيتتور والحشتترا  يطتتور الةتتيش ابمريكتتي حاليتتًا مةموعتت
)ابةهتتزت الطتتامرت الصتتغيرت(، ويتتت  تطويرهتتا فتتي قاعتتدت رايتت   Micro Air Vehiclesالطتتامرت تمستتمب 

 باتيرسون في وويس أوهايو ابمريكيس.
س التت كاء ويستتعب العتتامبون عبتتب هتت ا المشتترو  لتطتتويره مستتتبباًل بحيتتث تعمتتل هتت ه ابةهتتزت آليتتًا بواستتط

اوصتتتتطناعي ودون أي تحكتتتت  فيهتتتتا، ويتتتتت  تطتتتتوير حةمهتتتتا كتتتت لد حتتتتتب و تتعتتتتد  حةتتتت  الحشتتتترا  
 الصغيرت.

 23/3/2102األمني، المجد 
 
 مشعل يعزي الرئيس اإليراني بوفاة والدته وشقيقة قائد الثورة 

يرانتي قد  رمتي  المكتته السياستي لحركتس حمتا ، االتد مشتعل، واةته العتزاء متن الترمي  ائ: طهران
 حسن روحاني بوفات والدت  وشبيبس المرشد ابعبب لبثورت ائسالميس آيس هللا اامنمي.

ووفبا لمراسل جالمركز الفبسطيني لإلعال ج، في طهران، فبد أةر  االد مشعل البيبس الماضتيس اتصتاو 
 ورت اامنمي.هاتفيا بالرمي  روحاني وقد  ل  واةه العزاء بوفات والدت  وشبيبس المرشد ابعبب لبث

 كما هنأ مشعل في ه ا اوتصال الحكومس والبيادت والشعه ائيراني بالسنس ائيرانيس الةديدت.
 24/3/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 التحرير يفشل في تحديد موعد زيارة غزة للمرة الثانية.. وفد منظمة 
  هللا، بعضاء وفد منظمتس التحريتر فشل اوةتما  ال ي عمبد أم  ابحد في مدينس را: نادر الصفدي

الماص" لبمصالحس، في تحديد موعد توةه   لب قطا  غزت من أةتل لبتاء حركتس حمتا  والفصتامل 
 الفبسطينيس.

وأكد واصل أبو يوسف، عضو البةنس التنفي يس لبمنظمس، أن الوفد ل  يتف  االل اةتماع  أمت  عبتب 
 تحديد موعد التوة   لب غزت.

فتتتي تصتتتريح اتتتا" بتتتت الرستتتالس، اوثنتتتين، أن الوفتتتد اتفتتت  عبتتتب تكثيتتتف الببتتتاءا  وأوضتتتح أبتتتو يوستتتف 
 واوتصاو  مه ابطراف الداابيس المعنيس في المرحبس المبببس؛ لبتةهيز ةيدا لبزيارت.

أيتتا  تبريبتتا، مشتتيرا  لتتب أن الظتتروف الداابيتتس متتا زالتت   01وكشتتف عتتن اةتمتتا  ةديتتد لتت  ستتيعبد بعتتد 
 س تساعد في  نةاح ةهوده.غير مهيأت بصورت  يةابي

 23/3/2102، الرسالة، فلسطين
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 رزقة: زيارة وفد المنظمة ال قيمة لها ومردودها ضعيفيوسف  
قتتال يوستتف رزقتتس البيتتادي فتتي حركتتس حمتتا ،  ن زيتتارت وفتتد منظمتتس : نتتور التتدين صتتالح - الرستتالس نتت 

حستتين صتتورت  ق بيتتل البمتتس التحريتتر  لتتب قطتتا  غتتزت و تهتتدف لحتتل ابزمتتا  الباممتتس،  نمتتا جدعايتتسج لت
 العربيس التي ستعبد نهايس مار  الةاري بشر  الشيخ.

اوثنتتين، أن الزيتتارت و قيمتتس لهتتا ومردودهتتا ضتتعيف ج ن لتتن  جالرستتالسجوأكتتد رزقتتس فتتي تصتتريح اتتا" بتتت
تمسب  ببراراٍ  سياسيسج، مرةًعا  لد  لب جالفيتتوج السياستي الت ي يفرضت  رمتي  الستبطس محمتود عبتا  

 مال أي وفد قاد  لغزت.عبب أع
تريد قترارا  موةتودت فتي   نماوأضاف رزقس: جغزت و تحتام مفاوضا   ضافيس في مبفا  المصالحس، 
حمتتا  فتتي الحكتت ، أو   شتتراديتتد عبتتا ج، مستتتدركا: جلكنتت  متمستتد ببراراتتت  بتعطيتتل المصتتالحس وعتتد  

 حتب دمج الموظفينج.
 23/3/2102، الرسالة، فلسطين

 

 "القسام" بغزة إحياء  لذكرى اغتيال الشيخ "ياسين"مسيرة عسكرية لـ 
نظم  كتامه عز الدين البسا ، الةناح العسكري لحركس حما ، مساء اليو  اوثنين، مسيرت عستكريس 
 فتتي شتتوار  مدينتتس غتتزت بمناستتبس التت كر  الحاديتتس عشتترت وغتيتتال مؤستت  الحركتتس، الشتتيخ أحمتتد ياستتين. 

ا  شتتتوار  مدينتتتس غتتتزت، حتتتامبين رشاشتتتا  افيفتتتس متتتن نتتتو  وةتتتاه العشتتترا  متتتن مبتتتاتبي كتامتتته البستتت
ج، بائضتافس لصتور ضتامس لبشتيخ 1جكالشينكوفج، ومضادا  لبدرو  متن طتراز جآر بتي ةتيج وجبتي 

 ياسين.
 23/3/2102، فلسطين أون الين

 
 أبو زهري: "الوفاق" أصبحت سبب ا في تكريس االنقسام 

صبح  ستبًبا فتي تكتري  اونبستا  التداابي و لتد اتهم  حركس حما ، حكومس الوفا  الوطني بأنها أ
 من االل قراراتها.

وقتتال التتدكتور ستتامي أبتتو زهتتري النتتاط  باستت  جحمتتا ج فتتي تصتتريح مكتتتوه اليتتو  اوثنتتين،  ن جرفتتد 
وزيرت التربيس والتعبي  اولس الشاشير توفير فر" العمل الالزمس في تعبي  غزت هتي دليتل عبتب سياستس 

الحكومس ضد أهل غزت وأن ميزانيا  هت ه الحكومتس موةهتس لبضتفس فبتط فتي ظتل التمييز التي تمارسها 
 تةاهل معانات واحتياةا  غزت.ج
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وأضتتاف: جوهتتو متتا يؤكتتد أن هتت ه الحكومتتس أصتتبح  ستتببًا فتتي تكتتري  اونبستتا  والتتتورط متته أطتتراف 
 أار  في معاقبس أهل غزتج.

  23/3/2102، فلسطين أون الين

 

 ب الشيخ ياسينصوافطة: حماس ماضية على در  
قتتال البيتتادي فتتي حركتتس حمتتا ، نتتادر صتتوافطس،  ن الحركتتس تحيتتي  كتتر  استشتتهاد مؤسستتها : را  هللا

الشتتيخ أحمتتد ياستتين وهتتي مصتتممس عبتتب الستتير عبتتب اطتتاه واقتفتتاء أثتتره فتتي العمتتل متتن أةتتل فبستتطين 
 وطنا وشعبا وقضيس.

  حمتتا   كتتر  استشتتهاده وأضتتاف صتتوافطس فتتي تصتتريح لتت ، ائثنتتين، أن الشتتيخ ياستتين التت ي أحيتت
الحاديس عشرت أم  ابحتد، قتاد الحركتس منت  البحظتس ابولتب ونطالقتهتا، واطتا بهتا قتدًما رغت  المعانتات 
واآلو ، واةتتتتتاز بهتتتتا كتتتتل المحتتتتن والصتتتتعاه التتتتتي مارستتتتها اوحتتتتتالل ضتتتتد الحركتتتتس وقادتهتتتتا وأبنامهتتتتا 

 وأنصارها في الضفس والبطا .
متتد ياستتين ستتتببب حيتتس واالتتدت فتتي نفتتو  أبنتتاء الحركتتس ةميعتتا، وأوضتتح أن  كتتر  استشتتهاد الشتتيخ أح

اوان  البادت ال ين غرسوا غراسا طيبس وراساس، شهد العدو قبتل  جمستبشرين بما غرس  الشيخ الشهيد وا 
الصتتدي  بمتتا أنتةتتت  وأثمرتتت  عبتتب أرد الواقتته حتتتب غتتد  الحركتتس رقمتتا صتتعبا لتتي  عبتتب مستتتو  

نما عبب مستو  ا  لمنطبس بأكمبهاج.فبسطين فحسه، وا 
واتتت  صتتوافطس حديثتت  قتتامال:  ن جحركتتس حمتتا  ستتتببب ماضتتيس فتتي طريبهتتا، متمستتكس بثوابتت  شتتعبها، 

 سامرت عبب دره شهدامها وقادتهاج.
 23/3/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ةالجديدتشكيل الحكومة نتنياهو  تكليفبأحزاب تتمثل في الكنيست الجديد أوصت  6ريفيلن:  

أعبن الترمي  ائستراميبي رؤوبتين ريفبتين أن ستتس أحتزاه تتمثتل فتي الكنيست  : أسعد تبحمي -رت الناص
وهت ه غالبيتس و تمنحنتي جنتنياهو ليشكل الحكومس الةديدت، بنيامين مبعدًا، أوصت  تكبيف  61الةديد بت

ه تكبيفت  يممتنح ، مضيفًا أن  سيدعو نتنياهو اليو  ليكبفت  المهمتس. ومته كتتاجح  التفكير في من أاتار
أاتتتر ، عبمتتتًا بتتتأن مفاوضتتتات  قبتتتل عتتتامين لتشتتتكيل الحكومتتتس  04يومتتتًا يمكتتتن تمديتتتدها بتتتت 22نتنيتتتاهو 

 يومًا. 40المنتهيس وويتها استغرق  
 جالبيتت  اليهتتوديج(، و01بزعامتتس موشتتي  كحبتتون ) جكبنتتاجنامبتتًا(، و 31) جليكتتودجوابحتتزاه الستتتس هتتي: 

 (.6)ج  سراميل بيتناج( و6) جيهدو  هتوراهج(، و1) جشا ج(، و2)
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(، 03) جالباممس المشتركسج( و24) جالمعسكر الصهيونيجفي المبابل ستببب ابحزاه ابربعس ابار ، 
 ( في المعارضس.6) جميرت ج(، و00بزعامس يمير لبيد ) جيش عتيدجو
ضتغط تحت  الج في وق  طرح  وسامل  عال  عبريس احتمتال أن يضتطر نتنيتاهو فتي نهايتس المطتافو 

ونفتت   بزعامتس  ستحا  هرتستو . جالمعستكر اليهتوديجمته  ج لتب تشتكيل حكومتس وحتدت وطنيتس جابميركتي
أن تكون اتصاو  تم  لفحت" احتمتاو  تشتكيل  جالمعسكر الصهيونيجو  جليكودجأوساط في حزبي 

ينبغتي ج. وقال التوزير يغت ل أردان لإل اعتس العامتس،  نت  قبتل الحتديث عتن هت ا اوحتمتال جحكومس وحدتج
عبينتتا استتتنفاد كتتل اوتصتتاو  متته شتتركامنا الطبيعيتتين فتتي اليمتتين، بننتتا التزمنتتا أمتتا  ناابينتتا تشتتكيل 

نتتا ثبتتته ، وهتت ه مستتؤوليس أاالقيتتس ز  . لكنتت  أضتتاف تهديتتدًا مبطنتتًا جحكومتتس قوميتتس، وعبتتب هتت ا اولتتتزا  حم
نتت  ينبغتتي عبيهتتا  دراد أن لألحتتزاه الامستتس التتتي أعبنتت  موافبتهتتا عبتتب داتتول حكومتتس يمينيتتس ببولتت   

 ونتوقه منها أن تكون مطالبهتا معبولتس وأو تضته نتنيتاهو أمتا  وجليكود هو ال ي فاز في اونتاابا  
 «.مفر والتوة   لب أحزاه أار 

شيبي يحيمتوفتش احتمتال انضتما  حزبهتا  جالمعسكر الصهيونيجمن ةهس أار ، استبعد  البطه في 
، وأضتاف  أن ائستراميبيين ااتتاروا اليمتين جاةتهادًا من وستامل ائعتال ج  لب حكومس نتنياهو، واعتبرت 

ستيكون عبتب رأ  معارضتس مكافحتس.  جالمعسكر الصتهيونيج، مضيفس أن جوعبينا احترا  ه ا اواتيارج
واعتبر معببون سياسيون بارزون تصريح الرمي  ابميركي باراد اوبامتا أول متن أمت ، بأنت  ستينتظر 

لنتنيتاهو تفيتد بتأن ائدارت « قتوًو واضتحًا بتل رستالس»الةديدت ومعرفس اطوطها العريضس رؤيس الحكومس 
ابميركيتتتس تفضتتتل حكومتتتس تمببتتتي عبتتتب المستتتار السياستتتي متتته الفبستتتطينيين. وقتتتال المعبتتت  فتتتي ائ اعتتتس 
العامتتس تشتتيكو منشتتي ،  ن واشتتنطن تحتتاول الضتتغط عبنتتًا عبتتب نتنيتتاهو لياتتتار حكومتتس يمكتتن التعامتتل 

 ومه وزير اارةيس مثل  سحا  هرتسو ، ولي  نفتالي بيني  أو أفيغدور ليبرمان.معها 
 24/3/2102، الحياة، لندن

 
 وصف بالعنصري باالنتخابات عن نداء لمؤيديه 48 ييلفلسطيننتنياهو يعتذر  

رمتتي  التتوزراء ائستتراميبي بنيتتامين ، أن وكتتاو ، عتتن 23/3/2102، الجزيــرة نــت، الدوحــة كتتر  
عتن نتداء وةهت  لحشتد مؤيديت  يتو  انتاابتا   0642عت ر لفبسطينيي المنتاط  المحتبتس عتا  نتنياهو ا 

 الكنيس  ائسراميبي ابسبو  الماضي، وصف بأن  عنصري.
 نتت  يبتتر بتتأن تصتتريحات  مستت  بتتالمواطنين  42وقتتال نتنيتتاهو فتتي ةمتته ضتت  ممثبتتين عتتن فبستتطينيي  

   يتأسف لما بدر عن .العره، مشيرا  لب أن  ل  يكن يبصد ائساءت، وأن
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وأضاف نتنياهو أن اوستثمارا  التي نف تها حكومت  في المدن والببدا  العربيس داال الاط اباضر 
تثب  العك  تماما، وأن  ير  بنفس  رميسا لبوزراء لكل ائسراميبيين، بمتن فتيه  المواطنتون العتره متن 

 دون أي تمييز عبب أسا  الدين والعر .
نتنيتاهو قتال يتتو  اوثنتين فتتي ، أن عمتاد عمتتر، عتن 23/3/2102، يتــرز لألنبــاءوكالـة رو وأضتاف  

التتتي قبتهتتا  ابمتتورجأعتترف أن   ستتراميلمبطتته فيتتديو نشتتر بصتتفحت  عبتتب موقتته فيستتبود لممثبتتي عتتره 
 . ل  أكن أقصد ان يحدث  لد.. أنا آسف ل لد.ج سراميلأهان  عره  أيا قبل 

فتي مبتر  قامتت  الرستمي فتي البتد  يتو  اوثنتين   ستراميلره مةموعس من ع  لبوقال نتنياهو متحدثا 
بغتد النظتر عتن التدين أو العتر    ستراميلجأعتبر نفسي رمي  الوزراء لكل واحد متنك  ولكتل متواطني 

  أو النو .ج
 
يران ستتوصل على األرجح التفاق نووي سيء   شتاينتز: القوى العالمية وا 

ير الشؤون اوستراتيةيس ائسراميبي يو  اوثنين  ن جمن قال يوفال شتاينتز وز : عماد عمر -باري  
يران جاتفاقا سيماج بشأن برنامج  يران النووي مؤكدا أن  سيواصل  المرةحج أن تبر  البو  العالميس وا 

 الضغط لتشديد شروط أي اتفا  قبل استمناف المحادثا  ه ا ابسبو .
ولين فرنسيين في باري  جنعتبد أن  سيكون اتفاقا وقال شتاينتز لرويترز في مباببس قبل اةتماع  بمسؤ 

 سيما ومنبوصا... يبدو من المرةح ةدا أن يحدث  لد لألسف.ج
يتحدث مه كبير المفاوضين الفرنسيين ومستشار الرمي  الفرنسي فرانسوا أولوند  أنوقال شتاينتز قبل 

 نشير  لب الثغرا  والمصاعهج.س فإنناجرغ  أننا ضد اوتفا  بشكل عا   و أن  لحين اونتهاء من  
وقال  ن البضيتين الرميسيتين البتين تحتاةان  لب تشديدهما هما عدد أةهزت الطرد المركزي وأي قدرت 

 تمنح ئيران لمتابعس اببحاث والتطوير.
وأضاف جستحصبون عبب اتفا  قوي ومعبد يمكن  يران من اوحتفاظ ببدراتها ويسمح لها بأن تظل 

 تصبح دولس نوويس.ج عبب أعتاه أن
ةهاز طرد مركزي  6111اوتفا  الحالي ال ي سيسمح بنحو  أنتعتبد   سراميل  نوقال شتاينتز 

 ابساسيسعشرت أشهر ون البنيس   لبمن جاوندفا  نحو صنه قنببسج في غضون تسعس   يرانسيمكن 
 النوويس لن يت  تفكيكها.

ين البو  العالميس بعد التوترا  التي ظهر  بين فرنسا اوستفادت من الاالفا  ب  لبوسيسعب شتاينتز 
 والوويا  المتحدت بشأن استراتيةيس المفاوضا .
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وقال شتاينتز جو أعتبد أن الوويا  المتحدت ستتابب عن واحدت من أوث  حبفامها وأكثر حبيف 
 ا  ائيراني.جديمبراطي في الشر  ابوسط بأكمب  بننا نعبر عن ااتالفنا في الرأي بشأن اوتف

 نبز  الصم  عندما يكون أمننا البومي في اطر.ج أنوقال جو يمكننا 
بشأن   سراميلوعندما سمل ان كان  الوويا  المتحدت مازال  تتبادل معبوما  الماابرا  مه 

المحادثا  النوويس قال شتايتنز جنحن نعرف كل شيء نريد معرفت . و نشعر بأي نب". نحن ندرد 
 حدث.جةيدا ما ي

 23/3/2102وكالة رويترز، 
 
 من خطورة احتجاز الضرائب الفلسطينية ونيحذر  يسرائيلاإلجيش ضباط كبار في ال 

حتتت ر ضتتتباط كبتتتتار فتتتي الةتتتتيش ائستتتراميبي التتتتدوامر السياستتتيس متتتتن مغبتتتس استتتتتمرار احتةتتتاز عامتتتتدا  
ي  لب زيتادت الغضته مبيون دوور، وهو ما قالوا  ن  سيؤد 611الضرامه الفبسطينيس التي تبدر بنحو 

 الفبسطيني ال ي سيؤةج فعل المباومس ضد الةيش ائسراميبي.
فتتي اةتماعتتا  مغببتتس  ن ائةتتراء متتن شتتأن  أن يشتتةه الفبستتطينيين  ائستتراميبيوقتتال ضتتباط الةتتيش 

 عبب البيا  بما سموه جعمبيا   رهابيسج داال  سراميل.
ل اندو  مواةهتا  عنيفتس وواستعس النطتا  فتي وكشف الةيش ائسراميبي عن  نهاء استعدادات  وحتما

الضتتفس الغربيتتس المحتبتتس فتتي غصتتون ابستتابيه الببيبتتس المبببتتس، فضتتال عتتن عمبيتتا   طتتال  نتتار باتةتتاه 
المستتتتتوطنين فتتتتي شتتتتوار  الضتتتتفس أو محتتتتاوو  مستتتتبحين فبستتتتطينيين التستتتتبل وتنفيتتتت  عمبيتتتتا  دااتتتتل 

 المستوطنا  ائسراميبيس.
 23/3/2102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ترفض أسف نتنياهو: عنصريته برنامج عمله المشتركةالقائمة  

رفضتتتت  الباممتتتتس المشتتتتتركس، مستتتتاء اوثنتتتتين، أستتتتف رمتتتتي  الحكومتتتتس ائستتتتراميبيس بنيتتتتامين : تتتتتره42عتتتتتت
نتانيتتاهو، و لتتد بعتتد أن زعتت  ابايتتر أنتت  لتت  يبصتتد ائستتاءت لبعتتره فتتي  ستتراميل فتتي تصتتريحات  يتتو  

 اونتاابا .
س المشتركس  ن عنصريس نتنياهو وحكوماتت  لت  تبتدأ، ولتن تنتهتي، بالتصتريحا  المحرضتس وقال  البامم

وأضتتتاف  أن التشتتتريه العنصتتتري وائقصتتتامي وسياستتتس التمييتتتز هتتتي بتتترامج عمتتتل نتنيتتتاهو حتتتتب  هتتت ه.
لبكنيستت  البادمتتس، ولتت لد لتت  يتبتت  أمتتا  المشتتتركس ستتو  رفتتد أستتف نتنيتتاهو، ومواصتتبس النضتتال متتن 
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ووصف  الباممس المشتركس أسف نتنياهو عبب أنت  جاتال متن المضتمون  طنين العره.أةل حبو  الموا
 ويهدف  لب شرعنس استمرار السبطس العنصريسج.

 23/3/2102، 48عرب 
 
 سُتعّمق االحتالل والعنصرية وتجّر إلى حرب نتنياهو الجديدة حكومة ":القائمة العربية" 

ربيتتتس المشتتتتركس فتتتي  ستتتراميل، اليتتتو  اوثنتتتين، متتتن أن حتتت ر  الباممتتتس الع: الةزيتتترت – وكالتتتس ابناضتتتول
الحكومتتس التتتي متتن المنتظتتر تكبيتتف رمتتي  التتوزراء المنتهيتتس وويتتت  بنيتتامين نتنيتتاهو بتشتتكيبها جستتتمعّم  

 اوحتالل، وتمفاِق  العنصريس، وتةّر  لب حرهج.
 لبتتتاء مهمتتتس تشتتتكيل وقالتتت  الباممتتتس، التتتتي حبتتت  ثالثتتتس باونتاابتتتا  ابايتتترت،  نهتتتا تعتتتارد جبتتتالمطب  

الحكومتتس عبتتب بنيتتامين نتنيتتاهو، التت ي صتتّرح أّن حكومتتت  تتترفد الستتال  العتتادل عبتتب أستتا  قتترارا  
ابمتتت  المتحتتتدت، وبّن حكومتتتًس كهتتت ه ستصتتتّعد عبتتتب المستتتتو  ائقبيمتتتي وقتتتد تةتتتّر المنطبتتتس  لتتتب حتتتره 

 ةديدت...ج.
التواصتل اوةتمتاعي )فيستتبود( وأضتاف  فتي بيتان نشترت  اوثنتين عبتب صتتفحتها الرستميس عبتب موقته 

أن حكومس يمشكبها نتنياهو جستواصل سياسس اوحتالل والبمه، وسّن البوانين العنصريس ضد الةماهير 
العربيس، وتبويد الهامش الديمبراطي لةميته المتواطنين، وستتعّم  الفةتوا  اوةتماعيتس وتوّسته رقعتس 

 الفبر وتضره الطببا  المستضعفسج.
 23/3/2102، حةالجزيرة نت، الدو 

 
 مستوطنة على الحدود مع غزة  ُيحاكي دخول عناصر حماس إلى إسرائيليّ تدريب  

أطبتتتت  الةتتتتيش ائستتتتراميبي ابحتتتتد تتتتتدريبا  مفاةمتتتتس عبتتتتب طتتتتول الحتتتتدود  زهيتتتتر أنتتتتدراو : -الناصتتتترت 
ها الةنوبّيس ائسراميبّيس مه قطا  غزت، بعتد أكثتر متن نصتف عتا  عبتب انتهتاء الحتره الداميتس التتي شتنّ 

الةيش ائسراميبّي ضّد قطا  غّزت، وقال  صحيفس )يتديعو  أحرونتو ( فتي عتددها الصتادر اليتو  أّن 
التتتدريه، التتت ي قتتتاده شاصتتتًيا قامتتتد البتتتواء الةنتتوبّي فتتتي الةتتتيش ائستتتراميبّي، ستتتامي تورةمتتتان، حتتتاكب 

  عمبيتتتس تهديتتتدين اثنتتتين أساستتتيين: ابّول، داتتتول عناصتتتر متتتن حمتتتا   لتتتب العمتتت  ائستتتراميبّي لتنفيتتت
عستتتكرّيس فتتتي  حتتتد  المستتتتوطنا  الةنوبّيتتتس، والثتتتاني، تمّكتتتن طتتتامرا  بتتتدون طّيتتتار، تابعتتتس لبمباومتتتس 

 الفبسطينّيس باقتحا  المةال الةوّي ائسراميبّي.
 23/3/2102، رأي اليوم، لندن
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 ضباط كبار في الجيش اإلسرائيلّي ُيحّذرون من ارتفاع عدد حاالت التّسلل من األردن  

فتتي ابستتابيه الببيبتتس الماضتتيس تمّكتتن ستتبعس أردنيتتين أو  فبستتطينيين متتتن  زهيتتر أنتتدراو :  –ت الناصتتر 
ابردنّيس، دون أن  تتمّكن قوا  الةيش ائسراميبّي من رصده  قبل داتوله  -اةتياز الحدود ائسراميبّيس

( ائابتارّي، WALLA لب العم  ائسراميبّي، ه ه الظاهرت، برأي ممحبل الشتؤون العستكرّيس فتي موقته )
أميتتتر بوحبتتتوط  باتتتت  تبمتتتّد مضتتتاةه الةتتتيش ائستتتراميبّي، حيتتتث نبتتتل عتتتن محافتتتل عستتتكرّيس رفيعتتتس 
المستو  قولها  ّن اونطبا  السامد بأّن المنظومس ابمنّيس ليس  مهتمًس بالمّرت به ه الظتاهرت، وفتًتا  لتب 

 ره.أنّنا نةب  هنا بانتظار العمبيس الفدامّيس ضّدنا، عبب حّد تعبي
وتابه قاماًل  ّن  يو  أّول من أم  السب ، وحظ  دوريس تابعس لبةتيش ائستراميبّي رةتاًل عبتب الحتدود 
متتته ابردن فتتتي منطبتتتس العربتتتس، بتتتالبره متتتن موقتتته لبةتتتيش ائستتتراميبّي يبتتتو  بتفعيبتتت  عتتتدد متتتن ةنتتتود 

ار ساعا  طويبس، الهندسس التابعين لبةيش، وباشر الةيش فوًرا بعمبيا  البحث عن الرةل، وعبب مد
تواصب  عمبيا  البحث، وتبيّن وحًبا أّن الرةل وصل  لتب نبطتس معيّنتٍس دااتل  ستراميل، ومتن هنتاد، 

لياًل، استبّل سيارت، كان  عبب ما يبدو فتي انتظتاره وداتل  لتب ةهتس غيتر معروفتس  00حوالي الساعس 
ود أثتتر لرةبتتي  نستتان عبتتب الطتترف دااتتل  ستتراميل، وفتًتتا  لتتب أّن هتت ا التبتتدير ةتتاء بنتتاًء عبتتب عتتد  وةتت

 الثاني من شار  العربس.
ونبل الممحبل عن مصادر رفيعتس فتي كتيبتس )أدو ( قتوله   ّنت  فتي ابستابيه ابايترت تتّ  تستةيل حتادثين 
مشابهين له ا الحادث، حيث أّكد  المصادر عبب أّن المتسببين قاموا بالداول  لب العم  ائستراميبّي 

-انتظتتتاره  فتتتي المكتتتان. وقتتتال المصتتتادر عينهتتتا  ّنتتت  عبتتتب الحتتتدود المصتتترّيسبواستتتطس ستتتيارت كانتتت  ب
ائستتراميبّيس، يمعتبتتر أّي تستتبل  لتتب  ستتراميل عبتتب أّنتت  عمبيتتس فدامّيتتس، أو  كمتتا قالتت  المصتتادر تاريبّيتتس، 
وفبتتط بعتتد الفحتت" التتدقي  يتتّت  تستتةيل التستتبل عبتتب أّنتت  ةتتاء عبتتب ابفيتتٍس ةناميتتٍس، ولكتتن عبتتب الحتتدود 

ائسراميبّيس، زاد  المصادر، يسود اونطبا  بأّن ابمر و يحظب بأهميتس أّي أحتٍد، عبتب حتّد -ّيسابردن
 تعبيرها.

كتت  عبتتب  11ونبتتل الممحبتتل عتتن ضتتابط رفيتته فتتي الةبهتتس قولتت   ّن كتتّل قامتتد كتيبتتس مستتؤول عتتن مستتافس 
قتادت الةتيش فتي المنطبتس  الحدود، والةنود ليستوا متزوّدين بوستامل مراقبتس متطتوّرت ومتبّدمتس، ممضتيًفا أنّ 

طرحتتتوا الموضتتتو  متتتراًرا وتكتتتراًرا عبتتتب قتتتادت هيمتتتس ابركتتتان العاّمتتتس، وكتتتان الةتتتواه دامًمتتتا  ّنتتت  و توةتتتد 
ميزانيا  لتطوير المراقبس عبب الحدود وتحديثها، ولف   لب أّنه  في قيتادت الةتيش ينتظترون، عبتب متا 

العميتت ، حستتبما قتتال. وشتتّدّد المصتتدر عبتتب أّنتت   يبتتدو، وقتتو  عمبيتتس فدامّيتتس، كتتي يستتتيبظوا متتن ستتباته 
حتب البحظس ل  تتمّكن ابةهزت ابمنّيس ائستراميبّيس، بمتا فتي  لتد الةتيش، متن تحديتد وةهتس الممتستببين 
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تتن  قتتا  بتبتتدي   لتتب أيتتن  هبتتوا ومتتا هتتي طبيعتتس داتتوله   لتتب  ستتراميل، وم   لتتب  ستتراميل، ولمتتا ا وصتتبوا وا 
 ود باتةاه العم  ائسراميبّي.المساعدت له  لبهروه من الحد

وأشتتار الممحبتتل  لتتب أّن الظتتاهرت التتتي يتحتتّدث عنهتتا قتتادت كتيبتتس )أدو ( تتماشتتب متته توصتتيس المستتتو  
ائستراميبّيس، عبتب طتول -السياسّي في  سراميل لوزارت ابمن بالبدء بتاطيط ةدار عبب الحدود ابردنّيس

  لب البحر المّي . عشرا  الكيبومترا ، تمّتد من  يال  )أ  رشرش(
وةتتاء  هتت ه التوصتتيس بعتتد أن  قامتت  الماتتابرا  ابمريكّيتتس بنبتتل تحتت يٍر شتتديد البهةتتس  لتتب الماتتابرا  
ائسراميبّيس من مغبس قيا  التنظيما  الةهادّيس الممتشّدّدت العامبس في الممبكس ابردنّيس الهاشمّيس بعمبيا  

وقه عن محفٍل رفيه المستو  في وزارت ابمن ائسراميبّيس، فدامّيس داال  سراميل، عبر الحدود. ونبل الم
والتت ي طبتتته عتتتد  الكشتتتف عتتتن استتتم ، نبتتتل عنتتت  قولتت   ّنتتت  حتتتتب اآلن تتتتّ  تأةيتتتل النظتتتر فتتتي البضتتتيس 
الاطيرت بستبه الشتح فتي الميزانيتا ، ولكتن بتا  واضتًحا وةبييتا لبةميته، أّن بنمتاء المطتار فتي منطبتس 

تكنولوةّيتتس متطتتورت ةتتًدا لبمراقبتتس، ممشتتّدًدا عبتتب أّن الوضتته عبتتب  )تمنتتا ( ستتتمعّةل متتن نصتته وستتامل
 ائسراميبّيس، با  حساًسا ةًدا، حسبما  كر.-الحدود ابردنّيس

وأشتتار الموقتته  لتتب أّن النتتاط  الرستتمّي ببستتان الةتتيش ائستتراميبّي رفتتد التعبيتته عبتتب البضتتيس، عبتتب 
 الرغ  من التوّة   لي . 

 23/3/2102، رأي اليوم، لندن

 
 تتغيب عن جلسة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة "إسرائيل" 

 ائنستتان، يتتو  اوثنتتين، عتتن ةبستتس لمةبتت  حبتتو   ستتراميلغابتت  : الشتتر  ابوستتط أوناليتتن - لنتتدن
عبتب غتزت الصتيف الماضتي، وحتول  ائستراميبيسالمتحدت ماصصتس لبتحبيت  حتول الحتره  لألم التابه 

 طينيس المحتبس.الفبس ابراضيالوضه في 
الباعتتتس، وهتتت ا متتتا يشتتتكل مباطعتتتس، بحستتته مصتتتدر قريتتته متتتن   لتتتب ائستتتراميبيولتتت  يحضتتتر الممثتتتل 

لتتد  ابمتت  المتحتتدت لوكالتتس الصتتحافس الفرنستتيس جو  ائستتراميبيوصتترح  متحدثتتس باستت  الوفتتد  المةبتت .
 تعبي  لدينا حول الموضو ج.

لتابعتتس لألمتت  المتحتتدت والتتتي بتتدأ  العمتتل بعيتتد باستتتمرار التعتتاون متته لةنتتس التحبيتت  ا  ستتراميلوتتترفد 
 عبب غزت الصيف الماضي. ائسراميبيسالحره 

 23/3/2102، الشرق األوسط، لندن
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 المستوطنين المذعورين من األنفاق لطمأنةفرقة غزة يهرع  قائدالقناة الثانية:  
ين من كيبوت  كشف  مصادر عبريس النباه عن  صابس مستوطن: ترةمس صفا -البد  المحتبس 

جكير  شالو ج شرقي رفح ةنوبي البطا  بال عر نتيةس سماعه  بصوا  حفر أسفل بيوته  ما 
ونبب  البنات العبريس الثانيس عن مستوطنين من  استدعب الةيش ئرسال قامد فرقس غزت لطمأنته .

ستوطنا  أنها الكيبوت  قوله   نه  يسمعون أصوا  الحفر تح  بيوته  بوضوح فيما قال   حد  الم
 ةبس  في صالون بيتها والبي  يهتز من أصوا  الحفر في ابسفل.

وفيما بعد، هر  قامد فرقس غزت جايتاي فيروفج برفبس مةموعس من ضباط الةيش ومعدا  هندسيس 
 لفح" ابمر وأببغوا السكان ان  و يوةد ما يدعو لببب  وان ابمور عبب ما يرا .

 عبببد المستوطنس حيث قال  اامفس: جو اعرف   ا ما كان يتوةه ولكن  لد ل  يهدئ من رو  ت
 ابنفا  وأنا أعاني من قب  فظيهج. أحداوعتماد عبب روايس الةيش أ  أن تحتي 

 ابرد،وعبه مستوطن آار من الكيبوت  قاماًل ج بالنسبس لي فانا أنتظر اروم الماربين من 
 رف أن كل شيء ممكن في ه ا المكانج.ويرتفه ضغطنا كبما مر كبه قره الشةيرا  ونع

ولكن  %011وعبر مستوطن ثالث عن موقف  صراحس حيث قال ان  اعتمد يومًا عبب الةيش بنسبس 
 وبعد ال ي حصل االل الحره من مفاةما  فإن  ل  يعد يث  بكالمه .

 23/3/2102، وكالة الصحافة الفلسطينية صصفا 
 
 العالم أقوى جيوشبين  11ائيلي في ترتيب الجيش اإلسر  :باور" فايرموقع "غلوبال  
نشر موقه جغبوبال فاير باورج المتاص" بتبيتي  البتوت العستكريس لبتدول، ترتيبتا : وكاو  – تره42عتت

ويعتمتتد الترتيتته عبتتب جمؤشتتر البتتوتج التت ي يحتتدد الموقتته لكتتل دولتتس عبتتب أستتا   بقتتو  ةيتتوش العتتال .
 اهزيس البوا  المسبحس.عامال يضمن ة 21تبييما  تركز عبب أكثر من 

ومتتن الالفتت  أن فريتت  الموقتته و يأاتت  البتتوت النوويتتس بعتتين اوعتبتتار لتتد  تبتتدي  تبييماتتت ، لكنتت  يضتته 
تصتتنيفات  النهاميتتس وفتت  حةتت  الدولتتس وموقعهتتا الةغرافتتي، متتن أةتتل تبيتتي  موضتتوعي لةاهزيتتس ةيتتوش 

 الدول الصغيرت أو الدول التي و تطل عبب البحار المفتوحس.
  ه ا التبيي  ةاء الةيش ابميركي في قمس الترتيه، تاله الةيشان الروستي والصتيني، ثت  ةيتوش ووف

 الهند وبريطانيا وفرنسا وكوريا الةنوبيس وألمانيا واليابان عبب التوالي.
 وةاء الةيشان التركي وائسراميبي في المركزين العاشر والحادي عشر.

 23/3/2102، 48عرب 
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 تجسست على المحادثات النووية "إسرائيل": المتحدة الياتالو مع  أزمة جديدة 

فتتي كشتتف متتن شتتأن  أن يفتتاق  ابزمتتس بتتين الحكومتتس ائستتراميبيس وائدارت ابمريكيتتس، أكتتد  : 42عتتره 
مصتتادر  عالميتتس أمريكيتتس نبتتال عتتن مستتؤولين فتتي ائدارت ابمريكيتتس صتتباح اليتتو  أن  ستتراميل تةسستت  

يتتران ونببتت  المعبومتتا  بعضتتاء كتتونغر  أمتتريكيين عبتتب المحادثتتا  النوويتتس بتتين ال وويتتا  المتحتتدت وا 
 لتأليبه  ضد اوتفا  ال ي تةري ببورت .

التةستت  جوقتتال مستتؤولون حتتاليون وستتاببون فتتي ائدارت ابمريكيتتس لصتتحيفس نوول ستتتري  ةورنتتالن  ن 
و  المحادثتتتا  هتتتو ةتتتزء متتتن حمبتتتس واستتتعس يبودهتتتا رمتتتي  الحكومتتتس بنيتتتامين نتنيتتتاهو لبتغبغتتتل  لتتتب فحتتت

 .جولةمه ادعاءا  ضد الصفبس
وقتتتتال المستتتتؤلون  ن نعمبيتتتتا  التةستتتت  لتتتت  تغضتتتته البيتتتت  اببتتتتيد ببتتتتدر قيتتتتا   ستتتتراميل بنبتتتتل هتتتت ه 
المعبومتتتا  بعضتتتاء كتتتونغر  أمتتتريكيين بهتتتدف تحشتتتيد معارضتتتس لالتفتتتا  النتتتووي فتتتي حتتتال طرحهتتتا 

 لبمداوو  في الكونغر .
بيتتتا  التةستت  حينمتتا اعترضتتت  وكتتاو  اوستتتتابارا  وكشتتف التبريتتر أن البيتتت  اببتتيد كشتتف عم

ابمريكيتتتس اتصتتتاو  بتتتين مستتتؤولين  ستتتراميبيين تحتتتوي تفاصتتتيل تعتبتتتد الوويتتتا  المتحتتتدت أنتتت  و يمكتتتن 
 الحصول عبيها  و من االل عمبيا  تةس  عبب المحادثا  النوويسن.
  المتحتدت أو عبتب مفاوضتين وقال مسؤولون  سراميبيون لبصحيفس  ن  سراميل ل  تتةس  عبب الوويا

أمتتتتريكيين، بتتتتل حصتتتتب  عبتتتتب المعبومتتتتا  بوستتتتامل أاتتتتر  عتتتتن طريتتتت  تعبتتتته المستتتتؤولين ائيتتتترانيين. 
ثتتر انفتاحتتا متته  ستتراميل بشتتأن متتا يحصتتل فتتي كأن شتتريكا  أاريتتا  كفرنستتا كانتت  أ ل ستتراميوأضتتاف  

 غرف المفاوضا .

 24/3/2102، 48عرب 
 

 "إسرائيلـ"قم غالء المعيشة والفقر بمن تفا رونحذي إسرائيليوناقتصاديون  
يح ر اقتصاديون  سراميبيون من تبعتا  اورتفتا  الكبيتر بستعار الستكن وتصتاعد كبفتس : دويتش  فيبب 

المعيشس عبب النسيج اوةتماعي في المةتمته، وقتد كتان الهت  اوقتصتادي متن أبترز البضتايا موضتو  
فتاز فيهتا حتزه البيكتود بزعامتس رمتي  التوزراء بنيتامين التناف  في اونتاابا  التشتريعيس ابايترت التتي 

 نتنياهو، وال ي عول عبب الهاة  ابمني لد  النااه ائسراميبي أكثر من اله  اوقتصادي.
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ونبب  وكالس الصحافس الفرنسيس عن دراسس أةراها باحثون  سراميبيون أن سعر الشبس المكونس من أربه 
ألتف دوور فتي  321ألتف دوور فتي البتد ، و 411ل أبيه، وغرف يناهز سبعمامس ألف دوور في ت

 مدينس حيفا.
عامبتتس  21وفتتي ظتتل وويتتس نتنيتتاهو اتستتع  الهتتوت بتتين الفبتتراء وابغنيتتاء، وزاد تركتتز الثتتروت،    تستتيطر 

 ستتتراميبيس عبتتتب قرابتتتس نصتتتف قيمتتتس ابستتته  المتداولتتتس فتتتي البورصتتتس، فتتتي المبابتتتل زاد عتتتدد الفبتتتراء فتتتي 
 .%2102 لب  %0102لتنتبل النسبس من  2101و 0662لعامين  سراميل بين ا

من ائسراميبيين  %31بأن  2102وأفاد  دراسس نشر  نتامةها صحيفس ه رت  ائسراميبيس في العا  
 منه   لد  لب ارتفا  تكاليف المعيشس. %22يدرسون فكرت مغادرت  سراميل، وعزا 

 24/3/2102، الجزيرة نت، الدوحة
 
 طائفي وعرقي أعقب االنتخابات اإلسرائيلية تناحرتقرير:  

انتهتتت  اونتاابتتتا  العامتتتس فتتتي  ستتتراميل قبتتتل أستتتبو ، لكتتتن غبتتتار المعركتتتس : أستتتعد تبحمتتتي -الناصتترت 
اونتاابيس ل  ينبشه ونيرانها الطامفيتس لت  تامتد بعتد، بتل اتستع  ألستنتها فتي ابيتا  ابايترت مته ارتفتا  

بفيس عنصتريس وطامفيتس، لتي  فبتط ضتد المتواطنين العتره، منسوه العنف الكالمي والتحريد عبب ا
كمتتا فعتتل رمتتي  الحكومتتس بنيتتامين نتنيتتاهو يتتو  اونتاابتتا ،  نمتتا بتتين اليمتتين واليستتار متتن ةهتتس، وبتتين 

)متن أصتول شترقيس، متن  جالستفاردي ج( و أوروبتا)من أصول غربيس، المهتاةرون متن  جابشكنازجاليهود 
 المهاةرين من الدول العربيس(.

افتتاء  وعبتتب رغتت  محتتاوو  متواصتتبس عبتتب متتّر ستتتس عبتتود وأكثتتر ئببتتاء المتتارد الطتتامفي فتتي البمبتت  وا 
التنتتاحر الطتتامفي والعرقتتي،  و أن ابستتابيه ابايتترت أثبتتت  أنتت  متتا زال متتاردًا عمالقتتًا يطتتل برأستت  فتتي 

 مناسبا  عديدت.
نتتتته المتتتتتدينين الشتتتترقيين وفتتتتي العتتتتادت، يطتتتتل المتتتتارد الطتتتتامفي اتتتتالل اونتاابتتتتا ، اصوصتتتتًا متتتتن ةا

الشرقي يصّو  جبزعامس أري  درعي ال ي ل  يتردد في اعتماد شعار  جشا جالمتزمتين المؤيدين لحركس 
، والظهتتور بمظهتتر الضتتحيس جليكتتودج، فتتي محاولتتس وةتتت اه أصتتوا  الشتترقيين متتن مصتتوتي جلبشتترقي

 مس يمير لبيد.بزعا جيش عتيدجوستدرار المشاعر أما  العبمانيين المتمثبين بحزه 
ابشتكنازيس اييبت  شتكيد فتي مطته التحتريد الطتامفي حتين  جالبيت  اليهتوديجك لد وقع  النامته متن 

اوحانتا الت ي اعتتز  زعتي  حزبهتا ترشتيح  عبتب الباممتس، بأنت    يبتيوصف  وعه الكترت الستاب  الشترقي 
 ، ما دفه باباير  لب سحه ترشيح .جشرقّي ةنتبمانج
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 روتها أول من أم  حين هاة  ابستا  الةامعي أمير حتستروني، فتي بتث  جلسالحره المتبادجوببغ  
أميترت بوزاغبتو بعنتف  جالشترقيسجمباشر في البنات الثانيس لبتبفزيون ائسراميبي، مبدمس البرنامج الصباحي 

متتتن يتحتتتدث بهتتت ه ج، فتتترّد  عبيتتت  بتتتأن جكتتتان أفضتتتل لتتتو ببتتتي أهبتتتد فتتتي المغتتتره وتعفنتتتوا هنتتتادجقتتتاماًل: 
عتتن اليهتتود الشترقيين هتتو فاشتتي وعنصتتري وحبيتر. أنتت  و تاتبتتف عتن التتزعي  النتتازي أدولتتف  الصتورت
. وأمتتر زميبهتتا المبتتد  بطتترد ابستتتا  متتن اوستتتوديو لتبتتو  قاممتتس الشتترقيين، ويهتته ستتدنس الدولتتس جهتبتتر

العبريتتتس فتتتي محاولتتتس ئامتتتاد النيتتتران. ورفتتتد حتستتتتروني اوعتتتت ار عتتتن أقوالتتت ، بتتتل كتتترر البتتتتول  ن 
طيمتتتس ابصتتتبيس هتتتي التتتتي ارتكبهتتتا حتتتزه العمتتتل )مؤستتت  الدولتتتس العبريتتتس( بالستتتماح لهةتتترت اليهتتتود الاج

 . وكان حتسروني أثار الشرقيين فيجالشرقيين ال ين تحول أبناؤه  لمصوتي اليمين
لو قامت  الدولتس بعمبيتس انتبتاء لبمهتاةرين جةاء فيها أن   جفايسبودجعدت في صفحت  عبب  جستاتوسا ج

 .ج ليها وااتار  ابفضل بينه  لمنع  حصول غالبيس تصو  لبيمينالشرقيين 
وأعبتتن البامتتد العتتا  لبشتترطس يوحنتتان دنينتتو أنتت  أعطتتب تعبيماتتت  لفحتت" أقتتوال حتستتروني ومتتا   ا كانتت  

 تنطوي عبب تحريد عبب العنصريس يحاسب  البانون عبي .
التتتتي تمتتت  بةميتتته المتتتواطنين ج عميتتتر بيتتترت  بتتتأقوال حتستتتروني جالشتتترقيجونتتتدد وزيتتتر التتتدفا  الستتتاب  

 ، ودعا  لب محاكمت .جوتاب  الكراهيس، ومن شأنها أن تتسبه في انعكاسا  اطيرت و رةعس فيها
واشتتتك  المغنيتتس احينوعتتا  نينتتي المحستتوبس عبتتب اليستتار، متتن تعتترد شتتبان لهتتا بالشتتتام  عبتتب ابفيتتس 

ستتاري يوناتتتان غتتيفن التت ي اعتتتد  عبيتت  مواقفهتتا السياستتيس، وتهديتتدها بمصتتير مماثتتل لزميبهتتا الفنتتان الي
نتتتام المعركتتس اونتاابيتتس جيمينتتي برشتتب  بتتالبيد. وقالتت  نينتتي  ن التصتتعيد فتتي العنتتف الكالمتتي هتتو 

 .جالصاابس والعنصريس التي شهدتها  سراميل
، جتصتتوي  كميتتا  متتن العتترهجونتتدد  النامتته شتتيبي يحيمتتوفتش بتتأقوال نتنيتتاهو يتتو  اونتاابتتا  عتتن 

وعتتت ار الواضتتح عنهتتا. ووصتتف  التصتتريح بتتالمحّرد، وقالتت   نتت  لتتو نطتت  بمثبتت  زعتتي  ودعتتت   لتتب ا
يغتال اردان  جليكتودجغربي عن يهود أو سود، لندد ب  الةميه من عبب كل المنصا . ورد التوزير متن 

 .جكان ممكنًا أن يصو  نتنياهو أقوال  في شكل أفضلجعبيها بالبول  ن  

 24/3/2102، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"تستثمر في بالصين للتجارة اإللكترونية  "علي بابا"مجموعة ": غلوبز"ة صحيف 
صتفبس فتي الصتين العمالقتس لبتةتارت ائلكترونيتس  جعبتي بابتاجعبتد  مةموعتس : الحيات - البد  المحتبس

التتي تعتبتر  حتد  أكبتر الشتركا  ائستراميبيس فتي مةتال اوستتثمار، بااصتس  جةاي في بيشركس جمه 
لشتتتركا  الناشتتتمس التتتتي تبتتتد  اتتتدما  متعببتتتس بالحمايتتتس وابمتتتن ائلكترونتتتي، وفتتت  موقتتته صتتتحيفس فتتتي ا
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اوقتصتاديس ائستراميبيس الناطبتس بائنكبيزيتس. وأعبتن هت ا اوستتثمار أحتد أفتراد طتاق  ائدارت فتي  جغبوبزج
عشتترا  لبتتاء الشتتركس الستتنوي لكتتن متتن دون أن يبتتد  أيتتس تفاصتتيل عتتن الصتتفبس التتتي قتتدرها التتبعد ب

 الماليين من الدوورا .

 24/3/2102، الحياة، لندن
 
 ات جيش سنغافورةينت في الستينب   "إسرائيلهآرتس: " 

الت ي بتدأ فتي  توستنغافور نشتر  صتحيفس نهت رت ن تبريترا حتول التعتاون العستكري وابمنتي بتين  ستراميل 
ر:  ن رمتتتي  الحكومتتتس وقتتتال التبريتتت ستتتتينا  البتتترن الماضتتتي ببنتتتاء ةتتتيش ستتتنغافورت عبتتتب يتتتد  ستتتراميل.

السنغافوريس لي كوان يو، ال ي توفي يو  أول أم  ابحد هو من كشتف فتي كتابت  نمتن العتال  الثالتث 
 لبعال  ابولن المساعدا  ائسراميبيس في  قامس وبناء ةيش سنغافورت.

دول لبحصتتتتول عبتتتتب استشتتتتارت عستتتتكريس، متتتتن بينهتتتتا مصتتتتر  لعتتتتدت 0662ويبتتتتول لتتتتي  نتتتت  توةتتتت  عتتتتا  
 من استةاه لطبب  كان   سراميل. يا، لكنوبريطان

وصب  مةموعس ةنود  سراميبيين  لب سنغافورت تح   0662ويضيف: نفي تشرين الثاني نوفمير عا  
يشتتتتبهون     أنهتتتت  كتتتتانوا جالمكستتتتيكيينج غطتتتتاء متتتتن الستتتتريس، وئافتتتتاء وةتتتتوده  فتتتتي ستتتتنغافورت لببنتتتتاه :

 وكان بشرته  بنيس. نالمكسيكيي
 24/3/2102، 48عرب 

 
 من السفر إلى تركيا وسيناء رعاياهاتل أبيب تحذر  

حّ ر جمركز مكافحس ائرهاهج فتي ديتوان الحكومتس ائستراميبيس، فتي توةيهاتت  النصتف ستنويس : الناصرت
دولتتس ووةهتتس فتتي العتتال  وصتتفها بانهتتا جمغببتتس وتهتتّدد أمتتن  40لبمستتافرين ائستتراميبيين متتن الستتفر  لتتب 

(، بالستياح 3|23وأهاه المركز في بيان صدر عنت  اليتو  اوثنتين ) ركز.وحيات ائسراميبيينج، وف  الم
ائستتراميبيين اومتنتتا  كبيتتًا عتتن زيتتارت كتتل متتن ستتيناء المصتتريس وتركيتتا عبتتب وةتت  الاصتتو"، اشتتيس 

وأشار  لب العمبيا  جائرهابيسج التي زع  فيها أن  سالميين نف وها في ببةيكا  اعتداءا  قد تستهدفه .
وفرنستتا والتتدنمارد متؤارًا، معتبتترًا أن هتت ه العمبيتتا  جتثيتر الماتتاوف متتن تنفيتت  عمبيتتا   الياوأستتتر وكنتدا 

سراميبيس ويهوديسج، حسه تبديره.  هةوميس أار  ضد أهداف غربيس وا 
العالميس من قبل  يران وحتزه هللاج، والتتي تواصتل تهديتد  ائرهاهولف  المركز،  لب ما أسماها جحمبس 

 واليهوديس في ماتبف مناط  العال ، عبب حد قول . ائسراميبيسابهداف 
 23/3/2102قدس برس، 
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 أسير مريض في سجون االحتالل 1400أكثر من  ":هيئة األسرى" 

أوضح  هيمس شؤون ابسر  والمحررين ام ، أن ابسير المريد  :الحيات الةديدت –را  هللا 
وحالت  الصحيس تزداد صعوبس، كون  معتص  رداد يتناول عشرت أصناف من ابدويس بصورت يوميس،

ةميه ابدويس و تتناسه وحالت  المرضيس، عبما أن  يعاني من سرطان ونزيف دام  في ابمعاء من  
 عدت سنوا .

من ناحيتها اكد  مؤسسس مهةس البد  لبشهداء واوسر  ان اوسير المريد يسري عطيس محمد 
عاما(؛ يعاني من نزيف حاد في اومعاء؛ وشهد  حالت  الصحيس تدهورا حادا االل  32المصري )

 اليومين الماضيين.
مب جمشفب أسيرا مصابون بأمراد مزمنس واطيرت لبغايس، يببعون حاليا في ما يس 06ي كر أن 

 الرمبسج من بينه  مبعدين ومصابون بالسرطان ومشاكل بالببه وغيرها.
اسير مريد في  0411وقال  الهيمس، أن هناد سياسس  ةرا  طبي حبيبيس تمار  بح  أكثر من 

سةون اوحتالل، من االل عد  تحويبه  لبمشافي المدنيس لبعالم، وحرمانه  من ابدويس المناسبس 
 س، ومنعه  من التشايصا  الطبيس وغيرها.لحاوته  المرضي

24/3/2102الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 الكشف عن حفريات ومبنى عميق في قلعة القدس :مركز "كيوبرس" 

كشف مركز  عالمي في الداال الفبسطيني يعنب بشؤون البد ، يو   براهي : كامل  -البد  المحتبس 
عمي  أسفل قبعس البد ، بالبره من باه الابيل أحد  (، عن حفريا  واسعس ومبنب3-23ائثنين )

 أبواه الببدت البديمس في البد  المحتبس، في الةهس الغربيس منها.
وأفاد مركز جكيوبر ج، في تبرير صحفي مشفو  بالصور ومبطه فيديو، أن الحفريا  وصب   لب 

ين مترا، ويحتوي عم  نحو امسس عشر مترًا، وكشف  عن مبنب عمي  يصل طول   لب نحو ثمان
 الموقه حةارت وقناطر عظيمس وقنوا  ماميس.

وأكد أنها موةودا  أثريس من الفترت العربيس البديمس، ومن ث  الفترا  ائسالميس المتعاقبس من  الفترت  
ابمويس وحتب العثمانيس، حيث شكب  قبعس البد  حاميس وحصًنا منيًعا لمدينس البد  من الةهس 

 الغربيس.
 لب أن اوحتالل وأ رع  كثفوا الحفريا  في الموقه الم كور من  سنتين، بعد أن كان  تسير  وأشار 

وفي الفترت  باطب بطيمس من  أكثر من عشر سنوا ، عبب يد ما يسمب بت جسبطس اآلثار الصهيونيسج.
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عبريس ابايرت؛ نظم   دارت ما يسمب جمتحف قبعس داودج ةوو   رشاديس لمةموعا  ااصس بالبغتين ال
 وائنةبيزيس، في ظل تواصل الحفريا  في بعد ةنبا  الموقه.

 23/3/2102، المركز الفبسطيني لإلعال 
24/3/2102الرأي، عمان،   

 
 يةسجون السور التحت التعذيب في  فلسطينيا   39عن موت  كشفت مسربة صور"الجزيرة":  

عتبد بأنه  فبسطينيون بين كشف  الصور المسربس من داال السةون السوريس عن وةود عدد ممن ي
 آوف الضحايا السوريين ال ين تعرضوا لبتع يه حتب المو  عبب يد نظا  بشار ابسد.

 وأظهر  الصور التي حصب  عبيها الةزيرت عدت ةثث عبيها وش  لاارطس فبسطين.
س المؤقتس، وقال رمي  الهيمس العامس لشؤون الالةمين الفبسطينيين بسوريا، التابعس لبحكومس الفبسطيني

 فبسطينيا تح  التع يه في سةون النظا  السوري. 36 ن الصور المسربس كشف  عن مو  
وأضاف أيمن أبو هاش ، بنشرت ساببس لبةزيرت، أن أسماء ثالثس من هؤوء الضحايا كمشف  أم ، وه  
 أحمد عمورت وحسن أبو طيون وأحمد عةويني، مضيفا أن الهيمس تعمل عبب التعرف عبب أسماء

 ةديدت.
وقال أيضا  ن ه ه الصور جتؤكد عبب ارتكاه فظاعا  حبيبيس في أقبيس سةون النظا  السوريج. 

 وأضاف أن جالنظا  السوري يستهدف الفبسطينيين الموةودين في سورياج.
23/3/2102الجزيرة نت، الدوحة،   

 
را  مسجد االقصـىجزء من مخطط تهويدي يستهدف ال": أوامر الهدم بسلوان سالمية المسيحيةاإل" 
حتتت ر  الهيمتتتس اوستتتالميس المستتتيحيس لنصتتترت البتتتد  والمبدستتتا ، متتتن توزيتتته  :فتتتادي أبتتتو ستتتعد  - هللا

ستتبطا  اوحتتتالل بوامتتر هتتد   داريتتس لامستتس منتتازل ستتكنيس، فتتي أحيتتاء عتتين البتتوزت، وبمتتر أيتتوه، فتتي 
ببتدت ستبوان  ببدت سبوان ةنتوه المستةد اوقصتب المبتارد، كةتزء متن ماطتط تهويتدي ضتا  يستتهدف

 والمسةد اوقصب في آن واحد.
وقال  الهيمس  ن الحمبس التي تشنها سبطا  اوحتالل ضد المبدسيين وبيوته  وممتبكاته  تتفاق  كل 
يو ، مح رًت من ان سياسس المحتل ائسراميبي، تستهدف كل ما هو عربي. وتوةه  بالطبه  لب 

زمس لسكان ابراضي الفبسطينيس المحتبس وااصس في المةتمه الدولي لبعمل عبب توفير الحمايس الال
 مدينس البد ، والضغط عبب سبطا  اوحتالل من أةل أن توقف هدمها لمنازل المبدسيين.

24/3/2102القدس العربي، لندن،   
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 توزيع أوامر هدم إدارية لمنازل مقدسية في سلوان 

  المحتبس، أوامر هد   داريس بح  عدد وّزع  طواق  ببديس اوحتالل في مدينس البد: البد  المحتبس
 من المنازل الفبسطينيس في حي عين البوزت بببدت سبوان ةنوه المسةد ابقصب.

(، بأن 3|23وأفاد جمركز معبوما  وادي حبوتج في بيان تبب  جقد  بر ج نساس عن ، اليو  اوثنين )
ين البوزت وشرع  بتصوير منش ت  طواق  ببديس اوحتالل ترافبها قوا   سراميبيس اقتحم  أم  حي ع

السكنيس ومداال الحي وشوارع ، كما عّبب  أوامر هد   داريس عبب امسس منازل، أحدها قيد ائنشاء، 
 وثالثس يبطنها أصحابها من  بنامها قبل حوالي عامين.

ابمر،  يومًا من تسبي  31ي كر أن أمر الهد  ائداري يتيح لببديس اوحتالل فرصس هد  المبنب االل 
دون الحاةس وستصدار قرار قضامي من المحكمس، بحيث يكفي توقيه رمي  الببديس أو مسؤول آار 

 من الببديس عبب أمر الهد  ليصار  لب تنفي ه.
23/3/2102قدس برس،   

 
 82للمرة الـ  العراقيباالحتالل يهدم قرية  

(، قريس العراقيه في النبه 3|23و  اوثنين )يهدم  ةرافا  اوحتالل ائسراميبيس، صباح : النبه
 عبب التوالي. 22، و لد لبمرت الت 0642ةنوه ابراضي الفبسطينيس عا  

وقال الناشط الفبسطيني سبي  العراقيه في حديث اا" لت جقد  بر ج،  ن قوا  كبيرت من شرطس 
بعد أن  اوحتالل والوحدا  الااصس اقتحم  البريس صباح اليو ، وباشر  بهد  عشرا  المنازل،

وأضاف أن شرطس اوحتالل قام  بدفن أنباد المنازل المهدمس  أةبر  سكانها عبب الاروم منها.
 في التراه، حتب و يتمّكن أصحابها من معاودت بنامها.

23/3/2102قدس برس،   
 
 م هللا قرية دير نظام في محافظة رايقتحمون  اليهودعشرات المستوطنين  

اقتح  عشرا  المستوطنين اليهود تح  حمايس ةيش اوحتالل قريس دير : فادي أبو سعد  - را  هللا
نظا  في محافظس را  هللا واربوا أراضي الفبسطينيين المزروعس بأشةار العنه والزيتون والتين، 
مبحبين اسامر فادحس بأصحابها. وقال المستوطنون اليهود لسكان البريس وأصحاه ابراضي، أنه  

 لمةرد التنزه.  البريس وحبولها دابوا
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 .لكن الواقه انه  منعوا أصحابها من الوصول  ليها، وعاثوا فيها اراباً 
24/3/2102القدس العربي، لندن،   

 
 متهم بـ "خطف إسرائيلي" لفلسطينيعاما   12السجن  

عامًا  02حكم  سبطا  ائحتالل عبب فبسطيني من الضفس الغربيس المحتبس، اليو  اوثنين، بالسةن 
 س أشهر بعد  دانت  بمحاولس اطف  سراميبي، بحسه ما أفاد مصدر قضامي.وأربع

عامًا( المتحدر من البباطيس في  22وقال  محكمس حيفا في شمال فبسطين المحتبس  ن مراد الحسين )
شمال الضفس الغربيس دين جبالتسبل في شكل غير شرعي  لب اسراميلج في نيسان من العا  الفام  

  سراميبي.بهدف اطف مستوطن 
وأضاف  أن الحسين ال ي كان يحمل سكينًا اقتح  وحدت استطيانيس في قريس جأفتاليونج في شمال 
فبسطين المحتبس. وكان هدف  احتةاز مستوطن لبمطالبس بائفرام عن أسر  فبسطينيين صدر  

وةه  وبعدما دال، تضاره المباو  الفبسطيني مه المستوطن ال ي شهر في  أحكا  مشددت بحبه .
 مسدسًا. وتابع  المحكمس ان  ت  اعتبال الشاه الفبسطيني وحبًا.

24/3/2102السفير، بيروت،   
 
 بدء المرحلة السابعة من مشروع زراعة الكلى بغزةيعلن في أوروبا  الفلسطينيينتجمع األطباء  

نبل تبنيا  أعبن تةمه ابطباء الفبسطينيين في أوروبا بدء العمل في المرحبس السابعس من مشرو  
وتدريه  ،زراعس الكبب في مستشفب الشفاء ببطا  غزت، والتي تضمن   ةراء أربه عمبيا  زراعس كبب

 الكوادر الطبيس في البطا  عبب  ةراء مثل ه ه العمبيا .
 ن  وصل  لب قطا  غزت الامي  استشاري  -في بيان صحفي وصل لبةزيرت ن -وقال التةمه 

دت زراعس ابعضاء في مستشفب رويال ليفربول المبكي وعضو تةمه ةراحس زراعس الكبب ورمي  وح
 ابطباء الفبسطينيين فر  بريطانيا الدكتور عبد البادر حماد ئةراء ه ه العمبيا .

وثمن التةمه في بيان  الةهود التي تب لها كوادر وزارت الصحس في غزت ئنةاح ه ا المشرو ، كما 
س الصحس العالميس لبحصول عبب الموافبس لبدكتور حماد لداول ثمن الةهود التي ب لها مكته منظم

 قطا  غزت المحاصر عبر معبر ايريز لبمرت الرابعس.
23/3/2102الجزيرة نت، الدوحة،   
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 يفضح االعتداءات اإلسرائيلية غزة" أطفالكتاب "رسائل من  

ابايرت عبب قطا  غزت  تمنح ابطفال فرصس صياغس الحره مبادرت شبابيس: بأحمد عبد العال -غزت 
، ت  اعداد بمفهومه  الاا" بعيدا عن تعبيدا  الاطأ والصواه وعن تعبيدا  التراكيه البغويس

 كتاه جرسامل من أطفال غزتج 
أنها جعبارت عن مةموعس من قص" عاشها  -أحد الباممين عبب المبادرت-ويوضح  يهاه الغرباوي 

ائسراميبيس بشكل عا ، ومااوفه  الصغيرت وأمانيه ،  أطفال من قطا  غزت تحدثوا فيها عن الحره
وكل ما يةول في ااطره ، من االل  ةراء مبابال  معه  لبتعبير عن  لدج، مضيفا أن الكتاه 

 ترة   لب ائنةبيزيس والفرنسيس حتب يصل  لب أكبر عدد ممكن من البراء، في الدول الغربيس.
وايس التي تناصر البضيس الفبسطينيس في الدول الغربيس و كر أن الدافه وراء الفكرت هو جضعف الر 

وتنحاز دامما لبروايس ائسراميبيس، وك لد اباطاء غير المبصودت في طرح الروايس الفبسطينيس التي 
يبه بها بعد الشباه الفبسطينيين والعره المتحمسينج من االل حواراته  مه الغربيين في فضاء 

 ائنترن  الواسهج.
23/3/2102ت، الدوحة، الجزيرة ن  

 
 عازلة بين سيناء وغزةالمنطقة البدء المرحلة الثالثة إلقامة  

أفتتاد  مصتتادر قببيتتس فتتي محافظتتس شتمال ستتيناء، بتتأن قيتتادا  متتن قتتوا  الةتتيش : 20 عربتتي –ستيناء 
الثاني الميداني، أببغ  بعد مشايخ المحافظس ببدء قوا  الةيش وحر  الحدود بالتعتاون مته ستالح 

متتر، متن بدايتس  0111ين بالةيش تنفي  المرحبس الثالثتس متن  اتالء الشتريط الحتدودي لمستافس المهندس
  بريل المببل.

متتر، و لتتد  2111وقالت  المصتادر  ن  ةمتتالي المستاحس التتي ستتوف يتت   االؤهتتا ستصتل  لتب نحتتو 
 تمهيدا ئقامس المنطبس العازلس المبررت عبب الحدود بين مصر وقطا  غزت. 

منتتتزو تمبكهتتتا  231متتتتر، وتضتتتمن  هتتتد   211ن المرحبتتتس ابولتتتب قتتتد تتتت  تنفيتتت ها بواقتتته يشتتتار  لتتتب أ
متر أار ، حيث  211أسرت، وت  اونتهاء منها، أما المرحبس الثانيس فت  اونتهاء منها لمسافس  0021

 منزو من  ةمالي المنازل المحصورت في المرحبس الثانيس. 0144ت  هد  نحو 
 24/3/2102، 20موقع عربي 
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 ألف فلسطيني خالل حكم مرسي 80منح الجنسية المصرية لنحو  لواء مصري يزعم: 

أحتتد قتتادت ةهتتاز أمتتن الدولتتس المصتتري  امعبومتتا  اطيتترت يكشتتف عنهتت: عبتتد الستتتار حتيتتتس - البتتاهرت
المهمين، هو البواء عبد الحميد اير ، ال ي ظل يعمل في الةهاز سنوا  طويبس بما فيها فترت هيمنس 

، وفيما يبي بعد ما ةاء . من بين المعبوما 2100س ائاوان المسبمين عبب البالد بعد عا  ةماع
 في حواره مه الشر  ابوسط.

 * برأيد كيف استفاد  الةماعس في  لد الوق  من عزل نشاط ةهاز ابمن الوطنيا
متتتن اتتتالل تبتتتد الفتتتترت بتتتدأ  الةماعتتتس فتتتي  داتتتال المتطتتترفين  لتتتب ستتتيناء لتأستتتي  ةتتتيش اتتتا"  -

ائرهتتابيين حتتتب تستتتطيه متتن االلتت  مواةهتتس الةتتيش المصتتري،  ضتتافس  لتتب  داتتال كميتتا  كبيتترت متتن 
ابستتبحس  لتتب ستتيناء، ستتواء عتتن طريتت  الحتتدود متته ليبيتتا أو الستتودان. ةماعتتس ائاتتوان، بالتنستتي  متته 

ابيون . وداتتتل هتتتؤوء ائرهتتت.ابميتتتركيين، كانتتت  تريتتتد أن تنبتتتل ائرهتتتابيين متتتن أفغانستتتتان  لتتتب ستتتيناء.
بالفعتل بعتد أن ةتر  رفته أستماء المطبتوبين متنه  متتن قتوام  ترقته الوصتول متن الاتارم، أو متن قتتوام  
منه الداول. كل هؤوء عادوا مرت أار  لمصر.. وةر   صدار عفو رماسي من ائاوان عن قيادا  

ان، محكو  عبيه  في السةون، كما أن بعد ابشاا" ممن كانوا ممنوعين من التداول متن الشيشت
دابوا لمصتر، ستواء كتانوا متن المصتريين أو ابةانته. أعتداد كبيترت متن ائرهتابيين دابتوا ستيناء. كمتا 
دابتت  مصتتر كميتتا  ضتتامس متتن ابستتبحس. واآلن نعثتتر عبتتب أستتبحس مضتتادت لبطتتامرا  وغيرهتتا فتتي 
سيناء. كل ه ا كان تةهيزا لحره ةيوش ولي  لمةرد حره  رهابيس. كما ةتر  فتي  لتد الوقت  متنح 

 ألف فبسطيني ثب  أن ةميعه  كانوا من قطا  غزت فبط. 21الةنسيس المصريس لنحو 
* لكن هناد من وحظ أن ةهاز ابمن الوطني، ورغ  التضيي  عبي  من ائاوان، قا  بعمبيا  فيها 

 نو  من التحدي لتعبيما  الةماعس وقتها.. ما تعبيبدا
وقضتيس « ابيتس مدينتس نصتر ائرهابيتس»ضتيس ه ا صحيح.. أشهر قضيتين كانتا في عهد مرسي، ق -
المته  فيها مرسي نفس .. بالنسبس لابيس مدينس نصر المرتبطس بتنظي  « هروه ائاوان من السةون»

الباعتتدت، وضتته ةهتتاز ابمتتن التتوطني نظتتا  حكتت  ائاتتوان فتتي موقتتف صتتعه.. قتتا  بتعريتتس الةماعتتس 
  المتطتترفين، أ   نتت  ستتينحاز  لتتب ةانتته ووضتته مرستتي أمتتا  المستتؤوليس. هتتل ستتيعبن أن الدولتتس تواةتت

وادي »الابيتتتتس ائرهابيتتتتسا ابمتتتتر الثتتتتاني كتتتتان قضتتتتيس الهتتتتروه متتتتن الستتتتةون المعروفتتتتس باستتتت  قضتتتتيس 
ةهتتاز ابمتتن التتوطني أشتترف عبتتب التحريتتا  التتتي تبتتول  ن حمتتا  هتتي المستتؤولس عتتن «.. النطتترون

مرستتتي كتتتان ةهتتتاز ابمتتتن  اقتحتتتا  الستتتةون وتهريتتته مرستتتي وقيتتتادا   اوانيتتتس أاتتتر .. واتتتالل حكتتت 
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الوطني يةهز لبضتيس تاتابر ائاتوان مته أةهتزت ماتابرا  أةنبيتس. كمتا تمكتن بعتد التتاب" متن حكت  
 ابيس  رهابيس من الااليا النوعيس. 303ائاوان من ضبط نحو 

 * قب   ن الةماعس كان  تةهز لمحاربس الةيش المصري.. لما ا برأيدا
ثبتتون فتتي الةتتيش منتت  زمتتن بعيتتد.. ةماعتتس ائاتتوان تعبتت  أنتت  و الاالصتتس أن ائاتتوان لتت  يكونتتوا ي -

يمكنهتتا أن تعطتتي ثبتهتتا لببتتوا  المستتبحس، بن العبيتتدت بينهمتتا ماتبفتتس.. عبيتتدت البتتوا  المستتبحس هتتتي 
ن ةيشا لالعتماد  عبيدت الوطن.. أما ائاوان فعبيدته  ضد الوطن.. له ا كان  الةماعس تريد أن تكوِّ

اوان وتستطيه متن االلت  مواةهتس الةتيش المصتري، وتكتون لتديها قتوت تستتطيه عبي  لحمايس نظا  ائ
 من االلها أن تنشر فكرها وآيديولوةيتها.

 * هل يوةد تبدير لعدد المتطرفين ال ي دابوا سيناء في عهد ائاوانا
ألفا؛ من بينه  مصريون، وعره وأةانه.. بعضه  تتدره فتي  21من الممكن أن يصل العدد  لب  -

 يا وعادوا، والبعد اآلار ةر  تدريبه  عبب يد حما  التي كان  تتولب ه ا ابمر.سور 
* أشتتر   لتتب أنتت  ةتتر  متتنح ألتتوف الفبستتطينيين متتن غتتزت الةنستتيس المصتتريس فتتي عهتتد ائاتتوان.. متتا 

 حبيبس ه ا، وما الهدف من ورام ا
نوا متن عتامال  متن في المامس ممن حصبوا عبب الةنسيس المصريس كا 011الاطورت كان  في أن  -

ألتتتف فبستتطيني. الاطتتتورت أيضتتا أنتتت  بمةتترد حصتتتوله  عبتتتب  21قطتتا  غتتتزت فبتتط. كتتتان عتتدده  نحتتتو 
الةنسيس أصبح من حبه  تمبد أراد في سيناء.. كان  ه ه هي الاطوت الثانيس.. هؤوء له  عامال  

وبمةترد أن يتت  في دااتل غتزت، وبالتتالي كتان الماطتط أنت  بعتد أن يتمبكتوا ابرد فتي شتمال ستيناء، 
نز  السبد الفاصل بين الةانبين، يصبح الفبستطينيون دااتل ستيناء وبالتتالي تحتل البضتيس الفبستطينيس 
عبب حساه أرد سيناء. ابمر الثاني أننا فوةمنا أن بعضا من عناصر الشرطس الحمساويس في غزت 

ت معه  الةنسيس المصريس معه  الةنسيس المصريس، وأنا  من المعروفين بأنه  من أةهزت ماابرا  غز 
أيضا.. وله ا قام  البوا  المسبحس بالرد عبب ه ه الاطط ائاوانيس واتا   قرارا مبكرا بمنته تمبيتد 

 ابراضي في سيناء أثناء وةود مرسي في الحك .
 * كيفا

البوا  المسبحس رأ  الاطتورت الحاليتس، وهتي أن الببتد أصتبح يبتا  عالنيتس، وأنت  بمةترد أن يحصتل  -
فتدانا بستيناء، فأنت  هنتا  21ألفا ال ين حصبوا عبتب الةنستيس المصتريس، عبتب  21فبسطيني من الت كل

تتحتتدث عتتن مستتاحس  ةماليتتس مهولتتس متتن ابراضتتي قتتد تصتتل  لتتب مبيتتوني فتتدان. هتت ا كتتال  فتتي منتهتتي 
الاطتتورت. وبالتتتالي أصتتدر  البتتوا  المستتبحس قرارهتتا بتتأن منطبتتس ستتيناء منطبتتس عستتكريس ممنتتو  التمبتتد 
فيها  و ببرار من الةيش. له ا عمبيس غب  ابنفا  وهد  بعد البيو  المحا يتس لبحتدود مته غتزت فتي 
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الوق  الراهن، تأتي ضمن اطس مدروسس ئفشال ماطط ائاوان وتبعات ، ومنها أيضتا ابمتر بإعتادت 
 فح" أورا  من حصبوا عبب الةنسيس المصريس من الفبسطينيين في عهد مرسي.

 24/3/2102، لندن، الشرق األوسط
 
 قضية حماس"ـ"متهما بما يعرف ب 16األردن يبدأ محاكمة  

ةبستتتاتها العبنيتتتس  أولتتتبعبتتتد  محكمتتتس امتتتن الدولتتتس بهيمتهتتتا العستتتكريس، امتتت  اوثنتتتين،  :بتتتترا - عمتتتان
. ويواةتت  جحمتتا جمتهمتتا بيتتنه  أربعتتس فتتارون متتن وةتت  العدالتتس فيمتتا يعتترف باستت  قضتتيس  06بمحاكمتتس 

تصتنيه متواد مفرقعتس ببصتد استتعمالها عبتب وةت  غيتر « محتس اوتهتا  أربته تهت  وهتيالمتهمتون وفت  و
مشرو  باوشتتراد، والبيتا  بأعمتال متن شتأنها ائاتالل بالنظتا  العتا  وتعتريد ستالمس المةتمته وأمنت  

 «. لباطر، وتةنيد أشاا" ببصد اولتحا  بةماعا  مسبحس، واولتحا  بةماعا  مسبحس
لتبتدي  مت كرت اطيتس لبتدفو    مهالت لدفا  عن المتهمتين فتي بدايتس ةبستس المحكمتس والتم  رمي  هيمس ا

عتتد  ااتصتتا" محكمتتس   لتتب، بائضتتافس ائرهتتاهبعتتد  دستتتوريس المتتواد المستتندت لموكبيتت  ببتتانون منتته 
امتتن الدولتتس بتتالنظر بهتت ه البضتتيس ودفتتو  حتتول عتتد  صتتحس التحبيبتتا  بهتت ه البضتتيس. وقتترر  المحكمتتس 

 يو  اوثنين الثالثين من الشهر الحالي.  لبرفه الةبسس الطبه و   ةابس
 24/3/2102الدستور، عمان، 

 
 مطار علياءفي  "رقص إسرائيلي" علىغضب شعبي في األردن  

تداول ناشطون أردنيون، أم  اوثنتين، مبطته فيتديو يمظهتر عتددًا متن جائستراميبيينج  الابيج: -عّمان 
صتاابس فتي قاعتس انتظتار مطتار عبيتاء التدولي فتي عّمتان، يؤدون جرقصا  صهيونيسج وسط موستيبب 

متتا أثتتار غضتتبًا شتتعبيًا عارمتتًا، فضتتاًل عتتن استتتهةان قتتو  حزبيتتس وأطتتراف برلمانيتتس دعتت  وستتتةواه 
 الحكومس.

ويمظهر المبطه ال ي زاد  مدت  عبتب التدقيبتين تحبّت  مةموعتس ج ستراميبيينج يضتعون جقبنستوا ج عبتب 
ره  لتتب جالحااامتتا ج أطببتتوا موستتيبب جعبريتتسج صتتاابس متتن ةهتتاز صتتوتي رؤوستته  ويرتتتدون ثيابتتًا أقتت

لتتتديه  قبتتتل داتتتتوله  فتتتي جوصتتتتبس رقتتت"ج دامريتتتتس ممتشتتتابكس متتتته ترديتتتده  كبمتتتتا  يهوديتتتس يتاببهتتتتا أداء 
استعراضتتا  غريبتتس وجتصتتفيبا ج  ا  متتدلوو  احتفاليتتس تشتتب   لتتب حتتد كبيتتر متتا يفعبتت  الصتتهاينس عنتتد 

 ابقصب.اقتحا  المسةد 
معتت  ردود فعتتل ستتااطس وتعبيبتتا  ضتتة  بهتتا مواقتته التواصتتل اوةتمتتاعي عبتتب وةتتوه محاستتبس وأة

المستتؤولين عتتتن الستتتماح جلهتتتؤوء الصتتهاينس بالعربتتتدت فتتتي وطننتتتاج، واعتبتتر  متتتا حتتتدث مثيتتترًا لالستتتتفزاز 
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واوشممزاز، ويضتره كتل المشتاعر البوميتس وائنستانيس عترد الحتامط حتال عتد  اتاتا  موقتف رستمي 
 ما وةدها البعد من النتامج الوايمس وتفاقيس الغاز المزمه  برامها مه الكيان الغاش .واضح، في

 24/3/2102الخليج، الشارقة، 
 
 إطالق صندوق طالل أبو غزالة لدعم التعليم في القدس 

غزالتتس لتتدع  أبتتو غزالتتس الدوليتتس، صتتندو  التتدكتور طتتالل أبتتو أطببتت  مةموعتتس طتتالل  :بتتترا – عمتتان
 بد ، ودع  الطببس المحتاةين بالةامعس.التعبي  في ال

، مت كرت تفتاه  بتتين ةامعتس البتد  والمةموعتس الدوليتتس، تضتمن  رغبتس الةتانبين بالتعتتاون أمت ووقعت  
فتتتي مةتتتاو  تعبيميتتتس لتتتدع  قطتتتا  التعبتتتي  فتتتي البتتتد  وتمكتتتين الطببتتتس هنتتتاد متتتن استتتتكمال التعبتتتي  

 الةامعي.
 24/3/2102الغد، عمان، 

 
 غزة ال يمكن السكوت عنها بقطاعسانية قطر: المأساة اإلن 

أكد  دولس قطر أن المأسات ائنسانيس الصعبس التي يعيشها الفبسطينيون في قطا  غتزت : قنا –ةنيف 
المتكتترر والتتدمار الهامتتل التت ي يتستتبه بتت ، واآلثتتار المتتدمرت لبحصتتار الةتتامر  ائستتراميبيةتتراء العتتدوان 

الستكو  عنهتا بعتد اآلن، مشتيرت  لتب أنت  و يمتر يتو   و ال ي تفرضت   ستراميل عبتب البطتا  و يمكتن 
والمتطرفتون ائستراميبيون حبتو  الفبستطينيين، وتمزهت  أرواح ابطفتال  ائستراميبيسوت نتهد في  الحكومتس 

 والنساء والمدنيين، ااصس في قطا  غزت.
حنتزاه، المنتدوه هللا آل  ةاء  لتد فتي كبمتس وفتد دولتس قطتر التتي ألباهتا ستعادت الستيد فيصتل بتن عبتد

الدام  لدولس قطر لد  مكته ابمت  المتحتدت والمنظمتا  الدوليتس اباتر  فتي ةنيتف اليتو  أمتا  مةبت  
( الحتتوار التفتتاعبي متته الستتيد ماكتتاري  1حبتتو  ائنستتان، اتتالل أعمتتال التتدورت الثامنتتس والعشتترون البنتتد )

فتي ابراضتي الفبستطينيس المحتبتس ويبيسونو مبرر ابم  المتحدت الاا" المعني بحالس حبو  ائنسان 
 .0661من  عا  

وأوضح سعادت  أن دولس قطر قدم  مؤارا مبفًا متكامال حول مشاريه المنح البطريس التي تت  تبتديمها 
مبيتار دوور أمريكتي، ومتن أهمهتا البتدء فتي مشترو   004ئعادت  عمار قطا  غزت، والبالغتس أكثتر متن 

من دمر  منازله  بالكامل في العدوان ائسراميبي ابايتر، وتبتدي  لبناء ألف وحدت سكنيس ببطا  غزت ل
متتنح ماليتتس  غاثيتتس لبتت ين تهتتدم  بيتتوته  بالكامتتل، واستتتكمال بنتتاء مدينتتس صتتاحه الستتمو ابميتتر الوالتتد 
الشيخ حمد بن ابيفس آل ثاني، السكنيس بعد أن تت  انتهتاء المرحبتس ابولتب منهتا وتستبي  الدفعتس ابولتب 
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بنتتتاء مستشتتتفب الشتتتيخ حمتتتد لبتأهيتتتل وابطتتتراف الصتتتناعيس، ممتتتا ستتتيافف متتتن المعانتتتات متتتن الشتتتب ، و 
 ائنسانيس لبسكان، ويوفر آوف فر" العمل له .

 24/3/2102الشرق، الدوحة، 
 
 إلقامة الدولة الفلسطينية دوليتطالب بضغط  السعودية 

لزا: وا  – ةنيف مها بتنفي  قترارا  الشترعيس طالب  الممبكس المةتمه الدولي بالضغط عبب  سراميل وا 
، والستماح لبمبتترر 0661الدوليتس، ئقامتس الدولتتس الفبستطينيس المستتببس عبتتب أراضتيها المحتبتس منتت  عتا  

 الاا" بمباشرت مسؤوليت .
ودعتت  الممبكتتس فتتي كبمتتس ألباهتتا الستتفير الستتعودي لتتد  ابمتت  المتحتتدت فتتي ةنيتتف طتتراد الحتتارثي أمتتا  

قتف الممارستا  ائستراميبيس غيتر ائنستانيس ضتد الشتعه الفبستطيني مةب  حبو  ائنسان أم   لب و 
ابعتتتتزل، متتتتن قتتتتتل وتشتتتتريد وتةويتتتته وهتتتتد  واعتبتتتتال وستتتتةن، فتتتتي قاممتتتتس طويبتتتتس متتتتن ةتتتترام  الحتتتتره 
واونتهاكا  يمكتن ستردها  لتب متا ونهايتس. وأدانت  استتمرار تعنت   ستراميل وتماديهتا فتي  هانتس مةبت  

 حبو  ائنسان بمباطعتها ل .
د  عبتتب رفتتد الممبكتتس تعتترد أي  نستتان فتتي أي مكتتان بالعتتال  بي أ  ، مشتتيرت  لتتب أنتت  آن وشتتد

ابوان بن نتحمل ةميًعا مسؤوليتنا التاريايس، فمن غير المعبول والمببول أن تستمر العديتد متن دول 
حتبتس، العال  في المطالبس وببوت بحمايس حبو  ائنستان فتي كتل مكتان متا عتدا ابراضتي الفبستطينيس الم

في ازدواةيس لمعايير مبيتس وبغيضس، معطيس ب لد الضوء اباضر لبو  اوحتالل ائسراميبي الغاشت  
 بممارست  كل أشكال اونتهاكا  وةرام  الحره ضد الشعه الفبسطيني ابعزل.

 24/3/2102عكاظ، جدة، 
 
لفلســطيني لمســجد األقصــى: زيــارة فلســطين أقــل تأييــد للشــعب ال زيارتــهخــالل  مســؤول ســعودي 

 الصامد
وفا: قتال رمتي  مركتز الشتر  ابوستط لبدراستا  اوستتراتيةيس والبانونيتس فتي الممبكتس العربيتس  -البد  

الستتتتعوديس البتتتتواء التتتتركن التتتتدكتور أنتتتتور مةتتتتد عشتتتتبي،  ن زيتتتتارت فبستتتتطين والبتتتتد  أقتتتتل تأييتتتتد لبشتتتتعه 
 الفبسطيني الصامد الصابر والمتصدي لالحتالل ائسراميبي.

ل زيارت  والوفد المراف  ل  المسةد ابقصب المبارد، مساء اليو  ائثنين، حيث اضطبه ةاء  لد اال
عبتتتب انتهاكتتتا  اوحتتتتالل فتتتي البتتتد  بمواصتتتبس اوستتتتيطان واستتتتهداف المبدستتتا ، كمتتتا أدوا صتتتتالت 

 المغره في رحاب  الطاهرت.
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واقه شعبها ومعانات ، وأعره عن البالغس بزيارت فبسطين واوضطال  عبب أحوالها عن قره ومالمسس 
مشتتيدًا بصتتمود الشتتعه الفبستتطيني وابمانتتس والحمتتل الثبيتتل التت ي يحمبتت  لبحفتتاظ عبتتب هويتهتتا العربيتتس، 
مةتتددا ثبتتت  بتتالرمي  محمتتود عبتتا  وحكمتتت  لنبتتل الشتتعه الفبستتطيني  لتتب بتتر ابمتتان والتت ي استتتببب  

عبتتتتب مةريتتتتا  العمبيتتتتس الستتتتبميس  اليتتتتو  كمتتتتا دولتتتتس رمتتتتي  التتتتوزراء التتتتدكتور رامتتتتي الحمتتتتد هللا واطبعتتتتاه
 والممارسا  ائسراميبيس.

وشتتدد عشتتبي عبتتب ضتترورت زيتتارت فبستتطين والبتتد  والمبدستتا  فيهتتا، واصتتفًا  ياهتتا بأقتتل تأييتتد ودعتتت  
لبشعه الصامد الصابر، داعيًا السعوديين  لب زيارت فبسطين والوقتوف  لتب ةانته الستةين فتي محنتت  

 بريل الرةوه ل  بزيارت الوطن واوطال  عبب معانات .ضد السةان، مثمنًا دعوت البواء ة
 24/3/2102األيام، رام هللا،  

 
 مجلس حقوق اإلنسان لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية  اجتماعالواليات المتحدة تتغيب عن  

قال  الوويا  المتحدت  نها لن تببي كبمس أما  مةب  حبو  : أمل أبو السعود -عال شوقي  -ةنيف 
التتتتابه لألمتتت  المتحتتتدت يتتتو  اوثنتتتين اتتتالل المناقشتتتس الستتتنويس لالنتهاكتتتا  التتتتي ارتكبتتت  فتتتي  ائنستتتان

 ابراضي الفبسطينيس التزاما باتفا  ساب  بعد  التحدث.
وقتتال متحتتدث باستت  الوويتتا  المتحتتدت فتتي ةنيتتف لرويتتترز ردا عبتتب ستتؤال متته بدايتتس ةبستتس المناقشتتس 

 يو ج.جالوفد ابمريكي لن يتحدث عن فبسطين ال
وكانتت  آاتتر متترت تحتتدث  فيهتتا واشتتنطن فتتي ةبستتس ماصصتتس لهتت ه البضتتيس فبتتط فتتي متتار  آ ار عتتا  

 وفبا لتسةيال  ابم  المتحدت. 2103
 23/3/2102وكالة رويترز لألنباء، 

 
 تعتزم طرح مشروع قرار على مجلس األمن بشأن الدولة الفلسطينية الواليات المتحدة 

ائدارت ابميركيتتس و تنتتوي دعتت  أي جتفيتتد بتتأن « أنبتتاء»س ائستتراميبيس د ه أ: نببتت  ائ اعتت -تتتل أبيتته 
مشرو  قرار يطرح عبب مةب  ابمن الدولي بشأن اوعتراف ابحادي بالدولس الفبسطينيس لكنها تفكتر 

 .جبالمبابل في طرح مشرو  قرار أميركي عبب المةب  بالتعاون مه الدول ابوروبيس
لبرار ابميركي قد يشمل مكونا  الحل الدام  بين  سراميل والفبسطينيين مشرو  اجوأضاف  ائ اعس أن 
 .جوتبادل ابراضي بين الةانبين، لكن  سيابو من أي ةدول زمني مبز  0661عبب أسا  حدود 

واشنطن تدر  احتمال نشر التفاهما  التي كان وزير الاارةيس ابميركي ةون كيري قتد جو كر  أن 
ين لتد  محاولتت  التوستط بينهمتا فتي حينت ، و لتد ضتمن قترار ائدارت ابميركيتس توصل  ليها مه الةانب
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 عتتتادت النظتتتر فتتتي مةمتتتل سياستتتتها  زاء المبتتتف ائستتتراميبي الفبستتتطيني، ردا عبتتتب تصتتتريحا  منستتتوبس 
 .جلرمي  الوزراء بنيامين نتنياهو حول معارضت  لبيا  دولس فبسطينيس

 24/3/2102األيام، رام هللا، 
 
 إلى غزة اإلنسانالعربية في الدعوة لدخول مبعوث دولي لحقوق  للدولتنضم  ألوروبياالتحاد ا 

انضت  اوتحتاد ابوروبتي لبفبستطينيين والوفتود : عماد عمر -دينا عادل  - ستيفاني نيبيهاي -ةنيف 
 ائنستتانلبستتماح لمحبتت  تتتابه لألمتت  المتحتتدت فتتي مةتتال حبتتو    ستتراميلالعربيتتس يتتو  اوثنتتين فتتي دعتتوت 

سراميليارت غزت بينما تةاهب  الوويا  المتحدت بز   المناقشس. وا 
مدني فبسطيني ثبثه  أطفال االل حتره  0211من  أكثرالتحبي  في مبتل   لب  سراميلودعا تبريره 
 نهتتا شتتن  هتت ه الحمبتتس بعتتد هةمتتا  صتتاروايس نفتت ها نشتتطاء متتن   ستتراميل. وتبتتول 2104غتتزت عتتا  

 البطا  ال ي تديره حركس حما .
  ستتراميلقتتال مستتؤول السياستتس باوتحتتاد ابوروبتتي ةيتترو  بيبيتتون ةتتوردان لبمةبتت  فتتي ةنيتتف جنتتدعو و 

 السماح بداول المبرر الاا" دون تأةيل.ج  لب
وقال  ن اوتحاد ابوروبي يعتبد أن من الضروري جبت ل ةهتود متةتددت ومنظمتس وكبيترت نحتو الستال .ج 

ث فيهتا اوتحتاد اتالل مناقشتس ماصصتس ئستراميل فيمتا وه ه هي المرت ابولتب منت  عتامين التتي يتحتد
 .2103يعرف باس  البند السابه وهو ما ترفد الوويا  المتحدت المشاركس في  من  مار  آ ار 

كيتث هتاربر لرويتترز جو نتحتدث تحت  البنتد  ائنسانوقال مندوه الوويا  المتحدت في مةب  حبو  
  سراميلج. لبرارا  انحياز واضح ضدّ السابه بن  بند مناهد ئسراميل. ه ه ا

 23/3/2102وكالة رويترز لألنباء، 
 
 بتطبيق كل القرارات الدولية "إسرائيل"بان كي مون يطالب  

 اوستتيطانيسطاله ابمين العا  لألم  المتحتدت بتان كتي متون  ستراميل بتالوقف الكامتل لألنشتطس : وا 
س والضفس الغربيس، والةتوون الستوري المحتتل، ووقتف كافس في ابراضي المحتبس بما فيها البد  الشرقي

أعمال العنف التي يبو  بها المستوطنون ضد الفبسطينيين، ومساءلس مرتكبي ه ه الةرام ،  ضافس  لب 
 وقف مصادرت ابراضي الفبسطينيس وهد  المنازل وتدمير الممتبكا  والتعويد المنصف لبضحايا.

  مةبت  ابمتن والةمعيتس العامتس لألمت  المتحتدت ومةبت  حبتو  كما طاله بان  ستراميل بتطبيت  قترارا
والتوقتتف  0661ائنستتان  ا  الصتتبس بالمستتتوطنا ، واونستتحاه متتن ابراضتتي العربيتتس المحتبتتس عتتا  

 عن استغالل الموارد الطبيعيس لتبد ابراضي.
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حبتتو  ائنستتان وفتتي تبريتتر حتتول المستتتوطنا  ائستتراميبيس قدمتت  ابمتتين العتتا  لألمتت  المتحتتدت لمةبتت  
المنعبد في ةنيف االل مناقشس أوضتا  حبتو  ائنستان فتي ابراضتي الفبستطينيس المحتبتس، ركتز بتان 

الطتابه التمييتزي لبسياستا  ائستراميبيس فتي التاطتيط والممارستا ، وستن البتوانين بمتا يتعتارد »عبب 
لمستتتتتوطنا  وعنتتتتف ، منبهتتتتًا  لتتتتب أثتتتتر االفبستتتتطينيينجمتتتته البتتتتانون التتتتدولي ويتتتتؤثر ستتتتببًا فتتتتي حبتتتتو  

المستتتتتوطنين عبتتتتب الحبتتتتو  اوقتصتتتتاديس واوةتماعيتتتتس والثبافيتتتتس لبفبستتتتطينيين فتتتتي ظتتتتل الغيتتتتاه التتتتتا  
 لبمساءلس.

متن اتفاقيتس ةنيتف  46وأكد بتان أن  ستراميل بصتفتها الستبطس الباممتس بتاوحتالل، مبزمتس بموةته البنتد 
رحيتتتتل أو نبتتتل الستتتتكان المتتتدنيين متتتتن الرابعتتتس وومحتتتس قتتتتوانين الحتتتره المعروفتتتتس بنظتتتا  وهتتتتاي بعتتتد  ت

ابراضتتتي التتتتي تحتبهتتتا، أو بنتتتاء المستتتتوطنا  أو الةتتتدار العتتتازل عبيهتتتا، مشتتتددًا فتتتي تبريتتتره عبتتتب أن 
انضما  فبسطين  لب اوتفاقيا  الدوليس و يسبط التزاما   سراميل البانونيتس الدوليتس. وأضتاف بتان فتي 

( أن  ستراميل واصتب  2104 لتب تشترين الثتاني  2103التبرير ال ي يغطي الفترت من )تشرين الثتاني 
توسيه المستوطنا  الباممس في الضتفس الغربيتس بمتا فيهتا البتد  الشترقيس، واعتد  اططتا ةديتدت لبمزيتد 

 من توسيعها.
وبين بان في تبريره حول المستوطنا  ائسراميبيس الت ي قدمت   لتب مةبت  حبتو  ائنستان المنعبتد فتي 

بتتتؤر استتتتيطانيس ةديتتتدت اتتتالل هتتت ه الفتتتترت، كمتتتا واصتتتب  متتتنح  6بإنشتتتاء  ةنيتتتف، أن  ستتتراميل قامتتت 
مبيتون دوور لتطتوير المستتتوطنا   34،1المستتوطنين المزايتا والحتوافز الماليتس، واصصتت  أكثتر متن 

الزراعيس والريفيتس،  ضتافس  لتب حرمتان الفبستطينيين متن التداول  لتب أراضتيه  الزراعيتس التتي يمتبكونهتا 
 لها، بحةس أنها واقعس ضمن مناط  عسكريس.ووضه السياةا  حو 

ووصتتف تبريتتر ابمتتين العتتا  لألمتت  المتحتتدت الممارستتا  التعستتفيس ائستتراميبيس حتتول المستتتوطنا  مثتتل 
فرد نظا  التنسي  المستب  عبتب المتزارعين الفبستطينيين، الت ي يبتز  المتزار  ومالتد ابرد الزراعيتس 

يتتتتتمكن متتتتن التتتتداول برضتتتت ، مبينتتتتًا أن هتتتت ه  بالحصتتتتول عبتتتتب تصتتتتريح مستتتتب  قبتتتتل عتتتتدت أيتتتتا  حتتتتتب
الممارستتا  وغيرهتتا تابتتت  حالتتس متتن انعتتتدا  أمتتن الحيتتتازت لبمتتالد الفبستتطينيين، ويتتتؤدي  لتتب تهةيتتتره  

 ويسهل استيالء المستوطنين عبب ابراضي الفبسطينيس.
، 0661وانتبتد بتان تعبيت   ستراميل ئةتتراءا  تستةيل ابراضتي فتي الضتتفس الغربيتس منت  احتاللهتا عتتا  

وتطبيتت  البتتانون الباضتتي بتتأن ابراضتتي غيتتر المستتةبس تعتتود مبكيتهتتا لبدولتتس ممتتا يتتؤدي  لتتب مصتتادرت 
 أراضي الفبسطينيين ومنحها لبمستوطنين.

 24/3/2102المستقبل، بيروت، 
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 إنه مخادع .بنتنياهو.. والوثوق: إياكم "فورن بوليسي" 
 ائستتتراميبييتتتس، امتتت ،  ن رمتتتي  التتتوزراء ابميرك« فتتتورن بوليستتتي»وكتتتاو : قالتتت  مةبتتتس  -واشتتتنطن 

 بنيامين نتنياهو شا" مااد .
وأكتتد  أن الاتتد  السياستتيس لتترمي  التتوزراء ائستتراميبي فتتي اآلونتتس ابايتترت أثبتتت  أنتت  شتتا" انتهتتازي 

 من النو  ابسوأ، ويةه عبب الوويا  المتحدت أن تتوقف عن دع  سبوك  السيئ.
في ابسابيه ابايرت، أظهر نتنياهو مرت أاتر  أنت  ستيفعل أي  أم :وقال المةبس في عددها الصادر 

شيء من أةل الببتاء فتي الستبطس. حتتب لتو كتان هت ا ابمتر ستيؤدي  لتب  ضتعاف العالقتس ائستراميبيس 
بالوويا  المتحدت، وهي حبيفس  سراميل ابكثر أهميس، فإن  سوف يبو  ب لد. وحتب لو كان  لد يعني 

حتدث بستعار التنفط الاتا ، فإنت  ستوف يت هه  لتب البتا . ولتو كتان  لتد يعنتي الغر  في البا  مثبما 
البيتتتا  بإلبتتتاء كتتتّ  كبيتتتر متتتن ابكا يتتته التتتتي يمكتتتن بي شتتتا" لديتتت  مستتتتو  معبتتتول متتتن التتت كاء أن 

 يكتشفها، فإن  سوف يبو  بإلباء ه ه ابكا يه.
كتتأمر بتتديهي؛ هتتي أنتت  و  وأكتتد  أن النبطتتس الةوهريتتس لفهتت  شاصتتيس نتنيتتاهو والتتتي يةتته أن تأاتت ها

يهتتت  ستتو  بشتتيمين فبتتط: الببتتاء فتتي الستتبطس، والحفتتاظ عبتتب الستتيطرت ائستتراميبيس عبتتب أرد الةتتوون 
 وابراضي الفبسطينيس المحتبس.

آ ار صتتتد  كتتتاّل متتتن البيبتتتراليين  01وأشتتتار   لتتتب أن اونتصتتتار اونتاتتتابي التتت ي حببتتت  نتنيتتتاهو فتتتي 
. حيث كان  الحكمس التي يت  الترويج لها أثناء الحمبس اونتاابيس هي ائسراميبيين والمراقبين ابةانه

آ ار  3أن المتتواطنين العتتاديين يهتمتتون بالبضتتايا اوقتصتتاديس أكثتتر متتن البضتتايا ابمنيتتس، وأن اطتتاه 
المثيتتر لبةتتدل التت ي ألبتتاه أمتتا  الكتتونةر  ابميركتتي لتت  يفشتتل فبتتط فتتي  كستتاب  دفعتتس فتتي استتتطالعا  

نما   أثار بالفعل رد فعل عنيف لعالقات  المتضررت مه الوويا  المتحدت.الرأي، وا 
وأضاف  المةبس: بدا أن ابساليه البهبوانيتس التتي يمارستها نتنيتاهو، كمتا يستميها أحتد زمالمت ، لت  تعتد 
مةديس. ووفبا وستطالعا  الرأي ابايرت التي ت   ةراؤها قبل اونتاابا  بيو ، حصتل حتزه البيكتود 

. مبعتداً  24مبعدا، في حين حصل اوتحاد الصهيوني منافس  الترمي  عبتب  21تنياهو عبب بزعامس ن
 ولعل بباء نتنياهو في السبطس لفترت طويبس ةعبت  غير قادر عبب فه  ناابي !

 24/3/2102األيام، رام هللا، 
 
 دةحوارات سياسية عسكرية صهيونية حول التحدي الذي تفرضه حماس بغزة على الحكومة الجدي 

أصدر قامد المنطبس الةنوبيس في الةيش جسامي : ترةمس مركز دراسا  وتحبيل المعبوما  الصحفيس
ترةمانج أمرا عسكريا يبضي بإةراء تمرين مفاةئ ابتداًء من صباح أم  ابحد بمنطبس غالف 
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قطا  غزت، عبب أن يستمر حتب ساعا  البيل، وقد لوحظ االل التمرين حركس نشطس لبوا  الةيش 
 الطامرا ، وسما  أصوا  انفةارا .و 

فيما أعبن  الةبهس الداابيس الصهيونيس عن  ةرامها لتمرين يحاكي سبوط صواريخ في مناط  وسط 
ج سراميلج بما في  لد مدن جرأ  العين، ةنوبي الشارون، موديعينج، وسيالحظ حركس نشطس لبوا  

 ابمن االل التمرين.
مو  هرميلج عن اعتراف الةيش أايًرا بمحدوديس قدرات  وكشف المحبل العسكري الصهيوني جعا

العسكريس في مواةهس حركس حما  في قطا  غزت، بناًء عبب نتامج الحره ابايرت، وسير العمبيا  
العسكريس في البطا  صيف العا  الماضي، وهو ما يفرد تحديا  ةديدت سيواةهها رمي  الوزراء 

  الحكوميس الرابعس، ال ي يفضل دامًما المعارد العسكريس عبب الصهيوني جبنيامين نتنياهوج في وويت
المواةها  الدببوماسيس التي سير  منها الكثير االل وويت  الةديد، لكن  لن يبادر مةدًدا لشن حره 

 في المنطبس، وفي حال فرض  عبي ، فبن يغير قواعد البعبس.
حراكا أوروبيا وأمريكيا االل ابيا   فيما تحدث  أوساط صهيونيس أن الساحس الفبسطينيس ستشهد

ابسابيه وابيا  البادمس باتةاه حما  يبوده المستشار الةديد لبرمي  ابميركي لشمون الشر  ابوسط 
جروبر  ماليج، ال ي يتمته بعالقا  ةيدت مه أطراف عديدت في الساحس الفبسطينيس بما فيها حما ، 

وبي الصهيوني في واشنطن ضده، لكن ائدارت ابمريكيس تث  رغ  حمبس التشكيد الكبر  التي شنها الب
، وتبني آماو عريضس عبب صبت  بالحركا  ائسالميس اوستراتيةيسببدرات  التفاوضيس والبحثيس 

 بالمنطبس، ورؤيت  لدورها.
وأضاف : وفود دوليس زار  غزت االل ابسابيه الماضيس قبل اونتاابا  الصهيونيس، وحمب  رسالس 

ضحس بان المةتمه الدولي وج سراميلج مستعدون لبتوصل وتفا  حول مستببل غزت وحصارها، وا
 والكرت اآلن في المبعه الفبسطيني ليبرر مستببل العالقس وابوضا  في البطا .

وقال  محافل عسكريس صهيونيس أن الحره البادمس بين ج سراميلج وحما  في غزت حتميس تبريًبا، رغ  
، 2102ستا معنيس ب لد، ومه  لد لما ا من الممتوقه نشوبها، عبب اعتبار أن  بدايس أن الةهتين لي

تسود ج سراميلج حالس من الهدوء أما  الالعه الرمي  ال ي ااض  ضده عمبيا  عسكريس في صيف 
 ، ووصب  نبطس نهايس مؤقتس، ولن تتةدد.2104

لد  حركس حما  وج سراميلج أي نوايا وأضاف : وفًبا لتحبيل اارطس المصالح الكمبيس، ليس  هناد 
 اوستراتيةيسحالًيا، بةولس حره أمار ، لكن وفًبا لمسح البو  الناشطس والمؤثرت عبب اوعتبارا  

لالعبين، ونتيةس الةو الةماهيري العا  في غزت، مصر، كما تنعك  من االل مواقه التواصل 
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وفي ظل عد  وةود نيس ممشتركس، فإن  اوةتماعي، يتضح أن  في حال استمر  الظروف الباممس،
 الصرا  المستبببي الواضح أمر حتمي في كبتيهما.

 
 تصدير األزمة

وتساءل : في حين أن ج سراميلج اليو  موةودت في وضه متناقد، أو يشكل  لد لحما  تسويغ 
ةماهيري حالًيا لاود حره ضدها، في حين تمشير تحبيال  ابحداث وابهداف في غزت أن  

 كون هناد تحديًدا مواةها  عسكريس حتميس، في المستببل المنظور.ست
ونبب  عن ضابط رفيه المستو  في شعبس اوستابارا  العسكريس قول : لفه  الواقه السياسي في 

 غزت، عبينا التركيز في مستويي ن رميسيي ن يؤثران عبب حما :
ا عبيها، وأعبن السيسي مه تسبم  لسدت السياسس المصريس اآلا ت بالتببور وتر  في حما  تهديدً  -0

 الرماسس أن  لن يكون شيء اسم  ائاوان المسبمين في عهدي.
توازن البو  الداابي أما  السبطس الفبسطينيس، حيث ل  يت ، حتب البحظس، تطبي  اتفا   -2

فيها  المصالحس بين الضفس وغزت، وواضح أن  و يمكن تحبي  عودت السبطس لغزت، وابوضا  الصعبس
بعد الحره من شأنها أن تمصّعه ابمر عبب حما ، بسبه  نشاء شريط أمني عبب الحدود بين غزت 
وسيناء،  غال  المعبر وهد  بيو  في رفح، ورغبس النظا  المصري بالبضاء عبب حما ، وعد  

ها تحويل ابموال من قبل السبطس لحما ، وتةميد أموال الدع  من قبل الدول المانحس، تؤدي كب
 ئضعاف حك  حما  في غزت، وغضه وغبيان الشار .

وأضاف: توةد حالس سيمس في غزت بأنها عبب شفير اونهيار، وأشب  ببنببس يدويس نمز  منها صما  
ابمان، ورغ  أن حما  ليس  معنيس بحره، فإنها في ضامبس، وعبب منحدر زل  ةًدا، وقد تاتار 

 لتتاب" من الضامبس التنظيميس والنبد الةماهيري في غزت. بالنهايس أن تاود مواةهس مه ج سراميلج
ومن شأن تصعيد العمبيا  المسبحس من أنصار بي  المبد ، وردت فعل من قبل النظا  المصري، 
التي ستتضمن المزيد من الضغط عبب حما ، أن يؤديا لتفةر ابوضا  في غزت، وتوةي   لد 

 الغضه ضد ج سراميلج.
اء ومراكز اببحاث وصّنا  البرار في ج سراميلج يمحاولون سبر غور حما ، في حين ما زال الابر 

لب أين تتّة ، في ظّل المستةّدا  ابايرت في الشر  ابوسط، ويبرون في المستويين السياسّي  وا 
، ل  2104يوًما من الحره مه حما  في حره صيف  21وابمنّي، بأّن الةيش، واالل أكثر من 

ها، بالعك ، فالحركس واصب  قصف ج سراميلج حتب الدقيبس التسعين، كما و يتمّكن من كسر شوكت
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يمافي الصهاينس قببه  العمي  من تعاظ  قوت حما  العسكرّيس، وقد باشر  بترمي  ترسانتها العسكرّيس 
 مباشرت بعد أن  وضع  الحره أوزارها.

، التي أقامتها حما ، وماندو الككما أعره قادت الةيش عن اشيته  العميبس من البّوت البحرّيس 
في العم ، من  يال  في الةنوه وحتب رأ  الناقورت في  استراتيةيسوتهدف لضره منش   

الشمال، وصفوها بأّنها نف  طويل يمّتد من ةنوه ج سراميلج حتب شمالها، طبًعا مروًرا بمركزها، وه ه 
 ل تبّدًما في ه ا المةال.البّوت البحرّيس أمقيم  وتتدّره كما هو الحال في أكثر الدو 

 القناة األولى
23/3/2102مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3289الترجمات العبرية   

 
 خيارات الحرب والمصالحة حماس وفوز نتنياهو.. 

 عدنان أبو عامر
يمين مايبس آلمال الفبسطينيين، بن فوز ال 01/3ةاء  نتامج اونتاابا  ائسراميبيس التي ةر  يو  

يعني تكرار لسياسس ساببس من توقف المفاوضا ، واستمرار تةميد أموال الفبسطينيين، ومواصبس 
 حصار غزت.

موقف حما  من فوز جبنيامين نتنياهوج ةاء عبب لسان سامي أبو زهري الناط  باسمها متحدثًا 
التنكر لحبو  شعبنا جلبمونيتورج بأن جحما  و تفر  بين ابحزاه ائسراميبيس، بنه  متفبون عبب 

والعدوان عبي ، والمباومس قادرت عبب فرد المعادو ، وعبب قادت اوحتالل، أيًا كانوا، تبيي  مواقفه  
 بعد هزيمته  في غزتج.

 
 تجدد المواجهة

أن حما  ل  تتفاةأ من  06/3لكن  سماعيل هنيس نامه رمي  المكته السياسي لحما ، قال يو  
، بسبه الطبيعس الدينيس والسياسيس لإلسراميبيين، داعيًا لبناء استراتيةيس وطنيس اونتاابا  ائسراميبيس

 لبرد عبيها.
فيما قال عز  الرش  عضو المكته السياسي لحما ، في حديث جلبمونيتورج أن جحما  ماضيس في 
مشروعها في المباومس المسبحس بغد النظر عمن سيترأ  الحكومس ائسراميبيس، بن اونهيار 

لمرتبه لعمبيس السال  مه فوز نتنياهو، يؤّكد صوابيس نهج المباومس المسبحس، وفوزه يدّل عبب ميل ا
 المةتمه ائسراميبي لبتطرف.ج
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تصريحا  قادت حما  حول عد  اهتمامه  باونتاابا  ائسراميبيس موةهس لبرأي العا  الفبسطيني، 
لساعا  ابولب ئعالن نتامج اونتاابا  لكنها و تافي ايبس أمل ساد  بعد أوساط الحركس في ا

، بن حما  أراد  التأكيد عبب أن اسارت جنتنياهوج هي النتيةس الطبيعيس لبحره ابايرت 02/3فةر 
 .2104عبب غزت صيف 

ن ل  تعبن  لد، تاود صراعًا حبيبيًا مه جنتنياهوج بن  شن حربين عبيها في  ، 2102حما ، وا 
2104. 

سبوط  في اونتاابا  رسالس سياسيس وعسكريس لبفبسطينيين تصه في  وتوقع  حما  أن يكون
صالحها بأن المباومس المسبحس كفيبس بإحداث تغييرا  ةوهريس في الاارطس ائسراميبيس، لكن النتامج 

 ل  تكن كما أراد  حما .
حديث عن لكن أسامس حمدان مسؤول العالقا  الدوليس في حما  قال جلبمونيتورج أن  جمن المبكر ال

حره محتمبس عبه اونتاابا  ائسراميبيس، بن التهديدا  بشنها من باه المزايدا  اونتاابيس، لكن 
الحديث عن عدوان مسبح شامل مستبعد، بن الحره ابايرت فرض  عبب  سراميل احتياةا  كبيرت 

 ئعادت ترمي  قواتهاج.
ميبيس، و يافي قببها أن  عادت انتااه استبعاد حما  لشن حره عبب غزت عبه اونتاابا  ائسرا

جنتنياهوج مةددًا يعني أن ائسراميبيين منحوه تفويضًا ةديدًا لبتعامل العسكري مه حما  من ةديد، 
رغ  تكاليف الحره الباهظس عبب الةانبين، لكن ائسراميبيين بإعادت انتااه جنتنياهوج رأوا في  

 المرشح ابقو  لمحاربس حما .
بإةراء  22/3يد في قب  حما  من فوز جنتنياهوج  عالن الةيش ائسراميبي صباح ولعل ما يز 

 تدريبا  عسكريس عبب حدود غزت في  ا  اليو ، وتستمر يومًا كاماًل.
جحما  تتطبه لألحزاه  ن طاهر النونو، عضو الدامرت ائعالميس في حما ، قال جلبمونيتورج 

احدت تحكمه  تةاه الفبسطينيين، والايار ابوحد في ائسراميبيس من منظور واحد، بن سياسس و 
 مواةهتها هي المباومسج.

حما  قد و تغب  اببواه كبيًا أما  عبد صفبس سياسيس لوضه حد لبحروه المتةددت في غزت، 
فساح المةال أما  الفبسطينيين لتوفير حيات كريمس في غزت بالحد ابدنب،  لرغبتها بالتباط ابنفا ، وا 

سراميل لاللتفا  لتهديدا  أكثر اطورت من غزت في ائقبي  المشتعل حولها في لبنان وسوريا وحاةس  
يران.  وا 

 
 زيارة غزة
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عبب الصعيد الفبسطيني الداابي، انتهز  حما  فوز جنتنياهوج ودع  لتحبي  المصالحس مه فتح، 
واةهس نتامج اونتاابا  حيث طاله الرش  بحواره مه جالمونيتورج جبتعزيز المصالحس الفبسطينيس، لم

 ائسراميبيسج.
، رمي  السبطس محمود 02/3فيما دعا موسب أبو مرزو  عضو المكته السياسي لحما ، يو  

عبا ، لتجتطبي  المصالحس، بن ترسيخ الوحدت الفبسطينيس هي الرد ابمثل عبب الحكوما  
 ا كان الثمنج.ائسراميبيس، وفوز البيكود يستدعي من عبا  تطبي  المصالحس، مهم

كما دعا حسا  بدران المتحدث باس  حما ، في اتصال مه جالمونيتورج قيادت جفتح وتاا  قراٍر 
استراتيةي بتطبي  عمبي لبمصالحس، عبه نتامج اونتاابا  ائسراميبيس، ورس  استراتيةيس وطنيس 

 موحدتج.
طينيس بأن تبطه عالقاتها مه عودت المحادثا  مه السبطس الفبس ،06/3وقد اشترط جنتنياهوج يو  

 حما .
 دعوت جنتنياهوج ه ه بأنها ابتزاز ومحاولس وقحس لبتحريد. 20/3ووصف  حما  يو  

حما  تدرد ةيدًا أن عودت جنتنياهوج مةددًا لبحك  دافه قوي لبسبطس ئعادت الحديث عن المصالحس، 
ن لو كان الفوز اونتاابي لبضغط عبب  سراميل، واستادا  المصالحس كورقس ضغط عبيها، في حي

 من صالح جالمعسكر الصهيونيج، فربما ببي الحديث عن أي مصالحس مه حما  مةمدًا.
ابابار السيمس الواردت من  سراميل بفوز جنتنياهوج قد تحمل نتامج طيبس  أنومه  لد، تشعر حما  

تريد لحكومس الوفا  في السبطس لتةديد المصالحس معها، بن ابحمال زاد  عبب حما  في غزت، و 
أن تأا  عنها ه ه ابعباء، كي تببب بعيدًا عن صورت تحمل مسموليس ما يعيش  الفبسطينيون من 

 معانات متفاقمس في البطا .
وفور  عالن نتامج اونتاابا  ائسراميبيس، أعبن أحمد مةدوني، عضو البةنس التنفي يس لمنظمس 

د رسمي لبباء حما  بغزت، وستكمال المصالحس معها، ،  هاه وف22/3التحرير الفبسطينيس، يو  
 دون تحديد موعد لبزيارت.

مسمول فبسطيني كبير يتردد بصورت داممس عبب مكته الرمي  عبا ، رفد كشف هويت ، أكد 
جلبمونيتورج أن جالوفد سيرأس  عزا  ابحمد عضو البةنس المركزيس لفتح، وسيناقش مه حما  مبفا  

غزت، والتهدمس مه  سراميل، فالمصالحس ضروريس لمواةهس الضغوط ائسراميبيس،  اونتاابا  وموظفي
 وعودت اليمين لبحك ج.

بإرسال وفد فبسطيني لغزت لببدء في حوار شامل، لتحبي  المصالحس وبناء  06/3هنيس رحه يو  
 استراتيةيس فبسطينيس لبرد عبب اونتاابا  ائسراميبيس.
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تأثروا باونتاابا  ائسراميبيس، وقد عاش  حما  حراكًا سياسيًا فور با  واضحًا أن الفبسطينيين 
 عالن نتامةها، صحيح أن  لي  ب ا  حة  البب  ال ي عاشت  السبطس التي راهن  عبب اص  
جنتنياهوج، لكن حما  و تبدو في أريحيس كبيرت من اياراتها مه الرةل ال ي سيحك   سراميل في 

 رابعس في حيات .السنوا  البادمس لبمرت ال
وتبدو حما  في سرعس من الوق  ئبعاد شبح حره رابعس مه حكومس  سراميبيس ااض  معها حربين 

، وقد و يطرأ تغيير كبير عبب تركيبتها الحزبيس، ما يعني  مكانيس تةدد 2104، و2102ساببتين في 
 ه ا الايار ال ي ترفض  حما ، وتاشب أثمان .

التباط أي مبادرت  قبيميس ودوليس لتثبي  تهدمس طويبس ابمد  22/3يو  وفي  ا  الوق  أكد  حما  
 سنوا ، دون فصبها عن الضفس الغربيس. 2مه  سراميل في غزت تمتد 

23/3/2102المونيتور،   
 
 سياستها تقييمإدارة أوباما تعيد  

 هاني المصري
التصريحا  التي أدلب بها أعبن   دارت أوباما أنها ستعيد تبيي  سياستها  زاء  سراميل في ضوء 

نتنياهو أثناء الحمبس اونتاابيس،    تابب فيها عن التزام  بالدولس الفبسطينيس ال ي عبر عن  أثناء 
.  ولتبرير ه ا الموقف قال المتحدث باس  البي  2116العا  « بار  يالن»اطاب  في ةامعس 

سراميبيس، اببيد بأن واشنطن تؤمن بضرورت قيا  دولس فبسطينيس، بن ف ي قيامها مصبحس أميركيس وا 
 فضاًل عن المصبحس الفبسطينيس طبًعا.

نتنياهو « لتراةه»وحتب تعطي ائدارت ابميركيس ةديس لحديثها عن  عادت التبيي ، ل  يول أوباما اكتراثًا 
في اونتاابا  عن تابي  عن الموافبس عبب قيا  دولس فبسطينيس، وصّرح الناط  باس   نةاح بعد 

الاارةيس ابميركيس بأن  دارت  قد تمتنه عن التصوي    ا عرد مشرو  قرار عبب مةب  ابمن 
يعترف بالدولس الفبسطينيس، بل قد تعترف أميركا بالدولس الفبسطينيس من دون انتظار نتيةس 

 المفاوضا  وفًبا لبموقف ابميركي المعتمد من  فترت طويبس.
يدها، وما مغز   لد  ن حصل، وما هي السيناريوها  هل تمضي ائدارت ابميركيس في تهد

 المتوقعسا
السيناريو ابول، أن تتراةه واشنطن عن  عادت التبيي  واوكتفاء بفركس ائ ن التي قا  بها أوباما، 
مبابل تأكيد التزا  نتنياهو بالدولس الفبسطينيس، مه معرفتها ومعرفس الةميه بأن ه ا اولتزا  و معنب ل  

لبدايس، بن نتنياهو وضه شروًطا تعةيزيًس حتب يواف  عبب الدولس، تبدأ بضمان أمن  سراميل، من  ا
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وو تنتهي باوعتراف الفبسطيني بإسراميل كدولس لبشعه اليهودي.  وأضاف نتنياهو بعد تراةع  
، بن  عبي  اواتيار بين «حما »شروًطا ةديدت مثل ضرورت تابي أبو مازن عن شراكت  مه 

كما وضه شرًطا ةديًدا يتعب  بأن  سراميل و بد أن تؤّمن نفسها أمنييا «.  حما »اميل وبين  سر 
بشكل أكبر من الساب  بعد التغييرا  الكبيرت التي تشهدها المنطبس قبل الموافبس عبب قيا  الدولس. 

ل داال وقال نتنياهو حتب قبل تراةع   ن قيا  الدولس يةه أن و يمنه ح   سراميل في التدا
 أراضيها لحمايس أمنها.

رضاء ائدارت ابميركيس التي  عندما واف  نتنياهو عبب الدولس كان  لد من قبيل العالقا  العامس وا 
فشال  اكتف  ب لد ائعالن الشكبي، بالرغ  مما كان  تبو  ب  حكومس نتنياهو من رفد لبمبادرا  وا 

واب  الحبام  اوحتالليس والبانونيس وغيرها، لبمفاوضا ، والمضي في العدوان والتمييز العنصري 
ال ي و يببي الحد ابدنب من الحبو   -التي تستكمل  قامس أمرا واقعا يةعل الحل ائسراميبي 

 هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمبًيا. -الفبسطينيس 
سراميل والحزه ه ا السيناريو يعززه أن أوباما يعطي ابولويس لالتفا  مه  يران ال ي تعارض   

الةمهوري ومناصرو  سراميل بشدت، وو يريد أن يفتح ةبهس أار ، اصوًصا في ظل اقتراه انتهاء 
فترت  الرماسيس، فبو أن  فكر ب لد سيتعرد  لب ضغوط من حزب  ومن مرشحي حزب  لبرماسس، 

ييد مناصريها في وتحديًدا هيالري كبينتون التي تتا  مواقف مؤيدت ئسراميل، وو تريد أن تاسر تأ
 اونتاابا  الرماسيس البادمس.

وفي ه ا السيناريو تأا  ائدارت بنصيحس دني  رو  ال ي كته وأعاد مةدًدا آرام  ال ميمس بأن 
نما يةه التركيز عبب استعادت الثبس وتوفير الشروط  الوق  لي  وق  مفاوضا  وو وق  حبول، وا 

عمبيس من دون سال ، وأن « عمبيس السال » ن »مبولس المناسبس وستمناف المفاوضا ، فهو صاحه 
 «.الممكن  دارت النزا  ولي  حب 

السيناريو الثاني، أن يمضي أوباما وينف  تهديده، ويواف  عبب صدور قرار من مةب  ابمن يعترف 
ازن بالدولس، وقد يتضمن ةدوًو زمنًيا لبيامها، بن  يدرد أن عد  البيا  ب لد سيةعل الرمي  أبو م

غير قادر عبب اوستمرار بالوضه الحالي، وأن  سيمضي مضطًرا نحو تفعيل العضويس الفبسطينيس 
في المحكمس الةناميس، وتنفي  قرارا  المةب  المركزي باصو" وقف التنسي  ابمني، وتحميل 
عادت النظر في العالقس مه  سراميل، والمضي بالمصالحس  اوحتالل المسؤوليس عن احتالل ، وا 
لب  والمباومس الشعبيس والمباطعس؛ ما يعني أن ابمور في ه ا السيناريو مرشحس  لب تدهور شامل، وا 

 سراميبيس شامبس ستكون لها تداعيا  عبب كل المنطبس التي تشهد حروًبا  -مةابهس فبسطينيس 
 وانبساما  وتصاعًدا لظواهر التطّرف.
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طينيس أو اعتراف أميركا بالدولس ينطوي عبي   ن صدور قرار من مةب  ابمن يعترف بالدولس الفبس
ثمن فبسطيني كبير، يتمثل بأا  ه ا البرار المعايير ابميركيس والدوليس، مثل تضمين أي مشرو  قرار 

، واعتبار ابمن ائسراميبي أولويس ومرةعيس، والتابي الفعبي عن البرارا  «تبادل ابراضي»مبدأ 
« يهوديس»د تطبه ائدارت ابميركيس تضمين البرار بنًدا عن الدوليس باصو" قضيس الالةمين، وق

 سراميل مثبما ورد في مشرو  البرار الفرنسي،  ضافس  لب  ن  سيتراف  عبب ابرةح مه طبه بأن 
يتوقف التحرد الفبسطيني في المحكمس الةناميس، وعن أي مسعي لنز  الشرعيس عن  سراميل 

وبا  عبيها، ومحاكمتها عبب الةرام  التي ارتكبتها بح  ومباطعتها والسعي لعزلها وفرد العب
 الشعه الفبسطيني وح  ائنسانيس ةمعاء.

أي أّن ثمن مثل ه ا البرار أكثر من مكاسب  بالرغ  من أن  سيمصور عبب أن  انتصار كبير 
نون وتارياي.   ا ل  يكن البرار ال ي سيصدر عن مةب  ابمن تح  البند السابه، ويستند  لب البا

الدولي وقرارا  ابم  المتحدت باصو" البضيس الفبسطينيس مه ضمانا  دوليس بتفي ه؛ فإن  سيضاف 
 لب البرارا  واوعترافا  الدوليس الساببس التي هي في واد، وما يةري عبب ابرد من تبويد 

 .رآا ئمكانيا  الحل وةعل فر" قيا  دولس فبسطينيس أصعه وأصعه   ا ل  تكن مستحيبس في واد
بدع  قرار في مةب  ابمن يدين اوستيطان ويطاله بتةميده، ويدعو  لب  ابميركيسقد تكتفي ائدارت 

استمناف المفاوضا  عبب ه ا ابسا ، وبه ا توة   دارت أوباما ضربس افيفس لنتنياهو من دون أن 
 تغير سياستها المعتمدت.

د النظر عن اعتراف أوروبي بالدولس الفبسطينيس، السيناريو الثالث، أن تكتفي ائدارت ابميركيس بغ
 وفرد بعد العبوبا  التي هدد  أوروبا بتنفي ها ضد  سراميل وانتظار مفعولها عبب  سراميل.

 ن أي سيناريو يمكن أن يحدث، سواء   ا كان ةيًدا أو سيًما، أو بين بين و يمكن اوستفادت من  أو 
ني مستمًرا، وما يؤدي  لي  من أضرار لي  لها حدود عبب درء أضراره ما دا  اونبسا  الفبسطي

عبد هدنس لمدت ام  سنوا  بين  من مبادرتالبضيس والشعه. في ه ا الصدد و بد من الح ر 
عادت تشغيل  جحما ج سراميل و قبيميس ودوليس، مبابل فتح المطار وا  التي تسو  لها أطراف عربيس وا 

نبسا  وتحويب   لب انفصال، وتمكين  سراميل من التابي عن الميناء، ما يعني عمبييا تعمي  او
 مسؤولياتها بوصفها قوت احتالل عبب قطا  غزت.

وفي ظل اونبسا  ستتمكن حكومس نتنياهو وغيرها من استيعاه أضرار أي قرار سيصدر عن مةب  
حه البوت عبب ابمن، أو أي اطوت ستتا ها ائدارت ابميركيس أو اوتحاد ابوروبي، بنها هي صا

ابرد، فإ ا ل  يكن أي تحرد دولي يشارد في  ةميه ابطراف المعنيس، بما فيها ةميه الدول 
الكبر  وائقبيميس في  طار ابم  المتحدت، وعبب أسا  تطبي  البانون الدولي وقرارا  ابم  المتحدت؛ 
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ياًل، وينتب" بشدت من سنببب ندور في دوامس  دارت الصرا  ولي  حب ، وا  ا وةد حل فسيكون هز 
الحبو  الفبسطينيس، ويبي  دولس مسخ و تمبد من مبوما  الدول شيًما، وغرضها ابساسي نز  فتيل 

، وتةسد مشروًعا «يهوديس»البنببس الديمغرافيس من االل منه قيا  دولس واحدت تكون في البدايس دولس 
س ديمبراطيس بأغببيس عربيس بعد تفكيد استعمارًيا ودولس تمييز عنصري، وستتحول بالنضال  لب دول

 وهزيمس المشرو  اوستعماري اوستيطاني العنصري.
استناًدا  لب  لد، يةه أن تكون ابولويس وستعادت الوحدت، اصوًصا في ظل تصاعد التحديا  
والمااطر والمؤامرا  التي تتعرد لها البضيس الفبسطينيس.  فالوحدت وحدها يمكن أن تببي البضيس 

يس، وتوفر مبوما  الصمود والتواةد البشري، وتببل ابضرار والاسامر، وتحبط الماططا  ح
 ائسراميبيس، بحيث يمكن أن تتحول المااطر  لب فر".

نع ،  سراميل بتطرفها وعنصريتها تستعدي المزيد من الدول، وتزعج حتب حبيفها ابكبر في واشنطن، 
بفامها والتناقضا  داال  سراميل، ولكن من دون حسابا  وعبينا أن نشةه التباعد بين  سراميل وح

ااطمس وأوها  وقع  البيادت الفبسطينيس تح  تأثيرها ردًحا طوياًل، ودفه الشعه الفبسطيني ثمنها 
في  سراميل، « سال »غالًيا، مثل وه  التمييز بين ابحزاه ائسراميبيس عبب أسا  أن هناد معسكر 

ن آارها نتامج اونتاابا  ائسراميبيس أن  غير صحيح، ووه  التمييز بين وه ا ثب  بالتةربس التي كا
 ابحزاه ائسراميبيس والشعه ائسراميبي.

آن ابوان ئدراد أن المزايا التي يتمته بها ائسراميبيون وابيديولوةيس والسياسا  التي يتبنوها تةعل 
و يمكن أن يأتي سو  من الضغط البوي  من الصعه ةًدا تغيير  سراميل من الداال. التغيير فيها

المتصاعد من الاارم، ال ي يمكن أن يؤدي  لب زيادت حدت التناقضا  وببورت معسكر سال  حبيبي 
 مناهد لبمشرو  اوستعماري اوستيطاني.

وو بد من التابي عن وه   مكانيس  قامس الدولس عن طري  المفاوضا  الثناميس برعايس أميركيس انفراديس 
إثبا  حسن النيس والةدارت وبناء المؤسسا ، والتنازل عن وحدت البضيس والشعه وابرد عبر ب

اوعتراف بح   سراميل بالوةود، وفي ظل التنسي  ابمني، والتبعيس اوقتصاديس، ونب  المباومس 
سيء الصي  والسمعس،  ضافس  لب « تبادل ابراضي»والتابي عنها قبل أن تحب  أهدافها، ومبدأ 

ال ي يضه الحل بيد  سراميل، وكل ما « حل عادل متف  عبي  لبضيس الالةمين»الموافبس عبب صيغس 
 الكارثس التي نعيش فيها.  لبوانتهب  لي  وأد  ِبن ا « اتفا  أوسبو»تضمن  

 هناد تحديا  ومااطر ومؤامرا ،  و أن هناد فرًصا كبيرت عبب الفبسطينيين أن يحسنوا استادامها.
24/3/2102، رام هللااأليام،   
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 فوز نتنياهو ومعضلة عباس 
 صالح النعامي
تمثل نتامج اونتاابا  ائسراميبيس تحديًا كبيرًا لرمي  السبطس الوطنيس الفبسطينيس، محمود عبا ، 
وبرنامة  السياسي ال ي ما زال يتشبث ب ، وستفضي  لب تببي" هامش المناورت المتاح ل   لب حد 

مثير حبًا أن يعود عبا   لب شعاره الشهير جالبديل الوحيد عن المفاوضا  هو كبير. وسيكون من ال
المفاوضا ج، بعد أن أعبن رمي  الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، المحتفي بانتصاره الكبير، أن  
لن يسمح بإقامس دولس فبسطينيس، فإسراميل، بعد اونتاابا ، تريد، بكل بساطس، شطه كبمس 

ن قامو  التداول بينها وبين السبطس الفبسطينيس. ل ا، ل  يكن مستهةنًا أن يسار  شركاء جانسحاهج م
نتنياهو الةدد والبدماء بالمطالبس بتضمين برنامج الحكومس المبببس بنودًا تدعو لي  فبط  لب اولتزا  

أكثر من بعد  السماح بإقامس دولس فبسطينيس، بل أيضًا ض  المناط  المصنفس جمج، والتي تشكل 
من الضفس الغربيس، ئسراميل.  لب ةانه  لد، تر  قو  اليمين أن  يتوةه سحه كل  61%

ماططا  التهويد واوستيطان من ابدرام، ووضعها موضه التنفي ، ئسدال الستار عبب جحل 
ا  الدولتينج بشكل عمبي. كان  زيارت نتنياهو مستوطنس جةبل أبو غني ج، قبل يو  من  ةراء اونتااب

 ا  دولس ااصس، حيث أوضح فيها أن ه ا المشرو  يمثل  ضافس نوعيس لماطط جالبد  الكبر ج، 
الهادف  لب تغيير الواقه الديموغرافي في البد  والضفس الغربيس بشكل كبير. لكن التحدي ال ي 

نتصار، سيواة  عبا  و يتوقف عند ه ا الحد، فبو  اليمين الصهيونيس العاةزت عن مباومس سكر او
تعد العدت ئحداث تغيير ةوهري في كل ما يتعب  بالتعاطي الصهيوني مه المسةد ابقصب. فبد 
انبسم  ابحزاه اليمينيس، بشبيها العبماني والديني، في تعهداتها لبةمهور ائسراميبي بشأن مستببل 

الزماني في التعاطي مه المسةد ابقصب، فبعضها تعهد بتمرير مشاريه قوانين تضمن التباس  
ن كان ه ا و يكفي، فإن قو   الحر ، وبعضها اآلار تعهد بسن قوانين لضمان التباس  المكاني. وا 
اليمين تستعد ئداال تغييرا  دستوريس وبنيويس عبب مؤسسا  الكيان الصهيوني وهياكبها بما يسمح 

طينيي الداال. فعبب لها بإمضاء سياساتها تةاه الفبسطينيين في الضفس الغربيس وقطا  غزت وفبس
سبيل المثال، تةاهر ه ه البو  بنيتها  داال تعديال  عاةبس تنظ  عمل المحكمس العبيا، لمصادرت 

 حبها في اوعتراد عبب أي مشاريه قوانين عنصريس تسن لمعاقبس الفبسطينيين.
ًا، وو   ن، با  العنوان عبب الةدار بكل وضوح، وصار التحدي ال ي يواةه  عبا  واضحًا وةبي

يمكن مواةهت  بأنماط وآليا  التحرد الساببس. فب  يكن سرًا أن عبا  راهن عبب فوز تحالف يسار 
الوسط، لكي يعفي نفس  من اطر المواةهس المباشرت مه حكومس اليمين، فبد أعد العدت لبتراةه عن 

الن عن فوز ماططات  لبتوة  لألم  المتحدت واصوصًا لمحكمس الةنايا  الدوليس، بمةرد ائع
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تحالف يسار الوسط، حيث  ن وةود حكومس تمثل ه ا التحالف كان سيبرر العودت لدوامس 
المفاوضا  العبثيس الالنهاميس.  ن أكثر ما عك  رهان عبا  عبب فوز اليسار الصهيوني حبيبس أن  
 لي  فبط ضره بعرد الحامط توصيس المةب  المركزي الفبسطيني بوقف التعاون ابمني التي
صدر  قبل عشرت أيا  من اونتاابا ، بل تعاظم  مظاهر ه ا التعاون بعد صدور ه ه التوصيس، 
بن عبا  اشي تنفي  فصامل فبسطينيس عمبيا  ضد ةنود اوحتالل ومستوطني  في الضفس 
الغربيس، تؤثر عبب فر" اليسار الصهيوني بالفوز. وه ا ما يفسر حمال  اوعتبال الواسعس التي 

دت حركتي حما  والةهاد ائسالمي في ةميه مناط  الضفس الغربيس. ومما يفاق  معضبس طال  قا
عبا  حبيبس أن  لن يكون بوسع  الت ر  بالضغوط ابميركيس عبي ، من أةل التعايش مه الحكومس 
اليمينيس الةديدت في  سراميل. فبد كان الرمي  بارد أوباما شاصيًا هو من أكد، بشكل و يببل 

ل، أن  و يمكن قبول المواقف التي عبر عنها نتنياهو وشركاؤه في اليمين. ل ا، با  عبا  التأوي
 مطالبًا باستاال" العبر، بعد ما أسفر  اونتاابا  ائسراميبيس عما أسفر  عن .

وقد ظل عبا  يبول  ن التعاون ابمني مه  سراميل ياد  المصالح الوطنيس العبيا لبشعه 
ن أن يواصل تبني ه ه المبولس، حتب بعد أن أعبن نتنياهو أن  لن يسمح بإقامس الفبسطيني، فهل يمك

دولس فبسطينيس، وفي ظل ماططا   سراميل لض  معظ  الضفس الغربيسا هل يعبل أن ، في الوق  
ال ي تنبد في  الةرافا  الصهيونيس عبب ابراضي الفبسطينيس وتسويتها، تمهيدًا لبناء مزيد من 

ن يواصل ممثبو ةيش اوحتالل وأةهزت السبطس ابمنيس التاطيط لمزيد من الحمال  المستوطنا ، أ
ابمنيس المشتركس ضد المباومس الفبسطينيس، كما يحدث اآلنا وهل يعبل أن يتواصل التعاون ابمني، 
في الوق  ال ي ترفد  سراميل تحويل عوامد الضرامه لازانس السبطس الفبسطينيس، ما ةعل موظفي 

فبط من رواتبه ، مه العب  أن وزارت الماليس التابعس لبسبطس تفيد بأن  %61س يحصبون عبب السبط
مبيار دوور. ناهيد عن رفد  001مةمل ما استول  عبي   سراميل من أموال فبسطينيس يصل  لب 

 بشبكس المياه. وما ا بشأن التوة   لب 61ربط مدينس روابي، أول مدينس فبسطينيس تبا  بعد العا  
المحافل الدوليس ومحاسبس  سراميل أما  محكمس الةنايا  اصوصًا. صحيح أن عبا  كان يتمنب أن 

 تسفر اونتاابا  ائسراميبيس عن نتيةس أار ، تعفي  من تبعا  مواةهس ردت ال
فعل ائسراميبيس عبب أي تحرد يتا ه ضدها، لكن هل يعبل أن يتراةه عبا  عن ه ه التحركا  

 لمواقف التي عبر عنها اليمين ائسراميبياتحديدًا، بعد ا
ساعس الحبيبس أزف ، وسيكون عبب عبا  مواةهس تبعا  الواقه الصعه، عبب الرغ  من أن التةربس 
دل  عبب أن عبا  و يبج داممًا  لب اوستاالصا  المطبوبس،  و أن  و يوةد ما يبرر ترف التردد 

تاريخ نساس مشوهس بنطوان لحد، عبي  أن يوقف التعاون واورتباد. وا  ا كان و يريد أن ي كره ال
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ابمني مه اوحتالل، وأن يسار   لب  نةاز المصالحس الوطنيس، بالتواف  عبب برنامج وطني، يضمن 
البواس  المشتركس التي يمكن أن يةمه عبيها الفبسطينيون. ويمكن التواف  عبب ايار المباومس 

وتةميد العمل المسبح، من أةل استغالل قوت الدفه الناةمس عن  السبميس والدببوماسيس والشعبيس،
 انكشاف عنصريس النابس الصهيونيس وشوفينيتها.

24/3/2102، العربي الجديد، لندن  
 
 الوهميالسالم  

يوسي كوبرفاسر   
 أصبح بدأ  الصهيونيس كأمر غريه وانته  كأمر غريه... في البدايس بد  لنا كبدر واون »

في وطن  –. نحن واليهود سنحر" عبب تصفيتها كي نعيش بعدها مثبما عشنا قببها نهايتها قدرا
 واسه، يع  ايره الةميه ويبسط ظل الاير، المحبس، والمساوات عبب الةميه. 

لطبعس العا  « بدايس ونهايس –الصهيونيس »ه ه هي االصس الفصل النهامي من كتاه محمود عبا  
مرت في العا   بول. وكان الكتاه نشر ابنترن زن عبب ما أبو، الموةودت عبب موقه 2100
0611. 

المتواصبس  ائسراميبيسرغ   لد يعتبد الكثيرون بأن النزا  مه الفبسطينيين يتركز في مسألس السيطرت 
الساحبس  ابغببيس، وياتارون تةاهل أن  من ناحيس 0661التي احتب  في العا  « المناط »عبب 

 النزا  هو عبب مةرد وةود الدولس البوميس لبشعه اليهودي. من الفبسطينيين، فان 
 :أسا امسس مبادئ   لب ابايرينويستند فكر 

 و يوةد شعه يهودي. اليهوديس هي دين، ولي  قوميس وله ا فبي  لبيهود ح  تبرير المصير. -
يهوديس هنا،  ، وعبي  فال مبرر لمطالبته  بدولس«بالد  سراميل»ل  يكن لبيهود أبدا سيادت في  -

 وبالتالي فان ااتفاء دولس  سراميل هو أمر حتمي.
التاب" منه . و مبرر ليحتمل   لب ابوروبيوناليهود ه  مابوقا  رديمس، وبالتالي فبد سعب -

 وأنسال الكنعانيين. ابزلالبالد من   أصحاهوةوده  الفبسطينيون بال ا ، 
يس، بما في  لد الكفاح المسبح، اونتفاضس الشعبيس، كل أشكال الكفاح لتسريه ااتفاء  سراميل شرع-

بأدنب كبفس ممكنس.  ائنةازا التي تضمن اقصب  ابدوا والنشاط السياسي. وينبغي دوما تفضيل 
واآلن يةه التركز عبب المعركس السياسيس والبانونيس، واونتفاضس الشعبيس )بما في  لد ممارسس البوت 

 دون استادا  السالح الناري(.
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تطاله  أنالفبسطينيون ه  ضحايا  سراميل والغره، وعبي  فبي  له ه الةها  الح  في  -
 انتباد وسامل عمبه . أوالفبسطينيين بتحمل المسؤوليس عن أفعاله  

انطالقا من اولتزا  به ه المبادئ رفد عبا  الصيغس التي عرضها ابميركيون قبل سنس كأسا  
 كدولس يهوديس.  بإسراميلا تضمن  عمبيا اعترافا وستمرار المفاوضا ، و لد بنه

نحن متمسكون بالعهد وو نزال عبب الوعد. نحن نحمل »مؤيدي :  أما را  هللا أعبن   لبومه عودت  
 «.ولن يكون أي تنازل عنها ابمانس

كان    ادولس   قامسكان واضحا لمستمعي  بأن الرسالس هي أن الفبسطينيين يواصبون تفضيل عد   
كالدولس البوميس لبشعه اليهودي، ما يعني التنازل عن اولتزا   بإسراميلينطوي عبب اوعتراف  ابمر
 دولس فبسطينيس عبب كل ارد فبسطين. بإقامس

 . ابساسيسالتحريد المستمر لبةمهور الفبسطيني يستهدف تثبي  ه ه المبادئ   ن
وف النما م من التحريد من ةانه آأي  ر  وبسفينسب  المتابعس لبموضو   ابايرتوفي السنوا  

 السبطس الفبسطينيس ورميسها. 
في غزت، فان كل تنازل سيكون غير  رأيناسال  حبيبي، ومثبما   قامسفي مثل ه ا الوضه و يمكن 

 لتوسيه الةهود لتحبي  الهدف النهامي. أساساقابل لبتراةه وسيشكل 
في البالد وفي العال  التمسد بالوه  وكأن النزا  هو  وبالتالي لما ا، كما يواصل الكثيرون والطيبون

، من االل مزيد من  سراميلبوسه  أنا  لما ا يبدو له  0661التي احتب  في  ابراضيعبب 
تاب  ظروفا تسمح بالتبد  نحو السال ا يبدو أن  ينب" بعضه  معرفس الواقه المرير  أنالتنازو ، 
 عندما يصفعه  عبب وةوهه . اوعتراف ب  حتب  ابارونفيما يرفد 

يكون ثمس أمل  أنويعك  ه ا الرفد التاوف من أن  و يوةد في الواقه  سناد وعتبادنا بأن  يةه 
 ويةه أن يكون ثمس حل، وان الفبسطينيين، مثبنا، يريدون السال ، اوزدهار، وتحبي  ال ا .

لتغيير « الضحيس الفبسطيني»الضغوط عبب  أنالاوف من  أيضارفد اوعتراف بالواقه يعك    ن
 تصعيد العنف.   لبمه  سراميل ويؤدي  ابمنيالمبادئ الامسس سيشةعه  فبط عبب الم  بالتنسي  

عن اومتنا  عن اوعتراف بأن الطري  ال ي سرنا في  عشرين سنس كان  أيضاولعل الرفد يعبر 
اه النزا  عبب منظومس مفاهي  اطأ استراتيةيا ةبب ثمنا دمويا وافف عن الفبسطينيين لتثبي  اط

 تاد  قضيته .
لسنا الةانه المح ، بطموحنا لبسال   أنناقد نكون الةانه البوي في النزا ، ولكن ه ا و يعني 

 الةانه الحكي .  أيضا؛ وه ا و يعني أننا و يمكننا أن نكون أيضاالحبيبي 
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لةها  البراغماتيس في المنطبس ولكن  و وا  سراميلالةديد يوةد مكان لبتعاون بين  ابوسطففي الشر  
 أفكارفي عرد  أو، «بمبادرت السال  العربيس»يستدعي الاضو  لبمطاله التي تظهر في ما سمي 

 مشابهس يطرحها ةنراو  السال  الوهمي، والتي تعرد أمن دولتنا لباطر.
« هآرتس»  

24/3/2102، األيام، رام هللا  
 
 :ةر صو  

 
 اب  عبب قبر والدتها و يطفبس فبسطينيس تحتفل ب

 23/3/2102 مصر، الشعب،
 
 


