
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 الحية: االتفاق مع الحمد هللا على تشكيل لجنة مشتركة لحل كل إشكاليات قطاع غزة
 ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا منذ بداية األحداث في سورية 1050 مجموعة العمل:

 "إسرائيل"تنذر بمواجهة شرسة مع  أوروبيةتوصية  40يديعوت أحرونوت: 
 يكلف نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة فلينير 

 واآلفاق والتحديات" في بيروت "المصالحة الفلسطينية ًا حولمؤتمر مركز الزيتونة ينظم 

الحمدددددد هللا فدددددي غدددددزة: جئندددددا لتكدددددري  
المصالحة واسدتئناف حدوار وطندي شدامل 
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  :الزيتونة أخبار
 2 واآلفاق والتحديات" في بيروت "المصالحة الفلسطينية ًا حولمؤتمر مركز الزيتونة ينظم   

 
  السلطة:

 9 طالب القمة العربية المرتقبة بإحياء مبادرة السالمالقيادة ست ياسر عبد ربه:  
 01 : نرفض الفحص األمني لموظفي غزةالنائب يحي موسى  
 01 13تؤجل محاكمة رئي  المجل  التشريعي عزيز دويك للمرة  "إسرائيلية"محكمة   
 00 الحمد هللا يوّقع مع االتحاد األوروبي اتفاقية لدعم مناطق "ج"  
 00 : التعاون األمني يخدم قيادة السلطة الفلسطينيةمركز دراسات إسرائيلي  
 02 مذكرة تفاهم لتعزيز عمل مراكز الشرطة المجتمعية 30شرطة جنين توقع   
 03 لفلسطيني على حافة الخطرجهاد الوزير: احتجاز عائدات الضرائب يجعل االقتصاد ا  
 03 جراء عدوان غزة األخيرمن إجمالي خسائره % 5"االقتصاد": تعويضات القطاع الخاص لم تتجاوز   
 03 لألسواق الفلسطينية اإلسرائيليةلمنع تدفق المنتجات  إجراءات"االقتصاد" تطبق   

 
  مة:المقاو 
 04 الحية: االتفاق مع الحمد هللا على تشكيل لجنة مشتركة لحل كل إشكاليات قطاع غزة  
 02 : المباحثات مع السويسريين مستمرة لحل مشكلة الموظفينحما   
 06 من جودة" تخرج وحدة االستشهاديين جنوب القطاعمجموعات الشهيد "أي "كتائب األقصى"  
 06 اإلسرائيليلمشاركته في صد العدوان  كتائب القسام عامًا لعنصر من 15السجن   
 01 حما : فتح تحاول "عرقلة" مهمة الحمد هللا في غزة  
 01 رات إسرائيلية: حما  حفرت أنفاق جديدة قرب الحدود بغزةتقدي  
 08 حما : تصريحات الحمد هللا تكري  لسياسة التمييز بين الموظفين  
 09 تهدئة" اإلعمار" مقابل تخفيف الحصار حما من عرض على هو سيري  :حمد يوسفأ  
 21 ومجموعة من القوى اإلسالمية تبدي استيائها من فوز نتنياهوحما  لبنان:   
 20 حما  تطلق حملة تطوعية لمساندة مزارعي غزة  
 22 فتح تفوز في انتخابات جامعة القد  بمشاركة "ضئيلة"": قد  بر "  

 
  :اإلسرائيليان الكي

 22  يكلف نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة فلينير   
 24  وحدة استيطانية بالقد  1500نتنياهو يعلن تجميد بناء   
 24 أزمة في المحادثات بين نتنياهو وبينيت  
 22 "الليكود" يسعى لتعيين أحد أعضائه رئيسا لد"الكنيست"  
 22 ناشط يهودي: الضفة "غير محتلة" واستيطانها "مشروع"  
 26 جنود إسرائيليين اثر انقالب مركبتهم قرب غزة أربعةإصابة   
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  :األرض، الشعب

 26  ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا منذ بداية األحداث في سورية 1050 مجموعة العمل:  
 21 مخيم الجلزون: استشهاد شاب أصابه رصاص االحتالل قبل أسبوع  
 21 اليوم من النقب بالقرى البدوّية تنطلق "مسيرة االعتراف"  
 28 هيئة األسرى: تعذيب األطفال وحشية ما عادت ُتحتمل  
 28  على إغالقه عاماً  15المدخل الشمالي للخليل بعد فتح تسلطات االحتالل   
 28  ألقصى بحراسة أمنية مشددةيقتحمون ا مستوطناً  75"قد  بر ":   

 
  : صحة
 29 بمشاركة أطباء وجرّاحين دوليين "مؤتمر الجراحة الفلسطيني التركي األول"غزة تستضيف   

 
  مصر: 
 31 وائل عطية: ال لدولة فلسطينية في قطاع غزةالمصري السفير   

 
  األردن: 

 31 وزير األوقاف: زيارة القد  تبّين أحقية المسلمين في هذا المكان المقد   
 30 ال تحتاج المياه "إسرائيل"الزعبي: مشروع ناقل البحرين يظلم األردن.. وميسون   

 
  عربي، إسالمي:

 30  سان الفرنسي والفلسطيني يشاركان في المسيرة الدولية المناهضة لإلرهابالرئيتون :   
 32 الدولي يرجئ إعالن حكم الشرع في زيارة المسلمين إلى القد  واألقصىاإلسالمي مجمع الفقه   
 32 "إسرائيل"عة المنتدى االجتماعي الديمقراطي العربي يوصي بمقاط  
 32 "المبادرة الُعمانية" توزع مساعدات نقدية بغزة  

 
  دولي:
 33 "إسرائيل"تنذر بمواجهة شرسة مع  أوروبيةتوصية  40يديعوت أحرونوت:   
 36 ار اإلسرائيلي في المستوطنات من الضمانات الماليةتدر  خصم حجم االستثم الواليات المتحدة  
 31 أثناء الحرب في غزة الصيف الماضي "جرائم حرب"العفو الدولية: جماعات مسلحة فلسطينية ارتكبت   
 31 في القد  التهويدشركة فرنسية تنسحب من مشروع القطار الهوائي   
 38 من األلمان يؤيدون االعتراف بدولة فلسطين %71استطالع:   

 
  :تقرير
 38 مخاوف من بدء العد التنازلي الشتعال الموقف الميداني في الضفة والصدام مع السلطةتقرير صهيوني:   
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  حوارات ومقاالت:

 40 د. فايز أبو شمالة... لماذا ترفضون هدنة مع غزة؟  
 43 ماجد كيالي... شبهات الدعم المالي.. الحالة الفلسطينية نموذجا  
 41 جون جات راتر... االتحاد األوروبي وفلسطين: شراكة وجوار  
 49 بن كسبيت ...التطاول على أوباما.. حان دفع الثمن  

 
 20 :كاريكاتير

*** 
 
الحمد هللا في غزة: جئندا لتكدري  المصدالحة واسدتئناف حدوار وطندي شدامل ومشدجع ويجدب تسدليم  
 معابرال

وفززوي ولززول   أمززس  تعدززد يسززيس الززوزيات الززدكتوي يامززي ال مززد ه :وفززا –عبززد الدززادك عوكزز   –غززز 
قطززاغ غززز  قادمززا مززن يام ه عبززي معبززي بيززت  ززافون عايززيزع  بال ةززاف عطززي و ززد  الدولززة الةطسززطيفية  
مؤكززدا افزز  جززات بتوجيدززات مززن الززيسيس م مززود عبززاس لتكززييس الملززال ة الةطسززطيفية  وطززي لززة ة 

   شيت.غيي يجعة  لت قيق الشياكة الكامطة بت م  المسؤولية في ك إلياالفقسام 
وبين يسيس الوزيات أن من أهم القضايا التي سزيعالجدا خز   زيايتز   قضزية المزوفةين المزدفيين التزي 
تبطويت بعد اتلاالت واسعة أسدمت في  طدا  وقا : وضعفا خطزة وطفيزة ال تزوات قضزية المزوفةين 

القززوافين وفززي   وال كومززة تتعامزز  مززا هززة  القضززية ضززمن الطززواس  و واإلفلززا بمززا ي قززق لدززم العدالززة 
إطاي اتةاق القاهي   وهة  الخطة تطالب بعود  جميا الموفةين لعمطدم ل لي المستفكةين  وبعد ةلك 

  ما التيكيز عطي اللز ة 2112سيجيك إعاد  تعيين اآلال  من الموفةين الةين عيفوا بعد  زييان 
 غبين في ةلك.والتعطيم  وتقديم المكافآت والت ةيزات والتقاعد المبكي لطموفةين اليا 

وأكد ال مد ه باسم اليسيس وال كومة  أفدم لن يتيكوا أ دا من الموفةين في عالشايغع  وقا : عسزفجد 
فزز  ال يمكززن لدززةا ال زز  أن يكتمزز  أو يت قززق دون تسززطيم المعززابي   طززوال لجميززا المززوفةين المززدفيين  واك

ة  كمقدمزة ال بزد مفدزا ل زد الزدو  ل كومة التوافزق الزوطفي لتمكيفدزا مزن إطز ق العفزان لعمطيزة م سسز
 عطي الوفات بالتزاماتدا إلعاد  إعماي غز ع.

غزيب مديفزة  إقامتز وقا  ال مد ه فزي مزؤتمي لز ةي عقزد  فزوي ولزول  لةفزدق االيكميزد  يزد مقزي 
المتةاقمززة التززي يعيشززدا شززعبفا تتططززب مفززا التو ززد وااللتةززا   ززو  القيززاد   اإلفسززافيةالمعافززا   إنع :غززز 
واالفتلززاي ل قززوق شززعبفا  أيضززفااال ززت   عززن  إلفدززاتطفيززة وعطززي يأسززدا الززيسيس م مززود عبززاس  الو 
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مدمزة وطفيزة كبزيس فسزعي فيدزا  أمزام إففزاالعادلة  ومقدياتفا والمضي قدما في تكزييس الو زد   مضزيةا 
 لطي لة ة االفقسام ب  يجعة. مؤكدا عطي اف  ال يمكن االستس م ل فقسام.

لتمكيفدززا  الوفززاق يتططززب تسززطيم المعززابي لط كومززة ومسززؤولية جبايززة الضززياسب ل كومززة هززةا  إنوقززا :ع 
ط ق  غز ع.  إعماي إعاد العفان لعمطية م سسة  قيقية بفات  ل د الدو  عطي  واك
زات   إسزياسي الضياسب من قبز   أموا المالية الخافقة التي تعافي مفدا ال كومة جيات ا تجاز  األزمة واك
موازفة طوايئ واستمياي لي  اليواتب والفةقات التشغيطية وفق الخطة المتبعزة  إقياياف  جيس  أوض 

غززز  وتخلززي   إعمززاي إلعززاد مطيززون دوالي  811يلززد مبطزز   إلززي إضززافة  %61 أشززديمفززة ث ثززة 
مطيون لطمشاييا التطوييية. مقزدما الشزكي لكز  مزن السزعودية والكويزت  311المساعدات لطم تاجين  و

 .مبالتزاماتد اسدمإيةوقطي عطي 
يجززادولززيافة شززبكات الكديبززات  الت هيزز  إعززاد ال كومززة تعمزز   اليززا عطززي  أنوبززين  ال طززو  لتةعيزز   واك

 م طة التوليد و   مشكطة افقطاغ التياي الكديباسي.
القطاغ ال بيزب  أموياليسيس عباس يتابا كافة  أنيسيس الوزيات يامي ال مد ه  أكد  أخيسمن جدة 

لن فقب  بةل  غز  عن الضةة  وافز  لزن تكزون دولزة فطسزطيفية  اليسيس   يسالة باسم عن كثب  ووج
 وا د  وعالمتدا القدس تضم غز  والضةة بما فيدا القدس.

وب ززد يسززيس الززوزيات يامززي ال مززد ه  مززا وفززد مززن  يكززة عفززت ع بيساسززة يسززيس الديسززة القياديززة العطيززا 
عبة التززي يعافيدززا المواطفززون فززي غززز   جززيات ال لززاي لط يكززة فززي غززز  زكييززا األغززا  األوضززاغ اللزز

 واكغ ق المعابي.
ودعا عضو الديسة القيادية العطيا ل يكزة عفزت ع فزي غزز  الفاسزب فيلز  أبزو شزد   فزي االجتمزاغ الزةك 
عقزززد فزززي مقزززي إقامزززة يسزززيس الزززوزيات بغزززز   ب ضزززوي أعضزززات مزززن  كومزززة الوفزززاق الزززوطفي  إلزززي إزالزززة 

 وفاق الوطفي لبسط ل  ياتدا ومسؤولياتدا في غز .العقبات أمام  كومة ال
شد : عيجب أن تمزايس  كومزة الوفزاق الزوطفي لز  ياتدا كامطزة فزي قطزاغ غزز  كمزا هزي  أبووقا  

 ع.2102في الضةة  والتي ف  عطيدا االتةاق بين  يكتي فت  و ماس في فيسان/
26/3/2102، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 واآلفاق والتحديات" في بيروت "المصالحة الفلسطينية حول اً مؤتمر مركز الزيتونة ينظم  

بدأت لباح اليوم  في ففدق عكياون ب زاع في بييوت  أعما  مؤتمي عالملال ة الةطسطيفية واآلفاق 
والت دياتع  الةك يففم  ميكز عالزيتوفةع لطدياسات واالستشايات  بالتعاون ما ميكز أفييقيا والشيق 

 هافسبيغ.األوسط في جو 
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يشايك في المؤتمي الةك يستمي لغاية بعد فدي غد الخميس  با ثون وأكاديميون من عدد من دو  
العالم  إضافة إلي ممثطي القوس واأل زاب الةطسطيفية وشخليات مستقطة. كما  ضيت من فطسطين 

 الم تطة زوجة األسيي القيادك ميوان البيغوتي الم امية فدوس البيغوثي.
الميكز م سن لال  كطمة قا  فيدا: علقد دفا الةطسطيفيون أثمافًا غالية بسبب  الة  وألقي يسيس

االفقسام التي تشددها السا ة الةطسطيفية  وهي  الة أدت الستفزا  جدودهم  وتياجا االهتمام 
العيبي واالس مي والدولي بقضيتدم  وبيفما تتعثي مسايات التسوية وتواج  مسايات المقاومة 

 مة  فإن القضية الةطسطيفية أمست تواج  مخاطي كبيي  ومسايات معقد ع.ملاعب ج
ثم ت دد باسم عميكز أفييقيا والشيق األوسطع فعيم جيفا  فقا  عإن مس لة الملال ة الةطسطيفية 

 كافت هد  الةطسطيفيين في ك  أف ات العالم ويغبة مفدم في ت كيد و دتدم الوطفيةع.
افييقيا في مواجدة الةل  العفليكع  معتبيًا ان عالفقاش سيبقي وت دد عن عفضا  اهالي جفوب 

هو األقوس تجا  القضية الةطسطيفية اة اف  خ   االعتداتات االسياسيطية العام الماضي عطي غز  قمفا 
 باكبي تفاهي  ت ييد اله  غز ع.

ة ما واجدفا ع  وت دد عن عمساوئ االفقسامات الداخطيةع  متمفيًا ععدم مواجدة القوس الةطسطيفي
 ومشددًا عطي عالو د  الةطسطيفية في ك  أوج  ال يا ع.

كما أشاي الي عضيوي  السعي لدة  الملال ة بسبب ما أفيزت  فتاسج االفتخابات اإلسياسيطية وولو  
فتفياهو واليمين المتطي  الي السططة  وما ي مط  من يفض لطتةاوضع. وقا  إفدم عفي جفوب أفييقيا 

ون إم تات خايجية عطيدمع  معطفًا ان ع كومة جفوب افييقيا جزت من التضامن العالمي كافوا ييفض
 ما القضية الةطسطيفيةع.

ثم افعقدت الجطسة اللبا ية األولي تيأسدا  لال  وت دد فيدا  سام زمطط ممثً  فبي  شعد عن 
ب الةطسطيفي  ولكن  يكة عفت ع  فقا : عف ن في  يكة فت  فتةاخي أففا أم الولد في فضا  الشع

 أقو  إن هفاك إجماعًا في فت  عطي ضيوي  الو د  الوطفية الةطسطيفيةع.
و لي كطمت  في الب د األكاديمي عبعيدًا عن الطوم ألن الك  يقا ت ت طاسطة الطومع  مشييًا الي 
العواسق التي مفعت الملال ة ب ن عمدخطدا مفة البداية كان خاطسًا ألفدا كافت ضمن مفطق 

لم اللة لطسططة وليست المشايكة في الت يي  وألن اإلطاي كان ت الليًا  تياجا الفقاش ا
ال قيقي  و  المةاهيم واألفكاي والبيامج والت ديات  كما أن  لي الم اللة بين فت  و ماس 

أخييًا عطي مليي االفتخابات  28أدس الي خساي  باقي القوسع  مشييًا إلي عالتجيبة الياسد  في أيض 
 الفيابية  وغياب اللوت الةطسطيفي في الشتات وهو ما أعاق الملال ةع.



 
 
 
 

 

           1ص                                     3228 العدد:    26/3/2102 الخمي  التاريخ:

وأكد أن ع يكة فت  ستدافا بقو  عن ال كومة ال اليةع  مطالبًا بزعفت  المعابي من خ   التعام  ما 
ملي واكعاد  اإلعماي  والدعو  إلي عمطية االفتخابات الوطفية التشييعية واليساسية في الضةة وغز ع  

الب  يكة ع ماسع بزعالغات فكي  تيك ال كومة والمطالبة بال كم  كما عطي  يكة فت  ان توفي كما ط
 ضمافة وطفية ودولية ل يكة  ماس  و  اجيات االفتخابات الوطفيةع.

ثم ت دد ممث  ع ماسع عطي اللعيد الدولي أسامة  مدان  فقا : عهفاك الكثيي من التةالي  التي 
في  2116الملال ة  واستةكي االفق ب عطي فوز  يكة  ماس العام يمكن أن تقا   و  تةعي  

االفتخابات التي  ققت فيدا ةاك الةوز  م مً  البيسة الةطسطيفية الداخطية مسؤولية هةا االفق ب من 
خ   سطسطة اجياتات قام بدا يسيس السططة  في  ين ان  ماس دعت الي مواجدة مشيوغ 

 من ك  الةطسطيفيين وليس من  يكة  ماس لو دهاع.اال ت   الةك يييد التخط  
وةكي أن عاسباب عواسق الملال ة الةطسطيفية تعود إلي طبيعة التيكيبة الةطسطيفية  ب يد أن 

في المسة في تيكيبة عمففمة الت ييي الةطسطيفيةع  أك ال يوجد مؤسسة وطفية 83فليً  وا دًا يشغ  
في ممايساتداع. وتابا: عان استمياي الديمفة يةقد المؤسسة جامعة ت كم ألف  يتعايض ما مفطق فت  

الوطفية هيبتدا  إضافة إلي الخ    و  الثوابت  وبالتالي البيامج السياسيةع. كما أشاي الي عازمة 
 الثقة في البيسة السياسية الةطسطيية بسبب االفتقاسية في الممايسةع.

ي الضةة الغيبية عفد السططةع  وافتقد سطوك معتقً  من  ماس ف 0162واعطن  مدان عن وجود ع
   و اليا تمايس المزيد من االعتقا ع.2112االجدز  االمفية عالتي اسقطت  كومة الو د  العام 

ويأس اف  عالفدات االفقسام يجب افدات االجياتات االمفية وبفات الثقة واال تكام الي القافون والبدت 
ي  دوي  كومة الو د  وتطويي اليات لفاعة القياي الةطسطيفي بإعاد  بفات المؤسسات الوطفية وتةع

 واعاد  االعتباي لطثوابت الةطسطيفية ولدوي الشعب الةطسطيفي في الخايجع.
اما عضو الطجفة الميكزية لزعلجبدة الشعبية لت ييي فطسطينع ماهي الطاهي فقد ت دد عن عخطوي  

ة التي يمث  افما تيس أن القضية الةطسطيفية تجيك الوضا الةطسطيفي هة  األيامع  مؤكدًا أن عالجد
تلةيتدا  في  ين أففا فتلايغ عطي سططة وهميةع. وقا  إن عاالفقسام بات مدزلة والمططوب تةعي  
الملال ةع  متمفيًا لو أن عفوان الفدو  هو عافدات االفقسامع  ومتساسً  عما عاةا كافت ملال ة فت  

الةطسطيفي والم اللة بيفدما وغياب المؤسساتع  وقا : عان و ماس تفدي ما يعافي  الوضا 
 الملال ة بيفدما ضيويية ولكن من ضمن اطاي ملال ة وطفية شامطةع.

وختم مؤكدا عطي عضيوي  اعاد  دوي مففمة الت ييي الةطسطيفيةع  مستغيبا ععدم افعقاد المجطس 
 22بعدم وجود عفالي ت ت سن الزالوطفي الةطسطيفي مفة أكثي من عشيين عامًا  وهو ما يتجطي 

 عاماع  ومشييًا الي عااليباك في يؤية الةطسطيفيين في الشتاتع. وأكد ان عفطسطين جسد وا دع.
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ثم ت دد عن موق  ع يكة الجداد اإلس ميع من الملال ة وطيق تةعيطدا ممث  ال يكة في لبفان 
بيس ت يط بدا من ك   دب ولوب  أبو عماد اليفاعي  فقا : عقضيتفا اليوم تق  أمام ت ديات ك

لقد فيضت التطويات التي شددتدا مفطقتفا  عطي مدس السفوات الخمس الماضية  فةسدا عطي قضية 
فطسطين  وأدت إلي تياجا االهتمام الشعبي واليسمي بدا  األمي الةك مكن العدو اللديوفي ويعات  

وفيض وقاسا هدفدا تلةية القضية بيمتدا  اإلقطيميين والدوليين من االستةياد بالواقا الةطسطيفي  
والمضي في م اوالت شطبدا والغاسدا  وقد تجطي هةا التياجا في التدميش المتعمد لمكافة القضية 

 الةطسطيفية من عطي سطم االولويات اليسمي والشعبي للال  قضايا اخيسع.
ال ة فقا ع إن ال   وت دد الم امي سدي  الفاطوي عن موق  عالجبدة الديموقياطيةع من المل

المقتيح لطخيوج من هةا الم زق الوطفي المست كم بمتفاو  اليد  ويت يك عطي مستويين. المستوس 
األو   الخا  بالمساس  المباشي  لقطاغ غز   يقتضي  ضويًا ل كومة التوافق الوطفي عطي أيض 

أو التعطي  المتعمد  القطاغ واضط عدا بكام  مسؤولياتدا  مدما كافت الم  فات عطي دويها 
ألعمالدا. اما المستوس الثافي  وهو األهم  فيقوم عطي دعو  االطاي القيادك الموقت لز م.ت.  الةك 
افقطا عن االجتماعات مفة ف و العامطين دوفما مبيي  الي اجتماغ عاج  عطمًا ان هةا االطاي 

ادك اليفيا اكثي من غييها الداي  هةا القيادك هو االلية االهم  وااللية المخولة  ي كم مستواها القي
 ال وايع.

وتفاو  البا د الةطسطيفي جمي  ه   موضوغ عمففمة الت ييي الةطسطيفيةع كإطاي مدخ   قيقي 
لطملال ة  ف شاي إلي أن عاألبيز  و  ال ا  الةطسطيفي الياهن تخ  افتقاد  لمؤسسات وطفية 

سطين التاييخية وفي الشتات  فقد اختةت عمطيًا تمثيطية جامعة لمكوفات الشعب الةطسطيفي في فط
مؤسسات مففمة الت ييي الةطسطيفية بعد أن همشت وأل قت بمؤسسات السططة الةطسطيفية 
)مؤسسات  كم ةاتي م دود السططات والل  يات عطي اجزات من األياضي التي ا تطت سفة 

عأع وعبع في الضةة الغيبية  ( التي ما لبثت أن افشطيت الي سططتين  وا د  عطي مفاطق 0662
واخيس عطي قطاغ غز  بعد ان ت و  الي عغيتوع م الي تماما  يعيش اوضاعا معيشية م ساوية 

 ومخاطي عزلدا سياسيا ومليييا عن الضةة الغيبية والقدس وبقية التجمعات الةطسطيفية األخيسع.
وميجعية وطفية واستياتيجية  وشدد عطي عضيوي  إعاد  بفات ال يكة الوطفية الةطسطيفية كمؤسسات

فضالية متعدد  المستويات واالبعاد الي االعتبايات التالية: ولو  المةاوضات الثفاسية باشيا  
الواليات المت د  الي طييق مسدود تماما  اة سيعت اسياسي  في تفةية سياستدا االستعمايية 

آل ادك الشك . وأكد أن عطي مشيوغ االستيطافية  كما اتض   دود استياتيجية المقاومة بمةدومدا ا
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اعاد  بفات مؤسسات واطي وميجعيات ال يكة الوطفية الةطسطيفية اعتماد أسس ديموقياطية تمثيطية 
 تقوم عطي ما يطي:

تشم  مكوفات الشعب الةطسطيفي داخ  فطسطين التاييخية وفي الشتات وفق مفدج ديموقياطي  -
 )توافقي( يتفاسب ما واقا ك  تجما.

 م  ك  القوس والتففيمات السياسية ةات ال ضوي في التجمعات الةطسطيفية.تش -
تضمن تمثي  ال يكات االجتماعية والقطاعية االت ادات والفقابات العمالية والفساسية والشبابية  -

وسكان المخيمات والجاليات  والدد  هو تمكين ك  مكوفات الشعب الةطسطيفي من المشايكة في 
 ي في الشان الوطفي وفي لياغة القيايات واالستياتيجيات الوطفية الجامعةع.التداو  والتقيي

 22/3/2102، قد  بر ، 20الوكالة الوطنية لإلعالم، موقع عربي
 26/3/2102السفير، بيروت، 

 
 طالب القمة العربية المرتقبة بإحياء مبادرة السالمالقيادة ست ياسر عبد ربه: 

مزين سزي الطجفزة التفةيةيزة لمففمزة الت ييزي ياسزي عبزد يبز  أمزس أن كش  أ: عبدالي يم  سين-يام ه
القياد  الةطسطيفية ستطالب القمة العيبية المقيي  في شزيم الشزيي يزوم السزبت واأل زد المقبطزين  بالزدعو  
لعقززد مززؤتمي دولززي ملززغي لطسزز م بيعايززة الززدو  الخمززس داسمززة العضززوية فززي مجطززس األمززن  وةلززك 

 .2112عيبية لطس م التي طي ت في بييوت عام استفادًا لطمبادي  ال
وفةي عبد يب  إمكافية س ب المبادي  العيبية لطس م في القمة  مشددًا عطي أفدا ستطيح مجددًا لتكون 

ف زن فييزد ت كيزد المبزادي  العيبيزة لتكزون »أساسًا لعقد المؤتمي الدولي الملغي  وقزا  فزي تلزيي ات: 
ا تشززم  كزز  العفالززي المططوبززة لعمطيززة سزز م متوازفززة  خالززة أفدززا هززي األسززاس لعمطيززة السزز م  ألفدزز

وعالمتدا القدس   0662تؤكد ضيوي  الوق  التام ل ستيطان ودولة مستقطة عطي أساس  دود عام 
وعطي أن تعطي الدو  العيبية ملادقتدا عطي أك عمطية سياسية تؤدك لت قيق هة  األهزدا   ولزةلك 

ادي  التي يبما يفقلدا الةاعطيزة السياسزية التزي تتططزب موقةزًا عيبيزًا مو زدًا ما فططب  هو ت كيد هة  المب
لطدعو  لمؤتمي دولي ملغي يضم الدو  الخمس داسمة العضزوية وعزددًا مزن الزدو  األويوبيزة والمزؤثي  

إن هززةا المززؤتمي الززدولي يجززب أن »وتززابا قززاسً : «. والززدو  العيبيززة ةات اللززياغ المباشززي مززا إسززياسي 
ةات طززززابا مسززززتمي  وأن يكززززون فززززي مقدمززززة أعمالزززز  الملززززادقة عطززززي مبززززادي  السزززز م العيبيززززة   يكززززون

 «. واعتمادها كمفططق أساسي لك  العمطية السياسية
إلززي ةلززك  أعطززن سززةيي فطسززطين فززي القززاهي  ومفززدوبدا الززداسم لززدس الجامعززة العيبيززة جمززا  الشززوبكي أن 

الشزيي لطمشزايكة فزي أعمزا  القمزة العيبيزة بيساسزة  اليسيس م مود عباس سيل  غدًا الجمعة إلي شيم
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إن مشايكة عباس في أعما  القمة لدا أهمية كبيي  في ف  الت ديات والمخزاطي التزي »ملي. وقا : 
  الفتزززًا إلزززي أن عبزززاس سزززيعقد لقزززاتات مدمزززة عطزززي هزززامش أعمزززا  القمزززة  «تواجززز  القضزززية الةطسزززطيفية

مسزززتجدات األوضزززاغ فزززي األياضزززي الةطسزززطيفية  ومزززا  الطززز غ القزززاد  والمسزززؤولين العزززيب عطزززي  خزززي
قامزززة الدولزززة المسزززتقطة  ولزززطت إليززز  المسزززيي  السزززطمية  وت كيزززد تلزززميم القيزززاد  عطزززي إفدزززات اال زززت   واك

 . 0662وعالمتدا القدس الشيي  عطي  دود عام 
26/3/2102، االتحاد، أبو ظبي  

 
 : نرفض الفحص األمني لموظفي غزةالنائب يحي موسى 

كش  القيادك في  يكة المقاومة اإلس مية ع ماسع  ي يي موسزي  أن مزن أهزم : أ مد لقي -غز  
البفود التي تيفضدا ال يكة في الويقة السويسيية المقتي ة ل   مشكطة الموفةين فزي قطزاغ غزز   هزو 

 البفد المتعطق بالة   األمفي لطموفةين.
ع  أن الويقزة السويسزيية ت زدثت 20عيبيوأوض  الفاسب في المجطس التشييعي  في تليي  خا  لززع

عن عف   أمفي لطموفةين. وف ن بولةفا  يكة مقاومة وت زيي وطفزي فطسزطيفي ال فقبز  ةلزك بز ك 
   ا  من األ وا ع.

وقا  موسي: عال يل  أن تكون هفاك معيايية ميتبطزة بمقاومزة اال زت   لكزي تكزون م زددا لطتعامز  
ي أن ع مززاس لززم توافززق عطززي الويقززة السويسززيية التززي ت تززوك وأكززد موسزز مززا المززوفةين الةطسززطيفيينع.

 عطي مبادئ عامة مقبولة  ألن لديدا بعض الم  فات الجوهيية عطيداع.
وطالززب بززاليجوغ لقززافون الخدمززة المدفيززة عالززةك يقززيي فززي كافززة القضززايا المتعطقززة بززالموفةينع  مطالبززا 

 ال ةع.عبالتطبيق الكام  واألمين لك  ما جات في اتةاق المل
22/3/2102، "20موقع "عربي   

 
 13تؤجل محاكمة رئي  المجل  التشريعي عزيز دويك للمرة  "إسرائيلية"محكمة  

أجطززت م كمزززة عإسزززياسيطيةع  أمززس  م اكمزززة يسزززيس المجطززس التشزززييعي الةطسزززطيفي  ياسزززد الفزززي: -غززز  
يساسززززة المجطززززس عطززززي التززززوالي  وفززززددت  03مايو/أيززززاي المقبزززز   وةلززززك لطمززززي   02عزيززززز دويززززك إلززززي 

التشززززييعي الةطسززززطيفي فززززي بيززززان لزززز ةي  باسززززتمياي اعتقززززا  دويززززك وعيضزززز  عطززززي م ززززاكم ولززززةتدا 
 بعاللويية والدزليةع  مطالبة بإط ق سيا   فويا .

واعتبزيت أن أك قزياي لطم كمزة عاإلسزياسيطيةع ضزد دويزك عباطزز  باعتبزاي  قزيايا لزاديا عزن م كمزة تتبززا 
 ع.افوفية أو دستويية وفق المواثيق واألعيا  الدوليةاال ت   وال ي م  أك شيعية ق
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وقالززت يساسززة المجطززس إن عاال ززت   ال يمطززك م اكمززة يمززز الشززيعية الةطسززطيفيةع معتبززيً  أن عاسززتمياي 
اختطززا  دويززك يكشزز  عززن وجدزز  ال قيقززي القبززي  تجززا  الشززيعية الةطسززطيفية ليؤكززد لطجميززا أفزز  كيززان 

 ع.ية الةطسطيفيةعدوافي عفليك يستدد  الديمقياط
وطالبت البيلمافات األويوبية والعيبية واالت ادات ومففمات  قوق اإلفسان  بالتدخ  العاج  والةويك 
إلطزز ق سززياح دويززك  مؤكززدً  أن عإسززياسي ع تعتقطزز  عفززي فززيو  غيززي لزز ية وغيززي إفسززافية يغززم أفزز  

 ع.يعافي أمياضًا كثيي 
26/3/2102، الخليج، الشارقة  

 
 ّقع مع االتحاد األوروبي اتفاقية لدعم مناطق "ج"الحمد هللا يو  

مزا مسزؤو  مطز  التعزاون بزين االت زاد األويوبزي  أمزسوّقا يسيس الوزيات د. يامزي ال مزد ه : يام ه
مطيززون  3.2ودو  الجززواي مايكزز  كززوليي  اتةاقيززة دعززم التجمعززات الةطسززطيفية فززي المفززاطق عجع  بقيمززة 

 ويوبي جون ياتي.يويو  ب ضوي ممث  االت اد األ
26/3/2102، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 : التعاون األمني يخدم قيادة السلطة الفلسطينيةمركز دراسات إسرائيلي 

قا  اال ت   اإلسياسيطي إن التدديدات اللادي  عن السططة الةطسطيفية : لال  الفعامي-غز  
عتدديدات فايغةع  تدد  فقط ال توات  ومؤسسات مففمة الت ييي بوق  التعاون األمفي معدا مجيد

 الغضب الجماهييك المتعافم عطيدا.
وزعم عميكز ييوش يم لدياسة المجتما والدولةع  الةك ييأس مجطس إدايت  دويك غولد  كبيي 
المستشايين السياسيين ليسيس الوزيات بفيامين فتفياهو  أن السططة الةطسطيفية ال يمكفدا أن توق  

ألفدا المستةيد اليسيس مف    يد أن جداز المخابيات اإلسياسيطية )الشاباك( عيساعدها التعاون األمفي 
 في التلدك لط يكات اإلس مية العامطة في الضةة الغيبيةع.

وأعاد الميكز من خ   ما فشي  موقع  إلي األةهان  قيقة أن األجدز  األمفية التابعة لطسططة مطزمة 
مخابيات اإلسياسيطية لتقوم باقت ام المدن والبطدات الةطسطيفية  بدد  بإفساح المجا  أمام الجيش وال

 تفةية  م ت اعتقا  ضد فطسطيفيين  يعتبيون عمططوبينع لطت قيق.
 ويةّكي أيضا ب ن األجدز  األمفية التابعة لطسططة يجب أن تختةي عفدما يقت م الجيش اإلسياسيطي.
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أك عمطيات تخطط لدا المقاومة الةطسطيفية  وتفططق وشدد الميكز عطي أن السططة مطتزمة بإ باط 
من األياضي الةطسطيفية  التي تسيطي عطيدا  ع و  عطي التزامدا بتعقب األشخا  الةك يفةةون 

 عمطيات ضد اال ت   اإلسياسيطي  ويطج ون إلي مفاطق فةوة السططة.
توطن وجفدك ل  ت   يدخ  وأوض  الميكز أن األجدز  األمفية الةطسطيفية مطزمة بإعاد  أك مس

 المفاطق الةطسطيفية بطييق الخط .
وفّو  إلي أن قيادات السططة الةطسطيفية وكباي مسؤوليدا م تاجون لطتعاون األمفي  ألف  يمف دم 

 القدي  عطي ال يكة ب يية داخ  الضةة الغيبية وخايجدا.
قا  من مكان إلي  خي في الضةة وأشاي الميكز إلي أن يسيس السططة م مود عباس  ال يمكف  االفت

الغيبية دون تفسيق مسبق ما اإلسياسيطيين  ع و  عطي أف  ال يمكف  زياي  أك بطد خايجي أو العود  
 مف  دون تفسيق.

من فا ية ثافية  أبدت وساس  اإلع م اإلسياسيطية اهتماما كبييا بفتاسج استط غ أجيك في أوساط 
فدم يؤيدون عمطيات إط ق اللواييي عطي اال ت   م %68الةطسطيفيين  ودل  عطي أن 

 اإلسياسيطي.
من  %28و سب فتاسج االستط غ الةك أجيا  عالميكز الةطسطيفي لدياسة السياساتع  تبين أن 
 الةطسطيفيين يؤيدون افدالغ افتةاضة مسط ة ضد اال ت   اإلسياسيطي في الضةة الغيبية.

م ب ف  لن تقوم دولة فطسطيفية في غضون األعوام الخمسة من الةطسطيفيين عن تقدييه %20وعّبي 
 مفدم قالوا إن إسياسي  معفية بضم الضةة الغييبة لدا. %82القادمة  في  ين أن 

يةكي أن وساس  اإلع م اإلسياسيطية كشةت مؤخيا الفقاب عن أن بعض األ زاب التي ستشايك في 
 من الضةة الغيبية إلسياسي . %61أكثي من  كومة فتفياهو تطالب  بضم مفاطق عجع التي تشك  

26/3/2102، "20موقع "عربي   
 
 مذكرة تفاهم لتعزيز عمل مراكز الشرطة المجتمعية 30شرطة جنين توقع  

مزةكي  تةزاهم لتعزيزز العمز  المشزتيك  31جفين ز م مزد بز  : وقعزت شزيطة م اففزة جفزين  أمزس  
تمكزين مياكزز الشزيطة »يات الشييكة  ضمن بيفامج بين مياكز الشيطة المجتمعية والمؤسسات والةعال

لتعزيزز هيكطيزة الشزيطة الةطسزطيفية  والممزو  مزن وزاي  الخايجيزة « المجتمعية من إداي  تشغيطية سزطيمة
 «.GIZ»األلمافية من خ   مؤسسة التعاون األلمافي 

26/3/21024، األيام، رام هللا  
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 القتصاد الفلسطيني على حافة الخطرجهاد الوزير: احتجاز عائدات الضرائب يجعل ا 
إن قززياي إسززياسي  ا تجززاز  أمززسقززا  جدززاد الززوزيي م ززافف سززططة الفقززد الةطسززطيفية  :يويتززيز –يام ه 

مطيزون دوالي شزدييا يخفزق االقتلزاد ويجعز   031عاسدات ضياسب مست قة لطسططة الةطسطيفية بقيمة 
 الففام المليفي في وضا م ةو  بالمخاطي.

ال دود اال تيازيزة المسزمو ة أو  إلييي ليويتيز عف ن أبطغفا ال كومة أن الملاي  ولطت وقا  الوز 
وقززا  الززوزيي عوضززا االقتلززاد بشززك  عززام يتياجززا وف ززن فززي  هززة  ال ززدودع. إلززيالولززو   إلززيقايبززت 

 اف ساي اقتلادك و جز األموا  أثي عطي ال يكة االقتلادية بشك  كبييع.
26/3/2102 ،الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 غزة األخيرعدوان جراء من إجمالي خسائره  %5"االقتصاد": تعويضات القطاع الخاص لم تتجاوز 

أعطن وكي  وزاي  االقتلاد الوطفي  اتم عويضة أن ما تطقت  الوزاي  فعطيًا من التعويضزات   امد جاد:
عطززي غززز  مززن  ألخيززي اوالوعززود التززي أعطفززت الززدو  والجدززات الماف ززة عززن تقززديمدا لمتضززييك ال ززيب 

 3062القطززاغ الخززا   اقتلززيت عطززي تسززعة م يززين دوالي تززم تقززديمدا عطززي دفعتززين واسززتةاد مفدززا 
من قيمزة خسزاسي القطزاغ الخزا  البزال  قيمتدزا ف زو  %2أن هة  القيمة تشك  ف و  إليمفش    الفتًا 

 دوالي.م يين  213
 08دا قييبززًا لمتضززييك لقطززاغ الخززا  تبطزز  أن المف ززة التززي تعتزززم الكويززت تقززديم إلززيوفززو  عويضززة 

مطيزززززون كتعويضزززززات لطلزززززفاعات  8.2مطيزززززون لطبفيزززززة الخايجيزززززة لطملزززززافا و 6.2مطيزززززون دوالي مفدزززززا 
والغةاسيززة وتززم االتةززاق  واأللمفيززوموالخشززبية والمعدفيززة  اإلفشززاسيةالمتضززيي  وأبيزهززا قطززاغ اللززفاعات 
 اإلعماي. إعاد كيفدا من المساهمة في عمطية لتم اإلفشاسيةعطي مف  أولوية التعويض لطلفاعات 

م يين لتموي  شيات الوقود الز زم  01مطيون دوالي ومفدا  22المف ة القطيية البال  قيمتدا  إليولةت 
مفوهزًا  واإلسزكانالتزي ل قزت بالقطاعزات االقتلزادية  األضزيايمطيوفًا لتعزويض  02لم طة الكديبات و

ف و خمسة  ال  عام  والمف زة الكويتيزة سزاهمت بتشزغي  قيابزة  هة  المف ة ساهمت بتشغي  أن إلي
 عام .ستة  ال  

26/3/21024، األيام، رام هللا  
 
 لألسواق الفلسطينية اإلسرائيليةلمنع تدفق المنتجات  إجراءات"االقتصاد" تطبق  

يزام األخيزي  أفادت ملادي متطابقة ب ن وزاي  االقتلاد الوطفي تطّبق في األ :م مد اليجوب -يام ه
 السوق الةطسطيفية.  إليجدية أمام تدفق المفتجات اإلسياسيطية  إعاقاتقيايا غيي معطن بوضا 
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وتتمثززز  هزززة  اإلعاقزززات بططزززب بطاقزززة بيزززان مةلزززطة بالطغزززة العيبيزززة مزززا كززز  مفزززتج  وأخزززة عيفزززات مزززن 
عاد  المفتج إلي ملزدي  لعزدم مطابقتز  لطموا لزةة الةطسزطيفية البضاسا ومفا تسويقدا ل ين ف لدا  واك

 المتبعة. 
القاضزي اتبزاغ مثز  هزة  السياسزة  إبزياهيموأكد مديي داسي   ماية المستدطك في وزاي  االقتلاد الوطفي 

ولززو  المفتجززات اإلسززياسيطية إلززي السززوق الةطسززطيفية ل ززين لززدوي قززياي يسززمي بدززةا الشزز ن.  إلعاقززة
تلزاد الزوطفي د. م مزد ملزطةي التزي وأشاي القاضي إلزي تلزيي ات فاسزب يسزيس الزوزيات وزيزي االق

ال كومة الةطسزطيفية بلزدد إعزاد  لزياغة الع قزة االقتلزادية مزا إسزياسي   والزدخو  فزي  أنأكد فيدا 
 مي طة اشتباك اقتلادك معدا. 

26/3/2102، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 ع غزةهللا على تشكيل لجنة مشتركة لحل كل إشكاليات قطا الحمدالحية: االتفاق مع  

قززا  خطيزز  ال يززة القيززادك فززي  يكززة  مززاس  إن  يكتزز  اتةقززت مززا يسززيس : م مززود هفيززة-اليسززالة فززت
الوزيات ب كومة التوافق يامي ال مد ه عطي تشكي  لجفة مشتيكة ل   ك  المشاك  التي يعافي مفدزا 

 أهالي قطاغ غز  بشك  تام.
ال مزد ه ووزيات ال كومزة المتواجزدين فزي  وأكد ال ية في تليي  لزز عع عقزب اجتمزاغ وفزد ال يكزة مزا

غززز   األيبعززات  أن ع مززاسع اططعززت عطززي مززا فززي جعبززة يسززيس الززوزيات مززن بززيامج ومخططززات ل زز  
 األموي العالقة كافة.

وأشززاي إلززي أفزز  تززم االتةززاق عطززي تشززكي  لجفززة مشززتيكة مززن ال كومززة وبعززض الشخلززيات المعفيززة فززي 
عطي يأسزدا مطز  مزوفةي قطزاغ غزز  عطزي قاعزد   مايزة  قدزم فزي ع ماسع ل   ك  المطةات العالقة و 
 الوفيةة ال كومية واست م يواتبدم.

وأضززا  ال يززة: عديسززفا خزز   االجتمززاغ كزز  مززا تعافيزز  غززز  مززن مشززاك  وعطززي يأسززدا اإلعمززاي وأزمززة 
ييعة وتززم االتةززاق عطززي إعافززة ال كومززة لطعمزز  مززن أجزز  إيجززاد  طززو  سزز والكديبززات  والمعززابيالمززوفةين 

 لك  هة  المطةاتع.
من جدت   أوض  زياد الفافا القيادك بال يكة  أن لقاتات أخيس سزتعقد بزين ال يكزة ويساسزة الزوزيات 

 في القييب العاج  لوضا ال طو  المفاسبة لك  القضايا العالقة.
مززاسع وأكززد الفافززا فززي تلززيي ن لزززعع أن الطجفززة المشززتيكة المزمززا تشززكيطدا سززتتعاون مززا ممثطززين مززن ع 

 لمفاقشة التطويات وطيح ال طو  لطقضايا المختطةة.
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واجتما وفد من  ماس ضم كً  من خطي  ال ية وزياد الفافا وغازك  مد ما يسيس الوزيات ب كومة 
التوافق يامي ال مد ه وممثطي ال كومة  لمفاقشة الملال ة والمطةات العالقة بزين الطزيفين  فيمزا مزن 

 ه بفاسب يسيس ال يكة إسماعي  هفية خ   زيايت  التي تستمي ليومين.المقيي أن يجتما ال مد 
22/6/2102الرسالة نت،   

 
 السويسريين مستمرة لحل مشكلة الموظفين مع: المباحثات حما  

أّكززدت    يكززة المقاومزة اإلسزز مية ع مزاسع  أن غزز مززن  ،22/3/2102، قدد  بددر وكالددة ةكزيت 
اوياتدا بش ن الوثيقة السويسيية ل   أزمة موفةي ال كومة السابقة أن الةلاس  الةطسطيفية توال  مش

 في قطاغ غز .
(  إفدززا قامززت بززإب غ 3|22وقالززت ع مززاسع فززي بيززان تطقززت عقززدس بززيسع فسززخة عفزز   اليززوم األيبعززات )

الوفززد السويسززيك الززةك زاي قطززاغ غززز  والتقززي بمثطززين عززن الةلززاس  الةطسززطيفية يززوم االثفززين الماضززي  
وثيقززة التززي اقتي دززا ل زز  أزمززة المززوفةين عجيززد ع مززن  يززد المبززادئ واألسززس  غيززي أن هفززاك بزز ن ال

العديززد مززن الم  فززات عطززي بعززض البفززود واإلجززياتات التززي قالززت إفدززا عتتعززايض مززا مبززادئ الوثيقززة 
 ةاتداع  وفق البيان.

يقة الموفةينع  مؤكد  وأضافت ال يكة  أن فقاشًا معمقًا جيس بين الةلاس  والوفد السويسيك  و  عوث
 أف  تم االتةاق عطي استمياي التوال  والفقاش بش فدا  وفق ت كيدها.

ويشززاي إلززي أن الويقززة السويسززيية فّلززت عطززي أن كزز  المززوفةين بلززي  الففززي عّمززا إةا كززان قززد تززم 
   سيعامطون بالمساوا  خ   عمطية الدمج.2112توفيةدم قب  أو بعد عام 

ل ح البيدوي   قا  إن  يكت    أن غز من ، 22/3/2102، ي لإلعالمالمركز الفلسطين وأضا 
توال  مبا ثاتدا وجدودها ما لجفة سويسيية  مختلة بب د أزمة موفةي  كومة قطاغ غز  

وأكد البيدوي  لوكالة األفاضو  لألفبات اليوم األيبعات  أن الوفد السويسيك غادي قطاغ غز    السابقة.
ما مسؤولي ال يكة  والةلاس  الةطسطيفية  بدد  التول  التةاق يفدي  أمس بعد عقد  اجتماعات

 أزمة الموفةين.
وأضزززا : عفي زززب بزززالجدود السويسزززيية  وفتمفزززي التولززز  قييبزززا التةزززاق  يفدزززي األزمزززة دون تمييزززز أو 

وأوضز  البيدويز   أن  يكتز  اتةقزت مزا الوفزد السويسزيك عطزي موالزطة  استثفات أل د من الموفةينع.
  ثات بش ن األزمة  إلي  ين التول  التةاق يفدي األزمة بشك  عاد  ومفل ع.المبا
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 الشهيد "أيمن جودة" تخرج وحدة االستشهاديين جنوب القطاع مجموعات"كتائب األقصى"  

إطزز ق فززاي وألززوات افةجززايات تززدوك.. هتززا  وتكبيززي.. ومقززاومون يفج ززون فززي اقت ززام : خزان يززوفس
إلززي العززدو اللززديوفي وسززط تكبيززيات المقززاومين.. هكززةا بززدت األمززوي خزز   أ ززد المواقززا التززي تيمززز 

المفاوي  العسكيية التي فةةتدا كتاسزب عشزددات األقلزيع مجموعزات الشزديد عأيمزن جزود ع خز   تخزييج 
 و د  االستشداديين جفوب قطاغ غز .

قا تزدييب تزابا لكتاسزب وجيت المفاوي  التي  مطت اسم عيا قدس إفا قادمونع مسات األيبعات  داخ  مو 
المقاومة الوطفيزة  الجفزاح العسزكيك لطجبدزة الديمقياطيزة لت ييزي فطسزطين  جفزوب غيبزي خزان يزوفس  

 وسط  ضوي عدد من قاد  كتاسب األقلي.
وقزززا  أبزززو سزززي  الزززدين عهزززؤالت المجاهزززدون الزززةين ف خزززيجدم اليزززوم بعضزززم فةزززة عمطيزززات خززز   العزززدوان 

 ي بيفقة إخو   خيين لدم من االستشداديين  في دوي  وا د ع.األخيي  واليوم يكمطون المشوا
  وأن مزا أخزة بزالقو  ال ي سزتيد ولزن ت يزدوأضا : عوت كيًدا مفا كةلك أن بولطتفا ملزّوبة ف زو القزدس 

إال بزززالقو   وسزززفكون لزززة ا وا زززًدا وكطمزززًة وا زززدً  فزززي مواجدزززة العزززدوع  مشزززيًيا إلزززي أن الكزززم الكبيزززي مزززن 
 يتقوا خ   العدوان  لم يضعةفا  ب  زادفا قو .الشددات الةين ا

وأكد القاسد العسكيك لمجموعات الشديد عأيمن جود ع  في تليي ات ل  عطي هامش ا تةا  التخييج  
من و د  االستشداديين  مؤكدًا أف  جيس ت هيطدم وزياد  جدوزيتدم لطتلزدك  21أن هة  الدوي  شمطت 

 ألك عدوان لديوفي قادم.
لزززطة المقاومزززة الةطسزززطيفية عسزززتبقي داسمزززا موجدزززة ف زززو اال زززت   اللزززديوفي بدزززد  ف زززو وأكزززد أن بو 

 ت ييي القدس وفطسطينع  معطفًا المضي في طييق اإلعداد والتجديز لطتلدك ألك عدوان.
 22/3/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 يلياإلسرائلمشاركته في صد العدوان  كتائب القسام من لعنصرعامًا  15السجن  
عامزًا وفلز   02بالسزجن لمزد   تالث ثزا كمزًا  إسزياسيطيةألديت م كمة : أ   ب -القدس الم تطة 

«  مززاس»أثفززات مشززايكت  فززي القتززا  فززي لززةو   يكززة  اإلسززياسيطيعززام عطززي فطسززطيفي أسززي  الجززيش 
 في غز  اللي  الماضي. اإلسياسيطيضد قوات اال ت   
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م مد أبو دياز المولود  أن  إسياسي كمة بسي السبا  جفوب م  ألديت وجات في  يثيات ال كم الةك 
القسزززام الزززةياغ العسزززكيية ل يكزززة « كتاسزززب عزززز الزززدين»  كزززان فزززي مجموعزززة مزززن عفالزززي 0660عزززام 
 تموز )يوليو(. 22في  إسياسيطيين  فلبت كميفا لجفود « ماس»

يوا لتةجييهزززا عفزززد المزززتدم وأعضزززات مزززن المجموعزززة زيعزززوا عبزززوات فاسزززةة وافتفززز» إنوقالزززت الم كمزززة 
عفدما اقتزيب الجفزود مزن الموقزا  أططقزوا »اف   وأضافتتكش  الموقا.  أن  من دون «ولو  الجفود

 إليالم كمة  وأشايت«. الفاي بكثافة عطي المتدم وعفالي فيقت   واعتق  المتدم وعدد ممن كافوا مع 
 تكش  أك تةالي . أندون  وّجدت االتدام لألشخا  اآلخيين الةين كافوا ما أبو دياز من أفدا

دياز اعتزززي  بتدمزززة م اولززة القتززز  والتزززآمي اليتكزززاب جييمززة وايتكزززاب مخالةزززات تتعطزززق  أبزززو إنوقالززت 
 مففمة م فوي . إليواالفتمات  أسط ةب ياز  

 26/3/2102، الحياة، لندن
 

 حما : فتح تحاول "عرقلة" مهمة الحمد هللا في غزة 
يكزة فزت  بز ن هفزاك تدديزدات لزيسيس الزوزيات يامزي ال مزد ه عّدت  يكة  ماس أن ادعاتات  : غز 

خ   زيايت  لغز   ب فدا م اولة لطتشويش ولي  األففاي عن تقليي ال كومة عزن القيزام بواجباتدزا 
 تجا  القطاغ.

واسززتدجفت  مززاس  فززي بيززانن مقتضززب ولزز  عالميكززز الةطسززطيفي لمعزز مع فسززخة عفزز   مسززات اليززوم 
 تفليب فاطقي فت  أفةسدم فاطقين باسم ال كومة.(  3-22األيبعات )

 ودعت إلي التوق  عن سياسة الب د عن ةياسا  والعم  عطي تقديم  طو   قيقية لمشاك  غز .
وكان الفاطق باسم  يكة فت  أ مد عسا  ليح فزي وقزت سزابق أن ال مزد ه ألزّي عطزي الولزو  

جزززدا بوجزززود فيزززة مزززن الزززبعض ل عتزززدات عطيززز  إلزززي غزززز  عيغزززم التدديزززدات األمفيزززة الخطيزززي  والخطيزززي  
 وموكب ع.

 22/3/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 حفرت أنفاق جديدة قرب الحدود بغزة حما تقديرات إسرائيلية:  
تشزززيي تقزززدييات جدزززاز األمزززن اإلسزززياسيطي إلزززي أن  يكزززة  مزززاس فج زززت فزززي  ةزززي عزززدد مزززن عاألفةزززاق 

سزياسي . وقزا  مسزؤولون أمفيزون إسزياسيطيون الدجوميةع في قطاغ غز  وقييبة من ال د ود بين القطزاغ واك
إن  ماس تبة  جددا كبييا ومط وفا  خ   الشدوي األخيي   في  ةي عأفةاق هجوميةع وكةلك عأفةزاق 
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دفاعيةع. وت تي هة  التقدييات بعد أق  من سبعة شدوي عطي افتدزات ال زيب العدوافيزة اإلسزياسيطية ضزد 
 ماضي.    قطاغ غز  في اللي  ال

وفق  موقا عوال ع االلكتيوفي  اليوم األيبعزات  عزن المسزؤولين األمفيزين اإلسزياسيطيين قزولدم إن  مزاس 
سززياسي   ومززن أجزز  مفززا إمكافيززة  تعمزز  ب ززةي كززي ال تتجززاوز األفةززاق الجديززد  ال ززدود بززين القطززاغ واك

سزياسيطي لط زدود وأن سزكان  دود تلزعيد. وقزالوا إفز  باإلمكزان مشزاهد  أعمزا  ال ةزي مزن الجافزب اإل
مفطقة عغ   غز ع  أك البطدات اإلسياسيطية القييبة من ال دود  وثقوا أعما  ال ةزي الجاييزة عطزي بعزد 

 بضا مسات األمتاي عن الشييط ال دودك داخ  القطاغ.
وقزززا  المسزززؤولون اإلسزززياسيطيون إن التقزززدييات تشزززيي إلزززي أن عزززدد عاألفةزززاق الدجوميزززةع أقززز  مزززن عشزززي  

 ليس عشياتع  مثطما كان الوضا قب  العدوان األخيي.عو 
ومن أج  تبييي سياسة اال ت   اإلسزياسيطي بمفزا إدخزا  مزواد بفزات إلزي القطزاغ مزن أجز  تفةيزة إعزاد  
اإلعماي  ادعي المسؤولون اإلسياسيطيون أف  بسبب المياقبة اإلسياسيطية المشدد  عطي إدخا  هة  المواد 

  فززي  ةززي أفةززاق مبطفززة باإلسززمفت وتسززتخدم وسززاس  أخززيس  عطززي غززياي فززإن  مززاس تبززة  جدززدا أقزز
األفةززاق بززين القطززاغ وملززي. وأضززا  المسززؤولون اإلسززياسيطيون أن  مززاس أوقةززت  ةززي األفةززاق بززين 

 القطاغ وسيفات بشك  كام  في أعقاب قياي ملي بتشديد ال لاي عطي قطاغ غز .
 مزاس توالز  إجزيات تجزايب عطزي لزواييي باتجزا   إلي جافب ةلك  قزا  المسزؤولون اإلسزياسيطيون إن

الب ززززي  واسززززتخدام مززززواد جديززززد   عطززززي ضززززوت مفززززا إسززززياسي  إدخززززا  مززززواد كافززززت تسززززتخدم فززززي لززززفا 
اللزززواييي  مثزززز  المعزززادن. وأضززززا  المسزززؤولون أن  مززززاس تضززززطي إلزززي ابتكززززاي مزززواد بديطززززة لطمززززواد 

 يات تجايب عطي اللواييي الجديد .  الكيمياسية غيي المتوفي  في القطاغ  األمي الةك يستدعي إج
22/3/2102، 48عرب   

 
 حما : تصريحات الحمد هللا تكري  لسياسة التمييز بين الموظفين 

قا  المت دد باسم  يكزة ع مزاسع سزامي أبزو زهزيك  إن تلزيي ات يسزيس  كومزة التوافزق يام ال مزد 
 ةين.ه خ   مؤتمي  في غز  فيدا تكييٌس لسياسة التمييز بين الموف

وأكد أبزو زهزيك فزي بيزانن لز ةي  اليزوم األيبعزات  أن مزا أويد  ال مزد ه ال يقزدم جديزًدا ل ز  مشزاك  
قطزززاغ غزززز  المتةاقمزززة  معتبزززيً  أفدزززا تدزززد  لتكزززييس سياسزززة التمييزززز بزززين مزززوفةي قطزززاغ غزززز  والضزززةة 

يدت فززي كطمزززة وشززدد البيزززان عطززي يفزززض ال يكززة القزززاطا لطغززة االشزززتياطات المسززبقة التزززي و  الم تطززة.
 ال مد ه  داعيًة إيا  إلي العم  عطي تقديم  طو   قيقية لمشاك  غز  بعيدًا عن الةياسا.
22/3/2102، فلسطين أون الين  
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 تهدئة" اإلعمار" مقابل تخفيف الحصار حما من عرض على هو سيري  :حمد يوسفأ 

 األممزززيالمبعزززود  إنقزززا  ا مزززد يوسززز  القيزززادك فزززي  مزززاس  :بسزززام يومزززي -معزززا خزززا -ل زززمبيزززت 
سززفوات مقابزز  تخةيزز   2-3مززن  تتززياوحع اإلعمززاييوبزيت سززييك هززو مززن عززيض عطززي ال يكززة تددسزةع 

 .اإلعماي إعاد ال لاي عن غز  وبفات ميفات ومطاي وتسدي  
 إطزايع وجزاتت فزي اإلعمزايعطي  ماس تددسة سموهاع تددسة  أويوبية وأطيا ع: طيح سييك وأضا 

ةاكفدززا ال تزززا  قيززد الدياسززة ديدشززات ولززيس بشززك  يسززمي ل كززان هفززاك شززيت يسززمي سززيتم التعززاطي  واك
 مع  من خ    كومة التوافق والسططةع.

 أنكزان هفززاك شزيت يخةزز  مزن معافززا  الفزاس فززي غزز  وطالمززا  إةا مززاس تزيس افزز   إنويقزو  يوسز  
 مقتيح هو جديي بالب د ع. أكال كومة والمجتما الدولي ال يةعطون شيسا لغز  فان 

فيمزا الزبعض  المفكوبزة غزز   إعمزاي إلعزاد  مخيجزا الكثيي ييون في مقتيح التددسزة بافز   أنم يخ  ول
 عميق.بشك   األفكاييططبون التييد وب د  اآلخي

عيضز  عطزي  مزاس قبز  شزديين بعزد مبا ثزات  وما افتدات مدام لا ب المقتيح يوبزيت سزيك الزةك
 يفض الدكتوي يوس  تسميتدا. موضوغ التتابا  أويوبية أطيافافان هفاك  إسياسي  ما 

وان  ه قياي استياتيجي دون التفسزيق مزا السزططة فزي يام  أكال يتخة  أن أيسشخليا  أفاع: وأضا 
 أفدززا أو الضززةة غيززي لزز ي  فيمززا يتعطززق بززان  مززاس تييززد فلزز  غززز  عززن  اإلعزز مكزز  مززا ةكززي فززي 

 وافقت يسميا عطي التددسة الطويطة.ع
فقزا  يوسز    مزاس ويقة السويسيية الخالة ب   مشكطة الموفةين الزةين وفةزتدم فيما يتعطق بال أما
فزززيز هزززؤالت المزززوفةين  بإعزززاد الخزززا   بالبفزززد مزززاس لزززديدا م  فزززات يمكزززن  طدزززا فيمزززا يتعطزززق  أن

 وخالة التابعين لوزاي  الداخطية.
 

 حلول مشكلة الكهرباء
ةاهم عطي    جزسي لمشكطة الكديبات في غزز  قا  الدكتوي يوس  اف  وخ   زياي  ال مد ه جيس الت

عبزززي يفزززا كطةزززة الضزززياسب عزززن مسززتطزمات الم طزززة كزززي يزززتم تزززوفيي ثمزززن شزززيات السزززوالي  أسزززبوغخزز   
 لتشغي  الم طة.

قطي تقدمت ب طزو  لمشزكطة الكديبزات مفدزا ت ويز  م طزة الكديبزات لطعمز  عطزي الغزاز  أنوكش  عن 
 ال الية.توسعة لطم طة  إلي إضافة السوالي بد  
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 عالقة حما  والسعودية
ع: فعززم هفززاك اتلززاالت الن السززعودية وأضززا  الطززيفين اقززي الززدكتوي يوسزز  بوجززود اتلززاالت بززين 

 في المفطقة ع. اإلييافيتدد  لوق  التمدد  أفدايياها البعض  ألسبابتتج  لبفات ت الةات جديد  
لسزفا فزي   خزي  سزاب طزي   فكزون فزي لز  طزي  عطزي أنوتابا قاس ع: لكففزا فزي  مزاس فزيفض 

فيمزززا يتعطززززق بززززالمط   إيززززيانالعكس...ف زززن مختطةززززين مزززا  أوللزززال  السززززعودية  إيززززيانفخسزززي  أنوايد 
الززدعم  أمززا المقززاوم السززويك والعياقززي واليمفززي لكززن ةلززك لززم يززؤثي عطززي دعمدززا لفززا فززي الجافززب التقفززي 

 المالي فقد تقط  ع.
26/3/2102، وكالة معًا اإلخبارية  

 
 ومجموعة من القوى اإلسالمية تبدي استيائها من فوز نتنياهو حما  لبنان:  

اعتبزززيت  يكزززة ع مزززاسع ومجموعزززة مزززن القزززوس اإلسززز مية فزززي لبفزززان  أن فتزززاسج االفتخابزززات : بيزززيوت
اإلسياسيطية التزي تمّثطزت بةزوز  ززب عالطيكزودع اليميفزي بزعامزة بفيزامين فتفيزاهو  تمثّز  علزةعة لكز  مزن 

 يوغ التسوية السياسيةع  وفق تعبييها.ياهن يومًا عطي مش
جزات ةلززك خزز   لقززات جمززا ممثزز  ع مززاسع فززي لبفزان عطززي بيكززة بوفززد مززن القززوس اإلسزز مية فززي مخززيم 
عين ال طو   الث ثات  لمفاقشة  خي تطويات القضية الةطسزطيفية واألوضزاغ فزي المخيمزات الةطسزطيفية 

 في لبفان.
(  الزززي أن 3|22س بزززيسع فسزززخة عفززز  اليزززوم األيبعزززات )وأشزززايت  يكزززة ع مزززاسع فزززي بيزززان تطقزززت عقزززد

الجزززافبين أبزززديا اسزززتياسدما مزززن فتزززاسج االفتخابزززات اإلسزززياسيطية واعتبزززيا أفدزززا جزززاتت لزززز عتثبزززت لطجميزززا أن 
المجتما اإلسزياسيطي يتّجز  ف زو التطزّي  واإليهزاب  وهزةا يسزتدعي تو يزد اللز  الةطسزطيفي  واعتمزاد 

 اومة اال ت  ع  وفق ما جات في البيان.استياتيجية موّ د  لتةعي  مق
وفزززي سزززياق  خزززي  أكزززد الجافبزززان عطزززي أهميزززة تةعيززز  العمززز  الةطسزززطيفي المشزززتيك فزززي لبفزززان والتمّسزززك 

 الةطسطيفية. -بالمبادي  الموّ د  ل ماية الوجود الةطسطيفي في الب د وتعزيز الع قات الطبفافية 
ن وأمف  واستقياي  و يلدم عطي السطم األهطي في لبفزان  وجدد الجافبان ت كيدهما عطي دعم و د  لبفا

 داعين إلي عدم الزج بالةطسطيفيين في أك لياعات داخطية أو طاسةية.
وطالززززب المجتمعززززون  الدولززززة الطبفافيززززة العمزززز  عطززززي إقززززياي ال قززززوق اإلفسززززافية واالجتماعيززززة ل جسززززين 

ططزوبين مزن أبفزات المخيمزات  وتسزدي  الةطسطيفيين  إلي جافب وضا  ليات لمعالجة قضزايا مسزات الم
 تفق  ال جسين من سويية إلي لبفان ألسباب إفسافية.
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ودعزززا الجافبزززان  ال كومزززة الطبفافيزززة والوكالزززة األمميزززة لغزززود وتشزززغي  ال جسزززين الةطسزززطيفيين عأوفزززيواع 
عزاد  سزّكاف  والدو  الماف ة إلي ت مين الما  الكافي الستكما  عمطية إعاد  إعماي مخيم فدي البايد   واك

 إلي   باعتباي  عم ّطة عطي طييق العود  إلي فطسطينع  وفق تعبييهما.
22/3/2102، قد  بر   

 
 حما  تطلق حملة تطوعية لمساندة مزارعي غزة 

أططقزززت  يكزززة المقاومزززة اإلسززز مية ع مزززاسع  فزززي شزززما  قطزززاغ غزززز   مطزززة تطوعيزززة لمسزززاعد  : غزززز 
أيضزدم  ال سزيما بعزد العزدوان األخيزي  عطزيتعزيزز لزمودهم المزايعين  وةلك لتخةي  من معافزاتدم و 

 قطاغ غز . عطي
(: عإن القطزززاغ 3|22) األيبعزززاتسزززمي  فزززي تلزززيي  مكتزززوب لززز  اليزززوم  وقزززا  مفسزززق ال مطزززة  زززازم أبزززو

الزياعي تعيض خ   ال يوب السابقة إلي العديد من الخساسي المادية  ال سيما بعد معيكزة العلز  
  ثايها ماديًا وفةيسًا واجتماعيًا عطي المزايعين شما  القطاغع. الم كو   والتي امتدت

وأضا : عإن الدد  األساسي لدة  ال مطة هو إعاد  استل ح األياضي الزياعية وت هيطدزا  عطزي أن 
 0111يكون العم  التطوعي هو السمة األبزيز لدزة  ال مطزة  والتزي ولز  عزدد المشزايكين فيدزا إلزي 

وأشزاي  فدزيًاع. 0لزبا ًا و تزي  6ع مززاسع وتبزدأ سزاعات العمز  مزن السزاعة متطوغ من أبفات  يكة 
 التوالي وفق خطة مفدجية. عطيشدزوي  3إلي أن ال مطة تستمي لمد  

وأوض  أبو سمي  أن تقدييات وزاي  الزايعة تشيي إلزي أن  جزم تعزويض خسزاسي المززايعين عطزي مزداي 
ا يضززطي المزززايعين إلززي إعززاد  إلزز ح األياضززي مززن أضززيايهم  ممزز %31ال ززيوب الث ثززة ال يتعززدس 

قطزاغ  سمسزتو  عطزيالزياعية بجدود شخلية  األمي الةك دفا ال يكة إلزي تففزيم هزة  ال مطزة األكبزي 
 غز .

دوفمززا مززن األياضززي الزياعيززة   211وأضززا  أفزز  خزز   هززة  ال مطززة ستشززدد إعززاد  إلزز ح أكثززي مززن 
لألياضززززي  اإلسززززياسيطيةعززززن اسززززتددا  الطزززاسيات  ةززززي  مزززن ال ةززززي التززززي فجمزززت  211ويدم أكثزززي مززززن

الزياعية  وشق العديد من الطيق وتعبيدها وةلك لتسدي  ولو  المززايعين إلزي أيضزيدم الزياعيزة فزي 
 المفاطق الشيقية.

22/3/2102، قد  بر   
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 فتح تفوز في انتخابات جامعة القد  بمشاركة "ضئيلة"": قد  بر " 

د ياسزززي عيفزززاتع التابعزززة ل يكزززة عالشزززبيبةع الزززةياغ الط بزززي ل يكزززة عفزززت ع فزززازت قاسمزززة عالشزززدي: يام ه
مقعزدًا مزن ألز   32أبو ديس  فزي افتخابزات ات زاد مجطزس الططبزة ب لزولدا عطزي  -بجامعة القدس 

 مقعدًا. 20
( بغيززاب 3|22وأعطفزت  يكزة عفززت ع فزوز كتطتدززا الط بيزة فززي االفتخابزات التززي أجييزت أمززس الث ثزات )

اطعززة لكزز  مززن الكتطززة واليابطززة اإلسزز مية الززةياعين الط بيززين ل يكتززي ع مززاسع وعالجدززاد كامزز  ومق
 اإلس ميع في جامعة القدس.

مقاعزززد لزززز عجبدزززة  8مقعزززدًا موزعززة عطزززي الف زززو التززالي   06و لززطت الكتززز  الط بيزززة المشززايكة عطزززي 
د لز عكتطة يفاق سامي العيساوكع مقاع 2العم  الط بيع التابعة لز عالجبدة الشعبية لت ييي فطسطينع  و

أخززيس مفالززةة بززين عت ززال  فطسززطين المو ززدع ) زبززي عالشززعبع  2التابعززة لززز عالجبدززة الديمقياطيززةع  و
 وعفداع( وعتجما المبادي  الط بيع.

بززدويها  ثّمفززت عالكتطززة اإلسزز ميةع فززي جامعززات ومعاهززد الضززةة الغيبيززة الم تطززة  المقاطعززة الط بيززة 
فتخابات ات زاد مجطزس ططبزة جامعزة القزدس  واعتبزيت الفتزاسج عت كيزدًا عطزي افديزاي مشزيوغ عالواسعةع ال

 التسوية واف ساي الت ييد ألفلاي  في لةو  الةطسطيفيينع.
وأعطزززن يسزززيس لجفزززة االفتخابزززات الميكزيزززة فزززي جامعزززة القزززدس  م مزززد الشززز لد   أن فسزززبة التلزززويت 

طالبزا أدلزوا ب لزواتدم مزن ألز  عزدد  2026ا مشزايكة فزي الماسزة فقزط  وبواقز 32باالفتخابات بطغزت 
 أل  طالب. 00.2ط ب الجامعة الكطي والبال  عددهم 

من جافبدا  اّدعت  يكة عفت ع أن فسبة المشايكة في االفتخابات الط بية بجامعة القدس تجاوزت الزز 
تزاسج وهميزة ل فتخابزاتع  في الماسة  األمي الزةك اعتبيتز  الكتز  المقاطعزة أفز  م اولزة لزز عتزيويج ف 21

  سب تقدييها.
22/3/2102، قد  بر   

 
 يكلف نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة  فلينير  

تسطم بفيامين فتفياهو مسات أمس  كتاب التكطي  لتشكي  ال كومة الجديد   :بيهوم جيايسي - الفالي 
 إمكافيزةشكي  ال كومة  ما من اليسيس اإلسياسيطي يؤوفين يفطين   يد ستكون أمام  أيبعة أسابيا لت

 .إضافيينتمديد ألسبوعين 



 
 
 
 

 

           23ص                                     3228 العدد:    26/3/2102 الخمي  التاريخ:

إال أن المةاوضات االست فية بزدت أمزس  لزعبة أمزام فتفيزاهو بسزبب مطالزب األ ززاب الشزييكة  فيمزا 
يطالززب  زززب المسززتوطفين  ضززمان سززن أخطززي القززوافين العفلززيية  فززي اتةززاق االسززت   المطزززم لكزز  

 يدوديةع وغييها من القوافين.أطياف   ومفدا قافون عدولة القومية ال
وتؤكززد الملززادي ال زبيزززة المختطةززة  أن األ ززززاب الميشزز ة لطمشززايكة فزززي  كومززة فتفيزززاهو  تيفززا مزززن 
سق  مطالبدزا  لكزن إشزكالية فتفيزاهو األكبزي  تبقزي فزي مطالزب  ززب المسزتوطفين عالبيزت اليدزودكع  

 اسب الوزايية الكبيس.و زب أفيغدوي ليبيمان عيسياسي  بيتيفوع  بال لو  عطي ال ق
ويطالزب ليبيمززان ب قيبزة ال ززيب  إال أفز  بززدأ ي فدزي فوعززا مزن التياجززا  بقولز  إن هززةا لزن يكززون شززيطا 
لدخول  لط كومة   يد يزيس مياقبزون أفز  أيقزن معايضزة المؤسسزة العسزكيية لتعييفز   ففزيا لشخلزيت  

م الخزززايجي  التزززي لدزززا ايتبزززاط الةفزززة  وع مزززات السزززؤا  التزززي تزززدوي  زززو  طبيعزززة ع قاتززز  مزززا العزززال
 باإلجيام المالي وغييها من القضايا.

أمززا  زززب المسززتوطفين  فيطالززب بززوزاي  ال ززيب فززي  ززا  عززدم إسززفادها لطيبيمززان  أو بززوزاي  الخايجيززة  
وهاتزززان ال قيبتزززان يييزززد فتفيزززاهو إبقاسدمزززا ل زبززز  الطيكزززود. كمزززا يييزززد  ززززب المسزززتوطفين  إسزززفاد  قيبزززة 

ع المكطةزززة بالشزززيطة  لطفاسبزززة العفلزززيية المتطيفزززة أييطيزززت شزززكيد. إة كافزززت األخيزززي  مزززا عاألمزززن الزززداخطي
بخطزززاب عفلززززيك  مدزززددين باسزززتخدام القبضززززة  28يسزززيس  زبدزززا فةتزززالي بيفيززززت  توعزززدا فطسزززطيفيي 
 العفليية ضدهم في  ا  تسطمت ال قيبة إياها.

لي اآلن يبدو مشزدد ال كومزة معقزدا  وال أ زد يعزي  عطزي مزن ستي    باسزتثفات األساسزيةسزو ال قاسزب واك
  قيبة المالية التي ستكون من فليب يسيس ال زب الجديد عكطفاع موشي  ك طون.

إال أن األ زاب تسعي إلي ت ديد أجفد  عم  ال كومة  خلولا بش ن سطسطة القوافين العفليية  إة 
مسزززتوطفين عالبيزززت يطزززوح العفلزززييون ب يبعزززة قزززوافين ميكزيزززة يطزززالبون بدزززا. ويطالزززب يسزززيس  ززززب ال

اليدودكع فةتالي بيفيت  أن تتضمن الخطوط العييضة لط كومة  قافوفين عفلزييين خطيزيين  أولدمزا 
عمزز  المياكززز والجمعيززات  -إلززي ديجززة الشززط  -قززافون عدولززة القوميززة اليدوديززةع  والثززافي  قززافون يقيززد 

سزززطيفيين  ويلزززةدا اليمزززين ال قوقيزززة  المعفيزززة ب قزززوق اإلفسزززان  خالزززة تطزززك التزززي تعفزززي ب قزززوق الةط
 المتطي  بزعاليساييةع  لكوفدا ت  ق جياسم اال ت   وسياسة التمييز العفليك.

 26/3/2102، الغد، عّمان
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  وحدة استيطانية بالقد  1500نتنياهو يعلن تجميد بناء  

 ززد  و  0211كشززةت تقززاييي لزز افية إسززياسيطية  أمززس  أن مشززيوغ بفززات : الشززيق األوسززط - تز  أبيززب
في القدس الشيقية الم تطة  قد  عجب  أبو غفيمع  وهي  ي عهاي  وماعاستيطافية جديد  في مستوطفة 

 جمد بقياي من يسيس الوزيات اإلسياسيطي بفيامين فتفياهو  وةلك خوفا من إشعا   ييق عالمي ضد .
فزي االفتخابزات قبز  وجات في التقاييي  أن الدجوم الشديد الةك تتعيض ل   كومزة فتفيزاهو  مفزة فزوز  

دو  االت ززززاد ع  يتضززز  أن عيزززديعوت أ يوفززززوتعأسزززبوغ  بزززات جايفززززا. و سزززب تقييزززي تفشززززي  لززز يةة 
. لززةلك ايتززدغ فتفيززاهو عاألويوبززي تتززيب  بزز ك مشززيوغ اسززتيطافي جديززد لكززي تقززيم الززدفيا فززوق إسززياسي 
 ة القدس.وططب إسقاط المشيوغ من جدو  أعما  لجفة التففيم والبفات الطواسية في مفطق

وقززد لززعق  طةززات فتفيززاهو فززي اليمززين المتطززي  مززن القززياي  وهيعززوا يداجموفزز  ويةكيوفزز  بتلززيي ات  
البفزات فزي مديفزة القزدس عت ديزدا  زين قزا :  عهزاي  ومزاععشية االفتخابات  التي أططقدزا فزي مسزتعمي  
 .عسيستمي بغض الففي عن أك ضغوط دولية
لزوال أففزي ال أ زب أن أفدزي مثز  أوبامزا  لكفزت »ييز   قولز : وفق  عطي لسان وزيي اإلسكان  أويك أي 

«. قطززت مثطزز : مززن ألززدق  فتفيززاهو الززةك خطززب فززي هززاي  ومززا  أم فتفيززاهو الززةك فززاز باالفتخابززات 
سياسي  بيتفا أفدما سيضعان عطي فتفياهو شيطا لدخو   كومت   هو أن  وأعطن  زبا البيت اليدودك واك

 ستيطافي. يمتفا عن أك تجميد لطبفات اال
وقد فعطت تدديدات اليمين المتطي  فعطدا  فتفل  مسؤولون في ديوان يسزيس الزوزيات اإلسزياسيطي مزن 

 «. مخططات هةا المشيوغ لم تعيض عطي ديوان يساسة الوزيات إط قا»القياي  قاسطين: إن 

 26/3/2102، الشرق األوسط، لندن
 
 أزمة في المحادثات بين نتنياهو وبينيت 
ولززةت عفالززي فززي  زززب عالبيززت اليدززودكع  يززوم األيبعززات  جولززة الم ادثززات بززين يسززيس : زززيب28عزززز

ال زززب فةتززالي بيفيززت  وبززين يسززيس ال كومززة بفيززامين فتفيززاهو  ب فدززا عأزمززة  قيقيززةع  وأفدززا افتدززت دون 
ويزززدعي عالبيزززت اليدزززودكع أن الطيكزززود تياجزززا عزززن االلتزامزززات التزززي تعدزززد بدزززا  ت قيزززق أك تقزززدم يزززةكي.

فيززززاهو لبيفيززززت قبزززز  االفتخابززززات  وعطززززي يأسززززدا تعييفزززز  فززززي أ ززززد المفلززززبين: وزيززززي األمززززن أو وزيززززي فت
كما يدعي البيت اليدزودك أن الطيكزود تفلز  مزن تعدزد بمف ز  ثز د  قاسزب وزاييزة أخزيس   الخايجية.

 بيفما يدعي األخيي أن  جم  ال يسم  إال ب قيبتين.
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دزززودكع قولدزززا إن ال زززديد عزززن تفلززز  مزززن التزامزززات ع عزززن ملزززادي فزززي عالبيزززت اليnrgوفقززز  موقزززا ع
واضز ة أعطيززت لط زززب قبزز  االفتخابزات. كمززا تدززدد قيززاد  ال ززب بوقزز  االتلززاالت بززين الطززيفين أو 

  ليها في مواضيا هامشية  في  ا  لم يغيي الطيكود من توجد   ولم يطتزم بتعددات .
 22/3/2102، 48عرب 

 
 رئيسا لد"الكنيست""الليكود" يسعى لتعيين أحد أعضائه  

كشةت ملادي ل ةية عبيية  الفقاب عن ت ّيكات جاد  و ثيثة داخ   زب عالطيكودع اليميفي 
 اإلسياسيطي لتسييا عمطية تعيين يسيس لطبيلمان اإلسياسيطي عالكفيستع.

وفقطت ل يةة عهآيتسع العبيية في عددها اللادي اليوم األيبعات  عن ملادي في عالطيكودع قولدا 
ال زب سيسايغ إلي تعيين المستشاي القضاسي لط كومة يولي إدلشتاين في مفلب يسيس إن 

 عالكفيستع خ   الجطسة األولي الةك سيعقدها البيلمان األسبوغ المقب .
ولةتت الل يةة  إلي أن هةا الت ّيك ي تي في سياق م اولة مفا تعيين عميي بييتس أقدم الفواب 

فيستع  وةلك ب سب الففم المتبعة في البيلمان اإلسياسيطي   يد أن أقدم اإلسياسيطيين يسيسًا لز عالك
 عضو في  يديي  بشك  مؤقت إلي  ين تشكي  ال كومة وافتخاب يسيس لز عالكفيستع.

مفلب يسيس عالكفيستع ليتولي بوأشايت الل يةة  إلي أن  زب عالطيكودع مدتم بتعيين إدلشتاين 
بةكيس عالفكبةع وا ت   األياضي الةطسطيفية  وهي ما يططق عطيدا  بةلك مدمة إداي  مياسم اال تةا 

 إسياسيطيًا ةكيس ععيد االستق  ع  وتقام مياسمدا عطي جب  عهيتز ع في القدس الم تطة.
 22/3/2102، فلسطين أون الين

 
 ناشط يهودي: الضفة "غير محتلة" واستيطانها "مشروع" 

ات اليدوديزززةع المسزززتوس السياسزززي اإلسزززياسيطي إلزززي تيجمزززة دعزززا أ زززد قزززاد  عمجطزززس المسزززتوطف: الفالزززي 
موقةدزززا مزززن الضزززةة الغيبيزززة الم تطزززة عطزززي أيض الواقزززا  موضززز ًا أن عتززز  أبيزززب ال تعتزززي  بالضزززةة 

 كمفطقة م تطة غيي أفدا تتعام  معدا عطي أساس مغاييع  وفق تقديي .
  قولزز  عإةا تبفززت ال كومززة المقبطززة وفقطززت القفززا  السززابعة فززي التطةزيززون العبززيك عززن يتسزز اق فيطيشززتاين

تقييززي إدموفززد ليةززي بشزز ن شززيعفة االسززتيطان فززي الضززةة الغيبيززة  فززإن الطييززق لت قيززق تغييززي مطمززوس 
 عطي األيض ستكون طويطة  فدعوفا ال فكون  مقي وفةدم أين ف نع  عطي  د تعبيي .
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فزززي الضزززةة )تولزززيات وب سزززب فيطيشزززتاين  فزززإةا لزززادقت ال كومزززة عطزززي عقزززافون تسزززوية األياضزززيع 
القاضززي اإلسززياسيطي إدموفززد ليةززي(  فإفزز  لززيس مززن المؤكززد أن تقززوم الم كمززة العطيززا بالملززادقة عطيزز   

  يد أن لدس األخيي  عأجفد  واض ةع ضد االستيطان  وفق ادعاس .
واعتبززي الفاشززط البززايز فززي مجززا  االسززتيطان  أن عال زز  يكمززن فززي وقزز  التعامزز  مززا الضززةة الغيبيززة 

قة م تطة  فعطي اليغم من أن إسياسي  تفةي ةلك غيي أفدا تتعام  ما الضةة كمفطقزة م تطزة وال كمفط
 تقوم  تي بملادي  أيض لألغياض العامة أو جود  البيسةع  عطي  د زعم .

وأضا  عيجب الملادقة عطي قيايات وتوليات القاضي إدموفد ليةي  ولكن الفضا  سيكون طويً   
فززاغ الم كمززة بإعززاد  مفاقشززة مسزز لة عموفززة وعززوفيا  فززان بمقززدوي الساسززة مفززا و تززي لززو لززم فززفج  بإق

الددم  تمامًا كما ال يددمون مسات المساكن الةطسطيفية في وادك عزاي  و ال  بيزوت البزدو فزي الفقزب  
 يغم وجود قيايات ب قداع  كما قا . 
االست فيزززة  معتبزززيًا عأن مططزززب تطيزززين مواقةدزززا فزززي المةاوضزززات  إلزززيودعزززا فطيشزززتاين األ ززززاب اليميفيزززة 

 الساعة هو تسييا قيام  كومة يميفيةع.
 22/3/2102قد  بر ، 

 
 انقالب مركبتهم قرب غزة إثرجنود إسرائيليين  أربعةإصابة  

أليب أيبعة جفود إسياسيطيين  فدي يزوم األيبعزات  جزّيات افقز ب مزيكبتدم العسزكيية عطزي  زدود : غز 
سيطية  إن أيبعة جفود إسياسيطيين أليبوا فدي اليوم جّيات افق ب جيب وقالت ملادي إسيا قطاغ غز .

وأضافت اف  تم فق  الملابين  عسكيك يقّطدم قيب موقا عكيسوفيمع اإلسياسيطي عطي  دود قطاغ غز .
 إلي المستشةي عن طييق ميو ية إسياسيطية هبطت في المكان.

 22/3/2102قد  بر ، 
 
 من أبناء مخيم اليرموك قضوا منذ بداية األحداث في سورية  ضحية 1050 مجموعة العمل: 

كش  فييق اليلد والتوثيق في مجموعة العم  من أج  فطسطيفيي سويية أن عدد الض ايا من 
/ ع ةاي زز 23ع ض ية و تي  0121أبفات مخيم الييموك مفة بداية األ داد في سويية ول  إلي ع 

ع بسبب ال لاي وقطة اليعاية 022ل   فيما قضي عقضوا جيات الق 212بيفدم  2102مايس /
ع ت ت التعةيب  في  ين 002ع بيلا  قفا   وع032بططق فايك  فيما قضي ع 022الطبية  و 

ع 01ع بسبب إختطافدم ومن ثم قتطدم بعد ةلك  بيفما قضي ع02ع الجسًا ميدافيًا  وع06سج  إعدم ع
مجموعة العم  الت كد من السبب ال قيقي ويات ض ايا ألسباب مجدولة لم يتسن لةييق التوثيق في 
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ع تم اغتيالدم داخ  المخيم  01ع الجسين  فتيجة تةجيي سياي  مخخة  وع6مقتطدم  إلي ةلك قضي ع
والجسان قضيا فتيجة إفدياي مبفي  بيفما قضي الجئ اثي التدافا أثفات است م المساعدات الغةاسية 

ختفاقًا  و خي  يقًا  كما تم قت  الجئ من أبفات الييموك في سا ة ياما أو  المخيم  والجئ قضي ا
 بالس ح األبيض  والجئ دهسًا أثفات م اولت  جطب الميا  لعاسطت .  

 24/3/2102، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
 
 شاب أصابه رصاص االحتالل قبل أسبوع استشهادمخيم الجلزون:  

د البيتاوك مديي مجما فطسطين الطبي استشداد الشاب عطي األيام: اعطن الدكتوي ا م -يام ه 
عاما( علي امس  بعد أسبوغ من إلابت   خ   مواجدات افدلعت ما جيش  21م مود لافي )

اال ت   اإلسياسيطي قيب مخيم الجطزون شما  يام ه. وكان الشاب أليب بعياي فايك في البطن  
وأليب  إلي فزي  دموك  اد  ودخ  في غيبوبة. ما أدس إلي إلابات بطيغة في جسد   وأدت

الشاب لافي األسبوغ الماضي خ   مواجدات افدلعت بين شبان مخيم الجطزون وقوات اال ت   
بيت عاإلسياسيطي  التي قمعت مسيي  سطمية خيجت من المخيم يفضًا إلقامة جداي ل ماية مستوطفة 

 لطمستوطفين. وملادي  أياضي المواطفين  لتوفيي ال ماية عإي 
وسيتم تشييا جثمان الشديد اليوم  في مقبي  الشددات في مخيم الجطزون ل جسين  بعد ل   الفدي  

 بعد إخياج جثماف  الطاهي من المجما.
 26/3/2102، األيام، رام هللا

 
 البدوّية تنطلق اليوم من النقب بالقرى "مسيرة االعتراف" 

بالقيس البدوية في  عمسيي  االعتيا علفقب )جفوب إسياسي (  تفططق اليوم من ا: ال يا   –الفالي  
الفقب مّتجدة إلي القدس الم تطة  عطي أن تلطدا يوم األ د المقب  لطقات اليسيس اإلسياسيطي يؤوفين 
ييبطين  وتسطيم  يسالة من أبفات القيس غيي المعتي  بدا  تتضمن معافاتدم فتيجة يفض ال كومات 

 بدا و يمافدا من أبسط مقومات ال يا .المتعاقبة االعتيا  
المجطس اإلقطيمي لطقيس غيي عالفاسب أيمن عود   ويسيس  عالقاسمة المشتيكةعويقود المسيي  يسيس 
في الفقب  ولةي  من  علجفة التوجي  العطياععطية األعسم  وممثطون عن  عالمعتي  بدا في الفقب
 الشخليات االعتبايية.

هة  المسيي  تعبيي عن معافا  أهالي القيس غيي المعتي  بدا  واألطةا  ع: وقا  عود  في بيان ألدي 
ياًبا الي مدايسدم  وال يعق  أن سكان بسي السبا  01الةين يسييون يوميًا أكثي من  كيطومتيات ةهاًبا واك
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قيية من دون مات وال كديبات وبيوتدا مددد  يوميًا  21وت  أبيب ال يعيفون  تي اليوم أن هفاك 
 .عددمبال

 26/3/2102الحياة، لندن، 
 

 األطفال وحشية ما عادت ُتحتمل تعذيبهيئة األسرى:  
أعطفت هيسة األسيس والم ييين الةطسطيفيين أن األطةا  األسيس ال  :فادك أبو سعدس -يام ه 

   يزالون يدفعون ثمفًا قاسيًا بسبب المعامطة ال إفسافية التي يتعيضون لدا مفة ل فة اعتقالدم وخ
 .عتعةيب األطةا  و شية ما عادت ت تم عاستجوابدم عطي ايدك الجفود والم ققين. وقالت إن 

هةا هو ما أكدت  م امية الديسة هبة ملال ة التي زايت عددًا من األطةا  األسيس في سجن مجدو. 
اتات إفدم ض ايا لامتون ومقدويون يدمي مستقبطدم وتقت  أيوا دم البييسة بسبب اإلجي عوقالت: 

 .عالقاسية التي يتعيضون لدا بشك  يخال  ك  الشياسا واالتةاقات الدولية
 26/3/2102، القد  العربي، لندن

 
 على إغالقه عاماً  15المدخل الشمالي للخليل بعد  فتحتسلطات االحتالل  

قالت ملادي م طية فطسطيفية  إن سططات اال ت   اإلسياسيطي أزالت بوابة  ديدية : الخطي 
 عبات إسمفتية عن المدخ  الشمالي لمديفة الخطي  جفوب الضةة الغيبية الم تطة.ومك

زالة  وأفادت الملادي لز عقدس بيسع  ب ن جيش اال ت   قام الطيطة الماضية بةت  بوابة  ديدية واك
عامًا عفد افدالغ  02مكعبات إسمفتية قام باستخدامدا إلغ ق المدخ  الشمالي لمديفة الخطي  قب  

وزعمت سططات اال ت   اإلسياسيطية أن إجياتاتدا هة  ت تي في إطاي سطسطة  ةاضة األقلي.افت
تسدي ت أمفية ستقوم بمف دا لطمواطفين الةطسطيفيين بالضةة الغيبية  ب يد من المةتيض أن تقوم 

 بتخقيق القيود المةيوضة عطي  قوق المواطفين في ال يكة والتفق .
ي أن فت  المدخ  الشمالي لطخطي  هو م ض عإجيات هامشي وغيي هامع من جافبدا  اعتبيت الملاد

 وليس عتسديً  يمكن ال ديد عف ع  وفق تقديي .
 22/3/2102قد  بر ، 

 
 يقتحمون األقصى بحراسة أمنية مشددة  مستوطناً  75"قد  بر ":  

المبايك من  (  با ات المسجد األقلي3|22اقت مت مجموعات استيطافية  يوم األيبعات ): القدس
 جدة عباب المغايبةع وسط تكبييات الميابطين والملطين في .
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مستوطفًا يدوديًا اقت موا با ات األقلي مفة ساعات  22وقالت مياسطة عقدس بيسع  إن ف و 
اللباح الباكي عطي ف و استةزازك  في  ين وّفيت لدم قوات شيطة اال ت   ال ماية األمفية خ   

 م داخ  المسجد األقلي.اقت اماتدم وجوالتد
 22/3/2102قد  بر ، 

 
 بمشاركة أطباء وجرّاحين دوليين "مؤتمر الجراحة الفلسطيني التركي األول"غزة تستضيف  

وكاالت: ول  وفد طبي تيكي إلي قطاغ غز  امس لطمشايكة في مؤتمي عطمي مخت  بعطم  -غز  
 يعقد اليوم. عالجيا ةع

في قطاغ غز  إن وفدا تيكيا مكوفا من  عتيكيا –بات األيض أطعوقا  م مد الخطيب ممث  مففمة 
لطمشايكة في مؤتمي  عإييزعطبيبا وجيا ا ول  امس إلي قطاغ غز  عبي معبي بيت  افون  02
 .عالجيا ة الةطسطيفي التيكي األو ع

وسيستمي لمد  يومين بمشايكة  عتيكيا –أطبات األيض عوأضا  أن المؤتمي يعقد بيعاية مففمة 
أطبات باإلضافة إلي اثفين من األطبات  2ات وجيا ين دوليين. وقا  إن وفدا ايطاليا مكوفا من أطب

لي وفد طبي أمييكي و خي من التشيك سيشايكون في جطسات المؤتمي العطمي.   البييطافيين واك
إن  عالجيا ة الةطسطيفي التيكيعمن جافب  قا  أويهان عالم أوغطو يسيس الوفد التيكي ويسيس مؤتمي 

فكي  عقد المؤتمي في قطاغ غز  بمشايكة دولية جاتت كم اولة لتعيي  األطبات في قطاغ غز  ع
بالتطويات التكفولوجية ال ديثة  فالقطاغ يقطا ت ت ال لاي مفة أكثي من ثمافية أعوام واألطبات في  

و  تطويي . وأوض  عالم أوغطو أن المؤتمي الطبي سيتفاعمفقطعون عن العالم طيطة هة  الةتي 
الخبيات الطبية في مجا  إلابات ال يوب وجيا ة المفافيي وغييها من القضايا الميتبطة 

 بالتكفولوجيا الطبية.
غز  مغطقة كاللفدوق بسبب ال لاي. وفي هةا المؤتمي سيشايك العديد من األطبات عوأضا  أن 

 .عمن تيكيا ومن دو  أويوبية أخيس وفتمفي أن فجد  طوال لدةا ال لاي
وفي السياق ةات  قا  أشي  القدي  المت دد باسم وزاي  الل ة الةطسطيفية في قطاغ غز  إن مؤتمي 

 الجيا ة الةطسطيفي التيكي سيفاقش أهم ما تول  إلي  العطم في مجا  الجيا ة.
التعي  عمؤكدا أف  سيةيد في  2112وأشاد القدي  بافعقاد المؤتمي في قطاغ غز  الم الي مفة عام 

طويات عطم الجيا ة خالة بعد ما خطةت  ال يب اإلسياسيطية األخيي  عطي قطاغ غز  من عطي ت
 .عإلابات خطيي  في لةو  السكان

 26/3/2102، القد  العربي، لندن
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 عطية: ال لدولة فلسطينية في قطاع غزة  وائلالمصري السفير  

 ززي  ملززي الززداسم عطززي  طيززة عالسززةيي الملززيك واسزز  فلززي الززدين  أكززد :ال يززا  الجديززد  –يام ه 
دولزة فطسزطيفية  إلقامزةم زاوالت  أيزةميكزية القضية بالفسبة لطعيب جميعا  م ةيا في الوقت ةات  مزن 

 . األبد إلي 0662 دود  أساسفي غز   ألن من ش ن ةلك دفن المطالب الةطسطيفية المشيوعة عطي 
طيفي لطب ود والدياسات االسزتياتيجية وقا  سةيي ملي لدس فطسطين في فدو  دعا اليدا الميكز الةطس

الملزيك  األعز م  ان ال كومة المليية غيي مسؤولة عما ييدد  البعض في وساس  أمسفي يام ه 
موقزز  ال كومززة الملززيية  أن إةشخلززية  ولكفدززا مسززؤولة فقززط عمززا يلززدي عززن مسززؤوليدا   أياتمززن 

ال تتزززز ثي الع قززززات بززززين الجززززافبين واضزززز  فيمززززا يخزززز  دعززززم الشززززعب الةطسززززطيفي وقيادتزززز  الشززززيعية  و 
 كان.  أيافلي  وا د  أوزايت مي  الشعب الةطسطيفي كط   إمكانالبعض  مؤكدا عدم  بإساتات

االتجزا  السزطيم  إلزيهد  الدولة المليية هزو دفزا جميزا المكوفزات الةطسزطيفية  أنواكد السةيي عطية 
 أهميزة إلزيلدد   مفوها في الوقزت ةاتز  في مواجدة المخاطي التي تددد قضيتدم وال شيت غيي هةا ا

فمزززاالتيكيزززز عطزززي القزززدس كقضزززية ميكزيزززة ال تخززز  الةطسزززطيفيين و زززدهم   جميزززا الشزززعوب العيبيزززة  واك
 .واإلس مية

واكززد عطيززة التزززام ملززي بموالززطة جدودهززا فززي دفززا جدززود الملززال ة الةطسززطيفية  وهززو مززا يتططززب 
ومزززا تززز   مززززن  2100ق اتةزززاق القزززاهي  لعزززام هزززو الجديزززة فزززي تطبيززز األو   أساسزززيينت قزززق شزززيطين 

 الش ن الوطفي الةطسطيفي.  عطيالةطسطيفية  األطيا تيكز  أن  والثافي هو إع فات
الززداخطي لت قيززق  بالشزز نهفززاك ت ززديات جديززة تواجزز  ملززي وقيادتدززا فيمززا يتعطززق  أنعطيززة  وأضززا 

القيززاد   أن إالالمسززتقب    يوفيززو وتططعاتزز  ف ززو 31يفززايي و 22مطالززب الشززعب الملززيك فززي ثززويتي 
 عمطدا واهتماماتدا. أولوياتالمليية بيساسة اليسيس السيسي  تضا القضية الةطسطيفية عطي ياس 

 26/3/2102، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 القد  تبّين أحقية المسلمين في هذا المكان المقد  زيارةوزير األوقاف:  

مشزايكت  الزدكتوي هايز  داود خز    اإلس ميةن والمقدسات والشؤو  األوقا وزيي قا   بتيا: - الكويت
من بين اهم    إنالمفعقد في الكويت 22الدولي في الدوي  ا  اإلس ميمجما الةق  في أعما  مؤتمي 

والموقز  الشزيعي مفدزا مشزييا إلزي  األقليالقضايا التي فاقشدا المؤتمي قضية زياي  القدس والمسجد 
زياي  القدس من قب  المسطمين في كافة أف ات العالم  أن  القضية والتي تؤكد قدم يؤيت  بدة األيدن أن

 وت كيدالمقدسيين ودعم وجودهم  إخواففاكبيي  اليوم من اج  دعم  وأهميةكبيي   أولويةهي قضية ةات 
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هة  الزياي  تبزين بشزك  واضز  أ قيزة المسزطمين فزي  أنواكد  المسطمين معدم. إخوافدمالت  م ووقو  
 إلزيالتزي تييزد تدويزد هزةا المكزان المقزدس وت ويطز   اإلسياسيطيةا المكان المقدس والتلدك لطيوايات هة

 .  األسماتتسميات مزيةة مث  جب  الديك  وغييها من  واكعطاس مكان خا  لطيدود 

 26/3/2102، الدستور، عّمان
 
 ج المياهال تحتا "إسرائيل"ناقل البحرين يظلم األردن.. و مشروعالزعبي: ميسون  

قالت أمين عام وزاي  الميا  واليك سابقا المدفدسة ميسون الزعبي أن عالكيان اللزديوفي  :الغد -عمان
يييززد زج األيدن فززي اتةاقيززة فالمززةع  فززي إشززاي  إلززي اتةاقيززة مشززيوغ فاقزز  الب ززيين  بززين الب ززي األ مززي 

سياسي  اتةاقيت  قب  أسابيا قطي  طة.والب ي الميت  الةك وقا األيدن واك
وأضافت الزعبي أن إسياسي  عال ت تاج لطميا    يد تقوم بت طيزة كميزة كبيزي  مزن ميزا  الب زي األبزيض 

مطيززون متززي مكعززب  وهززي تةززوق ا تياجاتدززا بزز  وتسززتطيا تلززديي هززة  الميززا   821المتوسززط  تقززّدي بززز
 لطجوايع.

دالالت  -الب زززيينجزززات ةلزززك فزززي فزززدو  أقامدزززا  ززززب الو زززد  الشزززعبية أو  مزززن أمزززس  بعفزززوان عفاقززز  
 عام ال زب الدكتوي سعيد ةياب. أمين أيضاومخاطيع  وت دد فيدا 

 26/3/2102، الغد، عّمان
 
 والفلسطيني يشاركان في المسيرة الدولية المناهضة لإلرهاب  الفرنسيالرئيسان تون :  

 األيبعززاتأمززس  تززوفس ز د ب أ: أكززدت المسززسولة المكطةززة بززاإلع م فززي اليساسززة التوفسززية عايززد  القطيبززي
أوالفززد ضززمن المسززيي  الدوليززة المفاهضززة لميهززاب المقززيي  يززوم األ ززد  فيافسززوا ضززوي الززيسيس الةيفسززي 

 المقب  إلي جافب اليسيس الةطسطيفي م مود عباس.
وقالت القطيبي إن اليسيس الةيفسي هو أو  الشخليات التي أعطفت مشزايكتدا بالمسزيي  الدوليزة لطتفديزد 

وأوضززز ت القطيبزززي أن اليساسزززة تطقزززت ت كيزززدا مزززن اليساسزززة الةيفسزززية  امن مزززا تزززوفس.باإليهزززاب والتضززز
لطمشززايكة فزززي المسزززيي   كمزززا ت كزززدت مشزززايكة الززيسيس الةطسزززطيفي م مزززود عبزززاس بيفمزززا أكزززدت إيطاليزززا 

 مشايكتدا في المسيي  لكن لم يتم الكش  بعد عن مستوس ال ضوي.
 26/3/2102، القد  العربي، لندن
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 الدولي يرجئ إعالن حكم الشرع في زيارة المسلمين إلى القد  واألقصىاإلسالمي قه مجمع الف 

يام ه ز القززدس العيبززي: أيجزز  مجمززا الةقزز  اإلسزز مي الززدولي التززابا لمففمززة التعززاون اإلسزز مي فززي 
 دويتز  الثافيززة والعشززيين التززي اختتمززت أمززس  بيززان ال كزم الشززيعي فززي زيززاي  المسززطمين لطقززدس الم تطززة
والمسجد األقلي. وسبب اإليجزات هزو اإلخةزاق فزي تولز  أعضزات مجطسز  إلزي إجمزاغ  زو  شزيعية 

 الزياي  ت ت اال ت   اإلسياسيطي ووجوب ال لو  عطي ت شيي  الدخو  من سططات .
 26/3/2102، القد  العربي، لندن

 
 "إسرائيل"العربي يوصي بمقاطعة  الديمقراطيالمنتدى االجتماعي  

  مفالزززيك أمزززسأولزززي المفتزززدس االجتمزززاعي الزززديمقياطي العيبزززي  فزززي ختزززام أعمالززز   :وفزززا –تزززوفس 
األ زززاب االشززتياكية الديمقياطيززة العيبيززة وال كومززات فززي العوالززم العيبيززة المختطةززة بمقاطعززة إسززياسي  

 بشك  شام .
مززن  زبززا عيبيززا  02والمفتززدس أفدززي أعمالزز  التززي اسززتميت مززد  يززومين فززي العالززمة التوفسززية  ضززي  

 فطسطين والمغيب وملي والعياق وسوييا واأليدن واليمن وتوفس والجزاسي وليبيا والب يين.
 26/3/2102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "المبادرة الُعمانية" توزع مساعدات نقدية بغزة 

وزعززت المبززادي  الع مافيززة األهطيززة لمفالززي  فطسززطين )معززًا لةطسززطين(  مسززاعدات فقديززة عطززي عززدد مززن 
شزززيك  وقزززد بطززز  عزززدد  111 22ألسزززي الةقيزززي  والم تاجزززة فزززي م اففزززات قطزززاغ غزززز   بمبطززز  إجمزززالي ا

وأكززززدت المبززززادي  أن التوزيززززا تززززم مززززن خزززز    أسززززي  م تاجززززة. 021المسززززتةيدين مززززن هززززة  المسززززاعدات 
الجمعيززات الشززييكة  و سززب شززيوط معيفززة تززم االتةززاق عطيدززا سززابقا الختيززاي الةسززة المسززتةيد  ولتشززم  

 .م اففات قطاغ غز كافة 
وشززكيت المبززادي  الع مافيززة أهزز  الخيززي الززةين قززدموا ومززا زالززوا يقززدموا تبيعززاتدم وزكززوات أمززوالدم لألسززي 

 الةطسطيفية  وخالة في ف  تيدس األوضاغ االقتلادية لعدد كبيي من أبفات الشعب الةطسطيفي.
 22/3/2102، فلسطين أون الين

 
 
 



 
 
 
 

 

           33ص                                     3228 العدد:    26/3/2102 الخمي  التاريخ:

 
 إسرائيل""تنذر بمواجهة شرسة مع  بيةأورو  توصية 40يديعوت أحرونوت:  

 اإلسززززياسيطيين األويوبززززي ززززد االت ززززاد  :يويتززززيز –ال يززززا  الجديززززد   –بيوكسزززز   -القززززدس الم تطززززة 
والةطسطيفيين امس عطي سيعة استسفا  م ادثات الس م التي افدايت فزي العزام الماضزي فيمزا تسزعي 

فزززي المةاوضزززات. وةكزززي موقزززا  األويوبيزززة تفشزززيط المشزززايكة إلزززيمسزززؤولة السياسزززة الخايجيزززة باالت زززاد 
  افززز   لززز  عطزززي الزززف  الكامززز  لطتقييزززي الزززةك سزززيعيض عطزززي االت زززاد أمزززسعيزززديعوت ا يوفزززوتع 

األويوبي والمتضمن توليات تدد  لممايسة الضغط عطي إسياسي  ل ثدزا عطزي العزود  لطمةاوضزات  
اسا والسزززززطا المفتجزززززة فزززززي إضزززززافة لطعقوبزززززات التزززززي فيضزززززدا وال يززززززا  االت زززززاد األويوبزززززي عطزززززي البضززززز

 المستوطفات في األياضي الةطسطيفية الم تطة وهضبة الجوالن. 
فززززي سطسززززطة مززززن التقززززاييي السززززفوية التززززي تجززززيك تقييمززززا لطتقززززدم فززززي مجززززاالت  األويوبززززيوقزززا  االت ززززاد 

دولززة  افزز  يتعززين عطززي  28فززي الززدو  القييبززة مززن االت ززاد المكززون مززن  األفسززانالديمقياطيززة و قززوق 
ع. و ززد األوسزطعبزة  كز  جدزد ممكززن مزن أجز  االسزتسفا  المبكزي لعمطيززة السز م فزي الشزيق  ي إسزياس

 ع الستسفا  م ادثات الس م.إيجابيةتقييي مفةل  السططة الةطسطيفية عطي افتداج عخطوات 
فيززدييكا مززوغيييفي التززي تولززت مدززام مفلززبدا فززي  األويوبززيوتييززد مسززؤولة الشززؤون الخايجيززة باالت ززاد 

المكززون  األوسززطالثززافي إشززياك دو  عيبيززة بديجززة أكبززي فززي عمزز  يبززاعي الوسززاطة فززي الشززيق  تشززيين
 ويوسيا. األويوبيالمت د  واالت اد  واألمممن الواليات المت د  

سززتعقد مزيززد مززن  األوسززطوقززا  دبطوماسززيون كبززاي افزز  بززدال مززن توسززيا يبززاعي الوسززاطة فززي الشززيق 
 وملي. واأليدنما السعودية   األقاالجتماعات عطي مستوس عا  عطي 
  الف  الكام  لطتقييزي الزةك سزيعيض عطزي االت زاد األويوبزي أمسوفشي موقا عيديعوت ا يوفوت ع 

والمتضززمن تولززيات تدززد  لممايسززة الضززغط عطززي إسززياسي  ل ثدززا عطززي العززود  لطمةاوضززات. وفقزز  
ليسززت بالقطيطززة ال تماليززة  الموقززا عززن ملززدي دبطوماسززي فززي االت ززاد األويوبززي قولزز  عأفزز  يوجززد فيلززة

إقياي االت اد األويوبي لدة  التوليات والملادقة عطيدا وسيجيك تفةيةها في ضوت تليفات فتفياهو 
وتةوهات  خ   االفتخابات األخيي . ف ن فسيي عطي طييق اللدام ال تمي وهةا األمي واض  لطجميا 

خالزززة  فتفيزززاهوطزززي تلزززيي ات فزززي عالزززمة االت زززاد بيوكسززز   يزززد تسزززود قفاعزززة بضزززيوي  الزززيد ع
 تليي    و  عدم إقامة دولة فطسطيفية والتليي ات التي استددفت المواطفين العيبع.

عاالت زززززاد األويبزززززي ال يشزززززتيك توضزززززي ات فتفيزززززاهو التزززززي جزززززاتت بعزززززد  األويوبزززززيوأضزززززا  المسزززززؤو  
تفتدزي بالفسزبة لفزا  االفتخابات ويغم أن أويوبا معفية بإقامة ع قات جيد  ما إسزياسي  فدزة  اإلسزياسي 
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ةا والززطت إسززياسي  سياسززتدا شززيقي الخززط األخضززي فدززةا األمززي سززيؤثي  عفززد  ززدود الخززط األخضززي واك
 عطي مففومة الع قات التي تيبط الدو  األويوبية بإسياسي ع.

ويولززي يؤسززات البعثززات األويوبيززة فززي إسززياسي  ويام ه عبززي التقييززي المسززيب باتخززاة خطززوات فعالززة 
ية ومفدجية وفاهي  لطعيزان فيمزا يخز  سياسزة االت زاد األويوبزي بالقزدس الشزيقية. وتضزمن أكثي فعال
تولززية تشززك  غالبيتدززا قززد تشززك  مشززكطة كبيززي  بالفسززبة إلسززياسي   فيمززا لمزز  الدبطوماسززي  21التقييززي 

 األويوبززي إلززي أن فتززاسج االفتخابززات والتشززكي  المتوقززا ل كومززة يميفيززة سززتؤدك إلززي التعامزز  مززا هززة 
 التوليات بجدية أكبي عطي طييق تبفيدا وتفةيةها.

لموالطة مقاطعة البضاسا المفتجة بالمستوطفات اليدودية المقامة شيقي الخط األخضي تؤكد  وأضاف 
غالبيززة التولززيات عطززي ضززيوي  اتخززاة كزز  خطززو  ممكفزز  لتعزيززز مكافززة القززدس الشززيقية التززي سززتكون 

جززززت مزززن  ززز  الزززدولتين. وسزززطم التقييزززي لمؤسسزززات االت زززاد عالزززمة الدولزززة الةطسزززطيفية التزززي سزززتقام ك
  ولدا.األويوبي في بيوكس   يد ستشدد األيام القطيطة القادمة فقاشا 

لل يةة ع يديعوت ا يوفزوتع التولزيات اليسيسزية الزوايد  فزي التقييزي والتزي  اإللكتيوفيوفشي الموقا 
 ولةدا بالسيية وهي عطي الف و التالي:

 الةطسطيفية الخالة بالقدس الشيقية االستياتيجيةتطويي وتفسيق موالطة دعم و  -0
 ممايسة الضغوط إلعاد  فت  المؤسسات الةطسطيفية المغطقة بالقدس الشيقية -2
 تعزيز وتقوية وضا وموق  م افف القدس الةك يعتبي ممث  لمففمة الت ييي بالمديفة. -3
 .2110إسياسي   دعم إعاد  فت  مبفي ع بيت الشيقع الةك أغطقت  -2
 دعم وتعزيز قديات المستشةيات الةطسطيفية في القدس الشيقية وةلك لط ةاف عطي وجودها. -2
دعززم وت ييززد مففمززات المجتمززا المززدفي مثزز  المجموعززات الشززبابية التززي ال تؤيززد وال تززدعم العفزز   -6

 ت المغطقة .واستضافة هة  المجموعات داخ  القفلطيات الموجود  بالمديفة  تي فت  المؤسسا
اتخزززاة خطزززوات إضزززافية تدزززد  إلزززي وسزززم البضزززاسا المفتجزززة فزززي المسزززتوطفات والزززوايد  لألسزززواق  -2

 األويوبية .
 دياسة إمكافية اتخاة إجياتات ضد مستوطفين عفيةين وضد من يدعون لطممايسة العف  . -8
دياك األفزززياد ويجزززا  األعمزززا  فزززي دو  -6   االت زززاد األويوبزززي تعزيزززز الوسزززاس  المتبعزززة لزيزززاد  وعزززي واك

  و  المخاطي الميتبطة والكامفة في ممايسة الفشاطات االقتلادية أو المالية داخ  المستوطفات.
إلززداي وثيقززة تولززيات لطعززامطين فززي قطززاغ السززيا ة  تززي يمتفعززوا عززن دعززم مشززاييا وأعمززا   -01

 يمطكدا المستوطفون داخ  القدس الشيقية.
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 د المةيوضزززة عطزززي تفقززز  األفزززياد والبضزززاسا بزززين القزززدس والضزززةةدعزززو  إسزززياسي  إلزززي يفزززا القيزززو  -00
 .الغيبية
 دعو  إسياسي  إلي وق  التمييز ويفا القيود الخالة بطم شم  العاس ت. -02
ضززمان تواجززد ممثطززي االت ززاد األويوبززي فززي كزز   الززة وموقززا يواجزز  خطززي هززدم بيززوت بالقززدس  -03

القييبزة مزن مسزتوطفة عمعاليز   E1ا خالة في مفطقزة الشيقية أو إخ ت عاس ت فطسطيفية من مفازلد
ع وكززةلك التواجززد فززي الم ززاكم اإلسززياسيطية خزز   ب ثدززا ل لتماسززات التززي يقززدمدا الةطسززطيفيون  أدومززيم

 ضد هدم مفازلدم.
ضمان تدخ  ممثطي االت اد األويوبي في ك   الة اعتقا  يتعيض لدا فطسطيفيون عطزي خطةيزة  -02

 ماعي أو ثقافي غيي عفي  .فشاط سياسي أو اجت
 تقديم مساعدات قافوفية لطعاس ت الةطسطيفية التي تواج  مفازلدا خطي الددم. -02
 االمتفاغ عن االجتماغ أو االلتقات بمسؤولين يسميين إسياسيطيين تقا مكاتبدم بالقدس الشيقية. -06
 تففيم فشاطات االت اد األويوبي بالقدس الشيقية قدي اإلمكان . -02
 استضافة شخليات فطسطيفية يسمية في مكاتب االت اد األويوبي بالقدس الشيقية. -08
م اولززززة االسززززتغفات عززززن الميافقززززة األمفيززززة اإلسززززياسيطية أو ميافقززززة إسززززياسيطيين لمززززوفةي االت ززززاد  -06

 والشخليات األويوبية أثفات زيايتدم القدس الشيقية والبطد  القديمة .
 الشيقية والدعو  إلعاد  فت  الغيفة التجايية العيبية بالقدس الشيقية. دعم االقتلاد في القدس -21
 إفداي القطق الشديد لغياب البفية الت تية والخدمات المفاسبة من القدس الشيقية. -20
 دعو  إسياسي  إلي اعتماد المفاهج التعطيمية الةطسطيفية في مدايس القدس الشيقية. -22
 وجود الةطسطيفيين ضمن خطط التطويي ال ضيك بالقدس الشيقية. تقديم المساعد  بما يضمن -23
 تسدي  عم  أدالت السيا ة الةطسطيفيين داخ  القدس الشيقية. إليدعو  إسياسي   -22

بولة  األلعب الةك مي عطي القزدس الشزيقية مفزة فدايزة االفتةاضزة  2102ويشيي التقييي إلي عام 
 الثافية.

افتدزززات المعيكزززة االفتخابيزززة اإلسزززياسيطية مزززن جولزززة جديزززد  مزززن العفززز  وي زززةي التقييزززي الزززةك كتزززب قبززز  
 واالستقطاب في ضوت التدهوي الميدافي السييا الةك تعيش  المفطقة.

 26/3/2102، الحياة الجديدة، رام هللا
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 تدر  خصم حجم االستثمار اإلسرائيلي في المستوطنات من الضمانات المالية الواليات المتحدة 

عمطزززت فزززي  األمييكيزززةن وزاي  الخايجيزززة إاإلسزززياسيطي « والززز »موقزززا  قزززا ز فزززادك أبزززو سزززعدس:  يام ه
األسززابيا األخيززي  عطززي إعززداد تقييززي لطكززوفغيس  يةلزز  االسززتثماي اإلسززياسيطي فززي المسززتوطفات خزز   

تزززي السزززفوات األخيزززي   ومزززن المتوقزززا أن يشزززيي التقييزززي إلزززي ايتةزززاغ كبيزززي فزززي  جزززم المزززوايد الماليزززة ال
تلزي  عطزي المسزتوطفات )مطيزايات الزدواليات( بيفمزا ال يتجزاوز  جزم الضزمافات األمييكيزة إلسزياسي  

 مطياي دوالي  هةا يعفي ان إسياسي  قد ال تجد غيي مبط  لغيي من الضمافات المستقبطية. 3.8مبط  
سياسي  واليسيس ويجدي بالةكي أن سياسة الخلم ليست جديد   وقد تم التول  إلي هةا االتةاق بين إ

جويج بزوش  وبموجبز  تقزوم الواليزات المت زد  بخلزم المبزال  التزي تزم اسزتثمايها فزي المسزتوطفات مزن 
. وقالززت ملززادي مططعززة عطززي التقييززي الززةك يجززيك إعززداد   اليززا  إفزز  بعززد األمييكيززة جززم الضززمافات 

يتقط  جدا  ما ةلزك ت وي  التقييي إلي الكوفغيس  يمكن ل جم الضمافات المخللة إلسياسي  ان 
فززإن  خززي مززي  ططبززت فيدززا إسززياسي  اسززتغ   أمززوا  الضززمافات األمييكيززة كافززت قبزز  عشززي سززفوات أك 

 .2112عام 
 أوويتم تقطي  الضمافات فقط عفدما تططب إسياسي  استغ لدا  مث  في  الة  دود أزمة اقتلادية 

 و  معالجة هةا التقييي ال ساس. وقا   يكيةاألمي أمفية كبيي   وعطم أن فقاشا عميقا يدوي في اإلداي  
جدات في الخايجية األمييكية  يقودهزا الزوزيي جزون كيزيك  »إن « وال  »ملدي أمييكي يفيا لموقا 

قبز  االفتخابزات اإلسزياسيطية بتز خيي فشزي التقييزي  تزي ال يزتم التعامز  معز  كم اولزة  أولزتقد  كافت
ف  ال توجد أك ع قزة بزين هزةا التقييزي وبزين األزمزات األخزيس أمييكية لطت ثيي عطي االفتخابات  يغم أ

 «.المشتعطة  اليا بين أوباما وفتفياهو
ال توجد هفا م اولة لت ةيي إسياسي . فاإلداي  »إف  « وال  »وقا  الملدي األمييكي الةك ت دد إلي 

واالتةزاق الزةك يعزود  مطزمة بت وي  تقييي إلي الكوفغيس  زو  االسزتثماي اإلسزياسيطي فزي المسزتوطفات
ي زززتم عطزززي الواليزززات المت زززد  خلزززم هزززة  االسزززتثمايات مزززن  جزززم الضزززمافات األمييكيزززة  2113إلزززي 

إلسززياسي . هزز  سززيؤثي ةلززك عطززي سياسززة االسززتيطان  هززةا قززياي إسززياسيطي مسززتق . إسززياسي  لززم تسززتخدم 
ليسزت مدمزة بالفسزبة لدزا ضمافاتدا المالية مفة عقد زمفي  ولةلك يمكفدا ان تقزيي أن هزة  الضزمافات 

 «.وتوال  سياساتدا ال الية
 أمزززوا مطيزززون دوالي مزززن  311بخلزززم مبطززز   2113قامزززت فزززي عزززام  األمييكيزززةيشزززاي إلزززي أن اإلداي  

االستثماي اإلسياسيطي في المستوطفات خ   فتي  شايون  وقد ا تاجت إسياسي   أعقابالضمافات في 
د االقتلادك وأضياي االفتةاضة الثافية  وتزم ال قزا خلزم إلي أموا  الضمافات في  يف  بسبب اليكو 
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مبال  أخيس مزن الضزمافات عطزي خطةيزة االسزتثماي فزي المسزتوطفات. وفزي أعقزاب ةلزك بقزي إلسزياسي  
مطيزاي دوالي مزن الضزمافات األمييكيزة  ولزيس مزن الواضز  مزا إةا سزيتم اآلن خلزم مبطز   3.8  والي

  لكفزز  بمجززيد ت ويزز  التقييززي إلززي الكززوفغيس فإفزز  سززي دد هززز  تقييززي وزاي  الخايجيززة أعقززاب خززي فززي 
 كبيي  وال شك.

 26/3/2102، القد  العربي، لندن
 
أثنداء الحدرب فدي غدزة الصدديف  "جدرائم حدرب"مسدلحة فلسدطينية ارتكبددت  جماعداتالعفدو الدوليدة:  

 الماضي
سززطيفية مززن بيفدززا )د ب أ(: ةكززيت مففمززة العةززو الدوليززة الخمززيس أن جماعززات مسززط ة فط -اسززطفبو 

الجفزززاح العسزززكيك ل يكزززة  مزززاس  ايتكبزززت جزززياسم  زززيب فزززي عزززد  هجمزززات عفزززدما أططقزززت اللزززواييي 
 وقةاس  الداون عشواسيا تجا  إسياسي  أثفات ال يب في قطاغ غز  اللي  الماضي.

 وقت  ستة مدفيين في إسياسي  بيفدم طة  جيات اللواييي  ووقعت ال الة األسوأ في قطاغ غز  عفزدما
 00شخلزا بيزفدم  03سقط لايوخ أططق  مسط ون بين مدفيين فطسزطيفيين ممزا أسزةي عزن استشزداد 

 طة .
يتعززين عطززي الجماعززات المسززط ة الةطسززطيفية أن “وةكززيت المففمززة التززي تتخززة مززن لفززدن مقززيا لدززا أفزز  

 .”تفدي ك  الدجمات المباشي  عطي المدفيين والدجمات العشواسية
يومززا   21مززدفيا فطسززطيفيا عطززي األقزز  أثفززات ال ززيب التززي اسززتميت  0282واستشززدد مززا ال يقزز  عززن 

طة  في قطاغ غز   ب سب مففمة العةو الدولية التي ةكيت في تقاييي سابقة أن بعض  231بيفدم 
 الدجمات من جافب الجيش اإلسياسيطي عطي المدفيين يبما تيقي كةلك إلي جياسم ال يب.

 قيقزززززة أن الجماعزززززات المسزززززط ة “يق األوسزززززط بالمففمزززززة إن وقزززززا  فيطيزززززب لزززززوثي  مزززززديي شزززززؤون الشززززز
الةطسززطيفية تبززدو أفدززا فةززةت جززياسم  ززيب بززإط ق عشززواسي لطلززواييي وقززةاس  الدززاون ال ي زز  القززوات 

 .”اإلسياسيطية من التزاماتدا بموجب القافون اإلفسافي الدولي
 26/3/2102، القد  العربي، لندن

 
 في القد  التهويدار الهوائي من مشروع القط تنسحبشركة فرنسية  

شززيكة )سززافاج( الةيفسززية افسزز ابدا مززن المسززاهمة فززي إقامززة مشززيوغ  أعطفززت :تيجمززة خالززة -يام ه 
تطقت ت زةييا مزن وزايتزي الماليزة والخايجيزة الةيفسزيتين  أنالقطاي الدواسي في مديفة القدس  وةلك بعد 

 لل يةة عهآيتسع. لكتيوفياإلمن مخاطي المشايكة بالمشيوغ  وةلك  سب الموقا 
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خبي افس اب الشيكة الةيفسية ويد عطي لسان ل يةة علوفيغايوع الةيفسزية   أنعهآيتسع إلي  وأشايت
 األموهززي الشززيكة  Suez Environnementوفقطززت اللزز يةة الةيفسززية عززن الفززاطق بطسززان شززيكة 

 وأشزززايت جاهزززات سياسزززيةع.ال يزززتم تةسزززيي  بات افسززز اب الشزززيكة مزززن المشزززيوغ جزززات لكزززي أنع عسافاجلززززع
وقت سابق في كافت قد تقّدمت لطعم  بالمشيوغ  وافس بت مف   أخيسشيكة فيفسية  أن إليعهآيتسع 

 .أيضا
 22/3/2102، القد ، القد   

 
 يؤيدون االعتراف بدولة فلسطين األلمانمن  %71استطالع:  

يتعزين عطزي ب دهزم االعتزيا  كش  استط غ  زديد لطزيأك أن أغطبيزة األلمزان يزيون أفز  : )د .ب .أ(
مزن األلمزان يؤيزدون  %20وأفدي االستط غ الزةك فشزيت فتاسجز  أمزس األيبعزات أن  بدولة فطسطين.

من األلمان مزوقةدم  %02من الةين شمطدم االستط غ  ولم ي دد  %02هة  الخطو   بيفما ييفضدا 
 تجا  هةا األمي.

يأك بتكطيز  مززن مجطززة عشزتيينع األلمافيززة  وشززايك أجزيس االسززتط غ معدزد عفويسززاع لقيززاس مؤشزيات الزز
 ألمافي.  0110من مايس/ ةاي الجايك  21 تي  06في االستط غ الةك أجيك خ   الةتي  من 

 26/3/2102، الخليج، الشارقة
 
مخاوف من بدء العد التنازلي الشتعال الموقف الميداني في الضفة والصدام مدع تقرير صهيوني:  

 السلطة
قا  ععاموس هيسي ع الخبيي العسكيك : دياسات وت طي  المعطومات الل ةية تيجمة ميكز

اللديوفي  إّف  في ف  استمياي تجميد أموا  السططة الةطسطيفية  فإّن الجيش يتديب ف و مواجدة 
عفيةة في الضةة الغيبية  مقديًا إمكافية اشتعا  العف  فيدا األشدي القييبة القادمة   يد تفدي قياد  

قة الوسطي هة  األيام سطسطة من المفاويات والتدييبات اليامية إلعداد القوات لسيفاييوهات المفط
 المواجدة ما الةطسطيفيين.

كما أجيت مفاويات في قياد  المفطقة  في الةيق واأللوية  وتديبت و دات في قوات الجيش الففامي 
عقاب فتاسج االفتخابات  وهو عطي واال تياطز لكن الجيش ال يستشي  بالضيوي  تلعيدا عفيةا في أ 

 وعي ب ن الجافب الةطسطيفي ال يزا  يعم  وساس  كب  جماح متفوعة لمفا االشتعا .
وأضا : في األشدي األخيي  تبدو فجو  كبيي  واض ة بين األجوات المتوتي  في الع قات السياسية 

الجفايات الدولية  واليد لزعإسياسي ع والسططة  في ضوت توج  الةطسطيفيين ل فضمام لم كمة 
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اللديوفي بتجميد أموا  الضياسب التي يست قوفدا  وبين الوضا عطي األيض  وفي التفسيق األمفي 
بين الجيش وجداز عالشاباكع وأجدز  األمن الةطسطيفية يستمي  اليًا كالمعتاد  يغم تدديدات 

 الةطسطيفيين بوقة .
ة  ويغبة في الجافبين لمفا العف   والشاباك يشخ  وأكد أن التفسيق األمفي يستفد لملال  مشتيك

في هة  المي طة استعدادا متدفيا من الجمدوي الةطسطيفي لطخيوج في مفاهيات شعبية كبيي   بجافب 
استمياي مساعي السططة لمفا االشتعا   السيما بسبب الخو  من الضيي الكبيي المتوقا لطمجتما 

 فتةاضة الثافية.واالقتلاد الةطسطيفيين  مثطما في اال
وقد أ دد التغييي األكثي  د  في الفيو  في الضةة تجميد أموا  الضياسب التي تجمعدا عإسياسي ع 
عن الةطسطيفيين  وهي تجمد  تي اآلن مطياي وفل  شيك  في األشدي الث ثة األخيي   بجافب 

لةطسطيفية لففييتدا لفاديق أخيس بقيمة مطياي شيك  م جوز  لدها  مقاب  دين شيكة الكديبات ا
مطياي شيك   وهو ما أجبي السططة عطي اتخاة سياسة لجم مالي متشدد   0.2اللديوفية  وتقدي بز

 فقط من يواتبدم الشديية. %61وفي األشدي األخيي  تطقي الموفةون 
وفي م اولة لطتخةي  قطي  من الضغط االقتلادك سم  الجيش  بيفا عدد العما  في عإسياسي ع 

 ال  شخ   وزياد  عدد تلايي  الدخو  لطتجاي من الضةة داخ  الخط  01وطفات بف و والمست
 األخضي.

 
 الخاليا المسلحة

من جدت   ت دد المياس  اللديوفي في المفاطق الةطسطيفية عغيطي كوهينع أّن األشدي األخيي  
خ يا العسكيية من شددت ايتةاعا كبييا في الضةة في عدد الم اوالت التي تقوم بدا  ماس لتةعي  

 خ   القيادات
الخايجية العامطة في تيكيا وقطاغ غز   وقد اعتقطت السططة وعإسياسي ع عشيات من يجا   ماس 
وأعضات شبكات مشبوهة بتخطيط العمطيات  والجداد اإلس مي أيضًا لعد فشاطات  العسكيية  

 السيما شمالي الضةة.
تقطة وغيي خاضعة لطيقابة  من فشطات فت  الشعبيين وأضا : يشخ  الشاباك فشاطات متجدد   مس

ممن يت دس بعضدم السططة  وهفاك تخو  أف  في  الة التلعيد في العف   سيعود يجا  التففيم 
 لطمشايكة في  مثطما  ل  في أيام االفتةاضة الثافية.

ة الوسطي في ةات السياق  جيس في داي ال كومة في ت  أبيب ا تةا  بتعيين قاسد جديد لطمفطق
عيوفي فوماع  م   عفيتسان الونع  الةك تولي المفلب في السفوات الث ثة األخيي   و او  في 
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السفوات األخيي  مفا التوتيات أن تضعضا االستقياي عطي األيض  يغم أن ال ا  اليوم بات ألعب 
ن قسما هاما من الجفود في اآلوفة األخيي  يتج  ف و ال ةاف عط ي االستقياي  وأكثي تعقيدا  واك

وا تما  التلعيد الةك قد ي تي  وهة  مدمة الجيش التي والطفا القيام بدا يغم غيي قطي  من 
 الملاعب.

عطي لعيد متل   فق  عفوعام أمييع المياس  اللديوفي لطشسون األمفية عن أوساط في الشاباك 
وتم لد خطوات يسيس السططة  تقديياتدا ب ف  إةا لم تةيج عإسياسي ع عن أموا  الضياسب الةطسطيفية 

عطي اللعيد الدولي  فسو  تشتع  المفطقة  وتؤدك لمواجدة عفيةة في الضةة الغيبية  ألن تجميد 
األموا  يخطق واقعا معقدا جدا يمكف  في ك  ل فة أن يؤدك ل شتعا  في الضةة  ولدةا قييوا في 

 الشدي.الجيش إفدات االستعداد لطمواجدات في الضةة  تي فداية هةا 
وأضا : التدييب الةك أعدت  قياد  األيكان  وفةة بداية الشدي بلوي  مةاجسة ب مي من قاسد الجيش 
تم إعداد  في األساس لة   مستوس استعداد قياد  المفطقة الوسطي  ومن غيي المعقو  أف  في 

لتسدي ت الوقت الةك يتم في   جز األموا  يقيي المستوس السياسي الملادقة عطي سطسطة من ا
 لطةطسطيفيين لتددسة المفطقة  ومفا اشتعا  م تم  ي ةي مف  المستوس العسكيك.

وشكك ب ن هة  الخطو  ستخةض من الطدب  ألف  إةا افدلعت المواجدة في الضةة  فستكون عفيةة 
جدا  وستتسبب بخساسي كبيي  في الجافب اللديوفي  وستت يك خ يا عشعبيةع مديبة جيدا  ومسط ة 

 شاشات عطي الشوايغ المؤدية لطمستوطفات  وسيتم تفةية عمطيات إط ق فاي قاتطة.بالي 
 

 عملية انتحارية
وأكد أن قياد  المفطقة الوسطي مفشغطة بإ باط العمطيات  وعمطيات استخبايية مكثةة أدت العتقاالت 

الشعبية   كبيي  في الضةة  ك  ليطة تدخ  قوات الجيش العتقا  عدد من فشطات  ماس والمقاومة
متيا من الشايغ أمي ممكن بالت كيد  و ادد كدةا  21ويقدي الجيش أن خيوج افت ايك مسط  مسافة 

 قد يشع  المفطقة.
أوساط عسكيية لديوفية تساتلت: كم من الةطسطيفيين سيشايكون في مواجدة كدة   فدم في الضةة 

 ال   8   ومسط ون بز مقات 211كتاسب  ك  وا د  تضم  6مديبون  ولديدم جيش مكون من 
ك شفكو   ل ي  أفدم اليوم ت ت قياد  السططة  ويعمطون في إ باط العمطيات  ويعتقطون يجا  
 ماس في الخطي  وأبو ديس  لكن في وقت المواجدة سيوجدون أسط تدم باتجا  عإسياسي ع  لدةا 

لقو  إن الجيش يستطيا يستعدون في الجيش في األشدي األخيي   وبعد جما معطومات كثيي   يمكن ا
 التعام  ما عجيشع كدةا بلوي  سدطة.
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وأضافت: الجيش سيفدي في األسابيا القادمة استعداد  لطتعام  ما ك  سيفاييو م تم  في الضةة  
وستفتدي تدييبات ألوية المشا  وو دات اال تياط  وفيقة الضةة أفدت سطسطة تدييبات بدد  

عطي طاولة يساسة األيكان  وطالما أن السططة تقوم بإداي  االستعداد لطسيفاييوهات الموضوعة 
خطوات عطي اللعيد الدولي فستوال  تددسة المفطقة  لكن في الط فة التي يغطق فيدا الباب 

 الدولي  ست ةت  بوابة العف  من جديد.
 القناة العاشرة

22/3/2210مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3290الترجمات العبرية   
 
 مع غزة؟ هدنةلماذا ترفضون  

 د. فايز أبو شمالة
لماةا تيفضون هدفة بين اإلسياسيطيين وسكان قطاغ غز  لمد  خمس سفوات  بيفما ت يلون عطي 

 هدفة سايية المةعو  في الضةة الغيبية مفة عشي سفوات 
وتتدمون لماةا تغضبون لوق  إط ق الفاي في غز   وتتدمون غز  ب ماية  دود دولة اليدود  

المقاومة بالعبثية  في الوقت الةك تمفعون في  أك مقاومة في الضةة  ب  وتمفعون التةكيي الففيك 
 بالمقاومة 

لماةا أفتم في ون بمعابي الضةة الغيبية عطي العالم الخايجي  وفي ون بتفق  عشيات أال  العما  
ما تيفضون مجيد طيح فكي  فك داخ  المستوطفات في الضةة الغيبية  وداخ  إسياسي  فةسدا  بيف

ال لاي عن غز   وت ايبون تدخ  قطي إلعماي ما هدمت  ال يب  وتعتيضون عطي أك جدة تعم  
فشات ميفات أو مطاي في غز     عطي فت  معابي غز   واك

لماةا تةاوضون إسياسي  عشيات السفين بشك  عبثي  وتةاوضون إسياسي  دون أن تضعوا شيط فك 
سياسي  لةك  لايها ال لاي عن غز   و   ين تسيب بعض  ديد عن مةاوضات سيية بين غز  واك

وفت  معابيها  غضبتم  وافتةخت فيكم عيوق الشي   وقامت ثويتكم  وفق ت عطيكم وطفيتكم  لماةا 
 ي ق لكم التةاوض ما إسياسي  وال ي ق لغييكم 

تغضبون لتوال  اعتقا   لماةا ال تغضبون من توال  التوسا االستيطافي في الضةة الغيبية  وال
أال  األسيس  وال تغضبون القت ام الجفود اإلسياسيطيين لطمدن الةطسطيفية  بيفما تشتع  فخوتكم  ين 

 تطالبكم غز  بوق  التفسيق األمفي 
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لماةا تسم ون لدولة مث  سويسيا ب ن تكون أكثي شةقة ويأفة مفكم بموفةي غز  أيدا المسسولون 
ن ت ييد لمبادي  سويسيا ل   قضية الموفةين  في الوقت الةك أوجدتم في  ع ف عطفتمالةطسطيفيون  

 التمايز بين سكان غز  وسكان الضةة الغيبية  فكافت قضية اسمدا موفةي غز  
لماةا التةةتم عطي المةاوض الةطسطيفي في مدييد الدكتوي  يدي عبد الشافي  وفاوضتم سيًا عطي غز  

 كم عطي غز  أواًل  تثوي ثاسيتكم  وتتشفج وجوهكم وأيي ا أواًل  و ين يةاوض غيي 
لماةا تةيدتم بالقياي السياسي  ودستم ب ةات العفاد واالستخةا  عطي يأس اإلجماغ الوطفي   تي 
مزقتم الوطن إلي والتات ومفاطق جغيافية  و ين فكي غييكم في يفا يأس  من ت ت إبط التسطط  

اس  مففمة الت ييي إلي غز  بعد ت خي عن موعد  عد  غضبتم  وثويتم  وقييتم إيسا  وفد الةل
 أعوام  أو بعد ت خي شديين كامطين افجطت خ لدما فتاسج االفتخابات اإلسياسيطية.

ف ن الةطسطيفيين في غز  والضةة الغيبية وفي الشتات  ف ن ب اجة إلي تدشيم يأس السياسة 
  وف ن الةطسطيفيين ال مافا أن يكون الةطسطيفية التي ساقت قضيتفا الوطفية من فش  إلي فش 

تدشيم يأس السياسة بفةس األدوات التي استعمطتدا القياد  في تدشيم قواعد العم  الوطفي  وأهمدا هو 
 التةيد بالقياي  وعدم ا تيام يأك اآلخي.

وأن إففا فطالب قياد  المقاومة في غز  أن تخط فدجًا سياسيًا مستقً  عن قياي القياد  التاييخية  
توال  لقاتاتدا السيية والعطفية ما ك  األطيا  العيبية واإلقطيمية والدولية التي تسعي إلي فك 
ال لاي عن غز   وتسعي إلي التددسة لخمس سفوات أو أكثي ما العدو اإلسياسيطي  عطي أن تكون 

ستيد جب  الفاي التددسة ما غز  بداية العم  العسكيك المقاوم عطي أيض الضةة الغيبية  ف  بد أن ي
مكافت  التاييخية من فطسطين  وال بد أن يبيز جب  الخطي  عم قًا لطمقاومة من جديد  وال بد أن 
تشتع  مفاطق األغواي بالمقاومة المسط ة  وال بد أن تتجطي جفين بمقاومتدا في شما  الضةة الغيبية 

 التي ستف  قطعة مجد وكيامة.
الغيبية ييد بطييقت  الثويية عطي التددسة ما غز   اتيكوا شباب  واتيكوا الشعب الةطسطيفي في الضةة

الضةة الغيبية يقاوم مغتلب أيض  عطي طييقت   وساعتسةن ستجدون غز  أقيب إلي الضةة الغيبية 
من  ب  الوييد  وستجدون المقاومة في غز  قد داست عطي اتةاقيات التددسة  واشتعطت فايًا وغضبًا 

 المدن اإلسياسيطية.مقاومة فوق  ولواييي
22/3/2102، رأي اليوم، لندن  
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 .. الحالة الفلسطينية نموذجاالماليشبهات الدعم  

 ماجد كيالي
لم يعد يخةي عطي أ د أن المس لة المالية باتت مفة سفوات من أهم المساس  التي تؤثي بطييقة سطبية 

 قات بين القوس الةطسطيفية.عطي توجدات القياد  الةطسطيفية  وتساهم أيضا في ت زيم الع 
المس لة المالية  التي فقلد  ال تتوق  فقط عطي ضع  اإلمكافيات المالية لطةطسطيفيين  وال عطي 
القطق بش ن افتفام أو عدم افتفام الدعم المالي المقدم لطسططة من قب  ما تسمي عالدو  الماف ةع  

فما تشم  أيضا الضغوط اإلسياسيطية المتمثطة في قطا  والداعمة لما تسمي ععمطية الس مع  ف سب  واك
مست قات السططة من الضياسب التي تجبيدا عن الوايدات إلي األياضي الةطسطيفية الم تطة 

(0662.) 
ومعطوم أن إسياسي  اعتادت بين فتي  وأخيس استعما  هةا األسطوب لطضغط عطي القياد  الةطسطيفية  

ما  ل  مؤخيا بقياي فتفياهو االمتفاغ عن تسطيم لةيض اإلم تات التةاوضية عطيدا  وهو 
مطيون دوالي شدييا( كعقاب لدا عطي التوج  ل فضمام  031مست قات السططة المالية ) والي 

 لعضوية المففمات الدولية.
وفوق هةا كط   باتت ثمة مشكطة مالية أخيس تتعطق بتسدي  متططبات الملال ة  واستعاد  و د  

ألةا من  21أو  31ين الضةة وغز   والتي يق  عطي يأسدا استيعاب  والي الففام الةطسطيفي ب
موفةي السططة في غز  من التابعين ل يكة  ماس )في مففوي  يكة فت  والسططة(  وت مين يواتبدم 

 الشديية.
ولطعطم فإن موازفة السططة الةطسطيفية تبط   والي أيبعة ب يين دوالي سفويا  يت تي أق  من يبعدا 

مطيون دوالي  من ضياسب م طية  في  ين يت تي بقية المبط  من إييادات  681ط  أك  والي فق
مطيون دوالي سفويا  ومن دعم ما تسمي الدو  الماف ة الةك  0222المقالة  عبي إسياسي   وقدي  

مطيون دوالي سفويا  أك أن أكثي من ث ثة أيباغ موايد السططة تت تي من  0211يقدي ب والي 
ي خايجية  ال تسيطي عطيدا  أو ال تمطك إزاتها شيسا  وضمن ةلك تبدو إسياسي  هي لا بة ملاد

اليد الطولي  عطما أن هة  أموا  الةطسطيفيين ةاتدم  مما يبين مدس اعتماد السططة وايتدافدا لألموا  
 المت تية من ملادي خايجية.

ج عفد الةطسطيفيين من الفا ية المالية  فوق ةلك ثمة عوام  عديد  تةاقم مشكطة االعتماد عطي الخاي 
أولدا أن إسياسي  تسيطي عطي المجا  الةطسطيفي من ك  الفوا ي  أك عطي المعابي واللاديات 
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والوايدات و يكة يؤوس األموا  وتعام ت البفوك  وأفدا تشتغ  وفق مفدج يت سس عطي خفق 
 الةي  االقتلادية لطةطسطيفيين  ومفا أك استق لية لدم.

وثافيدا  أن السططة مفة إقامتدا لم تفتب  لطمخاطي التي تفجم عن التبعية المالية لطخايج  وأفدا فيطت 
(  التي جعطت إسياسي  تقوم بدوي الوسيط في 0662باستق لدا االقتلادك بتوقيعدا اتةاقية باييس )

لادية إلسياسي  من استقطاغ الضياسب عن الوايدات  وتسطيمدا لطسططة  وفي ع قات التبعية االقت
 ك  الفوا ي.

وثالثدا  أن السططة في غمي  توهمدا بش ن اتةاق أوسطو مفة عقدين لم تفتب  أيضا إلي مخاطي 
تضخيم جداز الموفةين لديدا  ويبما تقلدت ةلك المتلا  اليد العامطة  بغيض تشكي  قاعد  

لتي ال تةع  شيسا ل ماية المواطن اجتماعية واسعة مؤيد  لدا  ويشم  ةلك تضخم األجدز  األمفية  ا
 الةطسطيفي في مدن الضةة من اعتداتات المستوطفين أو الجفود اإلسياسيطيين.

أل  موف   061بالفتيجة فقد بات لدس السططة جداز موفةين  في السطكين المدفي واألمفي  يفاهز 
طيفي في الضةة وغز   )ما عدا موفةي  ماس وأجدزتدا األمفية في غز ( ل والي أيبعة م يين فطس

مطيون دوالي  مما يشك  فل  موازفة  2111عطما أن كتطة اليواتب واألجوي في السططة تفاهز 
 السططة  وب يد بتفا إزات قطاغ واسا من الةطسطيفيين يعتمد كطيا عطي الخايج في إعالت  ومعاش .

سية وسياسية  فف ن إزات طبقة وال شك أن  الة مث  هة  تولد ت ثييات أو تشوهات كثيي  اجتماعية وفة
ال تيتبط ب ك فمط إفتاجي  وليس لدا لطة مباشي  بالملال  السياسية واالقتلادية لطةطسطيفيين  مما 

 يعفي تولد وعي سياسي  ويبما أولويات وقيم سياسية ووطفية مختطةة.
يق وفي الم لطة فإن هةا الوضا يساهم في إضعا  إجماعات الةطسطيفيين  وضمن ةلك تةا

مواقةدم إزات اال ت   أو إزات التخط  من اال ت    السيما أف  يضا جزتا كبييا مفدم إزات مةاضطة 
 لعبة وخطيي   بين تمسكدم ب قوقدم الوطفية  وبين  ةافدم عطي لقمة عيشدم.

 المشكطة أن جميا الةلاس  الةطسطيفية تديك الع قة الخطيي   واالخت   الكبيي  في تبعية السياسة
فما عطي العكس  إة إن  لطش ن المالي  لكن المؤس  أن أيا مفدا لم تتلي  عطي أساس ةلك  واك
جميا الةلاس   المؤيد  والمعايضة ألوسطو  تطالب بإل اح ب لتدا من هة  األموا   وي تي ضمن 

 ةلك مطالبة  ماس بت مين يواتب موفةيدا  وهو أمي مشيوغ بالطبا من الفا ية المبدسية.
واقا فإن هة  ال ا  بالةات من بين أموي أخيس تةسي عجز  أو تيدد  هة  الةلاس  إزات وفي ال

التةكيي في خيايات سياسية بديطة  وايتدافدا بدويها  من الفا ية العمطية  لمعادالت السططة الفاجمة 
 عن اتةاقات أوسطو  يغم ك  ما تةعط  إسياسي  في األياضي الم تطة.
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لوضا يثيي التساؤالت عن قضيتين  أوالهما اعتماد هة  الكيافات وضمفدا فوق ك  ةلك  فإن هةا ا
الةلاس  في موايدها المالية عطي الملادي الخايجية أكثي بكثيي من اعتمادها عطي الملادي 
المت تية من شعبدا. وثافيتدما خطوي  الدوي الةك لعب  الما  السياسي في تجوي  أو إفساد ال يكة 

 ة من  يد المبفي والمعفي.الوطفية الةطسطيفي
ومعطوم أن العم  الوطفي الةطسطيفي  مفة بدايات  قب   والي فل  قين  ا تاج إلي موايد مالية 
هاسطة لطلي  عطي العم  المسط   وضمف  عطي قواعد ومعسكيات التدييب والبفية الخدمية واألجدز  

أسي شددات وجي ي وأسيس  وفي  اإلدايية  كما عطي سةايات واكع م ومستشةيات ومكاتب وميتبات
 مي طة من الميا   كان ثمة عشيات ألو  المتةيغين.

ةا كان مةدوما أن الدعم المالي الةك  لطت عطي  ال يكة الوطفية الةطسطيفية  مفة بداياتدا  سّد   واك
  عطيدا عمطدا  وساهم في تطويي قدياتدا  وتعدد أفشطتدا  فإف  أدس في ما بعد إلي تضخم أجدز  هة
ال يكة  وت ولدا إلي فوغ من سططة  كما  ل  في األيدن ولبفان في أواخي الستيفيات وعقد 
السبعيفيات  ثم في الضةة والقطاغ  بعد إقامة الكيان الةطسطيفي في العقدين الماضيين  مما شك  

 اسية.عبسا ماليا كبييا عطي السططة  وال يكة الوطفية الةطسطيفية  من الفا يتين المالية والسي
ولع  ما يثيي االستغياب  قا  في هة  القلة  أن الكيافات السياسية الةطسطيفية  التي لدا من العمي 
أكثي من أيبعة عقود  لم تشتغ  عطي ت مين شبكة أمان مالية خالة بدا  من األعضات المفتسبين  

ديد من الدو  في ومن المفاليين والمتعاطةين معدا  ومن االستثمايات التي أ تي ت لدا في الع
ميا   سابقة  باعتباي أن ةلك يساهم في تعزيز استق ليتدا  ويضمن لدوي مواقةدا عن يؤية 

 وطفية خاللة.
كما يثيي االستغياب أن معفم هة  الكيافات  التي استميأت تضخيم عدد المتةيغين الموفةين لديدا  

عن ال اجة العمطية لدم  لم ت او  بغض الففي عن كةاتاتدم واستعداداتدم الفضالية  وفي معز  
 البتة مياجعة هةا السطوك  لطتخةي  من العبت المالي الةك يقا عطي كاهطدا جيات ةلك.

بالم لطة  فإن هةا الوضا المالي الةوضوك  وغيي الم سوب  والمعطو  عطي كيافات سياسية 
بة  أدس لتيه  هة  ال يكة  تةتقي إلي الم سسة والع قات الديمقياطية  وقواعد المكاشةة والم اس

 وتيبس بفاها  فض  عن إثاي  شبدة الةساد من  ولدا.
وقد كان من الفتاسج األولية لدةا التضخم تآك  األهطية الفضالية لمعفم الكيافات السياسية  التي بات 

ن اإلسدام االفخياط فيدا  بالفسبة لكثييين  يعفي األخة ال العطات  وفي  االمتيازات السططوية  بدال م
 في المشايكات الفضالية  مما أضي بةاعطيتدا ومكافتدا  وبالتالي بلدقيتدا.
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هكةا يبدو  وعطي ضوت ك  ما اختبيت  التجيبة الةطسطيفية  أن الما  السياسي لعب دويا كبييا في 
عاقة تطوي   فففام الم اّلة )الكوتا(  كما هو  جمود  أو تيبس الففام السياسي الةطسطيفي  واك

فما يشم   ق ك  الةلاس  في التمث  في مؤسسات م عيو   ال يقتلي عطي الموايد المالية فقط  واك
مففمة الت ييي أيضا  أك في لجفتدا التفةيةية وفي المجطسين الوطفي والميكزك  وةلك بغض الففي 

 عن دوي هة  الةلاس  ومكافتدا وفاعطيتدا.
الةطسطيفية القاسمة إفما تدين بوجودها لففام عالكوتاع  وال  اجة بفا هفا إلي الت كيد أن معفم الةلاس 

الةلاسطي  المالي والسياسي فقط  بالففي إلي افتقادها ألك مبيي  أو تمايز  من الفوا ي الةكيية أو 
السياسية أو الفضالية  وبالففي إلي افعدام ت ثييها سوات في ميدان اللياغ ضد العدو  أو في أوساط 

 شعبدا.
أكدت ةلك  إة تمخضت عن فوز  يكتي فت  و ماس  2116خابات التشييعية الثافية وكافت االفت

  وفي  الجبدة الشعبية ث ثة مقاعد  و لو  الجبدة الديمقياطية ما  زبي 032بغالبية المقاعد الز
الشعب وعفداع عطي مقعدين فقط  في  ين غابت باقي الةلاس   و ل  تياي عالمبادي  

وثي عطي مقعدين  وعتياي الطييق الثالدع/فياض وعشياوك عطي مقعدين الوطفيةع/ملطةي البيغ
 أيضا.

ويتبين من ةلك أن ففام عالكوتاع المالي والسياسي هو الةك ضمن استمياي عالستاتيكوع الةلاسطي 
القاسم  وأف  من دون ةلك ليبما اختةت غالبية الةلاس   أو ليبما وجد بعضدا فةس  مضطيا لمياجعة 

 ياسة جدوس وجود .أ وال   ود
ولطتةكيي  فإن األعياض الميضية لطدعم المالي الخايجي لم تمس المففمة والسططة وفت  ف سب  
فما مست ك  الةلاس   وضمفدا عاليساييةع  التي فطت تتغةس  أو تعتمد عطي أموا  المففمة  واك

وا  مت تية من دو  والسططة  والتي دأبت عطي الدوام عطي المطالبة ب لتدا  سوات كافت هة  األم
 عيبية  أو مت تية من الدو  الغيبية اإلمبييالية  كالواليات المت د  وكفدا ودو  االت اد األويوبي!

واض  أن الما  السياسي يبما سيبقي يطعب لعبت  الخطي  في تجوي  ال يكة الوطفية الةطسطيفية  
  أو القوس الم يكة لدا  ف و تغييي في مبفاها ومعفاها  ما لم تخطق الفيو  التي تدفا هة  ال يكة

فساد ال يا  السياسية   قواعد عمطدا. فدةا الدعم سيف  يشتغ  سطبا بتعزيز االتكا  عطي الخايج  واك
وجع  القضايا مجيد ويقة لطتوفي  واالستخدام  فاهيك عن شق اللةو   وتشكي  سطم قيم مختط  

 ما سطوكيات غييبة عن اليوح الفضالية.
فالدعم الزاسد عن ال د يشجا عطي خطق توهمات  والدخو  في مغاميات عسكيية غيي فوق ك  ةلك 

مديوسة  ال ع قة لدا بقدي  الشعب عطي الت م   أو عطي استثماي تض يات  وفضاالت   وهة  
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م  فة من واقا تجايب لبفان وفطسطين وسوييا  ألن األولوية تغدو إثباتا لطةات ولخدمة سياسات 
  من خدمة ملال  الشعب والقضية.الداعمين بدال

هكةا  ال بد من المياجعة الفقدية  الشجاعة والمسؤولة  والتي تةضي إلي تخةي  اعتماد ال يكة 
الوطفية الةطسطيفية عطي الموايد الخايجية  لتةويت استددافات الضغط اإلسياسيطي واألمييكي عطيدا 

دا تكيي  أشكا  العم  والفضا  بما يت تم ما وعطي شعبدا  واالعتماد عطي الموايد الةاتية  وضمف
مكافياتدم  فدةا ما يجع  كةا دم أسطم وأعمق وأقوس أثيا عطي كيفوفتدم كشعب   قديات الةطسطيفيين واك

 وعطي  يكتدم السياسية  وعطي جدوس كةا دم.
22/3/2102، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 : شراكة وجواروفلسطيناالتحاد األوروبي  

 جون جات ياتي
االت اد األويوبي مطتزم بشك  عميق تجا  شياكت  ما فطسطين  وف ن فسعي لتمتين هة  الع قة 
بشك  أكبي. خ   األعوام العشي  األخيي   سايت شياكتفا ما فطسطين في إطاي سياسة الجواي 

 األويوبي التي كافت األساس لتعاوففا ما الدو  في م يط  دود االت اد األويوبي.
لجواي األويوبي لم تكن قادي  دومًا عطي توفيي اإلجابات عطي الطمو ات المتغيي  لكن سياسة ا

 لشيكاسفا. ولةلك  لم يخدم ةلك ملال  االت اد األويوبي أيضًا.
لةلك  قام االت اد األويوبي بإط ق مياجعة معمقة لدة  السياسة. وقد أططقت الممثطة العطيا فيديييكا 

 ةاي مشاويات لمد  أيبعة  2األويوبي يوهافيس هاهن بتاييي  موغيييفي ومةوض سياسة الجواي
 أشدي ما كافة شيكاسفا  و  كيةية السيي قدمًا.

 وفي هة  المياجعة  أعتقد أففا ب اجة لطففي إلي أيبا قضايا يسيسية:
أواًل: ماةا بوسعفا أن فعم  من أج  زياد  وتوسيا مجا  المةاضطة في الطييقة التي فعم  بدا ما 

وفي  ين  –اسفا  بعض الشيكات في الشيق يسييون في بدايات الشياكة واتةاقيات التجاي  العميقة شيك
لم تستفةة مجاالت هة  االتةاقيات  فدم يطم ون إلي المزيد. لديفا شيكات في الجفوب لديدم فةس 

جموعة من القدي من االستعداد لطعم  معفا في إطاي اتةاقيات ت توك عطي متططبات كثيي   ولديفا م
الشيكات في الشيق والجفوب الةين لديدم يغبات متغايي  لطعم  معفا  وزياد  عطي ك  ةلك  ف تاج أن 

 فجد طييقة لطعم  ما جييان جوايفا.
ك  ةلك يستدعي طيق جديد  في العم . ف تاج أن فعم  بشك  أكبي لمقياي ب ن شيكاتفا متفوعون 

لشيق والجفوب ب  اخت فات داخ  الشيق وداخ  الجفوب. جدًا  ليس فقط من فا ية الةيوقات بين ا
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في  الة فطسطين  ف تاج أن ف خة بعين االعتباي مجموعة واسعة من الم ددات السياسية واألمفية 
واالقتلادية التي تؤثي عطي ال يا  اليومية لطفاس  خالة اال ت   اإلسياسيطي  وتقسيم الضةة 

   ب  ج  والوضا في القدس الشيقية وفي غز .الغيبية ما بعد أوسطو إلي مفاطق أ
ثافيًا  وهةا ي خةفا إلي موضوغ المطكية  لن فستطيا ال لو  عطي الفتيجة األفض  في هة  السياسة 

أك شياكة بين طيفين متساويين. سياسة  –إال إةا كافت الشياكة مختاي  بشك  فشط من قب  الطيفين 
خالة السططة  –وجدات ففي وتجايب الشيكات الجواي األويوبي الجديد  يجب أن تعكس 

الةطسطيفية والمجتما المدفي واألعما  التجايية. إضافة إلي ةلك  ف تاج أن فضمن التيكيز عطي 
 مجاالت تست وة عطي اهتمام الطيفين لمتابعتدا.

أعتقد أف  من أج  ت قيق قدي أكبي من المطكية في لةو  شيكاسفا ف تاج أن فجطب فتاسج ميسية 
شك  أكبي ما مفافا مطموسة لشعوب هؤالت الشيكات. ي تاج الفاس أن ييوا فتاسج ضمن جدو  ب

 زمفي أقلي من أج  فدم واستيعاب جدوس سياسة معيفة.
فقطتي الثالثة هي التيكيز  أييد أن أبتعد عن الفموةج ال الي الةك من خ ل  ف او  أن فغطي 

أن فستمي  ما الةين يييدون والقاديين  بمتابعة مجموعة واسعة من القطاعات ما ك  شييك. يجب 
التعاون في مجموعة واسعة من المجاالت ومساعد  الدولة لكي تتفاغم ما معاييي االت اد األويوبي  
لكن لطدو  التي ال تستطيا أو التي ال تييد المشايكة معفا بشك  معمق  دعوفا فستكش  أشكااًل 

 أخيس من التعاون.
فتا فقاط التيكيز التقطيدية لطعديد من الشيكات  أييد أن فةكي في بعض المجاالت التي التجاي  والفق  كا

األمن في مجا  الطاقة لفا  –عطي سبي  المثا  الطاقة  –كافت مدمطة في عد  جوافب  تي اآلن 
 ولشيكاسفا  والتدديدات التي تواج  أمففا المشتيك.
ي  عطي االستجابة لفيو  متغيي  ولألزمات عفدما يابعًا  ف تاج أن فكون ميفين  وهةا يعفي القد

 ت دد.
هة  هي بعض األفكاي التي ستجدها في ويقة المشاويات الموجود  اآلن عطي اللة ة اإللكتيوفية 
لطممثطية  ولديفا التلميم لتوسيا عمطية المشاويات قدي اإلمكان من أج  تلميم سياسة تفاسب 

 الدد  الميجو ت قيق .
فيما إةا كان ك  ال ديد عن متابعة الملال  يعفي أففا تخطيفا عن قيمفا. الجواب البعض يتسات  

وبشك  واض  ال  إن تعزيز وا تيام الديمقياطية و قوق اإلفسان وسياد  القافون تعتبي السمات 
 األساسية ل ت اد األويوبي.
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ي تخدم ملال  فطسطين. وبيأيي فإن القيم التي هي في لميم االت اد األويوبي هي فةسدا القيم الت
س عطي مثااًل: سياد  القافون يعتبي من السمات اليسيسية لجةب االستثماي الخايجي. وجود قضات 
مستق  وففام عدالة خا  من الةساد سيكون قيمة ب د ةات  وعام  يسيسي في ت قيق التفمية 

 االقتلادية وأمي ضيويك لخطق بيسة مواتية لطفمو.
ا: إن عيشفا الكييم ميتبط بشك  عميق ما الفيو  في الم يط األوسا  دعوفا ال فيتكب خط  هف

الةطسطيفي عطي أساس    الدولتين  أك -ومن ضمفدا جدودفا المشتيكة إلفدات اللياغ اإلسياسيطي
دولة إسياسي  ودولة فطسطيفية مستقبطية تعيشان جفبًا إلي جفب بس م وأمن عطي أساس االعتيا  

 المتباد .
ياسة جواي أويوبي متجدد  وملممة لتعميق الع قات بين االت اد األويوبي وجييافدا إن إيجاد س

يمكف  أن يطعب دويًا قويًا في تطويي الفيو  وال وافز لطس م. وفي إطاي هة  الخطةية  أعطن وزيات 
عن يزمة  2103خايجية دو  االت اد األويوبي خ   اجتماعدم في بيوكسي  في كافون األو  

سياسي  في إطاي غيي مس بوقة من ال وافز السياسية واالقتلادية واألمفية األويوبية إلي فطسطين واك
عطي العديد من  –شياكة ةات مزايا تةضيطية خالة  –اتةاقية س م فداسي. وي توك هةا العيض 

العفالي التي ستعززها سياسة الجواي األويوبي  بما فيدا توسيا في  الولو  إلي األسواق 
بية  يوابط ثقافية وعطمية أشد متافة  تسدي  التجاي  واالستثماي  باإلضافة إلي تشجيا األويو 

 الع قات بين المشاييا ويجا  األعما .
ومن خ   ت قيق كام  طاقات ع قتفا ما فطسطين وعبي بفات ع قات أكثي متافة ما دو  الجواي 

 ش.األويوبي  سفجع  ك  الدو  أكثي أمفًا ومفطقة أفض  لطعي
26/3/2102، األيام، رام هللا  

 
 .. حان دفع الثمنأوباماالتطاول على  

 بن كسبيت
االدعات األمييكي  و  عتجسس إسياسيطيع ضد الواليات المت د  في ك  ما يتعطق بالم ادثات الفووية 
لطدو  العفمي ما إييان موجود في المجا  الواقا بين عالمض ك والوق ع. هفاك أهمية دولية كبيي  
لدة  المةاوضات  لكفدا  اسمة فقط بالفسبة لطوجود اآلفي لدولة وا د  في العالم هي إسياسي . إن 

من اج  معيفة تةالي  ما يجيك هفاك فدي تخون  إمكافياتدا كومة إسياسيطية ال توف  ك  
ة طاولة يسيس ال كوم إليوفيةتدا. يسيس الموساد  تميي بيدو  يجب عطي  كما أف  مطزم ب ن ي ضي 
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يسيس االستخبايات  أيضافتفياهو بقدي ما يستطيا معطومات من داخ  تطك الم ادثات. ومثط  
 العسكيية الجفيا  هيتسي هطيةي.

ل ي  أن إسياسي  تعددت بعد قضية بواليد أال تتجسس عطي الواليات المت د . هةا التعدد كان تاما 
وجد في الواليات المت د  جواسيس وقاطعا عفدما يدوي ال ديد  و  السياد  األمييكية. ال ي

 أشخا  أيضاالسؤا  هو: ماةا ي دد في المجا  اليمادك  في ال قيقة هفاك  فقطة إسياسيطيون. 
مكشوفين في تقاييي استخبايية سيية بعد اتلاالت  أ يافاإسياسيطيون يفيعو المستوس يجدون أفةسدم 

االستخبايات تتعقب م ادثات تطك  جدز أأجيوها )بلوي  يسمية( ما جدات عيبية. هةا ي دد ألن 
ةاالجدات العيبية   ف يفسة يتم التقاط من  أمييكيينكافوا قد ت دثوا باللدفة ما إسياسيطيين أو  واك

يت دثون مع . لدة  المواد شيةي  سيية تسمي عماد  سوداتع. إن استخدام تطك الماد  يتم ب ةي شديد 
 )يغم أن يؤسات  كومات كافوا أق   ةيا(.

يبدو أف  في األيام العادية فان األمييكيين كافوا سيتةدمون فشاطا استخباييا إسياسيطيا في الفيو  
تطقوا معطومات عن م ادثات أجياها اإلييافيون ما جون كييك مث .  إةاالمعطا . ل ي    تي 

  مقدس الةين يلي ون عن يغبتدم في تدميي إسياسي  كدد اإلييافيينوففيا ألن ال ديد يدوي عن 
 فان ةلك يبيي تعقبدم   تي لو ايتبط في ك  مي  با تكاك ما جدات غيي إييافية. هة  هي ال يا .

ففيعة. إن التسييب لل يةة عوو   أيامعادية. هي  أياماال الية ليست  األيامالمشكطة هي أن 
لفتفياهو  أوباما إداي من سطسطة اللةعات العطفية التي توجددا  أخيسستييت جويفا ع هو لةعة 

التي تطت االفتخابات. من اعتقد أن أوباما سيضبط فةس  بخلو  الخطاب في  األيامو كومت  في 
. فدو ليست لدي  فية لضبط فةس   وليست ل  فية لطتفاز  عن هدف  ال قيقي: أخط الكوفغيس  
 االتةاق ما إييان دون أن يستطيا الكوفغيس تعويق . إليالتول  

فاك مفا  غيي االعتيا : بفيامين فتفياهو زيغ مطيا وف ن ف لد العالةة. في هةا السياق ليس ه
تةدم لعبة لي األةيغ التي تدوي اآلن بين واشفطن  باإلمكانفي موازفة عادية بين دولتين كان 

سياسي دولة عفمي  أمييكاوالقدس. المشكطة هي أف  ال يوجد هفا ميزان عادك.  دولة لغيي   واك
ات. ف ن من ف تاجدا وليس العكس. لقد دخ  فتفياهو الي عيين األسد في م اطة بب ي من األعد
واآلن هو يدفا الثمن. التسييب لز عوو  ستييت جويفا ع كان يدد   أوباماالكوفغيس وتطاو  عطي 

يبط ال زب  واكعاد الكوفغيس  وأعضات  لدق إسةين بين فتفياهو اإلسياسيطيةالمس بالثقة  إلي
هة  خطو  مةدومة ومططوبة. فدو يفاض  من اج  إيث   ومن  أوبامان جدة الديمقياطي بيسيس . م

 اج   زب   ومن اج  سططت .
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السؤا  هو: ما الةك داي في ةهن فتفياهو عفدما قيي السةي يغم ك  شيت متجاه  ك  ع مات 
تعم   األميالت ةيي اليمزية والعطفية  وأن يدين اليسيس داخ  بيت   ها هي اآللة اليساسية في فداية 

لماةا كان ك  ةلك  ألم يكن من األفض   إةااالتةاق فاف  سيمي.  إليتم التول   قا  إةاعمطدا: 
فشاتالعم  ما اليسيس والتودد إلي   ع قات ثقة مع  وعن طييق ةلك أن ي في بالت ثيي في  واك

ابين  شايون   لقد سبق أن كان هفاك يؤسات  كومات اتبعوا هةا الطييق  ي إييانالمةاوضات ما 
وعدد  خي من الفماةج. يؤسات  كومات فدموا أن األمي األكثي أهمية ألمن الدولة هو  وأولميت

ع قة شخلية قييبة ومخطلة ما اليسيس  إفشاتتعزيز الت ال  ما الواليات المت د  وليس تدميي   
في هةا الوقت يمكن  . الفتاسج الفداسية لمغامي  فتفياهو سفعيفدا فقط ال قا.إسقاط وليس م اولة 

 القو  إفدا تبدو فاشطة.
 معاريف

26/3/2102، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 :كاريكاتير 
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