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وســتحرر الضــفة الغربيــة كمــا قطــاع غــزة وســتحرر ة.. غــز  نــا فــيمشـعل: نعمــل لتخفيــف معانــاة أهل .0

 األرض والُمقدسات
رئرريا المك ررس السياسرري لحركررة  ، أنرفررح، مررن 71/3/7102المركــز الفلســطيني ل،عــالم، ذكررر  

 حماا، خالد مشعل، أكد أن حرك ه لن   رك غزة ومعاناة أهلها.
الشراس أحمرد اللرول،  زفراف كلمة له عبر الها ف مساء الخميا، خالل حفل إشهاروقال مشعل، في 

الذي اس شهد  عائل ه كاملة فري مدينرة رفرح جنروس قغرا  غرزة خرالل الحررس اىخيررة علرى غرزة:  إن 
 الحركة )حماا(  عمل ليل نهار من أجل  خفيف معاناة سكان قغا  غزة .

اقفهرررا فررري قلرررايا الحوابررر  الفلسرررغينية، وفررري م ررردم ها وأكررد علرررى حبرررا  حركرررة حمررراا الراسررر  علرررى مو 
 الم اومة.

شرراس ف ررد عائل رره كاملررة، دلرريالر علررى إصرررار الشررعس الفلسررغيني علررى الحيرراة وهزيمررة زفرراف وعرردح حفررل 
ووجه مشعل في ا صاله ال حية إلى أهل غزة على  لحيا هم وصمودهم في وجره مرن أسرماهم  عدوه.

 حركة  حماا  في مدينة رفح على رعاي ها حفل زفاف الشاس اللول. وشكر قيادة  أعداء اإلنسانية .
خالرد مشرعل قرال اليروم ، مرن رفرح، أن 71/3/7102، وكالـة الصـحافة الفلسـطينية اصـفا وألاف  

الخمرريا إن الحركرررة سررر ب ى مسررر مرة علرررى غريرررد الجهرراد وافس شرررهاد، وسررر حرر اللرررفة اللربيرررة كمرررا 
  .قغا  غزة، وس حرر اىرض والُم دسا

وقررال  غررزة الشررهادة والبغولررة والعررزة والكرامررة، وكررل ال حيررة لرررفح ال رري قرردم  ال ررادة محمررد أبررو شررمالة 
ورائررد العغرررار ومحمرررد برهررروم نسررر ل ر أن يعولرررنا خيررررا عرررنهم، برررارك ر فررريكم وفررري كرررل أرض غرررزة 

 شامة في جبين الزمان ونموذج نفخر به . أصبح المباركة الغاهرة ال ي 
إلرررى أنررره عنررردما  ُرررذكر فلسرررغين  ُرررذكر غرررزة والشرررهيد أحمرررد ياسرررين رحمرررة ر والبغررروف   ولفررر  مشرررعل

 وال سام، والم اومة وقاد ها ،
وقال مشعل:  كن  أ منى أن أكون بينكم في غزة، وأشاركم فرحكم وحزنكم يا أهلنا، وكل ما  عيشونه، 

 وكن  سعيدرا جدرا عندما زر ها .
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يرردرا أنكرم  عررانون مررن الحصرار و رر خر اإلعمررار وال عمرد فرري إب ائرره، وألراف مخاغبررا أهررل غرزة  أعلررم ج
 وأزمة الموظفين، ولكن ر معكم ونحن في خدم كم والنصر معنا .

را محغرة ح رة وفخرر وأهرل رجراء، م منيرا لهرا الفررل وأن ُ رفر  الكروبرا   وشردد مشرعل علرى أن غرزة دائمر
 ه، وأن يعوض العريا اللول وب ية أهل عزة خيررا عنها والحصار، و ُف ح المعابر، ويعود كل نازل لبي

 مما ف دوه، ويرزقهم الذرية الصالحة.
 
 "المصالحة الفلسطينية: اآلفاق والتحديات" مؤتمر ختتميمركز الزيتونة  .2

اخ  م مركز الزي ونة للدراسا  وافس شارا  ومركز إفري يا والشرد اىوسغ في فندد  ر:قاسم قصي
، أعمال مؤ مر  المصالحة الفلسغينية: اآلفاد وال حديا  والذي اس مر على كراون بالزا في بيرو 

مدى يومي اىربعاء )أما( واليوم الخميا،  في حلور نخبة من الخبراء والمفكرين وصنحا  ال رار 
 في الساحة الفلسغينية والدولية.

إنجازها، و وزع  وناقش المؤ مر مس  بل المصالحة الفلسغينية وال حديا  ال ي   ف في غريد 
 أعماله على أرب  جلسا  في اليوم اىول، وحالحة في اليوم الحاني.

وهدف المؤ مر إلى ول  الن اغ على الحروف فيما ي علد بافن سام الفلسغيني وأسبابه، والحلول 
العملية ل جاوزه، و وفير أجواء إيجابية محمرة وجادحة فل  اء قيادا  سياسية فلسغينية وخبراء 

 خصصين ومه مين بالش ن الفلسغيني، وافس فادة من الخبرة الجنوس إفري ية والعالمية في حلح وم
 النزاعا ، و فعيل دور مؤسسا  ال فكير والدراسا  في دعم صان  ال رار الفلسغيني.

 
 الجلسة االفتتاحية

اس عرض أبرز في البداية أل ى د. محسن صالح، مدير عام  مركز الزي ونة ، كلمة افف  ال، حيث 
الن اغ ال ي ي ناولها برنامج المؤ مر، مشيرار إلى إن الحالة الفلسغينية الراهنة  جعل الحاجة للمصالحة 

 الفلسغينية، وا عادة  ر يس البي  الفلسغيني أمرار حيويار ف يح مل ال  جيل وال  خير.
يا والشرد اىوسغ إن أهل وفي الكلمة افف  احية للمؤ مر قال د. نعيم جينا، رئيا المركز إفري 

جنوس إفري يا يعدحون أن نلالهم ي وافد م  النلال الفلسغيني، وأن الفلسغينيين سي حررون 
 ويساعدوهم على ال حرير، غير أن ذلك لم يكن.

 
 الجلسة األولى
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و ناول  الجلسة اىولى موقف الفصائل الفلسغينية من المصالحة وُغرد  فعيلها، وأدارها د. محسن 
ح. ونوقش  خالل الجلسة أوراد كٍل من د. نبيل شعث، علو اللجنة المركزية لحركة ف ح، صال

)أل اها نيابة عنه د. حسام زملغ، نائس مفولية العالقا  الخارجية لحركة ف ح(، وأ. أسامة حمدان، 
مسؤول العالقا  الخارجية في حركة حماا، ود. ماهر الغاهر، علو المك س السياسي للجبهة 

 ية ل حرير فلسغين، ومسؤول العالقا  السياسية فيها.الشعب
أشار زملغ إلى أن المصالحة منذ البداية كان إغارها العام ومدخلها خاغئين، حيث كان إغارار 
منغل ار من منغد مشاركة السلغة ومحاصص ها وليا من منغد  حرر. وقال إن المصالحة 

وة فلسغينية كان يمكن أن يكون لها دور اق صر  على حركة ف ح وحماا بشكل كبير، وخسرنا ق
 مميز.

حمدان قال في ورق ه إننا أمام واق  ف  وجد فيه مؤسسة وغنية جامعية، وقال إن سبس افن سام هو 
، 7112أزمة الح ة ال اريخية في البيئة الفلسغينية، وهناك ان  ائية في  نفيذ اف فاقيا ، ففي ا فاد 

، و فعيل منظمة ال حرير جر  افن خابا  ولم  ُفعَّل منظمة ال حرير. الذي ا فد فيه على افن خابا 
ولف  النظر إلى أن سلوك اىجهزة اىمنية في اللفة اللربية حيث سع  إلس اغ حكومة هنية 
العاشرة، وهي ال ي عغل  الحوار، مؤكدار أن أسباس افن سام هي وجود أزمة في النظام السياسي 

 الحواب  والبرامج وأزمة الح ة وال دخل الخارجي. الفلسغيني، والخالف على
وشدد ماهر الغاهر على أن هناك  رابغار وحي ار بين إنهاء افن سام ومعالجة الرؤية السياسية، ىن 
المعالجة ف يمكن أن   م إف ب صويس البوصلة إلى ان  ال سياسي و حول اس را يجي والعودة إلى 

دة والخروج من مجرى أوسلو. الجذور، وهذا ي غلس بلورة رؤية  اس را يجية موحح
 

 الجلسة الثانية
واس كمل  الجلسة الحانية الحديث عن مواقف المصالحة وغرد  فعيلها، وأدار الجلسة أ. معن بشور، 
المفكر ال ومي العربي. وٌقدم  فيها أوراد كل من ممحل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان، أ. أبو 

يل الناغور، علو اللجنة المركزية للجبهة الديم راغية ل حرير فلسغين، ود. عماد الرفاعي، وأ. سه
 جميل هالل المحالر الجامعي الم خصص في علم افج ما  السياسي.

 و ناول  ورقة د. هالل منظمة  ال حرير الفلسغينية  كإغار ومدخل ح ي ي للمصالحة.
دح م  الر لل لية الفلسغينية؛ وأن اس مراره وأشار الرفاعي إلى أن اس مرار افن سام الفلسغيني ُيع

يسمح للدول اللربية بغرل مبادرا  مسمومة، ك لك ال ي نسم  عنها بين الحين واآلخر، محل فصل 
 ال غا  عن اللفة، وعن كامل فلسغين، م ابل إغراءا  ببناء مغار أو ميناء.
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يلها، وأكد أن الصرا  من أجل وعرض الناغور موقف الجبهة الديموقراغية من المصالحة وُغرد  فع
ال غوير الديموقراغي للنظام السياسي، ِبنَسَ يه، هو ما يحدد بالنسبة للجبهة الديموقراغية، درجة 

 ال القي م ، أو افب عاد، عن غرفي الصرا  على السلغة.
 

 الجلسة الثالثة
افن  الية. وأدار الجلسة أ. أما الجلسة الحالحة ف د سلغ  اللوء على العالمية في المصالحة والعدالة 

نعيم جينا، المدير ال نفيذي لمركز إفري يا والشرد اىوسغ. ولم  ورقة لكٍل من د. س يفن فريدمان، 
مدير مركز دراسة الديموقراغية في كلح من جامعة رودا وجامعة جوهانسبرغ، ود. الحبيس بلكوش، 

لملرس، وأ. بادريج ماكلوكالين، علو مدير مركز الدراسا  لح ود اإلنسان والديم راغية في ا
 البرلمان اإليرلندي عن حزس الشين فين.

 
 الجلسة الرابعة

شكاف  في أجواء المصالحة، وأدار الجلسة أ.  ص  الجلسة الرابعة للحديث عن قلايا وا  وُخصح
من  عزيز باهاد، المبعوث الخاص لرئيا جنوس إفري يا إلى  إسرائيل  وفلسغين. و لمن  أوراقار لكل

أ. فدوى البرغوحي، علو المجلا الحوري لحركة ف ح، ود. فريد أبو لهير، أس اذ العلوم السياسية 
والصحافة، وأ. جابر سليمان، علو مؤسا لمجموعة  عائدون  ومركز ح ود الالجئين )عائدون( 

 في لبنان، ود. ناصر عبد الجواد، النائس في المجلا ال شريعي الفلسغيني.
 

 ةالجلسة الخامس
و ناول  الجلسة الخامسة المؤحرا  الداخلية الفلسغينية على المصالحة، وأدار الجلسة د. عزام 
ال ميمي، مدير قناة الحوار ومدير مركز الفكر اإلسالمي في لندن. وعرل  في الجلسة أوراد لكل 

حرير من أ. منير شفيد، منسد المؤ مر ال ومي اإلسالمي، ومدير دائرة ال خغيغ في منظمة  ال 
الفلسغينية  ساب ار، ود. أحمد سعيد نوفل، أس اذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك اىردنية، وأ. 

مسارا ،  –هاني المصري، مدير عام المركز الفلسغيني ىبحاث السياسا  والدراسا  اإلس را يجية 
جامعة اكسي ر، نائبة ود. غادة الكرمي، محالرة مشاركة في معهد الدراسا  العربية واإلسالمية في 

 (.CAABUرئيا مجلا ال فاهم العربي والبريغاني )
 

 الجلسة الخامسة
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المؤحرا  الخارجية على المصالحة الفلسغينية، وأدار الجلسة أ.  السادسةإلى ذلك،  ناول  الجلسة 
سفير وياليل نهالبو، الممحل الخاص السابد لجنوس إفري يا لمنغ ة البحيرا  الكبرى بإفري يا، وال

السابد في الوفيا  الم حدة والسفير السابد في إحيوبيا. وقدم  فيها أوراد كل من د. نظام بركا ، 
اىس اذ م خصص في الدراسا  اإلسرائيلية، وأ. جواد الحمد، مدير عام مركز  دراسا  الشرد 

سالمية، اىوسغ  في عمحان، وأ. شفيد ش ير، الباحث الم خصص في المشرد العربي والحركا  اإل
 و د. جارث لوبير، أس اذ العلوم السياسية في جامعة بري وريا.

 
 الجلسة السابعة

وخصص  الجلسة السابعة للحديث عن الحلول واآلفاد المس  بلية، وأدار الجلسة أ. نافذ أبو حسنة، 
مدير قناة فلسغين اليوم الفلائية. وعرل  فيها أوراد كل من د. محمد اش ية، علو اللجنة 

مركزية لحركة ف ح، )أل اها نيابة عنه رفع  شناعة، أمين سر إقليم حركة ف ح في لبنان(، وأ. ال
سامي خاغر، علو المك س السياسي لحركة حماا، وأ. كايد اللول، علو اللجنة المركزية للجبهة 

 الشعبية ل حرير فلسغين، ود. مصغفى البرغوحي، أمين عام المبادرة الوغنية الفلسغينية.
 

 م المؤتمرختا
وفي خ ام المؤ مر، شكر د. نعيم جينا ود. محسن صالح الجمي  على المشاركة، وأكدا على أن 
المولو  واىفكار ال ي  ناولها المؤ مر كان  حيوية وذا  غبيعة إس را يجية، وأن هناك أوراد عمل 

ا والشرد اىوسغ جادة، حرك  ن اشار مهمار، وألاء  على ن اغ  س حد الم ابعة، وأن مركز إفري ي
ومركز الزي ونة للدراسا  وافس شارا  سيسعيان ل غوير اىوراد إلى أوراد بححية، و غوير و نليج 

 الرؤى.
72/3/7102السفير، بيروت،   

 
 بالعمليات الرامية إلى وحدة اليمن القرارالفلسطينية تدعم  السلطة .3

عن دعمها ل رار المملكة العربية السعودية  أعرب  الرئاسة الفلسغينية، اليوم الخميا، :وفا–رام ر 
ومجلا ال عاون الخليجي والدول العربية المشاركة في العمليا  الرامية إلى الحفاظ على وحدة اليمن 

 ودعم الشرعية فيه.
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وأكد  الرئاسة أهمية افس جابة لدعوة الحوار ال ي نادى به مجلا ال عاون الخليجي في الرياض 
 بيال ل ح يد مصالح الشعس اليمني واس عادة أمنه واس  راره ووحدة  رابه الوغني.وال مسك بالحوار س

 71/3/7102، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية اوفا 

 
 أبو ردينة: المنطقة دخلت مرحلة جديدة وفرصة الصطفاف قومي .4

إن ال غورا  اىخيرة في قال الم حدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الخميا، : رام ر
المنغ ة وال حديا  ال ي  واجه فلسغين واىمة العربية أدخل  الشرد اىوسغ ب سره في مرحلة جديدة، 

 ومفرد غرد.
وألاف أبو ردينة في  صريح لوكالة 'وفا' عشية ال مة العربية، إنه ف شك أنها مرحلة حاسمة جديدة، 

 العس بها ال وى اإلقليمية والدولية أن  س مر بهذا الشكل، حيث إنه ف يمكن لألولا  الحالية ال ي  
مؤكدا أن الول  الحالي يمحل مرحلة جديدة فصغفاف عربي قومي يعيد الحياة إلى شعوس 

 المنغ ة.

 71/3/7102، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية اوفا 

 
 عمارعادة اإلإالحمد هللا: انفراج قريب على صعيد  .5

ئيا الوزراء د. رامي الحمد ر أما جولة في قغا  غزة حيث ع د سلسلة اج ماعا  اخ  م ر  :غزة
ول اءا  م  قادة الفصائل في غزة، ووفود من ف ح وحماا والمس  لين، ووفد من الن ابا ، حيث 

على جهود الحكومة في دعم غزة وبحث معهم سبل  مكين الحكومة من افلغال   أغلعهم
 اغنين في ال غا .بمسؤوليا ها  جاه المو 

وأكد الحمد ر خالل الل اءا  على ايالء ال يادة وعلى رأسها الرئيا محمود عباا أهمية كبيرة 
ل غا  غزة و لبية اح ياجا  المواغنين فيه، ف سيما بذل جهود كبيرة على المس وى الدولي لحشد 

ددا على أن الحكومة الدعم لصالح اعادة اعمار ال غا  وفك الحصار الظالم عن ابنائه، مش
من الموازنة  %21ل غا  غزة، وقام  ب خصيص  7107من ميزاني ها للعام  %72خصص  

مليون دوفر للمشاري  ال غويرية  011لصالح قغا  غزة، وقام  ب خصيص  7102الغارئة للعام 
 مليون دوفر للمشاري  ال غويرية في اللفة. 311في ال غا ، و

م الوفود ن ائج جول ه العربية لحشد الدعم الالزم لعملية اعادة اعمار غزة، واس عرض رئيا الوزراء أما
واج ماعا ه م  ممحلي الدول المانحة والمج م  الدولي لححهم على افيفاء بال زاما هم  جاه ال غا ، 
مشيرا إلى أن الف رة الم بلة س شهد انفراجا على صعيد اعادة افعمار، وذلك ل عهد كل من قغر 
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ودية والكوي  بدعم بناء آفف الش د السكنية، ودعم مشاري  البنية ال ح ية، واصالل المنشآ  والسع
 الصناعية، والعديد من المشاري  ال ي س ساهم في ال خفيف عن أهلنا في ال غا .

وأشار الحمد ر إلى ان العديد من الدول المانحة لم  ل زم بما  عهد  به خالل مؤ مر ال اهرة، مؤكدا 
رورة  مكين الحكومة من العمل في قغا  غزة للمان دعم المانحين و سري  عملية إعادة ل

اإلعمار، منوها إلى أنه قام بغرل كافة ال لايا العال ة خالل ل اءا ه، ف سيما قلية المعابر 
، مشيرا إلى اىجواء افيجابية، داعيا فصائل العمل 7112والموظفين الذين  م  عيينهم بعد عام 

 وغني لبذل مزيد من الجهود لمساندة حكومة الوفاد الوغني و مكينها في غزة.ال
شهريا  شيكلمليون  01كما ناقش الحمد ر قلية الكهرباء في غزة، مشيرا إلى ان الحكومة  دف  

للكهرباء في غزة، وانها  سعى لحل قلية الكهرباء بشكل جذري، من خالل ال واصل م  الدول 
وعدد من الدول الصدي ة خاصة  ركيا، كما  سعى الى بحث قلية دعم افق صاد  العربية الش ي ة،

في ال غا  عن غريد  مويل المشاري  ال نموية واصالل المنشآ  الصناعية للحد من البغالة، وبحث 
منها  %22ألف أسرة  س فيد من الشؤون افج ماعية،  073دعم اىسر الف يرة في ال غا  مؤكدا أن 

ة، مجددا   كيده على أن قغا  غزة على رأا سلم اوليا  ال يادة وعلى رأسها الرئيا من قغا  غز 
 عباا.

 72/3/7102الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 تحقيق المصالحة ووحدة الوطنلواالستجابة  تغليب المصلحة الوطنيةلوزارة اإلعالم: ندعو حماس  .6

اا إلى  لليس المصلحة الوغنية، وافس جابة إلى دع  وزارة اإلعالم في بيان لها حركة حم :رام ر
 ح يد المصالحة ووحدة الوغن وحماية المشرو  الوغني، والمساهمة في ول  حد لمعاناة أهلنا في 

 غزة، ونز  كافة المبررا  الدولية واإلقليمية للبدء بإعادة اإلعمار وغي صفحة افن سام اىسود.
اىولى  مكين الحكومة من ال يام بمهامها كاملة، وانكفاء قوى وأولح  الوزارة أن المغلوس بالدرجة 

 حماا إلى مربعا هم وعدم ال دخل في شؤون الحكومة.
وغالب  قيادة حماا بوقف  صريحا  بعض قاد ها ال ي   ب  سياسة خلغ اىوراد، واع راض غريد 

ليل المعي ا  ال ي يلعها المصالحة، وجهود رئيا الوزراء رامي الحمد ر ل فعيل عمل الحكومة و ذ
 ويف علها البعض.

أن بعض ال صريحا  افس باقية،  كشف عن نوايا مبي ة إلفشال اىجواء »وخ م  الوزارة بيانها، 
 «.اإليجابية فج ماعا  الحكومة في محافظا  ال غا ، والهروس من اس ح اقا  المصالحة

 72/3/7102الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 "إسرائيل"في  نتنياهو للمواطنين العرب اعتذارقبل أ: ال عريقات .7

رفض صائس عري ا ، كبير المفاولين الفلسغينيين، افع ذار الذي قدمه رئيا  :CNNنيويورك، 
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين ن نياهو للمواغنين العرس في إسرائيل، على خلفية  صريحا  قال فيها إن 

 ل مكان  خالل حمل ه افن خابية. العرس ي م سوقهم كال غعان من ك
:  ف أقبل افع ذار، ولكن  خيلوا إن كان CNNوقال عري ا  في م ابلة م  الزميل وولف بلي زر لر

أحدهم يخوض ان خابا  في فرنسا ويصرل على شاشا  ال لفزيون قائال إن اليهود يساقون كال غي  
 أو في أمريكا ب ن السود يساقون كال غي .. هذا فظي . 

مليون إسرائيلي عربي أن ي ولوا كلم هم.. اع  د أن هذا اىمر  0.0و اب  قائال:  اع  د أن على الر
 م علد بالح افة وال عليم وهو أمر خاغئ. 

وألاف:  انخرغنا م  السيد ن نياهو مرارا واعغيناه العديد من الفرص.. إذا كان جديا فيما ي علد 
افس يغاني وأن ي ول لشعبه ب ن عليهم افع راف بالدولة بحل الدول ين فعليه أو يوقف النشاغ 

 . 0502الفلسغينية على حدود 
 74/3/7102موقع سي ان ان العربية، 

 
 الحمد هللا يلتقي الهيئة القيادية لحركة فتح بغزة و"الشخصيات المستقلة" ويستقبل الطفلة أبو زيد  .8

هيئة ال يادية لحركة ف ح بلزة، وبحث معهم عددار ال  ى رئيا الوزراء د. رامي الحمد ر وفد ال: غزة
من ال لايا المهمة، وخاصة مشكلة الموظفين، والكهرباء، واعفاء وقود محغة  وليد الكهرباء من 

 لريبة  البلو .
وأكد د. حسن احمد علو الهيئة ال يادية العليا لحركة ف ح والناغد باسمها في قغا  غزة، ان الل اء 

ال يادية برئيا الوزراء د. رامي الحمد ر، كان ايجابيا ومغمئنا. وغالس الكل الذي جم  الهيئة 
اعمال الحكومة ل  مكن من ال يام بواجبا ها في قغا  غزة، وحل  إلنجالالفلسغيني ب  ديم الدعم 
 جمي  المشاكل العال ة.

جمي  المشاكل،  الحمد روقال احمد في  صريح خاص لر  الحياة الجديدة ، ان الهيئة ناقش  م  
ووعد بالعمل على حلها، وانه جاء ب وجيها  من الرئيا محمود عباا لغي صفحة افن سام الى 

 و ح يد الوحدة. افبد،
 72/3/7102الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 وحماس على تسلم معابر غزة حكومة التوافقبين  "مبدئي اتفاقالقدس العربي: " .9
بين رئيا حكومة ال وافد الفلسغينية الدك ور « ا فاد مبدئي»صل الى الهور:  م ال و  أشرف-غزة 

على  ولي الحكومة مسؤولية اإلشراف على معابر قغا  غزة، في « حماا»رامي الحمد ر وحركة 
 اليوم الحاني لزيارة الحمد ر الم رر أن  ن هي اليوم.

شكل أساسي مس لة  سلم حكومة ال وافد وعلم أن ل اء الحمد ر بحركة حماا ليل اىربعاء، بحث ب
 لمعابر قغا  غزة، كما اش رغ الحمد ر فور وصوله إلى غزة، ك ساا لحل باقي الملفا  اىخرى.

و شير المعلوما  إلى أن الغرفين  وصال إلى رؤية خاصة  مكن حكومة ال وافد من  سلم المعابر. 
ي  ب رحيس من الغرفين في أوقا  فح ة، وا ف ا على أن   م مناقشة اىفكار ال ي غرح  وحظ

 وس كون في البداية أساا عمل اللجنة الفنية.
و دور أحاديث عن أن ل اءا  عدة أخرى س ع د بين ممحلين عن الحكومة وعن حركة حماا، 
لل وصل إلى حلول للملفا  ال ي  هم سكان غزة، ومنها الكهرباء والموظفون، وذلك عبر اللجنة 

 شكل من أجل ذلك.الخاصة ال ي س 
 72/3/7102القدس العربي، لندن، 

 
 لم تأِت بجديد إلى قطاع غزة الحمد هللا زيارةرضوان: إسماعيل  .01

قال إسماعيل رلوان، ال يادي في حركة حماا، إن زيارة رامي الحمد ر رئيا حكومة الوفاد : غزة
 الوغني لم   ِ  بجديد بخصوص حل أزما  قغا  غزة.

حماا، في  صريحا  خاصة لر المركز الفلسرغيني لععرالم ، أن زيرارة الحمرد ر لرم  وأكد ال يادي في
 عمل على ولر  إجرراءا  عمليرة وواقعيرة مرن أجرل حرل قلرايا ال غرا ، والم محلرة باإلعمرار وروا رس 

 الموظفين وغيرها.
أجرل حرل  وقال رلوان إن الزيارة ان ه  بغرل أفكار وأمنيرا ، والعمرل علرى  شركيل لجنرة موحردة مرن

مشرراكل وأزمررا  ال غررا ، م وقعررار أن  كررون اللجنررة برئاسررة زيرراد أبررو عمرررو وزيررر الماليررة نائررس رئرريا 
 الوزراء.

واسررر لرس مرررن اشررر راغ الحمرررد ر ب سرررليم معرررابر غرررزة، وعرررودة المسررر نكفين لعملهرررم كشررررغ لحرررل أزمرررة 
ين قبرررل حرررل مشررركلة مررروظفي الحكومرررة السررراب ة فررري غرررزة، مؤكررردار عررردم قبرررول حرك ررره بعرررودة المسررر نكف

 الموظفين، على أساا ا فاد الشاغئ.
وعبرر رلروان عرن اسر يائه مررن عردم غررل الحكومرة لحلرول عمليررة لفر ح المعرابر، والبردء بعمليرة إعررادة 

يجاد حلول للكهرباء والوقود.  اإلعمار وعودة الموظفين، وا 
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 غرا  حرال  وفرهرا مرن إلعمرار ال دوفرمليون  011وأشار رلوان إلى أن الحمد ر وعد ب خصيص 
 الدول المانحة.

 71/3/7102، المركز الفلسطيني ل،عالم
 
 وبلورة استراتيجية موحدة تحفظ الحقوق وتصون حق العودة االنقسامالرفاعي يدعو إلنهاء  .00

دعرررا ممحرررل  حركرررة الجهرررراد اإلسرررالمي فررري لبنرررران ، الحررراج أبرررو عمررراد الرفرررراعي، إلرررى  لررررورة إنهرررراء 
 ح يرد الوحردة الوغنيرة.. وبلرورة اسر را يجية سياسرية موحردة،   روم علرى أسراا  إلىافن سام، والذهاس 

المصلحة العليا لشعبنا الفلسغيني و ح يد اىهداف ال ي ف نخ لف حولها، ويعذر بعلنا بعلار فيمرا 
نخ لف حوله، بما يحفظ ح ود شعبنا في كامل أرله، ويصون حد العودة لشعبنا، ويحمي الم اومرة 

 وي ويها ..
جررراء ذلرررك فررري كلمرررة أل اهرررا الرفررراعي، فررري مرررؤ مر  المصرررالحة الفلسرررغينية واآلفررراد وال حرررديا  ، الرررذي 
ينظمه مركز  الزي ونة  للدراسا  وال وحيد، بال عاون م  مركز أفري يا والشرد اىوسغ في جوهانسبرغ، 

 من الشهر الحالي. 70و  72في بيرو  يومي 
بعض أن كرال الخيرارين، خيرار المفاولرا  وخيرار الم اومرة، أن  مرا ي حردث بره الر إلرىولف  الرفراعي 

فرري مرر زد، هررو اسرر ن اج غيررر صررحيح، ىنرره مبنرري علررى الشرركل دون الملررمون ، مولررحار أن  مرر زد 
ال سرروية نررا ج عررن خلررل فرري فهررم غبيعررة الصرررا  مرر  العرردو الصررهيوني والرردور الررذي يلعبرره الكيرران فرري 

راهن علرى رعراة المشررو  الصرهيوني لفررض  نرازف  عليره، المشرو  اللربي في منغ  نا ، وفري أنره  ير
وي وهم أن بإمكانه الرهان على الخالفا  الحانوية بين اللرس والكيان.  ولذلك، فهو ف ي ور  عن قم  
أي  حرك فلسغيني في وجه افح الل، وال لاء على كل إمكانيرة فن فالرة جديردة فري مهردها ، فيمرا 

ا ج عررن حجررم الحصررار المفررروض عليهررا، وعررن محرراوف  فرررض شررروغ أن  مرر زد مشرررو  الم اومررة نرر
 عليها عبر اب زازها بحاجا  أهلنا اىساسية، من دواء وغذاء وماء وكهرباء وغيرها .

لرررورة إنهرراء افن سررام،  إلررىوقررال الرفرراعي:  إننررا فرري حركررة الجهرراد اإلسررالمي فرري فلسررغين، نرردعو 
د ال  ني، الم علد بالسلغة وأجهز ها وما يسر  ب  ذلرك مرن  ح يد المصالحة بش يها: الش إلىوالذهاس 

ذلرررك، والشرررد  إلرررىإيجررراد حلرررول ل لرررايا المعاشرررا  والمعرررابر وال  اسرررم الررروزاري ودمرررج المررروظفين، ومرررا 
السياسرري ، مؤكرردار أن  هررذا الشررد )السياسرري( مررن المصررالحة لرره اىولويررة فرري اه مامنررا، مرر  اسرر عدادنا 

يجاد الحلول فيما ي علد بال لايا ال  نية .الكامل للمساعدة في   ريس و   جها  النظر وا 
وخ م الرفاعي بال ول إن  المدخل الغبيعي ل ح يد المصالحة هو في الدعوة الى ع د اج ما  لعغار 

 ال يادي الموحد، بهدف إعادة بناء منظمة ال حرير الفلسغينية، لول  اس را يجية فلسغينية موحدة .
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مرن عرردد مررن  وأكرراديميونذي يسرر مر للايررة بعرد ظهررر اليرروم الخمريا، برراححون ويشرارك فرري المررؤ مر الر
ممحلررين عرن ال روى واىحرزاس الفلسررغينية وشخصريا  مسر  لة.  كمرا حلررر   إلرىدول العرالم، إلرافة 

مرررن فلسرررغين المح لرررة فررردوى البرغرررو ي زوجرررة اىسرررير ال يرررادي مرررروان البرغرررو ي، وشخصررريا  قياديرررة 
 وأكاديمية.

قرد اف رر ح أعمالرره بكلمرة لرررئيا مركرز الزي ونررة للدراسررا  وافس شرارا ، الرردك ور محسررن وكران المررؤ مر 
صرررالح، قرررال فيهرررا:  ل رررد دفررر  الفلسرررغينيون أحمانرررار غاليرررة بسررربس حالرررة افن سرررام ال ررري  شرررهدها السررراحة 
الفلسرررررغينية، وهررررري حالرررررة أد  فسررررر نزاف جهرررررودهم، و راجررررر  افه مرررررام العربررررري واإلسرررررالمي والررررردولي 

، وبينمرررا   عحرررر مسرررارا  ال سررروية و واجررره مسرررارا  الم اومرررة مصررراعس جمرررة، فرررإن ال لرررية ب لررري هم
 الفلسغينية أمس   واجه مخاغر كبيرة ومسارا  مع دة .

، نعرريم جينررا، قررائالر:  إن مسرر لة المصررالحة الفلسررغينية اىوسررغحررم  حرردث باسررم مركررز أفري يررا والشرررد 
 رغبة منهم في   كيد وحد هم الوغنية .كان  هدف الفلسغينيين في كل أنحاء العالم و 

 71/3/7102لألنباء، وكالة قدس 
 
 صالح قمة العنصرية رائد بحق الشيخ االحتاللحماس: حكم حركة  .02

قال الناغد باسم حركة حماا، حسام بدران، إن افح الل يهدف إلى  لييس صو  الشي  رائرد : غزة
 صالل من خالل الحكم بسجنه.

لره مسراء الخمريا نشرره الموقر  الرسرمي لحركرة حمراا، إن  الحكرم علرى  وألاف بردران، فري  صرريح
الشررري  صرررالل وا هامررره برررال حريض يمحرررل قمرررة العنصررررية فررري دولرررة افحررر الل؛ حيرررث يواصرررل قاد هرررا 
 السياسيون والعسكريون واإلعالميون ال حريض يوميار لد العرس، بل لد كل ما هو غير يهودي .

خرر للشري  الررذي نرذر نفسره للردفا  عررن المسرجد اىقصرى ولفلررح وأولرح أن هرذا الحكرم هررو شرهادة ف
إجرام افح الل في كافة المجاف ، مشددار على أن هذه الممارسا  لن  كسر من عزيم ه، ولرن  ليرر 

 في مواقفه.
 71/3/7102، المركز الفلسطيني ل،عالم

 
 األمدحماس حول عروض التهدئة طويلة حركة داخل  عاصفةنقاشات "القدس":  .03

مصادر م ربة من المغب  السياسي لحركة حماا اليوم الخميا،  أفاد  :ال دا دو  كوم -الدوحة 
وجررررود ن اشررررا  عمي ررررة وعاصررررفة داخررررل اىغررررر السياسررررية المخ لفررررة للحركررررة داخررررل وخررررارج اىرالرررري 
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ال ررري عرلررر  علرررى  اىمرردالموقرررف الرررذي سرر  خذه الحركرررة مرررن أفكررار ال هدئرررة غويلرررة  إزاءالفلسررغينية 
قليميةدولية  أغرافمؤخرا من  الحركة  .وا 

وأولررح   لررك المصررادر لررر ال رردا دو  كرروم، أن الن اشررا   رردور حررول أفكررار غرحهررا روبررر  سرريري 
ساب ا حم أعاد  غرحهرا أغرراف دوليرة أخررى بمسراعدة مرن جهرا  عربيرة، مبينرةر أن هنراك  جاوبرا مر  

قيررادة  بررإغراءعررن اللررفة  بعررض اىفكررار ورفررض أخرررى خاصررةر  لررك ال رري  هرردف لمحاولررة فصررل غررزة
عادة   هيل مغار غزة الدولي.  الحركة بإمكانية ف ح ميناء وا 

وأشار  المصادر إلى أن المداوف  داخل الحركة فزالر  مسر مرة و شرمل قيرادة ك ائرس ال سرام الجنرال 
 العسكري للحركة للوصول إلى أكحر اآلراء  واف ية بهذا الش ن.

ادا  الحركررة فرري غررزة فلررلوا ال وصررل لل هدئررة علررى أن  كررون ولررم  خررف  لررك المصررادر أن بعررض قيرر
أكحر من خمسة سنوا ، وأن  لك ال يادا  رفلر  مرا عبرر عنره بعرض قيرادا  الحركرة أمحرال موسرى 

سماعيل هنية من مخاوفهم أن  كون محل هذه اىفكار هدفها فصل غزة عن اللفة.  أبو مرزود وا 
والرحا ح رى اللحظرة بشر ن ال لرية المغروحرة، مشريرةر إلرى  وذكر  أن قيادة ك ائس ال سام لم  بد رأيا

أن قائرررد الك ائرررس مرررروان عيسرررى يفلرررل ال وصرررل ف فررراد دون مهلرررة زمنيرررة محرررددة وأن يكرررون مر بغرررا 
 ب عهد اىغراف ال ي س رعى اف فاد بإلزام إسرائيل به.

ة إلنهرراء عمليرررا  وحسررس المصررادر، فرررإن ال يررادة السياسررية للحركرررة أمهلرر  ك ائرررس ال سررام ف رررة قصرررير 
 غوير وبناء اىنفاد و رميم ما دمره افح الل اس عدادا ىي غارئ بما في ذلك إمكانيرة وقرو   صرعيد 
عسررركري جديرررد. مشرررددةر فررري رسرررال ها ل يرررادة الك ائرررس أنهرررا ف  رغرررس بررر ي معركرررة مررر  افحررر الل ولكرررن 

الجديردة للخرروج مرن المرر زد الظرروف المحيغرة بالولر  الفلسرغيني المع رد قرد  رذهس ب يرادة افحر الل 
والللوغا  ال ي   عرض لها لرفلها المفاولا  بالذهاس با جاه عدوان واس  يشرمل كرل اىرالري 

 الفلسغينية.
وكشف  المصادر الن اس عن  جنيد ال سام للعشرا  من م ا ليه للعمل على  ررميم اىنفراد وأن العمرل 

شف  عنه وسائل إعالم عبرية م عددة مؤخرا مرف رة فيها أصبح عالنيةر وبال رس من الحدود )وهو ما ك
 بصور نشرها مس وغنون يسكنون قرس حدود غزة(.

وأشار  المصادر إلى أن عمليا  حفر اىنفاد ساب ا كانر   ر م عبرر عناصرر مخ صرة برذلك بيرد انره 
ة منهرا أشهر الدف  بعشرا  الم ا لين من أجل  رميم مرا دمرره افحر الل وبنراء أنفراد جديرد 3جرى منذ 

 هجومية ودفاعية ووصل أنفاد ب خرى لعمداد العسكري في أي حرس.
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ونف  المصادر وجود أي للوغ مرن قغرر أو أي جهرا  أخررى لل برول باىفكرار المغروحرة لل هدئرة، 
مشيرا إلى أن هناك  خوفا كبيرا لدى قيادة الحركة من الوقو  في ف  إسرائيلي لفصل غرزة عرن اللرفة 

 افح الل بشروغ ال هدئة وال نكر إليها بعد مرور وق  قصير على  وقيعها.ي بعه عدم ال زام 
يررران، أولررح   لررك المصررادر أن الحركررة  حررافظ علررى عالقا هررا مرر   وبشرر ن العالقررة مرر  السررعودية وا 
جميرر  الرردول بمسرر وى م  ررارس وأن هنرراك إجماعررا داخررل اىغررر السياسررية علررى عرردم ار كرراس أخغرراء 

حسررراس آخررر وال  كيرررد علرررى المصررلحة العامرررة فررري إغررار خدمرررة ال لرررية  جديرردة برررال حيز لغرررف علرررى
 الفلسغينية وعدم الدخول في جبها  سياسية لصالح أي غرف.

 71/3/7102القدس، القدس، 
 
 طهران مشعل تتلقى دعوة لزيارة حماس"األخبار": حركة  .04

ني حسرن روحراني ب ن حركة حماا  ل   دعوة من الرئيا اإليرا« اىخبار»أفاد  مصادر خاصة لر 
لزيررارة غهررران. وألرراف  أن الحركررة  رردرا بجديررة ال ر يررس لزيررارة رئرريا مك بهررا السياسرري خالررد مشررعل 
إليرررران، حيرررث  ل ررر  الحركرررة لرررمانا  بررر ن ل ررراء المرشرررد اىعلرررى للجمهوريرررة اإليرانيرررة علررري خرررامنئي 

سرراغي بررين سرريكون لررمن جرردول الزيررارة. وكانرر  الحركررة نفرر  فرري وقرر  سررابد أن يكررون لهررا دور و 
 السعودية واإلخوان المسلمين في اليمن، كما نف   ر يس زيارة خالد مشعل للسعودية.

 72/3/7102األخبار، بيروت، 

 

 المصلحة الوطنية وتمكين الحكومة لتغليبفتح تدعو حركة  .05
« قغررا  غررزة»فرري المحافظررا  الجنوبيررة « فرر ح»أشرراد  الهيئررة ال ياديررة العليررا لحركررة «: وفررا» -غررزة 
يهررا  الرررئيا محمررود عبرراا لرئاسررة الرروزراء بال وجرره إلررى المحافظررا  الجنوبيررة   كيرردار و جسرريدار ب وج

 لوحدة الوغن ول كريا المصالحة بين أبناء الوغن الواحد.
ورحبرر  الحركررة فرري بيرران أصرردر ه دائرررة اإلعررالم والح افررة بالهيئررة ال ياديررة العليررا بجهررود رئرريا الرروزراء 

الراميرة إلررى  ررذليل الع برا  ال رري  ع رررض سربيل المصررالحة الوغنيررة الشرراملة  رامري الحمررد ر وحكوم رره
إلنهرراء افن سررام البلرريض، وإلفشررال المخغغررا  الخغيرررة ال رري ي ررف خلفهررا أعررداء الشررعس الفلسررغيني 

 الهادفة إلى   ويض المشرو  الوغني الذي قدم شعبنا من أجل  ح ي ه ال لحيا  الجسام.
حمرراا إلررى  مكررين حكومرة ال وافررد الرروغني مررن ال يرام برردورها ومهامهررا فرري  قيررادة حركرة»ودعرا البيرران 

، مغالبرا الفصرائل وال روى السياسرية «المحافظا  الجنوبية، ل عزيز صمود شعبنا و جسيد وحدة الروغن
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ب ن  نغلد من مسؤوليا ها الوغنية لمساندة حكومة ال وافد الوغني لمواجهة ال حديا  والمخاغر ال ي 
 شرو  الوغني الفلسغيني. س هدف الم

 72/3/7102، األيام، رام هللا
 
 أثناء التدريب العسكري من كتائب القسام مقاتلاستشهاد غزة:  .06

أعلنر  ك ائرس الشرهيد عرز الردين ال سرام الرذرا  العسركرية لحركرة   الخليج  وكاف : -فلسغين المح لة 
ا  غررزة، وقالرر  الك ائررس فرري  حمرراا ، أمررا اس شررهاد أحررد عناصرررها فرري مدينررة خررانيونا جنرروس قغرر

بيان، إن الشهيد هو أحمد نمر اللزاوي من مدينة خانيونا واس شهد أحناء اإلعداد وال ردريس، وذكرر  
 أن اللزاوي اس شهد  بعد مشوار جهادي عظيم ومشرحف، وبعد عمل دؤوس وجهاد و لحية .

  72/3/7102الخليج، الشارقة، 
 

 أسرى محررين  خمسة اعتقل بالضفة السلطةحماس: أمن حركة  .07
(، إن أجهزة اىمن ال ابعرة 3|70قال  في بيان  ل  ه  قدا برا ، اليوم الخميا ): رام ر )فلسغين(

للسلغة الفلسغينية فري اللرفة اللربيرة المح لرة، واصرل  ان هاكا هرا بحرد أنصرارها فري اللرفة اللربيرة 
 منهم على خلفية ان ماءا هم السياسي. 2المح لة، واع  ل  

 71/73/7102قدس برس، 
 
 تخضع لضغوط االحتالل وتتبنى روايتهالعفو الدولية  منظمةحماس: حركة  .08

وصررف  حركررة حمرراا، ال  ريررر الررذي أصرردر ه منظمررة العفررو الدوليررة  أمنسرر ي  حررول : غررزة )فلسررغين(
صواري  الم اومة الفلسغينية خالل الحرس اىخيرة على قغا  غزة، ب نه  غيرر منصرف وغيرر عرادل، 

 يساوي بين اللحية والجالد ، وفد  عبيرها.و 
وكانررر   أمنسررر ي  قرررد اع برررر  فررري   ريرررر لهرررا، أن بعرررض الهجمرررا  الصررراروخية ال ررري نفحرررذ ها فصرررائل 

 الم اومة الفلسغينية خالل الحرس اىخيرة على غزة شكل   جرائم حرس.
منظمررة العفررو  وقررال ال يررادي فرري حركررة  حمرراا  إسررماعيل رلرروان لررر  قرردا برررا ،  مررن الوالررح أن

الدولية خلع  للللوغ اإلسرائيلية واىمريكية، وهذا يمحل انحيازار لالح الل الصهيوني على حسراس 
 لحايا الشعس الفلسغيني .

وألاف رلوان  افح الل ار كس جرائم حرس لد اإلنسرانية ولرد الشرعس الفلسرغيني، وفري الم ابرل 
ن الرردولي ح ررى أحنرراء الحررروس، حيررث أن الم اومررة الم اومررة حافظرر  علررى أخالقيا هررا وال زمرر  بال ررانو 
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كانرر  أحنرراء المعركررة إذا مررا أراد  أن  سرر هدف أي منغ ررة  حررذر المسرر وغنين فرري  لررك المنغ ررة قبررل 
وقرر ، وكررذلك حينمررا كانرر  الم اومررة   ا ررل خلررف خغرروغ افحرر الل كانرر   سرر هدف العسرركريين ف ررغ 

 في  لك المناغد ، حسس قوله. وليا المس وغنين، وذلك بشهادة المس وغنين أنفسهم
وشدحد ال يادي في  حماا ، على أن الم اومة هي حد مشرو  حسس ال انون الدولي وا فاقيا  جنيف 
الرابعرررة، وأن الشرررعس الفلسرررغيني واقررر   حررر  افحررر الل ويحرررد لررره أن يرررداف  عرررن نفسررره بكرررل الغررررد 

 عليه أن يس ند أي   رير ح وقي. والوسائل بما فيها العسكرية ، مع برار أن هذا اىساا الذي يجس
واع بر أن حديث   رير  أمنس ي  عن اس شرهاد أغفرال فلسرغينيين جررحاء صرواري  الم اومرة، هرو  قلرس 
الح ررررائد، ويؤكررررد علررررى عرررردم دقررررة ومصررررداقية روايررررة المنظمررررة الدوليررررة ال رررري اسرررر   ها مررررن الروايررررا  

 اإلسرائيلية ، على حد   ديره.
 71/3/71028قدس برس، 

 
 وغز حكومة وحدة مع هيرت تشكيلعلى نتنياهو ل ضغطتدول الغرب  ت:بيني .09

نف رررالي بنيررر ، الرررذي   البيررر  اليهرررودي وجررره رئررريا حرررزس المسررر وغنين : الشررررد اىوسرررغ -  رررل أبيرررس
يغالررس لنفسرره برروزارة الخارجيررة، ا هامررا  لرردول اللرررس، وعلررى رأسررها اإلدارة اىميركيررة، ب نهررا  مررارا 

لمكلف بنيامين ن نياهو، ل فرض عليه  شكيل حكومة وحدة م  المعسكر للوغا على رئيا الوزراء ا
 الصهيوني.

وقال بني  إن من المؤسف أن ن نياهو يبث رسائل ب نه مس عد للرلوخ لهذه اللرلوغ، ولرذلك ي نكرر 
لوعرروده لرري قبررل افن خابررا ، ويعمررل كررل مررا فرري وسررعه لكرري ف نرردخل حكوم رره. وكشررف أنرره ا فررد مرر  

نره، علرى  سرلم واحردة مرن الروزارا  اىساسرية الرحالث: الردفا  أو الخارجيرة أو الماليرة. ن نياهو، فري حي
ويب ري علرى وزارة الردفا    كوفنرو ولكن ن نياهو ي جه لمنح وزارة الماليرة لموشريه كحلرون، رئريا حرزس 

كحيرر ويوافرد ال لرئيا حزس العمل ي سحاد هير سروغ.  الخارجية موشيه يعلون، ويمنح  للوزير الحالي
من المحللرين علرى ذلرك، مؤكردين أن الحملرة الشرديدة لرد ن نيراهو، ال ري صردر  عرن البير  اىبريض 
بعد افن خابا ، وشارك فيها الرئيا باراك أوبامرا نفسره، و زامنهرا مر  نشرر وحي رة أوروبيرة  برين وجرود 

هو، بررل عمليررة خغررة ل عزيررز الوجررود الفلسررغيني فرري ال رردا الشرررقية، لررم  كررن عمليررة ان  ررام مررن ن نيررا
للغ عليه ح ى يشكل حكومة يمكن ال عامل معهرا فري اللررس، وف يكرون فيهرا بنير  الم غررف وزيررا 

 للخارجية.
 72/3/7102، الشرق األوسط، لندن
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 النضال الشعبي أشكال  بل هو أحدباالحتالل  ليس اعترافا   الكنيست: دخول أيمن عودة .21
 ركة  فررري الرررداخل الفلسرررغيني، أيمرررن عرررودة إن رفررر  نسررربة قرررال رئررريا  ال ائمرررة العربيرررة المشررر: الناصررررة

نمرا  الحسم في ان خابا  البرلمان اإلسرائيلي  الكنيس   لم يكن هو السربس المباشرر ل شركيل ال ائمرة، وا 
 قناعة داخلية ون اش ام د غوال العشر سنوا  المالية. ن يجةهو 

ن خابررا  ب ائمررة واحرردة بهرردف   وحيررد العربيررة اخ رراروا خرروض اف ساىحررزاوأشررار عررودة، إلررى أن قررادة 
الجهود و  ديم الدعم لفلسغيني الداخل الذين يعانون من ال هميش وال مييز، خاصرة فري منغ رة الن رس 

 قرية غير مع رف بها ، كما قال. 71ال ي يوجد بها 
نراقض (، أن الخالف وال 3|72وأكحد عودة خالل مشارك ه في ندوة أقيم  في مدينة نابلا، اىربعاء )

الوحيرد سرريكون مر  سررلغا  افحرر الل وحكوم ره اليمينيررة، ولررن يكرون داخررل ال ائمررة كمرا يع  ررد الرربعض 
 في صفوفها، على حد   كيده. اىيدلوجيةبسبس افخ الفا  

ن غررة ركحررز  علررى اىمررور المشرر ركة بررين مخ لررف  01وأولررح أن برنررامج ال ائمررة كرران يح رروي علررى 
 أو ال ومية أو اإلسالمية. اىحزاس العربية سواء اليسارية

و وقحرر  عررودة،  عرررحض ال ائمررة خررالل عملهررا فرري  الكنيسرر   لموجررة  حريلررية كبيرررة مررن قبررل اليمررين، 
 مشيرار إلى أن مشارك هم في افن خابا  هي  أكبر ن يض ليهودية الدولة .

ل عمرررار مررن وحسررس رئرريا ال ائمررة المشرر ركة، فررإن حكومررة ن نيرراهو ال ادمررة سرر كون أكحررر حبا ررار وأغررو 
حكوم رره السرراب ة، خاصررة أن زعرريم حررزس  الليكررود  لديرره خيررارا  عديرردة فرري المسرر  بل ويسرر غي  إيجرراد 

 البديل حال انسحاس أي حزس من افئ الف الحكومي، وفد   ديره.
هررري اع رررراف  اإلسررررائيليةفلسرررغيني الرررداخل بافن خابرررا   إن مشررراركةوردار علرررى الررردعوا  ال ررري   رررول 

ل، قرال عرودة  دخرول الكنيسر  لريا اع رافرا برافح الل، وهرو لريا برديال عرن النلرال بشرعية افحر ال
نماالشعبي   ، فف ار إلى أن الذين ي اغعون ان خابا   الكنيس   يشاركون في افن خابا  أشكالهأحد  وا 
 ، حسس قوله.إشكاليةللسلغة ال لائية عند أية  ويلجؤونالبلدية 

لسغينية، فافح الل لم ينجح غوال الع ود المالية في نز  صبل نا وألاف  ف خوف على الهوية الف
صندود وغنري خراص بعررس  أنشاءالفلسغينية، نحن نسعى ل حبي  وجودنا، وان زا  ح وقنا من خالل 

المنرازل  اىفالداخل وبناء المؤسسا  الخاصة بنا ودعرم أهرالي الن رس ووقرف أوامرر الهردم ال ري  هردد 
 مغالس .العربية وغيرها من ال

 71/3/7102قدس برس، 
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 الدفاع... والجيش يستعد للحرب وزارةنتنياهو يريد تقرير:  .20

الصرررا  الررذي يرردور فرري أروقررة ال حالفررا  اإلسرررائيلية ل شرركيل حكومررة : آمررال شررحادة -ال رردا المح لررة 
ارة الرردفا . جديردة برئاسرة بنيرامين ن نيرراهو، و وزير  الح ائرس الوزاريررة فيهرا، يح ردم عنرردما يصرل إلرى وز 

فهذه بالنسربة لن نيراهو خرغ أحمرر. وعليره، رفلره مغلرس أفيلردور ليبرمران وغيرره الحصرول علرى وزارة 
الررردفا ، كررران حاسرررمار ومرررن دون  لعرررحم أو مسرررايرة أو ح رررى ن ررراش. الررروزارة سررر ب ى داخرررل بيررر  ليكرررود، 

 الحزس الحاكم برئاسة ن نياهو، وموشيه يعلون سيب ى وزيرار للدفا .
، لكررن اىهررم بالنسرربة لن نيرراهو فررإن يعلررون «ال حررديا  اىمنيررة ال رري  واجههررا إسرررائيل»وف رره والسرربس، 

مخلص ويوفر له حالة هدوء على الجبهة اىمنية، باس حناء  لك الحاف  ال ي يزل فيها لسرانه ويوجره 
ر الوحيد في إهانا  إلى اإلدارة اىميركية. كما سيب ى ن نياهو، بوجود يعلون إلى جانبه، صاحس ال را

ال عيينا  اىمنية الم وقعة خالل العامين ال ريبين، رئيا شاباك ورئيا موساد. وهذا كله، فلالر عن 
أن قيررادة الجرريش، لررن   بررل بسررهولة أن ي ررف علررى رأا الهرررم اىمنرري شخصررية م غرفررة بحجررم  غرررف 

ن كررران رئيسرررار ىركررران فيعلرررو «. أوفد المؤسسرررة العسررركرية»بينيررر  أو ليبرمررران اللرررذين ف يع برررران مرررن 
الجرريش، وأبرردى فرري دور رره اىولررى كرروزير دفررا ، انسررجامار  امررار مرر  قيررادة الجرريش. وح ررى عنرردما كانرر  
هناك خالفا  بين الجيش والحكومة، عرف يعلون كيف يل ي بوزنه في سبيل حسم الخالف لمصلحة 

 الجيش أو على اىقل ال وفيد بين الجيش وال يادة السياسية.
بينير ، جعلر  السررؤال  -ليبرمرران  -ب راء يعلررون، فرإن حكومرة مؤلفررة مرن الحرالوث ن نيراهو  ومر  أهميرة

اىبرررررز الررررذي يغرحرررره اإلسرررررائيليون م ررررى سرررر ندل  الحرررررس الم بلررررة. وهررررو سررررؤال يركررررز عليرررره اليسررررار 
« حمراا»اإلسرائيلي. فهم على قناعة ب ن وجود الحالحة في هذه الحكومة سي ود ح مار إلرى حررس مر  

أو إيران أو الحالحة معار. وال صرريحا  ال ري أغل هرا ن نيراهو حرول العمليرة السرلمية مر  « س رحز »أو 
الفلسغينيين وحسم فيها أن الدولة الفلسغينية لن   وم خالل ف رة حكمه، هي مؤشر، كما يراها اليسار 

 نغ ة.والخبراء العسكريون، لوقو  محل هذه الحرس، إلافة إلى ال غورا  ال ي  شهدها الم
ن نيررراهو كررررر منرررذ  وليررره الف ررررة السررراب ة فررري رئاسرررة الحكومرررة،  صرررريحه الرررداعي إلرررى زيرررادة الموازنرررة 
العسرررركرية بذريعررررة افلررررغراس اىمنرررري اإلقليمرررري واىخغررررار الم ربصررررة علررررى الحرررردود. ويرررررى الخبيررررر 

 لرريص العسرركري، عرراموا هرئيررل، أن هررذه ال صررريحا  سرر واجه افخ بررار العملرري أمررام الحاجررة إلررى  
داخل الجريش »لرر أزمة اإلسكان وب ية ال لايا افج ماعية ال ي س غالس الحكومة بحلها. وي ول: 

بالررذا ، هنرراك معرفررة كاملررة حررول مررا يمكررن حدوحرره علررى الحرردود، وهررذه المرررة علررى الجبهررة الشررمالية 
ا . والخغر وسيح اج رئيا اىركان الجديد، غادي إيزنكو ، إلى دعم من رئيا الحكومة ووزير الدف
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هو أن ي نعا نفسيهما ب ن ما حدث في الصيف كان جيردار، )حررس غرزة( وف يحر م ال يرام بإعرادة  نظريم 
الفجوة ال ي وسعها ن نياهو في افن خابا  بعيدار من اليسار، زاد  مرن ال ردرة «. ال وى في شكل جدي

يار. وفرد الن رائج يمكرن جردار على مساوم ه أمام شركائه في افئ الف، من غرف اىحزاس الصليرة نسب
 اإلب اء على يعلون وزيرار للدفا ، على رغم غمول ليبرمان العلني إلى  سلم هذا المنصس.

 
 المواجهة حتمية

الن اش الالف  في إسرائيل، منذ ظهور ن ائج افن خابا ، والرذي غرح ره بعرض وسرائل اإلعرالم  حر  
ار يصرررررفه خبرررررراء وعسررررركريون وأمنيرررررون برررررر ، يعكرررررا ولرررررع«م رررررى سررررر كون المواجهرررررة الم بلرررررة»عنررررروان 

وفرري بحررث لمعهررد دراسررا  اىمررن ال ررومي فرري  ررل أبيررس، أعد رره الباححررة أوريرر  بررارلوف، «. الخغيررر»
 نظيم أنصار بي  ال دا، في شبه جزيرة سيناء سيصعد، خرالل السرنة الحاليرة، العمليرا  » حسم أن 

 ، ما«حماا»حركة ما يؤدي إلى رد فعل مصري، وخاللها س مارا الللوغ على 
المن شررة « جبهرة النصررة»يدف  الحركة إلى  وجيه غلبها لد إسرائيل. وشمافر يرى اإلسرائيليون أن 

من جهة أخرى، « حزس ر»في الجوفن السوري المح ل،  هدد مصالح النظام السوري، من جهة، و 
ى مواجهة. وفي هذا الجانس وأمام هذا الول ، فإن عمليا  عسكرية، من ش نها أن  جلس إسرائيل إل

سرررائيل فرري « حررزس ر»فرري غررزة وبررين « حمرراا» رررى بررارلوف، أن وقررو  المواجهررة بررين إسرررائيل و  وا 
 جنوس سورية، مح ملة في المس  بل المنظور.

، علرى مرا   ناولره صرفحا  مواقر  ال واصرل «حمراا»يع مد البحث اإلسرائيلي، بالنسربة للمواجهرة مر  
الول  يعكا حالة سيئة في غزة  جعلها علرى شرفا افنهيرار. وهري أشربه » ه: افج ماعي و  ول معدح 

ب نبلة يدوية نز  منها صمام اىمان، فسكان غزة يعيشون في لائ ة خغيرة، قد  دف  إلى مواجهة م  
 «.إسرائيل ل  خلص من اللائ ة ال نظيمية

لة. وجاء فيه أن إسررائيل  راقرس ب لرد أما شمافر فيحسم البحث اإلسرائيلي، أن المواجهة م بلة، ف محا
في منغ ة الجوفن بدعم إيراني. وهي  رى أن كل سيغرة لر « حزس ر»عملية  وسي  البنى ال ح ية لر 

علررى منغ ررة مررا فرري الجرروفن،  حمررل فرري غيا هررا  هديرردا  إلسرررائيل. فررإذا حسررم  هررذه « حررزس ر»
هنرراك اح مررافر كبيرررار ىن  عمررل علررى ال لرراء  الرؤيررا واع بررر  بالفعررل أن ذلررك هررو خغررر فعلرري، فررإن

هدفره فرري السريغرة علرى هلرربة الجروفن فمررن « حرزس ر»عليره. مرن هنررا،  لريف الباححرة، إذا ح ررد 
 الم وق  أن يالقي مواجهة إسرائيلية.

حالحرررة  حرررديا ، والمواجهرررة المباشررررة مررر  « حرررزس ر»ووفررد البحرررث اإلسررررائيلي   صررردر جررردول مهرررام 
 س  واحدة منها:إسرائيل لي
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غارد « حزس ر»ف يوجد في لبنان رئيا جمهورية. على خلفية ذلك،  7107أوفر: منذ أيار )مايو( 
الررذي يهرردف إلررى بلررورة  فاهمررا  مررن شرر نها  نظرريم مولررو  الرئاسررة « الُمسرر  بل»فرري حرروار مرر   يررار 

 و حبي  مكانة ال نظيم في الدولة.
« جبهة النصرة»ى ال وة الم نامية لل يار السنحي الُم غرف، ب يادة ال لاء عل« حزس ر»حانيار: يحاول 

 والدولة اإلسالمية، داخل لبنان.
فرري سررورية، لحمايررة نظررام بشررار اىسررد وإللررعاف « حررزس ر»حالحررار:   غلررس الحرررس ال رري يخولررها 

س حمنار عسركريار الكادر البشري والوسائل ال  الية، وهذا يكلف الحز  -خصومه، بذل الكحير من الموارد 
 وسياسيار، وفد البحث اإلسرائيلي.

وليا مصادفة أن قوا  الجيش اإلسرائيلي، أجر  في مغل  اىسربو ،  ردريبا  لرم يعلرن عنهرا مسرب ار 
في المنغ ة المحيغة ب غا  غزة. وفي إغار هذه ال دريبا ، لوحظ  حركة نشرغة للليرا  العسركرية 

 جارا  لخمة.وغائرا  سالل الجو وسمع  أصوا  انف
النشاغ غير العادي »وقال  مصادر عسكرية غير رسمية أن هذه ال دريبا  جاء  في إغار مواجهة 

حماا ف  ك في بالسعي إلعادة ال سلح وحفرر »وقال  أن «. الذي يالحظ على الغرف اآلخر للحدود
كل علنرري   ريبررار، اىنفرراد المم رردة مررن ال غررا  إلررى داخررل اىرالرري افسرررائيلية، بررل إنهررا  جررري فرري شرر

 رردريبا  ق اليررة داخررل معسرركرا ها و جريررس صررواري  جديرردة با جرراه البحررر و بنرري اسرر حكاما  عسرركرية 
 «.م ابل الحدود

وجاء  هذه ال دريبا  ف غ بعد حالحة أسابي  من ال دريبا  ال ي أجرير  فري اللرفة اللربيرة، لمواجهرة 
ألرف جنردي اح يراغ. وهري  شرير إلرى ا جراه  03خغر نشوس ان فالة حالحة، وفي إغارها  م اس دعاء 

 فكيررر رئرريا أركرران الجرريش الجديررد، جررادي آيزنكررو ، ورؤيرراه برر ن الخغررر اىمنرري اىكبررر الررذي يهرردد 
إسررررائيل هرررو مرررن الجبه رررين الشرررمالية والفلسرررغينية )فررري قغرررا  غرررزة واللرررفة اللربيرررة(. ووفرررد مصرررادر 

علرى خغروة دراما يكيرة هردفها »كو  مسرؤوليا ه، عسكرية، فإن الجيش اإلسرائيلي يعمل منذ  ولي آيزن
و ناقلر  وسرائل إعرالم قرول «.  عزيز سالل البرر، بموازنرة محردودة، فري مواجهرة ال هديردا  المغروحرة

مررن بررين المهررام المركزيررة لرررئيا هيئررة اىركرران الجديررد، خررالل الف رررة »مسررؤول كبيررر فرري الجرريش أن 
في السنوا  اىخيرة م ارنة ب سلحة الجو وافس خبارا  ال ي ال ريبة،  دعيم سالل البر الذي  م إهماله 

 «.حصل  على اىولوية في الموازنا  والبرامج العملية
والسؤال هرو: كيرف  خروض إسررائيل حربرار، وهري فري عزلرة دوليرة. ولريا عزلرة فحسرس، برل إن م ابرل 

المشررررو  النررررووي.  هرررذه العزلرررة، ي رررروم اللررررس بمحادحرررا  إيجابيررررة مررر  إيرررران   جرررره نحرررو ا فررراد حررررول
واإلسرائيليون م  نعون أن اف فاد م  إيران سيئ لها بكل الم اييا والجبها ، وليا ف غ في المجرال 



 
 
 
 

 

           73ص                                     3275 العدد:    72/3/7102 الجمعة التاريخ:

النووي. وهم يرون أن ال فاهما   شمل موالي  أخرى   علد بالدور اإلقليمي. فرإيران   رف فري جبهرة 
ىوروبيرون العردو اىول. ون يجرة الرذي يررى فيره اىميركيرون وا« داعرش»واحدة م  اللررس فري محاربرة 

افنشررلال برره، ف يفعلررون شرريئار لمجابهررة الحرروحيين )حلفرراء إيررران( الررذين بررا وا فرري المراحررل اىخيرررة مررن 
 اح الل اليمن.

 72/3/7102، الحياة، لندن

 
 تحرير األراضي .. هاجس العدو من المقاومةتقرير:  .22

لمنراورا  وال ردريبا  الخاصرة بجيشره لمواجهرة بدأ الجيش الصهيوني ب نفيذ عدد من ا: خاص -المجد
اح مررال  نفيررذ عمليررا  هجرروم موسررعة مررن قبررل الم اومررة الفلسررغينية بهرردف  حريررر المنرراغد المحاذيررة 

 ل غا  غزة.
هررذه ال رردريبا  بحسررس محلررل  المجررد اىمنرري   ع بررر سرراب ة هرري اىولررى فرري  رراري  الكيرران الررذي بررا  

لررى  ح يررد انجرراز مررن أي هجرروم، ولرريا هررذا فحسررس بررل  عرررض يعرريش حالررة افنكفرراء وعرردم ال رردرة ع
لعمليا  هجومية موجعة من قبل أفراد الم اومة الفلسغينية الذين اس خدموا اىنفراد اىرلرية فج يراز 

 الحدود.
فبعرردما كانرر  ال رردريبا   جررري علررى كيفيررة الهجرروم وحمايررة الحرردود و جنررس وقررو  لرررر ن يجررة هجرروم 

 على ال عامل م  دخول قوا  برية ل حرير مناغد مح لة. بالصواري ، با  ال دريس
وقد با  هاجا الخوف من  حرير اىرالي الفلسغينية يخيم على  دريبا  الجريش الصرهيوني الرذي 
أصبح ي وق  أن  كون المواجهة الم بلة ذا  أبعاد جديدة يردخل بموجبهرا مئرا  الم را لين الفلسرغينيين 

 لألرالي المح لة ل حريرها.
ن  مصادر عسكرية صهيونية قال  إن الجيش الصهيوني أجرى  دريبا  فري منغ رة غرالف غرزة وكا

 بما يشابه محاكاة للحرس الم بلة الم وقعة م  قغا  غزة.
وقرال لرابغ كبيررر فري المنغ رة الجنوبيررة فري الجرريش الصرهيوني:  إن هرذه ال رردريبا  والمنراورا   رر  ي 

لل رردرس علررى جميرر  السرريناريوها  ال رري يمكررن أن  حرردث فخ بررار مرردى جهوزيررة ال رروا  الصررهيونية و 
 خالل الحرس .

وألاف:  جرى ال درس على سيناريوها  لل عامل م  مواجهة مفاجئة وهجما  جوية وبريرة وعمليرا  
  سلل عبر الحدود واىنفاد اىرلية .
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يرة، وجررى ولف  إلى أن جزء من ال دريس كان يحاكي اق حام مجموعرا  فلسرغينية لمسر وغنا  حدود
 اخ بار سرعة وصول قوا  الجيش قبل وصول المسلحين لمنازل المس وغنين.

 72/3/7102األمني، المجد 
 
 قانون الجنائي على الضفةالبدأ بتطبيق ت هآرتس: "إسرائيل" .23

كشرررف  صرررحيفة  هرررآر ا  العبريرررة اليررروم الجمعرررة عرررن أن الحكومرررة :  رجمرررة صرررفا -ال ررردا المح لرررة 
يد ال رانون الجنرائي فري اللرفة اللربيرة المح لرة، باإللرافة إلرى مواصرلة  غبيرد اإلسرائيلية بدأ  ب غب
 ال وانين العنصرية.

  علرررى 35وقالررر  الصرررحيفة إن ال ررررار يعنررري بررردء  غبيرررد ال رررانون الجنرررائي اإلسررررائيلي  ال عرررديل رقرررم 
سررنوا   الفلسرغينيين فري المحراكم العسرركرية بعرد خلروعهم لألوامررر العسركرية فري المحرراكم علرى مردار

 افح الل.
وألاف  ب ن ال رار سيبدأ سريانه في اىول من حزيران الم بل وأن ذلك ف يعني ال وقف عن محاكمة 
الفلسغينيين بناءر على اىوامر العسكرية ولكن سي م مرنحهم حرد الردفا  المنصروص عليره فري ال رانون 

 الجنائي.
 72/3/7102، وكالة الصحافة الفلسطينية اصفا 

 
 1967منذ  األكثر ارتفاعا   2014الذين استشهدوا في  الفلسطينيينعدد المدنيين  "أوتشا": .24

أفاد   رير لألمم الم حدة أصدر ه، اما، ب ن عدد المدنيين الفلسغينيين الذين  -وفا -ال دا 
، وصل إلى مس وى غير مسبود، منذ حرس اىيام الس ة 7107اس شهدوا على يد إسرائيل في عام 

 .0502عام 
ل ال  رير السنوي الصادر عن مك س  نسيد الشؤون اإلنسانية ال اب  لألمم الم حدة في اىرالي وقا

، «0502أعلى عدد لحايا من المدنيين منذ عام  7107شهد عام »الفلسغينية المح لة )أو شا(، 
 خاصة بسبس الحرس اإلسرائيلية على قغا  غزة الصيف المالي.

 0211ما يزيد عن »، فإن الحرس اإلسرائيلية أوقع  «حياة مجزأة»وبحسس ال  رير الذي جاء بعنوان 
غفال، و رك  حوالى مئة ألف نسمة من  221ق يل في صفوف المدنيين، من بينهم أكحر من 

 «.السكان دون منازل
شهيد  7711وأوقع  الحرس اإلسرائيلية الدامية ال ي اس مر  لخمسين يوما، وخلف  أكحر من 

 ق يال إسرائيليا أيلا، أغلبهم من الجنود. 23المدنيين، فلسغيني أغلبهم من 
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وقال مك س  نسيد الشؤون اإلنسانية إنه لم يكن قادرا على ال ح د بنفسه من أعداد اللحايا ال ي 
سرائيلية.  وفر ها منظما  غير حكومية ومصادر فلسغينية وا 

آخرون في عام  0170 فلسغينيا، وأصيس 20وفي اللفة وال دا الشرقية المح ل ين، اس شهد 
 ، في أعلى رقم منذ سنوا .7107

إسرائيليا بينما ار ف  عدد الفلسغينيين الذين اع  ل هم  07وفي الف رة نفسها، وحسس ال  رير، ق ل 
بالمئة ليصل عدد اىسرى الفلسغينيين في السجون افسرائيلية  77بنسبة « ىسباس أمنية»إسرائيل 

 .شخصا العام المالي 2،720الى 
فلسغينيا من منازلهم في اللفة وال دا الشرقية بسبس عمليا  الهدم من قبل  0702وهجر 

 .7110منذ عام « أو شا»افح الل، وهو أكبر عدد منذ البدء بإعداد ال  ارير المماحلة من قبل 
انون وندد ال  رير ايلا بمواصلة ال وس  افس يغاني في اللفة وال دا الشرقية المح ل ين، خالفا لل 

 الدولي.
ف يزال نحو أربعة ماليين فلسغيني في اللفة وقغا  غزة ي بعون  ح  افح الل »وألاف، 

 «.العسكري اإلسرائيلي الذي يمنعهم من ممارسة العديد من ح وقهم اإلنسانية اىساسية
سا  وذكر ال  رير أن المحركين الرئيسيين لالح ياجا  في اىرض الفلسغينية المح لة هما الممار 

 الم صلة بافح الل اإلسرائيلي غويل اىمد، و صعيد النزا  المسلح.
وشدد على أن إسرائيل بصف ها قوة اح الل يجس أن  في بال زاما ها اىساسية لحماية السكان المدنيين 
ولمان حصولهم علي اح ياجا هم اىساسية، مبينا أن ذلك يشمل ا خاذ ال دابير ل  مين الحماية 

لفلسغينيين، ووقف  هجريهم ولمان المساءلة عن العنف وسوء المعاملة ورف  ال يود للمدنيين ا
 المفرولة على حركة السكان ون ل البلائ ، سيما الوصول إلى اىرالي والموارد.

وشدد على لرورة أن  في جمي  اىغراف بال زاما ها ال انونية أحناء اىعمال ال  الية م  لمان 
ال ي  ن هك قوانين النزا  المسلح، مغالبا ب ن  م ن  ال وا  اإلسرائيلية عن شن المساءلة عن اىفعال 

الهجما  إذا كان من الم وق  أن   سبس في خسائر ىروال المدنيين أو إلحاد اللرر بالمم لكا  
 المدنية أو أي منها مج معة إذا كان  مفرغة بالنسبة للن ائج العسكرية الم وقعة.

ومة اإلسرائيلية خارج أوقا  اىعمال ال  الية ب ن   خذ جمي  ال دابير اللرورية وغالس ال  رير الحك
لحماية المدنيين الفلسغينيين، بما في ذلك افم نا  عن افس خدام المفرغ لل وة على يد الجيش أو 
ال وا  اىمنية خالل عمليا  فرض ال انون، مؤكدا أهمية أن  عمل جمي  اىغراف على إنهاء حالة 

فنفال  من الع اس لمن ين هكون ال انون اإلنساني الدولي وقانون ح ود اإلنسان، ولمان وصول ا
 اللحايا إلى  ح يد العدالة، ومن بينها ال عويلا .
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كما أشار ال  رير إلى أن نظام ال راخيص الذي  غب ه إسرائيل في المنغ ة )ج(، وال دا الشرقية، 
 ي  ش مل على أعمال بناء أو إعادة   هيل للمساكن أو للبنية يعيد  نفيذ المشروعا  اإلنسانية ال

 اىساسية اللرورية في ها ين المنغ  ين.
بالمائة في عمليا  هدم قام بها الجيش  30شهد ار فاعا بلل  نسب ه  7107وقال ال  رير إن عام 

من هذه مبنى  000اإلسرائيلي لمساعدا  ممولة من المانحين في المنغ ة )ج(، وجرى  دمير 
 .7107مبنى عام  25، و7103مبنى عام  51المباني، م ابل 

و حدث ال  رير عن  عرض مدارا  ابعة لوكالة اىمم الم حدة إلغاحة و شليل الالجئين الفلسغينيين 
، اس خدم  كمالجئ مخصصة للغوارئ، إما للربا  مباشرة أو  عرل  للربا  «اىونروا»

ل في حالث حاف ، مدنيين ي خذون منها مالذا، وأصيس أكحر ب ذائف أو ذخائر أخرى ل صيس و   
 آخرين، رغم أن مباني اىمم الم حدة،  حظى بالحرمة بموجس ال انون الدولي. 711من 

71/3/7102مكتب أوتشا،   
 
 عن خطط إسرائيلية الستهداف المسجد األقصى منظمة يهودية تعلن .25

ليهودية، عن جملة من الخغغ والبرامج أعلن  ما ُ عرف بمنظمة  غالس من أجل الهيكل  ا
ال صعيدية فس هداف المسجد اىقصى المبارك خالل الف رة الم بلة، اس حمارار لنجال اليمين اإلسرائيلي 

 في ان خابا   الكنيس   اىخيرة.
وأعلن  المنظمة الغالبية اليهودية عن مساعيها ل شكيل غواقم لم سسة العمل فس هداف المسجد 

ح  عنوان  نس عيد جبل الهيكل ، باإللافة الى اإلعالن عن دورا  م خصصة داخل اىقصى  
اىقصى، مشيرةر إلى أن البرنامجين سي خلحلهما  نظيم و كحيف اق حاما  المسجد اىقصى بادعاء 

 الزيارا  الميدانية.
 وحيد اىحداث في ويشار إلى أن الغواقم ال ي  ع زم المنظمة  شكيلها،   لمن غاقمار قانونيار مهم ه 

المسجد اىقصى وحاف  ال صدي فق حاما  المس وغنين، وم ابع ها قلائيار، وآخر برلماني يعمل 
في  الكنيس   ل سري  المصادقة على قوانين   حفظ حد اليهود في افقصى ، وغاقم حالث إعالمي 

الهيكل ، إلى جانس  يهدف إلى  وسي  رقعة العمل اإلعالمي و جذير معرفة ووعي اليهود بر جبل
 غاقم  ح يفي يهدف إلى  نظيم المحالرا  والندوا  و نشيغ جم  ال برعا . 
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وفي السياد ذا ه، أعلن  منظمة  غالس من أجل الهيكل  عن  نظيم دروا  إرشادية م خصصة 
الذي أيار )مايو(  02نيسان )أبريل( الم بل و س مر ح ى  07حول  الهيكل  المزعوم،  بدأ من  اري  

 يليه، بال زامن م  افح فاف  العبرية باح الل المسجد افقصى وشرقي ال دا.
71/3/7102، فلسطين أون الين  

 
 شهرا   11صالح بالسجن الفعلي لمدة  رائدحكم على الشيخ االحتالل ي .26

أصدر  محكمة  الصلح اإلسرائيلية  حكمار على رئيا الحركة اإلسالمية في الداخل الشي  رائد 
 م  وقف ال نفيذ ب همة  ال حريض على العنف . 3شهرار و 00، بالسجن الفعلي صالل

وي  ي الحكم بعد ا هام الشي  صالل بال حريض على العنصرية فيما يعرف ب لية بر خغبة وادي 
أشهر بحد  0الجوز ، وكان  المحكمة المركزية أقر  حكمار ساب ار ي لي بع وبة السجن الفعلي لر 

  ه.الشي  بعد إدان
من جانبها، قال  الحركة اإلسالمية في بيان صدر عنها ب ن هذه المحاكمة  ندرج في إغار اس مرار 

 عملية المالح ة السياسية ل يادا  وغنية من المج م  الفلسغيني في الداخل.
يذكر أن هذا ملف الذي سمحي بر خغبة وادي الجوز  جاء على خلفية جريمة افح الل بهدم جزء من 

، حيث وجه  المحكمة 7112شباغ )فبراير(  0غريد باس الملاربة ب اري   -اىقصى  المسجد
 للشي  صالل  همة  ال حريض على العنصرية والكراهية .

72/3/7102، فلسطين أون الين  
 
 من الالجئين الفلسطينيين فقراء % 66أمين سر اللجان الشعبية في لبنان:  .27

ين سر اللجان الشعبية الفلسغينية في لبنان إن الالجئين قال أبو إياد الشعالن أم :وفا –بيرو  
الفلسغينيين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة، فف ا إلى أن الظروف افق صادية وافج ماعية ال ي 

  عاني منها المخيما  الفلسغينية  عكا حالها بشكل م ساوي على أولاعها العامة.
« اىونروا»نيين في لبنان بلغ حسس آخر إحصائيا  وأشار أبو إياد إلى أن عدد الالجئين الفلسغي

 جمعا على  77مخيما فلسغينيا و 07ألف نسمة موزعين على  701ألف نسمة، م يم منهم  772
 ام داد الساحة اللبنانية.

جئين بشكل عام يزيد اللعف كل أيلا فإن هذه المخيما  وأعداد الال« اىونروا»وحسس   ديرا  
 سنة، وهذا ما يشكل  لخما في جلرافية المخيم أو جلرافية ال جمعا  الفلسغينية. 71
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سوى « اىونروا»مجمعا فلسغينيا ف  شملها خدما   77وألاف أبو إياد، ان الخدما  ال ي   دم لر 
ا  يفرض على اىهالي في مجال الصحة وال ربية أحيانا. وعدم وجود مدارا كافية في ال جمع

 ول  أوفدهم في مدارا داخل المخيم أو في مدارا قريبة من ال جم .
، وف  س غي  اس يعاس «اىونروا»مدرسة في لبنان  ابعة لر  07و اب : إلى جانس ذلك يوجد حوالي 

« اىونروا»عدد الغالس الكبير في الصفوف. ومن جه نا كلجان شعبية سبد و حركنا با جاه 
غالبا في الصف الواحد ف غ، بينما يصل عدد غالس  71لب ها ب غبيد نظامها، أي بوجود لمغا

غالبا، ما يشكل عبئا على الغالس وعلى قدر ه على افس يعاس، وكذلك  70أو  72الصف إلى 
 يؤحر على أداء المعلم في لبغ الصف، وقدر ه على إيصال المعلوما  لكافة الغالس.

الفلسغينية غير مشمولة بمهام البلديا  في المحافظا  اللبنانية وف   عاغى وأشار إلى أن المخيما  
م  ال جمعا  الفلسغينية إف في حال وجود عالقة شخصية، كما هو الحال بملف النفايا  الذي 
نواجه معه مشكلة إليجاد مكس. أما قلية الغرقا  والبنى ال ح ية ف عالقة للبلديا  اللبنانية بها وف 

 ن معنا.  عاو 
من الالجئين الفلسغينيين في  %00ألف نسمة أي  701هناك « اىونروا»حسس إحصاءا  »وقال، 

ألف حالة ف يرة  ابعين  22ألف نسمة ف راء. مشمول منهم  022المخيما  ف راء، ما يعني أن 
 ابعة لبرنامج الشؤون ال اب  لألونروا. وعلى خلفية إصدار قرار ومعايير جديدة لحاف  الف ر ال

 «.ألف نسمة 72للشؤون   لص عدد المس فيدين خالل هذين العامين إلى 
72/3/7102الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 الهيئة اإلسالمية المسيحية تشيد بإجازة مجمع الفقه اإلسالمي زيارة المدينة المقدسة  .28

ة مجلا مجم  الف ه أشاد  الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة ال دا والم دسا  بإجاز  :رام ر
اإلسالمي الدولي زيارة مسلمي العالم الى مدينة ال دا المح لة ما دام   صس في مصلحة 
الفلسغينيين، مع برةر افجازة خغوة مهمة على غريد دعم ال دا ونصر ها. جاء ذلك خالل اخ  ام 

 دورة مجم  الف ه اإلسالمي الحانية والعشرين في الكوي  أما. 
أهمية زيارة المدينة الم دسة في ظل ما   عرض له من عمليا   هويد ممنهجة، وما وأكد  الهيئة 

 يحاك لد المسجد افقصى المبارك من خغغ  هويدية واجراءا    سيم زماني ومكاني. 
واع بر افمين العام للهيئة د.حنا عيسى هذه افجازة م دمة فجازا  قادمة من كافة الجها  

مسؤولة  سمح بزيارة المدينة الم دسة، في خغوة مهمة لدعم ال دا ونصر ها افسالمية والمسيحية ال
سكانها الم دسيين على كافة افشكال وافصعدة، فال يخفى على احد احر هذه الزيارا  على دعم 
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افق صاد الم دسي الذي ي ف وحيدا لد عمليا  ال هويد وافغالد والحصار، وبال الي سيكون لها 
 اق صاد ال دا. احرها على انعاش

72/3/7102الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 على مخطط نهب مليون دونم على األقدام احتجاجا   أيام مشيا   أربع 48مسيرة لفلسطينيي  .29

ال ي  لم اىحزاس العربية « ال ائمة المش ركة»في أول نشاغ لر : الشرد اىوسغ  –  ل أبيس
دام من أرالي الن س في الجنوس وح ى ال دا، وذلك الوغنية، أغل  ، أما، مسيرة مشيا على اىق

اح جاجا على مخغغا  حكومة بنيامين ن نياهو لنهس اىرض و رحيل أهلها و ركهم يعيشون في 
 ظروف غير إنسانية بهدف  يئيسهم.

وانغلد أكحر من مائة شخص من ممحلي ال رى العربية غير المع رف بها في الن س، في مسيرة 
و  غ  مائ ي كيلوم ر   ريبا، من الن س وح ى مدينة ال دا اللربية. وقد شارك فيها أيام،  7 س لرد 

رؤساء سلغا  محلية وقياديون من الوسغ العربي، في م دم هم رئيا ال ائمة المش ركة، النائس أيمن 
عودة، الذي كان قد بادر إلى هذه المسيرة، وعدد آخر من النواس ال دامى والجدد، محل غلس 

، رئيا الحزس الديم راغي العربي، وغلس أبو عرار من الحركة اإلسالمية، وباسل غغاا الصان 
 من ال جم  الوغني، وأسامة السعدي من الحركة العربية لل ليير.

وقد انغل   المسيرة، أما، من قرية وادي النعم، ال ي ي هددها خغر الهدم. و وقف  في اليوم اىول 
، حم حغ  الرحال في قرية العراقيس غير المع رف بها، ال ي  م في السود البدوي في بئر السب 

مرة ح ى اآلن. وقد با وا فيها، ليس  نفوا المسيرة صبال اليوم م جهين نحو قرية  51هدمها ف أقل من 
. وفي 0570بي  جبرين، وهي واحدة من نحو خمسمائة قرية كان  إسرائيل هدم ها أيام النكبة سنة 

صولهم إلى قرية أبو غوش على مداخل ال دا، ومن حم مواصلة المسيرة يوم يوم السب  ين ظر و 
 اىحد ح ى ديوان الرئاسة في ال دا.

72/3/7102الشرق األوسط، لندن،   
 

 من المعتقلينسنويا  مليون شيكل  20.. غرامات على الفتية في "عوفر"ألف شيكل  90معطيات:  .31

أسيرا، أنه منذ بداية  57 عوفر  اإلسرائيلي والبالغ عددهم أفاد ممحل اىسرى الف ية في سجن : رام ر
وصل مجمو  اللراما  ال ي فرل ها محاكم افح الل اإلسرائيلية على اىسرى اىشبال  7102عام 

 .ألف شيكل 51في السجن المذكور 
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موال وقال اىسير عبد الف ال دولة لمحامي هيئة اىسرى أن محاكم افح الل  عمل ف غ لجباية اى
من خالل فرض أحكام اللراما  بشكل مس مر على اىسرى مما يسبس إرهاد مادي واق صادي على 

شيكل  0111وأولح انه ف يخلو أي حكم ىي غفل من فرض غرامة مالية   راول بين  اىهالي.
 30غفالر قاصرار ي بعون في سجن عوفر منهم  57وذكر دولة انه يوجد  آفف شيكل. 01ح ى 

 والباقي موقوفين. محكومين
مليون شيكل من قبل المع  لين  71وقدر  هيئة اىسرى ان محاكم افح الل  جبي سنويا ما ي ارس 

من خالل هذه المحاكم، مولحة الهيئة ان هذا اب زاز مالي فالح وغير قانوني  مارسه حكومة 
 افح الل ب رار رسمي وم عمد.

71/3/7102قدس برس،   
 
 ل غرامةيكماليين ش ثالثةشلمون مؤبدين وأكثر من الحكم على األسير اله .30

أفاد محامي هيئة اىسرى والمحررين خالد اىعرج أما ان محكمة عوفر  :الحياة الجديدة -البيرة 
العسكرية حكم  على اىسير ماهر الهشلمون من سكان الخليل بالسجن مؤبدين، وبلرامة مالية 

ف شي ل. واس نكر  الهيئة في بيان لها هذا الحكم بلل  حالحة ماليين ومئ ين وخمسة وس ين أل
 الجائر، مؤكدة أنه يدلل على بشاعة هذا المح ل وح ده.

وا هم  المحكمة اىسير الهشلمون ب  ل مس وغنة غعنا بالسكين قرس مس وغنة  عصيون  جنوس 
 بي  لحم العام المالي.

72/3/7102الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 مواجهات أعقبت تشييع جثمان الشهيد صافي في "الجلزون" اللخإصابات رام هللا:  .32

أصيس، أما، عدد من الف ية والشبان من مخيم الجلزون، شمال رام ر، «: اىيام» –رام ر 
باىعيرة المغاغية، وافخ ناد جراء اس نشاقهم اللاز المسيل للدمو ، خالل مواجها  اندلع  م  

عامار(، الذي  71م، ع س  شيي  جحمان الشهيد علي صافي )قوا  افح الل في محيغ المخي
اس شهد، أول من أما، م  حرار بجراحه، جراء إصاب ه بعيار ناري في البغن، أغل ه جنود افح الل 

 عليه خالل مواجها  جر  قبل أسبو  عند مدخل المخيم.
ون، حيث  عمد جنود واندلع  المواجها  في أع اس مواراة الشهيد الحرى في م برة مخيم الجلز 

 افح الل إغالد وابل من قنابل اللاز، والرصاص المغاغي.
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وذكر  مصادر محلية أن عدة إصابا  سجل  خالل المواجها  في صفوف مجموعة من الف ية 
والشبان، الذين  ظاهروا لد جريمة ق ل صافي، وقاموا بإشعال إغارا  سيارا  وسغ الشار ، على 

 أغراف المخيم.
72/3/7102رام هللا، األيام،   

 
 "ُصنعت في فلسطين" عالميةمعدات سينمائية  .33

في ورشة م والعة ف   عدى مساح ه الحالحين م ر : الخليل )رام ر( / قيا أبو سمرة / اىنالول
مربعا، ين ج الشاس الفلسغيني نلال الكرنز معدا  سينمائية ي ول إنها  نافا العالمية من حيث 

  Made in Palestineل من جا ه إلى كل صنا  السينما في العالم،  ح  اسم  الدقة، غامحا أن  ص
 )صن  في فلسغين(.

عاما(، المول  بال صوير، اف  ح ورش ه بجهود ذا ية، دون أي دعم حكومي أو غير  32الكرنز )
حكومي، قبل خما سنوا  في أحد أزقة مخيم العروس لالجئين الفلسغينيين قرس مدينة الخليل 

 ي اللفة اللربية.جنوب
الشاس، الذي درا اإلعالم في جامعة الخليل )غير حكومية( وأن ج عدة أفالم وحائ ية، ي ول لوكالة 

 اىنالول إنه  من بين بيو  الصفيح وأزقة المخيم والمعاناة نصن  اإلبدا  .
اسمه الفكرة قبل خما سنوا  عند إن اجي أول فيلم وحائ ي ) جاء نيوعن فكرة ورش ه يولح:  

 الع دة  ويحكي عن معاناة الالجئين الفلسغينيين(.. لم أجد في فلسغين معدا  سينمائية لمن 
ويملي قائال:  المواصفا  المغلوبة، واق نائها أو اس ئجارها من الشركا  اإلسرائيلية باهظ الحمن .

العمل في  من هنا كان  البداية، حيث بدأ  في صناعة أول جهاز ويسمى )س دي كام(، واس مر 
 إن اجه نحو أربعة شهور، وحاز على الجودة بعد فحصه من قبل خبراء . 

،  مكن الكرنز، كما ي ول، من إن اج  غورهوفي ورشة بدائية لما  ف  ر إليه من أجهزة وآف   صني  
 نوعا من المعدا  السينمائية، وهو يرى أن  هذه المن جا  أهم من ألف سفير لفلسغين . 77نحو 

جهزة ال ي صنعها  س دي كام، ودولي صليرة وأخرى كبيرة، وكرين، وكرين يدوي، وأ و ومن اى
 كرين، و ركا  كهربائي .

وي ول محمود أبو هشش، وهو مدير برنامج الح افة والفنون في مؤسسة عبد المحسن قغان )غير 
ا العالمية من حكومية(، إن  مؤسس نا فحص  عددا من معدا  الكرنز، ووجدناها ف   ل عن نظير ه

 منه من جا ، ونن ظر  سلم أخرى خالل الف رة ال ادمة . اش ريناحيث الدقة والجودة والم انة، وقد 
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الكرنز، الذي حصل على شهادا  مواصفا  ومعايير دولية للكحير من من جا ه، ي ول إنه با  
 نوعا وب سعار  صل إلى نصف اىسعار العالمية. 71من جا  من نحو 

72/3/7102، ، أنقرةلألنباء ناضولاأل وكالة   

 
 حماس يتنازل عن الحكمحركة  ضد   "اإلرهاب"مقدم دعوى مصر:  .34

مصررري  نازلرره عررن حكررم قلررائي صررادر عررن محكمررة نهايررة الشررهر المالرري بنرراء علررى  أعلررن محررامٍ 
 دعوى أقامها، باع بار حركة )حماا( الفلسغينية، منظمة إرهابية.

ذا ال نررازل يصرربح الحكررم  غيررر قررائم ، وكررذلك يصرربح الغعررن واع بررر مصرردر قلررائي أنرره بم  لررى هرر
 الم دم فيه من قبل الحكومة المصرية الذي كان م ررا نظره غدا السب   غير م بول .

وقال المحامي سمير صبري الم يم لدعوى غالب  باع بار حركة حماا إرهابية، إنه  نرازل عرن حكرم 
 ا  منظمة إرهابية .صادر عن محكمة اىمور المس عجلة باع بار حما

وفررري بيررران لررره الجمعرررة، أولرررح صررربري أن قرررراره جررراء منعرررا مرررن أن يكرررون الحكرررم عائ رررا أمرررام ال يرررادة 
وألرررراف أنرررره ي رررررك  لل يررررادة  السياسررررة المصرررررية فسرررر كمال دورهررررا فرررري ملررررف المصررررالحة الفلسررررغينية.
 ي المنغ ة العربية .المصرية ح ها في ا خاذ ال رار الذي  راه مناسبا ومالئما لدورها الريادي ف

فبراير/شرررباغ المالررري حكمرررا أوليرررا  70وكانررر  محكمرررة ال ررراهرة لألمرررور المسررر عجلة قرررد أصررردر  فررري 
اع بر  فيه حمراا  منظمرة إرهابيرة ، وهرو الحكرم الرذي نردد  بره فصرائل فلسرغينية، واع بر ره حمراا 

ليرره، وحرردد  غرردا مررارا/آذار الجرراري الغعررن ع 00 ُمسيسررا ، قبررل أن   رررر الحكومررة المصرررية فرري 
 السب  لنظر أولى جلسا  الغعن.

وبحسس ما أفاد به مصدر قلائي، مفلال عدم الكشف عن هوي ه، فإن  ال نازل عن الحكم، ي لي 
 بال نازل عن الحد الصادر به .
( من قانون المرافعا  المصري  نص علرى أن ال نرازل عرن الحكرم، 072وأولح المصدر أن المادة )

ن الحررد الحابرر  برره، مشرريرا إلررى أنرره بم  لررى هررذا ال نررازل يصرربح الحكررم غيررر قررائم، يسرر  ب  ال نررازل عرر
 ومن حم يصبح الغعن المرفو  لده غير م بول.

 72/3/7102الجزيرة. نت، 
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 "المرواني وقبة الصخـرة" أوعز الملك بفرشـه في سجادا  أوقاف القدس تتسلم  .35

 اإلسرالميةال اريخيرة للمسرجد اىقصرى والم دسرا   في إغار الرعاية والوصاية الهاشمية :ب را - عمان
والمسرريحية فرري ال رردا والواجررس الررذي يلررغل  برره الملررك عبرردر الحرراني فرري هررذا الجانررس  ابعرر  وزارة 

ال دا شحنة  أوقاف - اإلسالميةوالشؤون والم دسا   اىوقافالخارجية وشؤون المل ربين  سلم وزارة 
المصرررلى المروانررري ومسرررجد قبرررة الصرررخرة فررري الحررررم ال دسررري  السرررجاد الرررذي أوعرررز جالل ررره بفرشررره فررري

 الشريف على نف  ه الخاصة.
و ررر  ي هرررذه المبرررادرة الملكيرررة لرررمن المبرررادرا  الم عرررددة الم دمرررة مرررن جاللرررة الملرررك للمسرررجد اىقصرررى 

 والم دسا  اإلسالمية والمسيحية، ودور جالل ه في حماية هذه الم دسا  وخدم ها والذود عنها.
 72/3/7102عمان،  الدستور،

 
 وفد سعودي يطلع على انتهاكات االحتالل في قلقيلية وسلفيت .36

اىيام: أغل  محافظ قل يلية، راف  رواجبة، أما، وفدار من السعودية، علرى أولرا  محافظرة  -قل يلية 
قل يليررة واسرر هدافها مررن افحرر الل، وذلررك خررالل ل ائرره الوفررد فرري م ررر المحافظررة، بحلررور رئرريا بلديررة 

يليرررة عحمررران داوود، ومررردراء اىجهرررزة اىمنيرررة، ومررردراء الررردوائر الحكوميرررة، وممحلرررين عرررن المج مررر  قل 
 المحلي.

واسرر عرض رواجبررة ولرر  محافظررة قل يليررة وحصررارها مررن الجهررا  اىربرر ، واسرر هدافها مررن افحرر الل 
ار إلى وجرود بسبس قربها على الداخل، والهجمة افس يغانية الشرسة ال ي   عرض لها المحافظة، مشير 

  جمعار اس يغانيار فيها. 70
بهردف إجبرار السركان علرى  اسر را يجيةوأكد أن هناك إعاقة دائمة من افحر الل ىيرة خغرة  نمويرة أو 

راد هررم اسرر غاعوا اس صررالل أراض خلررف  الهجرررة مررن أرالرريهم، مشرريرار إلررى أن المررواغنين ب حررديهم وا 
 جدار الفصل العنصري رغم أنف افح الل.

رواجبررررة علررررى ال يررررود ال رررري يفرلررررها افحرررر الل علررررى الزراعررررة والمررررزارعين و صرررردير المن جررررا  وشرررردد 
الزراعية، ومن  افح الل ىي بنراء علرى اىرالري الفلسرغينية فري المنغ  رين المصرنف ين )س( و)ج(، 

 مشيرار إلى اح ياجا  قل يلية على الصعيد ال عليمي والصحي وافج ماعي.
هردف زيار ره كسرر حراجز الردخول إلرى فلسرغين، موجهرار نرداء إلرى سرركان  مرن جه ره، أولرح الوفرد أن

 السعودية بالحلور لمشاهدة معاناة أهل فلسغين، وفي خ ام الزيارة قام الوفد بجولة حول الجدار.
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كمرررا أغلررر  مسررريحر أعمرررال محافظرررة سرررلفي  عبرررد الحميرررد الرررديك، أمرررا، الوفرررد السرررعودي برئاسرررة أنرررور 
ىوسرغ للدراسرا  افسر را يجية وال انونيرة، بحلرور قرادة اىجهرزة اىمنيرة عش ي، رئيا مركز الشررد ا

 بالمحافظة، على معاناة سلفي  جراء افس يغان.
وأغل  الديك الوفد على مجمل اىولا  السياسية وافق صادية ال ي  عيشها محافظة سرلفي  فري ظرل 

 غيني في المحافظة. زايد و يرة افس يغان، وافس هداف اإلسرائيلي لكل ما هو فلس
 72/3/7102األيام، رام هللا، 

 
 أسماء بوابات األقصى بالقمة "إسرائيل"السعودية تطلب مناقشة تغيير  .37

غلبررر  المملكرررة العربيرررة السرررعودية مرررن مجلرررا الجامعرررة العربيرررة، إدراج : مرررراد ف حررري -شررررم الشررري  
ار المسجد اىقصى المبارك إلرى مولو  قيام سلغا  افح الل اإلسرائيلي ب ليير أسماء بوابا  وأسو 

 أسماء عبرية و عليد إعالنا  على  لك اىسوار والبوابا   حمل أسماء  ورا ية.
وغلب  المملكة العربية السعودية في مذكرة رسمية  ل  ها اىمانة العامرة للجامعرة العربيرة اليروم، إدراج 

لررمن قرررارا  ال مررة العربيررة فرري هررذا المولررو   حرر  بنررد  غررورا  ال لررية الفلسررغينية ال رري سرر ناقش 
 وال ي س ع د السب  الم بل في شرم الشي  برئاسة مصر. 70دور ها 

 72/3/7102الشرق، الدوحة، 
 
 يودع منصبه بتحميل مجلس األمن مسؤولية إنقاذ السالمروبرت سيري ألمم المتحدة امبعوث  .38

لعمليرة السرالم فري الشررد اىوسرغ ودح  ممحل اىمين العرام لألمرم الم حردة الخراص : الحياة –نيويورك 
روبر  سيري منصبه بإعالن فشل محاوف  إحياء المفاولا  بين اإلسرائيليين والفلسغينيين، ومنها 

 إلررىالعررودة  إلررى ررولي ال يررادة لرردف  اىغررراف  إلررىجهررود اللجنررة الرباعيررة الدوليررة، داعيررار مجلررا اىمررن 
 المفاولا  وول  إغار جديد لعملية السالم.

ي جهرران نحررو ن يجررة واحرردة اآلن، هرري واقرر  الدولررة »ما رأى أن الجررانبين الفلسررغيني واإلسرررائيلي وبعررد
ررل سرريري مجلررا اىمررن مسررؤولية ال حرررك إلن رراذ حررل الرردول ين وغرررل قرررار يعيررد ال  كيررد «الواحرردة ، حمح

 عريش  على أسا عملية السالم، ويحدد افس را يجية لل وصل إلى ا فاد يلمن إقامة دولرة فلسرغينية
المج مر  الردولي أن ي ردم إغرارار للمفاولرا  ي لرمن »جانس إسرائيل. وقرال إن علرى  إلىبسالم وأمن 

واع برر «. أسا المفاولا ، وهذا هو الغريد الوحيد للحفاظ على حل الدول ين فري الظرروف الحاليرة
 غرررل »ن خابيررة أن  صررريحا  رئرريا الحكومررة اإلسرررائيلية المكلررف بنيررامين ن انيرراهو خررالل الحملررة اف
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ا خراذ  ردابير ملموسرة  إلرىودعراه «. شكوكار جدية في ش ن ال زام إسرائيل ال زاما ها حيال حرل الردول ين
 ل جميد افس يغان.

 72/3/7102الحياة، لندن، 
 
 األوروبي يطالب السلطة الفلسطينية بإلغاء عقوبة اإلعدام االتحاد .39

وبرري السررلغة الفلسررغينية بإللرراء ع وبررة اإلعرردام. وجرراء ال رردا العربرري: غالررس اف حرراد اىور  -رام ر 
سرررعة إحررراز   رردم علررى صررعيد المصررالحة الوغنيررة غب ررا  أيلرراهررذا لررمن عرردد مررن المغالررس شررمل  

مرر   سررلم كامررل المسررؤوليا  فرري  7100أيررار / مررايو  7للمبررادئ ال رري أصرردرها الرررئيا عبرراا ب رراري  
زيهرررة فررري كامرررل أنحررراء فلسرررغين وم ابعرررة الخغررروا  غرررزة و نظررريم ان خابرررا  رئاسرررية و شرررريعية حررررة ون

 با جاه اس ئناف مبكر لعملية السالم في الشرد اىوسغ. اإليجابية
وغالس اف حاد اىوروبي السلغة الفلسغينية ال ي انلم  خالل العام المالي والحالي إلى عدد من 

 زاما  المنصوص عليها في  لك ا فاقيا  ح ود اإلنسان الدولية بلرورة ال ركيز اآلن على  نفيذ افل
 اف فاقيا .

و غرررد البيررران اىوروبرري إلرررى ال ررروانين بررين اللرررفة وغرررزة، مؤكرردار أنررره برررالرغم مررن الظرررروف السياسرررية 
الصررعبة  ررم  عزيررز قرردرا  ومسرراءلة أجهررزة الشرررغة والرردفا  المرردني مرر   حسررين فرري افنلررباغ المررالي 

ميرراه والصررحة. ولكررن بررالرغم مررن  شرركيل حكومررة باإللررافة إلررى حرردوث  غرروير فرري ال غاعررا  محررل ال
الوفاد الوغني، لم يحدث أي  غرور ملمروا فري مرا ي علرد بافنسرجام اللرروري لل شرريعا  برين غرزة 

 واللفة اللربية و وحيد النظام ال انوني.
وجرراء   لررك المغالررس فرري ال  ريررر الرروغني الررذي أصرردره اف حرراد حررول سررير العمررل وسياسررة الجرروار 

كران صرعبا لللايرة علرى فلسرغين خاصرة بسربس » 7107م  فلسغين. وأكد ال  رير أن عام اىوروبي 
المعاناة والدمار الذي ن ج عن النزا  في غزة في الصيف وال و را  الم زايدة في مخ لف أنحاء اللفة 
لررافة إلرى ذلرك ف رد كران هنرراك انهيرار المفاولرا  فري بدايرة عررام  اللربيرة بمرا فيهرا ال ردا الشررقية. وا 

 «.ما يعني عمليا غياس أي   دم في عملية السالم في الشرد اىوسغ خالل  لك الف رة 7107
اسرر مر  فرري »ورأى اف حرراد اىوروبرري فرري بيانرره أن ال يررود المفرولررة مررن قبررل افحرر الل اإلسرررائيلي 

نية، إعاقة ال نمية افق صرادية بشركل كبيرر واسر مر  أيلرا فري  هديرد اسر دامة سريغرة السرلغة الفلسرغي
باإللررافة إلررى   ييررد قرردرا  السررلغة الفلسررغينية علررى ال يررام بمسررؤوليا ها ح ررى فرري المنرراغد ال رري   رر  

أد  إلررررى دخررررول »واع بررررر البيرررران أن هررررذه العوامررررل مج معررررة مرررر  النررررزا  فرررري غررررزة «.  حرررر  سرررريغر ها
لمصررالحة افق صرراد الفلسررغيني الم راجرر  أصررال فرري ركررود خررالل العررام، كمررا منرر  ال  رردم المحرردود فرري ا



 
 
 
 

 

           31ص                                     3275 العدد:    72/3/7102 الجمعة التاريخ:

الفلسرررغينية الداخليرررة السرررلغة الفلسرررغينية مرررن بسرررغ نفوذهرررا فررري غرررزة ومرررن معالجرررة افح ياجرررا  علرررى 
 «.اىرض

مرررا زال »وأعررررس اف حررراد اىوروبررري عرررن اع  ررراده أن المج مررر  المررردني الفلسرررغيني فررري اللرررفة اللربيرررة 
اصررة مرر  وجررود شرركاوى نسرربيا، لكررن انكماشررا حرردث فرري المسرراحة الديم راغيررة، خ إيجابيررةي م رر  ببيئررة 

حرررول ان هاكرررا  ح رررود اإلنسررران والحريرررا  اىساسرررية. وفررري الوقررر  نفسررره فرررإن الولررر  افق صرررادي ر 
 «.افج ماعي الهش الذي  عاني منه النساء في فلسغين ما زال مصدر قلد

أمرا بخصروص ع وبرة اإلعردام فري فلسرغين وبررالرغم مرن إصردار السرلغة الفلسرغينية  علي را فعليرا لهررذه 
وبرة اإلعرردام، ف رد  ررم  نفيرذها فرري غرزة مررن قبرل سررلغا  اىمرر الواقرر  باإللرافة إلررى  نفيرذ عمليررا  الع 

 وهذه  ع بر  غورا  م ل ة لال حاد اىوروبي.« لعمالء مش به بهم»إعدام بدون محاكما  عادلة 
 72/3/7102القدس العربي، لندن، 

 
 ز اليهوديفي قضية تفجير المرك األرجنتينالدعوى بحق رئيسة  إسقاط .41

أيررد  محكمرررة افسرر ئناف الخمررريا قرررار محكمرررة البدايررة رفرررض  :ال رردا دو  كررروم - بوينرروا ايررررا
 إيررانيينكريس ينا كيرشنر ب همة منر  المحاكمرة عرن مسرؤولين  اىرجن ينالدعوى المرفوعة لد رئيسة 

 .0557في  إيرانا يو في قلية  فجير مركز يهودي في ب
 ين مؤيدين م ابل صو  معارض، رفل  المحكمة اس ئناف المدعين وفي قرار  م  بنيه بلالبية صو 

زمرريلهم الراحررل البر ررو نيسررمان  أعرردهافرر ح ال لررية لررد كيرشررنر وال رري  إعررادة إلررىالعررامين الررذين سررعوا 
قبل وفا ه في ظروف غاملة في كانون الحاني/يناير قبل جلسة اس ما  فري البرلمران حيرث كران مرن 

افدعررراء فشرررل فررري   رررديم مرررا يكفررري مرررن  أنوكانررر  المحكمرررة اع برررر   .يفصرررل ا هاما ررره أنالم وقررر  
 كيرشنر. إلدانة اإلحبا ا 

 72/3/7102القدس، القدس، 
 
 الوزاري العربي يقر إنشاء قوة مشتركة للتدخل السريع .40

أقرررر وزراء الخارجيرررة العررررس اليررروم مشررررو  قررررار يرررنص علرررى  شررركيل قررروة عربيرررة : الجزيررررة – وكررراف 
 ال دخل السري  في المنغ ة.مش ركة  لغل  ب

وقرال اىمرين العرام لجامعررة الردول العربيرة نبيررل العربري فري مرؤ مر صررحفي بشررم الشري  إن المشرررو ، 
الذي وصفه بال اريخي، يرمي إلى  حفظ اىمن ال ومي العربي ، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه ال وة 
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رار منررذ سررب مبر/أيلول المالرري، وسرريرف  المشرر ركة اخ يرراري، وألرراف أنرره  ررم العمررل علررى مشرررو  ال رر
 إلى ال ادة العرس لمناقش ه في ال مة ال ي  نغلد بعد غد السب  في شرم الشي  المصرية.

ون لرر  وكالررة اىنالررول عررن مصررادر شررارك  فرري اج مررا  وزراء الخارجيررة العرررس أن مشرررو  ال رررار 
المنغ رة لمواجهرة ال حرديا  ال ري ينص على   شكيل قوة عربية مشر ركة  لرغل  بال ردخل السرري  فري 

 هدد أمن وسالمة أي من الدول اىعلاء في الجامعة، و شكل  هديدا مباشرا لألمرن ال رومي العربري، 
 بما فيه  هديدا  لل نظيما  اإلرهابية .

وجاء إقرار المشرو  بعد ساعا  من بدء  حالف عسكري عربي   روده السرعودية بشرن لرربا  جويرة 
أنصرار ر )الحوحيرون( للحيلولرة دون سريغر هم علرى الريمن، وذلرك بعرد غلرس مرن لد مواق  لجماعة 

 الرئيا اليمني عبد ربه منصور هادي.
 قرار باإلجماع

وذكر وزير الخارجية المصري سامح شكري في المؤ مر الصحفي الذي ع رد فري خ رام اج مرا  وزراء 
ا خررذ باإلجمررا ، وأشررار شرركري الررذي  الخارجيررة ال حلرريري لل مررة أن قرررار  شرركيل قرروة عربيررة مشرر ركة

  رأا افج ما  إلى أن مولو  ال وة المش ركة  اس حوذ على اه مام بالغ من قبل المجلا الوزاري .
وبموجس مشرو  ال رار ُكلف نبيل العربي بال نسيد مر  مصرر ال ري   ررأا ال مرة العربيرة لردعوة أركران 

صررردور ال ررررار لدراسررة اق ررررال كرررل اإلجرررراءا  ال رروا  المسرررلحة للررردول العربيررة فررري غلرررون شرررهر مررن 
ال نفيذيررة وآليررة العمررل والموازنررة المغلوبررة إلنشرراء ال رروة المشرر ركة و شرركيلها وعرررض ن ررائج أعمالهررا فرري 

 أقرس وق ، وذلك في اج ما  خاص لمجلا الدفا  العربي المش رك.
هور المالية إلى  شكيل وكان الرئيا المصري عبد الف ال السيسي دعا في أكحر من مناسبة في الش

 قوة عربية مش ركة  حظى بدعم أميركي، وذلك لل صدي لل حديا  اىمنية ال ي  واجه دول المنغ ة.
 72/3/7102الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 ؟ أهم مراكز األبحاث المؤثرة في صناعة السياسات في دولة االحتالل"إسرائيل"كيف تفهم تقرير:  .42

م روافد صناعة السياسا  في اللرس، دولة افح الل اإلسرائيلي ليس   ع بر مراكز اىبحاث أحد أه
بعيدة عن ذلك، حيث أدرك  مبكررا أهمية هذه المراكز خاصة في  ح يد مكاسس و فود لها في 
صراعها م  الدول العربية؛ لذا أنش   أكحر من خمسين مركزرا، منها ما يه م باىمور الداخلية من 

نها ما يه م باىمور والسياسا  الخارجية من العالقة م  العرس إلى اللرس السياسة وافق صاد، وم
 مروررا بآسيا وأفري يا، ومنها ما يه م بالدراسا  اىمنية أو الشؤون العسكرية.
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 خ لف مراكز اىبحاث اإلسرائيلية غب را للجها  الداعمة لها، فمنها المراكز الممولة حكوميًّا، ومنها 
بالجامعا ، حيث  عد دولة افح الل أحد الدول الرائدة في مراكز اىبحاث المر بغة  المراكز المر بغة

 بالجامعا ، إلافة إلى وجود مراكز  ابعة لألحزاس، ومراكز أخرى مس  لة.
ال  رير ال الي اس عراض ل ائمة أهم مراكز اىبحاث وأكحرها   حيررا في صناعة ال رار في إسرائيل، وف را 

 .7107بنسلفانيا لمراكز الفكر اىهم في العالم خالل عام ل صنيف جامعة 
 

  INSSمعهد دراسات األمن القومي ا
، وي عامل في مجاف  شؤون اىمن 0522معهد بححي  اب  لجامعة  ل أبيس،   سا في عام 

ال ومي محل الجيش والشؤون افس را يجية والصراعا  وال وازنا  العسكرية في الشرد اىوسغ إلافة 
 لى الحرس اإللك رونية.إ

المعهد برئاسة رئيا أركان الجيش اإلسرائيلي السابد وافس خبارا  العسكرية، عاموا يادلين، 
ونشر  أبحاث معهد دراسا  اىمن ال ومي في جمي  أنحاء العالم بما في ذلك الك س والم اف  

ين، يصدر المركز دوريا  اىكاديمية، ووسائل اإلعالم، واس خدامها من قبل المسؤولين الحكومي
 علمية في الشؤون السياسية والعسكرية.

لهما إجراء أبحاث أساسيحة  س وفي المعايير اىكاديميحة  يهدف معهد اىمن ال وميح إلى أمرين، أوح
، والشرد اىوسغ والمنظومة الدوليحة. وي مححل  المرموقة، وال ي   ناول مجاف  أمن إسرائيل ال وميح

في المساهمة في الن اش العامح، وعمل السلغة في الموالي  ال ي   صدحر َأِجْندَة الهدف الحاني 
أو ال ي من المف رض أن   صدحرها، ورغم  خصص المعهد في الشؤون اىمنية إف  –إسرائيل اىمنيحَة 

 أنه يصدر أبحاحرا في مجاف  أكحر نعومة، كالرأي العام والعالقا  المدنية العسكرية.
 
 جن السادات للدراسات االستراتيجيةمركز بي 

المفارقة اىسبد   محل في ول  اسم الرئيا المصري الراحل أنور السادا  في اسم مركز أمني 
إسرائيلي، يعد أحد أكبر المراكز اىمنية الصهيونية، وهو ما فسره الملياردير الصهيوني  وماا 

منه في  خليد دور السادا  صاحس أول  هاك  الممول الرئيسي لألنشغة البححية للمركز أنه رغبة
 معاهدة عربية م  إسرائيل.

ا  يركز المركز جهوده البححية على ال غورا  السياسية وافج ماعية في الدول العربية، وخصوصر
مصر، ويرسل المركز أبحاحه ودراسا ه افس را يجية إلى مجموعة محدودة من النخبة اإلسرائيلية، 

وكبار الجنراف ، ولباغ افس خبارا ، وأعلاء السلك الدبلوماسي،     صر على صنا  ال رار،
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وأسا ذة العلوم السياسية، وزعماء الجاليا  اليهودية حول العالم. وينظم مؤ مرا ، وورش عمل، 
 ومحالرا ، وندوا  للباححين اإلسرائيليين، واىجانس.

 
 مركز هاري ترومان البحثي لتعزيز السالم

ة العبرية في ال دا، ويصف نفسه ب نه أول وأكبر مركز في الشرد اىوسغ يه م ي ب  المركز الجامع
 بدراسة صراعا  المنغ ة و  ديم حلول سلمية لها.

باححرا، وي م المركز ب مويل الدراسا  الميدانية واىبحاث السياسية في  21يحوي المركز أكحر من 
 العلمية وأبحاث الغالس وصلار الباححين. المجاف  ال ي  هم إسرائيل، كما ي وم ب مويل الدرجا 

 
 معهد إسرائيل للديمقراطية
، وهو مؤسسة مس  لة غير حزبية  عمل على الخغ الفاصل بين 0550  سا المعهد في عام 

 السياسة واىكاديمية.
  لخص أهداف المركز في دعم اإلصالحا  البنيوية والسياسية وافق صادية في دولة افح الل، 

ركز بالش ن الداخلي اإلسرائيلي، ودراسة اىولا  واإلصالحا  السياسية وافق صادية، يخ ص الم
وأبحاث نظام الحكم واإلدارة العامة، وي دم اس شارا  للكنيس  في هذه المجاف ، ويعمل مباشرة م  

 صنا  ال رار من أجل  حسين أداء الحكم والديموقراغية في إسرائيل.
 

 إلرهابالمعهد الدولي لمكافحة ا
دارة 0550  سا في عام  ، وهو مركز مس  ل م خصص في قلايا اإلرهاس ومكافحة اإلرهاس، وا 

 المخاغر وال حليال  افس خبارا ية واىمن ال ومي.
يع بر المركز من دى مش ركرا لصانعي السياسا  والباححين ل بادل المعلوما  والخبرا  من خالل 

المنشورا  اىكاديمية. كما ينظم عددرا من الندوا  الدولية وورش اىوراد البححية، و  ارير الحالة، و 
العمل والمؤ مرا  شهريًّا لل ح يف حول ال لايا العالمية واإلقليمية لألمن والدفا  والسياسة العامة، 

 و كنولوجيا المعلوما  واف صاف .
 

ي الجيش اإلسرائيلي، مؤسا الموق  هو البروفيسور الصهيوني أوريل ري شمان، وهو لابغ سابد ف
، بعد م  ل أخيه،  م ن له إلى وحدة غير ق الية، وشلل منصس رئيا 0502شارك في حرس عام 

 المحكمة العسكرية.



 
 
 
 

 

           41ص                                     3275 العدد:    72/3/7102 الجمعة التاريخ:

حصل على درجة الح ود من الجامعة العبرية، حم الدك وراه من جامعة شيكاغو، قبل أن يشلل 
، 0552 لة لل انون، وفي عام منصس عميد كلية الح ود في جامعة  ل أبيس، ويؤسا مدرسة مس 

 قام ب  سيا هذا المركز.
 

  MITVIMالمعهد اإلسرائيلي للسياسة الخارجية اإلقليمية ا
بالللة العبرية رسمرا أو مخغغرا، ي م اس خدام هذا المصغلح غالبرا فيما ي علد بخغغ ” مي فيه“ عني 

 قا  بين إسرائيل والعرس. عزيز السياسة الخارجية اإلسرائيلية، خاصة عوامل  غوير العال
، ويهدف المعهد إلى إعادة  شكيل عالقا  إسرائيل 7100المركز مركز مس  ل   سا في مايو عام 

 للسياسا  جديدة نماذج  غوير خالل من في الشرد اىوسغ وأوروبا والبحر اىبيض الم وسغ،
 .اإلسرائيلي العربي مالسال و شجي  المنغ ة، في إسرائيل ان ماء و عزيز الخارجية، إسرائيل

ي  لف المعهد من خبراء إسرائيليين اس را يجيين وباححين وصحفيين، الذين يجلبون  فكيررا جديدرا 
ومب كررا. الفئا  المس هدفة الرئيسية لمي افيم هي النخبة السياسية وعامة الجمهور اإلسرائيلي. كما 

سية وا عالمية، وال ي  ؤحر على سياسا   س هدف مي افيم دوائر سياسية خارجية إقليمية ودبلوما
 إسرائيل الخارجية اإلقليمية.

 يصدر موق  المركز بالللا  اإلنجليزية والعبرية، كما يوجد إصدار بالللة العربية.
 

 معهد موشي ديان للدراسات األفريقية ودراسات الشرق األوسط
المراكز في إسرائيل، والذي   سا عام  يع بر هذا المركز ام دادرا لمعهد روفيين شيلواه، وهو أحد أقدم

، أسس  الجامعة مركز موشي ديان، والذي 0503وكان  ابعرا لجامعة  ل أبيس، وفي عام  0525
جم  بين معهد شيلواه ومركز الوحائد الخاص بالشرد اىوسغ، و ولى أصدقاء لموشيه ديان وزير 

  لكلية الدراسا  ال اريخية وكلية ليس ر الدفا  الصهيوني اىسبد  مويل المركز، والمركز اآلن ي ب
 وسالي إن ن للعلوم اإلنسانية بجامعة  ل أبيس.

يخ ص المركز بالدراسا  ال اريخية واإلنسانية الخاصة بالشرد اىوسغ وأفري يا بشكل بححي 
 وأكاديمي، وف ي دم المركز أي اس شارا  أو  وصيا    علد بالسياسا  الحكومية.

 
 تقدم االجتماعي واالقتصاديمركز إسرائيل لل

ا في “يعرف المركز نفسه كاآل ي:  لدى إسرائيل ال درة على أن  صبح واحدة من الدول اىكحر نجاحر
العالم، و وفير الرخاء لمعظم مواغنيها، ورغم ذلك ما  زال  عاني من المشاكل افج ماعية 
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الدولي الخاص بها، مهم نا هي  -وافق صادية والسياسية المؤلمة الم جذرة في النظام افش راكي
مساعدة إسرائيل أن  درك إمكانا ها الهائلة من خالل  حرير اق صادها من أغالل هذا النظام 

 ”.الرجعي
يصن  المركز أبحاحه لخدمة صانعي السياسا  في إسرائيل، في من صف الحمانينيا  ول  المركز 

رائيلية، كما ول  أسا سياسا  وقوانين أسا سياسا  مكافحة ال لخم ال ي نفذ ها الحكومة اإلس
 الهجرة ال ي ساعد  على اس يعاس المهاجرين من اف حاد السوفي ي السابد.

 .0507 م إشهار المركز رسميرا عام 
 

 معهد موريس فالك للدراسات االقتصادية
، بهدف  شجي  البحوث افق صادية في إسرائيل، والبحث عن فرص 0507  سا في يناير عام 

 نمية، وأبحاث الشراكا  افق صادية.ال 
 

 معهد القدس اأورشليم  للعالقات العامة
معهد أبحاث مس  ل م خصص في الديبلوماسية العامة والسياسا  الخارجية،   سا في عام 

، أن ج المركز مئا  الدراسا  والمبادرا  من قبل كبار الخبراء في مجموعة واسعة من 0502
 الموالي  افس را يجية.

يصدر المركز نشرة يومية مكحفة   لمن أهم اىخبار المؤحرة على السياسة  7117نذ عام م
ا  اإلسرائيلية، وركز  على قلايا اىمن اإلسرائيلي والدبلوماسية من منظور عام، و  لمن ملخصر

 ىكحر من مائة م  غف من الصحافة العالمية.
 

 معهد الدراسات الصهيونية
مية عودة المحل الصهيونية باع بارها ال واسم المش ركة بين كل ال يارا    محل رسالة المركز في أه

السياسية في إسرائيل، وعلى رأسها مبدأ يهودية الدولة،  ركز دراسا  المركز على الصهيونية كفكرة، 
يرى المركز أن السياسة اإلسرائيلية  نحرف عنها في كحير من اىحيان، وف يه م المركز كحيررا ب حليل 

 فاصيل السياسا  اإلسرائيلية إف من منظور عالق ها بالصهيونية كفكرة وأيديولوجية. 
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يرى المركز أن أغلس مراكز اىبحاث في إسرائيل هي منظما  ما بعد صهيونية،  عمل على 
معارلة و  ويض حد الشعس اليهودي في   رير المصير، ووجود دولة إسرائيل كوغن قومي، 

 رائيل اليهودية ف يمكن أن  وجد كدولة ديم راغية.مح جين ب ن دولة إس
72/3/7102، ساسة بوستموقع   

 
 : حين زرعنا وهما  فحصدنا مفاجأة!2015 اإلسرائيليةاالنتخابات  .43

 حسين أبو النمل
ظهَّر  ان خابا  إسرائيل ما في ُعمد اج ماعها من مخالا ، كما َفَلح  َهَذيانا  عربية أخَذ نا 

 ما قال ه صناديد افق را ، وموَجزه: المفاج ة،  لك العبارة ال ي ُ لخِحص المشهد!با جاه ُمعاِكا ل
لم  ُ ل الصناديد شيئار جديدار، سوى  كريا ح ي ة قديمة، هي أن الحياة السياسية اإلسرائيلية   مركز 

المشرو  ، لناحية أن حمة خغابار اس يغانيار واحدار ي وم عليه «اليمين الصهيوني»حول ما ُيسمَّى 
ا، هو السيغرة على  أما افخ الف، فحول َمن أكحر  عبيرار «. أرض إسرائيل»الصهيوني منذ   سَّ

 وُقدرة على  نفيذه.
في الدينامية اإلسرائيلية أخذ  حيزار  صاعديار م  « اليمين الصهيوني»ن ول ليا جديدار، ىن حصة 

حيث بداية الخلل في فهم  لك الدينامية.  ،0522الزمن، وبَلل  حد افس دارة والحسم في ان خابا  
وحمة من رأى في ما جرى حينذاك ان البار، بينما هو ذروة َنَسد سياسي بدأ م  أول ان خابا  في 

! وعليه، حمة سؤال مف ال: هل ما 0522، ليبدأ ميالر  صاعديار وصوفر للذروة في 72/0/0575
يد، يعِكا  حوُّفر أعمد، حيث لل حوُّل ان الس ُمفاجئ، أم ذروة  حوُّل عم 0522صار عام 

ر!  افق صادي افج ماعي في إسرائيل دور ُم رِح
َسَ غ الع ل العربي لحية رغب ه في رؤية إسرائيل مهزومة، وغريد ذلك أن  كون م زومة، فكان 

ر وق   رويج وعي زائف حول ح ي ة أولاعها افق صادية وافج ماعية. كان ُمسلِحيار وُمرار أن ذلك الهذ
ب ليل، حين صار  إسرائيل إمبريالية اق صادية  ب ل  سود اللفة  0502حزيران )يونيو(  2بعد 

 وغزة كما   سلَّل ب ماد ىسواد عربية!
وَ وقُّ  ان الس يساري َ ح َّد يمينار! وهي كان  مفاج ة  0507، كما في 7102حمة سوابد لمفاج ة 

، حيث خالف كا س هذه السغور ال وقعا  0507ا في ، كم7102ن يجة اج ما  الرغبة بالجهل في 
 «.السفير»، في صفحة الرأي بجريدة 73/2/0507الُمرَ َجلة والُمهيِمنة، في م ال له ب اري  

، وهو ما كان وف يزال، حيث «أيار  كن الن ائج، فال حول نحو اليمين عميد: »0507قال م ال 
ن أدوا ه ال حليلية ُمخ ِلفة نوعيار عن اع ماد الخبر العابر َصَدد  وقُّعه، ف ىنه أذكى من غيره بل ى
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وافس ف اء الرخو. كان ذلك منذ حالحين عامار والمفاج ة  لو أخ ها، من ربي  عربي إلى داعش 
فان خابا  إسرائيل، ما يؤكِحد أن العجز عن فهم الذا  هو الوجه الحاني لعجزنا عن فهم اآلخر، وأننا 

  نا ب دوا  معرفية غير صالحة.ف نزال نواجه معلال
اس لَرَقنا الَحَدث اإلسرائيلي فلم ُندقد في معناه وسبس أوهامنا حوله. لكن لماذا ُنفاج  دائمار؟ هل هي 
أزمة إسرائيل، أم محنة ع ل عربي؟ أين الُنخبة الفلسغينية، ولماذا ف د  رياد ها المعرفية؟ إذا دمحر  

؟ أين دور مؤسسة 7102فِلم لم ُيعد بناؤه ح ى  0507في إسرائيل مركز اىبحاث الفلسغيني 
الدراسا  الفلسغينية؟ أية صلة بين إخالء مراكز الدراسا  الفلسغينية والعربية من باححيها على رغم 

مليون دوفر سنويار(، و حويلها إلى مجرد دور نشر، وجهالة معرفية  7،7حرائها )موازنة أحدها 
 م فشية!

مفاج ة      عن ان خابا  إسرائيل، بل أزمة ع ل عربي ي شكَّل على نحو وعليه، ليا اىمر 
خاغئ، جراء وسائل إعالم، أردؤها هو أخلصها، ىنه أكحر رغائبية وقابلية ل لبية اىماني وُمداراة 
العجز ب حالم الي ظة! نعم، هي أزمة الع ل العربي أوفر وليا اإلعالم، الذي لم يكن ليزر  اىوهام، 

 أن حمة من يس هلكها! لوف
ف شك ب همية م ابعة مخالا  ُعمد إسرائيل، لكن علينا أوفر بحث كفاءة الع ل الذي ُيفكِحر بذلك، 
خاصة الساعي للنصر عليها بنحر اىوهام حولها. وعليه، َيغرل النص فرلية عدم أهلية اىدوا  

على خلفية قراء نا لها من خالل صحافة المعِرفية، من أفراد ومناهج  فكير، ال ي ن رأ بها إسرائيل، 
وُم رجمين، بينما الحاجة ىبحاث وُمفكِحرين!  حوَّل اىمر َمسَخرة حين أصبح لكل منبر سياسي خبير 

 خاص به ُيلني لصاحبه لحنار يود سماعه حصرار!
ين عبحار نصل إلى بر أمان معرفي على شرا  أفد ليد لُم رجمين، من دون بوصلة باححين وُمفكِحر 

كان «! خبريا »يعغون الوقائ  معانيها العمي ة والدقي ة، ال ي ف مجال لوصولها ب راءا  عجولة و 
مليار دوفر إلى النا ج  22فلسغيني، وهو ُيبالغ ُمليفار « مؤ مر علمي»ُمسليار أحد الخبراء، في 
 مليارار! 722البالغ  7103المحلي اإلسرائيلي في 

ة افن خابا ، محل أن ن انياهو شدح الرأي العام نحو ال لايا الخارجية ليا أمر كفاءة ال  اغ أسئل
اىمنية، أي النووي اإليراني، م ابل إبراز منافسيه ال لايا الداخلية افج ماعية وافق صادية، 
كاإلسكان، بل   ديم إجابة صائبة عن اىسئلة المغروحة، و حديد لمصلحة َمن  عمل، خاصة 

 محل رهان منافسي ن انياهو.ال لايا الداخلية، 
إذار، دار  افن خابا  حول قلايا مركزية، داخلية وخارجية، اق صادية واج ماعية وأمنية،   وقف 
صوابية   ديرها على نوعية المراِج  المعرفية لل راءة، وهل هي ما   يحه المصادر الرصينة من 
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ر أن بيانا   فصيلية دقي ة، أم بذاءا  ُمس لة من سلة الزبالة  اإلسرائيلية حيث َسْ غ إسرائيل، ما ُيفسِح
 كحيرار من ال خمينا  ليس  إف هراء!

َهْنَدسنا منظومة فكرية   وم على عناوين: النووي اإليراني، معاندة الوفيا  الم حدة، اىولا  
حزس ر!  افق صادية وافج ماعية، اإلسكان محالر، الحرس على غزة، عملية ال نيغرة اإلسرائيلية َوَرد

لن ُأناقش كل هذه العناوين لكن ن ائج افن خابا    ول إن الرأي العام اإلسرائيلي مال بلالبي ه إلى 
 الحصيلة اإلجمالية ىداء ن انياهو.

ليا الرأي العام اإلسرائيلي َبلالر، باإلذن من سعيد   ي الدين، ىنه ليا على رخاوة معرفية، وذلك 
غية م رونة بعلو الكفاءة المعرفية ُممحَّلة بار فا  ِنسبة ال  هيل الِعلمي بين لسبس ُمزدِوج: الديموقرا
سنوا   01في المئة أقل من  07،2 -في المئة. س 0،2نسبة اىمية  -اليهود الباللين، حيث: أ

في المئة نالوا الدرجة الجامعية اىولى.  77،7 -في المئة نالوا الحانوية العامة. د 33،5 -دراسية. ج
 في المئة وصلوا إلى مرحلة الماجس ير أو الدك وراه. 72،2 -ره

ي   في ذا  السياد، أنه إذا كان المواغن العربي وجد َمن يخدعه، أو لم ُينبهه إلى أن معظم 
اىخبار السلبية مزعومة، ومصدرها وسائل إعالم ُمعادية لن انياهو، ف د كان الناخس اإلسرائيلي يجد 

 سبيار.وسيل ه للح ي ة ولو ن
أن ِ ل إلى   اُغ  افج ماعي بالسياسي بافق صادي، وزعم انهيار اق صاد إسرائيل الذي شهد نموار 

في  7،0ح ى خالل اىزمة افق صادية العالمية والحرس على غزة، ال ي اس وعبها، بل ح َّد نموار بلغ 
 37يون نسمة، بم وسغ مل 0،3مليار دوفر، م ابل  700، ما جعل النا ج المحلي 7107المئة في 

 ألف دوفر للفرد الواحد.
للهذر في ش ن اإلسكان في إسرائيل مرارة، ىن حمة من ُيللِحلنا ُم ناسيار أن عشرا  آفف اللزيين في 

في المئة من يهود إسرائيل  01،7 -العراء، وُيحدحنا عن بؤا اإلسكان في إسرائيل م جاهالر: أ
في المئة بمعدل شخص في اللرفة  05،0 -للرفة الواحدة. سي يمون بُمعدَّل أقل من شخص في ا

في المئة بمعدل  71 -في المئة ي يمون بم وسغ فرد أو أقل في اللرفة الواحدة. ج 01الواحدة، أي 
أكحر من فرد باللرفة الواحدة، غالبي هم عرس. يب ى مفيدار   كيد أن كافة البيانا  الساب ة الرسمية، 

 إسرائيل، م احة بسهولة وسرعة، للجمي  ومجانار!حيث الخبر الي ين عن 
 عكا اىمحلة الساب ة الول ، وُ عاِكا روايا  ُمس لة من سلة الزبالة اإلسرائيلية، وما ُيركَّس عليها 

، بينما عشرا  آفف اللزيين في العراء وف عزاء لهم إف هذر ُمذيعة هادئة من بيرو  «َزعبرة»من 
ُمخ ِلغار بزعيد ُمراِسل هائج من رام ر يزيدنا لالفر ب ن هزة سياسية  عن فلائح سارة ن انياهو،
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سارة، بنيامين، يعود إلى السلغة، ومعه وعود افس يغان والدم! « زوج الس » صيس إسرائيل، بينما 
 َرِبح ُسلغة وُفزنا بمفاج ة! هذا العيُس يجس أن ي وقف!

  بعينها، بل معللة أشمل  سمح بالحديث عن أخ م ب  كيد أنها ليس  مشكلة أفراد أو مؤسسا
ن ُغِرح  فعبحار  حصل على  ظاهرة عامة، وخغ  معرفي يبدأ م  عدم غرل اىسئلة الواجبة، وا 
أجوب ها المناسبة من دون نزاهة أخالقية وفكرية وعودة للمراِج  المعرفية الصالحة، وما   يحه 

 ية جدار.المصادر الرصينة الم وفرة من بيانا  دقي ة وكاف
72/3/7102، الحياة، لندن  

 
 .. وقائع وآفاق"المنظمة"قيادة  .44

 د. أسعد عبد الرحمن
لمن موالي  -في اج ما  اللجنة ال نفيذية لمنظمة ال حرير الفلسغينية في رام ر قبل أيام،  م  

سابد صحيحار، مناقشة افن خابا  اإلسرائيلية ون ائجها. وقد كان   دير ال يادة الفلسغينية ال -عديدة
، حيث إن كل المؤشرا  كان   ؤكد أن «المعسكر الصهيوني»اليميني أو « الليكود»سواء فاز حزس 

فرصة  شكيل الحكومة س كون من نصيس رئيا الوزراء الحالي )بنيامين ن نياهو(! وح ى لو جاء  
لفا  وغبيع ها ال وقعا  عكا ذلك، وغلس من إسحاد هر سوج  شكيل الحكومة، فإنه من واق  ال حا

في إسرائيل ال ي عادة ما   يد الحكوما ، خاصة افئ الفية، لن  س غي  حكوم ه عندئذ الملي في 
المجلا »ال سوية السلمية وفد المبادئ وبرنامج الحد اىدنى للفلسغينيين. وعليه، ف د جاء اج ما  

ئيلية بعيدار عن اىوهام، وجاهزار قبل افن خابا  اإلسرا« اللجنة ال نفيذية»الذي دع  إليه « المركزي
لل عاغي المس  بلي، خاصة في ظل العديد من الللوغ اللربية والعربية ال ي نصح  قيادة المنظمة 

 بعدم ا خاذ خغوا  قبل افن خابا  اإلسرائيلية.
ا  ل د جاء  ن ائج افن خابا  ل ؤكد اق نا  قيادة منظمة ال حرير ب ن أي قرار بالعودة إلى المفاول

المباشرة يعني، من دون  العس للوي، منح مشروعية لالس يغان الصهيوني! وأن الذهاس إلى 
و حديد مرجعية ملزمة لها سيؤدي إلى فشل أكبر « افس يغان»المفاولا  المباشرة دون وقف 

دولية وأخغر مما يجري اليوم. لذا،  جهز  ال يادة الفلسغينية إلعادة ال لية الفلسغينية إلى الحلبة ال
ل نفيذ قرارا  الشرعية، من خالل مسارين؛ اىول خارجي، عبر الكفال السياسي والدبلوماسي 
واإلعالمي م  دول العالم وبرلمانا ه، خاصة أنه في اىول من أبريل الم بل ن وق  صدور قرار يعلن 

دولية. والمسار عن  مكين السلغة الوغنية الفلسغينية من حد رف  الدعاوى إلى المحكمة الجنائية ال
الحاني داخلي، عبر الكفال الجماهيري بدعم قوى حركة ال لامن الدولية م  الشعس الفلسغيني 
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، «حركة الم اغعة وسحس افس حمارا  وفرض الع وبا »(، أي BDSوالحركة المدنية الفلسغينية )
مة الشعبية السلمية بحيث ي شكل رافد للخغ الكفاحي اىساسي الموازي للمسارين آنفي الذكر: الم او 

 الحلارية.
على أن قرارا  المجلا المركزي « اللجنة ال نفيذية»وفي ذلك السياد،  م ال  كيد في اج ما  

خريغة »للمنظمة هي قرارا  ملزمة، وعلى رأسها وقف ال نسيد اىمني م  افح الل اإلسرائيلي وفد 
، وذلك م  نجال إسرائيل في ي م  حديدها في ال ريس العاجل، من قبل لجنة مخ صة« غريد

ي حول  دريجيار إلى قوة « السلغة»اس لالل ال نسيد اىمني لصالحها، و زايد عدد المؤمنين ب ن ب اء 
  سهم في حماية أمن إسرائيل )!(، فلال عن شرعنة افح الل اإلسرائيلي)!(.

ئ  المس وغنا ، وفي سياد بحث الخغ الكفاحي الجماهيري،  م ال شديد على مس لة م اغعة بلا
، خاصة أن حركة الم اغعة في اللفة اللربية «ف ح»وحركة « ال نفيذية»ب فعيل لجنة  نسيد من 

   نامى بشكل م سار  مؤخرار كحصيلة لنشاغا  جمعيا  ومنظما  أهلية فلسغينية وعربية ودولية.
 ريرار وافيار عما قدم ه وما ل د قدحم رئيا وزراء السلغة الوغنية الفلسغينية الدك ور رامي الحمدر  

زال  حكوم ه )حكومة الوفاد الوغني( لألهل في قغا  غزة، على أن يكون ذلك ال  رير مدار بحث 
ون اش من قبل افج ما  ال ادم للجنة ال نفيذية، خاصة م  اس مرار الحصار اإلسرائيلي على 

ل في ال غا  والحفاظ على ال غا . وفي هذا النغاد،  م ال غرد إلى مولو  الحرص على اىه
الفلسغينية، بحيث ي رأا الحمدر وفدار من الوزراء « حكومة الوفاد»مصالحهم في ظل بعد مركز 

ويع د اج ماعار للغاقم الوزاري في مدينة غزة، ل نفيذ اف فاقا  ال ي  م ال وصل إليها فلسغينيار، م  
نهاء افن سام ا لفلسغيني الداخلي، قغعار للغريد على المشرو  الحرص على مس لة الوحدة الوغنية وا 

اإلسرائيلي الهادف إقامة دولة فلسغينية بنظامين، واحدة في اللفة واىخرى في غزة. هذا، إلافة 
« حماا»بالذهاس إلى قغا  غزة وال فاعل م  قيادة « اللجنة ال نفيذية»إلى لرورة مسارعة وفد 

وم  اىهل في المحافظا  الجنوبية. كذلك، جرى  )وغيرها من المنظما  الفلسغينية اىخرى(
حديث، قديم جديد، حول ع د اج ما  إغار جديد لمنظمة ال حرير الفلسغينية بمشاركة حرك ي 

، رغم اس مرار المشكلة الم محلة في إيجاد المكان المناسس لع د «الجهاد اإلسالمي»و« حماا»
واإلقليمية المعروفة، وهو أمر نجاحه مرهون  افج ما ، فلالر عن ال ع يدا  السياسية المحلية

 بإيجاد المكان والخروج من هذه ال ع يدا .
وأخيرار،  م بحث  فاصيل حال الم اومة الشعبية الحلارية السلمية ال ي  جري في عديد المناغد 
الفلسغينية بشكل مس مر، م  لرورة  فعيلها للوصول إلى عصيان مدني، حيث إنه م   شكيل 

من الم وق  اس مراره في سياسة  –ولعلها اىكحر يمينية من ساب ا ها-حكوم ه الرابعة  ن نياهو
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الع وبا  الساب ة لد السلغة الفلسغينية، والهادفة إلى  فكيكها عبر هذه الع وبا : سياسية كان ، 
ارية ال ي أم أمنية، أم مالية واق صادية. لذا، ركز افج ما  على مس لة  عزيز الم اومة الشعبية الحل

أحدح  ن لة نوعية بين  للعالم ح ي ة وقدسية وشرعية الم اومة الفلسغينية الحديحة كنموذج جماهيري 
 يفلح بنية الفصل وال مييز العنصري )اآلبار ايد( اإلسرائيلي.

72/3/7102، االتحاد، أبو ظبي  
 
 فوز اليمين اإلسرائيلي بعدقلق من عزلة دولية  .45

 صالح النعامي
ل رسمية ونخس إسرائيلية من ال داعيا  الخغيرة لن ائج افن خابا  اىخيرة على العالقا  حذحر  محاف

م  أوروبا. ويسود اع  اد في  ل أبيس ب ن اىوروبيين ي جهون لمعاقبة إسرائيل على  نصل رئيا 
لدح ح ود الوزراء بنيامين ن نياهو من ال زامه بحل الدول ين، وعلى افن هاكا  ال ي   وم بها حكوم ه 

 اإلنسان الفلسغيني.
ون ل  صحيفة  ميكور ريشون  في عددها الصادر أما، عن دوائر في وزار ي الخارجية وافق صاد 
في إسرائيل قولها إن أوروبا ف يمكنها أن   عايش م  حكومة اليمين اللي ة ال ي يوشك ن نياهو على 

ردحدوا في معاقبة إسرائيل في حال أصرح   شكيلها. وأكحد  المحافل نفسها، أنح اىوروبيين لن ي 
 الحكومة الم بلة على مواصلة افس يغان، ورفض قبول الدولة الفلسغينية.

وفي السياد، كشف  قناة ال لفزة اإلسرائيلية العاشرة أول من أما أن اف حاد اىوروبي يعكف على 
إلنسان الفلسغيني، إصدار ع وبا  لد إسرائيل بسبس ال جاوزا  ال ي  ر كبها لد ح ود ا

 خصوصار في مدينة ال دا المح لة ومحيغها.
ونوه  ال ناة إلى أنح دائرة مهنية داخل اف حاد اىوروبي قد أعدح  وحي ة حول افع داءا  ال ي 
ي عرض لها الفلسغينيون في ال دا المح لة. و بين الوحي ة عدم  حرك المس ويا  السياسية واىمنية 

 ذه افع داءا .اإلسرائيلية لوقف ه
وأشار  ال ناة إلى أن اف حاد اىوروبي أعدح قائمة ب سماء شخصيا  وقيادا  يمينية يهودية م غرفة 

 مسؤولة عن شنح افع داءا  ال ي ي عرحض لها الم دسيون أو  حرض عليها.
بدورها، قال  المعل ة السياسية إلئي  شاحر إنح  راج  ن نياهو الصريح عما جاء في خغاس 

يالن  وال زامه خالل الحملة افن خابية بعدم السمال بإقامة دولة فلسغينية يمنح اىوروبيين   بارا 
يذاء إسرائيل. وفي م ال نشر ه صحيفة  ميكور ريشون  أما، أولح  شاحر  اىدوا  لمواجه ه وا 
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ولية أنه ف خالف على أن  شكيل حكومة يمينية لي ة برئاسة ن نياهو يمحل  وصفة  لفرض عزلة د
 مكلفة على إسرائيل.

 في  راج وأكد  أن أبرز الن ائج الم وقعة لل حول المر  س في موقف أوروبا من إسرائيل ي محل 
مس ويا  افس حمار الخارجي و هاوي مس ويا  ال عامل في البورصة اإلسرائيلية. وأشار  إلى أن 

 من العوائدالمزيد  هناك ما يبعث على افع  اد أن اف حاد اىوروبي يحرص على ول 
 البيروقراغية ل  ليص قدرة المصدرين اإلسرائيليين على  سويد من وجا هم في أوروبا.

ولف   المعل ة اإلسرائيلية إلى اح مال أن  خسر إسرائيل مليارا  الدوفرا  جراء أية إجراءا    دم 
سرائيلي ي جه إلى أوروبا. عليها أوروبا لدح ال صدير اإلسرائيلي، مشيرة إلى أنح حلث ال صدير اإل

وأولح  شاحر أنح أكحر ما يفاقم ال  حيرا  السلبية لن ائج افن خابا  على العالقة م  أوروبا ح ي ة 
 أن هناك أزمة ح ة عمي ة بين ن نياهو وقادة أوروبا.

يا وشدحد  شاحر على أنح كالر من مس شارة ألمانيا أنجيال ميركل ورئيا فرنسا فرانسوا هوفند، ورئ
 وزراء بريغانيا ديفيد كاميرون، ف يصدقون كلمة واحدة  صدر عن ن نياهو.

 هناك ما يبعث على افع  اد أن اإلدارة اىميركية  منح أوروبا اللوء اىخلر لمحاصرة إسرائيل
و ، الم خصص في العالقا  اىميركية اإلسرائيلية، إن هناك ما بوفي السياد، قال البرفسور إي ان جل

على افع  اد أن اإلدارة اىميركية  منح أوروبا اللوء اىخلر لمحاصرة إسرائيل في المحافل يبعث 
و  إلى أن واشنغن بالدولية. وخالل م ابلة م  قناة ال لفزة اإلسرائيلية مساء اىول من أما، أشار جل

ي ينص على  شج  فرنسا على   ديم مبادر ها الم محلة ب مرير مشرو  قرار في مجلا اىمن الدول
 لرورة افع راف بإقامة دولة فلسغينية في غلون عامين.

كما أخذ  اىصوا  داخل إسرائيل   عالى، مغالبة ب شكيل حكومة  وحدة وغنية  لل للس على 
ال حديا  على الساحة الدولية ال ي  ن ظر إسرائيل في أع اس إعالن ن ائج افن خابا . وعدح 

يورام دوري،  دهور مكانة إسرائيل الدولية الم وق  في أع اس  شكيل  يوافس را يجالمس شار السياسي 
 حكومة اليمين اللي ة الم بلة  خغرار وجوديار ، مغالبار بسرعة  دارك اىمر.

وفي م ال نشره موق   ولال  شبحه دوري، الذي عمل م  عدد من رؤساء الوزراء في إسرائيل، أولا  
، مشدحدار على أنح الحل يكمن في  شكيل حكومة 0502ف  حرس إسرائيل حاليار ب ولاعها قبل اند

وحدة وغنية. وشدحد دوري على أنحه ي وجس  شكيل حكومة وحدة وغنية لمواجهة إمكانية  دهور 
العالقا  اىوروبية اإلسرائيلية، مشيرار إلى أن اىوروبيين يبدون مؤشرا  على اس عداد لفرض 

را  ال ي  برز ال حول الخغير في العالقة م  اإلدارة اىميركية، ع وبا  اق صادية، فلالر عن المؤش
والذي يمكن أن يصل إلى حد افم نا  عن الدعم ال ل ائي إلسرائيل في المحافل الدولية، خصوصار 
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في مجلا اىمن. وحذحر دوري من أنه في الوق  الذي يع مد فيه افق صاد على العولمة فإن العزلة 
 ل  فلي إلى كارحة اق صادية.الدولية على إسرائي

72/3/7102، العربي الجديد، لندن  
 
 إسرائيل والهجوم على اليمن: دول الخليج محبطة من واشنطن .46

 حلمي موسى
وفر  الحرس اليمنية الجارية وال دخل الخليجي فيها فرصة إلسرائيل لل حرك في أكحر من ا جاه. فما 

اىميركي في الشرد اىوسغ، فلال عن أنه دفلة على  يجري هناك  نظر إليه باع باره عنوانار للفشل
نجاحا  إيران في مواجهة حلفاء أميركا العرس. وهي  ربغ أيلار بين ال دخل الخليجي في اليمن 

 واإلحساا بالمرارة من اح مال  وصل اىميركيين واإليرانيين إلى ا فاد في الش ن النووي.
اإلخباري آفي يسسخاروف أنه حين كان   دم الحركة « واف»وك س محرر الشؤون العربية في موق  

الحوحية في بدايا ه، كان في إسرائيل من  اب  ذلك ب لد. فالملزى في نظر إسرائيل والح: سيغرة 
إيرانية على مليد باس المندس، واح مال المساا بالسفن اإلسرائيلية ال ي  مر هناك. لكن اىمر ف 

ة الحوحيين على اليمن  حير مخاوف في إسرائيل جراء صعود ي وقف عند لرس السفن، ىن سيغر 
قوة إيران، و حسين مواقعها ال فاولية حول مشروعها النووي. فكلما  عاظم النفوذ اإليراني في العراد 
وسوريا واليمن،   عاظم قدر هم على مساومة اىميركيين واىوروبيين حول عدد أجهزة الغرد المركزي 

 اظ بها، وعلى شكل مراقبة الوكالة الدولية للغاقة الذرية لمنشآ ها النووية.ال ي يمكنهم افح ف
وألاف يسسخاروف أن الفهم  لللل في صفوف صنا  ال رار في إسرائيل بعدم  وفر النية لدى 
اىميركيين لمغالبة إيران بوقف نشاغا ها العسكرية في الدول اىخرى، كجزء من اف فاد النووي الذي 

هذه  حديدار الن غة اإلشكالية جدار لدى الدول العربية، وال ي قاد ها الليلة »ي نظره ي بلور. وف
)المالية( إلغالد عملية عسكرية ب يادة الملك السعودي سلمان  ح  اسم عاصفة الحزم. ف يبدو 
 أن حسمَا سي م هناك، لكن هناك إحباغار سعوديار، أردنيار ومصريار. وغلس هذه اىنظمة ليا موجهار 

نما أساسا لد واشنغن  «.لد إيران، ال ي  فعل الم وق  منها من سيغرة على مناغد جديدة، وا 
وعموما يكاد يسسخاروف ف يصدد أنه فيما يجري البي  اىبيض مفاولا  مكحفة في محاولة 
لل وصل إلى ا فاد مبادئ نووي م  إيران،  نجح غهران في اح الل دولة غالبية سكانها من السنة 

حدود غويلة م  السعودية. ويخلص إلى أن واشنغن صام ة، وهذا يعني أن قلد إسرائيل من  ولها
سيغرة الحوحيين على اليمن ف يجاري مخاوف السعودية والدول العربية اىخرى. ويالحظ أنه رغم 

كية، إعالن الوفيا  الم حدة والسعودية أن العملية العسكرية في اليمن  م  بمعونة اس خبارا ية أمير 
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إف أن الحكام العرس وصنا  ال رار في إسرائيل ف يفلحون في فهم إصرار البي  اىبيض على إبداء 
اإلسرائيلية   محل في أن  حاول الدول  -السنية  -الرغبة العربية »اللعف  جاه إيران. وي ول إن 

مناغد عدة في الكبرى، على اىقل، الللغ على غهران لوقف النشاغ العسكري للحرا الحوري في 
 «.الشرد اىوسغ، كجزء من أي ا فاد مس  بلي نووي م  إيران

الم ربة من « إسرائيل اليوم»وحيدار أمام إيران، ك س روبين باركو، في « در  الخليج»و ح  عنوان 
ال دخل الم عاظم إليران الشيعية في العراد، في سوريا ولبنان »رئيا الحكومة بنيامين ن نياهو، أن 

ل اس لالل عناصر شيعية من سكان الدول المس هدفة للسيغرة  حير ال لد الشديد في أوساغ من خال
قادة الدول العربية في الخليج. إن ال جربة المريرة في  دخل إيران في محاولة افن الس في البحرين، 

اؤها  دوي في إليران ما زال  أصد 07ال ي غالبية سكانها شيعة، بافدعاء أن البحرين هي الوفية الر 
در  »وأشار إلى أنه بعد اللزو السري  لصدام حسين للكوي   بلور  الحاجة إلى إنشاء «. رؤوسهم
ك وة رد  اس را يجي أمام مؤامرا  إيرانية  جاه شبه الجزيرة العربية. وك س أن هذا الجهد لم « الجزيرة

المواق  الحساسة في اليمن، ومنها ينجح، لكن ال دخل اىخير إليران ب حريك قوا  الحوحيين فح الل 
مدن الموانئ والمغارا  اىساسية في جنوس اليمن، عاد  وعبر  عن غمول غهران في أن  ح فظ 
لنفسها بملائد هرمز وباس المندس، وال ي من ش نها أن  مكنها من شل الخغ البحري ما بين البحر 

 اىحمر والخليج.
رس، والخسارة الم وقعة لليمن وبوقوعها ب يدي الحوحيين، ينشلل واع بر باكو أنه إزاء ف دان الح ة بالل

قادة دول الخليج حانية بصورة ححيحة في محاولة بلورة قوة عسكرية لصد إيران. في كانون اىول العام 
ا خذ قرار في مؤ مر ال مة الخليجية في الكوي  بإنشاء قوة  دخل سري  لدول الخليج  7115

دود العربية في شبه الجزيرة، بواسغة قوة عسكرية كبيرة وموحدة، للمحافظة على سالمة الح
وبموازنا  كبيرة، ومس عدة لل يام بالرد  والحسم. وكذلك  م لم الملرس واىردن كعمد اس را يجي 

 لهذا ال حالف.
دول الخليج قرر  مؤخرا مساعدة مصر، ال ي  ع بر صاحبة ال درة العسكرية »وأشار إلى أن 

العمد العربي السني. كما  وجه  السعودية بغلس دعم باكس اني فس باد ال غورا  الح ي ية في 
ال ي ف يمكن منعها عندما  س غ اليمن، أو اىخغر من ذلك عندما  نهي إيران  زودها بالسالل 

 «.النووي بمواف ة أميركية
مساعد ها، وأن اف فاد ويخلص باكو إلى أنه ا لح مؤخرار للدول العربية الخليجية أن أحدار لن يهس ل

م  إيران ي  ي على حساس الدول الخليجية، وقد ي حول إلى  هديد أمني لدولهم. وفي نظره فإن 
الول  الناشئ يوفر فرصة فندماج إسرائيل، أيلار بالسر، في المخغغا  الجيواس را يجية لدول »
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لسغينية، وال ي  ع بر هامشية المنغ ة، وال ي س س بد إمكانية ع د ا فاد مريح بخصوص المس لة الف
في السياد العربي. في لعف اللرس و نكره لالزمة اإليرانية و عبيرها العملي الخغير في اليمن 
 شير حانية إلى أن ا فاقيا  الدفا  ب نواعها هي مجرد عكازة لعيفة. هذه العبرة  برر م اربة إسرائيل 

 «.ال ي  س ند في دفاعها ف غ على نفسها
إلى أن الرئيا اىميركي باراك أوباما كان قد اع بر في أيلول المالي أن « سرائيل اليومإ»وأشار  

 رسي  حكم الرئيا اليمني عبد ربه هادي منصور قمة في النجال لد اإلرهاس، ما يعني أن 
 الغرار هادي للهرس من عدن رمزار آخر للفشل اىميركي في الشرد اىوسغ.

ي الصحيفة بوعز بسمو  أن أميركا سحب  آخر مس شاريها من وفحظ محرر الشؤون الدولية ف
اليمن بعدما أدرك  أن ما يحدث هناك هو إنجاز إيراني آخر. وخلص إلى أن غهران  عزز مكان ها، 

، في حين ف  وجد ىميركا «يزرعون فيها و دا»سواء في العراد أو في سوريا ولبنان، ال ي 
ن كان يخغر بباله أن مليد باس المندس ذا اىهمية م»لمواجهة ذلك. و ساءل  اس را يجية

هل من الممكن أن الشرد اىوسغ لم يعد يهم »وألاف «. سيكون  ح  سيغرة إيرانية؟ افس را يجية
 «.اىميركيين كحيرا؟

72/3/7102السفير، بيروت،   
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 شموئيل روزنر
وق  احنان من اىعداء اىلداء الساب ين على م الة مش ركة لد عدو مش رك.  0503ي شباغ ف

، على 0520الموقعان هما رئيسان ساب ان للوفيا  الم حدة  صارعا قبل سب  سنوا  ف غ، في 
 . جيمي كار ر فاز وجيرالد فورد خسر. اىبيضالبي   إلىالوصول 
دورة واحدة. في حالة فورد كان  الف رة اقل، وكالهما كان رئيسا كالهما كان رئيسا ل اىمرفي نهاية 

  ييم  إعادةعن  أعلندرجة انه  إلىنجح  حكومة إسرائيل في إغلابه. أغلس اسحد رابين فورد 
 عالقا  إسرائيل والوفيا  الم حدة. 

قي  على لل و  اإليجابيةمعالم الذكرى  إخفاءدرجة أنه نجح في  إلىوأغلس مناحيم بيلن كار ر 
 ا فاقية السالم بين إسرائيل ومصر.

كان بيلن هو العنوان الموجه له الم ال المش رك لفورد وكار ر. ك س  على إسرائيل وقف بناء 
 المس وغنا  . 
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لكل مبادرة عربية مع دلة . منذ ذلك الحين  وقف كار ر عن  اىساسيةوكذلك فإن إسرائيل هي  الع بة 
 ليا معنا. اآلنن إسرائيل. اك فى فورد بذلك وهو أكحر سوءار ع أشياءك ابة 

، خالل محادحة م  أحد اىميركيين المحبين إلسرائيل في اىسبو  ذكر هم و ذكر  م الهم، هذا 
أ الن ا.  من قال لك إن الول  بعد سن ين سيكون أفلل؟  س ل اىميركي  إلىالغريد من فيالدلفيا 

 ب حٍد.
  إسرائيل والوفيا  الم حدة ال ي  واصل  دهورها ويجس أن نزيد هذا سؤال قاغ  ومهم حول عالقا

 أسبو حد ه قليال:  من قال إنه بعد ذهاس براك أوباما سي  ي رئيا أكحر   ييدا؟ . ل د مر أكحر من 
أوباما أن  س ي ظ  إدارةعلى ان خاس بنيامين ن نياهو لرئاسة حكومة إسرائيل ويبدو أنه يصعس على 

دد  اإلدارة ن نياهو، وهذا باىميركية  ف  صدد ن نياهو . رجال أوباما اخ اروا من الصدمة.   ص
 صديد ما يع  دون أن ن نياهو يع  ده. واخ اروا عدم  صديد ما ي ول ن نياهو إنه يفكر به. وهذا 

 بالغب  ح هم. 
إسرائيل ويدعمها  ف ب ا، هناك إسرائيليون لم يعاملوا أوباما بغري ة مشابهة. ي ول الرئيا إنه صديد

لكنهم ف يصدقونه. الدرا: س كون هناك سن ان قاسي ان، هكذا ك بوا   ريبا في كل الصحف، سن ان 
 أن ينهي أوباما وظيف ه وينفصل عن ن نياهو بدون ال اء ال حية.  إلىصعب ان 

ن نياهو عن ذلك س ل اىميركي: لماذا ف غ سن ان؟ من الذي  عهد إلسرائيل، من الذي هما في أذن 
ودا؟ من السهل ال فكير أن أوباما هو الرئيا الفريد،  وأكحر فهما  أكحرأنه بعد أوباما سي  ي رئيا 

العهد الم لوف الجيد للرؤساء الذين سب وه، بيل كلين ون وجورج  إلىوأنه من المؤكد أن نرج  بعده 
افع  اد بذلك ىن افع  اد س كون أسهل إلسرائيل. من السهل  اىموربوش. من المريح افع  اد أن 

عكا ذلك امر م لد، ربما المشكلة ليس  في العالقة الباردة ىوباما، ربما أن المشكلة هي أميركا. 
ربما أن كلين ون وبوش ميزا نهاية عهد، وأوباما يميز عهدا جديدا لنمغ صدامي في العالقا  

 .اىميركية-اإلسرائيلية 
 إذا ماحظا للرئاسة عن الحزس الديم راغي، ومن المشكوك فيه  حراىكهيالري كلين ون هي المرشحة 

حظا للرئاسة عن الحزس الجمهور. هذا  اىكحركان  مؤيدة كبيرة لن نياهو. جيس بوش هو المرشح 
 صريح يولح أنه ف يوافد على ما قاله جيما بيكر )وزير الخارجية في  إلصدارالغر  اىسبو 

بيكر  حدث في مؤ مر اللجنة اليهودية اليسارية  جي س ري   وقال  بوش اىس( عن ن نياهو. إدارة
. بيكر هو مس شار المرشح بوش، وكما هو مفهوم فان أوبامامشابهة جدا ل لك ال ي ي ولها  أقواف

بوش أعلن أنه يخالف مس شاره في هذا الش ن. لكن هل هو ح ا يخ لف معه أم أنه ببساغة يفهم أن 
 الحزس الجمهوري ليس  الوق  المناسس للحديث بهذه الصورة عن إسرائيل؟ الحملة افن خابية في
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: من قال إنه ف غ سن ان؟ كما أنه بعد فورد جاء كار ر فانه أيلار بعد أوباما يمكن أن أخرىبكلما  
 ي  ي رئيا سيوق  معه في يوم ما على م الة مش ركة لد سياسة إسرائيل.

 "معاريف"
 72/3/7102، األيام، رام هللا
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