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 10 :كاريكاتير

*** 
 
 للسلطة الفلسطينية ضرائب قررت تحويل أموال ال "إسرائيل: "نتنياهو .0

وكاالت: قرر بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرائيلية تحويل أموال الجمارك التي  -القدس 
 المحكمة الجنائية. إلىتحتجزها إسرائيل منذ أربعة أشهر بعد أن قررت السلطة الفلسطينية االنضمام 

قبل توصية وزير الدفاع اإلسرائيلي جاء فيه إنه  نتنياهو،وجاء اإلعالن في بيان أصدره مكتب 
موشيه يعلون، واألجهزة األمنية المختلفة مثل الموساد والشاباك، التي تنص على تحويل أموال 

 الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وجاء في البيان على لسان نتنياهو أن 'إسرائيل قررت تحويل أموال الضرائب ألسباب إنسانية وحفًظا 

ولكنها  شباط،'. وستحول إسرائيل أموال الضرائب التي جمعتها حتى شهر لمصالح إسرائيل كذلك



 
 
 
 

 

           1ص                                     3231 العدد:    28/3/2102 السبت التاريخ:

ستختصم منها دفعات حول مواد قدمتها للفلسطينيين في الضفة الغربية مثل الماء والكهرباء وفواتير 
 العالج في للمستشفيات.

 أشهرن ستكتفي بدفع المبالغ التي كانت جمدت ع إسرائيلكانت  إذاالبيان لم يكشف ما  أن إال
 001دفع المبالغ الشهرية البالغة نحو  أيضاستستأنف  إنها أم الثاني وشباط، األول وكانونكانون 

الفلسطينيين تقوم  إلىماليين يورو، عبارة عن عائدات ضريبية وجمركية على بضائع موجهة 
 بجمعها لحسابهم. اإلسرائيليةالسلطات 

 .إيضاحاتتقديم  إسرائيليس، رفض مسؤول وردا على سؤال بهذا الصدد من وكالة فرانس بر 
 إيهاببحذر. وقال المتحدث باسمها  اإلسرائيليمن جهتها، ردت الحكومة الفلسطينية على القرار 

 وال معلومات رسمية". أموااللم نتلق  األنبسيسو لفرانس برس "حتى 
ار رئيس حكومة جيف راثكي "الترحيب بقر  األميركيةالمتحدث باسم الخارجية  أعلنوفي واشنطن 

 السلطة الفلسطينية". إلىعن عائدات ضريبية تعود  األفراج إسرائيل
هذه "الخطوة مهمة ستعود بالفائدة على الشعب الفلسطيني وستساعد في استقرار الوضع  أنواعتبر 

 في الضفة الغربية".
 فض التوتر".وختم بالقول "نأمل بان يتمكن الطرفان من البناء على هذه الخطوة والعمل معا لخ

يذكر أن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ومؤسسات دولية وعالمية ضغطت بشكل كبير على 
إسرائيل إلعادة أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، خوًفا من تدهور الوضع االقتصادي في الضفة 

 العربية الذي ممكن أن يتطور إلى فوضى عارمة.
تحويل أموال الضرائب خوًفا من أن يتضرر سياسًيا قبل انتخابات  وطوال ثالثة أشهر، رفض نتنياهو

الكنيست ويخسر الكثير من ناخبيه اليمينيين والمستوطنين، ويمكن لخطوة كهذه أن تقوي وزير 
 االقتصاد السابق نفتالي بينيت أو وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان على حسابه.

عادة فتح وقال مقربون من نتنياهو في األساب يع األخيرة لمسؤولين دوليين أن تحويل أموال الضرائب وا 
 قنوات اتصال مع السلطة الفلسطينية ستكون أسهل بعد االنتخابات.

بادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين تتزامن مع  رسالتين:توجيه  أراد اإلسرائيليويبدو ان هذا القرار 
مرحلة حساسة للغاية، وبادرة حسن نية تجاه  إلىة والسلطة الفلسطيني إسرائيلوصول العالقات بين 

 الواليات المتحدة والمجتمع الدولي.
في موازنتها على هذه المبالغ وغيابها قد يدفع  أساسيالسلطة الفلسطينية تعتمد بشكل  أنوالمعروف 

 نحو انهيارها وخلق فراغ خطير في المناطق الفلسطينية.
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وقال بلير في بيان وصل اإلسرائيلي. توني بلير بالقرار  مبعوث اللجنة الرباعية جهته، رحبمن 
بقرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي وحكومة إسرائيل باإلفراج عن هذه األموال. إن هذا هو  بأرح“األيام" "

القرار الصحيح من أجل تحسين الظروف للفلسطينيين على األرض، وإلسرائيل. وتشكل عائدات 
زنة السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدون هذه األموال، فإن استقرار الضرائب جزءًا حيويًا من موا

 االقتصاد الفلسطيني يكون في خطر".
"من الضروري أن تظهر جميع األطراف ضبط النفس والمسؤولية في األسابيع المقبلة حتى وأضاف 

 ة.نتمكن من تحريك المشاركة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين قدما بطريقة مثمرة ومنتج
"إنني آمل أن تكون هذه الخطوة األولى من العديد من الخطوات األخرى، في الجانبين، والتي  وتابع

ستعني أننا سنستطيع العمل بحيوية وقوة متجددة لخلق الظروف المالئمة للمفاوضات بينما نتقدم 
 نحو حل الدولتين".

 28/3/2102، األيام، رام هللا

 
 ما نريده من قرارات ونأمل تنفيذها علىلنا من القمة : حصبعد وصوله لشرم الشيخ عباس .2

فلسطين حصلت على ما تريده  إنشرم الشيخ ـ من موفد "األيام": قال الرئيس محمود عباس لـ"األيام" 
 ،أمسوقال بعد وصوله شرم الشيخ المصري  من قرارات من القمة العربية وان المطلوب هو تنفيذها.

 يتم تنفيذ هذه القرارات". أن ونأملات التي نريدها "تقريبا حصلنا على كل القرار 
عربي وهذا مهم فيما  إجماعوقت فيه شبه  العربية فيالقمة  تأتيانه" بهذه المناسبة  إلى عباسولفت 

الموقف الذي اتخذ بهذا الحزم وسمي عاصفة الحزم من  أنمن العرب  اليمن، ونأمليتعلق بقضية 
تعاني من الفتن الداخلية واالنشقاقات واالنقسامات مثل  أخرىدان في قضايا بل أيضايؤخذ  أنالعرب 

 ".األمورهذه  إلىيلتفت  أن فنأملسوريا والعراق وفلسطين وليبيا والصومال، 
28/3/2102، األيام، رام هللا  

 
 الضرائب غير قانونية أموالمن  اإلسرائيلية"المالية": االقتطاعات  .3

ا علمت أن هناك مؤشرات ورسائل حول نية الجانب اإلسرائيلي تحويل قالت وزارة المالية إنه: رام هللا
"مع اقتطاعات غير متفق عليها، ما  عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة خالل األسبوع المقبل،

 يترتب عليه تعقيدات قد تطرأ نتيجة هذا اإلجراء غير المبرر وغير القانوني".
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أموال عائدات الضرائب الفلسطينية هي  أنساء اليوم الجمعة، "وأكدت وزارة المالية، في بيان لها، م
حق للشعب الفلسطيني وليست كرما أو حسنة من إسرائيل، وهي أموال مدفوعة مسبقا، وُأسس 

 التحاسب عليها يجب أن يكون منطقيا وعادال وشفافا".
تطاعات أحادية من موقف الحكومة والقيادة الفلسطينية واضح في عدم قبول أي اق أن" إلى وأشارت

قبل الجانب اإلسرائيلي خارج إطار التحاسب المعمول به، ألن هذا اإلجراء يمثل استمرارا لسياسة 
العقوبات اإلسرائيلية المفروضة على شعبنا الفلسطيني، وعليه فإن الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها 

 قات المالية الفلسطينية".للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلفراج عن كامل المستح
وأضاف البيان أن القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني تثمن عاليا الجهود التي تقوم بها 
األطراف الصديقة لمعالجة هذا الموضوع وفي طليعتها دولة مصر الشقيقة والواليات المتحدة 

الضغط على الجانب اإلسرائيلي  األميركية واالتحاد األوروبي وعدد آخر من الدول، التي ساهمت في
 من أجل اإلفراج على أموال الشعب الفلسطيني.

28/3/2102، القدس، القدس  
 
  قرارات لصالح فلسطين 3حقوق اإلنسان  مجلسباعتماد "الخارجية" ترحب  .4

رحب وزير الخارجية رياض المالكي اليوم الجمعة، باعتماد مجلس حقوق اإلنسان، التابع : رام هللا
المنعقدة في جنيف، التي  28المتحدة، للقرارات الثالثة الخاصة بدولة فلسطين، في دورته الـلألمم 

 قدمها السفير الباكستاني بصفته منسق المجموعة اإلسالمية.
دولة عضو في  64دولة من أصل  64ساحقة، حيث صوتت  أغلبيةعلى  األربعةوحظيت القرارات 

يات المتحدة األمريكية التي صوتت ضد قرار حق تقرير المجلس لصالح القرارات، باستثناء الوال
 المصير.

وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء المجلس، على تصويتهم لصالح الحق والقانون 
 الدولي، ومبادئ اإلنسانية جمعاء.

ا على وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، اعتبر المالكي التصويت على هذه القرارات تأكيد
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتجسيد قيام دولته المستقلة، وعودة الجئيه بناء على 

رهاب 096القرار  دانة ورفض ممارسات وا  ، إضافة إلى عدم شرعية االحتالل وممارساته، وا 
المستوطنين، وسياسة االستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، واالعتقال التعسفي، 

هير العرقي، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، والعدوان الغاشم على والتط
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قطاع غزة، واألرض الفلسطينية المحتلة كافة، وحصار القطاع، الذي يعتبر شكال من أشكال العقوبة 
 الجماعية ضد المدنيين.

( الخاص بفلسطين على أجندة 4وثمن مواقف الدول التي قدمت مداخالتها وساهمت في نقاش البند )
 مجلس حقوق اإلنسان.

وطالب الدول التي تطالب بإلغاء هذا البند، بأن تراجع مواقفها، خاصة وأنه يناقش حالة فريدة، وهي 
انتهاكات دولة االحتالل للقانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وهي أهم القضايا 

 اإلنسان. التي يضطلع بها مجلس حقوق
ودعا للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، الحترام القانون الدولي، وآليات حقوق 
نهاء احتاللها ألرض دولة فلسطين، ووقف حمالتها العنصرية المسعورة ضد الشعب  اإلنسان، وا 

 والقيادة الفلسطينية.
فلسطين، لالطالع على انتهاكات وعبر المالكي عن استيائه لمنع إسرائيل دخول المقرر الخاص ب

سلطات االحتالل للحقوق السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية الفلسطينية، وأشار أيضا إلى 
إعاقة سير عمل، ومنع دخول لجنة التحقيق الدولية التي تم اعتمادها من مجلس حقوق اإلنسان 

 سرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي.للنظر في جرائم دولة االحتالل خالل وبعد العدوان اإل
من جهته؛ أعرب سفير فلسطين إبراهيم خريشة عن استعداد دولة فلسطين تقديم مشروع قرار مشترك 
 حول تقرير المصير مع ممثل دولة إسرائيل، في حال أعلن االستعداد بقبول هذه القيمة القانونية.

إلسرائيلي في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها وفيما يتعلق بمشروع القرار حول االستيطان ا
التأكيد على أن هذا االستيطان االستعماري، غير قانوني وغير شرعي،  ةالقدس الشرقية، فجدد خريش

كما أنه مناف التفاقيات الهاي وجنيف الرابعة والقانون الدولي بشكل عام، وقرارات مجلس األمن، 
نه سيقّوض مشروع حل الدولتين، داعيا لموقف واضح لوقف وقال إن االستيطان إذا استمر فإ

 األنشطة االستيطانية واالستثمارات والشركات األجنبية المستثمرة والداعمة لالستيطان.
وفيما يتعلق بمشروع القرار حول حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها 

، لتصبح المنتهك األكبر 0968يل القانون الدولي منذ العام القدس الشرقية، فأكد على انتهاك إسرائ
 للقانون الدولي في العالم.

ودعا مجلس حقوق اإلنسان لتقديم مشروع قرار تحت البند العاشر، لمساعدة إسرائيل في بناء قدراتها 
 ص.لفهم القانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني، وتقديم المساعدة الفنية لها بهذا الخصو 
28/3/2102، القدس، القدس  
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 مشعل يعزي مفتي السعودية بوفاة والدتهخالد  .5

قــدم رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، خالــد مشــعل، واجــب العــزاء مــن مفتــي المملكــة : الدوحــة
 العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ؛ بوفاة والدته.

ء أمــس لتقــديم واجــب العــزاء، ســائاًل المــولى عــز وجــل أن وأجــرى مشــعل اتصــااًل هاتفيــًا بــالمفتي مســا
 يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنانه.

 21/3/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 .. و"إسرائيل" توافق على تزويد محطة الكهرباء بغزة بالغازغزة لموظفيدفعة مالية : هنية .6

ئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، أن دفعــة أعلــن إســماعيل هنيــة نائــب ر : أشــرف الهــور -غــزة 
مالية ستصرف لموظفي الحكومة بغزة هذا األسبوع. وقـال إن قطـاع غـزة سيشـهد نهضـة فـي اإلعمـار 

 خالل األشهر القليلة المقبلة.
تأتي فـي سـياق »وقال هنية خالل خطبة صالة الجمعة التي نقلتها عدة مواقع إخبارية إن هذه الدفعة 

عـــن واجبهـــا فـــي الوقـــوف مـــع مـــوظفي غـــزة، ال ســـيما الـــذين جـــرى تـــوظيفهم عـــام عـــدم تخلـــي حمـــاس 
2114.» 

وأوضح أنه تم االتفاق على تشكيل لجنة لحل أزمة الموظفين وسبل دمجهم مع السلطة ضـمن جـدول 
الدكتور زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء، هو الرجل المكلـف مـن الحكومـة  أنزمني محدد، كاشفا 

 لمتابعتها.
تطــرق هنيــة إلــى ملــف كهربــاء غــزة، وقــال إن إســرائيل وافقــت علــى مــد خــط غــاز مباشــر إلــى محطــة و 

 الكهرباء في قطاع غزة.
يتم تمديد خط غاز مباشـر مـن شـركة الغـاز الموجـودة  أنإلى وجود مقترحين بشأن ذلك، وهما  وأشار

بمصــر ومــن ثــم إلــى  يكــون الخــط مــن إســرائيل ويمــر أنقبالــة شــواطة غــزة إلــى المحطــة مباشــرة، أو 
 المحطة في غزة.

مليــون دوالر، ورفــض مــا  22وأوضــح أن قطــر وافقــت علــى تمويــل المشــروع الــذي تصــل كلفتــه إلــى 
 «.التالعب في حل هذه األزمة»أسماه 

وبخصوص ملف اإلعمار قال إن هناك أطرافا سعت إلى عرقلة الملف. لكنه أشار إلى وجود انفراجة 
 «.نشهد نهضة في اإلعمار خالل األشهر القليلة المقبلةس»في هذا الموضوع. وقال: 
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وشــرعت قطــر مــؤخرا بــاإلعالن عــن بــدء تنفيــذ مشــاريع إعمــار مــا دمرتــه إســرائيل فــي الحــرب األخيــرة 
 على غزة. وتقدر مشاريعها حسب تبرعها في مؤتمر اإلعمار بالقاهرة بمليار دوالر.
 28/3/21028القدس العربي، لندن، 

 
 العربية لفك الحصار عن غزة القمةو حماس تدعحركة  .7

دعت حركة حماس القادة العرب الذين يعتزمـون عقـد قمـة لهـم فـي مدينـة شـرم الشـيخ : غزة )فلسطين(
نهـاء الحصـار المفـروض علـى قطـاع  المصرية إلى إيالء القضية الفلسطينية ما تسـتحقه مـن اهتمـام وا 

عادة إعمار غزة. غزة وتوفير شبكة أمان عربية تمكن من انجاز المصالحة  وا 
وأكد القيادي فـي حركـة "حمـاس" الـدكتور صـالر البردويـل فـي تصـريحات خاصـة لــ "قـدس بـرس"، أن 

في غـزة مـازالوا يتطلعـون إلـى أن يفـي القـادة العـرب بالتزامـاتهم تجـاه القضـية الفلسـطينية،  الفلسطينيين
مان عربية تمكن من معالجة وعلى رأس ذلك فك الحصار بشكل نهائي عن قطاع غزة وتوفير شبكة أ

عــادة اإلعمــار، ثــم القيــام بــدورهم السياســي المطلــوب لحمايــة القــدس  مــن  واألقصــىملفــي المصــالحة وا 
 بشكل يومي بحق الفلسطينيين. االحتاللاالنتهاكات التي يمارسها 

وأضاف: "ال شك أن الوضع العربي معقد وسـيء فـي عـدد كبيـر مـن الـدول، لكـن القضـية الفلسـطينية 
تبقــى جــوهر الصــراع فــي المنطقـــة والقاســم المشــترك بــين الجميــع، ومـــن هــذا المنطلــق فإننــا نأمـــل أن 

عــادة إعمــار غــزة ودعــم  الفلســطينيينتحظــى قضــايا فــك الحصــار ووقــف العــدوان علــى  ومقدســاتهم وا 
جهــود المصــالحة الوطنيــة بمــا تســتحقه مــن اهتمــام القــادة العــرب فــي قمــتهم المرتقبــة، التــي تــأتي فــي 

 ظروف سياسية وأمنية حساسة ودقيقة".
 21/2102قدس برس، 

 
 حماس أجرت تجربتين صاروخيتينحركة االحتالل:  .8

ـــوم الجمعـــة، أن حركـــة حمـــاس، أطلقـــت صـــاروخين تجـــريبيين، باتجـــاه  ـــادت مصـــادر إســـرائيلية، الي أف
بــإطالق ونقــل موقــع "وااله" اإلخبــاري اإلســرائيلي، عــن المصــادر قولهــا "قامــت حركــة حمــاس  البحــر.

 صاروخين من شمال قطاع غزة باتجاه البحر )البحر األبيض المتوسط(".
 وأوضح الموقع أن إطالق الصاروخين تم لـ "اختبار صواريخ تنتجها حركة حماس".

وقال الموقع إن حماس أجرت منذ الحرب األخيـرة فـي شـهري يوليـو/ تمـوز وأغسـطس/آب الماضـيين، 
 تجاه البحر.تجربة إطالق صواريخ  611أكثر من 

 21/3/2102، فلسطين أون الين
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 حماس على الئحة اإلرهاب األوروبية ظالم وخاطئ بحق شعبنا حركةبرهوم: قرار إبقاء  .9
أبقــــى االتحــــاد األوروبــــي الجمعــــة حركــــة حمــــاس علــــى قائمتــــه للمنظمــــات اإلرهابيــــة بعــــد : )أ ف ب(

 منها. حماساستئناف قرار قضائي أرغمه على سحب حركة 
على القـرار، قـال فـوزي برهـوم المتحـدث باسـم حمـاس فـي غـزة إنـه "ظـالم وخـاطة بحـق شـعبنا  وتعقيباً 

رهابـه". وتـابع برهـوم أن "هـذا القـرار يتنـاقض  ومقاومته المشروعة، وسيشـجع االحـتالل علـى جرائمـه وا 
بمجمله مع قرار المحكمة برفع اسم حماس من قائمة اإلرهاب، وهو مرفـوض والمطلـوب إعـادة النظـر 

 يه ورفع كل أشكال الظلم عن حماس وشعبنا الفلسطيني".ف
 21/3/2102، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"عدم إرسال "أبابيل" إلى أجواء  طلبت: أطراف حركة حماس .01

كشف القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، النائب مشير المصري، مساء أمس، عن طلب 
عــــدم إرســــال طائراتهــــا االســــتطالعية إلــــى أجــــواء دولــــة  مــــن حركتــــه -لــــم يســــمها -"بعــــض األطــــراف"

 االحتالل اإلسرائيلي.
وقال المصري خالل كلمة له في مهرجان تكريم "طالئع التحريـر وشـهداء العصـف المـأكول" فـي حـي 
 الرمال بمدينة غزة: إن "االحتالل بات يخشى صواريخ وطائرات حماس ويشتكيها إلى مجلس األمن".

م الجنــار المسـلح لحركــة "حمـاس" خــالل العـدوان اإلســرائيلي األخيـر علــى قطــاع وكشـفت كتائــب القسـا
غــزة صــيف العــام الماضــي عــن امتالكهــا ثالثــة أنــواع مــن الطــائرات المســيرة دون طيــار، اســتطالعية، 

 وهجومية، وانتحارية، وأطلقت عليها اسم "أبابيل"، واستخدمت بعضها خالل المعركة.
ن التهدئة المبرمة بين فصائل المقاومة ودولة االحتالل اإلسرائيلي هي وفي سياق متصل، أشار إلى أ

عداد الجيل ليكون جياًل أشد في المعارك القادمة لتحرير أرضه.  لإلعداد والتدريب، وا 
وجدد التأكيد على عدم تغير مبادئ حركة حماس ومواقفها إزاء الحقوق والثوابت الفلسطينية، "فحماس 

االستسالم رغم المؤامرات، وشدة االبتالءات والحروب التي خاضتها غزة وقادتها ال تعرف التراجع وال 
 حماس بكتائبها القسامية التي أفشلت العدو في تحقيق أي هدف من أهداف"، وفق المصري.

وأضاف: "وبقيت غزة شمعة مضاءة في واقع األمة لتشكل محل اسـتلهام لشـبابها، وسـتبقى علـى ذات 
 عداد فوق األرض وتحتها، ال تعرف طريًقا إلى التهدئة إال في مواقع التدريب".الخط، في ميادين اإل

وذكــر القيــادي بحمــاس إلــى أن رهــان دولــة االحــتالل علــى الجيــل الفلســطيني رهــان خاســر، "فجيلنــا ال 
 يعرف محاوالت حرفه عن مساره ألنه جيل المساجد والقرآن والجهاد".
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قطاع غزة التحقوا بمخيمات "طالئع التحرير" "ليكونـوا نـواة  ألف شاب من 21وأشار إلى أن أكثر من 
 جيش القدس المحرر لفلسطين".

 21/3/2102، فلسطين أون الين
 
 في لبنان الفلسطينيينفتح يطلع على أوضاع من حركة  وفد .00

فــي  المخيمــات الفلســطينيةجــال وفــد مــن حركــة فــتح مــن إقليمــي نــابلس وجنــين علــى : وفــا –بيــروت 
 على الظروف العامة لالجئين الفلسطينيين، والتقى قيادة الحركة في لبنان. اً لبنان، مطلع

وضم الوفد المقبل مـن أرض الـوطن عطـا أبـو رميلـة، ونـور الـدين أبـو الـرب، ومهـدي ذوقـان، وسـهيل 
وثمـن الوفـد  ميالي، وحاتم مسلم، وهنادي أبـو بكـر، ودالل أبـو بكـر، ووفـاء هـب الـريح، ورزان هنديـة.

ته عاليا نضـال وثبـات الفتحـاويين وتمسـكهم بالمشـروع الـوطني فـي لبنـان وأكـد أن البوصـلة خالل زيار 
 الفتحاوية ستبقى موجهة نحو االحتالل اإلسرائيلي.

 28/3/2102، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 : شعبنا يؤكد تمسكه بتراب وطنه وحق عودته في يوم األرضجبهة التحرير الفلسطينية .02

العـام لجبهـة التحريـر الفلسـطينية أن شـعبنا مـن خـالل إحيائـه  األمـينظم اليوسـف نائـب أكد نا: رام هللا
 دياره. إلىيوم األرض يؤكد تمسكه بتراب وطنه فلسطين وبحق عودته 

حقـــوق شـــعبنا واحـــدة ال يمكــن تجزئتهـــا أو المســـاومة علـــى أي  إنوقــال اليوســـف فـــي حـــديث صــحفي 
، مؤكــدا علــى مواصــلة مســيرة 0968المحتلــة عــام  أرضــنامنهــا، موجهــًا التحيــة لجمــاهير شــعبنا علــى 

 .واإلنسان األرضالكفار والمقاومة حتى تحرير 
نهاء االنقسام إلىودعا اليوسف   .تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وا 

 28/3/2102، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 الفلسطينيين عوفد "أطباء بال حدود" يبحث مع قيادة "فتح" في مخيم عين الحلوة أوضا .03

بحــث وفــد "أطبــاء بــال حــدود" مــع قيــادة حركــة "فــتح" فــي مخــيم عــين  :وفــا -مخــيم عــين الحلــوة )لبنــان(
الفلســـطيني فـــي لبنـــان، والظـــروف  الشـــعبالحلـــوة القريـــب مـــن مدينـــة صـــيدا اللبنانيـــة، أمـــس أوضـــاع 

 والصحية القاسية التي يعاني منها. اإلنسانية
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ظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" في منطقة صيدا العميد مـاهر والتقى الوفد أمين سر فصائل من
شــبايطة، حيــث اســتعرض الجانبــان بعــض البــراما التــي تنفــذها المنظمــة فــي عــين الحلــوة والتقــديمات 

 للشعب الفلسطيني لرفع المعاناة مع كافة القوى والفعاليات الفلسطينية.
أمام الظروف التي يتعرض لها، شارحا الظـروف  وأطلع شبايطة الوفد على صمود الشعب الفلسطيني

المعيشـــية التـــي يمـــر بهـــا النـــازحون الفلســـطينيون مـــن ســـوريا إلـــى لبنـــان، مناشـــدا المؤسســـات الدوليـــة 
بــدوره، أبــدى  وخاصــة "أطبــاء بــال حــدود"، الوقــوف إلــى جانــب شــعبنا الفلســطيني فــي قضــاياه المحقــة.

مـه، مؤكـدا انـه ســيعمل علـى تقـديم خـدمات طبيـة فــي الوفـد تضـامنه وتفهمـه للمسـائل التــي طرحـت أما
 المخيمات.

 28/3/2102، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 المقاومة تكشف جواالت بال شرائح مع العمالء"المجد األمني":  .04

يســـتخدمها  لالتصـــاالتكشـــف مصـــدر فـــي أمـــن المقاومـــة عـــن رصـــد تقنيـــة جديـــدة : خـــاص –المجـــد 
الشــاباك فــي قطــاع غــزة، وذلــك بعــد الضــربات األمنيــة الموجعــة  عمــالء جهــاز األمــن العــام الصــهيوني

 التي نفذتها المقاومة.
وقال المصدر في تصريح لموقع "المجد األمني" : "جهاز الشاباك يشعر بقـوة الضـربات التـي وجهتهـا 

بينـــه وبـــين  االتصـــاللـــه المقاومـــة مـــؤخرا، وبـــات يبحـــث عـــن أســـاليب وتقنيـــات جديـــدة لتســـهيل عمليـــة 
 على األرض". العمالء

التقنيــة الجديــدة التــي تحــاول التغطيــة علــى  اكتشــفتوأشـار إلــى أن الوحــدات التقنيــة فــي أمــن المقاومــة 
سـابق  اتصـالبحيث ال يسجل الجهـاز أي عالمـات أو دالئـل  االتصالالعميل أثناء استخدامه لجهاز 

 مع الضابط في حال تم ضبط هذا الجهاز من قبل أمن المقاومة.
در إن التقنيـة الجديـدة عبــارة عـن شـريحة تشـبه شـريحة الجــوال تسـتخدم لمـرة واحـدة فــي وأضـاف المصـ

 لالسـتخدامجهاز الجوال ومن ثم يتم إتالفها بعـد برمجتهـا علـى الجهـاز، وبـذلك يصـبح الجهـاز جـاهزا 
 الضباط بدون وجود أي شريحة بداخله. اتصاالتوتلقي 

ر الشـك فـي حـال وقـوع الهـاتف فـي يـد أي شـخص غيـر وأوضح أن التقنية الجديدة تتميـز بأنهـا ال تثيـ
ــــى أن المقاومــــة توصــــلت لطريقــــة يمكنهــــا  ــــة تفاصــــيل  اكتشــــافالعميــــل، مشــــيرا إل ــــك دون ذكــــر أي ذل

 بخصوص ذلك.
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ولفـت المصــدر إلـى أن مســاعي أجهــزة أمـن العــدو تسـعى بشــكل دائــم لتطـوير هــذه التقنيـات، فقــد كــان 
المقاومـة وتمكنـت  اكتشـفتهامهـا بوضـع أكـواد معينـة، وقـد هناك قبل ذلك شريحة مزدوجة يتم قلـب نظا
 من خالل ذلك الكشف عن عدد من العمالء.

وأكــد فــي نهايــة حديثــه علــى أن أجهــزة أمــن المقاومــة تواصــل الليــل بالنهــار لمحاربــة ومالحقــة ظــاهرة 
فــي  دامهااســتخالعمالــة والعمــالء، كمــا أنهــا تــتمكن بشــكل دائــم مــن كشــف التقنيــات الحديثــة التــي يــتم 

 والتواصل الميداني. االتصاالتمجال 
 28/3/2102األمني، المجد 

 
 وهرتزوغ لتشكيل ائتالف حكومي واسع  نتنياهواتصاالت سرية بين  .05

رغم رفضه لالنضمام لحزب الليكود ضمن حكومة وحدة وطنية، يبدو أن  :وديع عواودة -الناصرة 
 هناك مداوالت بهذا الصدد من وراء الكواليس.ال يلغي هذا الخيار. بل أن  "المعسكر الصهيوني"

صحيح أن تصريحات وتسريبات الليكود حول احتماالت تشكيل حكومة مشتركة مع المعسكر 
الصهيوني تخدمه اآلن من ناحية ترهيب األحزاب المرشحة لمشاركته بالحكومة الجديدة وخفض 

 برر سعيه الحقيقي لمثل هذه الحكومة.سقف مطالبها. لكن بالتأكيد هناك اعتبارات داخلية وخارجية ت
وفي ظل تهديدات بعقوبات دولية بسبب استمرار االحتالل واالستيطان، يبدو أن رئيس الليكود 
بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل حكومته الرابعة، غير معني بحكومة يمين ضيقة، بعكس تأكيداته 

دها. هذه الورقة تكمن، كما في مرات عشية االنتخابات، ألنه راغب بورقة تين تغطي على تشد
سابقة، باليسار الصهيوني ويتم من خاللها إسناد حقيبة الخارجية لرئيس المعسكر الصهيوني 

 يتسحاق هرتسوغ صاحب اإلطاللة المريحة واالبتسامة الدائمة والكلمة المعسولة.
، ويعي المشاكل "ل بيتنايسرائي"و "البيت اليهودي"كما أن نتنياهو يسمع ويرى اتهامات وتهديدات 

والعراقيل في طريق لم شمل أحزاب اليمين المتنازعة كافة على المناصب في حكومته الجديدة. 
نائبا  021فقط من  44ويخشى نتنياهو تكرار سيناريو حكومته السابقة في حكومة تقوم على دعم 

اليمينية الصغيرة من  في الكنيست، ألن ذلك يعني بقاءه حكمه رهينة بيد كل واحد من األحزاب
ومن  الذي من شأنه التسبب بانهيار الحكومة متى شاء بمجرد انسحابه منها. "يسرائيل بيتنا"شاكلة 

لحكومة وحدة وطنية مع الليكود، يتوقع  "المعسكر الصهيوني"أجل إسكات األوساط المعارضة داخل 
لها تغريه وتقنع المعارضين أن يعرض هذا األخير على المعسكر الصهيوني عدة حقائب وزارية ع

 بأنها أفضل من صحراء المعارضة.
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ورغم النفي القاطع من قبل الطرفين نتنياهو وهرتسوغ، فإن تسريبات وتلميحات صادرة عن مقربين 
منهما توحي بوجود اتصاالت سرية لبلورة تشكيلة ائتالفية واسعة في ظل مخاطر دولية تنتظر 

وكثرت باألمس مؤشرات حول وجود وسطاء في  اليات المتحدة.إسرائيل وتراجع العالقات مع الو 
 المعسكرين يعملون على استبعاد حكومة يمين في إسرائيل. 

أمس إن سيناريو حكومة الوحدة الوطنية وارد ال سيما أن  "القدس العربي"وقال عضو كنيست عربي لـ
 "كلنا"لذات على زعيم حزب الواليات المتحدة معنية بها. وأشار إلى أن جهات أمريكية تضغط با

كما ال  «.المعسكر الصهيوني»موشيه كحلون باشتراط انضمامه لحكومة برئاسة نتنياهو بضم 
يستبعد أن يقترر نتنياهو على هرتسوغ سنة رئاسة بغية إغرائه وتغطية قراره باالنضمام لحكومة كهذه 

القضية الفلسطينية ألن هرتسوغ  رغم مواقفه المعلنة المضادة. ومثل هذه الحكومة أكثر خطرا على
وليفني سيغلفان عنصريتهما وتشددهما بورقتي توت وتين وربما يتوالن التفاوض مع السلطة 
الفلسطينية مجددا في مفاوضات تطول إلى ما شاء هللا وتبقى في نطاق حرث البحر أو طحن الماء 

 كما حصل في الحكومة السابقة.
 28/3/2102، القدس العربي، لندن

 
 من الجوالن بالتجسس للجيش السوري مواطنا  تتهم  "إسرائيل" .06

سـمحت محكمـة إسـرائيلية أمـس بنشـر الئحـة اتهامـات موجهـة إلـى شـاب «: القـدس العربـي»الناصرة ـ 
 من هضبة الجوالن المحتل تقول انه يقوم بالتجسس لصالح النظام السوري الحاكم.

 "صـدقي المقـت"ية في مدينة الناصرة أمس فقد قـام وبحسب الئحة االتهام التي قدمت للمحكمة المركز 
بتسريب معلومات عن الجيش اإلسرائيلي في شمال البالد بواسطة اإلنترنـت والتلفزيـون السـوري وعبـر 

فــي مدينــة صــفد والتقــاط صــور  "زيــف"االتصــال الهــاتفي المباشــر. كمــا يــتهم المقــت بزيــارة مستشــفى 
للمخـابرات الســورية بمــوازاة نشـرها فــي الفيســبوك واتهــامهم للجرحـى الســوريين داخلــه وأنـه حــول الصــور 

بنـدا مـن التخـابر مـع العـدو حتـى التواطـؤ الرتكـاب  04وجاء في الئحة االتهام ـ المتضـمنة  بالخيانة.
جــــرم ـ أن الســــلطات اإلســــرائيلية ضــــبطت بحوزتــــه مخطوطــــة تحــــدد نقــــاط ضــــعف خطــــوط الجــــيش 

 اإلسرائيلي على طول الحدود مع سوريا.
نت وكالة األنباء السورية )سنا( قد قالت إن المقت ضـابط برتبـة عميـد فـي الجـيش السـوري. وقيـل وكا

فـــي المحكمـــة ان هـــذا الرجـــل اعتـــرف بأغلبيـــة بنـــود االتهـــام الموجهـــة لـــه وانـــه مـــن األســـرى الـــذين تـــم 
 عاما في السجن اإلسرائيلي. 24بعد  2102إطالقهم في 

 28/3/2102، القدس العربي، لندن
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 لالحتالل وجدار الفصل المناهضة لمسيرات ل لجيش اإلسرائيليا قمعت اإلصابات خالل عشرا .07

"وفا": أصيب شاب بجرور والعشرات من المواطنين بحاالت اختناق متفاوتة خالل  - "األيام"
مواجهات اندلعت، أمس، في مخيم الجلزون وبلدة سلواد شمالي محافظة رام هللا والبيرة عقب قمع 

 الل تظاهرتين منددتين باالحتالل فيهما.قوات االحت
وأشارت مصادر محلية في مخيم الجلزون إلى أن قوات االحتالل هاجمت تظاهرة على المدخل 
الشمالي للمخيم بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى 

 إلى إصابة شاب بجرور والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة.
وفي بلدة سلواد شمال شرقي مدينة رام هللا، أصيب العشرات من المواطنين بحاالت اختناق متفاوتة، 

 خالل قمع قوات االحتالل مسيرة القرية المنددة باالحتالل واالستيطان.
كما قمعت قوات االحتالل، أمس، مسيرتي قريتي بلعين ونعلين األسبوعيتين المناهضتين لالحتالل 

العنصري، غربي محافظة رام هللا والبيرة، ما أدى إلى إصابة مواطنين ومتضامنين وجدار الفصل 
 بجرور والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة، في الوقت الذي احتجزت فيه قوات االحتالل طفاًل. 

وأشارت مصادر محلية في قرية بلعين إلى أن قوات االحتالل هاجمت المشاركين في المسيرة التي 
سط القرية بعد صالة الجمعة إحياًء للذكرى السنوية التاسعة والثالثين ليوم األرض، انطلقت من و 

مطلقة الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لمنع المشاركين فيها من 
الوصول لألراضي المصادرة لصالح جدار الفصل العنصري، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين 

 شرات بحاالت اختناق.بالرصاص، والع
وفي قرية نعلين، ذكر عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في نعلين محمد عميرة، أن  

قوات االحتالل قمعت المسيرة التي انطلقت إلدانة االستيطان ورفض إقامة جدار الضم والتوسع 
م العيارات النارية والمعدنية وقنابل العنصري، وتحديدًا في الجهة الجنوبية الشرقية من البلدة باستخدا

 الغاز السام. 
كما قمعت قوات االحتالل، أمس، مسيرة كفر قدوم األسبوعية، بمحافظة قلقيلية، المناهضة 
لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيس المغلق منذ ما يزيد على ثالثة عشر عامًا لصالح 

لقرية، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بجرور أحدهم مستوطنة )قدوميم( المقامة على أراضي ا
 بالرصاص الحي والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة.

وقمعت قوات االحتالل، أمس، المشاركين في مسيرة المعصرة األسبوعية، جنوب بيت لحم، التي 
 نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري والتوسع االستيطاني في القرية.
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وقال الناطق اإلعالمي باسم لجان المقاومة الشعبية في محافظة بيت لحم، محمد بريجية،   أن 
المسيرة نظمت هذا األسبوع إحياًء للذكرى التاسعة والثالثين ليوم األرض الخالد، واستنكارًا لجرائم 

ف محافظة االحتالل المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والهجمة االستيطانية على أراضي ري
 بيت لحم، مؤكدًا أن جنود االحتالل اعتدوا على عدد من المشاركين في المسيرة.

 28/3/2102، األيام، رام هللا

 
 مستوطنة "شمعا" بتوسيعالخليل: الشروع  .08

الخليل ـ األيـام: قال الناشط في مقاومة االستيطان جنوب الخليل، نصر النواجعة، إن األيام القليلة 
المقامة على « شمعا»عمال بناء جديدة في الجهة الجنوبية الشرقية لمستوطنة الماضية شهدت أ 

 أراض تابعة لبلدة الظاهرية، جنوب الخليل.
دونما في محيطها، تعود لمواطنين  081وأوضح النواجعة أن أعمال البناء وتوسيع المستوطنة تطال 

وحدة استيطانية جديدة، الفتا  32مة من عائلة السمامرة في الظاهرية، بينما تشمل أعمال البناء إقا
إلى ان انتهاكات قوات االحتالل والمستوطنين في المنطقة تشمل، إضافة إلى منع المواطنين من 
دخول اراضيهم، مالحقة رعاة االغنام وتقطيع األشجار في الحقول؛ كما حدث في حقول تعود 

شجرة  021الل على نشر وتقطيع لمواطن من عائلة الطل، قبل أسبوعين، حيث أقدمت قوات االحت
 زيتون ولوزيات بزعم زراعتها في أراضي دولة.

 28/3/2102، األيام، رام هللا

 

    تقام منذ افتتاحه يكتظ بالمصلين في أول جمعة القدسمسجد الشيخ خليفة في  .09
دس اكتظ مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في بلدة العيزرية القريبة من الق: )وام( - القدس

 بالمصلين في أول صالة جمعة تقام فيه منذ افتتاحه في التاسع من نوفمبر الماضي.
وأعلن الشيخ ناصر القرمي خطيب الجمعة الذي أم المصلين، أن هذا المسجد الحضاري الذي أمر 

محمد بن زايد آل نهيان، ومولته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال و ببنائه الشيخ خليفة 
 ية، له أكثر من داللة وهدف، فهو منارة إسالمية رائعة جاءت في المكان والزمان المناسبين.اإلنسان

إن الداللة المكانية من بناء المسجد قربه الشديد من المسجد األقصى المبارك، »وقال في خطبته: 
انت ضاحية فهو ال يبعد عنه أكثر من كيلومترين، في حين أن بلدة العيزرية التي أقيم فيها المسجد ك

من ضواحي القدس الشرقية، وقد فصلها الجدار العازل عن القدس، وفي الوقت نفسه يقع قرب أكبر 
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مستوطنة إسرائيلية في المنطقة وهي مستوطنة معاليه ادوميم التي يسكنها أكثر من عشرين ألف 
  «.مستوطن

صمود الفلسطينيين في وذكر أن الداللة الزمانية تعني أن هذا المسجد جاء ليعطي دفعة وقوة ل
. أرضهم في الوقت الذي يتعرضون لصعوبات اقتصادية وديمغرافية تستهدف وجودهم في أرضهم

قدر عدد المصلين الذين صلوا أول جمعة في مسجد الشيخ خليفة في العيزرية أمس بنحو أربعة 
الطابق  آالف مصٍل من الرجال وألفي مصلية من النساء إذ غص رواق المسجد وساحاته وكذلك

الثاني منه بالمصلين ومصلى النساء الذي يتسع هو اآلخر أللفي مصلية كما غطى المصلون 
 ساحات المسجد الخارجية وكذلك الطرقات الرئيسية أمامه وعلى جوانبه.

 28/3/2102، االتحاد، أبو ظبي

 

 دخان سام يغطي سماء طولكرم جراء حريق بمنطقة صناعية إسرائيلية .21
األيام: اندلعت، أمس، النيران داخل المنطقة الصناعية اإلسرائيلية المعروفة  - رام هللا - طولكرم

 ، المقامة على أراضي مدينة طولكرم الغربية."غاشوري"بمصانع 
وأفاد شهود عيان، أن دخانًا أسود كثيفًا تصاعد من داخل هذه المنطقة وانتشر في سماء مدينة 

 ذا الحريق.طولكرم، حيث لم تتضح أسباب ومالبسات ه
من جانبها، اعتبرت سلطة جودة البيئة االجراءات االسرائيلية بحرق مخلفات منتجات المنطقة 

المقامة غرب طولكرم، اعتداًء صارخا بحق االنسان والبيئة،  "جيشوري"الصناعية االسرائيلية المسماة 
مصنعا مقاما في  02وهو من ضمن  "تال ايل"مشيرة إلى أن الحريق وقع في مصنع الموت المسمى 

 المنطقة.
في بيان صحافي، أمس، ان االحتالل يستهدف البيئة الفلسطينية بشكل « جودة البيئة»وأكدت 

ممنها، ومصانع الموت االسرائيلية اداة لتدمير االنسان والبيئة من خالل عمليات الحرق التي تستمر 
ضي بأضرار صحية وبيئية في بشكل سنوي في المنطقة الصناعية، حيث تسبب الحريق العام الما

 محافظة طولكرم. 
 28/3/2102، األيام، رام هللا

 
 شرق خان يونس بحثا  عن أنفاق مفترضة الحفرياتجرافات االحتالل تصعد  .20

شهدت األيام القليلة الماضية تصاعدًا غير مسبوق في أعمال الحفر التي تنفذها  محمد الجمل:
لى طول خط التحديد شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع جرافات وحفارات قوات االحتالل كبيرة ع
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ووفقًا لما أكدته  غزة، بحثًا عن أنفاق تعتقد قوات االحتالل أن المقاومة تقوم بحفرها في المنطقة.
، فإن قوات االحتالل المنتشرة بكثافة على طول الخط المذكور «األيام«مصادر محلية وشهود عيان لـ

هوس أمني غير مسبوقة، بعد أن دفعت بالمزيد من الجرافات  شرق المحافظة، أصيبت بحالة
والحفارات العمالقة، لتنضم لمثيالتها في المنطقة منذ عدة أشهر، وتكثف من عمليات الحفر، لتصل 

 إلى أعماق كبيرة في األرض، في محاولة للعثور على األنفاق المزعومة.
 28/3/2102، األيام، رام هللا

 
 في بيت لحم يجسد آمال الفلسطينيين السياسية الثالثلي ماراثون فلسطين الدو  .22

، في إشارة للقيود اإلسرائيلية المفروضة على "حرية الحركة"رام هللا ـ القدس العربي: تحت شعار 
حركة الفلسطينيين، من خالل الحواجز العسكرية، والجدار العنصري، اختتمت فعاليات ماراثون 

دولة في العالم،  21م، بمشاركة أكثر من ثالثة آالف عداء، من فلسطين الدولي الثالث في بيت لح
 وبمشاركة محلية غير مسبوقة، على رأسها فلسطينيون من قطاع غزة.

وحظي الماراثون بتغطية إعالمية هي األضخم، وبمشاركة ألف صحافي من مختلف دول العالم 
 والصحف المحلية الفلسطينية. والوكاالت األجنبية والفضائيات العربية ومختلف وسائل اإلعالم

ووضعت الشرطة الفلسطينية، خطة أمنية، أعلنت االستنفار من خاللها، وأغلقت جميع الطرقات التي 
يمر منها الماراثون، لتسهيل حركة العدائين، وتحويل حركة المرور إلى الشوارع التي ال يمر منها 

اعتيادية.وكان األبرز في الحضور الدولي  السباق، إلبقاء حركة السيارات والمواطنين في بيت لحم
للعدائين هو مشاركة عدد من نواب البرلمان الدنماركي، وأكثر من مائة عداء من أمريكا وبريطانيا، 

فلسطينيًا من قطاع غزة بحسب ما أكدت  64باإلضافة لمختلف الجنسيات األوروبية، ومشاركة 
االنطالق اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة ، وأعطى شارة "القدس العربي"مصادر المنظمين لـ
 األولمبية الفلسطينية.

 28/3/2102، القدس العربي، لندن
 
 "برج البراجنة" إحياء  لذكرى يوم األرضمخيم معرض تراثي فلسطيني في لبنان:  .23

 وفا: أحيت لجنة تنسيق العمل التنموي والمؤسسات والجمعيات األهلية الفلسطينية في مخيم -لبنان 
أرضنا "برج البراجنة، قرب بيروت، أمس، يوم األرض بمعرض تراثي فلسطيني، نظمته تحت شعار 

 برعاية سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور. ،"عزنا.. غاية تشّرف .. وراية ترفرف
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وسبق افتتار المعرض غرس شجرة زيتون في مقبرة النصب التذكاري للجندي المجهول تأكيدًا على 
ية وباألرض الفلسطينية، وتجديدًا للعهد بمواصلة مسيرة النضال حتى تحرير فلسطين، التمسك بالهو 

وحضر المعرض ممثلو الفصائل الفلسطينية والمؤسسات والجمعيات األهلية الفلسطينية وحشد من 
أهالي المخيم، وتضمن أشغاال يدوية ومطرزات تراثية فلسطينية، وصورا ورسومات، وخزفيات، 

 يني المطرز حسب تقاليد كل مدينة وقرية فلسطينية.والثوب الفلسط
 28/3/2102، األيام، رام هللا

 
طالق الصواريخ وتعادل بين عّباس وهنّية نهجيؤّيدون  %74استطالع:  .24  حماس وا 

بيّنت نتائا استطالع حديث للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية  زهير أندراوس:  –الناصرة 
آذار )مارس(  20-09كز الفلسطيني للبحوث السياسية المسحية ما بين وقطاع غزة، أجراه المر 

، أن أغلبية الجمهور الفلسطيني غير راضية عن إنجازات حرب غزة مقارنة بالخسائر البشرية 2102
طالق الصواريخ.   والمادية التي دفعها سكان القطاع، مع ذلك ما زال التأييد كبيًرا لنها حماس وا 

تؤيد نها حماس في مواجهة االحتالل، كذلك فإن نسبة من  %46أن نسبة من  وجاء في االستطالع
، تؤيد إطالق الصواريخ %48تؤيد نقل نها حماس من القطاع للضفة. وما يزيد عن الثلثين،  24%

 على إسرائيل إذ لم يتم إنهاء الحصار واإلغالق على القطاع.
لدولة الواحدة. ويتنافى تأييد نها حماس التخلي عن حل الدولتين وتبني حل ا %48وتعارض نسبة 

طالق الصواريخ مع نسبة الرضا عن اإلنجازات التي حققتها حرب غزة األخيرة، حيث تقول نسبة  وا 
أنها غير راضية عن اإلنجازات. ونسبة الرضا عن اإلنجازات التي حققتها الحرب مقارنة  %42من 

 %34قبل ثالثة أشهر إلى  %62وسكانه تهبط من بالخسائر البشرية والمادية التي دفعها قطاع غزة 
في هذا االستطالع. وأظهر االستطالع كذلك أن آراء الجمهور متفاوتة حول الطريق األكثر نجاعة 

يعتقدون أن العمل المسلح هو الطريق األكثر  %34لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل: 
ن بالعمل الشعبي السلمي. وفي غياب عملية يؤمنو  %31يؤمنون بالمفاوضات،  %29نجاعة، 

مع  %68مع مقاومة شعبية سلمية،  %48مع االنضمام لمنظمات دولية،  %82سالم ومفاوضات: 
 مع حل السلطة الفلسطينية. %63العودة النتفاضة مسلحة، و

 49ورغم أنه قد أدى إلى قيام إسرائيل بتجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، فإن %
يعتقدون أن قرار االنضمام لمحكمة الجنايات الدولية كان قراًرا صحيًحا. واآلن، بعد االنضمام 

يريدون من السلطة الفلسطينية تقديم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية ضد  84للمحكمة، فإن % 
اسية جديدة إسرائيل لقيامها ببناء مستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة. ولو جرت انتخابات رئ
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سماعيل هنية، يحصل عباس على  ، %68اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس وا 
 .%22وهنية على  %64. في قطاع غزة يحصل عباس على %64ويحصل هنية على 

تتوقع ازدياد المواجهات وسوء األوضاع  64وبعد فوز اليمين في االنتخابات اإلسرائيلية، نسبة من %
يتوقعون أن تقل المواجهات وتتحسن األوضاع األمنية. ونصف الجمهور يتوقع أن  08األمنية و%

 تقوم إسرائيل، اآلن وبعد االنتخابات، بتحويل أموال الضرائب المجمدة.

 21/3/2102، رأي اليوم، لندن

 

 محتجزون في مصر يطالبون باإلفراج عنهم سوريةالجئون فلسطينيون من  .25
يًا سوريًا من المحتجزين في السجون المصرية، مناشدتهم المنظمات ( الجئًا فلسطين24جدد ): لندن

الحقوقية واإلنسانية والمؤسسات المعنية بالالجئين، ومنظمة التحرير والسفارة الفلسطينية في مصر، 
التحرك الجاد والعاجل لإلفراج عنهم ووضع حد لمأساتهم، حيث ال يزالون معتقلين منذ آواخر كانون 

( الماضي، حيث اعتقلتهم السلطات المصرية بعد أن وقعوا ضحية لعملية نصب من األول )ديسمبر
قبل المهربين الذين تركوهم على أحد الجزر قبالة الشواطة المصرية، وذلك أثناء محاولتهم الوصول 

 إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطة التركية.
 21/3/2102قدس برس، 

 
 "إسرائيل"لمواجهة  "نسمة حزم"وال  "عاصفة حزم"ا ال نصر هللا: على مدى عقود لم تهب علين .26

األمين العام لحزب ، أن عز الدين أحمد ، عنبيروت، من 21/3/2102، "20موقع "عربي ذكر 
هللا اللبناني حسن نصر هللا وجه انتقادات الذعة للملكة العربية السعودية على خلفية الحملة 

ن وأتباع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد هللا صالح، العسكرية، التي تقودها الرياض ضد الحوثيي
 ضمن الحملة التي أطلق عليها اسم "عاصفة الحزم".

واستعرض نصر هللا في حديث متلفز بثته فضائية المنار الناطقة باسم الحزب ما قال إنها "حجا 
ف السعودية طرحت للعدوان على اليمن"، ووصف هذه الحجا بأنها "كاذبة وواهية"، مستغربًا موق
 ودول الخليا مما جرى في اليمن مقارنة بمواقفها من الثورات العربية في تونس ومصر.

وأضاف نصر هللا في كلمته: "الشعب الفلسطيني يستصرخ منذ سنوات، وال يزال يستصرخكم، وهؤالء 
لشجاعة مسلمون سّنة، وكانوا ينادون زعماء العرب الذين لم يحركوا ساكنًا، فمن أين جاءت هذه ا

 وهذا الحزم؟".
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وتساءل: "كل ما حصل في منطقتنا على مدى سنوات لم يستدع تدخاًل سعوديًا، فما الذي حصل 
اليوم؟ إذا كان الهدف إنقاذ الشعب اليمني، لماذا تركتم الشعب الفلسطيني؟" وأضاف: "إذا كان 

، لماذا لم ادعائكمحسب الهدف هو إعادة السلطة الشرعية المتمثلة بـ")الرئيس عبد ربه( منصور ب
 تبذلوا الجهد السترجاع أرض فلسطين؟".

وتطرق نصر هللا في كلمته إلى عالقة دول الخليا بالقضية الفلسطينية، ووجه اتهامات حادة 
للسعودية بأنها تركت الشعب الفلسطيني لـ"إسرائيل تقتله وتشرده"، وخاطب السعودية بالقول: "أنتم 

الشعب الفلسطيني في البؤس إن كنتم ال تريدون إرسال السالر؟ ال نريد لديكم أموال، لماذا يعيش 
ضباطكم وال سالحكم وال عاصفة الحزم بل شوية أموال، تصرفونها في أوروبا من أجل الشعب 
الفلسطيني الذي تركتوه للمهانة والشتات، وهذا الشعب استنجد بإيران، ورغم أن إيران مفروض عليها 

ا تستطيع للشعب الفلسطيني من الموقف السياسي إلى السالر إلى حصار بفضلكم، قدمت م
 األموال"، وفق قوله.

أال يؤدي هذا االنقسام الجديد حول ، أن نصر هللا، تمنى 28/3/2102، السفير، بيروتوأضافت 
المؤلم أننا على »واعتبر أن «. التطورات في الخليا إلى توتر في لبنان أو انعكاس على الحكومة

« نسمة حزم»وال « عاصفة حزم»ود نحن في فلسطين وشعوب المنطقة لم تهب علينا ال مدى عق
 «.يستدعي التأمل واأللم األمرهذا » أن إلى، مشيرًا «إسرائيللمواجهة 
السلطة الشرعية المتمثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي  إعادةكان الهدف هو  إذاوقال: 

عائكم فلماذا لم تبذل تقولون إن الوضع الجديد في  أنتموا الجهد السترجاع أرض فلسطين؟ بحسب ادِّّ
، الفتا «التي تمتلك أقوى جيوش في العالم؟ إسرائيلاليمن يهدد أمنكم القومي، ألم تستشعروا خطر 

لم تكن في نظر هؤالء عدوًا أو تهديدًا يستلزم همة أو عاصفة  إسرائيلهذا يعني أن » أن إلىالنظر 
 «.من هذا النوع

انه متفاجة بموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعم لشن حرب ضد شعب اليمن،  إلىوأشار 
 «.بيتك بعدما دعمت عدوانًا على الشعب اليمني إلىفلتذهب »عباس بالقول:  إلىوتوجه 

 
 اليمن تفرض نفسها دون إغفال قضية فلسطين تطورات: قمة شرم الشيخ .27

هيمنت التطورات في اليمن على نقاشات وزراء الخارجية العرب  الشيخ: شرم-أرناؤوطرؤوف عبد ال
منتجع شرم الشيخ المصري ومع ذلك  اليوم فيفي اجتماعاتهم التي سبقت القمة العربية التي تنطلق 

بية موضوع تشكيل القوة العر  إلى إضافةفان القضية الفلسطينية بقيت حاضرة في النقاشات والقرارات 
 المشتركة.
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الحضور على مستوى القادة من الصف  أنالخارجية لـ"األيام"  المالكي وزيروذكر الدكتور رياض 
" أن، معتبرا األخيرةفي القمم العشرة  األقلعلى  األعلى،في الدول العربية في هذه القمة هو  األول

العربية ر، قد تكون القمم يؤخذ بعين االعتبا أنهذه القمة هي عالمة فارقة ومؤشر مهم جدا يجب 
 شرم الشيخ مختلفة عما سيأتي بعدها من قمم. قبل

ثالثة عناوين رئيسية للقمة وهي اليمن وفلسطين والقوة العربية المشتركة وقال  إلىولفت المالكي 
دعم التحالف الذي يدعم الشرعية  أوال"اجتماعات وزراء الخارجية العرب خرجت بثالث قضايا وهي 

هذه الخطوة صحيحة وتصب في االطار  أنالدول العربية ارتأت  أن، ومن المهم جدا في اليمن 
صحيح وبالتالي ستكون هناك ردود فعل مشابهة لدعم الشرعيات في الدول العربية في حال كانت 
هناك حاجة لذلك وان الدول العربية تبنت المفهوم العسكري للمعالجة وهذا مهم جدا وان الذي قام 

وهو  أولىمهم وهذه خطوة  أيضاقيادي في هذه الخطوة هي المملكة العربية السعودية وهذا بالدور ال
 سنة سابقة". 21-61شيء جديد لم نشهده  على مدار 

بتكلم  قرار اعتمدكان هناك  وأمس: الموضوع الثاني هو الفلسطيني ولم يسقط هذا الموضوع وأضاف
تجتمع وان تقرر  أنوزارية المصغرة التي يجب عليها على اللجنة ال التأكيد إعادة األولعن بندين 

االحتالل وهذا يعني انه على  إنهاءلتقديم مشروع قرار من اجل  األمنمجلس  إلىمتى يتم التوجه 
 هناك اهتماما عربيا بالموضوع الفلسطيني. أن إال أزماتالرغم مما هو قائم في العالم العربي من 

حل للقضية  إليجادك العربي على مستوى القيادة لدعم التوجه البند الثاني فهو بدء التحر  أما
 أماميتحدث زعيم عربي  أن أهمية إلى إشارةالفلسطينية من خالل تبنيها لمبادرة السالم العربية وهناك 

وهذا مهم جدا  أخرىودولية  إقليميةمؤسسات  وأية األوروبيالبرلمان  أمام وأيضا األميركيالكونغرس 
من  اآلن األميركيزمام المبادرة بمعالجة الموضوع انطالقا لقراءتنا للموقف  ذناأخ أننابمعنى 
 ".اإلسرائيليةالحكومة 

مليون دوالر شهريا لدعم  011المالية العربة بقيمة  األمانانه "تم التأكيد على شبكة  إلى أشاركما 
 السلطة الفلسطينية".

نتحدث مستقبال عن التأسيس  أن" وقال: يجوز " القمة بهذه المخرجات تعكس شيئا مميزاأنواعتبر 
الستراتيجية عربية جديدة لكيفية التعاطي مع كل هذه القضايا بما فيها كيفية التعاطي مع القضية 

يجابيةالتي خرجت سلبية من قبل نتنياهو  اإلشاراتالفلسطينية انطالقا من   اإلدارةمن قبل  وا 
 .األميركية
اليمنية فرضت نفسها على المناقشات ولكن القضية الفلسطينية  مةاألز " أنالمالكي على  وشدد د.

فهي حاضرة من خالل المدخالت التي تمت من قبل جميع  األساسيةكانت حاضرة بعناوينها 
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المسؤولين الذين اكدوا على مركزية القضية الفلسطينية ورزمة مشاريع قرارات خصصت لفلسطين 
كافة جوانب القضية الفلسطينية وهو ما يعكس اهتمام كل  ضمن مجموعة مشاريع القرارات بما يغطي

ذلك فانه من اصل ثالثة قرارات هناك قرار يتحدث عن  إلىالمسؤولين بهذا الموضوع واضف 
هذا لم يجعل  أن إال األعمالالقضية الفلسطينية بمعنى انه رغم انه استجدت قضايا على جدول 

 لعكس".المسؤولين العرب يهملون هذا الموضوع بل ا
 28/3/2102، األيام، رام هللا

 
وساطة قطرّية إلعادة إعمار غّزة والتوقيع علىى هدنىة طويلىة األمىد بىين حمىاس وتىل ": رأي اليوم" .28

 أبيب  
( اإلخبارّي WALLAكشف ُمحلل شؤون الشرق األوسط في موقع ) الناصرة ـ زهير أندراوس:

سابيع األخيرة يقوم العديد من الوسطاء بالعمل اإلسرائيلّي، آفي أيسخاروف، النقاب عن أّنه في األ
الحثيث والُمكّثف من أجل التوّصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وبين حركة المقاومة اإلسالمّية 
)حماس( فيما يتعّلق بإعادة ترميم قاطع غّزة، الذي دمّرته آلة الحرب اإلسرائيلّية في العدوان األخير، 

، عالوة على ذلك، أضاف الُمحلل أّن الوسطاء، 2106ف العام الذي سّنته على قطاع غزة في صي
 وهم عرب وأيًضا من الغرب، يعملون على تهدئة طويلة األمد بين إسرائيل وحماس.

وشّدّد الُمحلل، نقاًل عن مصادر إسرائيلّية وفلسطينّية، شّدّد على أّن أحد الوسطاء هو مسؤول قطرّي 
تابع قائاًل إّنه بحسب المصادر الفلسطينّية في كّل من مدينتي رفيع المستوى، لم ُيفصح عن اسمه. و 

رام هللا وغّزة، فإّن الحديث يجري عن الوسيط القطرّي، الُمكّلف من قبل الحكومة القطرّية باإلشراف 
على مشروع ترميم وبناء مئات الشق السكنّية في قطاع غّزة، والتي تّم تدميرها من قبل الجيش 

 لية )الجرف الصامد( في الصيف الماضي.اإلسرائيلّي في عم
وأوضح الُمحلل إيسخاروف، نقاًل عن المصادر عينها، أّن إمارة قطر أعلنت عن موافقتها لتمويل 
ترميم البنية التحتّية في قطاع عّزة، مثل الشوارع والمباني الجماهيرّية. وتابع الموقع اإلسرائيلّي قائاًل 

ة إلى قادة كبار في حركة حماس، وأيًضا مع قادة السلطة إّن الوسيط القطرّي اجتمع في غزّ 
الفلسطينّية في رام هللا، ومنهم، محمد اشتية، محمد مصطفى ورئيس حكومة التوافق، الدكتور رام 

 الحمد هللا.
وساق قائاًل، نقاًل عن مصادر عربّية وفلسطينّية، أّن الوسيط القطرّي على عالقة مع قادة كبار في 

قرار في إسرائيل. وبحسب الُمحلل إيسخاروف، فإّن الوسيط القطرّي اقترر على دوائر صنع ال
الجانبين، اإلسرائيلّي والفلسطينّي، ممثاًل بحركة حماس، هدنة طويلة األمد، تصل إلى خمسة أعوام، 
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على  الفًتا إلى أّنه على الرغم من التوّتر في العالقات الثنائّية بين قطر وبين مصر، إاّل أّن القاهرة
 علٍم بالوساطة القطرّية، وتقّدمها وما تشمل من اقتراحات. 

عالوة على ذلك، لفت الموقع اإلسرائيلّي إلى أّنه قبل أسبوعين، كشف الُمحلل إيسخاروف عن 
محاوالت جدّيٍة من قبل مبعوث األمم المتحّدة، روبرت سري، للتوّصل إلى اتفاق هدنة طويل األمد 

 أّن مسؤولين سويسريين كانوا شركاء في مبادرة سري. بين إسرائيل وحماس، كما
ومع ذلك، استدرك الموقع قائاًل، إّنه يوم أّول من أمس، قال المسؤولون من سويسرا للُمحلل 

الرواتب لموظفي حركة حماس، ولكن من الناحية األخرى  آلية لدفعإيسخاروف، إّن هدفهم هو إيجاد 
أّنه كان الّسباق في طرر الهدنة طويلة األمد بين إسرائيل أّكد مبعوث األمم المتحّدة سري على 

وحماس، كما أّكدت ذلك حركة حماس. ولكن مصادر فلسطينّية، إسرائيلّية ومصرّية أّكدت للموقع 
اإلسرائيلّي على أّن المبادرة لهدنة طويلة األمد كانت قد اقُترحت من قبل حركة حماس، وطلبت 

ضها على أّنها مبادرة صادرة عن األمم المتحّدة، بحسب المصادر حماس من المبعوث سري، أْن يعر 
 عينها. 

وبرأي الُمحلل اإلسرائيلّي، فإّن الجهود القطرّية، التي وصفها بأّنها خارجة عن المألوف، هي عملًيا 
 االنضمام لمبادرة مبعوث األمم المتحّدة روبرت سري، ُمشّدًدا على أّن المبادرة القطرّية تتمحور حول
سرائيل، فّك الحصار الذي تفرضه  المبادئ التالية: االتفاق على هدنة طويلة األمد بين حماس وا 
إسرائيل على قطاع غّزة، دخول حكومة رئيس السلطة الفلسطينّية، محمود عّباس، إلى قطاع غّزة، 

أ بحرّي وتسليمها المسؤولية الكاملة عن المعابر، عالوة على إعادة إعمار قطاع غّزة، إنشاء مرف
 ومطار. 

وخُلص الُمحلل إلى القول إّن قادة كبار في حركة المقاومة اإلسالمّية )حماس( أّكدوا للموقع 
اإلسرائيلّي على أّن حماس لن ُتعارض االقترار القطرّي، باإلضافة إلى ذلك، قالت مصادر سياسّية 

اع إلى المقترحات القطرّية رفيعة المستوى في تل أبيب للموقع، إّن إسرائيل على استعداد لالستم
ودراستها أيًضا، وأّكدت المصادر عينها على أّن إسرائيل ال ترفض أْن تتوّصل إلى هدنٍة طويلة األمد 

 مع حركة حماس، على حّد تعبيرها.
وكانت إسرائيل قد أعلنت رسميًّا، قبل نحو أسبوعين، بأّن ُمنسق عمليات الدولة العبرّية في المناطق 

لجنرال يؤاف )بولي( مردخاي التقى، األسبوع الماضي، مع شخصية حكومية قطرية الُمحتلة، ا
وصلت إلى قطاع غزة، حيث ناقش االثنان، خالل اجتماعهما، مسألة إعادة إعمار غزة كما أفاد 
موقع صحيفة )يديعوت أحرونوت( على اإلنترنت، الذي أضاف أّن الشخصّية القطرّية الرسمّية هي 

 ئيس اللجنة القطرّية إلعادة إعمار قطاع غّزة.محمد العمادي، ر 
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وشاركت في الجلسة المذكورة، بحسب المصادر في تل أبيب، شخصيات إسرائيلية ُأخرى. وقد أعلن 
رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة محمد العمادي عن بدء تنفيذ أّول مشروع سكنّي في القطاع 

 اإلسرائيلّية األخيرة على غزة. لَمْن ُهدمت منازلهم كليًّا خالل الحرب
 21/3/2102، رأي اليوم، لندن

 
 رغم قرار قضائي اإلرهابيةحماس على قائمته  يبقياالتحاد األوروبي  .29

بعد  اإلرهابية، اليوم الجمعة، حركة )حماس( على قائمته للمنظمات األوروبياالتحاد  : أبقىبروكسل
 ا.على سحب الحركة منه أرغمهاستئناف قرار قضائي 

حركة )حماس(  إدراج)ديسمبر( الماضي قرار  األولكانون  04في  ألغيوكان القضاء األوروبي 
)ديسمبر(  األولفي كانون  أضيفتكانت  أنبعد  إجرائيبسبب خلل  اإلرهابيةعلى الئحة المنظمات 

 على الواليات المتحدة. 2110)سبتمبر(  أيلول 00عقب اعتداءات  2110
ار، قال فوزي برهوم، المتحدث باسم )حماس( في قطاع غزة انه "ظالم وخاطة وتعقيبا على هذا القر 

رهابه جرائمهبحق شعبنا ومقاومته المشروعة وسيشجع االحتالل على   ".وا 
 21/3/2102، القدس، القدس

 
 دعم مبدأ حل الدولتين دعمهاواشنطن تؤكد  .31

جية األميركية جنيفر بساكي أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخار  :سعيد عريقات -واشنطن 
قناعة حكومتها الراسخة وهي أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني  2102آذار  22األربعاء 

 اإلسرائيلي يكمن فقط في قيام حل الدولتين.
وقالت بساكي في معرض ردها على سؤال وجهته القدس يخص "ماذا تقوله للشعب الفلسطيني" في 

سم وزارة الخارجية وهي التي واكبت الدبلوماسية المحمومة، التي أطلقها أخر يوم لها كناطقة رسمية با
( "بما أنك 2106نيسان -2103وزير الخارجية األميركي كيري في مفاوضات التسعة أشهر )آب 

أعطيتني الفرصة لتناول هذا الموضوع أؤكد أن الواليات المتحدة تستمر في تأييدها لطموحات الشعب 
ء االحتالل( ودعم مبدأ حل الدولتين تتعايشان جنبًا إلى جنب، هي السبيل الفلسطيني )في إنها

األفضل إلحالل السالم في المنطقة، وأنا أعرف أن الوزير كيري يبقى ملتزمًا بشكل شخصي للمضي 
 قدمًا في هذا المجال".
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منصب إلى البيت األبيض لتشغل  2102آذار  24يشار إلى أن بساكي انتقلت اعتبارا من الخميس 
"مدير االتصاالت" والمعروف أيضًا "بمساعد الرئيس األميركي" لشؤون اإلعالم واالتصاالت وهو من 

 المناصب الرفيعة في اإلدارة، ويعمل بشكل مستقل عن مكتب الناطق باسم الرئيس األميركي.
لى وعلمت القدس األربعاء من مصادر مستقلة عن اإلدارة أن وزير الخارجية جون كيري يعمل ع

"وضع ترتيبات" لبث الحياة من جديد في مساعيه للتوصل "التفاق إطار" تكملة للمفاوضات، التي 
انقطعت قبل عام بسبب استشراء االستيطان اإلسرائيلي وعدم وفاء إسرائيل بتعهداتها في إطالق 

اتفاق سرار آخر دفعة من األسرى، و"إننا على األرجح سنرى حركة بهذا االتجاه بعد اإلعالن عن 
التي تستحوذ على  2102آذار  31إطار مع إيران بشأن الملف النووي اإليراني يوم االثنين المقبل 

 جهود الوزير كيري واإلدارة" بحسب المصدر.
 21/3/2102، القدس، القدس

 
 الفلسطيني-قرار أممي بشأن الملف اإلسرائيلي  لتبنيتحرك فرنسي  .30

ان فابيوس اليوم )الجمعة(، أن فرنسا ستتحرك في مجلس لندن: أعلن وزير الخارجية الفرنسي لور 
األمن الدولي إلصدار قرار يحدد الخطوط الكبرى لتسوية في الشرق األوسط بين إسرائيل 

 والفلسطينيين.
، مضيفا أن «في األيام المقبلة»وقال فابيوس إن باريس ستبدأ مشاورات في هذا الشأن مع شركائها 

لتسوية ممكنة « بثوابت متفق عليها دوليا»كانون األول( نصا يذكر فرنسا اقترحت في ديسمبر )
 ، أي إقامة دولة فلسطينية.«حل الدولتين»الفلسطيني، وخصوصا  -للنزاع اإلسرائيلي 

إذا كنا نريد أن نجعل حال بدولتين ممكنا وتجنب انهيار كامل )لعملية السالم( فعلينا السير »وتابع: 
من المؤكد أن على الجانبين )إسرائيل والفلسطينيين( التحاور؛ »بيوس بأنه وأفاد فا «.في اتجاه واحد

 «.لكن هذه المناقشة يجب أن تكون مدعومة بجهد دولي، وهذا ما اقترحناه وما سنقترحه
يبدي الشركاء الذين كانوا متحفظين في ديسمبر إلى تخفيفا من »كما عبر عن األمل في أن 

يات المتحدة التي لم تدعم في نهاية المطاف المبادرة، وقالت إنها ، ملمحا بذلك إلى الوال«تحفظهم
 تفضل انتظار االنتخابات اإلسرائيلية.

وستجري اتصاالت ليس « في األيام المقبلة»ونّوه وزير الخارجية الفرنسي بأن فرنسا ستبدأ مناقشات 
ن )الواليات المتحدة فقط مع الشركاء في مجلس األمن الدولي وخصوصا األعضاء الدائمين اآلخري

على أساس هذه »وروسيا وبريطانيا والصين( بل مع الفلسطينيين والحكومة اإلسرائيلية، مضيفا: 
 «.االتصاالت سنتخذ قرارا مع شركائنا
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، مشيرا إلى المأزق الحالي «أنه من الضروري الدفع قدما لتسوية هذه المشكلة»ورأى لوران فابيوس 
الفلسطينيين في وضع »اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ووجود  «بنمو المستوطنات»المتمثل 

 «.يزداد صعوبة
 21/3/2102، الشرق األوسط، لندن

 
 بارتكاب جرائم حرب في غزة "إسرائيل"تتهم  اإلنسانالفدرالية الدولية لحقوق  .32

ئيل بارتكاب إسرا أمسنشر « الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان»: اتهم تقرير لمنظمة وكاالت-باريس
 أكتوبر/  األول.وبعد مهمة ميدانية في تشرين 2106جرائم حرب خالل حربها على غزة في صيف 

شعب غزة المحاصر والمعاقب خالل عملية »، أفادت الفدرالية في التقرير الذي حمل عنوان 2106
تي تحمي حقوق انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية ال»، أن الحرب اإلسرائيلية شهدت «الجرف الصامد

أن الفدرالية أدانت منذ بدء العملية العسكرية ما بدا على الفور  األذهانوأعاد التقرير إلى «. اإلنسان
 «.انتهاكات للقوانين الدولية لحقوق اإلنسان من قبل السلطات اإلسرائيلية وجيشها»أنه 

المسلحة صواريخ وقذائف بإطالق الجماعات الفلسطينية  أيضانددت »وتابع التقرير أن الفدرالية 
صابات مدنية في إسرائيل أوقعهاون بشكل عشوائي مما  قيام الجماعات »إن  أيضاوقال «. قتلى وا 

الفلسطينية بمخالفة القوانين الدولية ال يعطي القوات اإلسرائيلية الضوء األخضر الرتكاب أعمال 
 «.مماثلة

غزة وضم أحد أعضاء الفدرالية البلجيكية لحقوق وتمكن فريق الفدرالية الدولية، الذي توجه إلى قطاع 
ُألحقت  وأحياء، من زيارة عدة بلدات األوروبيوالممثل الدائم للفدرالية الدولية لدى االتحاد  اإلنسان

بها أضرار جسيمة مثل رفح وخانيونس حيث تحدثوا إلى شهود ومسؤولين وأعضاء في منظمات غير 
 نسان.حكومية فلسطينية للدفاع عن حقوق اإل

يوما الجرائم  21الجيش اإلسرائيلي ارتكب طيلة العملية العسكرية التي استمرت  أنوتابع التقرير 
 التالية:

 هجمات غير محددة األهداف على مدنيين وأماكن سكنهم.
 هجمات على مبان طبية ووسائل النقل التابعة لها والفرق العاملة لديها.

 هجمات ضد مبان يقيم فيها نازحون.
 مات ضد أغراض ومعدات ضرورية لبقاء المدنيين.هج

بناء على ما سبق فإن الجيش اإلسرائيلي انتهك بعض المبادئ األساسية التي »واعتبر التقرير إنه 
 «.تطبق خالل األعمال العدائية
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استخدمت بنى تحتية  الفلسطينيةال بد من التدقيق في المعلومات بأن الجماعات »إال أنه أضاف أنه 
طالق صواريخ  أومقابر  أولغايات عسكرية )مثل إخفاء أسلحة داخل مدارس  مدنية أماكن عبادة( وا 

 «.انطالقا من أحياء مدنية، واستخدام دروع بشرية والتحقيق فيها
 28/3/2102، القدس العربي، لندن

 
 اإلفراج عن الضرائب الفلسطينية "إسرائيل" بقراراألمم المتحدة تشيد  .33

ت األمم المتحدة بقرار إسرائيل اإلفراج عن عوائد الضرائب الفلسطينية، بعد رحب: قنا –نيويورك 
 أشهر. 3توقف دام 

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم األمم المتحدة، خالل مؤتمر صحفي، "إن التحويل الكامل في 
لتزام الوقت المحدد، والذي يتم في شكل دوري معروف لعوائد الضرائب والجمارك الفلسطينية هو ا

إسرائيلي بما يتوافق مع بنود بروتوكول باريس حول العالقات االقتصادية، وهو أساسي لحكومة دولة 
 فلسطين لتصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية."

 311ويبلغ مجموع ما احتجزته سلطات االحتالل اإلسرائيلي من العوائد الضريبية الفلسطينية نحو 
 مليون دوالر أمريكي.

 28/3/2102، الشرق، الدوحة
 
 "إسرائيل"من مصلحة : مشروع حل الدولتين الروسينائب وزير الخارجية  .34

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات لـ "وفا"، : وفا –شرم الشيخ 
دا حيث عقب لقائه الرئيس محمود عباس في مقر إقامته بمدينة شرم الشيخ: إن اللقاء كان مهما ج

 التاريخية، "الودية للغاية".  الروسية-تم بحث كافة األمور المطروحة بما يخص العالقات الفلسطينية 
وأضاف أن اللقاء تناول الزيارة المرتقبة للرئيس عباس إلى روسيا، مشيرا إلى أن القيادة الروسية 

فة القضايا المطروحة والوضع وعلى رأسها الرئيس فالديمير بوتين بانتظار هذه الزيارة، لمناقشة كا
 في الشرق األوسط بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص. 

، 0944وقال بوغدانوف: "نحن كأصدقاء نؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 
 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا يعطي االستقرار واألمن لكافة شعوب المنطقة".

لوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من حل الدولتين، اعتبر نائب وزير وفيما يتعلق بموقف رئيس ا
الخارجية الروسي أن هذا الحل من مصلحة إسرائيل، مشيرا إلى أن الكثير من القوى السياسية 
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واالجتماعية في إسرائيل تتفهم ذلك. وأضاف: "نتوقع من الحكومة اإلسرائيلية الجديدة أن تتصرف 
 حة اإلسرائيلية".على أساس فهم المصل

 28/3/2102، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 نتنياهو لتجميد االستيطان يدعوالمتحدة  األمممبعوث  .35

روبرت سيري الخميس الحكومة الجديدة  األوسطدعا مبعوث األمم المتحدة في الشرق : األمم المتحدة
 الفلسطينية المحتلة. ألراضيااتخاذ "تدابير ذات مصداقية لتجميد" االستيطان في  إلىفي إسرائيل 
تبرهن  أنمجلس األمن الدولي من الحكومة التي كلف بنيامين نتانياهو بتشكيلها " أماموطلب سيري 

 دولة فلسطينية. إقامةوبسرعة التزامها" لصالح 
دولتين عبر التفاوض ومن شأنه  إقامة"االستيطان غير الشرعي ال يتماشى مع هدف  إنوقال سيري 
مجلس األمن الدولي بصفته  أمامخر تقرير آهذا الحل، في  أساسبتحقيق السالم" على  قتل كل امل

 .األوسطمنسقا لعملية السالم في الشرق 
لم تتخذ  إذامن الثقة  األدنى. ال يمكن إعادة الحد األوانلم يكن قد فات  إن"ال اعرف  وأضاف

 الستيطان".الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تدابير ذات مصداقية لتجميد ا
 دولة فلسطينية. بإقامةكما دعا سيري حكومة إسرائيل الجديد "لكي تبرهن وبسرعة قوال وفعال التزامها" 

تصريحات نتانياهو خالل حملته "تطرر شكوكا خطيرة حول التزام إسرائيل لصالح حل  إنوقال 
الرئيسية لتسوية  بالمبادئيتبنى مجلس األمن الدولي قرار يذكر  أنالدولتين" واقترر بعبارات صريحة 

 النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني بهدف "الحفاظ على هدف حل الدولتين في الظروف الحالية".
هذا الحل ولكنهما "غير قادرين لوحدهما وفي هذه  إلىكان الطرفان ال يزاالن يسعيان  إذاوقال انه 

لمجتمع الدولي ان يفكر جديا في الستئناف المفاوضات )...( على ا إطارالمرحلة على االتفاق على 
 للتفاوض بما في ذلك تضمينه معالم محددة". اإلطاراقترار مثل هذا 

 21/3/2102، القدس، القدس
 
 الفرص والمخاطر حماس والحراك اإلقليمي.. .36

 عدنان أبو عامر
فقد  أجرت حماس منذ بداية مارس الحالي سلسلة اتصاالت سياسية متالحقة في أكثر من اتجاه.

مارس مع رئيس مجلس الشورى اإليراني  00تقى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس يوم ال
 علي الريجاني، في قطر، وتبادال وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، والحصار على غزة.
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وقال باسم نعيم، نائب رئيس الدائرة السياسية لحماس "للمونيتور" أن "إيران جددت تأكيد دعمها 
يرانومة خالل اللقاء، الذي يعيد الدفء للعالقة بين حماس للمقا التي أصابها الفتور بسبب  وا 

 األحداث اإلقليمية".
 

 تردد إيران
لكن صحفيًا مرموقًا مقرب من دوائر صنع القرار في الدوحة أكد "للمونيتور" طالبًا إخفاء هويته، أن 

نتائا على مستوى عالقاتهما، بسبب عدم  الريجاني ال يعدو عن كونه مجاملة، ليس له-"لقاء مشعل
 تغير الشروط اإليرانية لتجديد العالقة، والطلب من حماس تغيير موقفها من األزمة السورية".

مارس، العزاء للرئيس اإليراني روحاني بوفاة والدته، والمرشد "خامنئي" بوفاة  26وقدم مشعل يوم 
 شقيقته.

يران، لم ي نتقل بعد لتطبيع كامل للعالقات، يضمن عودة الدعم المالي الحراك الحاصل بين حماس وا 
والعسكري بصورة حقيقية لحماس، ألن إيران ما زالت تضع شروطًا تعجيزية على حماس لتقديم ذلك 

 الدعم.
ورغم تقديم حماس لبوادر إيجابية عديدة إليران في األشهر األخيرة، كتوجيه الشكر عدة مرات في 

ورسائل التعزية باغتيال قادتها العسكريين في سوريا يوم  2106ديسمبر  06 احتفاالت جماهيرية يوم
. لكن رسائل الغزل هذه لم تنجح في إمداد حماس بما تريده من المساعدات المالية 2102يناير  28

 والتسليحية من إيران.
 00ورغم أن عالقة حماس مع مصر ال تمر بأحسن أحوالها، لكن الحكومة المصرية قدمت يوم 

فبراير باعتبار حماس  28مارس طعنًا في حكم أصدرته محكمة األمور المستعجلة بالقاهرة يوم 
 "جماعة إرهابية".

عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، المقيم في قطر، أكد "للمونيتور" أن "الطعن المصري 
قليمي، وهذه على الحكم القضائي ضد حماس، يؤكد بأن حكم المحكمة يسيء لمصر، ودورها اإل
 الخطوة ضرورية الستدراك الخطيئة التاريخية التي اتهمت المقاومة الفلسطينية باإلرهاب".

ويبدو أن التراجع المصري عن اعتبار حماس حركة إرهابية قرار سياسي بامتياز، رغبة من مصر 
ما رأت أنه ليس من بالحفاظ على الورقة الفلسطينية بين يديها، ألنها تمنحها الدور االستراتيجي، ورب

مصلحتها استعداء حماس، خوفًا من فقدان ورقة ثمينة تكسبها أهمية كبيرة في صراع التوازنات 
 اإلقليمية.
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ولذلك أعرب سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس، "للمونيتور" أن يكون طعن الحكومة المصرية 
وينبغي تصحيحه، لتصويب العالقة على الحكم القضائي "إقرار سياسي بأن هناك خطأ كبيرًا ارتكب، 

الثنائية، فحماس تؤكد عدم التدخل في أي شأن داخلي عربي، خاصة مصر، وتتطلع إلقامة عالقات 
 مستقرة معها".

فبراير، وأكد فيها الحرص  26"المونيتور" علم من أوساط نافذة في حماس أن تصريحات هنية يوم 
 تخفيف التوتر.على أمن مصر واستقرارها، جاءت بطلب مصري، ل

 00وقد أدانت حماس العنف في مصر، على لسان موسى أبو مرزوق عضو مكتبها السياسي، يوم 
 مارس، بأنه إرهابي. 9مارس، ووصف هجوم سيناء يوم 

 
 غزل السعودية

النقلة النوعية في موقف حماس تجاه مصر، تمثلت بتصريح محمود الزهار، عضو مكتبها السياسي، 
أعلن أن حماس تتّطلع لبناء عالقة جيدة ومستقرة مع النظام المصري، أيًا  مارس، حين 02يوم 

 كانت توجهاته.
هذه التغيرات في مواقف حماس تجاه مصر تعني ضمنيًا أن الحركة طوت صفحة عودة اإلخوان 
المسلمين للحكم، دون أن تعلن ذلك عمليًا، ألن بسط النظام المصري لسيطرته على البالد، رغم 

ت األمنية، تطلب من حماس موقفًا عقالنيًا سياسيًا أكثر منه عاطفيًا أيديولوجيًا، تمثل بإبداء التوترا
 الرغبة للتعاون مع السيسي.

الجديد في تخفيف التوتر بين حماس ومصر، ما قيل عن ضغوط سعودية على القاهرة، لتغيير 
 مارس. 0نظرتها إلى حماس، عقب زيارة الرئيس السيسي للرياض يوم 

عضو سابق في مجلس الشورى السعودي، أبلغ "المونيتور" رافضًا كشف هويته، أن "السيسي استمع 
لمطالب سعودية لتخفيف الخناق المصري على حماس، ألن السعودية في عهدها الجديد ال تنظر 

 للحركة على أنها إرهابية، وتعتبرها حركة مقاومة فلسطينية".
لس التشريعي عن حماس للقول "للمونيتور" أن "هناك دالئل وهو ما دفع بعاطف عدوان، عضو المج

 مشجعة على تغيير النظرة السعودية لحماس".
مارس، والتوجه للدوحة، لوضع  21فيما سمحت مصر على غير العادة ألبي مرزوق بمغادرتها يوم 

 قيق.الترتيبات النهائية لزيارة وفد من حماس للسعودية األيام المقبلة، دون تحديد موعد د
 مارس وجود ترتيبات لزيارة قريبة للسعودية. 26لكن حماس نفت يوم 
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ذات المسئول السعودي في حواره مع "المونيتور" "لم ينف أو يؤكد األنباء السابقة بخصوص التنسيق 
بين حماس والرياض ألن السياسة السعودية تحب العمل بعيدًا عن اإلعالم، لكن حماس تقترب من 

ضية لهما،وهما ليسا مستعجلين إلصدار تصريحات صحفية قد تعكر سير الرياض بصورة مر 
 ترتيبات العالقات على نار هادئة".

تشعر السعودية بمخاطر اقتراب إيران على حدودها بعد سيطرة الحوثيين على مدن يمنية في يناير 
ني إعادة . وقد تذهب السعودية لتشكيل "محور سني" يواجه "المد الشيعي"، وهو ما قد يع2102

 تشكيل الشرق األوسط ضد إيران.
ذا نجحت السعودية بجعل حماس ركنًا أساسيًا في المحور، لما لها من تقدير في نظر الرأي العام  وا 
العربي، فإنها تسحب ورقة رابحة من إيران، رغم تأكيد الحركة أنها ليست في جيب أحد، وال تقيم 

 مارس. 26لسان الزهار يوم عالقات مع طرف على حساب آخر، كما جاء على 
مارس على سعي حماس لالنفتار بعالقات متوازنة مع جميع  22وهو ما دفع بهنية للتأكيد يوم 

 الدول.
فإن العقبة التي قد تقف في وجه حماس أمام عودة المياه لمجاريها في العالقة مع إيران حالة  أخيرًا..

مع دول المنطقة في نقاط عديدة، في سوريا  التمدد اإلقليمي لطهران، ووجودها في حالة اشتباك
مارس حملة عسكرية جوية لقوات سعودية وخليجية  24والعراق وأخيرًا اليمن، التي شهدت فجر 

 وعربية بدعم دولي ضد مواقع حوثية.
ولذلك فإن االستقطاب اإلقليمي في المنطقة، يضع حماس في حيرة من أمرها: فهل تذهب لطهران 

وقطر، وتتقارب مع السعودية، رغم أن هذا بلغة التحالفات لن يكون مقبواًل، وعليها وهي تعانق تركيا 
 إدراك حقيقة أن رحيلها إلى معسكر سيفضي لخسارة دعم المعسكر اآلخر!

26/3/2102المونيتور،   
 
 التي تأفل "إسرائيل"شمس  .37

  آن ماري سلوتر
الوفيات الناجمة عن القيادة تحت تأثير أنتجت عشرات السنوات من الجهود الرامية إلى الحد من عدد 

الخمر في الواليات المتحدة هذا الشعار: "األصدقاء ال يتركون أصدقاءهم يقودون سياراتهم وهم 
وبعد االنتخابات "اإلسرائيلية" في األسبوع الماضي، ينبغي ألصدقاء "إسرائيل" في مختلف  ".سكارى

 ".صدقاء ال يتركون أصدقاءهم يحكمون وهم عميانأنحاء العالم أن يتبنوا شعارًا مماثاًل: "األ
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فحكومتها ال تستطيع أن تحل  بنفسها.الواقع أن العمى الذي أصاب "إسرائيل" هي التي أحدثته 
الصراع مع الفلسطينيين بشروط "إسرائيلية"، لذا فقد قررت أن تتصرف كما لو كانت القضية بالكامل 

قى رئيس الوزراء "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو كلمة أمام ومن المدهش أنه عندما أل لها.ال وجود 
دقيقة عن تهديد  39الكونغرس األمريكي في وقت سابق من هذا الشهر، جاءت كلمته التي دامت 

 الفلسطيني.إيران الوجودي ل"إسرائيل" من دون أن تحتوي على إشارة واحدة للشعب 
وكان دعم اليمين أو يسار  الممكن.ف بداًل من سياسة لقد اختار الناخبون "اإلسرائيليون" سياسة الخو 

 الرخاء.الوسط بمثابة اختيار كالسيكي بين البنادق والزبد، األمن أو 
كان تركيز حزب االتحاد الصهيوني، الخصم الرئيسي لحزب الليكود، منصبًا في األغلب على قضايا 

وأكد نتنياهو  االقتصادي.التفاوت محلية مثل اإلسكان، وارتفاع تكاليف المعيشة، واتساع فجوة 
حتى إنه أضاف ُبعدًا عنصريًا  وحماس.التهديد الذي تواجهه "إسرائيل" من إيران، وتنظيم "داعش" 

لتأجيا الخوف في يوم االنتخابات، فحذر قائاًل: "إن الناخبين العرب يخرجون إلى صناديق االقتراع 
 ".في جموع غفيرة

ط نتنياهو أي احتمال في ظل حكومته لحل الدولتين للصراع وخالل الحملة االنتخابية، أسق
في مقابلة أجراها معه موقع إخباري "إسرائيلي" سأله محاوره: "هل تقول إن  الفلسطيني.-"اإلسرائيلي" 

 ".دولة فلسطين لن تقوم ما دمت رئيسًا للوزراء"، فأجاب نتنياهو: "هذا صحيح
وادعى أنه كان يقصد فقط أن حل  الفور.ن تصريحه على وبمجرد اطمئنانه لفوزه، تراجع نتنياهو ع

الدولتين ال يمكن تحقيقه في ظل الظروف الحالية، ما دامت السلطة الفلسطينية في ائتالف مع 
 ".حماس وما دامت األراضي التي تركتها "إسرائيل" تجلب "صعود اإلسالم المتشدد

وضور وبشكل صريح ما افترضوه لفترة فقد سمع الفلسطينيون ب اآلن.ولكن فات أوان التوضيح 
فهي تفضل االستمرار  سالم.طويلة: فالحكومة "اإلسرائيلية" ال مصلحة لها في التوصل إلى اتفاق 

وهي مأساة حقيقية، ألنها تدفع الجانبين إلى  األمنية.في بناء المستوطنات واالحتماء خلف الجدران 
ذي يجعل من المستحيل التوصل إلى حل الدولتين حلقة مفرغة من الفعل ورد الفعل، على النحو ال

عن طريق التفاوض وهو الحل الذي يقضي بتنازل كل من الجانبين عن شيء يريده في سبيل 
 أكبر.الحصول على شيء آخر يريده الجانبان بشكل 
ضفاء الطا سيئة.اآلن تواجه "إسرائيل" ثالثة سيناريوهات كلها  بع األول هو زيادة العزلة الدولية وا 

السياسي على دعم "إسرائيل" في الواليات المتحدة، التي كانت تقليديًا الحليف العسكري والدبلوماسي 
خالصًا ل والواقع أن الناخبين األمريكيين األحدث سنًا، والذين تفصلهم أجيال  "."إسرائيلـاألكثر ثباتًا وا 

"إسرائيل" وهم ال ينظرون إلى  عن المحرقة، ال يتفقون مع أغلب عادات آبائهم االنعكاسية في دعم
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"إسرائيل" بالصورة التي ترى بها "إسرائيل" نفسها، أو بوصفها أمة تعيش تحت التهديد؛ بل يرون بداًل 
وسوف يشرعون في التساؤل حول  الجمهوري.من ذلك حكومة تحالفت بشكل واضح مع الحزب 

األمم المتحدة في حين بدأ حتى  األسباب التي تجعل الواليات المتحدة تقف في صف "إسرائيل" في
 ذلك.أقرب حلفاء أمريكا في أوروبا وأماكن أخرى ينأون بأنفسهم عن 

دة جوالت من التصفيق عندما خاطب الكونغرس، فإن أكثر من ستين نائبًا  برغم أن نتنياهو نال عِّ
األمريكيين لن ومن المؤكد أن خسارة دعم األوروبيين وعدد غير قليل من  خطابه.ديمقراطيًا قاطعوا 
 وازدهارها.تفيد أمن "إسرائيل" 

سوف يسعى الفلسطينيون اآلن بعزيمة متجددة وهمة كبيرة إلى مالحقة المسار الذي يقودهم إلى 
ذا نجحوا في مساعيهم، فسوف تجد  واحد.إقامة دولتهم من خالل االعتراف بها من جانب  وا 
د لم توافق عليها فضاًل عن استمرار الصراع "إسرائيل" نفسها في مواجهة دولة فلسطينية ذات حدو 

 الدولي.الذي سوف يتحول إلى حرب رسمية بين دولتين، وتخضع للقانون 
إذا فشل الفلسطينيون، فمن المرجح أن يتحولوا مرة أخرى إلى العنف: انتفاضة ثالثة أكبر وبدعم 

غير تكرار أهوال حروب غزة ولن تجد "إسرائيل" خيرًا  السابقتين.دولي أعظم من دعم االنتفاضتين 
األخيرة على نطاق أوسع كثيرا، فتمتلة وسائل اإلعالم العالمية بصور األطفال القتلى، والمدارس 

وهذه  الحجارة.والمستشفيات المدمرة، والقوات "اإلسرائيلية" المدججة بالسالر وهي تقتل مراهقين يلقون 
 أصدقاؤها.و ليست التجربة التي قد ترغب في خوضها "إسرائيل" أ

ولكن ينبغي  األبد.إن نتنياهو يتصور أنه قادر على بناء سياج وترك المشكلة تستفحل ببساطة إلى 
للمرء أن يصغي إلى كلمات قصيدة النجستون هيوز الشهيرة، والتي أصبحت شعارًا لحركة الحقوق 

 والتي تقول في نسخة مختصرة بعض الشيء: المتحدة.المدنية في الواليات 
 ا قد يكون مصير حلم مؤجل؟"ماذ

 هل يصيبه الجفاف
 كمثل حبة زبيب تحت الشمس؟

 أو يتقيح كقرحة 
 ثم يذهب بال رجعة؟
 أو ربما يتدلى فحسب

مل ثقيل  كمثل حِّ
 أم أنه ينفجر؟"



 
 
 
 

 

           32ص                                     3231 العدد:    28/3/2102 السبت التاريخ:

لقد أظهرت الحكومات "اإلسرائيلية" المتعاقبة قدرتها على مواجهة واحتواء انفجارات اإلحباط والغضب 
 روحها.ن في كل مرة تفعل ذلك، تفقد "إسرائيل" جزءًا صغيرًا آخر من ولك الفلسطيني.

إن "إسرائيل" دولة "متميزة ونشطة"، ولكن اآلن يغازل قادتها كابوسًا محققًا بتجاهلهم لحقوق 
 الفلسطينيين.

 التنفيذي.* رئيسة مؤسسة أمريكا الجديدة ومديرها 
28/3/2102، الخليج، الشارقة  

 
 ن االنتخابات اإلسرائيليةم فلسطينيةخالصات  .38

 إبراهيم أبراش
كنا نعتقد أن النخب السياسية الفلسطينية قد وصلت إلى درجة من النضا السياسي تؤهلها لوقف 
مراهناتها على االنتخابات األميركية أو اإلسرائيلية في إحداث اختراقات سياسية على أيدي زعماء 

رض الواقع، والتي هي دائمًا لخدمة إسرائيل، جدد يمكن أن يغيروا من مجريات األحداث على أ
خصوصًا بعد تجربة المراهنة على االنتخابات األميركية التي أجريت في تشرين الثاني )نوفمبر( 

، وأتت بالرئيس باراك أوباما، حيث راهنت القيادة الفلسطينية، ومعها بعض العرب، على أن 2118
ع في الشرق األوسط، وكانت النتيجة أن أوباما كان أوباما سُيحدث اختراقات مهمة في ملف الصرا 

أسوأ من سابقيه، أو باألدق كان أمينًا وأكثر صدقية في التمسك بالمصالح األميركية وبمصلحة 
في إسرائيل، والتي أتت بإيهود  2114إسرائيل، وبعد تجربة المراهنة على انتخابات آذار )مارس( 

 نتخابات المصرية تمت المراهنة عليها!أولمرت الذي خلف آرييل شارون. حتى اال
اعتقادنا كان مبنيًا وما زال على حقيقة أنه على رغم التعددية الحزبية والمنافسات االنتخابية التي 
سرائيل تبقى  تتسم بالسخونة قبيل االنتخابات، إال أن قدرة القيادات المنتخبة في الواليات المتحدة وا 

في االستراتيجيات المرتبطة بالتوجهات الكبرى للدولة أو ما محدودة في إحداث اختراقات كبرى 
نسميها في خطابنا السياسي الفلسطيني بالثوابت والمرجعيات، كما كان وما زال رفضنا المراهنة على 
هذه االنتخابات ينبع من إيماننا بأن قدرتنا على نيل حقوقنا يجب أال يرتهن بما تمنحنا إياه أميركا 

سرائيل من تنا زالت، بل بقدرتنا على إحداث تغييرات حقيقية في واقعنا وفي قدرتنا على إجبار وا 
 اآلخرين على االعتراف بحقوقنا.

إال أن االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة كشفت أن هذه النخب السياسية، سواء في غزة أم الضفة، ما 
ما لتؤكد صحة نهجها زالت تراهن على نتائا االنتخابات اإلسرائيلية، إما لتخرجها من مآ زقها، وا 

السياسي الذي كانت تروجه موشحًا باالنتصارات، سواء السياسية للسلطة ومنظمة التحرير من خالل 
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وفصائل « حماس»التوجه إلى األمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، أو )االنتصارات( العسكرية لـ 
لة قوية إلى هذه النخب بأن ُتعيد النظر المقاومة في غزة. وجاءت نتائا االنتخابات لتوجه رسا

 بمراهناتها وسياساتها.
االنتصار االنتخابي الذي حققه حزب ليكود ليس فقط انتصارًا لشخص نتانياهو، بل هو انتصار 
لنهجه ورؤيته في السياسة اإلسرائيلية الداخلية وفي إدارة الصراع مع الفلسطينيين، وفي رؤيته لكيفية 

النووي مع إيران، وعليه فإن انتصاره في االنتخابات ال يشكل هزيمة للتحالف  إدارة الغرب الملف
الصهيوني بزعامة هرتسوغ وليفني فقط، بل صفعة لكل من راهنوا على هزيمة نتانياهو وكانوا يعدون 

 العدة لالحتفال بهزيمته من منطلق أنها تعني انتصارًا لنهجهم.
ات، وطبيعة الشعارات التي رفعتها األحزاب اإلسرائيلية، وفوز النسبة المرتفعة للمشاركة في االنتخاب

نتانياهو بهذا العدد من المقاعد تتطلب من النخب السياسية الفلسطينية، خصوصًا في منظمة 
 ، استخالص نتائا وعبر، وأهم هذه الخالصات:«حماس»التحرير وحركة 

كل جالء، حيث كان الفرز واضحًا للمرة األولى تنكشف الشعارات التي تعبر عن العنصرية ب -0
بين العرب واليهود، وكل األحزاب الصهيونية كشفت عن عنصريتها، وأن مطلب يهودية الدولة ليس 

 مجرد شعار، بل يعبر عن نها وممارسة على األرض.
كل القوى الحزبية ُتجمع على ثوابت تتعارض كليًا مع حقوقنا الوطنية الفلسطينية، فكلها ترفض  -2

، وترفض تغيير الوضع القائم في القدس، وترفض 0944دولة فلسطينية مستقلة على حدود قيام 
تفكيك المستوطنات. وكون رموز التحالف الصهيوني المعارض لنتانياهو يتهمونه بأنه أفشل عملية 
التسوية ال يعني أنهم مع تسوية تتوافق مع الحقوق الفلسطينية، فالخالفات بينهم حول كيفية إدارة 

 لصراع مع الفلسطينيين وليس حول مخرجاته.ا
للدفاع  -نتمنى أن يستمر متماسكًا بعد االنتخابات  –تشكيل األحزاب العربية لتحالف انتخابي  -3

عن مصالح فلسطينيي الداخل خطوة مهمة نتمنى أن تستفيد منها األحزاب والحركات الفلسطينية في 
 اجهة العدو المشترك.الضفة وغزة، بأن تبحث عن صيغة توافقية لمو 

فوز نتانياهو بهذا العدد من األصوات يؤكد أن المجتمع اإلسرائيلي يتبنى موقف نتانياهو ورؤيته  -6
لكيفية إدارة الصراع مع الفلسطينيين، سواء من خالل قوله أنه انتصر على المقاومة في حرب غزة 

فية إدارته العالقة مع واشنطن حول في الجنوب، أو في كي« حزب هللا»األخيرة، أو في مواجهته مع 
الملف النووي اإليراني، أو في عالقته مع السلطة والمفاوضات، وبالتالي تفويض له لالستمرار 

 بالنها نفسه.
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سيعود نتانياهو إلى السلطة وهو أكثر قوة وثقة بالنفس، خصوصًا إذا شكل حكومة ائتالفية مع  -2
خابات، وفي هذه الحال لن تستطيع إدارة أوباما أن تفرض التحالف الصهيوني المنافس له في االنت

عليه أي شروط في حال العودة إلى المفاوضات. وهذا ما يتطلب من منظمة التحرير االستعداد 
لمرحلة صعبة ستكون فيها أمام خيارين صعبين: إما العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس 

ما استمرار وقف الم فاوضات مع استمرار االستيطان والتهويد في الضفة الشروط اإلسرائيلية وا 
 والقدس.

كان سبب تلكؤ منظمة التحرير في الحسم في ملف التنسيق األمني ومستقبل السلطة الرغبة في  -4
انتظار نتائا االنتخابات على أمل ظهور قيادة إسرائيلية جديدة تمكن مساومتها، واآلن لم يعد من 

منظمة التحرير وضع قرارات المجلس المركزي األخيرة موضع  مبرر لالنتظار، لذا يجب على
 التنفيذ.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، فإن فوز نتانياهو بمثابة مباركة المجتمع اإلسرائيلي لحروب نتانياهو  -4
، ونعتقد بأن نتانياهو «حماس»على غزة ومباركة وتأييد ألية سياسة سيتخذها تجاه قطاع غزة وحركة 

تعزز قيام كيان منفصل في قطاع غزة، وسيستعمل في ذلك سياسة العصا والجزرة.  سيتخذ خطوات
وفصائل المقاومة واألطراف العربية واإلقليمية المعنية بمستقبل غزة « حماس»فإما أن تنصاع حركة 

في « حماس»في مقابل استمرار « حماس»لشروط نتانياهو حول الهدنة الطويلة المدى مع حركة 
ما سيخوض عدوانًا جديدًا لفرض هذا التصور السلطة في ال قطاع ورفع الحصار وبناء ميناء، وا 

 بالقوة.
ستأخذ اإلدارة األميركية في االعتبار الرؤية اإلسرائيلية في ما يتعلق بكيفية التعامل مع الملف  -8

 النووي اإليراني، ورؤية إسرائيل لطبيعة األخطار وأولويتها في المنطقة.
قائمة العربية الموحدة وبسبب انكشاف الطابع العنصري للمجتمع اإلسرائيلي نخشى ردًا على ال -9

أن يتعرض فلسطينيو الداخل لممارسات عنصرية شديدة الوطأة، األمر الذي يتطلب منهم الحفاظ 
 على الوحدة التي تحققت أثناء االنتخابات، وعدم العودة إلى الفرقة مرة أخرى.

اإلسرائيلية المستقبلية، فهل نتعلم درسًا حتى من أعدائنا، وُنَغّلب انكشفت معالم السياسة  -01
المصلحة الوطنية على الخالفات الحزبية، وتوقف النخب السياسية مراهناتها على االنتخابات 
اإلسرائيلية أو األميركية أو المصرية، كما ُنوقف مراهناتنا على المشاريع واألجندة الخارجية التي لن 

  مزيدًا من الخراب والدمار؟تجلب لنا إال
28/3/2102، الحياة، لندن  
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 ساعة اليمن تدق .39
 اليكس فيشمان
قبل أسابيع عديدة أصدر جهاز األمن في إسرائيل تحذيرا إلى السفن التجارية اإلسرائيلية بوجوب 

 اإلبحاردولة معادية. ولهذا التحذير آثار على مسارات  كشاطةاليمني  الشاطةالتعاطي مع 
 .األحمرى التأهب والحراسة للسفن اإلسرائيلية التي تجتاز مضائق باب المندب وتدخل البحر ومستو 

في المئة من سكان اليمن، في  31منذئذ ـ حين سيطرت القبائل الشيعية )الحوثيين( التي تشكل 
 حمراألنهاية كانون الثاني على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة، الميناء اليمني المركزي في البحر 

الصورة االستراتيجية إلى بداية انهيار النظام في اليمن، الذي يستند إلى السعودية والواليات  أشارتـ 
قامةالمتحدة،   أيدينظام جديد يستند إلى إيران. ومرت بضعة ايام منذ سقط ميناء الحديدة في  وا 

 ا فيها طائرات قتالية أيضًا.الحوثيين فأنزلت السفن اإليرانية رجال الحرس الثوري ووسائل قتالية، بم
في غارات على مدينة عدن، ملجأ الرئيس اليمني، وهددت  أسبوعوطلت هذه الطائرات قبل نحو 

القصف، إلى جانب الهجوم البري والتقارير عن انصراف الرئيس  أعمالبحسم المعركة. وبشرت 
تدق  أسابيعوقت. وهكذا، فمنذ  من اليمن بانتصار الثوار الشيعة بان هذا مجرد مسألة ألمريكاالمؤيد 

ساعة القنبلة اإليرانية في احدى النقاط االستراتيجية الساخنة في المعمورة: مضائق باب المندب 
 «.تنسق»الدول الغربية ـ وعلى رأسها الواليات المتحدة ـ فتصمت و  أماالمؤدية إلى قناة السويس. 

. وفي األزمةفي زمن  باإلبحاريمن مسا محتمال من ناحية إسرائيل، تعني السيطرة اإليرانية على ال
عن خيار نصب صواريخ شاطة ـ بحر على الشاطة اليمني، تمس بمسار  اآلنإسرائيل تحدثوا منذ 

 الشاطةحيوي بحري إلسرائيل من الشرق. وتماما مثلما تنصب مثل هذه الصواريخ اليوم على 
أيضًا.  أسدودي المستقبل غير البعيد ميناء حيفا، وف موانةإلى  اإلبحارالسوري واللبناني، تهدد 

إيرانية سيعزز المحور الراديكالي الذي يهدد إسرائيل. في  أيادإلى ذلك، فان سقوط اليمن في  إضافة
لتهريب السالر من إيران إلى جهات تدعمها في  أفضلة انطالق طمثل هذا الوضع سيشكل اليمن نق

 سيناء وفي قطاع غزة.
نفسها مرة أخرى في نفس الجانب من المتراس مع الدول السنية المعتدلة. غير وهكذا تجد إسرائيل 

سرائيل ال يمكنها أن  ان المصلحة المشتركة إلسرائيل، للسعودية ولدول الخليا ال تلقى تعبيرها، وا 
أخرى لفرصة قطف ثمار استراتيجية حيوية  إضافة. اإلقليميةتترجمها إلى الحاجة لتعزيز مكانتها 

 دولة.ال ألمن
وحشدوا قوات بحرية وبرية  أسابيعالمواجهة مع الحوثيين على مدى  إلمكانيةلقد استعد السعوديون 

المصري وهو يعطي جوابا لمقتضيات حماية  األسطولعلى طول الحدود مع اليمن. وانضم 
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 يناألمريكيالشواطة. ويعد حجم القوات التي حشدتها السعودية والتحالف الذي بنته بالتنسيق مع 
 دليال على أنهم ال يخططون لخطوة عسكرية محدودة.

هذا فصل آخر في المواجهة المستمرة منذ سنين طويلة بين المحور الراديكالي والمحور البراغماتي، 
من التهديد من الداخل ومن الخارج.  إحساسبين الشيعة والسنة. ويعيش النظام السعودي الجديد في 

شرائح واسعة في المجتمع السعودي، مما يهدد  أوساطتنظيم داعش في من الداخل: الشعبية الكبيرة ل
استقرار النظام. ومن الخارج، محاولة االلتفاف اإليراني من خالل القبائل الشيعية في اليمن، في 

 البحرين وفي جنوب ـ شرق السعودية.
ظام في السعودية، ولهذا ويعتبر بناء التحالف لمواجهة السنة لهذه التهديدات هو المهامة المركزية للن

حلف سني من مصر وحتى تركيا. ولم تكن سيطرة الحوثيين على اليمن  إقامةالغرض فقد حاولوا 
 واردة من ناحية النظام، وكانت المواجهة العسكرية محتمة.

بشكل مباشر. وال غرو أنهم توصلوا إلى  أكثروفهم السعوديون جيدا بان الغرب ال يعتزم التدخل 
 بانه من أجل حماية مصالح السعودية يمكنهم أن يعتمدوا على أنفسهم فقط. االستنتاج

فلم يتبَق غير المتابعة والتمني للسعوديين بنصر سريع وجارف يعيد الوضع إلى سابق  إلسرائيلإما 
 .األحمرعهده ويطرد اإليرانيين من البحر 

21/3/2102يديعوت   
28/3/2102، القدس العربي، لندن  
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 يوئيل ماركوس
لدينا على ما يبدو شعب يعيش في عالم سحري، فيه مملكة تحكمها ملكة، تحتسي على حد قول 
عامل من بلفور ثالث قناني شمبانيا في اليوم؛ وزعيم مع كرش وربطة عنق زرقاء )مثل ربطة عنق 

الرئاسة. إذ في هذه  إلىخامسة، قبل أن يصل  أوباما(، اختاره الرب للحكم، لوالية ثالثة، رابعة، وربما
كان  إذاهذا «. يا رب للحكم اخترتنا»االنتخابات حقق بيبي الشعار الذي استخدمه مناحيم بيغن 

 يمكن أن نصف الجسم الذي يقف على رأسه منذ ثالث واليات، حكمًا. 
لكفاءة للكذب دون خجل في البارز الذي اكتشفه اإلسرائيليون في االنتخابات هو القدرة أو ا األمر

لحزب مباي، شرغا نيتسر، كان يقول انه يجب الحفاظ  األسطوريصناديق االقتراع. فالمتفرغ الحزبي 
ألن »في األقبية. لماذا؟  األقلعلى صناديق االقتراع بعد كل حملة انتخابات لليلة واحدة على 

لى المستطلعين على نحو شبه لقد تعلم شعب إسرائيل كيف يكذب حتى ع«. الصندوق ينام، يفكر
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للمستطلعين. وكأنه ينقصنا غشاشون وخداعون طبيعيون. « يوم غفران«صريح. هكذا زيفوا فتسببوا بـ
 كلهم كذابون.  –وكذا من وعد بالسالم، ومن وعد بالسكن، ومن وعد بثراء خفيف 

إسرائيل.  –المتحدة ، نتيجة االنتخابات ستكون ضررا حقيقيا على عالقات الواليات األحوالفي كل 
فالتدهور في العالقات هو لعب بالنار من زاوية نظر ردعية. بيبي ملزم بأن يحذر جدا من لسانه 

الحالية وتلك التي ستأتي بعدها )بيبي سيكون في حينه أيضًا، ربما حتى بعد الرئيس  اإلدارة أمام
كان ممكنا( وسفيرا  إذاوطبيعيا ) الذي سيأتي بعد أوباما أيضًا(. عليه أن يعين وزير خارجية سوياً 

يكون رئيس  أال. واألهم من ذلك، أن يحرص على األبيضالبيت  إلىمعتدال لديه قدرة وصول 
الوزراء كذابا. أال يكذب على الرئيس األميركي، فيعرض الصورة الكبيرة والحقيقية في موضوع السالم 

 مع الفلسطينيين.
رجي الذي سيمارسه العالم. تحت الضغط، بيبي سيتراجع. ان مصيرنا سيتقرر من خالل الضغط الخا

وعندما سيتراجع، فإن نفتالي بينيت والمتطرفين في الحكومة سيستقيلون. وعندها سيكتشف بيبي، بأنه 
سينتهي اتفاق  2104نائبا ال يمكن ان يواصل ليكون ملك إسرائيل. على أي حال فإنه في  29مع 

سرائيل. وأوباما لن يكون عندها رئيسا. ولكن االتفاق االمني سيكون األميركية إل األمنيةالمساعدات 
الجبان المعروف،  -موضوعا على الطاولة. وهو لن يلزم الرئيس التالي. بيبي الذي نعرفه، البطل 

رعبا من بينيت، ليبرمان، دانون وباقي الحوتوبليين. وسيحاول مرة « المناطق»لن يجمد البناء في 
ُيقر له هذه المرة. فأميركا لن تسمح  أنن ال يمكن ألي خطاب بارد في الكونغرس أخرى الخداع، ولك

 في المستقبل بعروض تهريا كهذه.
قرأ بيبي الخريطة على نحو سليم. فهذا الشعب يميني. ال يحب العرب. هذا ليس من اليوم وال من 

اخترعوا جنون  الذين يسمون أنفسهم المعسكر الصهيوني، أي مباي سابقا، وأولئك. األمس
أماكن سيئة. علينا أن نستعد التساع الضغينة والالسامية  إلىاالستيطان. هذا يعني أننا في الطريق 

في العالم. نعم، في أميركا أيضًا. فهناك من يذكر بأنه قبل الكارثة سادت في أميركا السامية. اليهود 
مية يوليوس وآتل روزنبرغ، كالهما لم يكونوا يعينون رؤساء بنوك وشركات نفط. بعد الحرب العال

 يهودي، زوج وامرأه، أعدما بتهمة التجسس لصالح االتحاد السوفييتي. 
استمرار السلوك غير العادل تجاه الفلسطينيين من شأنه أن يبعث مرة أخرى تلك الالسامية التي  إن

يمكن  األبد إلىلكن ليس كانت ذات مرة. والكيمياء التقليدية مع الواليات المتحدة ال تزال سارية، و 
«. األبد إلىإسرائيل ال يمكنها أن تحكم شعبا آخر : »األبيضرئيس الطاقم في البيت  أقوالتجاهل 

دارةهذا القول، الذي يبدأ من الشقاق بين حكومة بيبي  أوباما، سينطلق وينتشر كالتسونامي في  وا 
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بالذات للسالر « يتصدى«ايران لحالها والعالم كله. سيأتي يوم يترك فيه عالم غاضب برئاسة أوباما 
 النووي، الذي حسب منشورات أجنبية، يوجد لدى إسرائيل.

«هآرتس»  
28/3/2102، األيام، رام هللا  
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