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 بعشرات الصواريخ مؤكدة فشل "القبة الحديدية"المقاومة تدك الكيان فصائل  2

 المقاومة الفمسطنينة واصمت إمطار مواقعأن  ،غزة من 11/3/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، ذكر
، بعشرات القذائف الصاروخنة، 1441ومغتصبات االحتالل الواقعة جيوب األراضي المحتمة ميذ عام 

 ر سماء غزة، ومؤكدة فشل القبة الحدندنة.متحدنة بذلك الطائرات التي ال تكاد تغاد
وأعميت"سرانا القدس" الجياح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فمسطنن مسؤولنتها، عن قصف 
مغتصبتي "جنالت" و"تسالنم" ومواقع وقواعد عسكرنة جونة صهنوينة واسدود وبئر السبع و"اوفاكنم" 

صوارنخ  5قذائف هاون من العنار النثقنل و 4راد"، وصاروخ "غ 22(  بـ3-11و"اورنم"، النوم األحد )
102. 

وأضافت السرانا في بناٍن تمقى "المركز الفمسطنيي لإلعالم" يسخًة ميه، أن عدد الصوارنخ والقذائف التي 
صاروخ، مما تسبب بوقوع  100أطمقتها ميذ بدء العدوان الصهنويي عمى قطاع غزة وصل إلى أكنثر من 

 همع ودمارًا هائاًل لحق بالميازل والمدارس والممتمكات الصهنوينة. إصابات بجراح وحاالت
بدورها، أعميت ألونة الياصر صالح الدنن، الجياح العسكري لمجان المقاومة، أيها أطمقت عشرات القذائف، 

ممم وعسقالن بخمس صوارنخ "غراد" 130مبنية أيها استهدفت كنبوتس "تسوحر" بصاروخ كاتنوشا 
ي" بصاروخ ياصر المطور ومغتصبة "يتنفوت" بصاروخنن، حنث اعترف العدو بوقوع و"كنبوتس بئنر 

صوارنخ  4أضرار، ومدنية اسدود بصاروخي جراد وبئر السبع بصاروخ "غراد"، وقصف عسقالن بــ 
من جهتها، أعميت كتائب األيصار، الجياح العسكري لحركة  ومغتصبة "شاعر هينقف" بصاروخنن.

  تي "مفعكنم" وعسقالن بصاروخي أيصار.األحرار، قصف مغتصب
الجهاد »حركة أن  ،جنهان الحسنيييقاًل عن مراسمتها  القاهرة من 12/3/2012الحياة، لندن، وأضافت 
زناد « الجهاد«وقال يائب األمنن العام لـ« الرد عمى العدوان اإلسرائنمي»أكدت استمرارها في « اإلسالمي
إسرائنل »الفتًا إلى أن « عن تهدئة أو وقف إلطالق اليار أو وساطات ال حدنث»ايه « الحناة»اليخالة لـ 

هي التي بدأت في العدوان لذلك عمنها أن توقف عدوايها أواًل ويحن بعد ذلك يقنم الموقف ويدرس إمكان 
 «.وقف إطالق اليار

لعودة إلى أبمغيا المصرننن بأييا سيواصل هجماتيا ضد إسرائنل ويرفض كل محاوالت ا»وقال اليخالة 
يحن مستعدون لالستشهاد بشرف في حرب تشيها إسرائنل ولن يتراجع عمى رغم إدراكيا أن »وقال «. التهدئة

أنن هي كرامتيا وكنف يقبل بتهدئة مع العدو اآلن من دون أن »وتساءل «. منزان القوى لنس في مصمحتيا
 «.يرد عدوايه؟

التصعند اإلسرائنمي مستمر واالستهداف »أعمن أن  داود شهاب« الجهاد اإلسالمي»وكان المتحدث باسم 
مستمر وبالتالي يتعامل مع التصعند. ال اتصاالت طالما العدوان اإلسرائنمي متصاعد ونوقع ضحانا وال 

في غزة خالد البطش عمى أيه « الجهاد»كما شدد القنادي في «. مجال لمحدنث عن تهدئة في ظل العدوان
 االسرائنمي.« ي ظل العدوانال نمكن الحدنث عن تهدئة ف»
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 عمى غزة اإلسرائيميلوقف العدوان  األمنالتوجو لمجمس  العربينبيل عباس يبحث مع  
بحث الرئنس الفمسطنيي محمود عباس األحد مع األمنن العام لجامعة الدول العربنة " ولند عوض: -رام اهلل 

عدوان اإلسرائنمي المتواصل عمى غزة ميذ مساء الدولي لوقف ال األمنالتوجه لمجمس  إمكاينةيبنل العربي 
 شهندا وعشرات الجرحى. الجمعة والذي خمف 

الرئاسة الفمسطنينة األحد أن عباس أجرى اتصاال هاتفنا مع العربي  باسمأكد يبنل أبو ردنية الياطق فنما 
متواصل عمى قطاع غزة، بحنثا خالله إمكاينة التوجه إلى مجمس األمن الدولي لوقف العدوان اإلسرائنمي ال

 .اإلسرائنميكذلك لوقف العدوان  اتصاالتهاإن القنادة المصرنة تجري  إلىمشنر 
سمسمة اتصاالت مع المسؤولنن في مصر، واالتحاد األوروبي،  أجرىاتصاالته حنث  األحدوواصل عباس 

العدوان اإلسرائنمي عمى  والمجية الرباعنة، وأعطى تعمنماته لالتصال مع الجايب اإلسرائنمي مطالبا بوقف
 قطاع غزة.

وكان عباس طمب من رئنس المكتب السناسي لحماس خالد مشعل واألمنن العام لمجهاد اإلسالمي رمضان 
شمح في اتصاالت هاتفنة معهما التحرك لتنثبنت التهدئة في غزة وتفونت الفرصة عمى االحتالل اإلسرائنمي 

 ا عمى قطاع غزة.حتى ال تجد إسرائنل ذرنعة بتوسنع عدوايه
 //القدس العربي، لندن، 

 
 ىنية: جيود مصرية لوقف العدوان الصييوني عمى غزة 

أكد إسماعنل هينة، رئنس الحكومة الفمسطنينة، أن األشقاء في مصر نعممون عمى مدار الساعة من : غزة
(  تمقى "المركز -) األحدوقال هينة، في تصرنٍح  أجل وقف العدوان الصهنويي عمى قطاع غزة.

فإن موقف الفصائل إنجابي ونتحمى بالمسئولنة"،  -وبعد االتصاالت  -الفمسطنيي لإلعالم" يسخًة ميه، "إيه 
 مشددًا عمى أن الشعب الفمسطنيي عصي عمى االيكسار.

وطالب بوقف العدوان الصهنويي فورا، مؤكدا "أن االغتناالت التي تيفذها قوات االحتالل الصهنويي هي 
وقال إن اتصاالت تجري مع األشقاء في مصر من أجل التدخل لوضع  التي تفجر األوضاع في كل مرة".

  حد لهذه السناسة العدواينة التي نيتهجها االحتالل.
في سناق أخر أكد مكتب رئنس الوزراء أن هينة نتابع مع مصر أزمة الوقود وايقطاع التنار الكهربائي في 

 العدوان. غزة، خاصة في ظل استمرار
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 دويك: العدوان عمى غزة استيتار بالسمطة واستغالل ألوضاع مصرعزيز  

عزنز الدونك، رئنس المجمس التشرنعي الفمسطنيي  واألسنر في سجون االحتالل أنَّ العدوان  د.أكد : الخمنل
واستغالل ألوضاع الشقنقة مصر، وما تمر به من الصهنويي عمى غزة هو استهتار بالسمطة الفمسطنينة، 

وقال في تصرنح خاص من داخل األْسر لـ "المركز الفمسطنيي لإلعالم"  أوضاع قبل االيتخابات الرئاسنة.
( "المطموب من رئنس السمطة محمود عباس أن نتحمل مسؤولناته في انقاف العدوان، إن -) األحد

 كان متمسكا بالمفاوضات".



 
 

 

 

 

           1ص                                    0236العدد:                20/3/0220 اإلثنين التاريخ:

 
 أليهامع االحتالل  األمييونك أن عمى السمطة الفمسطنينة التوقف عن المقاءات السناسنة والتيسنق وأكد د

 بذلك "توفر الغطاء السناسي لمهجمات المتكررة عمى شعبيا".
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي أمام التصعيد اإلسرائيمي ضد غزةمشير المصري:  

أكد اليائب عن حركة حماس في المجمس التشرنعي الفمسطنيي مشنر المصري، أن : مراد فتحي -غزة 
المقاومة لن تقف مكتوفة األندي أمام التصعند اإلسرائنمي ضد قطاع غزة، داعًنا السمطة الفمسطنينة ومصر 

عمى حمانة الشعب الفمسطنيي  وقادة نثورات الربنع العربي إلى تحمل مسؤولناتها التارنخنة ليصرة غزة والعمل
ورأى أن الهدف اإلسرائنمي من التصعند األخنر ضد الفمسطنيننن هو العمل عمى  من العدوان اإلسرائنمي.

 .تغننر المعادلة القائمة عمى التهدئة المتبادلة إلى مرحمة عيوايها "القتل تحت التهدئة"
 //الشرق، الدوحة، 

 
 عمى غزةلموقف األمريكي من العدوان تندد باالفمسطينية السمطة  

يدنن ويستيكر تصرنحات "قال كبنر المفاوضنن الفمسطنيننن صائب عرنقات لإلذاعة الفمسطنينة : وكاالت
المتحدنثة باسم وزارة الخارجنة األمرنكنة، ويؤكد أن المطموب من الطرف األمرنكي هو إلزام إسرائنل بوقف 

عادة التهد إزاء تجدد ” قمقة جدا"وكايت واشيطن أعميت، أول أمس، أيها  ."ئةالعدوان عمى قطاع غزة وا 
 بالصوارنخ من القطاع.  "إسرائنل"العيف، واكتفت بإداية قصف 

 //الخميج، الشارقة، 
 
 تنفذ عمميات إعدام خارج القانون في غزة "إسرائيل" عشراوي: 
مسطنينة حيان عشراوي: "إن إسرائنل تيفذ عممنات قالت عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الف: رام اهلل 

إعدام خارج القايون في قطاع غزة، نرند ميها رئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنن يتيناهو استفزاز الجايب 
وأضافت: "إن فشل إسرائنل في افتعال  الفمسطنيي واستدراجه لمربع العيف وزعزعة االستقرار في الميطقة".

 نران دفعها إلى افتعال حمقة مفرغة من العيف في فمسطنن عمى مرأى ومسمع العالم".مواجهة عسكرنة في إ
 //قدس برس، 

 
 "التغيير واإلصالح": مواصمة السمطة االعتقاالت مع العدوان عمى غزة "أمر مشين"كتمة  

، استمرار حمالت ايتقدت كتمة "التغننر واإلصالح" البرلماينة في المجمس التشرنعي الفمسطنيي: رام اهلل
االعتقاالت واالستدعاءات السناسنة بحق المواطينن الفمسطنيننن في الضفة الغربنة المحتمة من قبل أجهزة 
أمن تابعة لمسمطة الفمسطنينة، معتبرًة أن منثل هذه الممارسات من شأيها أن تعّطل سنر عممنة المصالحة 

 وتوحند الصف الفمسطنيي.
(، "كيا ييتظر من السمطة الفمسطنينة /"قدس برس" يسخة عيه األحد ) وقالت الكتمة في بنان تمقت

بالضفة أن تسّنر المسنرات وتيظم االعتصامات لمتضامن مع أهميا في قطاع غزة ال أن تقوم أجهزتها 
 األمينة باختطاف المواطينن وزجهم في أقبنة التحقنق".



 
 

 

 

 

           6ص                                    0236العدد:                20/3/0220 اإلثنين التاريخ:

 //قدس برس، 
 
 الدولية لسكان غزةالزعنون يطالب بتوفير الحماية  

 أمسأدان رئنس المجمس الوطيي الفمسطنيي سمنم الزعيون بشدة في تصرنح صحفي : كمال زكارية -عمان 
العدوان اإلسرائنمي المتواصل عمى الشعب الفمسطنيي في قطاع غزة وطالب كافة الميظمات الدولنة وعمى 

هذا العدوان والضغط عمى إسرائنل لوقفه فورا وتحمل رأسها األمم المتحدة والهنئات البرلماينة الدولنة بإداية 
 مسؤولناتها حسب القايون الدولي بتوفنر الحمانة الدولنة لشعبيا الفمسطنيي من آلة القتل والدمار اإلسرائنمنة.

 //الدستور، عمان، 
 
 االحتالل يمنع النائب حامد البيتاوي من السفر إلى األردن لمعالج 

ت االحتالل اإلسرائنمي السماح لميائب في المجمس التشرنعي الفمسطنيي الشنخ حامد رفضت سمطا: يابمس
كما ذكر ابيه فضل البنتاوي  البنتاوي بالسفر إلى األردن إلجراء عممنة في القمب، دون أن تبرر سبب الميع

 لمراسل "قدس برس".
 //قدس برس، 

 
 دعم الشعب الفمسطينياألردن: السفير الفمسطيني يثمن جيود الممك في  

القنادة الفمسطنينة  إن "الدستور"اهلل خنري لـ قال السفنر الفمسطنيي في عمان عطا: كمال زكارية -عمان 
والمسنحنة والقدس الشرنف سواء كان في  اإلسالمنةتقدر الدور الهاشمي في رعانة وحمانة المقدسات 

عمى مستوى الدعم المادي واالعمار أو نة التصدي لممارسات وسناسات االحتالل في المحافل الدول
في المدنية  األخرىالدنينة والتارنخنة  واألماكنالمبارك وقبة الصخرة المشرفة  األقصىالمتواصل لممسجد 

 المقدسة.
 //الدستور، عمان، 

 
 الرد عمى جرائم االحتالل ولجمو المقاومةأسامة حمدان: من حق  12

ول العالقات الدولنة في حركة حماس أسامة حمدان إن االحتالل اإلسرائنمي أحمد المبابندي: قال مسؤ  -غزة
نحاول تصدنر أزماته الداخمنة من خالل زنادة وتنرة التصعند ضد قطاع غزة، مؤكدًا حق المقاومة 

 الفمسطنينة في الرد عمى جرائم االحتالل ولجمه. 
االحتالل بتصعنده ضد قطاع غزة، وقمل  وشكك حمدان في تصرنح خاص بـ"فمسطنن أون النن" في استمرار

من أهمنة تصرنحات قادة االحتالل حول استمرار العممنات العسكرنة واغتنال قادة المقاومة الفمسطنينة، 
ظهار )اسرائنل( وكأيها لم تتأنثر برد المقاومة الفمسطنينة.   موضحًا أيها محاولة اسرائنمنة لممكابرة وا 

ة في ظل األوضاع الراهية الخوض في عممنة عسكرنة عمى غرار الحرب وأكد أن ")إسرائنل( غنر مستعد
األخنرة ضد قطاع غزة"، مشنرًا إلى وجود أكنثر من ممنون مستوطن نعنشون في المالجئ ميذ بدانة التصعند 
عمى قطاع غزة، وشمل الحناة النومنة في المستوطيات اإلسرائنمنة بفعل ضربات وصوارنخ المقاومة 

 الفمسطنينة. 
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وشدد حمدان عمى حق المقاومة الفمسطنينة في الدفاع عن الشعب الفمسطنيي وعن قناداتها والنثأر لدماء 
األبرناء الذنن قتموا دون سبب أو وجه حق، مضنفًا أن "فصائل المقاومة لن تقف مكتوفة األندي أمام جرائم 

 االحتالل ضد الشعب الفمسطنيي". 
ضغوطًا داخمنة تمارس عمى حكومة بينامنن يتيناهو لوقف التصعند  وأشار القنادي في حماس إلى أن هياك

ضد قطاع غزة، موضحًا أن الجبهة الداخمنة االسرائنمنة مفككة وضعنفة وال تمتمك القدرة عمى الصمود أمام 
 ضربات المقاومة الفمسطنينة. 

غزة، موضحًا أن مصر  وقال حمدان إن هياك جهودًا مستمرة تُبذل لوقف التصعند اإلسرائنمي عمى قطاع
 تمعب دورًا بارزًا إلجبار )إسرائنل( عمى التهدئة والعودة إلى ما قبل التصعند. 

وأضاف أن هياك العدند من الرسائل التي وجهت لـ)إسرائنل( من عدة جهات عربنة ودولنة فحواها أن 
 قمق لحكومة االحتالل.  الميطقة غنر مستعدة ألي وقاحة إسرائنمنة، مؤكدًا أن تمك الرسائل باتت مصدر

وعن موقف رئنس السطمة محمود عباس من التصعند اإلسرائنمي ضد قطاع غزة، قال حمدان:" إن عباس 
ال نستطنع البقاء متفرجًا عمى معاياة قطاع غزة، وأن نغض الطرف عن هذا التصعند خاصة بعد اتفاق 

 المصالحة". 
د قطاع غزة بـ"الخجول وغنر الصرنح" بسبب ووصف حمدان موقف عباس من التصعند االسرائنمي ض

الرسالة التي نُعدها فرنق السمطة في رام اهلل حول مسار عممنة التسونة والتي نيوي تقدنمها لحكومة االحتالل 
 في األنام القادمة، مضنفًا أيه )عباس( ال نرند إقحام يفسه بأي أجواء تؤدي إلى فشل ورقته السناسنة.

 11/3/2012فمسطين اون الين، 
 

 أبو مجاىد لـ"قدس برس": لجان المقاومة ستخفي ىوية قائدىا الجديد 13
غزة: أكد الياطق باسم لجان المقاومة الشعبنة، "أبو مجاهد" أن تيظنمه قرر بشكل رسمي ويهائي عدم 

 .اإلعالن عن هونة األمنن العام الجدند الذي سنخمف األمنن العام الشهند زهنر القنسي، حفاظا عمى حناته
وقال"أبو مجاهد" لـ "قدس برس": "أن إخفاء هونة القائد الجدند )األمنن العام( تأتي لممحافظة عمى القنادة في 

 ظل تغول وصمف إسرائنمي بمغ أبعد حد، وحتى ال نكون لقمة سائغة لهذا المحتل الغاشم".
 11/3/2012قدس برس، 

 
 إلى المستشفى حماس: نقل معتقل سياسي مضرب عن الطعام في سجون السمطة 14

رام اهلل: أفادت حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" بيقل أحد أيصارها، المعتقمنن في سجون األجهزة األمينة 
التابعة لمسمطة الفمسطنينة بالضفة الغربنة، إلى المستشفى جراء تدهور وضعه الصحي، ال سنما وأيه 

 نخوض إضراًبا مفتوًحا عن الطعام احتجاًجا عمى اعتقاله.
(: "إن المعتقل السناسي 11/3وقالت الحركة، في بنان صحفي تمقت "قدس برس" يسخة عيه النوم األحد )

عاًما( من مدنية الخمنل )جيوب الضفة الغربنة(، نواصل إضراًبا مفتوًحا عن الطعام  24أيس أبو مرخنة )
خابرات، عمى الرغم من ميذ ما نزند عن أسبوع احتجاًجا عمى استمرار اعتقاله التعسفي في سجون الم

 صدور قرار باإلفراج عيه من المحكمة الفمسطنينة العمنا.
 11/3/2012قدس برس، 
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 قوات دولية لحماية الفمسطينيين في غزة باستقدامقيادي في فتح يطالب  15
ايتقد عضو المجمس النثوري لحركة التحرنر الوطيي الفمسطنيي "فتح" زناد أبو عنن التصعند  رام اهلل:

ائنمي ضد الفمسطنيننن في قطاع غزة، ووصفه بأيه "عمل همجي بربري"، قال بأيه نستهدف المديننن اإلسر 
ونرقى إلى مستوى ارتكاب المجازر، ودعا إلى المطالبة باستقدام قوات دولنة لحمانة الشعب الفمسطنيي من 

 العدوان اإلسرائنمي المستمر.
ى ضرورة وحدة الصف الفمسطنيي لمواجهة وشدد أبو عنن في تصرنحات خاصة لـ "قدس برس" عم

االحتالل والكف عن التراشق الفمسطنيي ـ الفمسطنيي، وقال: "ما نجري من تصعند إسرائنمي ضد أهميا في 
قطاع غزة، نستوجب ميا يحن الفمسطنيننن إيهاء حالة االيقسام فورا لمواجهة االحتالل، والطمب من جامعة 

حمانة الشعب الفمسطنيي، إذ ال نمكن أن تستمر إسرائنل في استهداف الدول العربنة واألمم المتحدة ل
 الفمسطنيننن عمى مرأى من العالم أجمع".

وتابع القنادي في "فتح": "أعتقد أن عمى اإلخوة في "حماس" عدم تحونل وجهة الصراع من مواجهة مع 
ل السناسي والتيسنق األميي، االحتالل إلى صراع فمسطنيي ـ فمسطنيي، من خالل اتهام السمطة باالعتقا

فالجمنع ندرك أن "حماس" تسعى بكل امكاياتها لمالحقة الذنن نطمقون الصوارنخ وطمبت من الجايب 
المصري المساعدة إلقياع هؤالء بالتوقف عن ذلك، لكييا ال يرند تحونل المعركة إلى الداخل، عمى الشعب 

 مة الشعب الفمسطنيي وحمانته".الفمسطنيي أن نتوحد التخاذ القرارات الصحنحة لخد
 11/3/2012قدس برس، 

 
 األحمد: عدوان "إسرائيل" عمى غزة ىدفو خمط األوراق عمى صعيدي المصالحة والمفاوضاتعزام  16

اعتبر عضو المجية المركزنة لحركة التحرنر الوطيي الفمسطنيي "فتح"، مفوض العالقات الدولنة رام اهلل: 
ايها عمى قطاع غزة نهدف إلى خمط األوراق لمحنمولة دون تحقنق تقدم في عزام األحمد، شن إسرائنل عدو 

 عممنة السالم، وضرب تحقنق المصالحة الوطينة عمى األرض. 
( لـ "صوت فمسطنن"، من هذه السناسة، التي وصفها بـ 11/3وحذر األحمد في تصرنحات له النوم األحد )
ورة عدم إعطاء إسرائنل الذرائع لمواصمة عدوايها الغاشم عمى "النثابتة" في العقل اإلسرائنمي، مشددًا عمى ضر 

 القطاع، مطالبًا كافة الفصائل والقوى بالوقوف صفًا واحدًا لمواجهة سناسات اإلحتالل العدواينة. 
وأكد األحمد أن القنادة تجري إتصاالتها مع كافة األطراف العربنة والدولنة واألمم المتحدة لمضغط عمى 

ف عدوايها الغاشم عمى قطاع غزة، إضافة إلتصاالت مع أمياء العامنن لمفصائل، لتنثبنت إسرائنل لوق
 التهدئة.

وحول المصالحة، أوضح عضو المجية المركزنة، أن المطموب اآلن من حركة "حماس" السماح لمجية 
من إتفاق  اإليتخابات المركزنة بالعمل في القطاع لتحدنث السجل اإليتخابي، إضافة إلى إعالن موقفها

الدوحة وتشكنل حكومة التوافق الوطينة برئاسة الرئنس محمود عباس، وذلك بعد إيتهاء المهمة التي قال بأن 
 "حماس" طمبتها بخصوص بحث تشكنمة الحكومة.

 11/3/2012قدس برس، 
 

 يديعوت: صواريخ الفصائل الفمسطينية تطال بئر السبع 17
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قذنفة صاروخنة عمى تجمعات اسرائنمنة جيوب  30أكنثر من  أكد الجنش االسرائنمي، النوم األحد، سقوط
إسرائنل. وذكرت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" االسرائنمنة عمى موقعها االلكترويي، أن "سكان الجيوب 
نعايون من قمق متزاند بعد سقوط عدة قذائف صاروخنة رغم القبة الحدندة". وأضافت أن قذنفة صاروخنة 

ميزاًل. وبعد وقت قصنر  25بئر السبع السكينة، ما تسبب في أضرار عمى  سقطت في أحد أحناء مدنية
 ضرب صاروخ آخر مؤسسة تعمنمنة في المدنية. ولم ترد تقارنر عن إصابات، بنيما ألحقت أضرار مادنة. 

 11/3/2012، 48عرب
 
 األسير عباس السيد: أسرى العزل سيخوضون اإلضراب إلنياء معاناتيم 18

مؤبًدا، الذي نقبع في العزل االيفرادي في سجن "جمبوع"  35قائد عباس السند المحكوم غزة: بعث األسنر ال
الصهنويي، رسالة إلى المقاومة الفمسطنينة وكل المتضامينن والداعمنن لقضنة األسرى، نحنثهم فنها عمى 

ف سناسة التحرك الفوري والعاجل من أجل العمل عمى إيهاء معاياة األسرى المعزولنن، والعمل عمى وق
 العزل االيفرادي التي تتبعها سمطات االحتالل.

(، وتمقى "المركز الفمسطنيي 3-11وطالب األسنر السند، في رسالة وصمت وزارة األسرى بغزة النوم األحد )
لإلعالم" يسخًة ميها، "األشقاء المصرنن الذنن ابرموا صفقة "وفاء األحرار" العمل عمى إخراج األسرى 

 اعتبار أيهم جزء ال نتجزأ من الصفقة، المعزولنن عمى 
 11/3/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 لبنان: حركة الجياد تنظم مسيرة في مخيم الجميل في بعمبك استنكار لالعتداءات عمى غزة 19

مسنرة في مخنم الجمنل الفمسطنيي في بعمبك، استيكارا لالعتداءات عمى « حركة الجهاد االسالمي»يظمت 
مواجهة الباطل المتمنثل »في مخنم الجمنل ابو عالء سحونل كممة أكد فنها « الجهاد»قى مسؤول غزة. وأل

سالمهم  «.بالمتأمركنن والمتصهنينن المتسترنن وراء عروبتهم وا 
 12/3/2012السفير، بيروت، 

 
 
 
 
 

 فتح حوار مع الشباب العربي لمترويج لمسالمل"فيس بوك" عمى  صفحتو يطمقبيريز  02
االســرائنمي، شــنمعون بنرنــز، بالتوجــه إلــى مقــر شــركة "فــنس بــوك" الرئنســي فــي الوالنــات المتحــدة  قــام الــرئنس

، وفـــق مـــا يشـــرت صـــحنفة "لـــوس أيجمـــوس تـــانمز"، حنـــث التقـــى 1021مـــارس/ آذار  7األمرنكنـــة، النثالنثـــاء، 
 مؤسس الشركة مارك زوكربنرج.

ؤسسـي الموقـع، عـن إطـالق صـفحته الخاصـة وقد أعمن بنرنز عبر بث إلكترويي مباشر لمقاء الذي جمعه بم
عمــى موقــع التواصــل االجتمــاعي "الفــنس بــوك"، زاعمــا أيــه نــود مــن خاللهــا فــتح حــوار مــع الشــباب العربــي 

 لمترونج لمسالم، عمى حد قوله.
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وردا عمى سؤال حول ما نمكن أن نفعمه موقع "فنس بـوك" لـدعم السـالم فـي الشـرق األوسـط، قـال بنرنـز: "مـا 
 ه هو إقياع الياس بأيه ال نوجد سبب لنكره بعضهم بعضا".تقومون ب

 20/3/0220، 26عرب 
 

 المقاومة في قطاع غزةنتنياىو ييدد بمواصمة استيداف  02
التصــعند العســكري الحاصــل »قــال رئــنس الحكومــة اإلســرائنمنة بينــامنن يتينــاهو إن : أســعد تمحمــي -الياصــرة 

ــه ــنثمن»ن الجــنش اإلســرائنمي ، متوعــدًا بــأ«فــي قطــاع غــزة مــا زال فــي أوج  الجهــاد »مــن « سنواصــل جبانــة ال
الـنثمن البـاهظ «، وتبـاهى بــ«وسنواصل ضـرباته القونـة وفـق مـا تقتضـنه الضـرورة»في قطاع غزة « اإلسالمي

 «.الذي جبته إسرائنل حتى اآلن
عالمنة أن نتطـور التصـعند العسـكري الحاصـل فـي القطـاع إلـى حـرب إسـر  ائنمنة واستبعدت أوساط عسكرنة وا 

 «.طالما ال تقع ضحانا باألرواح في أوساط المديننن اإلسرائنمننن»عمى القطاع 
وقــال يتينــاهو فــي مســتهل االجتمــاع األســبوعي لحكومتــه أمــس إن التصــعند الحاصــل نعــود إلــى قنــام الجــنش 

نـرة. وتحـرك بتصفنة كبنر المخربنن الذي كان في أوج التخطنط لعممنات تفجنرنـة كنث»اإلسرائنمي نوم الجمعة 
«. الجــنش اإلســرائنمي لنشــّوش التخطــنط لتيفنــذ الهجــوم مــا أدى إلــى جولــة مــن العيــف مــع الجهــاد اإلســالمي

مــا زليــا يتحســب مــن هجــوم مســمح مــن هيــاك )القطــاع( أصــدرت تعمنمــاتي إلغــالق الحــدود مــع »وأضــاف: 
 «.مصر

، وتعهـد االهتمـام بتزونـد بمـدات «ا جنـداً أنثبتت يفسـه»الدفاعنة « القبة الحدند»وأشار يتيناهو إلى أن ميظومة 
يحـــن يتخـــذ كـــل اإلجـــراءات الدفاعنـــة ويســـتخدم أنضـــًا القـــوة »أخـــرى ببطارنـــات إضـــافنة فـــي األشـــهر القرنبـــة 

 «.الهجومنة وسيتغمب عمى التهدندات حوليا
 20/3/0220الحياة، لندن، 

 
 : لن نرضى بوجود إيران نووية"القناة العاشرةلـ" نتنياىو 00

عاشــرة: صــّرح رئــنس الــوزراء اإلســرائنمي بينــامنن يتينــاهو مســاء النــوم الســبت خــالل مقابمــة أجراهــا مــع القيــاة ال
القيـاة العاشــرة فـي التمفزنــون اإلسـرائنمي بــأن الهجـوم عمــى إنــران لـن نكــون فـي غضــون أنـام أو أســابنع، ولكيــه 

تـم حـل الموضـوع بـالطرق أنضًا لـن نكـون فـي غضـون سـينن. وأوضـح يتينـاهو بأيـه سـنكون سـعندًا فـي حـال 
 السممنة وقررت إنران إلغاء بريامجها اليووي.

وقـال يتينــاهو: "إذا يجحـت العقوبــات والدبموماسـنة والضــغوط عمـى إنــران، فـإن ذلــك جنـد. ولكييــا غنـر قــادرنن 
امج عمى معرفة ذلك، ويحن يستطنع القول فقط بأييا لن يقبل بوجود إنران يوونة". وأكد يتيناهو عمى أن البري

اليووي اإلنرايي ُنمنثل خطرًا وجودنًا نتهدد دولة إسرائنل. وقال: "إن هذا وضع من واجبيا ومسؤولنتيا وحقيا أن 
 يميعه".

 22/3/0220مركز دراسات الشرق األوسط، 
 

 في قطاع غزة ليبرمان عمى خمفية ىذا التصعيد الحربيو تنافس خفي بين نتنياىو  03
بـنن يتينـاهو ووزنـر خارجنتـه لنبرمـان، عمـى خمفنـة « تيـافس خفـي»لـى أشارت مصادر سناسنة في تل أبنـب إ

صــباح أمــس، أيــه فــي حــال « اإلذاعــة العبرنــة»هــذا التصــعند الحربــي. فقــد اعتبــر لنبرمــان، فــي حــدنث مــع 
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لعممنـات برنـة، فـإن هـذه العممنـات لـن تكـون مجدنـة مـا لـم نـتم تحدنـد هـدف هـذه العممنـات مسـبقا، « الخروج»
 -مــاس والقضــاء عمــى البينــة التحتنــة لهــا فــي قطــاع غــزة. واســتذكر لنبرمــان أن هــذا الهــدف بإســقاط حركــة ح
هـــو واحـــد مـــن األهـــداف الرئنســـنة المعميـــة لمحكومـــة الحالنـــة، والـــذي تـــم االتفـــاق عمنـــه فـــي  -إســـقاط حمـــاس 

 االئتالف الحكومي.
شؤون العسـكرنة فـي الصـحافة لكن تصرنحات لنبرمان تشنر في الوقت ذاته، وفق ما قاله عدد من مراسمي ال

بنن رئنس الحكومة يتيناهو ووزنر الدفاع باراك من جهة، وبنن لنبرمان من « اتفاق»العبرنة، إلى عدم وجود 
جهة نثاينة، مرجحنن أن باراك ويتيناهو نسعنان، حالنا، إلى تصعند محـدود األمـد نهـدف أساسـا إلـى الضـغط 

كل أكنثـــر فعالنـــة لوقـــف الهجمـــات التـــي تيفـــذها ميظمـــات عمــى حركـــة حمـــاس وحممهـــا عمـــى العمـــل جـــدنا وبشــ
، أفي سخاروف، فإن «هآرتس»وبحسب المحمل في صحنفة «. الجهاد اإلسالمي»فمسطنينة في القطاع منثل 

حماس تدرك أيها في وضع حرج، فهي ترند البقـاء فـي الحكـم ومواصـمة لعـب دور المقاومـة فـي ذات الوقـت، 
نمنة في حال رضوخ حماس لها، من شأيها أن تظهـر أن حمـاس تخمـت عـن في المقابل فإن الضغوط اإلسرائ

المقاومة وأخذت يفس الدور الذي لعبته السمطة الفمسطنينة فـي كـبح العممنـات ضـد إسـرائنل والتيسـنق األميـي 
معها، وهذا ما دفع الحركة إلى توجنه وفد إلى القاهرة ومطالبة الجايب المصري بالتدخل لمتوصـل إلـى تهدئـة 

 ع إسرائنل.م
 20/3/0220الشرق األوسط، لندن، 

 
 راك خالل جولة لو في الجنوب: جولة التصعيد لن تنتيي قريباً اب 02

راك خــالل الســاعات األخنــرة مــع اتحــادث وزنــر األمــن اإلســرائنمي إنهــود بــ: عــامري يحمنــاس - القيــاة العاشــرة
مـن لرؤسـاء المسـتوطيات، فـي صـنغة رؤساء السمطات المحمنة في الجيـوب وشـد عمـى أنـدنهم. وأكـد وزنـر األ

مشابهة لكالم رئنس الوزراء يتيناهو، بـأن بـأن الحكومـة سـتعمل عمـى تطـونر قـدرات ميظومـة القبـة الحدندنـة. 
وخــالل جولــة لــه فــي الجيــوب وعيــد بطارنــة لميظومــة القبــة الحدندنــة بــالقرب مــن أشــدود تحــدث بــراك ممتــدحًا 

يمــا ميحــت حرنــة ميظومــة القبــة الحدندنــة: "إن الميظومــة  لــم ُتغنــر فقــط يمــط الــدفاع عــن مــواطيي إســرائنل، وا 
 العمل لممستوننن السناسي والعسكري في تعامميا مع التهدندات".

وقـــد أوضـــح بـــراك بأيـــه نيـــوي توســـنع دائـــرة عمـــل الميظومـــة، وقـــال: "إن هـــذا األمـــر سنســـتغرق ســـينن ولكيـــه 
كنمـو متـر نجـب أن  80ات التـي تقـع عمـى بعـد ضروري". كما أطمع بـراك الصـحفننن عمـى أن كـل المسـتوطي

 تبقى محافظة عمى النقظة، وأن النقظة الحتمال وقوع تفجنر ال زالت قائمة.
 22/3/0220مركز دراسات الشرق األوسط، 

 
 ليبرمان وفنان إسرائيمي يدرسان تنظيم ميرجان غنائي لدعم المعارضة السورية 02

ة اإلســرائنمنة بموجــب تعمنمــات مــن الــوزنر أفنغــدور لنبرمــان )نــو بــي اي(: تــدرس وزارة الخارجنــ - تــل أبنــب
اقتراحا طرحه المغيي اإلسرائنمي أركادي دوخنن نقضي بتيظنم مهرجـان غيـائي نرصـد رنعـه لـدعم المعارضـة 

 والمتمردنن في سورنا.
مهرجان وقالت صحنفة )هآرتس( األحد إن دوخنن توجه إلى لنبرمان قبل عدة أنام طالبا مساعدته في تيظنم 

لموســنقى الــروك أيــد رول فــي إســرائنل وأن نــتم تحونــل رنعـــه إلــى "المتمــردنن فــي ســورنا لغــرض شــراء مـــواد 
ويقمـت الصـحنفة عـن مصـدر رفنـع المسـتوى فـي وزارة الخارجنـة اإلسـرائنمنة قولـه إن لنبرمـان  غذائنة وأدونـة".
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حممـة أوسـع لمتعبنـر عـن دعـم إسـرائنمي  وكبار المسؤولنن في الوزارة ندرسون الفكرة بشكل إنجابي وكجزء مـن
 معمن "لمتمرد ضد )الرئنس السوري بشار( األسد والتيدند بالمجزرة التي نيفذها اليظام السوري".

وقالت الصحنفة أن مكتب لنبرمان لم نرفض االقتراح الذي تم تحونمه لعيانة الجهات المهينة في الـوزارة التـي 
رتس( إلـــى أن "المتمـــردنن" فـــي ســـورنا رفضـــوا اقتـــراح لنبرمـــان بيقـــل وأشـــارت )هـــآ تتـــابع الموضـــوع الســـوري.

 مساعدات إيساينة إلى سورنا عن طرنق الصمنب األحمر الدولي.
ونيضــم لنبرمــان بــذلك إلــى رئــنس الموســاد الســابق، مئنــر داغــان، الــذي تبــاكى عمــى الشــعب الســوري وطالــب 

، اليائــب آفــي دنختــر، مــن حــزب كادنمــا المعــارض، دولتــه بمــد نــد العــون لــه، وفــي األنــام األخنــرة تطــوع أنضــا
والرئنس األسبق لجهاز األمن العام )الشاباك( ويشـر تسـجنال مرئنـا وصـوتنا عمـى )نوتنـوب( شـن فنـه هجومـا 
سافرا عمى الرئنس األسد، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جمنع الوسائل من أجل إسقاط الرئنس األسد أليه 

 .م ضد اإليساينةُنيفذ جرائم حرب وجرائ
 20/3/0220القدس العربي، لندن، 

 
 الحكومة اإلسرائيمية توقع اتفاقا مع المستوطنين لتحريك "ميغرون" كيمومترين 08

كشــف موقــع "نــدنعوت أحرويــوت" صــباح النــوم، االنثيــنن، اليقــاب عــن توقنــع اتفــاق بــنن الحكومــة اإلســرائنمنة 
مح لهـــم الحكومـــة بموجبـــه بيقـــل البـــؤرة االســـتنطاينة أمــس وبـــنن مســـتوطيي "منجـــرون" عمـــى اتفـــاق تســـونة تســـ

"منجـرون" مــن موقعهـا الحــالي المقــام عمـى أراض فمســطنينة خاصـة، مقابــل قنــام الحكومـة اإلســرائنمنة بتســرنع 
إجــراءات تخطــنط وبيــاء ليقــل البــؤرة االســتنطاينة إلــى تمــة مجــاورة عمــى أن تقــام عمنهــا بنــوت نثابتــة وتحظــى 

 االحتالل. باعتراف رسمي من سمطات
كـم عـن الموقـع الحـالي، كمـا لـن تقـوم الحكومـة  1وبحسب االتفاقنـة فإيـه سـنتم يقـل المسـتوطية إلـى تمـة تبعـد 

 اإلسرائنمنة بموجب االتفاق بإزالة البنوت من المكان إلى أن تبت المحكمة بهونة أصحاب األرض.
 20/3/0220، 26عرب 

 
 غزةقطاع اخل مركبتو العسكرية بالقرب من جندي اسرائيمي وجد ميتا د اإلسرائيمي: جيشال 01

سمحت الرقابة االسرائنمنة بيشر اكتشاف جنثة جيدي اسرائنمي وجد صـباح النـوم االحـد، منتـا : القدس المحتمة
 داخل مركبته العسكرنة من طراز "سفارون" في ميطقة قرنبة من حدود قطاع غزة.

ي داخل المركبة بايتظار قوة عسكرنة خرجت لنمـة وحسب جنش االحتالل كان الجيدي نقوم بدور السائق وبق
 االحد لتيفنذ عممنة سرنة بالقرب من حدود القطاع. -السبت

وتشتبه جهات التحقنق بيوم الجيدي داخل المركبة المحصية فنما بقي المحرك دائرا "شغال" ما ننثنر االعتقـاد 
 بان غازات سامة تسربت الى داخل المركبة تسببت بموته

 22/3/0220اإلخبارية،  وكالة سما
 

 والدولة تخضع لمعرب : سنتظاىر في الناصرة قريبا"ميخائيل بن آري"عضو الكنيست  06
قــال عضــو الكينســت النمنيــي، منخائنــل بــن آري، مســاء النــوم، إن النمــنن الفاشــنمن أتبــاع مــارزل، ســنقدمون 

 عمى التظاهر من جدند قرنبا في الياصرة.



 
 

 

 

 

           22ص                                    0236العدد:                20/3/0220 اإلثنين التاريخ:

ر ميــع الشــرطة لقطعــان النمــنن العيصــري مــن تيظــنم مظــاهرة تســتهدف وجــاءت تصــرنحات بــن آري هــذه، إنثــ
التجمع الوطن الدنموقراطي واليائب حينن زعبـي فـي الياصـرة، وذلـك بعـد ميحهـا تصـرنحا لهـم بـذلك، مـا أدى 
إلــى اســتغالل بــن آري لحصــايته البرلماينــة، والــدخول وحــده فــي ســنارة مصــفحة بحراســة قــوات كبنــرة جــدا مــن 

تعربنن متسمال فـي إلـى أحـد أحنـاء الياصـرة بشـكل سـري وسـرنع لمـدة عشـرنن دقنقـة، وهـو نرفـع الشرطة والمس
 عمم إسرائنل.

واعتبر بن آري أن ميع التظاهرة أمر من الشرطة أمر "معنب ومخجل" وأضاف: " الدولة تخضع لمعـرب فـي 
صــرة، ويحــن طبعــا ســيقوم غــزة، وكــذلك لمعــرب فــي الياصــرة.. ال نمكــن اعتبــار هــذه الجولــة القصــنرة فــي اليا

 بالوصول إلى هيا من جدند ليتظاهر."
 20/3/0220، 26عرب 

 
 سنبقى متيقظين لمعممية القيسيو  مريدور: ال حاجة لعممية برية اآلن في قطاع غزة 06

قـال دان مرنـدور وزنـر االسـتخبارات اإلسـرائنمنة واليائـب األول لـرئنس الـوزراء االسـرائنمي إيـه : القدس المحتمة
جــة حتــى اآلن لمــدخول فــي توغــل بــري إلــى قطــاع غــزة)..( مؤكــًدا أيــه "ال مفــر مــن الــدفاع والهجــوم فــي ال حا

 يفس الوقت" عمى حد وصفه.
وأضـاف مرنــدور "مـن الواضــح أييــا يفضـل إجــراء حممــة بأقـل ضــرر لقواتيـا، ولكــن يحــن عمـى اســتعداد لجمنــع 

 ة".االحتماالت، وفي الوقت الحاضر لنست هياك حاجة لعممنة برن
وزعم قائال:"عمى الرغم من اغتنال أمنن عام لجان المقاومة الشعبنة زهنر القنسي إال  ايه لـم نـتم بعـد إحبـاط 

 العممنة الضخمة التي خطط لها وعمل عمنها جاهدا قبل اغتناله" 
 22/3/0220وكالة سما اإلخبارية، 

 
 غزة لمصرقطاع وزير إسرائيمي يطالب بتسميم مسؤولية  32

الهور: طالب وزنر إسرائنمي نوم أمس بالده لإلعالن عن ايفصال كامل عن قطاع غزة، ويقل أشرف  -غزة 
 المسؤولنة عن القطاع لمصر.

ويقمت اإلذاعة اإلسرائنمنة عن هذا الوزنر قوله في أعقاب موجة التصعند الحالنة التي نشهدها القطاع 'نجب 
غالق المعابر ويقل الم  سؤولنة المدينة عيه إلى السمطات المصرنة'.االيفصال بشكل مطمق عن غزة، وا 

ورأى ايه من غنر المقبول ان تواصل إسرائنل إمداد قطاع غزة بالسمع والميتوجـات، وتتحمـل المسـؤولنة عمـى 
 أوضاع المديننن فنه حسب ما تراه دول العالم'.

ساينة والمرضي شمال ونرتبط قطاع غزة بمعبر تجاري مع إسرائنل جيوب القطاع، وآخر لمرور الحاالت اإلي
من القطاع بشـكل أحـادي حصـارًا محكمـًا عمـى غـزة  1002القطاع، وتفرض إسرائنل التي ايسحبت في العام 

 نطول البحر أنضا، تميع بموجبه السماح بدخول العدند من السمع.
 ونرتبط القطاع مع مصر بمعبر رفح أقصى جيوب القطاع، وهو معبر مخصص فقط لسفر األفراد.

 20/3/0220العربي، لندن، القدس 
 

 "إسرائيل"سيواصل الرد بقوة عمى إطالق أي قذيفة عمى  اإلسرائيميالجيش  :غانتس 32



 
 

 

 

 

           28ص                                    0236العدد:                20/3/0220 اإلثنين التاريخ:

وأعمن رئنس هنئة أركان الجنش الجيرال بنيي غايتس ظهر أمس إيه ميـذ ظهـر الجمعـة تـم إطـالق أكنثـر مـن 
لكـن ميظومـة »طق مأهولـة ميهـا كايـت موجهـة لميـا 10قذنفة صاروخنة عمى مدن جيوب إسرائنل وأن  210

 «.القبة الحدند اعترضتها بيجاح
«. الجــنش أظهــر قــدرات دقنقــة وسنواصــل الــرد بقــوة هائمــة عمــى إطــالق أي قذنفــة عمــى إســرائنل»وأضــاف أن 
حمــاس وســائر ميظمــات اإلرهــاب تواصــل التســمح عمــى يحــو مقمــق وهــذا مــا يتابعــه. لســيا معينــنن »وتــابع أن 

 «.اس صاحب السنادة عمى غزةبالتصعند لكييا يرى في حم
لميظومـــة القبـــة الحدنـــد، إســـرائنمنة الصـــيع، فـــي « اليجـــاح الميقطـــع اليظنـــر»وأبـــرزت وســـائل اإلعـــالم العبرنـــة 

 في المئة من الصوارنخ الفمسطنينة التي أطمقت يحو مياطق إسرائنمنة مأهولة بالسكان. 00اعتراض 
نكس فنشـمان أن التصـعند الحاصـل لـم نكـن متوقعـًا أل« ندنعوت أحرويوت»وكتب المحمل العسكري لصحنفة 

« قــــام بيصــــب مكمــــن»مــــن جايــــب إســــرائنل. وأضــــاف أن الجــــنش اإلســــرائنمي « كــــان مخططــــاً »مســــبقًا بــــل 
الــنثالث المتــوافرة لــدى الجــنش وغطــى « القبــة الحدنــد»واالســتعداد جنــدًا ألنــام عــدة لمتصــعند، فيشــر  بطارنــات 

فجــاءت اليتــائج مطابقــة لهــذه االســتعدادات، »ن الطــائرات المتيوعــة، ســماء جيــوب إســرائنل بميظومــة مكنثفــة مــ
ــل قصــف «. وباســتنثياء إصــابات طفنفــة، لــم تقــع خســائر بــاألرواح أو الممتمكــات وزاد أيــه فقــط فــي حــال تواص 

التــي حــددتها إســرائنل ليفســها فــإن المســتوى « امتصــاص الضــربة»المــدن اإلســرائنمنة عمــى يحــو نتعــدى درجــة 
 يح الجنش الضوء األخضر لتوسنع عممناته بما في ذلك القنام بعممنة برنة.السناسي سنم

 20/3/0220الحياة، لندن، 
 

 غزةقطاع تدعو االمم المتحدة الى التحرك لوقف اطالق صواريخ من  "اسرائيل" 30
دعت اسرائنل مجمس االمن الدولي الى التحرك لوقف اطالق الصوارنخ من غزة، وذلك عشنة اجتمـاع لمجيـة 

 لمسالم في الشرق االوسط.  لرباعنةا
وايتقدت اسرائنل في رسالة وجهتها الى مجمس االمن الدولي ما اعتبرته تقصنرا في الرد الـدولي عمـى اطـالق 

 الصوارنخ من غزة، داعنة الى اتخاذ "كل االجراءات الالزمة" لحمانة المديننن.
فـي الشـرق االوسـط، والتـي تضـم الوالنـات المتحـدة  نشار الى ايه مـن المقـرر ان تعقـد المجيـة الرباعنـة لمسـالم

 وروســنا واالتحــاد االوروبــي واالمــم المتحــدة، اجتماعــا عمــى مســتوى رفنــع النــوم االنثيــنن هــو االول ميــذ انمــول/
 سبتمبر الماضي.

صـاروخا، مـن بنيهـا  220واشار يائب السفنر االسرائنمي في االمم المتحدة هاننم وكسـمان الـى ان اكنثـر مـن 
 الماضنة. 84صاروخ غراد، اطمقت عمى اسرائنل في الساعات الـ 80ر من اكنث

وحممت اسرائنل حماس التي تسنطر عمى قطاع غزة "المسـؤولنة الكاممـة عـن الهجمـات التـي تشـن مـن قطـاع 
 غزة".

 20/3/0220ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 
 

 في تغيير نظام طيران : ضرب إيران "فكرة غبية" والتكتيك األنسب يكمنداغان 33
، مطالبـًا "فكـرة غبنـة" إنـرانضـربة عسـكرنة صـهنوينة ضـد  السـابق، مـائنر داغـان، أنّ  "الموسـاد"رئنس اعتبر 

التكتنـك األيسـب  إلـى أنّ  ولفـت "داغـان" .خرى قبـل التفكنـر فـي خنـار كهـذاألبضرورة استيفاذ كافة الخنارات ا



 
 

 

 

 

           21ص                                    0236العدد:                20/3/0220 اإلثنين التاريخ:

نكـون الخنـار العسـكري موضـحًا أّيـه "نجـب أن تغننـر اليظـام، ن نكمفي التعامل مع المشروع اليووي اإلنرايي 
 . "ن تيفذه أمرنكا ولنس "إسرائنل"أفضل نُ و الورقة األخنرة، 

 )ترجمة المركز( األولى القناة
 22/3/0220 ( 0266)مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، العدد 

 
 لفمسطينية إلى منطقة غوش دانالشرطة اإلسرائيمية متخوفة من احتمال وصول الصواريخ ا 32

القياة النثاينة: أعربت مصادر في الشرطة اإلسرائنمنة عن مخاوفها من أن جولـة القتـال  -التمفزنون اإلسرائنمي
]الدائرة في قطاع غزة[ من شأيها أن تتجه يحو التصعند، وأن الميظمات "اإلرهابنـة" فـي القطـاع عازمـة عمـى 

ــم تســتخدمها مــن ق بــل، منثــل الصــوارنخ بعنــدة المــدى التــي مــن شــأيها أن تصــل إلــى وســط اســتخدام أســمحة ل
 ميطقة غوش دان.

ولكــن نبــدو أن الشــرطة والجبهــة الداخمنــة اإلســرائنمنة قــد بــدأت باالســتعداد ألســوأ ســنيارنو محتمــل. وقــد صــّرح 
ضــــابط بــــارز فــــي الشــــرطة اإلســــرائنمنة لصــــحنفة معــــارنف بــــأن هيــــاك مخــــاوف مــــن أن تســــتخدم الميظمــــات 

إلرهابنـــة" فـــي قطـــاع غـــزة أســـمحة موجـــودة بحوزتهـــا لـــم تســـتخدمها مـــن قبـــل. وحـــّذر قـــائاًل: "إييـــا يعمـــم بـــأن "ا
الميظمات اإلرهابنة في قطاع غزة لدنها صـوارنخ تصـل إلـى مـدى سـتنن وسـبعنن كنمـو متـر وُمعـدة لإلطـالق 

 باتجاه إسرائنل".
ا باتجاه عمق إسرائنل أم ال. يحن من جهتيـا ال ُيرنـد وتابع قائاًل: "السؤال اآلن هو ما إذا كايوا نيوون إطالقه

المغامرة وقميا باستعدادات عمى نثالث جبهات، وهي: تل أبنب وسط البالد والقـدس. كمـا أييـا قميـا بـإجراءات 
 ممانثمة في مدن: بت نام وحولون ورنشون لتسنون وينس تسنويا ورحوفوت وبنت شنمش".

 22/3/0220مركز دراسات الشرق األوسط، 
 

 تقدير أمني صييوني: مواقف حماس تعكس نيوض الجماعات السّنية في الشرق األوسط 32

نــران  زعمــت محافــل أمينــة صــهنوينة وغربنــة أن األزمــات الداخمنــة والخارجنــة التــي تعصــف بكــل مــن ســورنا وا 
أدت إلــى تعــرض العالقــات بنيهمــا وبــنن حركــة حمــاس إلــى التآكــل، موضــحًة أن وقــوف الحركــة اإلســالمنة 
بجايب االيتفاضة السـورنة ضـد األسـد وتفضـنمها ذلـك عمـى االحتفـاظ بمالذهـا اآلمـن فـي دمشـق وضـعها فـي 
 مواجهـــــــة ايتقـــــــادات قاســـــــنة مـــــــن قبـــــــل إنـــــــران. وخمصـــــــت المحافـــــــل إلـــــــى أن موقـــــــف حمـــــــاس مـــــــن األزمـــــــة 

 
 

ت تــيهض الســورنة نــأتي مســانرًا وعاكســًا لمواقــف الحركــات اإلســالمنة الســينة فــي الشــرق األوســط، التــي بــدأ
 وتأخذ بزمام أمورها بيفسها، وتيأى بيفسها عن الهنمية اإلنراينة في الميطقة.

 موقع تيك ديبكا األمني )ترجمة المركز(
 22/3/0220 ( 0266)مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، العدد 
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رائنمنة عـن قمقهـا مـن تصـينع إنـران يموذجـًا متطـورًا مـن الصـوارنخ المضـادة لمطـائرات مـن أعربت مصادر إسـ
عن مصادر مطمعة قولها إن اإلنرايننن شّغموا أخنرًا خط « Israel defense»ويقل موقع «. شاهنن»طراز 
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مسـتعنينن بخبـرات كنمومترًا،  80إيتاج لهذا الطراز من الصوارنخ القادرة عمى اعتراض الطائرات عمى ارتفاع 
أجيبنـة. وأشــار الموقـع المتخصــص بالشـؤون األمينــة إلـى أن اإلنــرايننن قـرروا إيتــاج هـذا اليــوع مـن الصــوارنخ 

 البعندة المدى.« 300أس » بعدما فهموا أن روسنا لن تبنعهم صوارنخ 
 20/3/0220االخبار، بيروت، 

 
  ة من العدوان عمى قطاع غزةتكشف عن أىداف اخرى لمحكومة االسرائيميمصادر إسرائيمية  31

كشــفت مصــادر سناســنة فــي إســرائنل أن وزنــر الخارجنــة أفنغــدور لنبرمــان، عــارض خطــة لــدى رئــنس الــوزراء 
بينامنن يتيناهو، ووزنر دفاعه إنهود باراك، لتوسنع العدوان اإلسرائنمي عمى قطاع غـزة وتيفنـذ عممنـة اجتنـاح 

اهو تصعند الغارات. وعمى الرغم من الجهـود التـي تبـذلها مصـر بري، حتى لو كان محدودا. لذلك اختار يتين
لمعودة إلى اتفاق التهدئة، فإن الحكومة اإلسرائنمنة صدقت عمى إجـراءات التأهـب العسـكري عمـى الحـدود مـع 
سنياء المصرنة، بدعوى وجود خطر تيفنذ عممنات عبرهـا ضـد إسـرائنل، وهـو األمـر الـذي يفـاه بشـكل قطعـي 

ام اهلل. وأرند أن أشند بجنش الدفاع وباألجهزة األمينة واالستخباراتنة، وقد أجبريا اإلرهابننن سفنر مصر في ر 
 «.عمى دفع نثمن باهظ وال يزال يجبرهم عمى ذلك وسيواصل العمل وفق الحاجة

وســـائل اإلعـــالم اإلســـرائنمنة، صـــراحة عـــن أهـــداف أخـــرى لهـــذا العـــدوان، ال تتعمـــق بخطـــط الفصـــائل تحـــدنثت 
نة المســــمحة وال العممنــــات ضــــد إســــرائنل. وكتــــب ألكــــس فنشــــمان، المعمــــق العســــكري فــــي صــــحنفة الفمســــطني

، المعـروف بكنثـرة مصـادره فـي قنـادة األجهـزة األمينـة، أن عممنـة االغتنـال كايـت بمنثابـة «ندنعوت أحرويـوت»
ك تحقــق عــدة كمــنن يصــبته القــوات اإلســرائنمنة بهــدف جــر أقــدام الفمســطنيننن إلــى الــرد عمنهــا، ومــن خــالل ذلــ

 أهداف، أهمها:
)الصـوارنخ التـي تـدمر صـوارنخ العـدو فـي الجـو قبـل « القبة الحدندنـة»إجراء تجربة أخرى عمى ميظومة  -2

  .أن تصل إلى أهدافها(
معرفــة مــدى التــزام حمــاس بالتهدئــة، وهــل هــي فعــال ســتميع الفصــائل الفمســطنينة مــن إطــالق الصــوارنخ  -1

 .باتجاه إسرائنل
، حتى نتم ميع وزارة المالنة من تقمنص المنزاينة «القبة الحدندنة»لمجتمع اإلسرائنمي بمدى أهمنة إقياع ا -3

 التي نطمبها الجنش لمتزود بمزند ميها.
وقـد أكــد الــوزنر بــاراك، أمــس، خــالل جمســة الحكومــة، عمـى أهمنــة هــذه الميظومــة. وتحــدث عــن ارتفــاع يســبة 

فـي المائـة فـي الصـنف الماضـي  70ي المائـة قبـل سـية مـرورا بــفـ 22يجاحها فـي تـدمنر صـوارنخ العـدو مـن 
«. مشروعا وطينا ضخما تسخر له كل الموارد»في المائة في هذه المعارك. وطمب اعتبارها  00وصوال إلى 

ميظومـة )القبـة الحدندنـة( تنثبـت فعالنتهـا بشـكل مممـوس، »وأنثيى يتيناهو عمى ذلك إذ قال في الجمسة يفسها: 
 «.د جنش الدفاع بالمزند ميها خالل األشهر والسيوات المقبمةوسيقوم بتزون

وبنعهـا لـدول فـي الخـارج، ولكيـه « القبـة الحدندنـة»الجدنر ذكره أن الجنش اإلسرائنمي معيي بتسونق ميظومة 
لـن نســتطنع ذلــك مــن دون أن نجربهــا وننثبــت منــداينا أيهــا ياجحـة. وقــد اختــار أهــل غــزة حقــال لهــذه التجــارب. 

 أحد أهم أهداف العدوان الجدند.وهذا هو 
واعتـرف رئـنس أركـان الجـنش اإلســرائنمي بنيـي غـايتس، أمـس، بهـدف آخــر لهـذا العـدوان، وهـو معرفـة يوعنــة 
الصــوارنخ الموجــودة بحــوزة الفصــائل الفمســطنينة، وهــل وصــمت إلنهــا صــوارنخ حدننثــة متطــورة. وقــد أكــد أمــس 

فــي الجــنش، أن معــارك النــومنن األخنــرنن دلــت عمــى أن  خــالل حفــل تبــادل مراكــز فــي قنــادة المــواء األوســط
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، التـي كايـت «غراد»، أطمقت صوارنخ «سرانا القدس»و« ألونة صالح الدنن»فصائل فمسطنينة صغنرة منثل 
 موجودة في الماضي فقط بحوزة حماس.

 20/3/0220الشرق األوسط، لندن، 

 
 ميًا في الحرب المقبمةصاروخ يو  2222لـ تقديرات صييونية بتعرض الجبية الداخمية 36

قــدرت أوســاط أمينــة وعســكرنة صــهنوينة بيــاء عمــى بحــث منــدايي أجــراه قســم التخطــنط التــابع : القيــاة النثاينــة
لمجنش تياول سنيارنو حرب إقمنمنة، بأن األخنرة ستكون حربًا متعددة الجبهات، وتتضمن مواجهة مع حماس 

الجبهــة الداخمنــة لمقصــف الصــاروخي، متــوقعنن ســقوط و"حــزب اهلل" قــد تســتمر عــدة أســابنع تتعــرض خاللهــا 
 قتنل صهنويي. 200صاروخ من مختمف األيواع نومنًا، ومقتل  2000

وكشــفت األوســاط أيــه ويتنجــة لتمــك التقــدنرات، أصــدر رئــنس األركــان، بنيــي غــايتس، تعمنماتــه لقــادة الجــنش 
ي ســنيارنو محتمــل، والتعامــل مــع يتائجــه، واأللونــة واألقســام فــي الجــنش بضــرورة االســتعداد التــام لمواجهــة أ

ـــاموا بفحـــص مســـتونات  ـــادة الوحـــدات األوامـــر الصـــادرة لوحـــداتهم فـــي هـــذا الخصـــوص، كمـــا ق حنـــث جـــدد ق
 المخازن، ورفعوا من درجة االستعداد والجاهزنة لخوض حرب متعددة الجبهات.

 استعدادات الجبية الداخمية:
منة، متان فميائي، عمى الحكومة العبرنة خالل األسـابنع القمنمـة من جايبه، سنعرض وزنر حمانة الجبهة الداخ

المقبمة، خطة لتقمنص عدد القتمـى "اإلسـرائنمننن" فـي الجبهـة الداخمنـة، مـن خـالل العمـل عمـى عـدة مجـاالت، 
، توصل إلى يتنجة مفادها أن مدينًا 1002مشنرًا إلى "أن العمل األركايي الذي درس حرب لبيان النثاينة عام 

ســرائنمنًا واحــدًا ســقط مقابــل مئــة صــاروخ أطمقــت عمــى إســرائنل، أّمــا الخســائر اإلســرائنمنة المادنــة لســقوط هــذا إ
العــدد مــن الصــوارنخ، فبمغــت خمســنن ممنــون دوالر". وأضــاف الــوزنر أن الخطــة الجدنــدة تهــدف إلــى تقمــنص 

قنقـه هـو قتنـل مقابـل كـل عشـرة الخسائر اإلسـرائنمنة فـي سـناق الحـرب، مشـددًا عمـى أن اإليجـاز المطمـوب تح
 آالف صاروخ.

مع ذلك، أشار الموقع إلى أن نثمث سكان إسرائنل لدنهم أماكن آمية في ميازلهم، ونثمث آخر تتاح له الفرصـة 
لمــدخول إلــى المالجــئ. أمــا النثمــث األخنــر، فبحاجــة إلــى خطــة لتــوفنر ممجــأ لــه خــالل الحــرب، مشــنرًا إلــى أن 

البدائل، والتركنز عمى صافرات اإليذار، التي تعايي يقصًا حادًا في عدد مـن  توفنر»الخطة الجدندة تتضمن 
 المياطق اإلسرائنمنة.

مــن جهتــه، رأى رئــنس لجيــة تحضــنرات الجبهــة الداخمنــة، زئنــف بنمنســكي، أن الحكومــة "غنــر مســتعدة تمامــًا 
ت محتممــة مــع أكنثــر مــن لمواجهــة اليتــائج المترتبــة عمــى حــرب متوقعــة، بنيمــا نتصــاعد التــوتر حــول مواجهــا

% فقــط مــن الصــهانية لــدنهم 20جبهــة، بســبب الــيقص الكبنــر فــي أقيعــة الغــاز الجــاهزة لالســتخدام، حنــث أن 
ممنـــون صـــهنويي بـــدون اي حمانـــة مـــن القيابـــل وبـــدون مالجـــئ، يتنجـــة لفشـــل  2.7هــذه األقيعـــة، فنمـــا هيـــاك 

تها. وحـذر "بنمسـكي" مـن أن "إسـرائنل" الحكومة في تخصنص أمـوال كافنـة لممصـيعنن الـذنن نقومـون بصـياع
سـتحتاج عــامنن عمــى األقـل لحــل مشــكمة الـيقص الحالنــة فــي حـال حصــول المصــايع عمـى االمــوال االساســنة 

 ممنون دوالر. 383ممنار شنكل،  2.8المقدرة بـ
المالنــة وفــي هــذا الســناق، حّمــل "فنميــائي" وزارة المالنــة المســؤولنة عــن ذلــك، وطمــب مــن رئــنس الــوزراء ووزنــر 

توفنر أموال اضافنة إليتاج المزند من اقيعة الغاز لكل السكان، وقد تم رفضـها كافـة يظـرا العتبـارات مالنـة"، 
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لكيه سنعرض خالل األسابنع القادمة عمى الحكومة خطة تهدف لتقمنص عدد القتمـى فـي العمـق الصـهنويي، 
 وايب الميوي االستنثمار بها استيادًا لمخطة.عبر االستنثمار في عدة جوايب، دون التطرق لماهنة وطبنعة الج

 منظومة جديدة لمتابعة إطالق الصواريخ ومناورة واسعة  لمجبية الداخمية:
وفي سناق االستعدادات تزود الجنش اإلسرائنمي أخنرًا بميظومة سـنطرة وتحكـم، تسـمح لضـباط هنئـة األركـان 

ظـة، وتكـونن رؤنـة فاعمـة لتطـور ظـروف الحـرب، العامة بـمعانية مباشرة لوضـع إطـالق الصـوارنخ لحظـة بمح
بمــا نشــمل تمركــز القــوات اإلســرائنمنة، ومراكــز يشــاطات العــدو ومخــازن وســائمه القتالنــة وراجمــات صــوارنخه، 

 وغنرها من مقاّر قنادة تابعة لمجهات المعادنة.
، أكبـر ميـاورة بمشـاركة من جهتها، ستجري قوات اإلطفاء التابعـة لمجبهـة الداخمنـة خـالل األسـبوعنن القـادمنن

 سرب من طائرات سالح الجو، 
وطواقم حرس الحدود، ويجمة داوود الحمراء، وممنثمنن عـن الصـيدوق القـومي النهـودي، لمحاكـاة وقـوع حرنـق 
كبنر في مدنية القدس، نيتشر لعدد من المستوطيات المركزنة ذات الكنثافة السكاينة الكبنرة منثل "هار إنتـان"، 

 مستوطية "إفن سفنر"، ومستشفى "هداسا عنن كارم".و"جبل شممون" و 
وتهدف المياورة لتعزنز التعاون والتيسنق بنن أقسام الجبهة الداخمنة، حنث سنيفذ الطنارون خاللها العدند من 
الطمعــــات الجونــــة فــــوق العدنــــد مــــن الميــــاطق، وتعتبــــر مــــن أكبــــر الميــــاطق ازدحامــــًا بالســــكان والغابــــات فــــي 

ـــى  "إســـرائنل". وســـتتدرب ـــد مـــن الجرحـــى مـــن مكـــان الحرنـــق إل ـــى ســـنيارنو إخـــالء العدن الطـــواقم المـــذكورة عم
المستشفنات، وفحص األضرار الياتجة عن الحرنـق، ومـن المقـرر أن نتـابع رئـنس الـوزراء "بينـامنن يتينـاهو"، 

نــات ووزنــر األمــن الــداخمي "نتســحاك اهرويــوفنتش"، وعــدد مــن ممنثمــي قــوات اإلطفــاء مجرنــات الميــاورة وعمم
 إخالء الجرحى. 

 20/3/0220 ( 0266)مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، العدد 
 

 جريحـًا  86أكثر من و  شييداً  02غارات جديدة عمى غزة ترفع حصيمة العدوان إلى  ثمانية 36
آخرنن غالبنتهم من اليساء واألطفال، بسمسمة غارات صهنوينة عمى قطاع  37استشهد مواطن وأصنب : غزة
 (.3-21غارات ميذ صباح النوم االنثينن ) 4زة وصمت إلى غ

وقال أدهم أبو سممنة، الياطق باسم المجية العمنا لإلسعاف والطوارئ بغزة، في بناٍن تمقى "المركز الفمسطنيي 
مواطيًا عمى األقل، معظمهم من األطفال واليساء أصنبوا بجروح في قصف  33لإلعالم" يسخًة ميه، إن 

 االحتالل لميزل عائمة حماد في مخنم جبالنا. يفذته طائرات
وذكر أن شابًا وفتاة أصنبا أنضًا بجروح بعدما قصفت طائرات االحتالل ميزاًل لعائمة حمس شرق حي 

 الشجاعنة، ووصفت حالتهم بأيها متوسطة وتم يقمهم لمستشفى الشفاء بغزة.
شهندًا  10الجمعة ارتفع حتى اآلن إلى  وأكد أبو سمنمة أن حصنمة العدوان المتصاعد عمى غزة ميذ عصر

 جرنحـًا بنيهم أطفال ويساء. 24بنيهم طفل ومسينَّن، وأكنثر من  
غارات عمى مياطق مختمفة شمال وشرق  4وقال مراسميا في غزة إن طائرات االحتالل شيت أكنثر من 

ئرات االحتالل فجر النوم وقال أبو سممنة، إن الغارات التي يفذتها طا وجيوب قطاع غزة ميذ ساعات الفجر.
تسببت بوقوع أضرار بالغة لمركز اإلسعاف والطوارئ التابع لمهالل األحمر الفمسطنيي الوحند شمال قطاع 

، مؤكدًا أن طواقم اإلسعاف 1000غزة، والذي سبق أن قصف خالل الحرب األخنرة ودمر بشكل كامل عام 
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ايتهاك واضح وبالغ الخطورة، مطالبًا المؤسسات  واعتبر ذلك تواجه صعوبة في عممها جراء هذا القصف.
 الدولنة بسرعة التدخل لوقف يزنف الدم المتواصل في قطاع غزة.

 20/3/0220، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

  02جدًا وخطر مع دخول إضرابيا يومو الـ  متردوضع األسيرة ىناء الشمبي  22
نن عراقي، أمس، أن وضع األسنرة هياء الشمبي أكدت محامنة وزارة شؤون األسرى والمحررنن شنر  غزة:

مترد جدًا وخطر، مع دخول إضرابها عن الطعام نومه الخامس والعشرنن احتجاجًا عمى اعتقالها إدارنًا. 
وقالت عراقي إن الطبنبة منثنال يصار من جمعنة أطباء لحقوق اإليسان التي زارت الشمبي، أمس، أجرت 

الصحي أصبح حرجًا لمغانة. وكشف الفحص الطبي عن ايخفاض في  لها فحوصًا طبنة بنيت أن وضعها
دقات القمب وايخفاض في يسبة السكر وأوجاع في المعدة والرأس وايخفاض وزيها بشكل كبنر، إلى جايب 
الشعور بالدوخة وعدم القدرة عمى الوقوف، وتقنؤ سائل حامض. وأبمغت الشمبي المحامنة عراقي خالل 

واتهم  ومتواصمة في إضرابها حتى تحقنق مطمبها بإلغاء قرار االعتقال اإلداري بحقها. الزنارة أيها مستمرة
بمحاولة قتل الشمبي عبر عدم االكتراث  وزنر شؤون األسرى والمحررنن عنسى قراقع، الحكومة اإلسرائنمنة

ة تضامن لوضعها الصحي المتردي بفعل اإلضراب المفتوح والمستمر عن الطعام، داعنًا إلى أوسع حمم
  شعبي معها، محماًل إسرائنل المسؤولنة الكاممة عن حناتها.

 20/3/0220، الخميج، الشارقة
 

 الصحي لألسير ضرار أبو سيسي الوضعتـحذير طبي من خطورة  22
حّذر طبنب مسؤول في سجون االحتالل من تدهور الحالة الصحنة لألسنر الفمسطنيي ضرار أبو : الياصرة
عزول في سجن "عسقالن"، والذي تم اختطافه من قبل جهاز االستخبارات الصهنوينة عاًما(، الم 83سنسي )

 "الموساد" من أوكراينا ويقمه إلى الكنان الصهنويي قبل أكنثر من سية.
ويقمت اإلذاعة الصهنوينة عن الدكتور دوف غفنش، مدنر قسم األمراض الباطينة في مستشفى "فولفسون" 

(، قوله إن الممف الطبي لألسنر ضرار أبو سنسي نشنر 2084محتمة عام )داخل األراضي الفمسطنينة ال
إلى أن وضعه الصحي شهد تردًنا ميذ اعتقاله في العام الماضي، وأن وزيه ايخفض بخمسة وعشرنن 

 كنموغراًما.
 20/3/0220، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 اء عمى أوامر عسكرية خاصةالتضامن الدولي: االحتالل يعيد اعتقال محرري صفقة التبادل بن 20

كشفت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإليسان أن سمطات االحتالل اإلسرائنمنة تعند : الضفة الغربنة
اعتقال األسرى المحررنن في صفقة تبادل شالنط بياء عمى أوامر عسكرنة جدندة وأخرى قدنمة صدرت في 

 . 2041العام 
هياك أمرنن عسكرننن تستيد عمنهما سمطات االحتالل : »وقال فارس أبو حسن محامي مؤسسة التضامن

( ونتحدث عن إدخال 073لتبرنر و)شرعية( إعادة اعتقال األسرى المحررنن في الصفقة، األول نحمل رقم )
األموال إلى األراضي الفمسطنينة، والذي نميع من خالله قائد الميطقة إدخال األموال بأي صورة من الصور 
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ي دنيار أرديي أو ما نعادلها من العمالت األخرى أو الذهب أو كان عمى صورة شنك إذا تجاوزت األلف
 «.يقدي أو بطاقة ائتمان أو من خالل تحونمه بيكنة أو حوالة مصرفنة

كما ُنحظر تمقى أموال من جهات داخمنة أو خارجنة سواء كايت ميظمة أو جمعنة أو دولة إذا صيفت 
ة، ونعاقب األسنر بالسجن الفعمي لمدة تصل إلى خمس سيوات ومصادرة كجهة معادنة أو تتبع لجهة معادن

األموال التي تم إدخالها، وهياك عقوبة إضافنة أخرى وهي الغرامة التي قد تصل لخمسة أضعاف المبمغ 
 المصادر.

 20/3/0220، السبيل، عّمان
 

 دوية السمطة الفمسطينية ترسل قافمة أو  تضامنًا مع غزة اعتصامات في رام اهلل 23
هّبت الضفة الغربنة، أمس، لمساعدة قطاع غزة بعد العدوان اإلسرائنمي الذي : فادي أبو سعدى -رام اهلل 

مواطيًا، فنما اعتصم العشرات عمى دوار الميارة وسط  24استهدفه في األنام األخنرة وأدى إلى استشهاد 
 مدنية رام اهلل، لمتضامن مع مواطيي وأهالي القطاع.

الصحة فتحي أبو مغمي عمى إرسال عشر شاحيات محممة باألدونة والمستهمكات الطبنة  وأشرف وزنر
لقطاع غزة، بقنمة عشرة مالننن شنكل، بياًء عمى تعمنمات من الرئنس الفمسطنيي محمود عباس. أما 
المشاركون في االعتصامات التي شهدها دوار الميار، فقد توزعوا عمى مجموعات شبابنة يشطة، وقوى 

ينة، إضافة إلى يقابة الموظفنن، وكان بنن االعتصام واآلخر فارق زميي لم نتجاوز يصف ساعة. وط
وأطمقوا الهتافات الداعنة إلى وقف العدوان اإلسرائنمي المتواصل، مدنينن استمرار الصمت تجاه المجازر، 

 التي تمر دومًا من دون عقاب.
 20/3/0220، االخبار، بيروت

 
 كيرباء في غزة لممرة الثالثة خالل شير بسبب نفاد الوقودتوقف محطة توليد ال 22

ساد ظالم دامس في قطاع غزة بعد توقف محطة تولند الطاقة الكهربائنة الوحندة لنل السبت  :أ ف ب -غزة
وتعطل العمل في معظم المؤسسات والهنئات وتضرر  شباط )فبرانر( الماضي. 28األحد، لممرة النثالنثة ميذ 

 ر الحناة، خصوصًا في الميازل والمجاالت الحنونة.الكنثنر من مظاه
توقف محطة تولند الكهرباء لممرة النثالنثة خالل أقل من شهر بسبب يفاد »واشارت السمطة في بنان الى 

«. إمدادات الوقود المحدودة والتي كايت تشغل خالل األنام الماضنة وحدة واحدة من أصل أربع في المحطة
ن والجهات المعينة بضرورة اإلسراع لتزوند غزة بالوقود الكافي لعمل محطة التولند المسؤولن»وطالب البنان 

والشهر «. وبالطرق الرسمنة وبما نضمن استمرار عمل المحطة والتخفنف من معاياة المواطينن الفمسطنيننن
ميه قبل  14شباط )فبرانر( والنثاينة في  28الماضي، اعميت سمطة الطاقة توقف المحطة مرتنن، االولى في 

 ان تستايف تشغنمها جزئنًا.
 20/3/0220، الحياة، لندن

 
 مقر مفوضية الالجئين بدمشق أمامالعراق يعتصمون  فمسطينيو 22

(، اعتصاًما أمام مقر 3-22يظم عشرات الالجئنن الفمسطنيننن من العراق، صباح النوم األحد ): دمشق
ي العاصمة السورنة دمشق، تيدنًدا بموقف مفوضنة المفوضنة السامنة لألمم المتحدة لشؤون الالجئنن، ف
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الالجئنن تجاههم، وعدم التعامل بمصداقنة فنما نتعمق بمعاياتهم، ورفضا الزدواجنة المعاننر التي تتبعها 
 المفوضنة في التعامل مع ممفات الالجئنن القادمنن من العراق.

فوضنة إغالق مخنم الهول لفمسطنيني وعبر الالجئون الفمسطنينون المعتصمون، عن رفضهم لدعوة الم
العراق، المتواجد في مدنية الحسكة السورنة، حنث تتذرع المفوضنة بأن الحكومة السورنة، هي من ترند 

 إغالق المخنم، األمر الذي يفاه الالجئون.
تها ودعا الالجئون الفمسطنينون من العراق، مفوضنة األمم المتحدة لشؤون الالجئنن، إلى تحمل مسؤولنا

تجاه قضنتهم العادلة، والعدول عن قرار وقف المساعدات الغذائنة المقدمة لالجئنن الفمسطنيننن، حنث 
عادة فتح بريامج العالج والرعانة و أوقفت المفوضنة تقدنم المساعدة الغذائنة عن فمسطنيني العراق فقط،  ا 

تستمر المفوضنة بتقدنم العالج الصحنة، الذي أوقفته المفوضنة بحق الالجئ الفمسطنيي فقط، في حنن 
وأكد الالجئون الفمسطنينون، أن اعتصامهم سنستمر  والدواء المجايي لالجئنن العراقننن، والجيسنات األخرى.

 أمام مقر مفوضنة الالجئنن، حتى تستجنب األخنرة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
 22/3/0220، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 2681منذ عام  ألف امرأة فمسطينية 22: االحتالل اعتقل العربيةعة قطاع فمسطين بالجام 28

أكد قطاع فمسطنن واألراضي المحتمة بالجامعة العربنة أن المرأة الفمسطنينة مازالت تعايي من  القاهرة:
لفمسطنينة بأسرها من حصار وتضننق واعتقال االيتهاكات اإلسرائنمنة المتواصمة التي تستهدف األسرة ا

اعتقمت سمطات االحتالل  2027وتعذنب، موضحًا أيه ميذ االحتالل اإلسرائنمي لألراضي الفمسطنينة عام 
ألف امرأة فمسطنينة، وتتعرض الفمسطنينات المعتقالت لمضرب واإلهاية والترهنب والترونع  22ما نقارب من 

الطبي وميع إدخال الرسائل والكتب والتفتنش واالقتحامات عمى ند قوات خاصة  والمعاممة القاسنة واإلهمال
بشكل استفزازي ومهنن، ما نمنثل مخالفة لكافة المبادئ والقنم واالتفاقات الدولنة وعمى رأسها اتفاقنة جينف 

 .2080الرابعة لعام 
 20/3/0220، الخميج، الشارقة

 
 

  أىالي الناصرة يحبطون عدوان المستوطنين 21
محاولة قطعان المستوطينن بقنادة عضو  84أحبطت الفعالنات السناسنة في الياصرة داخل أراضي  القدس:

اإلرهابي منخائنل بن آري دخول المدنية، أمس، والذنن أصروا عمى تظاهرتهم في المدنية رغم ” الكينست“
خوم الياصرة داخل سنارة االكتفاء بجولة في ت” الكينست“واضطر عضو  إعالن شرطة االحتالل إلغائها.

شرطة تحت حراسة مشددة، فنما تظاهر المئات من أهالي المدنية عمى مداخمها رافعنن شعارات ميددة 
 بالعدوان الجدند عمى غزة وباستفزازات المستوطينن.

زعبي خالل مشاركتها الياشطنن في تصدنهم لغالة المستوطينن أن أهالي الياصرة خرجوا حينن وأكدت 
عن كرامة مدنيتهم واالحتجاج عمى القواينن والسناسات التي تحمي المتطرفنن بدال من حمانة لمدفاع 

 المواطينن العزل.
 20/3/0220، الخميج، الشارقة
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 " تصل إلى غزة22قافمة "أميال من االبتسامات  26
معبر رفح " إلى قطاع غزة، عبر 20(، قافمة "أمنال من االبتسامات 20/3وصمت مساء النوم السبت ): غزة

وتضم القافمة مائة وأربعة عشر متضامًيا من الكنثنر من الجيسنات العربنة واألوروبنة،  )جيوب قطاع غزة(.
 وسُتمضي في قطاع غزة عدة أنام نتم خالل توزنع المساعدات التي تحممها القافمة.

 22/3/0220، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 رة محتاجة في مخيمات لبنانأس 02"القدس المفتوحة" تعمن كفالتيا لـ  26
أسرة محتاجة في المخنمات المبياينة، وذلك  10رام اهلل: أعميت جامعة القدس المفتوحة، امس، عن كفالتها لـ 

 استجابة لطمب الهنئة الخنرنة الفمسطنينة لمتكافل األسري.
 20/3/0220، األيام، رام اهلل

 
 ةمصنع لمخياطة بسبب أزمة الكيرباء في غز  222توقف  22

مصيع لمخناطة والغزل  200أكدت اليقابة العامة لعمال الخناطة والغزل واليسنج في غزة توقف : غزة
عامل عن عممهم.  2000واليسنج عن العمل بشكل كامل جراء أزمة الوقود والكهرباء، مشنرة إلى تعطل 

 ار هذه المصايع.ميذ فرض الحصار اإلسرائنمي عمى قطاع غزة إال أن أزمة الكهرباء حالت دون استمر 
 20/3/0220، الغد، عّمان

 
 عبداهلل الثاني: يجب العمل عمى تعزيز الوجود المسيحي في فمسطين والحد من ىجرتيم 22

امــس االحــد البطرنــرك خــالل اســتقباله مــس االحــد أكــد الممــك عبــداهلل النثــايي أ :فــانق حجــازنن -بتــرا  -عمــان 
أن المسـنحننن العـرب  ،المشرق، الذي نزور المممكة حالنـامار بشارة بطرس الراعي، بطرنرك أيطاكنا وسائر 

ن يعمـــل جمنعـــا عمـــى المحافظـــة عمـــى تعزنـــز الوجـــود أصـــنل مـــن الحضـــارة العربنـــة االســـالمنة ونجـــب أجـــزء 
 المسنحي والحد من هجراتهم السنما من فمسطنن وبعض الدول العربنة التي تشهد عدم استقرار.

 20/3/0220، الرأي، عّمان
 

 لوقف غاراتيا فورا عمى غزة "سرائيل"إدعو االردن ي 20
استيكر وزنر الدولـة لشـؤون اإلعـالم واالتصـال اليـاطق الرسـمي باسـم الحكومـة راكـان المجـالي : بترا –عمان 

العــدوان اإلســـرائنمي الهمجــي األخنـــر عمـــى قطــاع غـــزة. وقـــال فــي تصـــرنح لوكالـــة األيبــاء األردينـــة )بتـــرا( إن 
خوتيـا فـي قطـاع غـزة بأيـه نـدخل ضـمن الحسـابات الذرنعة اإلسرائنمنة لتبرن ر العدوان اإلسرائنمي عمـى أهميـا وا 

وأضــــاف: إّن الحكومــــة األردينــــة تــــرفض  األمينــــة ســــقطت أمــــام العــــالم أجمــــع ولــــم تعــــد تيطمــــي عمــــى أحــــد.
تصـعند االعتداءات الهمجنة عمى الفمسطنيننن العّزل، وتحّمل إسرائنل كل اليتائج السمبنة المترتبة عمى هـذا ال

في قطاع غزة. وعبر المجالي عن وقوف األردن وتضاميه مع األهل في قطاع غـزة، محـذرا حكومـة يتينـاهو 
مــن مغبــة مواصــمة هــذا العــدوان البربــري، ودعاهــا إلــى التوقــف فــورا عــن االعتــداء عمــى المــواطينن العــزل فــي 

 القطاع المحاصر.
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السفنر محمـد الكانـد فـي تصـرنح لوكالـة االيبـاء االردينـة وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجنة االردينة 
)بتــرا( ان هــذه االعتــداءات االســرائنمنة وعممنــة الفعــل ورد الفعــل مــن شــأيها أن تــؤدي الــى تــأزنم الوضــع، مــا 

 نشكل مصدر قمق بالغ لالردن.
 20/3/0220، الدستور، عّمان

 
 ناصر جودة يبحث مع بمير تفعيل عممية السالم 23

اجــرى وزنــر الخارجنــة االرديــي ياصــر جــودة االحــد مباحنثــات فــي عمــان مــع موفــد المجيــة  :بأ ف  -عمــان 
الســتئياف « إنجــاد البنئــة والميــاخ المياســب»الرباعنــة لعممنــة الســالم فــي الشــرق االوســط تــويي بمنــر بهــدف 

 مفاوضات السالم المباشرة بنن الفمسطنيننن واالسرائنمننن.
آخـر التطـورات والمسـتجدات التـي تشـهدها عممنـة »فقد تم خـالل المقـاء بحـث وبحسب وكالة االيباء االردينة، 

اهمنة انجاد البنئة والمياخ المياسب لكسر الجمـود »وأكد الجايبان «. السالم والجهود المبذولة في هذا االطار
اليهانـة الـى الذي نعتري عممنة السالم والبدء بمفاوضات مباشرة بنن الجـايبنن الفمسـطنيي واإلسـرائنمي تـؤدي ب

الهدف الميشود المتمنثل بتجسند حل الدولتنن استيادًا الى الشـرعنة الدولنـة ومرجعنـات عممنـة السـالم بمـا فنهـا 
 «. مبادرة السالم العربنة

 20/3/0220، الحياة، لندن
 

 عمى غزة العدوان القيسي وعممية اغتيال أحزاب وقوى لبنانية تندد ب 22
الجبايــة التــي يفــذتها قــوات االحــتالل بحــق »تعمنقــا عمــى عممنــة االغتنــال فــي بنــان امــس، « حــزب اهلل»اعتبــر 

فمسـطنينا  22، واستشـهاد «، زهنـر القنسـي )أبـي إبـراهنم(«لجان المقاومة الشعبنة في فمسطنن»األمنن العام لـ
، نــد اإلجـــرام الصــهنوينة قتمــت واحـــدا مــن رمـــوز اليضــال والمقاومـــة»فــي الغــارات االســـرائنمنة عمــى غـــزة، ان 

هـذه الجرنمــة الجدنـدة هــي تـذكنر مــن »، مشـنرا الــى ان «مسـجمة فصـال جدنــدا فـي كتــاب اإلرهـاب الصــهنويي
الصــهانية بطبنعــة اإلجــرام المتأصــمة فــي عقمنــة قــادة هــذا الكنــان وجيــوده ومســتوطينه، والتــي ال تعتــرف بــأي 

 «.هدية وال تقف عيد أي اتفاق
ة إلــى تصــونب بوصــمتها، وتوجنــه كــل طاقاتهــا مــن أجــل الشــعوب العربنــ»كمــا أدان قصــف قطــاع غــزة ودعــا 

تحرنــر فمســطنن، كــل فمســطنن، مــن اإلرهــاب الصــهنويي المتفــاقم، الــذي نتخــذ مــن الــدعم األمنركــي والغربــي 
 «.المطمق غطاء له

خطـورة تصـاعد العدواينـة واالرهـاب الرسـمي »، في بنـان، مـن «أمل»من جهته، يبه المكتب السناسي لحركة 
المتمنثـــــل بالعممنـــــات التـــــي نشـــــيها جـــــنش االحـــــتالل عبـــــر عممنـــــات القـــــيص الجـــــوي، والعممنـــــات  االســـــرائنمي

االســــتنطاينة المتصــــاعدة التــــي تضــــنق االطــــواق االســــتنطاينة عمــــى القــــدس والمترافقــــة مــــع اســــتمرار تــــدينس 
تكمال المقدســـات االســـالمنة والمســـنحنة ومحاولـــة تفرنـــغ المدنيـــة مـــن الوجـــود العربـــي الفمســـطنيي وبالتـــالي اســـ

 «.عممنة تهوندها
رادة صـمبة فـي الـدفاع عـن »أن االغتنال « جبهــة العمل اإلسالمي»واعتبرت  سنزند المقـاومنن عزنمـة وقـوة وا 

ـــدولي وهنئـــات حقـــوق « »تجمـــع المجـــان والـــروابط الشـــعبنة»وســـأل  «.حقهـــم انـــن اليظـــام الرســـمي العربـــي وال
 «.؟االيسان، ولماذا السكوت امام هذا االجرام المتمادي
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ــــة « المقــــاء التضــــاميي الــــوطيي»ورأى رئــــنس  ــــص، فــــي المين ، أن العــــدوان «(الســــفنر)»الشــــنخ مصــــطفى مم
 «.يتنجة طبنعنة لمتواطؤ والصمت العربي»اإلسرائنمي 

 20/3/0220، السفير، بيروت

 
 عن استنكارىا الشديد لمتصعيد اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزةتعرب الجامعة العربية  22

أعربت الجامعة العربنة عن استيكارها الشدند لمتصعند اإلسرائنمي األخنر عمى  وكاالت:النج، الخم - عواصم
ووقف عممنات التوسع االستنطايي في  "،إسرائنل"قطاع غزة، وعدم تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد لردع 

المساعد لشؤون  وقال األمنن العام األراضي الفمسطنينة المحتمة، وذلك في ضوء العدوان عمى القطاع.
فمسطنن واألراضي العربنة المحتمة بالجامعة العربنة، محمد صبنح إن ما تتعرض له غزة من عدوان بربري 

 ومجازر وحشنة نحتم الخروج بموقف عربي موحد إزاء تمك المجازر.
 20/3/0220الخميج، الشارقة، 

 
 التيدئة الكاممة إلىحتى نصل  نقوم باتصاالت حثيثة:  في رام اهللالسفير المصري  28

جرندة ناسر عنثمان قال ل في رام اهلل السفنر المصري ، أنرام اهللمن  22/3/0220، القدس، القدسيشرت 
"البدانة نجب وأضاف قائاًل:  ،التهدئة الكاممة" إلىوتنرة تهدئة يبيي عمنها حتى يصل " يوجد أنيرند  القدس:

ستهداف القنادات الفمسطنينة والمواطينن الفمسطنيننن عمى بما فنها ا اإلسرائنمنةتكون بوقف االعتداءات  أن
 إلىالسفنر المصري  وأشار صوارنخ من قبل الفصائل الفمسطنينة في قطاع غزة". إطالقال نكون هياك  أن
يحفظ الدم الفمسطنيي  أن"يرند : وقال األطرافمصر قامت باتصاالت حنثننثة لهذه الغانة مع مختمف  أن

مصر هو هدوء خالل الساعات القادمة بحنث  إلنهما تسعى  أنوذكر عنثمان  طقة".واالستقرار في المي
 .أخرىتنثبنت التهدئة مرة  إلعادةنمكن البياء عمنه 

، إلى أن يظنر مجمي ،تل أبنبيقاًل عن مراسمها في  20/3/0220الشرق األوسط، لندن، وأشارت 
عمى الحدود مع سنياء المصرنة، بدعوى وجود دقت عمى إجراءات التأهب العسكري االحكومة اإلسرائنمنة ص

، وهو األمر الذي يفاه بشكل قطعي السفنر المصري لدى السمطة "إسرائنل"خطر تيفنذ عممنات عبرها ضد 
الفمسطنينة، ناسر عنثمان، وقال إن العممنة اإلسرائنمنة ضد غزة ال نوجد ما نبررها. وأعرب عن تقدنره بأن 

 ساعة. 84في غضون التهدئة ستدخل حنز التيفنذ 
ًا مصرن اً مصدر ، أن جنهان الحسنيي ،القاهرةيقاًل عن مراسمتها في  20/3/0220الحياة، لندن، وأضافت 

القاهرة أجرت اتصاالت مع اإلسرائنمننن وأبمغويا باستعدادهم لوقف إطالق اليار في "إن  :الحناةجرندة قال ل
قوى المقاومة الفمسطنينة ". وأوضح المصدر أن "رائنلحال أوقفت قوى المقاومة عممناتها العسكرنة ضد إس

العدوان اإلسرائنمي "واعتبر أن  ."ترفض تمامًا وقف إطالق اليار وتطالب بأن تبادر إسرائنل أواًل بهذه الخطوة
عمى غزة هو محاولة من رئنس الحكومة اإلسرائنمنة بينامنن يتيناهو أن نظهر أمام شعبه بأيه الرجل الوحند 

وعن أسباب التصعند ."يافس الذي نمكن أن نحقق لها االستقرار األميي والسناسي واالقتصاديوبال م
اإلسرائنمي الحالي عمى غزة أجاب: "نقولون إن لدنهم معمومات أن من استهدفوهم باالغتنال )األمنن العام 

سرائنل ال تفرط بأميه لمجان  . "ا وأمن مواطينهاالمقاومة الشعبنة( نخططون لعممنات ضد إسرائنل... وا 
 

 رئيس مجمس الشعب المصري ينتقد االنحياز األميركي الصارخ لصالح "إسرائيل" 21
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، ما "إسرائنل"ايتقد رئنس مجمس الشعب المصري سعد الكتاتيي االيحناز األمنركي الصارخ لصالح  :القاهرة
في كممته  ،وأكد الكتاتيي ي.نعطي الحمانة لدولة االحتالل لممارسة مزند من العدوان بحق الشعب الفمسطني

، لمياقشة قضنة التمونل األجيبي 22/3 خالل الجمسة التي خصصها مجمس الشعب المصري، نوم األحد
لميظمات المجتمع المديي، أن الصمت األمنركي عمى اإلجراءات وااليتهاكات اإلسرائنمنة بحق الشعب 

رائنمنة التي تقوم عمى ايتهاك الحرنات وتيفنذ وأشار إلى مخاطر السناسة اإلس الفمسطنيي أمر غنر مبرر.
أيه ال نوجد مبرر الستمرار الصمت عمى ما نجري أرض فمسطنن، وعمى ما نحدث  أعمال القتل، موضحاً 

من محاوالت لتهوند القدس والتهدند بهدم المسجد األقصى. وتساءل ما هو موقف الوالنات المتحدة وهي 
 ق اإليسان مما نجري في فمسطنن؟.تتحدث عن مفهوم الدنمقراطنة وحقو 

 22/3/0220نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

 حمل االحتالل وعباس مسؤولية أزمة الوقودتدين التصعيد اإلسرائيمي في غزة و ت ون"اإلخوان المسمم" 26
ند اإلسرائنمي مصر محمود غزالن بشدة التصع ايتقد المتحدث باسم جماعة اإلخوان المسممنن في :القاهرة

ضد قطاع غزة، ووصفه بأيه "إجرام وحشي"، وأكد أيهم سنتحدنثون مع من بنده األمر في مصر التخاذ ما 
وأوضح غزالن في تصرنحات خاصة لـ"قدس برس" أن الموقف الرسمي المصري بند  نجب اتخاذه لوقفه.

موقف موكوال لإلخوان المسممنن، ويفى أن نكون أمر هذا ال المجمس العسكري والحكومة ولنس بند اإلخوان.
وقال: "صحنح أن اإلخوان لهم األغمبنة في البرلمان، ولكن ال نوجد وزنر ميهم في الحكومة وال ضابط واحد 
في المجمس العسكري، والمسألة باليسبة لمموقف المصري الرسمي موكولة لممجمس العسكري والقوات 

 المسمحة والحكومة".
أن تكون مصر مسؤولة عن أزمة الكهرباء التي تعنشها غزة، وقال: "الحقنقة  عمى صعند آخر؛ رفض غزالن

في هذه األزمة، ألن مسألة توفنر الكهرباء لغزة هي مسؤولنة االحتالل ومسؤولنة  أن المصرننن لنسوا طرفاً 
وأضاف: "مع ذلك بدأ الحدنث مع المسؤولنن المصرننن عمى ضرورة رفع يسبة الكهرباء  محمود عباس".

لقطاع غزة والسماح بذهاب كمنة من السوالر، والمفروض أن نتم الضغط عمى محمود عباس وعمى 
 ".االحتالل اإلسرائنمي لمد غزة بما تحتاجه من الكهرباء، كما أييا يطالب بتوفنر السوالر لمصر ولغزة معاً 

بخصوص هذه القضانا ودعا غزالن المسؤولنن في قطاع غزة إلى الحوار مع المسؤولنن المصرننن مباشرة 
 عن لغة التصعند في اإلعالم. بعنداً 

 22/3/0220قدس برس، 
 

 اإلسرائيمي في غزة العسكريالسعودية تدين التصعيد  26
أدان وزنر الخارجنة السعودنة األمنر سعود الفنصل، العدوان اإلسرائنمي عمى قطاع غزة، وقال  :القاهرة

القضنة الفمسطنينة خط أحمر، وال "ل مغادرته القاهرة: إن األمنر الفنصل في تصرنح خاص لوكالة وفا قبن
 ."نمكن التيازل عن النثوابت الفمسطنينة

 22/3/0220نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

 اإلسرائيمي عمى قطاع غزة الرباعية ومجمس األمن التدخل لوقف العدوانالمجنة قطر تطالب  82
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ة قطر الغارات اإلسرائنمنة الوحشنة عمى قطاع غزة التي أدت إلى سقوط عدد قيا: أدايت دولوكالة  -الدوحة 
، القطرنة من الشهداء والجرحى من أبياء الشعب الفمسطنيي األعزل. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجنة

رات الشرعنة في تصرنح لوكالة األيباء القطرنة )قيا(، أن هذه الغارات تشكل تحدنًا سافرًا وايتهاكًا صارخًا لقرا
الدولنة وتهدد األمن واالستقرار في الميطقة. ودعت دولة قطر المجية الرباعنة ومجمس األمن إلى التدخل 

لزام إسرائنل باحترام القايون الدولي.   العاجل لوقف هذا التصعند العسكري وا 
 20/3/0220الشرق، الدوحة، 

 
 العدوان عمى غزة "باىت" عواصم الربيع العربي من موقف"حركة رشاد" الجزائرية:  82

ايتقد العضو المؤسس في "حركة رشاد" الجزائرنة المعارضة الدنبموماسي السابق محمد العربي زنتوت  :ليدن
موقف عواصم دول الربنع العربي من العدوان اإلسرائنمي المستمر عمى قطاع غزة، ووصفه بأيه "باهت 

ة التي أطاحت بأيظمة االستبداد والفساد في تمك وضعنف.. وال نرقى إلى مستوى نثورات الشعوب العربن
قدس برس عدم خروج مظاهرات شعبنة عارمة في  وكالةواستغرب زنتوت في تصرنحات خاصة ل الدول".

ورأى زنتوت في الموقف الغربي الذي  عن الفمسطنيننن وتضاميا معهم. عواصم دول الربنع العربي دفاعاً 
 .إجماالً نل ضد الفمسطنيننن" بأيه ميسجم مع الموقف الغربي وصفه بـ"الصامت والمتواطئ مع إسرائ

 22/3/0220قدس برس، 
 

 عمى قطاع غزة اإلسرائيميةتركيا تدين اليجمات  80
قطاع غزة، وذكر بنان صادر عن وزارة الخارجنة  فيأدايت تركنا، الهجمات اإلسرائنمنة : )أ.ش.أ( - أيقرة

تجاه هذه الهجمات عمى غزة. ودعت  الدولياء صمت المجتمع التركنة األحد، أن تركنا تعرب عن أسفها إز 
 إلى إيهاء جمنع الممارسات غنر اإليساينة ضد قطاع غزة. "إسرائنل"تركنا 

2030220

 
 ليست سوى "كيان ميت" "إسرائيل": نجاد 83

ده "لن تأبه" بالتهدندات العسكرنة محمود أحمدي يجاد أمس، أن بال اإلنراييأكد الرئنس الوكاالت: السفنر، 
في خطاب متمفز  شددو  أيه عمى الغرب أن نتوقف عن محاولة "ترهنب" إنران، الغربنة واإلسرائنمنة، معتبراً 

( ونتعاويوا بدل األخرى"بتهذنب في حق الدول ) األوروبيعمى وجوب أن "تتحدث" الوالنات المتحدة واالتحاد 
التي نهدد عدد من قادتها بشن عممنة عسكرنة عمى إنران،  "إسرائنل"أن  عتبراو  والقيابل". األسمحةإظهار 

 لنست سوى "كنان منت" ال نتمتع في الميطقة سوى بدعم "زعماء أغبناء".
 20/3/0220السفير، بيروت، 

 
 دولة تحترم اتفاقياتيا ناضد "كامب ديفيد" لكن "... وأناإسرائيلـ"الغاز ل تصدير وقفأبو الفتوح: سأ 82

هياك العدند ، المرشح المحتمل لمرئاسة المصرنة: إن "عبد الميعم أبو الفتوحقال  حسنن الفضمي: - لقاهرةا
من المؤامرات التي تحاك اآلن لمحاولة إعادة يظام مبارك بوجوه جدندة، لكن الشعب لن نسمح بذلك أبدا... 

سرائنل الشرق" بالتزامن جرندة وار الذي تيشره في الح". وأشار لن نقبل الشعب بحاكم نأتي إلرضاء أمرنكا وا 
 ،كويي رئنساً ، غنر أيه لفت اليظر إلى "ل ضد "كامب دنفند"از  وما إلى أيه كانالكونتنة  اليهارجرندة مع 
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تحترم اتفاقناتها الدولنة بغض اليظر عن الرئنس الموجود عمى رأس الدولة أو اليظام  فمصر دولة متحضرة،
فالقايون الدولي الذي  لكن لنس هياك اتفاقنات أبدنة، ترم القايون الدولي،المسنطر عمى الحكم فيحن يح

يحترمه بشدة وتيتهكه إسرائنل كل لحظة نضع في كل االتفاقنات وسائل وطرق تعدنمها أو تطونرها أو 
لسناق القايون الدولي وعن طرنق  وتعدنل المعاهدة سنتم وفقاً  إلغائها متى أضرت بمصالح أحد األطراف،

فال بد من طرح هذه االتفاقنة عمى البرلمان لمياقشتها واتخاذ ما نمزم حنالها  برلمان الذي اختاره الشعب،ال
 ."لمصمحة مصر
قرارا بوقف ضخ الغاز المصري إلسرائنل "تخذ نس"، أكد أبو الفتوح أيه إسرائنلـ"تصدنر الغاز لوفي موضوع 

أيبوبة الغاز في الوقت الذي تصدر مصر الغاز  بغض اليظر عن سعره، فال نصح أن المصرننن ال نجدون
 ."وال عقالً  إلسرائنل وهو أمر غنر مقبول ال ميطقاً 

طرحت قبل ذلك أن تكون فمسطنن دولة : "كدولة "إسرائنلـ"هل أيت عمى استعداد لمقبول ب وقال عيدما سئل
لدنمقراطي، لكيي متأكد من مدينة لكل من نعنش فنها من مسممنن ومسنحننن ونهود، تدنر أمورها باليظام ا
 ."أن الصهانية ال نرندون أن نكون هياك حال ال بدولة واحدة أو دولتنن متجاورتنن

 6/3/0220الشرق، الدوحة، 
 

 : عمينا إجادة فن مواجية األميركيين واإلسرائيميينالمصريرئيس حزب الكرامة  82
ي أن مصر تستطنع بإرادتها االستغياء اعتبر رئنس حزب الكرامة المصري محمد سام :هبة خالد - القاهرة

الراي عمى ضرورة إجادة حوار مع جرندة مع  المرتبطة باتفاقنة كامب دنفند، مشدداً  األمنركنةعن المعوية 
من إجمالي الدخل القومي  %3هذه المعوية ال تمنثل إال ، وقال إن "فن مواجهة األمنركننن واإلسرائنمننن

 ".معها بحسمالمصري، لهذا البد من التعامل 
 22/3/0220الراي، الكويت، 

 
 

 "إسرائيلـ"اتحاد شباب الثورة يطالب بوقف تصدير الغاز ل 88
أعمن اتحاد شباب النثورة عن تضاميه الكامل مع مطالب عمال شركتي بتروترند وبتروجنت وكل عمال 

بقوة  الفساد موجوداً زال  وقال االتحاد في بنان له أمس: ما، شركات البترول المعتصمنن أمام مجمس الشعب
وغناب  "إسرائنلـ"ومازال نحكمه رجال سامح فهمي الراعي الرئنسي لتصدنر الغاز ل ،داخل قطاع البترول

ميسق المجية  ،سادة وعبند داخل شركات البترول. وأكد كرنم رضا ىالعدالة داخل القطاع وايقسامه إل
والتي نأتي عمي رأسها وقف  ،عمال البترولتضامن االتحاد مع مطالب  ،العمالنة باتحاد شباب النثورة

 كمطمب من مطالب النثورة. "إسرائنلـ"تصدنر الغاز المصري ل
 20/3/0220األىرام، القاىرة،   
 

 اكتشاف أسمحة بحوزة طاقم السفارة اإلسرائيمية بمطار القاىرة": الجريدة، الكويت" 81
مى أسمحة وذخنرة حنة بحوزة أحد العاممنن أكدت مصادر أمينة في مطار القاهرة الدولي أيه تم العنثور ع

عمى  "التيبنه"ضمن طاقم السفارة اإلسرائنمنة في القاهرة، إال أن المصادر ذاتها ذكرت أيه تم االكتفاء بـ
 الطاقم اإلسرائنمي بعدم تكرار حمل أي أسمحة عمى متن الطائرات المدينة.
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 20/3/0220الجريدة، الكويت، 
 

 أن حكومة بالده لن تقيم عالقات مع "إسرائيل" يؤكد وزير خارجية تونس 86
قال وزنر الخارجنة في الحكومة التويسنة رفنق عبد السالم، أمس األحد، إيه ال نؤند فكرة : (.آي.بي.)نو

، وقال في حدنث تمفزنويي بنثته قياة "إسرائنل"تخصنص بيد في الدستور التويسي الجدند ُنجرم التطبنع مع 
قصة "موضوع، وال نعرف من أنن أتت هذا الن خمطًا قد تم في إة الخاصة، التويسن "حيبعل تي في"

، موضحًا أن الدستور ُنعبر عن مبادئ عامة "تخصنص بيد في الدستور التويسي ُنحرم أو ُنجرم التطبنع
 لن تقنم عالقات مع إسرائنل لسبب رئنسي هو أن إسرائنل"وأكد أن الحكومة الحالنة لبالده  بسناسات الدولة.

 ".ال تحترم القايون الدولي، وال تحترم حقوق الشعب الفمسطنيي
 20/3/0220الخميج، الشارقة، 

 
 أن تعمم أنيا ستتمكن فقط من ضمان أمن حقيقي من خالل سالم حقيقي "إسرائيلعمى "داوود أوغمو:  86

دنمقراطنة لكل الدول عمى استعداد لتقدنم تجربتها ال تركنا دوماً "أن  داود أوغموأكد وزنر الخارجنة التركي 
المعينة، لقد تجاوزيا اآلن التحامل عمى األحزاب السناسنة ذات المرجعنة اإلسالمنة والتخوف ميها، لقد 
دعميا السماح لمكنايات السناسنة الميتخبة بدنمقراطنة باالضطالع بالمهام الحكومنة ميذ إجراء ايتخابات حرة 

قراطنة تيضج فقط من خالل الممارسة. مع ذلك، أخفق في فمسطنن. األيظمة الدنم 1002يزنهة عام 
عمى  عكسناً  المجتمع الدولي في إدراك هذه الحقنقة في اليموذج الفمسطنيي وال نزال هذا اإلخفاق نؤنثر تأنثنراً 

عمى عممنة السالم، لذا ال نيبغي أن نكرر المجتمع الدولي الخطأ في  الكنان السناسي الفمسطنيي ونؤنثر سمباً 
 ."ربنع العربي بوجه عام، وفي الحالة المصرنة بوجه خاصسناق ال

لمشؤون  "كانرو رنفنو"ردود مكتوبة عمى أسئمة مجمة وعن العالقة تركنا مع "إسرائنل" قال أوغمو، في 
الدولنة، الربع سيونة التي تصدر عن كمنة الشؤون الدولنة والسناسة العامة بالجامعة األمنركنة في القاهرة، 

هياك بعض التطورات اإلنجابنة في عممنة السالم : "الشرق األوسطجرندة تفاق خاص معها وتيشرها با
بند أن األفعال اإلسرائنمنة  ..بالشرق األوسط التي كايت لها ايعكاساتها عمى عالقات تركنا مع إسرائنل.

العالقات النثيائنة والسناسات التي تعرض االستقرار والسالم في الميطقة لمخطر كايت لها عواقب سمبنة عمى 
، السبب الرئنسي في تدهور 32/2/1020في  أسطول الحرنةالهجمة اإلسرائنمنة ضد ، مؤكدًا أن بنييا

ال نمحى في قمب وعقل الشعب  أنثراً "ترك  "الهجوم الوحشي"هذا وأشار إلى أن  العالقات بنن الدولتنن.
االعتذار ودفع تعونضات، وكذلك رفع  المطالب التركنة واضحة، بأن عمى إسرائنلوذكر أن " ."التركي

 ."الحصار غنر القايويي عمى غزة، وعمى الحكومة اإلسرائنمنة أن تختار
إسرائنل بحاجة ألن تعمم "ن وشدد عمى أ ترفض القنام بأي عمل عسكري ضد إنران. وأكد أوغمو أن تركنا

 ."أيها ستتمكن فقط من ضمان أمن حقنقي من خالل سالم حقنقي
 (www.thecairoreview.com) "ايرو ريفيومجمة "كمع  باتفاق خاص

 20/3/0220الشرق األوسط، لندن، 
 

 "إرىاب دولة" القيسي اغتيال. و .جرائم حرب عمى قطاع غزةاالعتداءات  اإليرانية:الخارجية  12

http://www.thecairoreview.com/
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اإلنراينة بقوة في بنان الجرائم الوحشنة لمكنان الصهنويي  أدايت وزارة الخارجنة وكاالت:الالخمنج،  - عواصم
ضد الشعب الفمسطنيي األعزل والمظموم في غزة. واعتبرت في بنان، أمس، االعتداءات المستمرة لقوات 

أن  تالكنان الصهنويي ضد الشعب الفمسطنيي األعزل في غزة جرائم حرب وجرائم ضد اإليساينة. وأضاف
األمنن العالم لمجان المقاومة الشعبنة زهنر القنسي وعدد من مرافقنه في إطار إرهاب الكنان قام باغتنال 

 صمت المجتمع الدولي والمتشدقنن بحقوق اإليسان. تالدولة. وايتقد
 20/3/0220الخميج، الشارقة، 

 
 واشنطن تدين قصف "إسرائيل" بالصواريخ وموسكو تعرب عن قمقيا إزار التوتر في غزة  12

ازاء تجــدد « قمقــة جــدا»أعميــت وزارة الخارجنــة األمنركنــة أيهــا : رونتــرز، أب، أ ش أ( ا ف ب،، «الســفنر)»
 قصف إسرائنل بالصوارنخ من القطاع.« إداية»العيف في غزة، لكيها اكتفت بـ

إييــا يــدعو »بــدورها، أعربــت روســنا عــن قمقهــا إزاء التــوتر فــي غــزة، وجــاء فــي بنــان لــوزارة الخارجنــة الروســنة 
ألطــراف إلــى ضــبط الــيفس وبــذل كــل جهــد ممكــن الســتعادة الهــدوء وضــمان الظــروف التــي تســهم فــي جمنــع ا

اســتئياف المفاوضــات الفمســطنينة ـ اإلســرائنمنة القائمــة عمــى األســس القايوينــة الدولنــة المقبولــة عمــى يطــاق 
 «.واسع

 20/3/0220، السفير، بيروت
 

 الفمسطينية بتمويل من االتحاد االوروبي  في المخيمات متصدعةلبنان: األونروا تأّىل منازل  10
مخـنم مـار عمـى بجولـة تفقدنـة أمـس، « ، واالتحـاد األوروبـي«األويـروا»عن وكالة  ممنثمون : قام زنية برجاوي

وجــاءت الجولــة فــي إطــار مشــروع تأهنــل الميــازل اآلنمــة لمســقوط فــي النــاس لالجئــنن الفمســطنيننن فــي لبيــان. 
، بتمونــل مــن االتحــاد األوروبــي لالســتجابة لالزمــات ولتســهنل عممنــة «الويــرواا»مخنمــات لبيــان الــذي تيفــذه 

 اليهوض، ونهدف إلى تأمنن مساكن مالئمة لعائالت الالجئنن الفمسطنيننن األكنثر فقرًا.
وخّصــص االتحــاد مبمغــا قــدره أربعــة وعشــرون ممنــار لنــرة لبياينــة توزعــت عمــى تســدند بــدالت إنجــارات ســكان 

بايتظار العـودة إلـى مخـنمهم، وتأهنـل سـبعمئة وسـت ونثالنثـنن وحـدة سـكينة آنمـة لمسـقوط فـي  مخنم يهر البارد
 أحد عشر مخنما فمسطنينا في لبيان.

ونقـّدر عــدد الميـازل اآلنمــة لمســقوط فـي المخنمــات الفمســطنينة بمـا نتجــاوز األربعــة آالف وحـدة ســكينة، وميهــا 
 يوات السابقة، ولم تعد صالحة لمسكن بعد النوم.قد رممتها في الس« األويروا»مجموعة كبنرة كايت 

وايطمــق المشــروع أمــس مــن مخــنم مــار النــاس حنــث بــدأت ورشــة تــرمنم خمســة عشــر ميــزال، ايتقــل أصــحابها 
إلـــى أيــه مـــن المتوقــع أن تبـــدأ ورش « األويــروا»لمســكن لــدى أقـــاربهم بايتظــار جهوزنتهـــا. ولفــت مصـــدر مــن 

 أذون من القوى االمينة إلدخال مواد البــياء إلى داخــل المخنمات. الترمنم في بقنة المخنمات مع توّفر
ومن المقرر تيفنذ المشروع عن طرنق المساعدة الذاتنة، وهي مقاربة جدندة تعـزز االعتمـاد عمـى الـذات لـدى 
الالجئــنن: ففــي مخــنم مــار النــاس كـــــان معظــم أصــحاب الميــازل نتولّــون بأيفســهم إعــادة تأهنمهــا تحــت إشــراف 

 «.االويروا»مهيدسنن من 
فـي لبيـان سـمفاتوري لومبـاردو أيـه « األويـروا»وخالل االفتتاح في مـار النـاس أمـس، أّكـد المـدنر العـام لوكالـة 

وحــدة ســكينة إلعــادة التأهنــل، إال أن االويــروا ســتبحث مــع االتحــاد األوروبــي  732عمــى الــرغم مــن اختنــار 
 مشكمة حّل مشاكل الوحدات المتبقنة.
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 20/3/0220، ، بيروتالسفير
 

 النفط والغاز في الخميج مخزونتريميون دوالر قيمة  82 13
 22بمغت قنمة مخزون اليفط والغاز في دول مجمس التعاون الخمنجي : محمد المكي أحمد -الدوحة 

وأشار إلى أن ذلك نمنثل « بيك قطر الوطيي»ترنمنون دوالر وفق األسعار الحالنة، حسب تقرنر أصدره أمس 
ترنمنون  22الـ »ترنمنون دوالر. ولفت التقرنر إلى أن  100مث إجمالي قنمة المخزون العالمي البالغة يحو نث

في المئة من  03، و1022ضعف الياتج المحمي اإلجمالي المقدر في دول الخمنج عام  87دوالر تساوي 
الميطقة خالل العام  ضعف قنمة عائدات اليفط والغاز لحكومات 212الياتج المحمي اإلجمالي العالمي، و

 «.بمنون دوالر 212الماضي، التي تُقدر بيحو 
نران،  وأكد التقرنر أن مخزون اليفط والغاز في ميطقة الشرق األوسط وشمال أفرنقنا، وخصوصًا في العراق وا 

في المئة من المخزون العالمي، في حنن جاءت  13نأتي في المرتبة النثاينة، إذ تستحوذ الميطقة عمى 
في المئة من المخزون العالمي، خصوصًا  22أوروبا وآسنا في المرتبة النثالنثة عبر استحواذها عمى  ميطقة

 في روسنا وأوزبكستان.
في المئة من المخزون  32بمنون برمنل، ُنمنثل  802واظهر أن مخزون دول الخمنج من اليفط، البالغ 

في المئة من  11ترنمنون قدم مكعبة،  81لغ العالمي، بنيما نمنثل مخزون الميطقة من الغاز الطبنعي، البا
السعودنة، عيد توزنع مخزون اليفط والغاز، تستحوذ تقرنبًا عمى يصف »المخزون العالمي. وشّدد عمى أن 

مخزون دول الخمنج، تمنها اإلمارات والكونت قطر، والتي تستحوذ كل ميها عمى يحو ُسدس مخزون 
 «.في المئة 2.1ترنمنون دوالر، وتمنثل حصة سمطية عمان  0.2حو الميطقة، بنيما نبمغ قنمة مخزون قطر ي
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ن الواقع جذبت االيتفاضات العربنة وبشكل سرنع ايتباه المسؤولنن اإلسرائنمننن الذنن الحظوا أ: حممي موسى

من حولهن نتغنر أنضًا بوتـائر سـرنعة وهـم ال نعرفـون كنـف نتـدبرون أيفسـهم. وفـي البدانـة ايطمقـت آراء رأت 
أن شنوع الدنموقراطنة في الوطن العربي كفنل بتوفنر أجواء أفضل تعكس يفسـها إنجابـًا حتـى عمـى إسـرائنل. 

ل إنجابا مع التحرك العربي، الذي رأوا أيه نتجه وطالب بعض هؤالء الحكومة اإلسرائنمنة باإلسراع إلى التفاع
أكنثــر يحــو المنبرالنــة والدنموقراطنــة، مــن خــالل تســهنل التوصــل إلــى تســونة سناســنة قبــل فــوات األوان. ولكــن 
الحكومة اإلسرائنمنة، وهي األشد نمنينة في تارنخ الدولة العبرنة، لم تكن مرتاحة لالستيتاج األولي الذي خرج 

 به البعض.
كذا في البدانة ساد يوع من االرتباك حتى في تصرنحات المسؤولنن. فهم من جهة نرون أن االحتجاجـات وه

الشـعب »الشعبنة اإلسرائنمنة استمهمت شعارات االيتفاضات العربنة وبـدأت تترجمهـا إلـى العبرنـة عمـى طرنقـة 
ن الحكـم وبسـهولة. ومـا ، ومن جهـة أخـرى نـرون أن بعـض أقـرب حمفـائهم نسـقطون عـ«نرند عدالة اجتماعنة

أن ايتقمت الظروف إلى الحالتنن المنبنة والسورنة حتى اكتممت لدى الحكم اإلسرائنمي الصورة وتقـرر الموقـف 
يمــا سنضــع العــرب  يمــا شــتاء مظمــم. فهــو لــن نحقــق الدنموقراطنــة وا  العميــي اليهــائي: هــذا لــنس ربنعــًا عربنــًا وا 

إســرائنل والغــرب. وكايــت يتــائج االيتخابــات فــي تــويس  تحــت حكــم إســالمي متطــرف فــي مواجهــة شــدندة مــع
 ومصر الشهادة النثابتة، في يظر إسرائنل، حول وجهة األمور.
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وبدنهي أن الساسة اإلسرائنمننن الذنن طالما لعبوا في الغرب دور الميذر من المخاطر، بحنث كـايوا أول مـن 
جـدوا فـي يتـائج األحـداث فرصـتهم. إذ بعـد ، و «الخطـر الشـنوعي»بعـد ايتهـاء « الخطـر اإلسـالمي»أشار إلى 

عمى األقل في العقدنن الفائتنن وايخراط إسرائنل، بشـكل غنـر مباشـر، فنـه دفـع إلـى « محور االعتدال»تبمور 
ومـن البـدنهي أن وقـائع األحــداث «. الخطـر األصــولي»واسـتبداله بمفهـوم « الخطـر اإلســالمي»تراجـع مفهـوم 

ي فرصــة لالدعــاء أمــام الغــرب عمومــًا بأيــه ســبق وحــذر مــن يشــوء واقــع عمــى األرض ميحــت الحكــم اإلســرائنم
كهـــذا. وايتقـــدت إســـرائنل بصـــوت أعمـــى مـــا اعتبرتـــه تخمنـــًا مـــن جايـــب الوالنـــات المتحـــدة وأوروبـــا عـــن حمفـــاء 

 أساسننن منثل زنن العابدنن بن عمي في تويس وحسيي مبارك في مصر.
اقـب مـن جهـة وتحـث مـن جهـة أخـرى وتسـتعّد مـن جهـة نثالنثـة. ولكن ما العمـل إزاء الواقـع الجدنـد؟ إسـرائنل تر 

يمـا  واألهم أن إسرائنل تعمم أن الميطقة بأسرها دخمت في سنرورة ال نمكـن فقـط القفـز يحـو غاناتهـا اليهائنـة وا 
يمــا العواقــب اآلينــة  تيبغــي قــراءة األهــداف المرحمنــة لهــا. فالمســألة لــم تعــد مجــرد إســقاط لهــذا اليظــام أو ذاك وا 

يمــا داخـل كــل والب عنـدة المـدى لــذلك. وفـي البـال إن العهــد الجدنـد هــو عهـد الالاسـتقرار لــنس إقمنمنـًا وحسـب وا 
دولة أنضًا. بل إن عـددا مـن كبـار المسـؤولنن عـن توجنـه السناسـات فـي إسـرائنل بـاتوا نتحـدنثون عـن احتمـال 

عادة تركنب عدد من الدول   القائمة.رسم خرائط جدندة في الميطقة نتم فنها تفكنك وا 
وفي كل األحوال لـم نيحصـر اهتمـام إسـرائنل بمـا نجـري فـي الـدول العربنـة المحنطـة كمصـر واألردن وسـورنا 
يما تجاوز ذلك لنغطي كل الدول العربنة وفي األساس دول الخمنج العربي. وتمحظ إسرائنل أن دول الخمنج  وا 

مركز النثقل األساسي اقتصادنًا ونثقافنًا وسناسنًا تحاول عبر ما تمتمكه من مقدرات وفرتها لها أموال اليفط يقل 
إلنهـــا. وربمـــا مـــا تفعمـــه قطـــر ودولـــة اإلمـــارات والســـعودنة عمـــى األصـــعدة اإلعالمنـــة والسناســـنة واالقتصـــادنة 
ومحاولــة تكـــونن مراكـــز جــذب نؤكـــد هـــذه الصـــورة. وتــرى إســـرائنل حالنـــا أن مـــا نجــري فـــي دول الخمـــنج بـــالغ 

يما كذلك العتبارات استراتنجنة عالمنـة األهمنة لنس فقط العتبارا ت تتعمق بمركز النثقل الجدند في الميطقة وا 
 متعمقة باليفط واعتبارات استراتنجنة متصمة بإنران.

وقد لخص نعقوب هداس، الذي ترأس الممنثمنة اإلسرائنمنة في قطر مطمع العقـد الفائـت، مصـالح إسـرائنل فـي 
نــران»مقالــة لــه فــي كتنــب دول الخمــنج بطرنقــة الفتــة. إذ أشــار فــي  إلــى التقــاء « دول الخمــنج: بــنن الغــرب وا 

مصالح إسرائنل ودول الخمنج في تعزنز مكايتها. وكتب أن القضنة الفمسـطنينة لـم تكـن عمـى رأس اهتمامـات 
وأوضــح أن المصــمحة النثاينــة كايــت «. كــان همهــا المركــزي عقــد الصــفقات والعــنش بســالم»هــذه الــدول التــي 
ن اقتصادنة وأن  إسـرائنل تفاوضـت مـع قطـر بشـأن ضـخ الغـاز إلنهـا عبـر أيابنـب تمـر بالسـعودنة واألردن، وا 

 كان هذا التفاوض مجرد وسنمة البتزاز عقود ضخ الغاز من مصر وبأسعار رخنصة.
ونشنر هداس إلى مصـمحة إسـرائنل فـي تعزنـز مكايـة دول الخمـنج كعيصـر اعتـدال عربـي داعـم لمسـالم معهـا 

ــع لتحقنــق مصــالح سناســنة مــن  مــن ياحنــة وكمركــز نثقــل مضــاد إلنــران. واعتبــر أن دول الخمــنج كايــت تتطّم
خـالل العالقـة مــع إسـرائنل بنيهـا المياكفــة، وبوسـع أي دولـة خمنجنــة ترنـد مياكفـة الســعودنة أو مصـر أن تقــنم 

عالقـة مـع الوالنـات عالقات مع إسرائنل. ولكن الدافع النثايي األهم لتطونر العالقة مع إسرائنل كان وال نزال ال
حـــول مـــا قالـــه لمدبموماســـننن « ونكنمـــنكس»المتحـــدة. ونعتـــرف هـــداس فـــي مقالتـــه بصـــحة مـــا ورد فـــي ونثـــائق 

يمــا  األمنــركننن عــن آرائــه حــول الخمــنج. ونقــول إن العالقــة اإلســرائنمنة مــع دول الخمــنج لــم تكــن أبــدًا نثيائنــة وا 
 وكان في موقع القنادة. نثالنثنة كان البعد األمنركي قائمًا فنها عمى الدوام،
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الجن شان السناسي في العالم العربي أدى لنقظـة »ونختم الدبموماسي اإلسرائنمي مقالته حول الخمنج بالقول إن 
فــي دول الخمــنج وميحهــا الجــرأة عمــى العمــل والــركض إلــى األمــام سناســنًا. وحالنــًا تتــوفر إلســرائنل فرصــة فــي 

 «.همومهاهذه الدول، خصوصًا في ظل ايشغال مصر ب
ولكــن كمــا هــو واضــح نثمــة فــارق كبنــر بــنن مــا نجــري فــي الطبقــات العمنــا لمسناســة ومــا نحــدث عمــى األرض، 

يما أنضًا في أن تكون حرة وكرنمة.  خصوصًا لدى الطبقات الشعبنة الراغبة لنس فقط في حناة رغدة وا 
 20/3/0220، السفير، بيروت
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التــي تمّكيــت، « القبــة الفوالذنــة»ميظومــة « إيجــازات»وســط اإلجمــاع اإلســرائنمي عمــى التهمنــل لـــ: محمــد بــدنر
بحســب إحصــاءات جــنش االحــتالل، مــن اعتــراض الجــزء األكبــر مــن صــوارنخ المقاومــة الفمســطنينة، توزعــت 

بـنن اتجاهـات عـدة؛ الـبعض رّكـز  التعمنقات الصحافنة العبرنة حول المواجهة القائمة عمـى جبهـة قطـاع غـزة،
عمى جدوى عممنات التصفنة الوقائنة التي نيفذها الجنش، والـبعض اآلخـر ايتقـد جـدواها، فنمـا ذهـب معمقـون 

مــن جــراء اضــطرارها إلــى إمســاك العصــا مــن « حمــاس»التــي تعاينهــا حركــة « الورطــة»يحــو اإلضــاءة عمــى 
نن قـاربوا مـا نحصـل مـن زاونـة الموقـع الجدنـد لمصـر، طرفنها في ظرف كهذا. حتى إن فئة أخرى من المراقب

، رأى رويـــي شـــاكند فـــي صـــحنفة «التصـــفنات لـــم تعـــد ياجعــة»وايعكاســه عمـــى العالقـــة معهـــا. وتحــت عيـــوان 
أن عممنــــات االغتنــــال لــــم تعــــد تمنّثــــل النــــوم ضــــررًا عمــــى القــــدرة التيفنذنــــة لمميظمــــات « نــــدنعوت أحرويــــوت»

تها أو دوافعهـا، وذلـك فـي ضـوء تطورهـا التيظنمـي وتحولهـا إلـى أطـر شـبه الفمسطنينة في غزة، وال عمى كفاء
بل عمى العكس، فهم نردون عمى التصفنات بينران صاروخنة كنثنفة ولدنهم قدر أكبر »يظامنة. وتابع شاكند 

ال ُنحتمــل أن »وعمــى أســاس أيــه «. مــن الصــوارنخ بمواصــفات صــياعنة نقتــرب مــداها مــن ضــواحي تــل أبنــب
، «ات العاممــة تحــت رعانــة حمــاس )فــي غــزة( الحنــاة الطبنعنــة ليحــو ممنــون مــن ســكان إســرائنلتشــل الميظمــ

تجد السبنل لمتواصل مع المسؤولنن في القطاع، وفي هذه المحظة »أشار الكاتب إلى أن تل أبنب ممزمة بأن 
 «.هؤالء هم حماس التي نجب التوصل معها إلى حوار هادف بهدف تحقنق تهدئة طونمة المدى

الـذي قامـت بـه المؤسسـة األمينـة اإلسـرائنمنة، « تغننـر القـرص»أنثيـى عمـى « معارنف»إال أن بن كسبنت في 
إسـرائنل »عبر العودة إلـى سناسـة الهجمـات الوقائنـة وعـدم الخشـنة مـن تـداعناتها اإلقمنمنـة. ورأى كسـبنت أن 

ولفـت إلـى ضـرورة «. تعال الجبهـةممّـت مـن تأدنـة دور الـبط فـي سـاحة الرمانـة، وقـّررت أخـذ المبـادرة رغـم اشـ
التهمنل لهذا التوجه المتجدد، فاإلرهاب في غزة حي وموجود ونرفس، وهو نزداد قوة وتيظنمًا ونراكم الوسائل »

«. ونجمع المعمومات، وكل عدة أشـهر نتحـول اليصـف الجيـوبي مـن إسـرائنل إلـى رهنيـة ونيـزل إلـى المالجـئ
ذ ايتقــد الكاتــب عــدم اســتكمال المهمــة قبــل نثالنثــة أعــوام، فقــد اســتدرك « عممنــة الرصــاص المصــهور»فــي  وا 

إييا يأكل النوم النثمار العفية لـذلك النـوم، وسيواصـل أكمهـا إلـى أن يفهـم أن أحـدًا لـن نيظـف غـزة مـن أجميـا »بـ
 «.وأن اإلرهاب ال نفهم إال لغة القوة

خـالل يصـف عـام فـي »ها تجـد يفسـ« حمـاس»أنضـًا أن « معـارنف»من جهـة نثاينـة، رأى عمنـت كـوهنن فـي 
ورطـــة »وشــرح الكاتـــب «. زاونــة غنـــر مرنحــة: فـــي ذروة جولـــة تصــعند، مـــع قــدرة تـــأنثنر قمنمـــة عمــى األحـــداث

حاولت هذه المرة أنضًا إمسـاك العصـا مـن طرفنهـا: اسـتخدام الخطـاب المتشـدد الـذي نضـعها »التي « حماس
وعـرض الكاتـب عـدة تصـرنحات «. القتـالإلى جايب ميظمات اإلرهـاب مـن دون أن نيضـم رجالهـا إلـى دائـرة 
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التـي تعتمـدها الحركـة فـي مقاربـة المواجهـة القائمـة « المغـة الغامضـة والممتبسـة»لمسؤولنن فـي الحركـة تظهـر 
 «.الحنادنة التي تنثنر االيتقاد حتى بنن صفوفها»كما تظهر 

ضــمة حقنقنــة: فــي إســرائنل تضــع حكومــة حمــاس أمــام مع»أن « نــدنعوت»بــدوره، الحــظ ألــنكس فنشــمان فــي 
وقــٍت تســعى فنــه الحركــة إلــى أن تكــون الجهــة السناســنة البراغماتنــة فــي يظــر العــالم، هــل ســتكون لهــا القــوة 

القــرار فــي »وأوضــح فنشــمان أن «. والرغبــة لمجــم يــار الجهــاد اإلســالمي التــي تهــدد هنميتهــا فــي قطــاع غــزة؟
«. مواصـمة الضـغط إلـى أن تتوقـف اليـارإسرائنل هو عدم التساهل مـع حمـاس فـي ضـوء هـذه المعضـمة، بـل 

، عــاموس هارئنــل وآفــي «هــآرتس»وتوقــف كــل مــن محمــل الشــؤون العســكرنة ومحمــل الشــؤون الفمســطنينة فــي 
حماس تواجه فـي الشـهور األخنـرة معارضـة متصـاعدة تتمنثـل فـي »نسسخاروف، عيد اليقطة يفسها. ورأنا أن 

فـــة لحمـــاس ضـــد الســـمطة الفمســـطنينة وأصـــبحت اآلن حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي التـــي كايـــت فـــي الماضـــي حمن
ذ أكـــدا أن الحركـــة «. التحـــدي األكبـــر لقـــدرة حمـــاس لبســـط هنميتهـــا عمـــى القطـــاع لنســـت معينـــة بالتصـــعند »وا 

، وأن هذا كان السبب وراء طمب الحركة اإلسالمنة من القنادة المصرنة التدخل لوقف التصعند، فقـد «الحالي
في تحركها « ما بعد سقوط يظام حسيي مبارك»لذي تبدنه تل أبنب حنال مصر ا« الحذر الكبنر»أشارا إلى 

ــد حرنــة الميــاورة اإلســرائنمنة »العســكري عمــى جبهــة القطــاع. وخمصــا إلــى أن  إدخــال مصــر فــي المعادلــة نقّن
 «.كنثنرًا، إذ لم نعد بإمكان الجنش تيفنذ عممنات اغتنال داخل األراضي المصرنة

، المــواء فــي االحتنــاط نســرائنل زنــف، رأى أن التعامــل مــع مصــر مــن «معــارنف»لكــن المحمــل العســكري فــي 
القصـــة الحقنقنـــة مـــن وراء تبـــادل »خـــالل التصـــعند الحـــالي مختمـــف عّمـــا نصـــفه هارئنـــل ونسســـخاروف، ألن 

الضربات في يهانة األسبوع الماضـي لنسـت اغتنـال هـذا المسـؤول أو ذاك، بـل قـدرة إسـرائنل عمـى العمـل فـي 
 «.الردع والمس بالميظمات اإلرهابنة ميذ سقوط حسيي مبارك غزة بهدف
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تستمر إسرائنل في عدوايها الدموي عمى شعب فمسـطنن، وال أراهـا سـتتوقف. عـدوايها األخنـر عمـى غـزة لـنس 

تي، وكـل مـن نظـن أن أوروبـا وأيظمـة العـرب سـتوقفه وتغمـق إال حمقة متصـمة بحمقـات قـد مضـت وأخـرى سـتأ
ممف القتل واإلجرام واهم. هـذا فضـال عـن أن الميهمكـنن اآلن مـن الفمسـطنيننن والعـرب عمـى السـاحة الدولنـة 
ونقومــون باالتصــال مــع األوروبنــنن واألمــرنكننن واإلســرائنمننن لوقــف الهجمــات الجونــة اإلســرائنمنة متــآمرون 

تتحقــق لهــم راحــة إال إذا رأوا غــزة تتهــاوى وقــد أعنتهــا القيابــل وأغرقتهــا الــدماء. هــؤالء الــذنن  عمــى غــزة، ولــن
نقصفون غزة والذنن نقولون في اإلعالم إيهم نعممون عمى استعادة التهدئة البائسة نشكمون معسكرا واحدا في 

 مواجهة الحقوق الوطينة النثابتة لمشعب الفمسطنيي.
ة صــــوارنخ عمــــى مغتصــــبات الصــــهانية، وتحــــدث بعــــض الضــــرر، وقــــد تصــــنب تطمــــق الفصــــائل الفمســــطنين

أشخاصــا، لكيهــا تبقــى صــوارنخ مزعجــة إلســرائنل ولنســت رادعــة. إطــالق هــذه الصــوارنخ نســد نثغــرة عســكرنة، 
ونعطي دفعة معيونة لمشعب الفمسطنيي، وندفع سكان المغتصبات لمبقاء في المالجئ مذكرا إناهم أن ال أمن 

فر األمـن لشـعب فمسـطنن، لكيـه لـنس كافنـا إلجبـار إسـرائنل عمـى التفكنـر مـرارا قبـل شـن هجـوم لهم ما لـم نتـو 
 عمى غزة وغنر غزة.
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شعب فمسطنن ُنذبح عمى مرأى من العالم، وأمام أعنن المخينثنن العرب الـذنن نجتمعـون فـي الجامعـة العربنـة 
ي مواجهـة إسـرائنل دفاعـا عـن هـذا الشـعب، إللحاق الهزنمة باليظام السوري. ال أحد في العالم نرفع إصبعا فـ

 وال يرى من حوليا سوى بعض البنايات التي تمعن إسرائنل وتشد عمى أندي المقاومنن الفمسطنيننن.
الحمانة الحقنقنة لمشعب الفمسطنيي تتطمب السالح الرادع إلسرائنل، ومـن أراد لهـذا الشـعب أن نكـون يـدا فـي 

السالح وتمكنيه عسكرنا ال أن نجـري الهنثـا إلـى األمـم المتحـدة أو االتحـاد مواجهة إسرائنل فإن عمنه تزونده ب
نـران،  األوروبي او إلى ممنثمنة إسـرائنل فـي بـالده. سـالح الـردع ال نمكـن تـوفنره اآلن إال مـن قبـل حـزب اهلل وا 

ذا كـان ه يـاك مـن وهما جهتان مسؤولتان عن تقدنم مـا نمـزم مـن سـالح رادع لممقاومـة الفمسـطنينة فـي غـزة. وا 
نعتــرض عمــى ذلــك فعمنــه أن نـــأتي بصــوارنخه إلــى غــزة أو أن نخرجهـــا مــن مخابئهــا، أو أن نطمــق طـــائرات  

F15  من مرابضها. المخينثون العرب الذنن نقنمون عالقات مع الصهانية، وال نتحركون إال بـإذن مـن أمرنكـا
 رصندا لها.ال خنر فنهم ال لمفمسطنيننن وال لشعوبهم، وهم عبء عمى األمة ولنسوا 

نـران، ومـن المهـم أن نعـوا تمامـا أن  عمى قادة الفصائل في غزة أال نترددوا في إقامة عالقات مع حـزب اهلل وا 
العرب الذنن ندفعويهم إلى التردد ال نمكن أن نكويوا مع الحقوق العربنة أليهم مجـرد أدوات نسـتمدون بقـاءهم 

جــب الفصــائل الفمســطنينة أنضــا أن تطــور قــدراتها فــي الحكــم مــن ســادتهم فــي واشــيطون وتــل أبنــب. ومــن وا
 العممنة والتقينة لتكون قادرة عمى صياعة أسمحة توقف إسرائنل عيد حدها. والتحدي أساس اإلبداع.

 22/3/0220، شبكة االنترنت لالعالم العربي )امين(
 
 
 
 
 

 نطالبكم بتسميح غزة ايضا 11
 عبد الباري عطوان

ها اسرائنل حالنا في قطاع غزة ذنل يشرات اخبار محطـات التمفـزة العربنـة، ان نحتل خبر المجازر التي ترتكب
وباالخص تمك المتبينة لنثورات الربنع العربي من اجل استعادة الكرامة والحرنة، فهذا امـر نبعـث عمـى الغـنظ، 
ونـــدفع الـــى التســـاؤل حـــول حقنقـــة مـــا نجـــري فـــي ميطقتيـــا، ومـــا نجـــري طبخـــه لشـــعوبيا وقضـــانايا فـــي الغـــرف 

 لمغمقة، فمن المفترض ان الدم العربي واحد، وسفكه محرم عمى كل الجالدنن، وعمى رأسهم االسرائنمنون.ا
ومـا هــو اكنثــر خطــورة مــن هـذا التعــاطي العربــي المخجــل والمعنــب مــع عـدوان نجــري فــي وضــح اليهــار، ذلــك 

لخارجنـة، عيـدما اعربـت عـن الموقف االمرنكي الذي عبرت عيه السـندة فنكتورنـا يواليـد المتحدنثـة باسـم وزارة ا
قمــق حكومتهــا الشــدند إزاء العيــف فــي قطــاع غــزة، وادايــت 'بأشــد' التعــابنر قنــام 'ارهــابننن' بــإطالق الصــوارنخ 

 عمى جيوب اسرائنل.
عشــرون ايســايا عــزل ، بنــيهم اطفــال، مزقــت اجســادهم الطــاهرة الطــائرات االســرائنمنة، محاصــرون فــي قطــاع 

اء، ال نستحقون كممـة تعـاطف واحـدة، او ادايـة، ولـو خفنفـة، لجـزارنهم، مـن قبـل بائس، حنث ال كهرباء وال م
الســندة االمرنكنـــة يواليــد، وحكومتهـــا التــي تـــدعي ايهــا تقـــود العــالم الحـــر، وتتعــاطف بشـــدة مــع نثـــورات الربنـــع 

 العربي، وضحانا الدنكتاتورننن العرب الفاسدنن.
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ــ ى االســرائنمننن فــي 'جيــوب اســرائنل'، وتــدنن 'االرهــابننن' الســندة يواليــد تبــدي حرصــا وقمقــا غنــر مســبوقنن عم
الفمسطنيننن الذنن نطمقون صوارنخ لم تقتل انا ميهم، بنيما ال ترى دمـاء االطفـال واجسـادهم الممزقـة بقـذائف 

 طائرات بالدها الحدننثة، التي قدمتها هدنة لالسرائنمننن لمحفاظ عمى اميهم 'المقدس'.
اء الفمسـطنيننن اهتمـام وفضـول المسـؤولنن االمـرنكننن، فهـؤالء نتعرضـون لممجـازر ربما ال ننثنر سـقوط الشـهد

االسرائنمنة ميذ سبعنن عاما عمى االقل، ولكـن يسـتغرب ان نكـون الحـال كـذلك لـوزراء الخارجنـة العـرب، فـإذا 
ب مـنثال كان نعود ذلـك الـى تواضـع عـدد قتمـى القطـاع هـذه المـرة، بـاليظر الـى ارقـام يظـرائهم فـي حمـص وادلـ

عمى اندي اليظام الـدنكتاتوري السـوري، فربمـا نفنـد تـذكنر هـؤالء الـوزراء العـرب ان سـقوط عشـرنن شـهندا فـي 
شـهندا عمـى االقـل فـي سـورنة  320قطاع ال نزند عدد سكايه عن ممنون ويصف ممنون يسمة، نوازي سـقوط 

م نتســاوون فــي يظريــا مــن حنــث ممنــون يســمة، وكــل الشــهداء ايــى كايــت هــونته 12التــي نبمــغ تعــداد ســكايها 
 االهمنة والمكاية.

' ' ' 
يحــن ال يبــرر هيــا او يقمــل مــن شــأن مجــازر اليظــام الســوري او المنبــي او المصــري او التويســي، فقــد ادّياهــا 
ويـدنيها، وكـل اعمــال القتـل التــي ارتكبتهـا االيظمــة الدنكتاتورنـة العربنــة فـي حــق شـعوبها، ولكييــا يتميـى عمــى 

قطرنة والسعودنة، المتنن تتزعمان حممة في الوقت الـراهن لتسـمنح الجـنش السـوري الـوطيي الحـر الحكومتنن ال
لمتصــدي لميظــام الــدنكتاتوري وحمولــه االمينــة الدمونــة، وحمانــة ابيــاء الشــعب الســوري االحــرار مــن بطشــه، ان 

ع عـن ايفسـهم فـي مواجهـة نفعال الشيء يفسه، لتسمنح ابياء القطاع، والضفة الغربنة مستقبال، مـن اجـل الـدفا
هـــذه الغطرســـة الدمونـــة االســـرائنمنة، حتـــى ال نيظـــر النهمـــا هـــؤالء بأيهمـــا تتعاطنـــان بطرنقـــة ايتقائنـــة، تمننزنـــة 

 لمضحانا.
فــي االطــار يفســه يقــول اييــا ســمعيا وشــاهديا بــأم اعنييــا الحمــاس العربــي التركــي االمرنكــي الغربــي لتشــكنل 

رنة، وقبمهـــا ألصـــدقاء لنبنـــا، وهـــذا امـــر جنـــد ال يعتـــرض عمنـــه، الن تحالفـــات، وعقـــد مـــؤتمرات ألصـــدقاء ســـو 
الشعبنن السوري والمنبي نستحقان كل مساعدة ممكية فـي مواجهـة اعمـال القتـل، ولكـن يسـأل، وبكـل سـذاجة، 
عن اسباب عدم تشكنل تحالف ألصـدقاء فمسـطنن، لحمانـة ارواح مواطينهـا مـن المجـازر االسـرائنمنة، يسـأل، 

فســها عــن 'حمنــة' الــرئنس الفريســي ينكــوالي ســاركوزي، وغنرتــه عمــى الحرنــات وحقــوق االيســان، وبالســذاجة ي
وهما المتان تجسدتا في اروع صورهما بإرسال الطائرات الحربنة الفريسنة لضرب دبابات العقند معمر القذافي 

ة تجـاه مــا نجــري فــي التـي كايــت فــي طرنقهـا الرتكــاب مجــزرة فــي مدنيـة بيغــازي، انــن هـذه الحمنــة وهــذه الغنــر 
 غزة، وكم شهند سنسقط حتى تتحرك مرة اخرى، الف، الفان، ممنون، افندويا افادكم اهلل؟

نثم انن صدنقه الحمـنم بريـارد هيـري لنفـي الفنمسـوف الفريسـي رقنـق القمـب، صـدنق بينـامنن يتينـاهو، والمـدافع 
تابه الذي اصدره اخنر، وترجم الى عـدة االبرز عن نثورات الربنع العربي في لنبنا خاصة، الذي نتباهى في ك

لغات، بكويه رفع سماعة الهاتف واتصل بقصـر االلنزنـه، واقيـع الـرئنس الفريسـي بالتـدخل عسـكرنا فـي لنبنـا، 
وكان له مـا اراد. فممـاذا ال نوسـع لنفـي دائرتـه االيسـاينة هـذه لتشـمل ابيـاء القطـاع برعانتـه؟.. االجابـة جـاءت 

قـــال ايـــه فعـــل كـــل مـــا فعمـــه فـــي لنبنـــا مـــن اجـــل خدمـــة اســـرائنل ومصـــالح الشـــعب فـــي كتابـــه المـــذكور عيـــدما 
 النهودي.

' ' ' 
فـــي بريـــامج 'ينـــوز يانـــت' البرنطـــايي الشـــهنر، ســـألت المســـتر لنفـــي عـــن عـــدم تدخمـــه ورئنســـه لوقـــف العـــدوان 

الطفــال االســرائنمي عمــى قطــاع غــزة، الــذي اســتخدمت فنــه القــوات المهاجمــة قيابــل الفوســفور االبــنض لحــرق ا
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ايسان، فقال ما معياه ان قطاع غزة نحكم من قبل حركة حماس االرهابنـة التـي  2800واليساء وما مجموعه 
 تطمق الصوارنخ عمى اسرائنل، اي ان هذا الشعب، منثمما فهمت، نستحق الحرق والقتل.

الســـرائنمنة، لـــو ان يفهـــم ان نتـــردد وزراء الخارجنـــة العـــرب، او حمفـــاؤهم االمرنكـــان فـــي ادايـــة هـــذه المجـــازر ا
فصــائل المقاومــة هــي التــي بــدأت اعمــال العيــف، وقتمــت اســرائنمننن، ولكــن مــا حــدث هــو عكــس ذلــك تمامــا، 

د زهنــر القنســي االمــنن العــام لمجــان المقاومــة نفالصــوارنخ االســرائنمنة هــي التــي بــادرت باغتنــال الشــنخ الشــه
الـذي نتعـرض لالغتنـال بعـد جمـال ابـو سـمهداية الشعبنة، وبعض مسـاعدنه، لنكـون هـو االمـنن العـام النثالـث 

وكمــال الينـــرب. فاالمرنكــان ال نـــدنيون الجــالد وايمـــا الضـــحنة كعــادتهم دائمـــا، عيــدما نكـــون االول اســـرائنمنا، 
 والنثايي عربنا مسمما فمسطنينا.

زارة الخارجنــة الـدكتور يبنــل العربــي االمــنن العــام لجامعـة الــدول العربنــة الــذي توســميا فنـه خنــرا عيــدما تــولى و 
المصرنة، وبعدها ميصبه الحالي، فاجأيا نوم السبت الماضي عيدما ايهـى مـؤتمره الصـحافي الـذي عقـده فـي 
ختــام اجتمــاع وزراء الخارجنــة العــرب، مــع يظنــرهم الروســي ســنرغي الفــروف، فاجأيــا بإجابــة مقتضــبة عمــى 

نمنة عمى قطاع غزة، عيدما قـال 'ان سؤال لصحافي عربي فضولي حول موقف جامعته تجاه الغارات االسرائ
االجتمــاع لــم نكــن مخصصــا ألحــداث غــزة، وان هيــاك العدنــد مــن القــرارات الدولنــة بشــأن هــذه االعتــداءات لــم 

 تمتزم بها اسرائنل'. وايهى مؤتمره الصحافي فورا تجيبا ألي اسئمة محرجة اخرى في السناق يفسه.
العربنــة او واشــيطن او بــارنس، الن الجــزار اســرائنمي، فــذبح شــهداء قطــاع غــزة 'ال بــواكي لهــم' فــي الجامعــة 

هــؤالء فــي هــذه الحالــة 'حــالل'، حتــى لــو كــايوا عربــا وســّية وشــوافع، ولــن نــذهب وزراء الخارجنــة العــرب الــى 
 مجمس االمن الستصدار قرار بحمانتهم، حاضرا او مستقبال، الن 'الفنتو' االمرنكي 'الصدنق' بايتظارهم.

 20/3/0220، لندن القدس العربي،
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 د. عديان أبو عامر
ألقــت جولــة التصــعند اإلســرائنمنة العســكرنة األخنــرة ضــد قطــاع غــزة بظاللهــا عمــى اليقاشــات الــدائرة فــي دوائــر 

ســرائنمي، بنيــي صــيع القــرار فــي تــل أبنــب، فــي ظــل أيهــا أتــت عقــب تحــذنر رئــنس أركــان جــنش االحــتالل اإل
غايتس، مما أسماه تعـاظم القـوة العسـكرنة لمتيظنمـات الفمسـطنينة فـي قطـاع غـزة وميطقـة سـنياء، وأن الجـنش 
 سنعمل عمى إحباط أي عممنة فدائنة ضد )إسرائنل(، حتى لو ترتب عمى ذلك خطر وقوع جولة قتال جدندة.

طنيننن تـــتمخص فـــي اســـتمرار االغتنـــاالت ولـــذلك فـــإن )إســـرائنل( ترنـــد أن تفـــرض معادلـــة جدنـــدة عمـــى الفمســـ
لمقنادات الفمسطنينة، مع اسـتنعاب بعـض الـردود المبدئنـة والمتواضـعة مـن قبـل الفمسـطنيننن، وهـو مـا نتطمـب 
إرسال رسالة تحذنرنة لمفصائل الفمسطنينة من قبول هذه المعادلة، والعمل عمى إرسال رسالة قونة لالحتالل، 

ال سنكون  لسان حالهم بعد فترة وجنزة "أكمت نوم أكل النثور األبنض". بأن تكبح جماحه، وا 
بمعيى أن غض الطرف عن هذه االغتنـاالت لحسـابات سناسـنة داخمنـة قـد نجعمهـا تسـتوعب اغتنـاالت القـادة 
السناســـننن دون أن تـــرد ردًا حقنقنـــًا نكـــبح جمـــاح )إســـرائنل(، و)إسرائنل(بالمياســـبة قـــد ال ترنـــد بهـــذه العممنـــة 

حــو عممنــة تصــعند كبنــرة أو منداينــة فــي القطــاع، أليهــا تعتقــد أن موضــوع االغتنــاالت ال نجــب أن االيــدفاع ي
نــربط بتصـــعند منـــدايي كبنـــر، ولـــذلك لـــن تتجـــاوز فتــرة التصـــعند نـــومنن أو نثالنثـــة أنـــام دون الـــذهاب لمواجهـــة 

مـة لمـدخول فـي جولـة كبنرة.، ولعل ذلك سببه اعتقاد االحتالل بأن الفمسطنيننن غنر متشجعنن في هـذه المرح
 من المواجهة.
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وهـو مــا دفـع بمحافــل عســكرنة إسـرائنمنة لمــزعم بــأن المواجهـة القادمــة مـع المقاومــة الفمســطنينة فـي قطــاع غــزة 
تــدفعها المــتالك عشــرات القواعــد العســكرنة، والميظومــات الحربنــة المبينــة تحــت األرض، تقــود ميهــا عممناتهــا 

ها لمقاتمنها، مع االحتفاظ بميظومات إلطالق الصوارنخ والراجمـات تحـت العسكرنة، وتصدر أوامرها وتعمنمات
األرض، بمـا فـي ذلـك عشـرات "األيفـاق القتالنـة" المرتبطــة بـالبنوت، بعضـها معـدة لعممنـات اختطـاف الجيــود، 

 وأسرهم عيد الحاجة، وأخرى معدة ليقل وتهرنب األسمحة.
اس عـدم الـدخول إلـى األيفـاق والمقـار العسـكرنة تحـت وفي حنن أن جـنش االحـتالل اإلسـرائنمي نفضـل باألسـ

األرض، باعتبــار أن درجــة المجازفــة بحنــاة جيــوده تفــوق الفائــدة المرجــوة ميهــا، فــي حــنن قــد تكــون لمنثــل هــذه 
المواجهة تحت األرض في بعض الحاالت يقاط تفوق، خاصة في حاالت كون الموقع ذا أهمنـة اسـتراتنجنة، 

 أو اختطاف جيود.
سنتم دخول هذه المواقع بمساعدة "الروبوتات" االلكتروينة، نثم إيـزال الجيـود إلنهـا، مـع العمـم أن العـالم ولذلك، 

"تحت األرضي" مميء بالمخاطر والتهدندات العسكرنة، فاأليفاق لنست مجرد ظاهرة جنولوجنة، بـل هـي أمـر 
 معقد مميء بالمصائد والكمائن التي نعدها ليا العدو.

لة المتواصمة في غـزة، تبـدي أوسـاط أمينـة إسـرائنمنة مقربـة مـن أجهـزة الشـاباك والموسـاد وفي خضم هذه الجو 
و"أمـــان"، قياعتهـــا بـــأن التقـــدنر فـــي الجـــنش نـــزداد بـــأن الحـــرب القادمـــة ســـُتدار فـــي عـــدة جبهـــات، وسنضـــطر 
الجــنش لمتعامــل مــع جنــوش مــن عــدة دول، ومــع هجمــات لمميظمــات المســمحة، ولــذلك فهــو نتــابع مــا نجــري 
حوله، وفي حال تطور األمر، فإن هـذا سـنتطمب اسـتعدادات مختمفـة، بحنـث إذا أدت االضـطرابات اإلقمنمنـة 

 لواقع آخر، فإن هذا نتطمب جهدًا قومنًا.
كما نستعد ذراع البر لسنيارنو حرب في عدة جبهات، من المتوقع أن تيدلع في أعقـاب التطـورات فـي الشـرق 

الفترة األخنرة لزنادة واضحة لمتعاون بنن إنران، سورنا، حماس، وحـزب األوسط، عبر مالحظة الجنش خالل 
 اهلل.

لكـــن التقـــدنر الســـائد أيـــه عيـــدما تيـــدلع حـــرب فـــي المســـتقبل، فنحتمـــل كنثنـــرًا أن تكـــون مختمفـــة عمـــا عرفيـــاه، 
وستشمل القتال في عدة جبهـات: أمـام حمـاس فـي غـزة، حـزب اهلل فـي لبيـان، سـورنا، وفـي حالـة محـددة أمـام 

 مصر، في حال أصبحت سنطرة جنشها المدرب والمتقدم يسبنًا بند "الجهات المعادنة".
ومــن خــالل التحضــنرات الحالنــة لســنيارنوهات حــرب شــاممة، تظهــر صــورة وضــع مقمقــة فنمــا نتعمــق بــإطالق 

 القذائف الصاروخنة عمى )إسرائنل(.
قــود الوضــع العســكري فــي قطــاع غــزة بــأن فقــد أقــر ضــابط إســرائنمي كبنــر فــي قنــادة الميطقــة الجيوبنــة التــي ت

ميظومـــات الـــدفاع الموجـــودة ســـتكون غنـــر قـــادرة عمـــى التعامـــل مـــع كمنـــة راجمـــات الصـــوارنخ الميطمقـــة تجـــاه 
ن وضعًا ترد فنه بـالينران عمـى الينـران التـي سـتطمق عمنهـا، مهمـا كايـت نثقنمـة، ال نمكيهـا أن تـؤدي  الدولة، وا 

 الجنش عمى سنيارنو تقصنر جوهري ألنام الحرب. لحسم الحرب لصالحها، ولذلك، نتدرب
 22/3/0220، فمسطين أون الين
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 بالل الحسن
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تتجــاذب الوضــع الفمســطنيي تحــت االحــتالل اإلســرائنمي يظرنتــان: اليظرنــة التقمندنــة الســائدة، التــي تــدعو إلــى 
لتي نتبياها رئنس السمطة الفمسـطنينة محمـود عبـاس، الكفاح المسمح في مقاومة االحتالل، واليظرنة المقابمة ا

 الداعنة إلى المقاومة الشعبنة السممنة لالحتالل.
وفــي التعامــل مــع هــذه الــدعوة الجدنــدة هيــاك موقفــان: الموقــف الــذي نعتبــر هــذه الــدعوة تراجعــا إلــى الــوراء، 

نثــم الموقــف الــذي ال وتخمنــا عــن حــق طبنعــي مــن حقــوق كــل شــعب محتــل فــي مقاومــة االحــتالل بالســالح. 
ال يكـن قـد  نعارض هذه الدعوة مـن حنـث المبـدأ، ولكيـه نـرى أن لممقاومـة السـممنة شـروطا نجـب أن تتـوفر، وا 

 أوقفيا المقاومة المسمحة ولم يستطع إطالق المقاومة الشعبنة السممنة.
تعامل مع تيظنم نتمقى المقاومة المسمحة تحتاج إلى تيظنم وتدرنب وسالح، ونمكن إيجاز هذه المهام سرا، وال

األوامر ونيفذها. أما العمل الشعبي السممي، الذي نبدو لموهمة األولى أيه أمر ممكن ومتنسر، إال أيه نظهر، 
بعد يظـرة متأينـة، أيـه عمـل نحتـاج إلـى إعـداد وتـدبنر وتيظـنم، ربمـا نكـون أصـعب مـن إعـداد وتـدبنر وتيظـنم 

 العمل المسمح.
نم، أمــا العمــل الشــعبي فنتعامــل مــع جمهــور واســع، ولــذلك فــإن مــا نبــدو ســهال العمــل المســمح نتعامــل مــع تيظــ

 لموهمة األولى، نصبح صعبا ومتشعبا لموهمة النثاينة.
والقنادة التي تدعو إلى يبذ الكفاح المسمح، واعتماد الكفاح الشعبي السممي، ال بد أن تتـوفر لهـا صـمة عمنقـة 

و األمر القائم فعال فمسطنينا؟ يغامر ويقول ال. وفي ظل هذه مع الجمهور، صمة فاعمة وميظمة. فهل هذا ه
تصبح الدعوة لمتوقف عن الكفاح المسمح، والمجوء إلى الكفاح الشعبي السممي، خطوة إلى الوراء لنس « الال»

 إال.
فقـط « المبشـر»وحتى ال تكون هذه الدعوة خطوة إلى الـوراء، فـإن عمـى القنـادة الفمسـطنينة أال تظهـر بمظهـر 

باالبتعاد عن العيف والمجوء إلى العمل السناسـي الشـعبي. نقتضـي األمـر أن تبـدأ بيسـج عالقـات مـع الشـارع 
الفمســطنيي، مــع األحــزاب ومــع اليقابــات ومــع الجمعنــات، لبمــورة القــدرة عمــى تحرنــك الشــارع إليجــاز اليضــال 

د ذلـــك عمـــل شـــعبي شـــامل الشـــعبي المطمـــوب. أمـــا حـــنن نـــتم اســـتهجان الكفـــاح المســـمح، وحـــنن ال نتـــوفر بعـــ
 وميظم، فإن األمر نصبح تعطنال لممقاومة بكل أشكالها.

ونوجـد لمشـعب الفمســطنيي عبـر تارنخــه اليضـالي، مــن االحـتالل البرنطــايي إلـى االحــتالل الصـهنويي، تجربــة 
طونمــة ومتمنــزة، وســبق لهــا أن اســتخدمت أكنثــر مــن شــكل مــن أشــكال اليضــال، مــن المقاومــة المســمحة إلــى 

 ، مع إمكان الوصول إلى حالة العصنان المديي.2032ال الشعبي، إلى اإلضراب العام والشامل عام اليض
إن الوصــول إلــى حالــة العصــنان المــديي، نمكــن أن تكــون خطــوة متقدمــة جــدا إلــى األمــام، ومــن دون ســالح، 

 من أجل ذلك.شرط أن تتوفر قنادة تعمل لذلك، وتخطط من أجل ذلك، وتقنم البيى التيظنمنة الالزمة 
أما اآلن... فإن األمر ال نخرج عن إطار الدعوات التبشنرنة، بترك شكل من أشكال اليضال، واعتمـاد شـكل 
آخر، نطرح ونقدم عمى أيه األسهل، بنيما هو الشكل اليضالي األصعب. ولعل الخطر األكبـر الكـامن داخـل 

عبي، أن نتوقــف الكفــاح المســمح، وأال نبــرز دعــوات التراجــع عــن الكفــاح المســمح واعتمــاد العمــل السناســي الشــ
 بعد ذلك العمل السناسي الشعبي، وال نجيي أحد كسبا من خالل ذلك إال االحتالل الصهنويي.

وما يالحظه، بكل أسف، أن القنادة الفمسطنينة التـي تـدعو إلـى هـذا األمـر، ال تتـوفر لهـا صـالت عمنقـة، أو 
 لشعبي الفمسطنيي.صالت ونثنقة، أو صالت ميظمة، مع الواقع ا
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ولــذلك يقــول إن المســألة لنســت فــي خــوض صــراع يظــري حــول أســموب اليضــال المســمح أو أســموب اليضــال 
الشعبي السممي، إذ المسألة تتركـز حـول إعـداد المتطمبـات الالزمـة لهـذا الشـكل مـن اليضـال، أو لـذلك الشـكل 

 اآلخر من اليضال.
المســمح، تتموهــا فتــرة مـــن اليضــال الشــعبي السناســي، نثـــم ويســتطنع أن يتصــور ميــذ اآلن، فتــرة مـــن اليضــال 

تتطور هذه الفترة وتتصاعد يحو العصنان المديي الشامل. آيذاك نقف االحتالل بكل قوته عاجزا عن الحركة 
والفعل، ونصبح عارنا أمام العالم كمه. ولكـن مـن نفكـر بهـذا الشـكل اليضـالي المتطـور ال نسـتطنع أن نكتفـي 

ة فقــط، بــل عمنــه أن نفكــر بالحنــاة النومنــة فــي ظــل العصــنان، بــالموظفنن، بالمــدارس، بتــوفر بالشــرح والمياشــد
ذا لـم نـتم التفكنـر بـذلك، فإييـا يكـون  المواد الغذائنة، بإنصال هذه المواد إلى البنـوت... وأمـور كنثنـرة أخـرى. وا 

، وهـو حـق مشـروع، وال تتـوفر قد قدميا لالحتالل أكبر خدمة نتوقعهـا، إذ تتوقـف المقاومـة المسـمحة لالحـتالل
 ظروف اليجاح أمام المقاومة الشعبنة السناسنة.

لقد مارس الشعب الفمسطنيي، ميذ االيتداب البرنطـايي إلـى االحـتالل الصـهنويي، أشـكاال كنثنـرة مـن اليضـال، 
هـز ، اإلضـراب الـذي 2030ولدنه خبرة تارنخنة مرموقة في هذا المجال، لعـل أبرزهـا اإلضـراب الشـامل عـام 

، حتـــى إن الـــدول العربنـــة 2030برنطاينـــا ووضـــعها فـــي موضـــع صـــعب حـــنن ايـــدلعت الحـــرب العالمنـــة عـــام 
المتحالفة مع برنطاينا ضد ألماينـا، تـدخمت لـدى قنـادات الشـعب الفمسـطنيي، طالبـة وقـف اإلضـراب، وهـو مـا 

لكتـاب األبـنض( حصل فعـال، مـن دون أن نجيـي الشـعب الفمسـطنيي أي نثمـن نتعمـق بمطالبـه، سـوى وعـود )ا
البرنطايي، التي ما لبنثت أن يقضت، حتى اضطر الشعب الفمسطنيي أن نجدد مقاومتـه لالحـتالل البرنطـايي 

الصـهنوينة، والتـي ايتهـت لألسـف، بـاحتالل  -، التي تمتها المواجهة العربنـة 2087ولمتغمغل الصهنويي عام 
 .2084فمسطنن من قبل الصهانية عام 

يعــود ويقــول، إن مواجهــة االحــتالل اإلســرائنمي لنســت مســؤولنة فمســطنينة فقــط، بــل  وعمــى الــرغم مــن كــل هــذا
هـــي مســــؤولنة عربنـــة أوال وباألســــاس. وحــــنن نكـــون هيــــاك تحـــرك عربــــي لــــدعم التحركـــات الفمســــطنينة ضــــد 
االحــتالل، يكــون قــد دخميــا فعــال فـــي مرحمــة جدنــدة نمكــن أن يستبشــر بهـــا، مــن أجــل إيهــاء هــذا االحـــتالل، 

 الفمسطنينة قضنة عربنة، كايت كذلك وستبقى كذلك. فالقضنة
 20/3/0220، الشرق األوسط، لندن

 
شكاليات المجازفة الخطرة 62  حماس وا 

 مأمون الحسنيي
التـي تتـأرجح مـا بـنن اإلعـالن واليفـي، ” حمـاس“نبدو من الصعب متابعة المهاث وراء تصرنحات قـادة حركـة 

الحركــة القـاطع والمــايع مـن السـمطات الســورنة، ومعرفـة إن كــان والتوضـنح، واالسـتدراك، لتبــّنن حقنقـة موقـف 
 الطالق بنن الجايبنن أصبح بائيًا،

أم مازال نثمة إمكاينة لوصل ما ايقطع مـن الصـالت التـي دفعـت العدنـد مـن المنثقفـنن المتفـائمنن إلـى اإلعـالن 
قتهـا الممنـزة السـابقة بسـورنا، فـي فمسـطنن تقـّدم، عبـر عال” اإلخـوان المسـممنن“والتصرنح والتيظنر بأن سمنمة 

مربــع ” حمــاس“يموذجــًا عممنــًا عمــى إمكاينــة الوحــدة بــنن اإلســالم السناســي والعروبــة، ذلــك أن عممنــة مغــادرة 
التحــالف مــع دمشــق لــم تتــرجم فقــط عبــر التصــرنحات اليارنــة التــي جــرت عمــى ألســية العدنــد مــن قــادة الحركــة 

يمــا كــذلك، ووفــق مصــادر ضــد اليظــام فــي ســورنا، بمــن فــنهم إســماعنل ه ينــة وصــالح البردوبــل وغنرهمــا، وا 
لغـاء كـل العقـود الخاصـة بالمكاتـب ”حماس“ ، من خالل إغالق المكاتب التي تممكها الحركة داخل دمشـق، وا 



 
 

 

 

 

           20ص                                    0236العدد:                20/3/0220 اإلثنين التاريخ:

قـــرار إقامـــة رئـــنس الحركـــة خالـــد مشـــعل والقنـــادننن عـــزت الرشـــق وســـامي خـــاطر فـــي العاصـــمة  المســـتأجرة، وا 
قامــة  يائــب رئــنس المكتــب السناســي موســى أبــو مــرزوق فــي العاصــمة المصــرنة القــاهرة، القطرنــة الدوحــة، وا 

 والقنادننن محمد يزال ومحمد يصر في العاصمة األردينة عمان شرط عدم القنام بأنة يشاطات.
لفصـل عـرى مـا ” حمـاس“ومع أن نثمة تبانيًا جمنًا في المواقف حنال حقنقة ومشروعنة العياونن التي طرحتها 

، ”المبـدئي“مع اليظام السناسي في سورنا، سـواء مـا تعمـق ميهـا بالجايـب ” زواجًا كانثولنكناً “ه البعض كان نعدّ 
، كما جاء عمى لسـان القنـادي محمـود ”الشعب الساعي إلى الحرنة والدنمقراطنة“من يمط الوقوف إلى جايب 

العمــل فــي ســورنا وهــي تشــاهد ال نمكيهــا “، عمــى غــرار القــول إن الحركــة اإلســالمنة ”األخالقــي“الزهــار، أو 
، وفــق مــا يقــل عــن القنــادي صــالح ”حّمــام الــدم، وتشــعر بغــزارة الــدماء التــي تســنل، وال تســتطنع فعــل شــيء

التي قررت العودة إلى جـذورها األندنولوجنـة والتيظنمنـة، ” حماس“البردونل، إال أن هياك شبه اتفاق عمى أن 
ن المســــممنن الــــذنن تحتـــل فــــروعهم المحمنــــة صــــدارة المشــــهد وااليضـــواء تحــــت رانــــة التيظــــنم العـــالمي لإلخــــوا

السناســي فــي العدنــد مــن الــدول العربنــة، وضــعت يفســها أمــام رزمــة مــن التحــدنات المفتوحــة عمــى احتمــاالت 
يهـاء االيقسـام فـوق كـل  شتى، نرى البعض أن أبرزها نكمن في التوجه الجاد يحو وضع الوحـدة الفمسـطنينة وا 

حركة من الخضوع العتبارات اإلقامة ومراعاة السناسـة السـورنة، فنمـا نـرى بعـض آخـر ال” تحرر“اعتبار بعد 
أن االحتمــال األكنثــر واقعنــة هــو اضــطرار الحركــة التــي وزعــت قناداتهــا األساســنة بــنن عواصــم العــرب، إلــى 

تحالفاتهــا تــدونر زوانــا برامجهــا وشــعاراتها المتعمقــة بالمقاومــة المســمحة بمــا نتياســب وأجيــدات تمــك العواصــم و 
 العربنة والدولنة.

التي تـراوح ” حماس“في موازاة ذلك، نثمة فنض من األسئمة والقضانا اإلشكالنة التي باتت تفرض يفسها عمى 
تصرنحات قادتها ما بنن التأكند  أيها لنست طرفًا في أي محـور عربـي أو إقمنمـي، وفـق مـا جـاء عمـى لسـان 

، لعـل أهمهـا كنفنـة ردم ”تحرنر فمسطنن لن نتم إال من خالل مصر“القنادي محمود الزهار، وبنن الجزم بأن 
إلـى صـدارة المشـهد، ” اإلخـوان المسـممنن“الهـوة المتعمقـة بأولونـات النثـورات وااليتفاضـات العربنـة التـي حممـت 

ســواء مــا تعمــق ميهــا بالدنمقراطنــة وحرنــة التعبنــر والعدالــة االجتماعنــة، والــتخمص مــن إرث األيظمــة الســابقة 
ى الصعد السناسنة واالقتصادنة واالجتماعنة، قبـل أن تبـرز إلـى السـطح مسـألة المطالبـة باعتمـاد الشـرنعة عم

اإلســالمنة فــي األيظمــة السناســنة الولنــدة، وبأولونــات الفمســطنيننن المتمحــورة عمــى إيهــاء االيقســام السناســي 
ونــد واالســتنطان، ودحــر االحــتالل، والجغرافــي والمجتمعــي الــداخمي بــأفق دنمقراطــي، والتصــدي لعممنــات الته

التــي لــم تعــد ” حمــاس“واســتعادة مــا أمكــن مــن الحقــوق الوطينــة المشــروعة. أي، بكــالم آخــر، كنــف نمكــن ل 
لموصـول إلـى أهـدافها الفئونـة والوطينـة، المواءمـة ” اإلخـوان المسـممنن“تخفي مراهيتها عمى أشقائها من فروع 

 من قبل أنة حكومة مقبمة في مصر؟” كامب دنفند“مس باتفاقنات بنن هذه األولونات في ظل ترجنح عدم ال
وعمى الموجة يفسها نتواصل ترداد األسئمة التي ترشح من نثيانا اإلشكالنة المركزنة المتصمة بمحورنة القضنة 
الفمسطنينة، وهل مازالت تشـكل مركـز االسـتقطاب لمعـرب ونثـوراتهم وايتفاضـاتهم: أنـة بـدائل لسـورنا فـي تـوفنر 

وكوادرها التي نالحق جهاز الموساد اإلسرائنمي العدند ميهم؟ نثم مـاذا ” حماس“مياخ السناسي واألميي لقادة ال
نـران، وربمـا  حـزب “عن مسـألة تسـمنح المقـاومنن الفمسـطنيننن فـي قطـاع غـزة التـي نعمـم الجمنـع دور سـورنا وا 

وفقـًا ” المقاومـة الشـعبنة“لمسـمحة، واعتمـاد ، فنها؟ أم أن الحركة اإلسالمنة قـررت اإلقـالع عـن المقاومـة ا”اهلل
؟ وأخنـرًا، لمـاذا لـم تقـم قنـادة ”حمـاس“الـذي أظهـر اعتـدااًل غنـر مسـبوق مـن قبـل ” اتفـاق الدوحـة“لما جاء في 

الحركــة بــالعودة إلــى أرض فمســطنن، وتحدنــدًا إلــى قطــاع غــزة، وهــي الميطقــة الفمســطنينة الوحنــدة التــي تعــّدها 
 باستقاللنة القرار؟محررة وتتمتع ” حماس“



 
 

 

 

 

           23ص                                    0236العدد:                20/3/0220 اإلثنين التاريخ:

وألن التجربة التارنخنة لمفمسطنيننن تفند أن قضنتهم مـا كـان لهـا أن تضـنع فـي نـم المحـاور العربنـة والدولنـة، 
وبعــد اليكبــة، إلــى القــادة العــرب الــذنن اســتخدموها فــي تممنــع صــورهم،  2084لــوال تســمنم مفاتنحهــا فــي العــام ،

تجرنـب “فـإن نثمـة ضـرورة إلـى التحـذنر مـن عـدم المجازفـة فـي واكتساب مشـروعنة شـعبنة وقومنـة أليظمـتهم، 
عادة إيتـاج ذات األخطـاء التارنخنـة، ولـو كـان ذلـك مـن بـاب اإلخـوان المسـممنن الـذنن نـرجح أن ”المجرب ، وا 

تكــون تجــربتهم فــي الحكــم، وال ســنما فــي المرحمــة االيتقالنــة التــي ربمــا تمتــد إلــى أمــد نصــعب تحدنــده، متخمــة 
ــة القضــنة بالصــعاب والعق بــات واإلشــكالنات والعقــد التــي مــن شــأيها، فــي حــال حســيت اليوانــا والظيــون، إحال

الفمســطنينة مـــرة أخــرى، ومـــن جدنــد، إلـــى ذنــل االهتمامـــات الجــدنرة بـــاليظر فــي خرنطـــة المشــروع اإلســـالمي 
 الكبنر.
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