
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 ةفمسطينيين بينهم طفل في سوري ثالثة استشهاد
 "إسرائيل"مواجهة الفمسطينية ل لموحدة انرئيس وزراء ماليزيا يدعو و هنية غزة: 

 متمك شبرًا عمى أرض مصر والمعابر لتوصيل الغذاء والسالح لمقاومة العدوأبو مرزوق: ال ن
 لالنقسام الداخمي زيارة رئيس وزراء ماليزيا لغزة تعزيزاً  تعد   السمطة الفمسطينية

    دائم مع صخرة وجودناجئت اليوم هنا لتأكيد تواصمنا ال يزور حائط البراق:نتنياهو 

بيتناااااا" -انتخاباااااات الكنيسااااات: "الميكاااااود
مقعادًا.. وتسااوي "اليماين"  13يتصدر باا 

".. نتنياااهو ولبيااد مااع "حكومااة يسااارالو"
 موسعة"
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يسار".. نتنيااهو ولبياد ماع المقعدًا.. وتساوي "اليمين" و" 13بيتنا" يتصدر با -انتخابات الكنيست: "الميكود 3
 "حكومة موسعة"

مارراء أمررس الت ررويا  نت ررا   وامميررون رارررائيمي أنيرر 5,6نحررو ، أن  31/3/3031، 48عاارب  ذكررر مو رر 
% مرن أ رواا النرا بين لمكنيارا 9998بينرا نترائف فررز . و في انت ابراا تررريعي  120ضاء الكنياا الرأع
بيتينو"   تزال القوة األولى ولكن أ ل من التو عاا. وبركل مفاجئ احتمرا  ائمر   –، أن  ائم  "الميكود 19الر

 مقعدا. 12زا  العربي  عمى "يش عتيد" المكان الثاني بد  من  ائم  حز  "العمل"، بينما ح ما األح
ألفرا،  73% من األ واا فقرد كران عردد المقاعرد المطمرو  لمرد ول رلرى الكنيارا ىرو 9998وبناء عمى فرز 

 في ا نت اباا الاابق . 67,500بد  من 
 %.6696كما تبين أن ناب  الت ويا القطري  و ما رلى 

مقعرردا، و"يررش عتيررد"  31تينررو" تح ررل عمررى % مررن األ ررواا أن  ائمرر  "الميكررود بي9998وبينررا نتيجرر  فرررز 
مقعردا، و"ييردوا  11مقعردا، و"البيرا الييرودي"  11مقعردا، و"رراس"  15مقعردا، و"العمرل"  19تح ل عمرى 

 مقاعد. 7ىتوراه" 
 مقاعد لر"ميرتس"، ومقعدين لر"كاديما". 6مقاعد، مقابل  6وتح ل  ائم  "الحرك  برئاا  تايبي ليفني" عمى 

مقاعد لمتجمر   3مقاعد لمجبي  و  4مقاعد لمموحدة و 5مقعدا:  12ربي  فتح ل مجتمع  عمى أما القوائم الع
 الوطني الديمقراطي.

رئررريس الررروزراء ا اررررائيمي مرررن ترررل أبيررر ، أن ا ف   ، عرررن وكالررر  31/3/3031، الحيااااة، لنااادنوأضرررافا 
" اثر ا نت اباا التررريعي  التري المنتيي  و يتو بنيامين نتانياىو ابدى رغبتو في تركيل "اوا  حكوم  ممكن 

 ريدتيا اارائيل امس الثالثاء.
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و ررال نتانيرراىو امررام ان رراره فرري تررل ابيرر  ان "نتررائف ا نت ابرراا تعطرري فر رر  لمقيررام بت ييررراا يتطمرر  الييررا 
 ا ارائيميون. لدي الني  في اجراء ىذا الت يير وليذه ال اي  تركيل اوا  حكوم  ممكن ".

او  18بيد، زعيم حز  يش عتيد الواطي الذي كان ابرز الفائزين في ا نت اباا بتحقيقو كذلك دعا يائير  
 مقعدا، الى تركيل "اوا  حكوم  ممكن ". 19

و ال  بيد في  طا  امام ان اره في تل ابي  "ادعو القادة الاياايين الى التحرك معي لنركل اويا اوار  
 لياار واليمين من اجل ت يير حقيقي".حكوم  ممكن  تجم  العنا ر المعتدلين من ا

وبعيد اعالن التقديراا، تعاطى نتانياىو بموج  ميزان القوى الجديد فاارع الى ا ت ال بيائير  بيرد ررارحا 
 لو نيتو "تركيل اوا  حكوم  ممكن ".

 ا وراءنا".واضاف نتانياىو في بيان "لدينا الفر   في  ن  ارياء عظيم   ارائيل. الحمم  ا نت ابي  بات
واعتبر معمق اذاع  الجيش ا ارائيمي ان نتانياىو "بالنظر الى النتائف لن يكون امامو  يار ا ر اروى مرن  

 يائير  بيد احدى الحقائ  الوزاري  الرئياي  الثالث: الدفاع، ال ارجي  او المال".
مرر  العتيرردة ىررو "منرر  ايررران مررن الررى ذلررك، جرردد نتانيرراىو الت كيررد عمررى ان التحرردي ا ول الررذي اررتواجيو الحكو 

 التزود باالح نووي". 
نتانيرراىو ررركر لالارررائيميين ليررل الثالثرراء اعررادة انت ابررو عبررر راررال  عمررى  ررفحتو عمررى مو رر  فيارربوك  وكرران

 متعيدا العمل عمى تركيل ائتالف حكومي "عمى اوا  نطاق ممكن".
 اراوا حقيم الديمو راطي اليوم".وكت  نتانياىو "اريد ان اركر ماليين ا ارائيميين الذين م

المجنرر  ا نت ابيرر  المركزيرر  أعمنررا اليرروم ، وعررن وكررا ا، أن 31/3/3031، الجزياارة ناات، الدوحااةوجرراء فرري 
% مرن 99,5األربعاء أن كتمتْي اليمين وياار الواط فازتا بعردد متاراو مرن المقاعرد فري الكنيارا، بعرد فررز 

 األ واا.
بين حز  الميكود بزعامر  نتنيراىو وحرز  "راررائيل -دة  ئح  "الميكود/بيتنا" وح ما كل من كتم  اليمين بقيا

وتكتل ياار الواط عمى اتين مقعدا في الكنيارا،  -بيتنا" بزعام  وزير ال ارجي  الماتقيل أفي دور ليبرمان
 بحا  األر ام التي نررتيا المجن  ا نت ابي  المركزي  عمى مو عيا اإللكتروني.

مقعردا مرن أ رل  42مقعردا فقرط، بعردما كران يرر ل  31ئف األولير  فروز تحرالف "الميكود/بيتنرا" برروأظيرا النتا
 في البرلمان الاابق. 120

مقعردا،  19المفاجر ة بفروزه برر -والرذي أنررئ  برل ارن  فقرط-وحقق حز  "يش عتيد" )ىناك ماتقبل( الواطي 
مقعرردا، وحررز   18ي تمكررن مرن الفرروز بررلي رب  بررذلك ثراني حررز  فري رارررائيل، متقردما عمررى حرز  العمررل الرذ

 مقعدا.  11البيا الييودي بر
مقعدا، أي أنو ايحافظ عمرى  12وح ل حز  راس األرثوذكاي المتردد لمييود الرر يين )الافارديم( عمى 

 وتررو، لكررن ىررذه النتيجرر  تعررد ر فا ررا ليررذا الحررز ، فرري حررين ح ررل حررز  ييوديرر  الترروراة لمييررود األرثرروذكس 
ررركناز( عمررى اررت  مقاعررد. وعررزز حررز  ميررريتس اليارراري  وتررو مررن ثالثرر  نرروا  فرري الكنياررا ال ررربيين )األ

 المنحل رلى ابع  نوا  في دورة الكنياا الجديدة.
الررذي فرراز بمعظررم المقاعررد فرري -وفرراز حررز  الحركرر  برئاارر  تارريبي ليفنرري بارربع  مقاعررد، أمررا حررز  كاديمررا 

 مقعدين فقط.فمقي ىزيم  ااحق  بح ولو عمى  -2009انت اباا 
وح ررما الجبيرر  الديمقراطيرر  عمررى ثالثرر  أو أربعرر  مقاعررد، والقائمرر  العربيرر  الموحرردة عمررى ثالثرر  مقاعررد، ولررم 

 يح ل التجم  الوطني الديمقراطي ر  عمى مقعدين.
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% من النا بين ب  واتيم. ومن المقررر 67وفا ا ناب  مرارك  النا بين اإلارائيميين التو عاا، حيث أدلى 
يناير/كررانون  30يررر النتررائف النيائيرر  لالنت ابرراا فرري و ررا  حررق اليرروم، واررتعمن النتررائف الراررمي  فرري أن تظ

مررن نتنيرراىو بو ررفو زعرريم أكبررر  -عمررى األرجرر -الثرراني الجرراري، وبعررد ذلررك ارريطم  الرررئيس رررمعون بيررريس 
 كتم  في البرلمان تركيل الحكوم .

تحقيرق أغمبير  فري الكنيارا با عتمراد عمرى حمفائرو التقميرديين ووفقا ليذه النتائف، فإن نتنيراىو لرن يرتمكن مرن 
من اليمين المتطرف، واياعى  اتمال  حرز  "يرش عتيرد" الوارطي، وىرو مرا بردأ عبرر ات رال جمعرو برزعيم 

 الحز  يائير  بيد لعرض تركيل حكوم  مواع .
  حكومررر  ممكنررر  تجمررر  ومرررن جانبرررو، وجرررو  بيرررد دعررروة لمقرررادة الايااررريين "لمتحررررك معررري لنرررركل ارررويا أواررر

 العنا ر المعتدلين من الياار واليمين من أجل ت يير حقيقي".
وفيما جدد نتانياىو الت كيد عمى أن التحدي األول الذي اتواجيو الحكوم  الجديدة ىو "من  ريرران مرن الترزود 

ت ررادي  الترري ألن رراره فرري تررل أبيرر  رن األزمرر  ا   -وىررو مررذي  تمفزيررون اررابق-باررالح نررووي"،  ررال  بيررد 
 تضر  أبناء الطبق  الواطى ت تي في مقدم  أولوياتو، وكذلك عزل  رارائيل الدولي  وعممي  الاالم المت زم .

 
 غزة تدين زيارة نتنياهو لساحة البراق وتدعو لمدفاع عن "األقصى" في حكومة ال 3

نيررامين نتنيرراىو ارراح  حررائط ب اإلارررائيمياعتبرررا الحكومرر  الفماررطيني  فرري غررزة ا تحررام رئرريس الرروزراء : غررزة
البرررراق المال رررق  لممارررجد األ  رررى،  رررباح الثالثررراء، ب نرررو "اارررتفزاز لمرررراعر المارررممين، وايااررر  ممنيجررر  

 ".اإلارائيمي لممدين  المقدا  في ظل حمى ا نت اباا  الاالمي لمقضاء عمى المعالم 
ا عمررى ذلررك لوكالرر  " رردس برررس": "ىررذا والرررنون الدينيرر  فرري غررزة تعقيًبرر األو ررافو ررال راررماعيل رضرروان وزيررر 
 اإلاررالمي ويمثررل ااررتفزاًزا لمررراعر الماررممين وااررتيتارا لمقرريم والمبرراد   األ  ررىت ررعيد  طيررر ضررد الماررجد 

وىو يد ل في اياا  التيويد الممنيف لممدين  المقدا  والماجد األ  ى، وىي محاول  لتكريس وا   وتعويرد 
 كررة."الماممين عمى ىذه ا  تحاماا المت

والدولي  لمقيرام بردورىا لمجرم ىرذا العردوان المت راعد ضرد  اإلناانودعا كل  ادة العالم الحر ومنظماا حقوق 
 .اإلاالمي والمقدااا  األ  ىالماجد 

 أننررا ررال رضرروان: "العرردو ال ررييوني عودنررا دائمررا  اإلارررائيمي وحررول تررزامن ىررذا ا  تحررام مرر  برردء ا نت ابرراا 
مرن تردنيس مقدارتنا فري حمرى ا نت ابراا ال رييوني  الدا مير ،  أومن اواء من دماء رعبنا ندف  الفاتورة والث

 ولكن م  ذلك ىذه اياا  ممنيج  لالحتالل لتدنيس ىذه المقدااا ولمقضاء عمى معالم المدين  المقدا ".
 33/3/3031قدس برس، 

 
 

 لالنقسام الداخمي زيارة رئيس وزراء ماليزيا لغزة تعزيزاً  تعد   السمطة الفمسطينية 1
وليررد عرروض: نررددا الرئاارر  الفماررطيني  بزيررارة رئرريس الرروزراء المرراليزي محمررد نجيرر  أحمررد الثالثرراء  -رام اهلل 

ماااا بوحداني  التمثيل الرامي  "التجاوز"لقطاع غزة دون التنايق م  الامط  و يادتيا برام اهلل، معتبرة ذلك 
 الفماطيني.

ذلرك ماراس بالتمثيرل الفمارطيني،  أنرفضيا وااتنكارىا لمزيرارة، مررددة عمرى  وعبرا الرئاا  الفماطيني  عن
 كما أنو يعزز ا نقاام و  ي دم الم ال  الفماطيني ، كما طالبا بتوضي  من الحكوم  الماليزي .
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و الرا الرئاارر : رن رئرريس الروزراء المرراليزي  ررد ات ررل برالرئيس محمررود عبرراس وأبم ررو أنرو ارروف يقرروم بإراررال 
د رنارراني  ل ررزة والضررف ، وعمررى أن يمتقيررو فرري القرراىرة وفررد فماررطيني، األمررر الررذي يثيررر عالمرراا ااررتفيام مرروا

واات را  لمثل ىذا الت رف الرذي ياراىم فري مرنامرة تقاريم الروطن الفمارطيني، كمرا ي ردم الم ططراا التري 
لم ب ارررره برررررعيتيا فررري تيررردف رلرررى ربقررراء القررردس الررررريف معزولررر  عرررن الدولررر  الفمارررطيني  التررري اعتررررف العرررا

29/11/2012. 
 31/3/3031القدس العربي، لندن، 

 
 الرئيس الماليزيمن زيارة في رام اهلل السمطة  موقف رئاسةفي غزة تنتقد حكومة ال 4

انتقررردا الحكومررر  الفمارررطيني  الثالثررراء، مو رررف رئااررر  الارررمط  الفمارررطيني  فررري رام اهلل : محمرررد جاارررر - غرررزة
 راء ماليزيا محمد نجي  رلى  طاع غزة.الرافض  لزيارة رئيس وز 

واعتبررررر النرررراطق بااررررم الحكومرررر  طرررراىر النونررررو فرررري ت ررررريحاا لررررر"فماطين أون  يررررن"، أن مو ررررف الرئاارررر  
الفماطيني  من زيارة نجي ؛ "ترمي رلى تعزيز ا نقاام الفماطيني"، مررددًا عمرى أن الزيرارة ليارا ليرا عال ر  

نما أتا لدعم   مود الرع  الفماطيني. بالم الح  الوطني ، وا 
وو ررف النونررو زيررارة رئرريس وزراء ماليزيررا بررر"التاري ي "، معتبرررًا أنيررا جررزء مررن ا نت ررار الررذي حققتررو المقاومرر  

 الفماطيني  في معرك  "حجارة الاجيل".
 33/3/3031فمسطين أون الين، 

 
 بحر ووفد مرافق له بمطار القاهرة أحمد احتجاز  5

لارمطاا الم رري   رباح األربعراء النائر  األول لررئيس المجمرس التررريعي أحمررد احتجرزا ا:  رفا - القراىرة
 بحر والنائبين عاطف عدوان وىدى نعيم ووفد مرافق ليم في مطار القاىرة الدولي.

و الرررا النائرررر  نعررريم عمررررى  ررررفحتيا بمو ررر  التوا ررررل ا جتمرررراعي "فررريس برررروك" رن بحررررر والوفرررد المرافررررق لررررو 
وااتيجنا نعيم احتجازىم بيذه الطريق ، متاائم  " لماذا يا  رطوم منذ ااعتين.محتجزين بعد عودتيم من ال 

 م ر الثورة؟ كل الجناياا مرا ولم تمكث اوى د ائق ر  نحن؟
 31/3/3031وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 
 
 

 اجتماع في عم ان لترتيب عضوية لجنة تفعيل منظمة التحرير"البيان":  6
مرن م رادر فري المجمرس الروطني الفمارطيني أن الررئيس الفمارطيني  "البيران"عمما : ندرلقمان راك - عّمان

محمرررود عبررراس اجتمررر  األاررربوع الماضررري فررري العا رررم  عمررران مررر  ر  ررري  أردنيررر  مرررن أ رررول فمارررطيني ، 
 إلبالغيا ب ن ىناك توجيًا  نضماميا رلى لجن  تفعيل المنظم .

الترري ارريكون أول  "لجنرر  تفعيررل المنظمرر "ت ارريس الييئرر  العميررا ومررن أىررم بنررود اتفرراق الم ررالح  الفماررطيني ، 
 اجتماع ليا مطم  األابوع الثاني من رير فبراير المقبل.

 وو فا الم ادر ىذه الر  ي  ب نيا مررح  رجماع من القيادة الفماطيني  و يادة حماس معًا.
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ئل الفمارطيني  بنار  متفاوتر ، ومن المنتظر أن تضرم المجنر  ممثمرين عرن حركتري حمراس وفرت  وبرا ي الف را
رضاف  رلى ثالث  أعضاء ماتقمين، من بينيم رحدى الر  ياا األردنير  مرن أ رول فمارطيني ، رضراف  رلرى 
م ررررطفى البرغرررروثي، كماررررتقل. كمررررا تضررررم أعضرررراء المجنرررر  التنفيذيرررر  لممنظمرررر  واألمنرررراء العررررامين لمف ررررائل 

 الفماطيني  كاف ، ور  ياا ماتقم .
الررردعوة برررركل رارررمي لمف رررائل الفمارررطيني  مرررن أجرررل ا نضرررمام رلرررى الترررركيل الجديرررد  يرررذكر أن مرررن اررريوجو

، ب رفتو رئريس أعمرى ىيئر  نلممنظم  الذي ايعمن عنو  ريبًا، رئيس المجمس الوطني الفماطيني اميم الزعنو 
مجمرس ومرن أولويراا المجنر  يرأاريا الررئيس الفمارطيني، ويررارك فييرا رئريس ال فماطيني  لمررع  الفمارطيني.

 الوطني اميم الزعنون، رعادة تركيل ىيئاا منظم  التحرير.
 31/3/3031البيان، دبي، 

 
 حكومة إسرائيمية "متطرفة ومنغمقة سياسياً"  يتوق عواصل أبو يوسف  7

رام اهلل: توّ   عضو المجن  التنفيذي  لمنظمر  التحريرر الفمارطيني ، وا رل أبرو يوارف، بر ن تارفر ا نت ابراا 
اإلاررررائيمي  عرررن ترررركيل حكومررر  يمينيررر  "أكثرررر تطّرفرررًا" تتارررّب  بحررردوث انارررداد كامرررل فررري األفرررق البرلمانيررر  
 الايااي.

(، "رن الحكومر  اإلاررائيمي  المقبمر  التري 22/1و ال فري ت رريحاا  ا ر  لرر" دس بررس" أدلرى بيرا الثالثراء )
التري لرم تطررح أي حرل ايااري، اتركميا أحزا  يمني  متطرف  أظيرا تطّرفيا من  الل برامجيا ا نت ابي  

حيررث لرررم يئررررر رئرريس الررروزراء اإلاررررائيمي بنيررامين نتنيررراىو رلرررى دولرر  فمارررطيني  وحررراول رضررفاء رررررعي  عمرررى 
 ا اتيطان في برنامف حزبو".

 33/3/3031قدس برس، 
 

 اإلسرائيمي لمحكم يستمزم الوقوف خمف المقاومة  اليمينخريشة: وصول النائب  8
حان  رير ، النائ  الثاني لررئيس المجمرس التررريعي الفمارطيني، أن المنررراا تردلل أكد الدكتور : طولكرم

عمررى أن اليمررين الييررودي المتطرررف ىررو مررن ارريحكم رارررائيل  ررالل الفترررة المقبمرر ، "وبالتررالي فررإن الموضرروع 
 الفماطيني ايبقى منجال وليس مطروًحا ضمن أولياا القيادة القادم ".

اليمررين المتطرررف لمحكررم دا ررل دولرر  ا حررتالل يرردف  الفماررطينيين رلررى العمررل وررردد  ريررر  عمررى أن "و ررول 
عمى تعزيز الوحدة الوطني ، وفرض حقائق عمى األرض لمض ط عمرى المجتمر  الردولي، ومنيرا التوحرد  مرف 
المقاومرر  كمررا ح ررل بعررد العرردوان األ يررر عمررى  طرراع غررزة، ورفرر  اليررد الثقيمرر  عررن المقاومرر  الفماررطيني  فرري 

ظيررار وجييررا الحقيقرري  الضررف  ال ربيرر ، باإلضرراف  لالاررتمرار فرري الجيررد الدبموماارري لتعريرر  دولرر  ا حررتالل وا 
العررالم والررذىا  لمحكمرر  الجنايرراا الدوليرر  لمالحقرر   ادتيررا عمررى مررا ارتكبرروه مررن انتياكرراا بحررق الرررع   أمررام

 الفماطيني".
 33/3/3031قدس برس، 

 
  "إسرائيل"عدم وجود معسكر لمسالم في  ثبتتأ"الكنيست"  انتخاباتالبرغوثي: النائب  9



 
 

 

 

 

           9ص                                    3748العدد:                31/3/3031األربعاء  التاريخ:

العررررام لممبررررادرة الوطنيرررر  الفماررررطيني ، م ررررطفى البرغرررروثي، رلررررى أن أ طررررر مررررا يميررررز  األمررررينأرررررار : رام اهلل
اإلارررائيمي  ىررو ال ررعود ال طيررر لقرروى اليمررين "الفاررري  مررن أمثررال، نفتررالي بينيررا، رئرريس حررز   ا نت ابرراا

 في من من الميكود الذين   ي جمون من عن ريتيم". البيا الييودي والمتطرف موريو
ال رييوني   األحرزا ، وان راررائيلعردم وجرود معاركر لمارالم فري  أثبتراوأفاد البرغروثي أن ىرذه ا نت ابراا "

 رأارررو: يررررفض رفضررا جررذريا حرررل القضرري  الفماررطيني  ومبرردأ حرررل الرردولتين وعمررى األول اررمين  رلررىمنقاررم  
وجرررود  ضررري  فمارررطيني  وعمرررى رأارررو رئياررر  حرررز  العمرررل اإلاررررائيمي "رررريمي  أ رررالنتنيررراىو، والثررراني: ينكرررر 

 يحيموفيتش".
 33/3/3031قدس برس، 

 
 اإلسرائيميةالدولتين بمعزل عن نتائج االنتخابات  عريقات يدعو إلى تنفيذ حل   30

ائف نترررر أنا ف  : ررررردد كبيررررر المفاوضررررين الفماررررطينيين  ررررائ  عريقرررراا مارررراء الثالثرررراء عمررررى  - رام اهلل
حكوم  تنبثق عن ىذه ا نت اباا  أير ن دا مي رارائيمي، معتبرا أن عمى  اإلارائيمي ا نت اباا الترريعي  

 الاالم. أرادا رنتنفذ حل الدولتين  أن
ليرررذه ا نت ابررراا "ا نت ابررراا  األوليررر و رررال عريقررراا فررري ت رررري  لوكالررر  فررررانس بررررس بعيرررد ظيرررور النترررائف 

دا مي ولكن ميما كانا طبيع  ا ئتالف الحكومي الجديد، فالمطمو  من  رارائيمين ونتائجيا ر  اإلارائيمي 
 رلرىالفمارطينيين حترى ي رار  األارىتو ف ا اتيطان وتطمق اراح  أنالاالم  أرادا رنحكوم  جديدة  أي

 الم دا ي  لعممي  الاالم". رعادة أرادوا رنتنفيذ  يار حل الدولتين 
 31/3/3031القدس العربي، لندن، 

 
 المراسمين في غزة باعتقال منظمة التحرير تندد 33

أجيرزة أمرن حمراس عرددًا  اعتقرالأدانا دائرة الثقاف  واإلعالم في منظم  التحرير الفمارطيني  برردة : الماتقبل
 من ال حافيين بقطاع غزة، معتبرة رياه  ط  يج  التراج  عنو.

الممررنيف عمررى  وا عتررداءن ومحرراو ا تكمرريم األفررواه و الررا الرردائرة فرري بيرران  ررحافي: "رن اعتقررال ال ررحافيي
الحرياا مرن  برل أجيرزة "حمراس" ىرو انتيراك  رارخ لمبراد  حقروق اإلناران، ولرو مردلول ايااري  طيرر فري 

 ا يجابي  الاائدة". وأجوائيااياق الم الح  
 31/3/3031المستقبل، بيروت، 

 
 استرضاء لميهود أوباما ابغياب القضايا العربية في خط :"عكاظ"مسؤول فمسطيني لا 33

أعررر  ماررنو ن فماررطينيان عررن أاررفيما لت ييرر  الرررئيس األمريكرري برراراك أوبامررا : عبررد القررادر فررارس -غررزة 
لمقضرررايا العربيررر  فررري  طابرررو  رررالل حفرررل التن ررري  لمرحمترررو الرئااررري  الثانيررر ، لكنيمرررا أكررردا فررري اارررتطالع 

المنطقرر ، مررريرين رلررى عررزوف اإلدارة األمريكيرر  عررن ، أن ذلررك   يعنرري غيررا  الرردور األمريكرري فرري "عكرراظ"لررر
الترررد الا العاررركري  فررري المنطقررر  بعرررد درس العرررراق وأف انارررتان،  فترررين رلرررى أن اىتمرررام الرررديمقراطيين فررري 

 الو ياا المتحدة باألوضاع الدا مي ، عمى حاا  القضايا ال ارجي .
 طا  أوباما يبدو منررا واضرحا لمرا كران عميرو "و ال الوزير عمر ال ول الماترار الايااي لرئيس الوزراء 

 طرررا  الحرررز  الرررديمقراطي عرررري  ا نت ابررراا، مرررن حيرررث رن األولويررر  الرئياررري  ىررري لايااررراا أوبامرررا فررري 
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نو اين ى بنفاو وبإداراتو عن القضايا ذاا اإلركالياا والتعقيداا و ا    ضي  الررق  الرنون الدا مي ، وا 
  اليمرين اإلاررائيمي والمروبي الييرودي مرررة أ ررى، بمعنرى أن غيرا  الحررديث األوارط، وىرو   يريرد ال ردام مرر

في  طا  أوباما عن  ضايا العالم والمنطق    يعني أن اإلدارة األمريكي  أدارا الظير لردورىا المركرزي فري 
 ."رام الاياااا العالمي ، ولكن األولوياا التي تتحدى أوباما ىي األولوياا الدا مي 

ن ارف "لميندس عماد الفرالوجي وزيرر ا ت را ا الارابق ورئريس مركرز حروار الحضراراا فري غرزة فيما  ال ا
ليذا التوجرو األمريكري فري غيرا  القضرايا العربير  عرن  طرا  أوبامرا، ون مرل أن   تكرون ىرذه اياار  جديردة 

 ."لإلدارة األمريكي  في تجاىل دورىا في المنطق 
 31/3/3031عكاظ، جدة، 

 
 في دعم الشعب الفمسطيني العاهل األردنيبجهود  زة يشيدوزير الصحة بغ 31

عّبر وزير ال ح  الفمارطيني الردكتور مفيرد الم مالتري عرن رركره وتقرديره لموا رف وجيرود جاللر   :بترا –غزة 
اهلل الثاني في دعم الرع  الفماطيني، والت فيف من معاناتو من  الل البعثاا الطبي  المتوا م   الممك عبد
 انواا.منذ أرب  

جاء ذلك  الل زيرارة الردكتور الم مالتري ومردير عرام التعراون الردولي فري الروزارة الردكتور محمرد الكاررف رلرى 
، حيث كان في ااتقباليم  ائد الماترفى عثمان الدراورر  ومردير أمس" 22الماترفى الميداني األردني "غزة 

 .إلداري واالماترفى الدكتور عقا  أبو وندي وعدد من الطوا م الطبي  
 31/3/3031الغد، عمان، 

 
 "الكنيست" موسم النتهاك الحق الفمسطيني  انتخاباتالبوريني: النائب  34

اعتبر النائ  في المجمس الترريعي الفماطيني عن محافظ  نابمس، حاني البوريني، أن ا نت ابراا : نابمس
 ك الحق الفماطيني.البرلماني  اإلارائيمي  )انت اباا الكنياا( ىي موام من مواام انتيا

و ررررال فرررري ت ررررريحاا  ا رررر  لررررر" دس برررررس" "رنررررو مررررا مررررن منااررررب  ر  ويت ررررذىا ا حررررتالل فر رررر   بتررررزاز 
الفماررطينيين، و طرروة أ رررى رلررى الرروراء فرري ماررار القضرري  الفماررطيني ، ومررن ابرررز ىررذه المنااررباا انت ابرراا 

 الحق الفماطيني".الكنياا اإلارائيمي". والتي اعتبرىا البوريني "مواما  نتياك 
 33/3/3031قدس برس، 

 
 
 
 

 "ترسيخ القيم والفضيمةتطمق حممة " الوسطى في قطاع غزة بالمحافظةاألوقاف وزارة  35
و راف بالمحافظر  الوارطى فري  طراع غرزة حممر  أطمقرا عمييرا اارم األأطمقا مديري  : وليد عوض -رام اهلل 

بنطمونررراا ال  رررر الاررراحل " ربررري غيرررر الممترررزم مثرررل برررالزي ال أارررمتوتراررريل القررريم والفضررريم   لمكافحررر  مرررا "
 ."وعباءاا الايداا الضيق  و  اا الرعر األجنبي  ال ربي 

 رحرردىالثالثرراء برر ن كررل رررا  يقررص رررعره وفررق " القرردس العربرري"م ررادر محميرر  فرري  طرراع غررزة لررر وأوضررحا
برررراا فرررري دائرررررة  "ال  ررررر الارررراحل"يارررررحو بطريقرررر  غربيرررر  ويرترررردي بنطمونررررا ياررررمى  أو األجنبيرررر الق رررراا 
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مالبس الفتيراا وتارريحاا ررعرىن باترا  أن رلى، مريرة "لت حي  ماار حياتو"ا اتيداف من  بل حماس 
القطراع مرن  أىراليكذلك مرا ب  ومالحق  من  بل عنا ر متدينين يحاولون فرض  يم وعراداا متررددة عمرى 

  الل حمم   ترايل القيم والفضيم  .
ي المحافظ  الواطى عادل اليور رن الحمم  تقوم عمرى التوعير  والتثقيرف و  و اف فاألومن جيتو  ال مدير 

انترار البنطمون الضيق في  رفوف الرربا  والفتيراا عرادة  أنتنتيي عند تاريل أو موعد محدد، مريرا رلى 
ويضرررريف:  المق رررود ىنررررا الارررراويل الضرررريق  والعبايررر  غيررررر  غريبررر  عرررن  رررريم وعررراداا المجتمرررر  الفمارررطيني.

 ."رم  وىي ظاىرة بدأا في ا زدياد، ورأينا أنو   بد من طرحيا ليتحمل كل واحد مانوليتوالمحت
ترررمل تنرراول كررل  طبرراء الجمعرر  فرري المحافظرر  ليررذه الظرراىرة  "ترارريل القرريم والفضرريم "وأرررار رلررى أن حممرر  

كر بران ىنراك و  بد من الرذ رضاف  رلى ورش عمل ودروس ومواعظ، رضاف  ل فح  تفاعمي  عمى اإلنترنا.
نظرررة اررمبي  مررن دا ررل المجتمرر  المحمرري لقطرراع غررزة لمررذين يرترردون الاررراويل الارراحم  او الضرريق  ويارررحون 

 رعرىم بطريق  غربي .
 31/3/3031، القدس العربي، لندن

 
 من مجمته البرلمانية 46الوطني الفمسطيني" يصدر العدد " 36

مررن مجمتررو البرلمانيرر  "المجمررس"  46لثالثرراء العرردد أ رردر المجمررس الرروطني الفماررطيني ومقررره عمرران ا :عّمرران
 وىي دوري  ف مي .

وتضمن العدد ممفاا عديدة من بينيا ممف  بول فماطين في األمم المتحدة، واألىداف الفمارطيني  مرن  برول 
فماطين عضروا مرا برا فري األمرم المتحردة، وتحميرل مرا بعرد ا عترراف األممري بفمارطين دولر  غيرر عضرو فري 

كمرررا تضرررمن العررردد نرررراطاا المجمررررس ولجانرررو، ومجموعررر  مرررن التقررررارير  لمتحررردة بقمرررم نرررواف الررررزرو.األمرررم ا
 )بترا( -البرلماني . 

 31/3/3031الغد، عمان، 

 
ًً  نمتمكأبو مرزوق: ال  37  عمى أرض مصر والمعابر لتوصيل الغذاء والسالح لمقاومة العدو شبرًا

ومرر  الفماررطيني ، نرردوة مارراء أمررس الثالثرراء بمقررر نقابرر  عقرردا الجبيرر  العربيرر  المرررارك  لممقا: محمررود عثمرران
ال حفيين، تحا عنوان "رلى متى ياتمر الفماطينيون فرى م رر"، ررارك فييرا د.موارى أبرو مررزوق، نائر  

 رئيس المكت  الايااى لحرك  حماس.
 ررأا عنوانيرا وأبدى أبو مرزوق، فرى بداير  حديثرو اارت رابو مرن عنروان النردوة  رائال: "عنردما تارمما الردعوة و 

وىررو "رلررى متررى ياررتمر الفماررطينيون فررى م ررر"، متاررائال "ىمررا الفماررطينيين كررام فررى م ررر عمررران نارر ل 
وأررررار أبرررو مررررزوق رلرررى أن اإلح رررائياا تقرررول رن األردن بيرررا ثالثررر  ماليرررين ون رررف  جرررئ  الارررنال ده".

 54فى حين أن م ر بيرا ألف  جئ،  67ألف  جئ فماطينى، واوريا بيا  300فماطينى والاعودي  بيا 
 ألف  جئ فماطينى فقط، وىو أ ل أعداد الالجئين.

وأكد أبو مرزوق أن  طاع غزة ىو بواب  م ر الرر ي ، وأن القضي  الفماطيني  جزء أ يل مرن ا ىتمامراا 
ذا لرم تكرن عربير  فيرى  الم ري ، وأن فماطين دول  عربي   ال   عمى مر التاريل وم ر ن ف العر ، وا 

ي ، مررريدا برردور م ررر فررى موا فيررا الوطنيرر  البحترر  تجرراه القضرري  الفماررطيني  ورفعيررا رلررى العررالم كمررو، راررالم
 معمنا ب ن الم الح  الفماطيني  اتتم  الل األرير القميم  المقبم .
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وحد الفماطينيين والم ريين فرى كرل ررىء وربرط القضري   يو ال أبو مرزوق، جمال عبد النا ر الوحيد الذ
  بالقضرري  الم رري ، و  يوجررد فمارطينى واحررد يمتمرك ررربرا عمرى أراضررى اريناء وارريناء مفتوحر  لنررا الفمارطيني

طوال الزمن لرم نفكرر يومرا فرى أن نارتوطن بيرا ألنيرا أراض" م رري "، مارتنكرا كثررة الحرديث فرى ىرذا الو را 
 باأل ص عن ىذا األمر.

الثرورة وتارب  القطراع فرى أزمر  الكيربراء  وعن توجيو ا تياماا لحماس بفتوح الارجون الم رري  فرى أحرداث
فى م ر ااتنكر أبو مرزوق بيان المجمس العاكرى، ب ن المقاوم  الفماطيني  ىى التى  تمرا أبنراء الررع  

عمى الحدود فرى العممير  األ يررة، وأررار رلرى أن أزمر  الكيربراء الترى مررا بيرا م رر ارببيا تعطرل  يالم ر 
 الذى ي در إلارائيل. محطاا الكيرباء التى تدار بال از

 يوااررتطرد أبررو مرررزوق فررى نقرراط ا نتقرراد التررى تثررار حررول العال رراا الم ررري  مرر  القطرراع عقرر  تررولى مرارر
 ائال: ىذا تداف  ايااى دا مى، ومن يثيرون الحديث عن المعابر أ ول ليم رن المعابر ما ىرى ر  مرن أجرل 

و ال رييونى والفمارطينيون يحتراجون رلرى الارالح مرن تو يل ال ذاء الرالزم والارالح الرالزم لمردفاع ضرد العرد
 أجل الدفاع عن أنفايم.

 31/3/3031، اليوم السابع، مصر

 
 الدولتين ونتنياهو يحاول القضاء عميه بحل   ؤمننا نزال ماشتية:  38

، تو   عضو المجن  المركزي  لحرك  فت  محمرد اررتي ، أن تفررز ا نت ابراا اإلاررائيمي  :دوا كوم - رام اهلل
حكوم  يميني  متطرف  برئاا  بنيامين نتنياىو، يقوم برنامجيا عمى اياااا الف ل العن ري، ما يندي الى 
اناررداد األفررق الاياارري، وارتفرراع وتيرررة البنرراء ا اررتيطاني، وارررتداد ىجمرر  الماررتوطنين ضررد المررواطنين، مررا 

 يحول دون امكاني  ر ام  دول  فماطيني  عمى األرض.
ة الفمارررطيني    ترررزال ترررنمن بإمكانيررر  التو رررل لحرررل الررردولتين، لكرررن حكومررر  نتنيررراىو الحاليررر  وأكرررد أن القيررراد

والقادمرر ، تاررعى لمقضرراء عمررى ىررذا الحررل، مررن  ررالل بنرراء الماررتوطناا، مررريرًا الررى ان الفماررطينيين لرردييم 
القدس المفتوح   و ال ارتي   الل محاضرة ألقاىا اليوم الثالثاء، في جامع   ياراا ا رى غير المفاوضاا.

برام اهلل، "رن ربقاء فماطين كمركز اىتمام في ظل األحداث الجاري  عربيًا، ايكون من  الل تكثيرف الحرراك 
 الرعبي، لقدرتو عمى دعم التوجياا الفماطيني  في المرحم  المقبم ".

ل فررري عضررروي  واوضررر  عضرررو المجنررر  المركزيررر  لحركررر  فرررت ، أن رحررردى أولويررراا القيرررادة الفمارررطيني ، الرررد و 
المنظماا األممي ، وتو ي  المواثيق الدولي  ذاا العال   با حتالل، مضيفًا "من ناحي  ا ولوياا، اعتقرد انرو 
 يج  عمينا ان نو   او  عمى اتفا ي  جنيف الرابع ،  نيا تنطبق عمى ا راضي الفماطيني  ك راض" محتم ".

اررائيل وأمريكرا تحراو ن تعطيرل الم رالح ، ر  أن الررئيس وحول ممف الم الح  الوطني ،  رال اررتي ، "ان ا
أبو مازن م مم عمى انجراز الم رالح "،  فترا الرى ان المطمرو  ىرو "الرذىا  لالنت ابراا، وترركيل حكومر  

عادة تركيل المجمس الوطني".  توافق وطني عمى أرضي  برنامف نضالي، وا 
طيني ، أوضرر  ارررتي ، أن حررل ا زمرر  الماليرر  يتطمرر  وب  رروص األزمرر  الماليرر  الترري تمررر بيررا الاررمط  الفمارر

تكاتف الجيود من الجمي  ل مق ا ت اد مقاوم، يقوم عمرى ا ارتثمار فري القطاعراا ا نتاجير ، و مرق  ليراا 
 لمرراك  بين القطاعين ال اص.

 31/3/3031، القدس، القدس
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 متطرف يإسرائيم يباحات البراق عمل عنصر  نتنياهوحماس: تدنيس  39
أدانررا حركرر  حمرراس ا تحررام رئرريس الحكومرر  اإلارررائيمي  بنيررامين نتنيرراىو، ارراح  البررراق  ررر  : أيررو  يواررف

، المتحرردث الرارمى بااررم الحركرر  فرى غررزة، رن "ترردنيس نتنيرراىو المارجد األ  ررى المبررارك. و رال فرروزى برىرروم
 ررري  اإلارررائيمي  باحرراا البررراق عمررل عن رررى رارررائيمى متطرررف، ويعنررون لمرحمرر  مقبمرر  مررن التطرررف والعن

التررى تررركل ال طررر األكبررر عمررى رررعبنا وأرضررو ومقدارراتو، فررى ظررل غيررا  الحمايرر  الفعميرر  مررن  بررل  ررناع 
القررررار العرررر  والمارررممين، وغيرررا  الررررادع الفعمرررى ليرررذا ا حرررتالل اإلاررررائيمى، وغيرررا  رررربك  األمررران العربيررر  

 واإلاالمي  لحماي  األرض والمقدااا والدفاع عنيا".
برىررروم فرررى  رررفحتو عمرررى الفررريس بررروك رلرررى أن المطمرررو  ا ن ىرررو "اإلارررراع فرررى لجرررم ىرررذا التطررررف وأررررار 

اإلارائيمى باات دام كل أوراق الض ط الفماطيني  والعربي  واإلاالمي  والعمل عمى معا بتو عمى كرل جرائمرو 
 ورف  الررعي  عنو".

 33/3/3031، اليوم السابع، مصر
 

 ن حماس وفتح في القاهرة لتنفيذ المصالحة": لقاءات بيبرسالحي ة لا"قدس  30
أكرررد عضرررو المكتررر  الايااررري لحركررر  المقاومررر  اإلارررالمي  "حمررراس" وعضرررو وفررردىا لمحررروار : غرررزة )فمارررطين(

الرروطني مرر  حركرر  "فررت " الرردكتور  ميررل الحيرر ، أن ىنرراك ترتيبرراا لمقرراءاا بررين حركترري "حمرراس" و"فررت " فرري 
راا حول ترركيل الحكومر  وا ارتعداد لمقراء اإلطرار القيرادي المرتقر  القاىرة األابوع المقبل  اتئناف المراو 

( لررر 1|22وو ررف الحيرر  فرري ت ررريحاا  ا رر  لررو اليرروم الثالثرراء ) مررن رررير رررباط )فبرايررر( المقبررل. 9فرري 
" ردس برررس" األجررواء الترري تجررري فييررا حررواراا الم رالح  بررين حركترري "حمرراس" و"فررت " با يجابيرر  والمبررررة، 

رلررى أن ا اررتعداداا ا ن جاريرر  لترر مين اإلطررار القيررادي لمنظمرر  التحريررر الرررير المقبررل فرري  وأرررار الحيرر 
 .القاىرة

ونفررى الحيرر  وجررود أيرر  م رراوف عمررى اررالح المقاومرر  مررن الم ررالح ، و ررال: "نحررن نكمررئن كررل النرراس عمررى 
مارطيني فري المقاومر  المقاوم  وعمرى ارالحيا، فاتفا نرا الرذي جررى بالرعاير  الم رري  أكرد أن حرق الررع  الف

م ان وأن التنايق األمني م  ا حتالل مئجّرم، كما أن وا ر  الحرال عمرى األرض لممقاومر    يقبرل الماراس 
بو ركال ومضمونا، ثم رن ىذا الموضوع لم يطرح عمى طاول  المفاوضراا   مرن  رير  و  مرن بعيرد   مرن 

ونحررن ننكررد أن ىررذا  يررار   يقبررل الكررالم فيررو و   جانبنررا و  مررن جانرر  حركرر  "فررت " فرري حررواراا الم ررالح ،
 المااس بو"، عمى حد تعبيره.

 33/3/3031، قدس برس

 
 المصالحة أجواءالمتبادلة بين فتح وحماس تعكر  االعتقاالت: القدس العربي 33

اكرردا م ررادر فماررطيني  الثالثرراء برر ن ا عتقررا ا الدا ميرر  الترري ررريدىا  طرراع غررزة : رام اهلل ر وليررد عرروض
والضف  ال ربي  عمى يد ا جيزة ا مني  التابع  لحماس وفت   عكرا  ا جواء ا يجابي  الاائدة في ا راضي 

 . 2007الفماطيني  لتنفيذ اتفاق الم الح  وانياء ا نقاام الدا مي المتوا ل منذ منت ف عام 
والتري ت رفيا -  بالضرف  ال ربير  واعمنا حركر  حمراس الثالثراء عرن ا ردام ا جيرزة ا منير  الفمارطيني  العاممر

 عمى اعتقال عدد من نرطاء الحرك . -بالتابع  لفت 
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وفري غررزة اكرردا م ررادر محميرر  بر ن ا جيررزة ا منيرر  التابعرر  لحمرراس التري تارريطر عمررى القطرراع رررنا حممرر  
 ي.اعتقا ا بحق  حافيين تابعين لحرك  فت ، بعد مداىم  منازليم وا تحاميا وتفتيريا بركل ااتفزاز 

وعمررى ذلررك ال ررعيد أدانررا دائرررة الثقافرر  واإلعررالم فرري منظمرر  التحريررر الفماررطيني  بررردة رعتقررال أجيررزة أمررن 
 الحكوم  المقال  ب زة عددا من ال حافيين، معتبرة رياه  ط  يج  التراج  عنو.

او ا تكمرريم و الررا الرردائرة فرري بيرران تمقررا  القرردس العربرري  الثالثرراء نارر   عنررو:  رن اعتقررال ال ررحافيين ومحرر
األفرواه واإلعتررداء الممررنيف عمررى الحريرراا مرن  بررل أجيررزة حمرراس ىررو انتيراك  ررارخ لمبرراد  حقرروق اإلنارران، 

وطالبررا الرردائرة أجيررزة حمرراس  ولررو مرردلول اياارري  طيررر فرري اررياق الم ررالح  واجوائيررا ا يجابيرر  الاررائدة .
الذي كفمتو المباد  األاااي  التي اارتند  بو ف اإلجراءاا التعافي ، و ا   الحق في حري  الرأي والتعبير،

الييررا القررانون األااارري الفماررطيني، واألعررراف والعيررود الدوليرر ، كمررا طالبررا بمارراءل  ومعا برر  مرتكبرري ىررذه 
 ال روق وتقديميم لمعدال .

 31/3/3031، القدس العربي، لندن
 

 زيا لغزةحماس تنتقد موقف رئاسة السمطة الفمسطينية من زيارة رئيس وزراء مالي 33
انتقرردا حركرر  المقاومرر  اإلاررالمي  حمرراس، اليرروم الثالثرراء، مو ررف رئاارر  : نبيررل اررنونو، محمررد جااررر - غررزة

و ررررال  الاررررمط  الفماررررطيني  فرررري رام اهلل الرافضرررر  لزيررررارة رئرررريس وزراء ماليزيررررا محمررررد نجيرررر  رلررررى  طرررراع غررررزة.
رن انتقراداا الارمط  لزيرارة رئريس المتحدث باام حرك  "حماس" الدكتور اامي أبو زىرري فري بيران  رحفي، 

وأضاف أبو زىري "أن ىذه الت ريحاا غير مبررة"، منكًدا عمى  وزراء ماليزيا لمقطاع المحا ر "مرفوض ".
 أىمي  مثل ىذه الزياراا لتعزيز  مود أىل غزة وكار الح ار عنيم.

"حمراس" أارام  حمردان، أن اعتبرر مارنول العال راا الدولير  فري حركر  المقاومر  اإلارالمي  من جير  أ ررى، 
 مراليزي لقطراع غرزة، أمرس، تثبرا  رح  المرنيف الرذي تتبعرو "حمراس" لتحريرر فمارطين.الوزراء الرزيارة رئريس 

و ال في ت ريحاا لرر"فماطين": "رّن زيرارة نجير  تثبرا مرا ذىبرا رليرو حمراس فري أن المقاومر  تعيرد الحقروق 
وأضاف أن "ىناك تقدمًا في عردد الوفرود التري  الاجيل".و ايما بعد ا نت ار الذي تحقق في معرك  حجارة 

 تزور غزة من الدول اإل ميمي  وبعض دول العالم ل ال  تفّيم حماس، وااتيعا  ما كانا تنادي بو".
 33/3/3031، فمسطين أون الين

 
 
 

 تشكيل الحكومة االثنين القادم مشاوراتأسامه حمدان:  31
يرررادي فررري حركررر  )حمررراس(، رن المرررراوراا لترررركيل حكومررر  التوافرررق "األيرررام":  رررال أارررامو حمررردان، الق -غرررزة 

و ررال حمرردان لم ررحافيين فرري غررزة، الترري يزورىررا حاليررا، ونقمتيررا الموا ررر   الرروطني اررتبدأ يرروم ا ثنررين القررادم.
ا لكترونيررر  لحركررر  )حمررراس(: "الم رررالح  اليررروم تمرررر بمرحمررر  حاااررر ، وارررتبدأ مرررراوراا ترررركيل الحكومررر  

وأرررار حمرردان رلررى انررو "تررم ا تفرراق عمررى  وحررددنا اررقفا زمنيررا لبرردء عمررل لجنرر  ا نت ابرراا". ا ثنررين القررادم،
 تركيل لجنتين مرتبطتين ب زة والضف  لبحث القضايا األمني  المتعمق  بالم الح ".

 31/3/3031، األيام، رام اهلل
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 تطورات المصالحة الشعبحماس تناقش مع حزب  34
الفمارررطيني وحركررر  "حمررراس" فررري غرررزة، اليررروم الثالثررراء، لمنا رررر  مجمرررل عقرررد لقررراء ثنرررائي برررين حرررز  الررررع  

التطوراا التي تعيريا القضي  الفماطيني   الل المرحم  الراىن  والمت يراا التي تعيريا المنطق  وانعكاااتيا 
 عمى القضي  الفماطيني .

ىاررم، والنراطق باارميا  ومثل وفد حرك  "حماس" عضو المكت  الايااي عمراد العممري، والقيرادي جمرال أبرو
 اامي ابو زىري، والقيادي  ميل نوفل.

ومثل وفد حز  الرع  الفماطيني كل من عضوي المكت  الايااي لمحز  طمعا ال فدي ووليرد العروض، 
 وأعضاء المجن  المركزي  و يادة الحز  رفيق الم ري، نا ر الفار، ورامل بدرة.

ء ا نقاررام وبنرراء الوحرردة الوطنيرر  عمررى أارراس برنررامف كفرراحي وأكررد المجتمعررون عمررى أىميرر  اإلاررراع فرري رنيررا
وممحقاتو، وا نطالق من مضمونو في التعامرل  2011مرترك، وفقا لما تم ا تفاق عميو في القاىرة في ايار 

مرر  الماررتجداا الترري نررر ا وا اررتفادة مررن المنا رراا ا يجابيرر  الترري برررزا ربرران العرردوان عمررى  طرراع غررزة، 
 األمم المتحدة لنيل فماطين مكان  دول  مرا  .والتوجو الى 

مرررن جانبيرررا، أكررردا حركررر  "حمررراس" عمرررى التزاميرررا بتنفيرررذ مرررا ترررم ا تفررراق عميرررو وأن لررردييم  ررررارا عمرررى كافررر  
 الماتوياا إلنجاح الم الح  في رطار الرراك  الوطني  الكامم .

 33/3/3031، فمسطين أون الين
 

 يك يقر بحقوق الشعب الفمسطينيما توفر شر  إذاسالم مفتح: جاهزون ل 35
أكرد المتحردث بااررم حركر  التحريرر الفمارطيني "فررت " أحمرد عاراف ان الررع  الفماررطيني : رام اهلل )فمارطين(

جررراىز لتحقيرررق الارررالم العرررادل والررردائم اذا مرررا افررررزا ا نت ابررراا ا اررررائيمي  ررررريك يقبرررل برررالحقوق الوطنيررر  
الررررعي  الدوليرر ، ويررنمن بمرردأ حررل الرردولتين عمررى حرردود الرابرر  مررن  الفماررطيني  المرررروع  والماررتندة لقررراراا

 ، لي ب  من الممكن تحقيق الاالم العادل والدائم معيا.1967حزيران/يونيو
و ررال عارراف فرري ت ررريحاا لررر /اذاعرر  مرروطني/: "رن المعيررار ليررذا الرررريك ىررو و ررف ا اررتيطان و فررا تامررا 

 ل لمفاوضرراا تقررود الررى حررل الرردولتين وا امرر  دولرر  فماررطيني  و ا رر  فرري القرردس الرررر ي ، باعتبررار ذلررك مررد
 وعا متيا القدس الرر ي ".

وأكررد عارراف أن  يررار المقاومرر  الرررعبي  لالحررتالل ا ارررائيمي وكررل اررركال النضررال اتتوا ررل اذا مررا جرراءا 
  بالقوة من  يادة اارائيمي  ترفض ا عتراف بيذه الحقوق وتوا ل اياا  ا اتيطان والتوا  وفرض امر وا 

وأضاف: "رن الررع  الفمارطيني و يادترو، اريقفون بالمر راد لكرل الم ططراا  ر نو أن يناف حل الدولتين.
التري تحراول مرن  الليرا اارررائيل فررض الدولر  ذاا الحردود المن تر ، أو أيرر  حمرول  تمبري اىرداف وطموحرراا 

 رعبنا الفماطيني"، عمى حد تعبيره.
 33/3/3031، قدس برس

 
 ة" تدعو لمقاطعة االنتخابات اإلسرائيمية وتنتقد موقف الجامعة العربية"الشعبي 36

أكدا عضو المكت  الايااري لمجبير  الررعبي  لتحريرر فمارطين النائر   الردة جررار عمرى : رام اهلل )فماطين(
عمررى مقاطعرر  انت ابرراا "الكنياررا" )البرلمرران(  1948ضرررورة  يررام الفماررطينيين فرري األراضرري المحتمرر  عررام 

 ارائيمي، معرب  عن أافيا لدعوة جامع  الدول العربي  التي تحثيم عمى المرارك .اإل
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( أن ىرذه الردعوة منارف ، ونوىرا 1|22و الا جرار، في ت ريحاا  ذاع  / وا الررع / اليروم الثالثراء )
رلرررى أن "الواجررر  الررروطني ىرررو مقاطعررر  ىرررذه ا نت ابررراا ألن المررررارك  فييرررا تعنررري تررررري  وجرررود ا حرررتالل 
ومناااتو عمى األرض الفماطيني ، وىو أمر مرفوض تمامًا ودعوة الجامعر  رليرو مرفوضر ، ألن واجبيرا ىرو 
 دعم الرع  الفماطيني وتعزيز مقوماا  موده وليس دعوتو لممرارك  في ىكذا عممي ، عمى حد تعبيرىا.

 33/3/3031، قدس برس
 

 ادتها في نابمس"القيادة العامة" تتحدث عن محاولة فاشمة الغتيال أحد ق 37
القيررادة العامرر " رن أحررد  ادتيررا الكبررار تعررّرض  - الررا "الجبيرر  الرررعبي  لتحريررر فماررطين : نررابمس )فماررطين(

( لمحاولر  اغتيرال فاررم  فري مدينر  نرابمس الوا عر  بررمال الضرف  ال ربير  المحتمر ، 1|21مااء أمس ا ثنين )
 وذلك من  الل رطالق النار عمى ايارتو.

ان  ادر عن مكتبيرا اإلعالمري، تمقرا " ردس بررس" نار   عنرو اليروم الثالثراء: "رننرا نئعمرن فري وذكرا في بي
الجبيرر  نجرراة القيررادي الرفيرر  )عضررو المجنرر  المركزيرر ( فرري القيررادة العامرر  محمررد جبريررل فرري مدينرر  نررابمس بعررد 

"ييرردد الوحرردة الوطنيرر   وأدانررا الجبيرر  فرري بيانيررا "ا عتررداء ا ثررم"، واعتبرررا أنررو رطررالق نررار عمرري ارريارتو".
وينذر باواد ل   الر اص والاالح بد  من ل ر  المنطرق والحروار"، وطالبرا القروى الوطنير  واإلارالمي  رلرى 
دانتررو حترررى   يررررعر مرررن  ررام برررو ب نرررو يت طررري ب طرراء أي  ررروة أو ف ررريل مرررن  ااررتنكار ىرررذا العمرررل الررررني  وا 

يني  وأجيزتيررا األمنيرر  "بارررع  القرربض عمرري الفرراعمين كمررا طالبررا الجبيرر  الاررمط  الفماررط الف ررائل الوطنيرر ".
وتقررديميم رلررى العدالرر  ومحرراكمتيم وفررق القررانون، ليكونرروا عبرررة لمررن يحرراول تيديررد العال رراا الوطنيرر  وتعكيررر 

  فو األمن ا جتماعي في بمدنا فماطين"، عمى حد تعبيرىا.
 33/3/3031، قدس برس

 
    نا لتأكيد تواصمنا الدائم مع صخرة وجودناجئت اليوم ه يزور حائط البراق:نتنياهو  38

بنيرررامين نتنيررراىو وأفرررراد مرررن عائمترررو والمارررتوطنون باحررر  المارررجد األ  رررى ” اإلاررررائيمي“دّنرررس رئررريس الررروزراء 
ررمال رام اهلل. ونقررل ” حممرريش“وأ راموا ررعائر تمموديرر ، فري و ررا  امرا اررمطاا ا حرتالل بتوارري  مارتوطن  

، ”جئا اليروم ىنرا لت كيرد توا رمنا الردائم مر   ر رة وجودنرا“د حائط البراق  ولو عن نتنياىو  الل تواجده عن
 حا  زعمو.

 31/3/3031، الخميج، الشارقة
 

 حكومة جديدة باالنتخابات تعكس ضرورة رؤيةنسبة التصويت  ارتفاع :يحيموفيتش وليفني 39
ء اليروم، الثالثراء، رنرو لريس نقما "يديعوا أحرونوا" عن رئيار  حرز  "العمرل" رريمي يحيمروفيتش  وليرا مارا

 رردف  أن نتانيرراىو يعرراني مررن الضرر ط، وأن نارر  الت ررويا المفاجئرر  والررد ئل عمررى األرض تحمررل "رائحرر  
 تحول".

وفرري حررديثيا أمررام ماررنولي طرروا م حررز  "العمررل"  الررا يحيمرروفيتش رن "المررواطنين يثبتررون اليرروم أنيررم ليارروا 
 جديدة، ورئيس حكوم    ر".  مبالين، ويثبتون أنو يريدون رني  حكوم 

 وأضافا أن "العمل" بحاج  رلى ثالث  مقاعد أ رى، وعندىا يمكن ااتبدال نتانياىو. عمى حد  وليا.
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وعمرررى  رررم  أدلرررا رئياررر  "الحركررر " تاررريبي ليفنررري بت رررريحاا مماثمررر ، مرررريرة رلرررى أن رحرررداث "تحرررول" أمرررر 
 يش حال  من الض ط وىو يعرف لماذا.ممكن، وأنو من الممكن ااتبدال الامط ، وأن نتانياىو يع

 وعمى  م  أيضا، أرارا القناة التمفزيوني  الثاني  رلى أن نتانياىو طم  عقد جما  "طوار " عاجم  لقائمتو.
% عنررد الارراع  الاادارر  مررن مارراء 5595رلررى ذلررك، تجرردر اإلرررارة رلررى أن ناررب  الت ررويا القطريرر  بم ررا 

 ااعاا.اليوم، أي  بل رغالق ال ناديق ب رب  
%. ولممقارنرررر  فررررإن ناررررب  الت ررررويا فرررري 70وترررررير التو عرررراا رلررررى أن ناررررب  الت ررررويا القطريرررر  اررررتتجاوز 

 %.6592، بم ا 2009ا نت اباا الاابق ، في العام 
% حتى 57وعمى  م ، تجدر اإلرارة رلى أن ناب  الت ويا في واط الجيش و ما ناب  الت ويا رلى 

مر  اإلررارة رلرى أن نارب  الت رويا فري ا نت ابراا الارابق  فري الجريش لرم الااع  الاادا  من مااء اليوم، 
 % عند رغالق ال ناديق.57تتجاوز 

 33/3/3031، 48عرب 

 
 %61تصل إلى  اإلسرائيمية نسبة التصويت في السجونانتخابات الكنيست:  10

رلرى  الكنياا، و رما ذكرا تقارير أن ناب  الاجناء دا ل الاجون اإلارائيمي  الذين  وتوا في انت اباا 
% في انت اباا 21% حتى الااع  الرابع  من بعد ظير اليوم، ما يعتبر ارتفاعا كبيرا، وذلك مقارن  م  63

 % حتى رغالق ال ناديق.51، م  العمم أن ناب  ت ويا الاجناء لم تتجاوز في حينو 2009العام 
 33/3/3031، 48عرب 

 
 "عفوية" لنظام يزداد عنصرية وانتخابات الكنيست: مقاطعة 48فمسطينيو  13

بين مقاط  ومرارك في انت اباا الكنياا أمس، ولكل أابابو  48تراوحا موا ف فماطينيي : امجد امحان
)أكثرر  2009الايااي  وا جتماعي . ولكن يبدو أن مرارك  الفماطينيين اجما نارب  ضرعيف  مقارنر  بالعرام 

ربير  المتنافار . وبررغم النرداءاا المتكرررة مرن كرل األحرزا  فري المئر (، مرا رركل مفاجر ة ل حرزا  الع 50من 
، والمناررررداا بالتوجرررو رلرررى  رررناديق ا  ترررراع، مرررن أجرررل حمايررر  1948العربيررر  فررري األراضررري المحتمررر  العرررام 

األ ررررواا العربيرررر  فرررري الكنياررررا، وعرررردم  اررررارة مقاعررررد ل حررررزا  المرررررارك ،  رررراط  جررررزء مررررن الفماررررطينيين 
 ا نت اباا.
عدم مبا تيم با نت اباا، ولم ياتجيبوا لنداءاا األحرزا  التري أرارما رلرييم  48من فماطينيي وأبدى كثير 

 عبر أبواق المااجد والكنائس، وبوااط  اليواتف النقال .
عاما( لر"الافير" رن ىذه المقاطع  "عفوي  وغير منظم  لكنيرا مقاطعر   55و الا الكاتب  رجاء زعبي عمري )

واحدة من ررريح  تقراط  الكنيارا ال رييوني ألنرو يعبرر عمرا يارمى حرق الييرود عمرى  ايااي "، مضيف  "أنا
أرض فماطين، ويجاد ايادة الرع  الييودي عمى أرض فماطين، وىذا أمر   نقبمو". وأوضحا أن "وجود 

 األحزا  العربي  في ىذا الكنياا يعني أنيا اترارك عمى أااس أنيا تمثل أ مي ، وىذا ما   نريده".
أرررارا عمررري رلررى أن المقاطعرر  العربيرر  لالنت ابرراا تعبررر عررن  ناعرر  واحرردة، ىرري أن "ن ررف الفماررطينيين و 

  ارج المعب  الديمو راطي  التي تت نى بيا رارائيل".
مررن جيتيررا، اعتبرررا النارررط  ا جتماعيرر  رنررا عوايارر ، المقاطعرر  لالنت ابرراا، فرري حررديث رلررى "الاررفير"، أن 

ررريعي  فري راررائيل، وىري التري ترررع القروانين العن رري  ضرد ررعبنا وبالترالي لريس "الكنياا ىي الامط  الت



 
 

 

 

 

           38ص                                    3748العدد:                31/3/3031األربعاء  التاريخ:

عامرررًا لرررم ترررنج  فررري الت ررردي  30منطقيرررًا أن نكرررون ضرررمنيا"،  فتررر  رلرررى أن "تجربررر  أعضررراء الكنيارررا منرررذ 
لمقرروانين العن ررري ". وتابعررا "مررن يحرراول القررول رننررا ومررن  ررالل وجودنررا فرري الكنياررا كعررر  ننتررزع حقو نررا، 
أ ررول لررو رن ىررذه الحقرروق تنتررزع عبررر النضررال والنررزول رلررى الرررارع ولرريس عبررر الررد ول فرري الكنياررا لنكررون 

 ديكوراا".
أمررا ال ررحافي زىيررر انرردراوس، الررذي رررارك فرري عمميرر  ا  تررراع، فعررزا عرردم مرررارك  الفماررطينيين رلررى ثالثرر  

ي ظررل عرردم تمكررن األحررزا  العربيرر  أارربا ، ىرري "اإلحبرراط الرررديد لعرردم ريمررانيم بجرردوى العمررل البرلمرراني فرر
تاري يررا مررن رجررراء ت ييررر فرري اياارراا رارررائيل تجرراه الفماررطينيين، باإلضرراف  رلررى الفقررر الررذي ولررد حالرر  مررن 
الالمبرررا ة تجررراه الوضررر  الايااررري، رلرررى جانررر  وجرررود فجررروة كبيررررة برررين األحرررزا  العربيررر  والجميرررور". ر  أن 

 كنياا وايم  لمجابي  العن ري  اإلارائيمي .رندراوس رأى في وجود الفماطينيين في ال
وكان بحث حول "أنماط الت ويا والمرارك  الايااي  فري انت ابراا الكنيارا" نررر مرن رًا، أظيرر أن نارب  

فرري المئرر  مررن الرافضررين  31فرري المئرر . وبررّين أن " 50المقرراطعين الفماررطينيين فرري ا نت ابرراا اررتكون فرروق 
فررري المئررر    تيمرررو ا نت ابررراا، والبقيررر  اعتبررررا أن  26  تمبررري تطمعررراتيم، ويعتبررررون أن القررروائم المررررارك  

 أ واتيا   تنثر أو أنيا لن ترارك ألنيا تقاط  األجاام اإلداري  اإلارائيمي ".
وحتى الااع  الاابع  من مااء أمس و برل اراعتين مرن ر فرال  رناديق ا  ترراع، لرم تتعرّد المررارك  العربير  

في المئ . يذكر  63في المئ  مقارن  بمرارك  غير مابو   لمنا   الييودي تعدا  25اب  في ا نت اباا ن
 أن المقدايين   ي وتون في ا نت اباا ر  رذا ح موا عمى جواز افر رارائيمي.

 31/3/3031، السفير، بيروت
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كرررفا  ررحيف   يررديعوا أحرونرروا  أمررس النقررا  عررن أن الزيررارة األ يرررة لنتنيرراىو  :ررر زىيررر أنرردراوس النا رررة
رلرى ىضرب  الجرو ن الاروري  المحتمر   بررل أيرام، لرم تر ا فقرط فرري ارياق التقراط ال رور الفوتوغرافير  ألغررراض 

 ، الجنرررال يررائير غررو ن، تحررذيرا مرررن أن انت ابيرر ، بررل اررم  رئرريس الرروزراء أيًضررا مررن  ائرررد المنطقرر  الرررمالي
 ائررد المنطقرر  الرررمالي  تطرررق الترري ارراد فييررا اليردوء عمررى الحرردود مرر  ارروري  انتيرا بالفعررل، و  45الارنواا الررر

رلى األزم  الاوري ، و ال رن فررص نجراة الررئيس األارد، تارتند رلرى ثالثر  عنا رر: تماارك الارمط  ومناعر  
العاركري عمرى األرض،  فتًرا رلرى أن الارمط  مرا زالرا متماارك ، والقيرادة  الوض  ا  ت رادي ونوعير  العمرل

ما زالا موحدة، رذ أن األاد  امد و م  و  يفر و  ينكار  الفا لما كانا تنمن فيو ترل أبير ، ذلرك أنرو 
 ورث جيناا والده الرئيس المرحوم حافظ األاد. كما أن كبار  رادة الجريش   يفررون، وكران يفتررض برالحر 
األىمي  أن تقوض ا ت اد اوري ، لكن ذلرك لرم يح رل بعرد، رغرم كرل األضررار اليائمر  التري تقردر بمرا ي رل 

 رلى تاعين مميار دو ر، عمى حد  ول الجنرال اإلارائيمي.
كمرا ذكررا ال رحيف ، نقراًل عررن محافرل أمنير  و رفتيا ب نيرا رفيعرر  المارتوى فري المنطقر  الررمالي ، أْي عمررى 

ن وارروري  تحررذيرىا مررن تحررو ا الوا رر  الميررداني عمررى األرض، بررالقر  مررن الحرردود الارروري  الحرردود مرر  لبنررا
اإلارائيمي ، رذ يقردرون أْن تتحرول رلرى منطقر  فوضرى كاممر ، ومنطقر  انطرالق لعمميراا ررىابير ، وتحديردا رذا 

نررردىا،  الرررا و رررما الوارررائل القتاليررر  النوعيررر  الموجرررودة فررري حررروزة الجررريش الاررروري رلرررى ىرررذه المنطقررر ، وع
الم رررادر عينيرررا، لرررن يكرررون ىنررراك مفررررئ أمرررام الدولررر  العبريررر ، واتضرررطر لمعمرررل  مرررف الحررردود، وموا رررم  
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ا ارررتثمار فررري الحمايررر  والررردفاع، وا  امررر  ارررياج فا رررل جديرررد، ورفررر  مارررتوى الجيوزيررر ، مررر  القيرررام ب طرررواا 
جراءاا دفاعي  ااتبا ي ، عمى حد  وليا.  وا 

  31/3/3031، القدس العربي، لندن
 

 تسحب األضواء من انتخابات الكنيست الثورة المصرية: ذكرى "إسرائيل"تميفزيون  11
ذكرا القناة العاررة برالتميفزيون اإلاررائيمى اليروم الثالثراء، أن وارائل اإلعرالم الدولير  لرم تفررد : محمود محيى

، وذلرك  الفرًا لمرا جررى فرى مااح  كبيرة فى نرراا أ بارىا لت طي  ا نت ا  البرلماني  لمكنيارا اإلاررائيمى
 .2009انت اباا الكنياا الماضي  فى 

وأرارا القناة اإلاررائيمي  رلرى أن وارائل اإلعرالم الدولير   م را ب رورة ممحوظر  حجرم ت طيتيرا لالنت ابراا 
ينرراير فررى م ررر،  25فررى رارررائيل بينمررا اررمطا األضررواء عمررى األحررداث المتو عرر  فررى الررذكرى الثانيرر  لثررورة 

 ى دل رلى عدم ا كتراث الدولى باألحداث الايااي  فى رارائيل.األمر الذ
وأوضحا القناة العاررة أن كبرى واائل اإلعالم الدولي ، رفضا رراال مراامييا لت طي  انت اباا الكنيارا 
التااررر  عررررر، وذلرررك  الفرررًا لمرررا كانرررا تقررروم برررو، موضرررح  أن وارررائل اإلعرررالم الدوليررر  كانرررا ترارررل أفضرررل 

 طي  ا نت اباا الاابق .مراامييا لت 
" الفرناري  باتريرك فانردون  ولرو: " الوضر  الاياارى فرى راررائيل ممرل TFIونقما ال حيف  عرن مراارل رربك "

لم اير "، بينمررا  رال مرااررل  نراة الحرررة فرى رارررائيل،" رن تررن  المعركرر  ا نت ابير ، أدى رلررى ان فراض حرراد فررى 
 ا ىتمام العالمى بيذا الر ن".

ل الحرة لمقناة اإلارائيمي ،" فى الحقيقر  ىنراك أحرداث تحردث ا ن فرى أنحراء العرالم و ا ر  فرى وأضاف مراا
 المنطق  أكثر رثارة واىتمام من ا نت اباا اإلارائيمي ، رارائيل ىذه المرة لم ت ب  مركز اىتمام العالم".

 33/3/3031، اليوم السابع، مصر
 
 
 
 

 ةسوري بينهم طفل في فمسطينيين ثالثة استشهاد 34
فماطينيين، اليوم الثالثاء، جراء الق ف الذي تعرضا لو م يماا الالجئين الفماطينيين  3راتريد  :غزة

و الا م ادر  ا   لر دوا كوم، رن الطفل عبد اهلل الريابي، ااتريد مت ثرًا بجروح أ ي   في اوريا.
لى أن الرييد من اكان م يم بيا  الل ارتباكاا و عا  بل عدة أيام في م يم  ان الري ، مريرًة ر

 اليرموك، و د نزح م  عائمتو لم يم الري ، نتيج  الق ف الذي يتعرض لو م يم اليرموك.
وأعمن في م يم الحايني  بريف دمرق عن ااترياد عوض أحمد، مت ثرًا بجروح أ ي  بيا جراء  ذيف  

الفماطيني محمود عبد القادر، في اقطا عمى منطق  نادي تل الف ار بالم يم  بل أيام، في حين ااتريد 
الم يم ذاتو )الحايني (، وىو فماطيني ياكن في م يم عين الحموة بمبنان، و د و ل م يم الحايني  في 

 محاول  منو لمرافق  أ ربائو رلى  ارج اوريا.
  وتعرضا م يماا اليرموك والحايني ، والنير  )في حم (، اليوم الثالثاء، لق ف مكثف أافر عن ر اب
 فماطينيين من اكان م يم النير  ىما رجل وزوجتو، ولم تاجل اي ر اباا برري  في المناطق األ رى.
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ومازال م يما اليرموك والحايني ، يريدان ح ارًا  انقًا، من  بل الجيش الاوري النظامي، حيث يئمن  
 رد ال المواد األاااي  الى الم يمين.

 23/1/2013، القدس، القدس
 

 "األقصى"مستوطن يقتحمون  مئةنتنياهو يدنس حائط البراق ونحو  صى:مؤسسة األق 35
بكميتو،  األ  ىم ان الماجد 22/1/2013في بيان ليا الثالثاء ” لمو ف والتراث األ  ىمناا  “أكدا 

دونما وما حولو، وبضمنو حائط البراق، أعمى وأطير من كل المدناين والمنتيكين 144بمااحتو ا جمالي  
 الص لمماممين، وليس ل يرىم حق ولو بذرة ترا   راالميوحائط البراق ىو حق  األ  ىلماجد لحرمتو، ا

واحدة فيو، اما ا  تحاماا من  بل ا حتالل وأذرعو وعنا ره فمن ت ّير من ىذه الحقيق  أو ىذا الحق ريئا، 
 والقدس ىو وجود احتاللي، وىو زائل عما  ري . األ  ىوجود ا حتالل في 

وأفراد من عائمتو  اموا  بيح  اليوم با تحام حائط البراق ودناوه ” نتنياىو“ان ” األ  ىمناا  “ وأفادا
جئا اليوم ىنا لمت كيد ”  الل تواجده عند حائط البراق  ولو ” نتنياىو“ببعض الرعائر التممودي ، ونقل عن 
 .-حا  زعمو –” عمى توا منا الدائم م    رة وجودنا

اليوم بالتزامن م   األ  ىماتوطنا ا تحموا ودناوا الماجد  100ان نحو ”  ىاأل مناا  “وأضافا 
ا تحام نتنياىو لحائط البراق، واط ااتنفار أمني  فا من  بل  واا ا حتالل، وحّمقا طائرة عمودي  في 

 ى اعمنا انيا اتتعمد ا تحام األ ” نااء من اجل الييكل”الجو، وكانا منظم  ناائي  تطمق عمى نفايا 
 .اإلارائيميفي يوم ا نت اباا لمكنياا 

 22/1/2013، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 غرب جنين في عانين "كسر القيد"قرية  إقامةوزارة األسرى:  36
أعمنا وزارة األارى في جنين، اليوم الثالثاء، عن ر ام   ري   كار القيد  في  ري  عانين غر  جنين  :جنين

 الضم والتوا  العن ري. بمحاذاة جدار
وذكر مدير وزارة األارى  ضر تركمان لر وفا ، أن الوزارة وبالتنايق م  نادي األاير والفعالياا و وى 
انادا لممف األارى  جنين، أعمنا عن ر ام   ري   كار القيد  عمى غرار  ري   با  الرمس ، وذلك دعما وا 

 لحرك  األايرة.المضربين عن الطعام وت كيدا عمى أولوي  ممف ا
وأضاف أن ر ام  ىذه القري  ت تي في اياق الفعالياا العرر التي أعمنتيا الوزارة تضامنا م  الحرك  األايرة 

 واألارى المضربين عن الطعام.
 22/1/2013، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
  المصادرة قرب الخميل"باب القمر" بعد "الشمس" و"الكرامة" عمى أراٍض مهد دة بقرية  37

تحّول رنراء القرى عمى األراضي الميّددة بالم ادرة، رلى أامو  جديد في رطار المقاوم  : )يو .بي . ي(
با  “الفماطيني  الاممي  لمواجي  ت اعد ا اتيطان في الضف . وبعد أيام من تدمير ا حتالل  ريتي 

با  “ون فماطينيون لتدرين ثالث  ري  باام في محيط القدس، ياتعد نارط” با  الكرام ”و” الرمس
، عمى أراض" ميّددة بالم ادرة  ر  ال ميل جنو  الضف ، واط  ناع  متزايدة بجدوى ىذه الطريق  ”القمر

 كركل جديد من طرق مقاوم  ا اتيطان.
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بيرة في فاعمي  ىذا األامو  ك“و ال األمين العام لحرك  المبادرة الوطني  النائ  م طفى البرغوثي رن 
  تمتزم بالقانون م  ” رارائيل“و ال رن ”. الحقيقي، وفض  ازدواجيتيا القانوني ” رارائيل“تعري  وجو 

تعمل لترحيل الفماطينيين عن أرضيم لتكرر ” رارائيل“فقط، منكدًا أن ” رعبيا“الفماطينيين وتتعامل بو م  
 لمواجي  ىذه المحاو ا.؛ ومن حق الفماطينيين أن يبتكروا األاالي  1948نكب  عام 

تواي  دائرة المقاوم  الرعبي  ليرارك فييا ”ورىن البرغوثي نجاح أامو  رنراء القرى كركل نضالي جديد  
الجمي  من دون   رىا عمى الدوائر الن بوي ، وأن يتزامن ذلك م  الوحدة الوطني  والقيادة الفماطيني  

 ”.في المحافل الدولي ” رارائيل“ي  لمحاكم  الواحدة، تترافق الحمم  الرعبي  بحمم   انون
ريقاف “وفي الاياق،  ال عضو لجن  الدفاع عن أراضي القدس،  ال  الرويكي، رن ر ام  القرى ىدفو 

أنيم يعممون عمى تفعيل ىذه الواائل من  الل توجيو ،  فتًا رلى ”ل راضي الفماطيني ” رارائيل“ابتالع 
 \”.      الدعواا لممواطنين والمتضامنين القريبين من ىذه القرى لممكوث فييا والحيمول  دون ىدميا
     23/1/2013، الخميج، الشارقة

 
 دونماً  ثمانين: إقامة خيمة لالعتصام ردًا عمى مصادرة في القدسشعفاط مخيم  38

يام": بادر عدد من اىالي بمدة رعفاط في القدس المحتم  الى ر ام   يم  لالعت ام اطمقوا "األ -القدس 
دونما من  80عمييا اام  يم  " مود الزيتون" وذلك ردا عمى  رار بمدي  ا حتالل م ادرة اكثر من 

ضي البمدة الذي ي ترق ارا 21اراضييم الفا م  بين ماتوطن  "رماا رمومو" وبمدة رعفاط لرق طريق ر م 
 .اإلارائيمي باتجاه الماتوطناا 

 23/1/2013، األيام، رام اهلل
 

رةبلممشاركة  الداخل لفمسطينيي العربية كمال الخطيب: دعوة الجامعة 39  انتخابات "الكنيست" غير مبر 
، الريل كمال 1948انتقد نائ  رئيس الحرك  اإلاالمي  دا ل األراضي الفماطيني  المحتم  عام النا رة: 

 طي ، الدعوة التي أطمقتيا جامع  الدول العربي  لحّث فماطينيي الدا ل عمى المرارك  في ا نت اباا 
(. و ال  طي  في ت ريحاا  ا   لر " دس برس"، 1|22البرلماني  اإلارائيمي  التي تجري اليوم الثالثاء )

ي المحتل"، حا  رأيو. وتوّ   "ىذه الدعوة   مبرر ليا وىي مئجيرة لبعض األر اص في الدا ل الفماطين
أن   تمقى دعوة الجامع  العربي  ااتجاب  كبيرة وأن تندي رلى ردود فعل امبي  من جان  فماطينيي 
الدا ل، مريرًا رلى أن اليمين اإلارائيمي اات ل ىذه الدعوة ل الحو في التحريض عمى الجماىير العربي  

العربي  أن تئامعنا  وتيا في تمك الظروف التي كان  . وأضاف "كان عمى الجامع 48دا ل أراضي الر 
يتوّج  عمييا أن تفعل ذلك   ا ن؛ فاألجدر بيا أن تبقى عمى الحياد وأن تحاول توجيو الرع  الفماطيني 
في الدا ل نحو ا لتفاف حول  ضاياه الم يري  وتوحيد ال ف وال وا في القضايا التي ىي محل 

 قديره. رجماع وليس ا تالف"، وفق ت
 22/1/2013قدس برس، 

 
  األمراض الخبيثة في صفوف األسرى وتفاقمقراقع: ازدياد  

رام اهلل: كرف وزير رنون األارى والمحررين في الامط  الفماطيني ، عن تفا م ظاىرة اإل اب  ب مراض 
  بيث  في  فوف األارى الفماطينيين في اجون ا حتالل  الل الانواا األ يرة.
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تمك الظاىرة ب نيا "غير مابو  ، و ترير رلى رىمال منيجي في العناي  الطبي  وتراج  كبير     واعتبر  را
من  بل ردارة الاجون في تقديم ال دماا الطبي  المالئم  ل ارى المرضى، ومماطالا طويم  في تقديم 

 الفحو اا والعالج لممرضى".
(، أن األمراض ال بيث  /يوم األربعاء )و ال  را   في بيان  حفي تمقا " دس برس" نا   عنو ال

تزداد في  فوف األارى المتواجدين في الاجون جنو  فماطين المحتم ، حيث يقب  مفاعل ديمونا النووي، 
وتدفن المواد الكيماوي  في أراضي النق  القريب  من اجون "نفح " و"ريمون" و"الاب " و"النق " و"عاقالن"، 

 في تمك المناطق واإل اب  ب مراض ارطاني . مما يندي رلى تموث البيئ 
 23/1/2013قدس برس، 

 
  استشهاد أسير محرر بسبب اإلهمال الطبي في سجون االحتالل نادي األسير:  41

عامًا( من بيا عوا  27أعمن نادي األاير الفماطيني وفاة األاير المحرر أررف أبو ذري  ): )د .  .أ(
يومًا، ور وده في ماترفى المطم  بالقدس المحتم . و ال مدير  50نذ غر  ال ميل، بعد د ولو في غيبوب  م

نادي األاير في القدس نا ر  وس رن أبو ذري  ااتريد نتيج  اياا  اإلىمال الطبي المتعمد التي 
تمارايا ردارة اجون ا حتالل، مريرًا رلى أن أبو ذري   ضى أكثر من اا انواا في األار بماترفى 

نوفمبر/تررين الثاني الماضي بعد أن عانى  15اعتقالو وىو مقعد، وأطمق اراحو في اجن الرمم  بعد 
رىماً  طبيًا لانواا ما أدى رلى تفا م وضعو ال حي رلى األاوأ. وحمل  وس ا حتالل مانولي  وفاة أبو 

وا اجون ا حتالل مميئ  باألارى ضحايا اياا  اإلىمال الطبي، ممن فقد“وردد  وس عمى أن  ذري .
وحمل وزير رنون األارى والمحررين عياى ” . ب رىم أو نطقيم أو امعيم لت ب  حياتيم ب كمميا ميددة

  را   امطاا ا حتالل المانولي  الكامم  عن وفاة أبو ذري  . 
 23/1/2013، الخميج، الشارقة

 
 

 : ماذا لو كان ابني إسرائيميًا؟ األسير سامر العيساوي والدة 42
ان (،  33ان (، والدة األاير اامر العيااوي ) 65  تكف ليمى العيااوي ): يونسمحمد  -رام اهلل 

يومًا في اجن الرمم  اإلارائيمي عن طرح األائم  الموجع ، منذ د ل ابنيا  182المضر  عن الطعام منذ 
  اإلضرا  المفتوح عن الطعام احتجاجًا عمى رعادة اعتقالو بعد ريرين فقط من رطالق اراحو في  فق

 .2011نياي  عام « حماس»تبادل األارى بين رارائيل وحرك  
كيف يموا »توجو أم اامر أائمتيا الحادة المربع  باأللم والدموع في كل ا تجاىاا. تا ل نفايا أوً : 

 «.ابني أمام عيني و  أاتطي  أن أ م و من الموا؟
لم يحتمل أن يرى أايرًا رارائيميًا واحدًا عمى موا األارى الفماطينيين، بينما «  ما العالم»تتااءل عن 
عندما كان الجندي اإلارائيمي غمعاد راليا في األار، لم يتو ف العالم عن المطالب  بو، »في الاجن. 

  الا ليمى.« واليوم ابني يموا في الاجون، والعالم  اما
لى «وا في األار؟ما ىو رعور األمياا وىن يرين ابني يم»وتوجو أيضًا أائمتيا رلى األمياا:  ، وا 

 «.ماذا لو كان أبنانكم يموتون جوعًا في الاجون، ىل كنتم ت متون؟»المانولين الفماطينيين: 
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، وحكم عمييا بالاجن ات  1973ووالدة اامر كانا أولى المعتقمين في العائم ، حيث جرى اعتقاليا عام 
يمي حيث كانا تعمل ممرض  في ريور بتيم  مااعدة جرحى أ يبوا في مواجياا م  الجيش اإلارائ

تتنقل والدة اامر من اعت ام رلى   ر تضامنًا م  ابنيا الذي ت رى عميو من و ماترفى في مدين  أريحا. 
نحن   ن كل و  ننام، فقط نتاب  أ بار اامر، وفي كل لحظ  نتو   تعرضو »الموا في كل لحظ ، وتقول: 

لطعام جوفو، الناس تت لم من  يام يوم واحد، فما بالك يومًا لم يد ل ا 182منذ »وأضافا: «. ل اوأ
 «.يوماً  182بر

 23/1/2013، الحياة، لندن
 

 من سورية في المخيمات الفمسطينية  عائمة فمسطينية 1400صيدا:  43
في م يماا  يدا « اتحاد المناااا اإلاالمي » ّدما لجن  الزكاة وال د اا التابع  لر: محمد  ال 
ائم  فماطيني  نازح  ماجم  عمى كروفاتيا حتى ا ن. وذلك ضمن حمم  ىي األكبر ع 1400مااعداا لر 

منذ بداي  األحداث الدامي  في اوريا، و د تضمنا ح  ا تمويني  وطرود منظفاا منزلي  وأغطي  وفررا 
لجن   و اما وأدواا منزلي  وأحذي ، ورمما معظم العائالا الفماطيني  النازح  رلى م يماا  يدا وجوارىا.

، وأد ما بعض الارور رلى  مو  «حمم  دفيني»الزكاة وال د اا بتوزي  ألف حذاء عمى النازحين ضمن 
 العديد من األطفال والفتي  الذين ىجروا منازليم.

 د أوكما رلى لجن  الزكاة وال د اا توزي  مئاا الفرش واألغطي  ومواد تنظيف « ا ونروا»وكانا وكال  
 النازحين.وأدواا منزلي  عمى 

عبد اهلل الدنان عق  لقائو مانول « الجبي  الرعبي  لتحرير فماطين»رلى ذلك أكد مانول منطق   يدا في 
المناااا ال حي  واإلغاثي  التابع  لمحز   دما »الريل زيد ضاىر أّن « حز  اهلل» طاع  يدا في 

م  حي مجاني من  بل الييئ  مااعداا لمنازحين الفماطينيين في عين الحموة، رضاف  رلى ت  يص يو 
نازحًا  680ال حي  اإلاالمي ، بالتعاون م  مناا  التضامن ا جتماعي، و د أفادا منو أكثر من 

 «.ونازح 
 23/1/2013، السفير، بيروت

 
 من أعضائها  أربعةبعتقال  األجهزة األمنية في غزةنقابة الصحافة الفمسطينية تتهم  44

  ال حاف  الفماطيني  األجيزة األمني  التابع  لمحكوم  حماس المقال ، اتيما نقاب: يو بي أي -فماطين 
  حافيين وااتدعاء اثنين   رين في غزة. 4بإعتقال 

و ال نائ  رئيس نقاب  ال حاف  تحاين األاطل ليونايتد برس انترنارونال، رن أجيزة األمن في غزة اعتقما 
 يين، ومضيفًا أنو جرى ااتدعاء اثنين   رين لمتحقيق. حاف 3المدير اإلداري لمنقاب  منير المنيراوي و

 23/1/2012، الحياة، لندن
 

          االحتالل يجرف أراٍض زراعية في بمدة الخضر إلنشاء طريق استيطاني 45
(، أراض زراعي  في بمدة ال ضر 1|22ال ميل:  جرفا  لياا ا حتالل اإلارائيمي،  باح اليوم الثالثاء )

الضف  ال ربي ، لرق رارع ي ل ما بين ماتوطنين، كما وجرى ا تالع  ماين رجرة  الوا ع  في جنو 
وأفاد أحمد  الح مناق المجن  الرعبي  في ال ضر لر " دس برس" أن جرافاا ا حتالل ررعا  عن .
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دونم لربط ماتوطنتي "الي عازر"  35متر في  م  أم الفحم بال ضر عمى مااح   100 برق طريق بطول
 ش عت يون.بتجم  غو 

 22/1/2013قدس برس، 
 

  ثالثة فمسطينيين في انفجار جسم من مخمفات االحتالل وسط قطاع غزة إصابة 46
( بجراح أحدىم طفل و فا حالتو بال طيرة، 1|22ظير اليوم الثالثاء ) أ ي  ثالث  فماطينيين،غزة: 

 جراء انفجار جام من م مفاا ا حتالل واط  طاع غزة.
ر " دس برس" رن جاًما مربوًىا من م مفاا ا حتالل انفجر ظير اليوم الثالثاء ررق و ال را د ميداني ل

 م يم البريف واط  طاع غزة، حيث أ اب  ثالث  فماطينيين بجراح، وا ًفا حال  أحدىم بال طيرة.
وأفادا م ادر طبي  فماطيني  أنو تم نقل طفل في العاررة من عمره رلى مرفى "ريداء ا   ى" في دير 

 البم  بعد ا ابتو برظايا في الراس والقدمين وا ف  حالتو بال طيرة.
 22/1/2013قدس برس، 

 
  عقب استشهاد األسير أبو ذريع مطالبات بحماية دولية لألسرى الفمسطينيين 47

دعا مناااا حقو ي  وف ائل ور  ياا فماطيني ، المجتم  الدولي لتوفير الحماي    ف رام اهلل: 
نيين في اجون ا حتالل، وتوفير العالج الطبي ليم، في ظل اياا  اإلىمال الطبي التي األارى الفماطي

يتعرضون ليا، والتي أدا رلى ااترياد عرراا األارى دا ل اجون ا حتالل وبعد اإلفراج عنيم، كان 
س ا ثنين   رىم الرييد أررف أبو ذري ، من مدين  ال ميل جنو  الضف  ال ربي  المحتم ، والذي ااتريد أم

انواا ون ف، حيث كان  6محكوميتو البال    (، بعد ريرين من اإلفراج عنو رثر أن أنيى مدة21/1)
 .يعاني من ضمور في العضالا

 22/1/2013قدس برس، 
 

  سجن عسقالن بعد إجراءات عقابية بحق  األسرى في"نادي األسير": توتر  48
انون في اجن "عاقالن" اإلارائيمي، بدءوا امام  رجراءاا أفاد "نادي األاير" الفماطيني أن الاجرام اهلل: 

 عقابي  بحق األارى، أبرزىا وض  أفراد من الررط  بركل متوا ل بالقر  من غرف األارى ليال ونيارا.
 22/1/2013قدس برس، 

 
 الوطن البديل وتجنيس أبناء األردنيات جدل: االنتخابات األردنية  94

يااريون يعتبرون أنفايم ممثمين لمحركر  الوطنير  حركر  فرت  بردعم  نرطاءعمنا وبدون تمميحاا يتيم  ن:عما
واط تو عاا بر ن تفار   ا نت ابي )المواطن ( وتتقدم بوضوح في ماتوى ال ارط   اامتحمل  انت ابي  ائم  

 .3102مااح  جيدة لتمثيل برلماني  ري  من حرك  فت  في مجمس 
ود ر  ياا مقرب  جدا من حرك  فت    بل محاوب  عمييا وعمى تيار الرئيس محمرود عبراس ويبدو أن وج

مرن مقاعرد البرلمران األردنري  "ح ر  معقولر "تو    باتجاهيدف   ا نت ابي ضمن الترريحاا في رحدى القوائم 
عالم بترداوليامعمومراا متعرددة ، و ىناك لمتررحين ايدينون لحرك  فت  بالفضل يرون حرول دعرم ايااريون وا 

 .لوجاتي وتمويمي وفرتو حرك  فت  لن ب  من المتررحين 
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، فررري األردن لمبيرو راطيررر  الممثرررلالحرررز  الوارررطي األىرررم  باعتبرررارهالم رررنف  ،حرررز  التيرررار الررروطني وا ترررار
يتحدث عن دعمو لمن  الجناي  األردني  ألبنراء األردنيراا المتزوجراا مرن  ا نت ابي عنوانا فرعيا في حممتو 

عمررى أارراس أنيررا  ا نت ابيرر ضررد بعررض القرروائم  باتيامرراا انتيررى الرررعارىررذا  انرر  دفاعررا عررن حررق المرررأة.أج
تروج لموطن البديل فيما  الا رحدى القوائم المناىض  لموجود الفماطيني في األردن بان مثل ىذه الطروحاا 

 نيين.اتندي لتجنيس ن ف مميون فماطيني ىم أبناء األردنياا المتزوجاا من فماطي
 31/3/3031القدس، العربي، 

 
 "إسرائيل"مواجهة الفمسطينية ل لموحدة انرئيس وزراء ماليزيا يدعو و هنية غزة:  50

، أكد دعم عبد الرازق محمد نجي  ،رئيس الوزراء الماليزي، أن 33/3/3031فمسطين أون الين، نررا 
ة، مرددًا عمى ضرورة تحقيق دولتو الفماطيني  كامم  الاياد ر ام حكومتو لمرع  الفماطيني حتى 

 الم الح  الفماطيني  الدا مي  لمواجي  التيديداا القائم  من  بل ا حتالل.
وكان في ااتقبال رئيس الوزراء الماليزي الذي يزور  طاع غزة ألول مرة برفق  زوجتو وعدد من وزرائو، 

عدد من أعضاء المجمس راماعيل ىني  وأعضاء حكومتو و  في  طاع غزة، رئيس الوزراء الفماطيني
 الترريعي والمانولين.

وأوض   نجي  زيارتو "تاري ي " كونيا المرة األولى التي يزور فييا رئيس وزراء ماليزي ألرض فماطين. عدّ و 
" د نكون بعيدين عنكم   ف  أن زيارتو جاءا لمتضامن ودعم  مود الرع  الفماطيني ونضالو، و ال:

"ىذه الزيارة  حن ننمن بنضال الرع  الذي تعرض لمترتيا ولمظمم"، مضيفًا:األميال، لكننا أم  واحدة، ون
زيارة رنااني  لتظير اىتمامنا الرديد والعميق جدًا لما حدث لمرع  في غزة والعدوان األ ير الذي ااتيدفيا، 

كوم  ولنظير دعمنا لمتوحد بين غزة والضف ، نتمنى أن تتكمل المحادثاا الجاري  بالنجاح وأن ت ب  ح
"الفماطينيون موىوبون جدًا وعندىم  در عال من التعميم،  وأردف: الوحدة أمرًا وا عًا في الماتقبل القري ".

"نحن  ومن حقيم أن يتمتعوا بماتوى جيد في العالم تعميمًا وكرامً  وايادًة واحترامًا ياتحقونو"، متابعًا:
ق لنا لمزيد من الدعم، نتمنى أن نحمل معنا ما ماتمرون في دعمكم، وأتمنى أن تعبد ىذه الزيارة الطري

رأيناه ىنا لتقوي  مو فكم ومعنوياتكم، ولنقف معكم ولندعمكم في  راعكم المرروع لمو ول لدول  ماتقم  
 ذاا ايادة".

من جيتو، اعتبر ىني  زيارة رئيس الوزراء الماليزي "حمق  جديدة في امام  كار الح ار المتوالي  عن 
نياء  طاع غزة"، م نكدًا حرص الحكوم  الفماطيني  وحرك  حماس عمى رنجاز الم الح  الفماطيني  وا 

وأعر   الل المنتمر ال حفي الذي جمعو برئيس الوزراء الماليزي في معبر رف ، عن اعادتو  ا نقاام.
ا اتقرار  "رن ماليزيا دول  راالمي  ذاا بعد حضاري، نريد بحال  والرع  الفماطيني بيذه الزيارة، و ال:

كما عبر عن ركره العميق لماليزيا  والتعايش والتآ ي الذي تعيرو وينعم فيو المواطنون باألمن وا اتقرار".
 ممكًا وحكومً  ورعبًا وأحزابًا ومناااا لما لو من دور" تماراو يجاد المعنى الحقيقي ل  وة اإلاالمي .

وظ وتدعم الحق الفماطيني في التحرير، ونحن نتطم  و ال ىني :" رن ماليزيا تجاد     ازدىار ونمو ممح
لدور ت اعدي في تعزيز  مودنا ودعم تطمعنا لمتحرر وااتعادة حقو نا وعمى رأايا المحافظ  عمى القدس 

وأكد تماك حكومتو والرع  الفماطيني ب يار الم الح   محررة وعا م  لمدول  الفماطيني  الماتقم ".
دون في رنجاز األمر وتاييل ما يمزم اطمئن جمي  محبي الرع  الفماطيني أننا جوااتعادة الوحدة، و ال: "ن

 حتى يرى رعبنا ومحبوه الثمرة الحقيقي  لمم الح  المبني  عمى أاس  حيح ".
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عقيم  رئيس الوزراء الماليزي، مراري   حي  تنفذ في  طاع غزة،  ،رعا راما من ورمن جي  أ رى، 
ي ال  .ألف دو ر أمريكي 800بقيم   وعبرا من ور عن اعادتيا بزيارتيا غزة، "لمتضامن م  أىميا وا 

و دما من ور الموافق  عمى تنفيذ مرروعين  راال  الرع  الماليزي الذي يحمل لكم كل التضامن والح ".
ل طفال  يعبد العزيز الرنتيا ألف دو ر، ضمن المراري  وذلك في حفل نظم بماترفى د. 800بمبمغ 

 مفيد الم مالتي. ر ال ح  الفماطيني د.وبحضور وزي
وثمن الم مالتي من جيتو، زيارة رئيس الوزراء الماليزي وعقيمتو رلى غزة، منكدا أنيا تحمل الكثير من 

 معاني التآ ي والتالحم اإلاالمي بين م تمف األ طار.
برفق  وض  ماليزي .(، أن رئيس الوزراء ال .ف.أ) نقاًل عن وكال  31/3/3031الحياة، لندن، وأضافا 

حجر األااس لمدرا   ناعي  تموليا ماليزيا في مدين  الزىراء جنو  مدين  غزة، كما ريدا تو ي   ىني 
اتفا ي  لمتعاون المرترك تمول بموجبيا حكوم  ماليزيا ر ام  مبنى جديد لرئاا  الحكوم  الفماطيني  في 

يمي بال واريل في منطق  الرمال غر  غزة في مجم  أن ار، بدً  من المقر الذي دمره الجيش اإلارائ
 نوفمبر الماضي. /تررين الثاني

رارك فيو عدد من  ادة حماس في  يم  أ يما  في غزةوحضر عبد الرازق اجتماعًا ألعضاء الحكوم  
 غر  مدين  غزة. "أن ار األمني"في مجم   "رارائيل"  ي ًا فوق مبنى دمرتو 

من أن نكون عمى ترا  غزة م   أفضللياا ىناك طريق  "ا جتماع:  ق في كممتو  اللاو ال عبد الرز 
. وأضاف: "الرع  الفماطيني... نينئكم عمى  مودكم أمام العدوان اإلارائيمي، لقد حققتم ن رًا أ ال ياً 

يج  أن يكون ردكم عمى ا نت اباا اإلارائيمي  تركيل وحدة فماطيني ، ولكم منا كل الدعم لحدوث ىذا "
 ."الو ول رلى حمول عادل ومن ف "، داعيًا رلى "األمر

، داعيًا الفماطينيين "رارائيل"و ال ىني  رن ا نت اباا اإلارائيمي  اتندي رلى حكوم  أكثر تطرفًا في 
ىذا يتطم  منا ". وأضاف أن "التطرف ال ييوني"والعر  والماممين رلى بناء ااتراتيجي  موحدة لمواجي  

 ."ين بناء ااتراتيجي  موحدة لمواجي  التطرف ال ييوني المت اعدكفماطينيين وعر  ومامم
في مدين   "الن ر ل طفال"و اما زوج  رئيس الوزراء الماليزي برفق  عقيم  ىني  بزيارة لماترفيي الرفاء و

 .في غزةغزة، وفق مانولين في حكوم  
لماليزي تفقد  الل الزيارة التي رئيس الوزراء ا ، أنغزةمن  31/3/3031الشرق األوسط، لندن، وجاء في 

ااتمرا بض  ااعاا، المناطق التي تعرضا لمق ف  الل العدوان اإلارائيمي األ ير، وزار برفق  زوجتو 
 منزل عائم  أحمد الجعبري، نائ  القائد العام لكتائ  عز الدين القاام.

ة دول العالم الحر لزيارة غزة وفي كمم  لو أثناء تفقده  ثار عممياا الق ف برفق  ىني ، دعا نجي   اد
وا طالع عمى  ثار العدوان اإلارائيمي وتقديم الدعم ليا في ظل الح ار والعدوان. ووجو نجي  حديثو 

ىذا ال راع   يرتبط فقط بالفماطينيين، بل ىو  راع األم ، أحييكم عمى  مودكم "لمفماطينيين  ائال: 
ا كبيرا وجديرا با ىتمام، رجاعتكم وتميزكم تدفعنا لمو وف احتراما أمام العدوان الفف، لقد حققتم ن را أ ال ي
 ."لكم وتحيتكم عمى ما أبديتموه من الرجاع 

 رمعاناً "رياىا:  وأدان ىني  زيارة رئيس الحكوم  اإلارائيمي  بنيامين نتنياىو فجر أمس لحائط البراق، معتبراً 
ننا نعتبر زيارة الوفد الماليزي أبمغ رد عمى ىذه "و ال  ."في الاياااا اإلارائيمي  اليادف  لتيويد األ  ى وا 

 ."الزيارة الماتنكرة
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جامع  األ  ى الحكومي  رلى أن  (.)يو.بي. ينقاًل عن وكال   3/3/3031الخميج، الشارقة، وأرارا 
ي ب زة، منحا رئيس وزراء ماليزيا وعقيمتو الدكتوراه الف ري ، فيما أعمن ىو عن تقديم من  درااي  ف

 "تعبيرًا عن المراعر العميق "الرزاق  بل م ادرتو غزة ب ن زيارتو جاءا  الدراااا العميا لمجامع ، ورد عبد
 الل كمم    يرة ألقاىا في جامع   ،التي تكّنيا بالده لمرع  الفماطيني، رافضًا التركيك في أىدافيا. و ال

 وم بيا، لكننا ننكد أننا جئنا لدعم أىمنا في غزة يبدو أن البعض غير اعيدين بيذه الزيارة التي أ" :األ  ى
 . "ولنقول ألىل غزة ب نكم لاتم في وحيدين في نضالكم

 
 ساحة البراق تصرف غير مسؤول وخطير نتنياهوزيارة  :محمد صبيح 53

محمد  بي ،  ،العربي  المحتم  بالجامع  العربي  واألراضيو ف األمين العام المااعد لرنون فماطين 
ااح  و ئيس الوزراء اإلارائيمي بنيامين نتنياىو وأفراد من عائمتو والماتوطنون باح  الماجد األ  ى زيارة ر 

البراق ب نيا ت رف غير مانول و طير ييدف رلى ااتدراج المزيد من أ واا المتع بين والعن ريين 
غالق في م ا "رارائيل"وفا عن  بي   ولو رن ممارااا وكال   نت اباا الكنياا. ونقما  درة األراضي وا 

الطرق ومحا رة  رى في رمال غر  القدس رنما تاتيدف عزل مدين  القدس بركل كامل لتنفيذ اياا  
 تيويدىا.

 31/3/3031الخميج، الشارقة، 
 

 ال بد أن نثأر لهم و  دماء آبائكم وأمهاتكم وذويكم في أعناقنا وأعناقكم ألبناء الشهداء: القرضاوي 53
أن  ضي  فماطين ىي أعدل  ،يواف القرضاوي .د ،تحاد العالمي لعمماء الماممينأكد رئيس ا  :الدوح 

ن ابتعد عنيا المت اذلون   ضي  في ىذا العالم، وأنيا  ضي  رن اكا عنيا ال ائفون تكمما بماان ف ي ، وا 
لقطري  بمقر ا تحاد بالعا م  ا ،21/1ا ثنين يوم  الل ااتقبالو  ،ودعا القرضاوي ا تربا ببيان  حي .

من أبناء ضحايا الحر  اإلارائيمي  عمى  طاع غزة الذين يزورون  طر، بدعوة من أميرىا  الدوح ، عدداً 
حمد بن  ميف   ل ثان، أبناء الضحايا لمتفا ر،  ائال ليم "من ياتطي  أن يدانيكم يا أبناء الريداء؟!، ومن 

  ركم؟!".ياتطي  أن يرتقي رلى ما ارتقيتم رليو؟! ومن ياتطي  أن يفا
وتاب : "غاي  ما يممكو المتفا رون أن يفت روا بمال زائل، أو من   ذاى ، أما أنتم فتفا رون العالم كمو 

 لمعمماء ليعمنوا كمم  الحق في كل مكان". بدماء الريداء، التي اتكون بإذن اهلل مداداً 
وأمياتكم وذويكم، في أعنا نا وحثَّ القرضاوي األبناء عمى التماك  ضي  بالدىم،  ائال: "دماء  بائكم 

وأعنا كم،   بد أن نث ر ليم،   بد أن ناعى اعيًّا حثيثًا لتعود القدس وتعود فماطين.. كل فماطين رلى 
أ حابيا". وأضاف: "  بد لمعدل أن ينت ر عمى الظمم، و بد لمحق أن ينت ر عمى الباطل،  بد لان  اهلل 

 ".أن ت م ، و بد لوعد اهلل أن يتحقق
وأعر  القرضاوي عن ثقتو بعودة فماطين  ري ،  ائال ليم: "ثقوا باهلل، اتعود فماطين، وأرجو أن يكون 

 طفاًل وات  عرر مرافًقا. 45 ريًبا". ويت لف وفد أبناء الريداء من واحد واتين ر ً ا بينيم 
 33/3/3031قدس برس، 

 
 فمسطين ومصرموجه ضد  يس المصري: المشروع الصهيونيمرئلمستشار سابق  51
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عقدا الجبي  العربي  المرارك  لممقاوم  الفماطيني ، ندوة مااء أمس الثالثاء بمقر نقاب  : محمود عثمان
م ر"، رارك فييا الماترار محمد ع ما  يال حفيين، تحا عنوان "رلى متى ياتمر الفماطينيون ف

وض  القضي  الفماطيني   كبيراً  عدداً رن و ال ، الم ري  ايف الدول ، الماترار الاابق لرئاا  الجميوري 
وذلك نتيج  لما لماوه من المعاىداا المو ع   يالفماطين يال راع العرب يمن رأايا ف ذيل القائم  بد ً  يف

الموجو رلى  يوأكد ايف الدول  أن المرروع ال ييون بين الجانبين وا نقاام الواض  بين فت  وحماس.
: "  تنتظروا الثورة الم ري  وأ وليا وأنا مت لم وىذا يلمرع  الفماطين ضد م ر،  ائالً  فماطين موجو أيضاً 

 ما ظير بعد مرور بضع  أاابي  منذ  ياميا".
 ال ايف الدول  رن م ر مقيدة بموج  ىذه ا تفا ي  وفماطين  "رارائيل"وعن معاىدة الاالم بين م ر و

فيو معترف بدول  اغت با حق  "ارائيلر"م ت ب ، ومن يقول رننا ممتزمون بمعاىدة الاالم بين 
أن نظام مبارك والااداا كانا يريطنا الفماطينيين ويظيرونيم عمى  الفماطينيين عمى أرضيم، مضيفاً 

و ال ايف الدول  رن "نظري   طر"  اغيا الااداا  أااس أنيم ىم األررار واإلارائيميون ىم األ يار.
تعتبر  ضي   يالقضي  الفماطيني  الت ياىم  بركل كبير فونفذىا مبارك وىى أكبر دليل عمى عدم الما

العيد البائد، ووج  عمينا التحرر من كل ىذه المعاىداا المكبم  والمقيدة لم ر من  يوطني  مرترك  ف
 القضي  الفماطيني  بركل فعال. يالت رف ف

 31/3/3031اليوم السابع، القاهرة، 
 

 تطالب بتحسين معاممة الفمسطيني "الفمسطينية الجبهة العربية المشاركة لممقاومةمصر: " 54
عقدا الجبي  العربي  المرارك  لممقاوم  الفماطيني ، ندوة مااء أمس الثالثاء بمقر نقاب  : محمود عثمان

المنرخ  ،عبد القادر يااين م ر"، وبدأ د. يال حفيين، تحا عنوان "رلى متى ياتمر الفماطينيون ف
، جئنا رلى ىنا من أجل رف  الظمم عن الفماطينيين، فمنذ ت مى وة  ائالً كممتو بالند ي،والكات  ال حف

ذلك بينما يج  عمى الجمي   ي،  مفو مبارك ف1978"الااداا" عن القضي  الفماطيني  وغال يده منيا عام 
من التو ياا  الل الندوة أىميا أن يعامل  وتال يااين عدداً  أن يعمم ب ن فماطين  ضي  م ري .

 يعيد الرئيس جمال عبد النا ر، وأ  يحتاج الفماطين يف معامم  أ يو المامم كما كان اابقاً  يالفماطين
دف  راوم ر ام  وتجديدىا كل حين باإلضاف  رلى ا رتقاء  يالعبور بين البمدين وأيضا ف يلجواز افر ف

الممنوعين من د ول تدف  عند الد ول أو ال روج، وت في   ائم   يبوض  معبر رف  ووض  حد لمراوم الت
 م ر و ائم  الترحيالا.

 الل الندوة عمى رف  مذكرة بيذه التو ياا اإلنااني   يوأعمن ممثل الجبي  العربي  لن رة الرع  الفماطين
 والمرروع  رلى الرئيس محمد مراى لالطالع عمييا وا  دار  راراا بالموافق  عمييا.

 31/3/3031اليوم السابع، القاهرة، 
 

 األقصىالمسجد فمسطين بالمدارس أولى خطوات تحرير  تاريخان: تدريس صالح سمط 55
أحمد الطي ، ريل األزىر الرريف،  .ون اإلاالمي ، بت ريحاا دن رح  المجمس األعمى لمر: رامى نوار

ال ا   بتدريس تاريل فماطين والقدس بجمي  الدول العربي  واإلاالمي  ولكاف  مراحل التعميم الم تمف ، 
ون اإلاالمي  رذ نثمن ىذه المبادرة والمطالب  من فضيم  اإلمام األكبر ن المجمس األعمى لمر ي"رننا ف مضيفًا:

 الح الدين  .وأكد د نراىا عودة لريادة األزىر مرة أ رى لقيادة األم  اإلاالمي  وا ىتمام برئونيا".
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، أن ىذه 22/1 مااء يوم الثالثاء يبيان رام يون اإلاالمي ، فن امطان، األمين العام لممجمس األعمى لمر
 البداي  الفعمي  والحقيقي  لتحرير األارى واأل  ى والقدس وفماطين. يال طوة ى

 33/3/3031اليوم السابع، القاهرة، 
 

 قطاع غزة إلىوزير التموين المصري: أزمة السوالر في مصر بسبب تهريبه  56
 48لدا مي  الم ري، أن دعم الدول  لماو ر يبمغ باام عودة، وزير التموين والتجارة ا .القاىرة: أعمن د

وراء أزم  الاو ر ىو تيريبو لم ارج  ا   غزة حيث يتم  ي، منكدا أن الاب  الرئيامميار جنيو انوياً 
 تيري  كمياا كبيرة رلييا.

 33/3/3031وكالة سما اإلخبارية، 
 

 السودان يرفض مرور نفط الجنوب عبر أراضيه إلى "إسرائيل" 57
، وأكد "رارائيل"أعمن الاودان رفضو القاط  مرور نفط الجنو  عبر أراضيو رلى  عماد حان: -وم ال رط

  تريد أن يكون ىنالك تقار  بين الاودان وجنو  الاودان عمى اإلطالق، و ال رن  "رارائيل"الاودان أن 
،  ا   أنيا تعمل ا ن تعمم تمامًا أنيا لن تاتطي  رراء النفط لمدى طويل من جنو  الاودان "رارائيل"

 عمى زيادة رنتاجيا النفطي ولياا في حاج  رلى نفط الجنو  .
و ال  طبي الميدي رن المق ود من رعالن اتفاق بين الكيان والجنو  في ىذا التو يا رعطاء دفع  

ائل لمفاوضي دول  جنو  الاودان في مفاوضاا أديس أبابا ليتعنتوا أكثر، وي  ذوا و تًا لمح ول عمى بد
ايما أن دول  الجنو  تاعى إليجاد بدائل لت دير  أ رى لت دير نفطيم  الفًا ل راضي الاوداني ،  

 نفطيا بتنفيذ مرروعاا لت دير النفط عبر كينيا بميناء ممباا أو عبر رثيوبيا .
 31/3/3031الخميج، الشارقة، 

 
 ري الفيضاناتلمتضر اإلماراتية تقدم مساعدات  الخيريةهيئة األعمال طولكرم:  58

 دما ىيئ  األعمال ال يري  اإلماراتي  مااعداا عاجم  رلى أ حا  المنازل التي احتر ا : وام وكال 
مدير مكت   ،و ال ربراىيم رارد واجتاحتيا الفيضاناا التي ضربا األراضي الفماطيني  األيام الماضي .

ازل المتضررة في محافظ  طولكرم باألثاث رن طوا م الييئ  زودوا أ حا  المن ،الييئ  في الضف  ال ربي 
واألدواا الكيربائي  وأدواا المطبل ليتمكنوا من ااتئناف حياتيم المعيري  بعد أن تركتيم الفيضاناا في 

 العراء.
 31/3/3031البيان، دبي، 

 
 وصول وفد فني وثقافي يمني إلى غزة لممشاركة في "أسبوع التراث الفمسطيني اليمني" 59

رلى  طاع غزة وفد فني وثقافي يمني، وذلك لممرارك  في رحياء  22/1ء يوم الثالثاء و ل ماا :غزة
و الا م ادر فماطيني  لوكال   دس  األربعاء في غزة. يوم"أابوع التراث الفماطيني اليمني" الذي اينطمق 

ن الرعبي تمكن من ما بين منردين ورعراء وممثمين وفر   الف برس رن الوفد المكون من ثالثين مثقًفا يمنياً 
 اجتياز معبر رف  البري والو ول غزة.

 33/3/3031قدس برس، 



 
 

 

 

 

           10ص                                    3748العدد:                31/3/3031األربعاء  التاريخ:

 
  3031سنة  خاللمع نتنياهو يتطمع إلى العمل المشترك  أوباما ":هآرتس" 60

أرال بطا    بل  ،باراك أوباما ،ىآرتس اإلارائيمي  أن الرئيس األمريكي جريدةذكرا  :عمى حان -القاىرة 
جاء فييا أنو يتطم  رلى العمل المرترك والتعاون بينيما  ،بنيامين نتنياىو ي،ارائيماإل وزراءالأيام رلى رئيس 

 .2013 الل العام 
 31/3/3031عكاظ، جدة، 

 
 بسبب االستيطان بريطانيا: فرص حل الدولتين تالشت تقريباً  63

راع اإلارائيمي رن احتما ا تطبيق حل الدولتين لم  ،الثالثاء ،وليد عوض:  الا بريطانيا -رام اهلل 
المحتم  وحذرا  األراضيباب  التوا  في النراط ا اتيطاني الييودي في  الفماطيني انعدما تقريباً 

في كمم   ،وليام ىيغ ،وزير ال ارجي  البريطاني ، و الذلك يفقدىا ت ييد المجتم  الدولي أنمن  "رارائيل"
لتحقيق ىذا الحل  األ يرةنقتر  من الفر    أننا... تدرك أي حكوم  رارائيمي   ادم  أن مل " :أمام البرلمان

 .")ال اص بإ ام  دولتين(
 31/3/3031، لندن، القدس العربي

 
 قميل جداً  بالالجئين اهتمام العربو  لبنان "رهيبة" ة فياألونروا: حياة فمسطينيي سوري 63

 ،محمد اليمانيو  ،لدياميمان ال او  ،أوليفر ىولمزنقاًل عن 31/3/3031وكالة رويترز لألنباء،  نررا
رن الفماطينيين الفارين من الحر  في اوريا رلى  ،الثالثاء أمس الا  األونروا،وكال  ، أن محمد عبد العالو 

في غرف  واحدة بدون مياه أو تيوئ  جيدة أو  فرداً  20لبنان يعيرون حياة رىيب  متكداين فيما ي ل رلى 
لوكال  األونروا لوكال  رويترز رن الجياا المانح  ينب ي ليم المفوض العام  ،و ال فيميبو جراندي كيرباء.

 200ما يربو عمى  رلييمألف فماطيني عمى األ ل و موا فعال وينضم  20بذل المزيد من الجيد لمااعدة 
 ر ص كل يوم.

  و ال جراندي رن معظم الفماطينيين الذين يعبرون الحدود الجنوبي  ال ربي  لاوريا رلى لبنان يعيرون م
 "رارائيل"األىل واأل د اء في الم يماا الفماطيني  القائم  والتي أنرئا  اتقبال الالجئين بعد  يام دول  

نو  ام بجول  في م يم راتيال الفماطيني ووجد أن "األوضاع رىيب " لموافدين الجدد. رو ال  .1948في عام 
  يرة وضيق  وغير  حي  لم اي  بدون  "المركم  الرئياي  لدييم ىي اإل ام . يات جرون أماكن وأضاف

يعيرون في ظروف  ر  اً  20و 15و 12ترى حجراا بيا  مياه جاري  و  تيوئ  و  كيرباء". وتاب  "أحياناً 
 دون الماتوى الالئق حقا".

والتقى جراندي بعائم  تعيش في غرف  مظمم  عمى رمع  واحدة فقط. و ال "لم أاتط  رني  من كنا أتحدث 
مبان يمكن تجديدىا وتييئتيا إليواء األار التي لم تتمكن من العثور  ريجادال رن األونروا تحاول و  معو".

ربما. لكن ذلك يوفر لنا الفر   إلعطاء )الالجئين  عمى اكن م  عائالا في لبنان. وتاب  "ليس ىذا مثالياً 
 الفماطينيين( بعض المااعدة بطريق  أكثر مالءم ".

مميون دو ر لت طي  التكاليف في لبنان حتى حزيران/  13نروا طمبا من المانحين وأوض  جراندي أن األو 
يونيو لكن تم التبرع بن ف المبمغ فقط و د تكون ىناك حاج  ألكثر من ذلك. وأضاف "يج  عمى الجياا 

 المانح  مااعدة لبنان في تحمل ع ء ىذه المركم  الض م  لالجئين".
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 -اتضيف بالفعل مميوني  جئ فماطيني وذريتيم من الحرو  العربي  و ال جراندي "رن األردن الذي ي
وأضاف  جراندي لياا لديو أر ام. أناإلارائيمي  يمن  د ول الالجئين الفماطينيين من اوريا"، عمى رغم 

"أود أن أنارد )األردن( مراعاة كل ا عتباراا اإلنااني  عندما يطم  الالجئون الفماطينيون الاماح ليم 
 ول األراضي األردني  من اوريا".بد 

أن  ط  النظر رلى  راندي لفا، أن جمادونا امعاننقاًل عن  31/3/3031السفير، بيروت، وأضافا 
من أ ميا،  %65مميون دو ر، حازا  54األونروا ألعمال اإلغاث  في األرير الات  الماضي  تطمبا 

 يا واألردن.واات دمتيا إلغاث  الفماطينيين في كّل من لبنان واور 
ن الفماطينيين نجحوا بن ي أنفايم عن ال راع الايااي الاوري وبقوا  ارجو، فمم ي طفوا رراندي  ال جو 

وىي تو ي  رّدد عمييا الرئيس الفماطيني أبو مازن، وكّررتيا مرارًا،   ايما "رلى جان  أي من الطرفين، 
 ."الماضي / ديامبرأثناء زيارتي اوريا في كانون األول

لى ىذا أّكد جراندي أن العمل عمى  عيد الحقوق المدني  لمفماطينيين في لبنان ما زال في أول الطريق، ر
اواء لجي  الحق بالعمل وحق التممك أو حتى ت ىيل الم يماا وتحديث بناىا التحتي  بااتمرار. وأرار رلى 

بارد  ارجو، و د مّرا اا انواا أنو من غير المقبول أن يبقى أكثر من ثمانين في المئ  من اكان نير ال
/ وحزيران أيار/ مايومن اكانو رليو بين  %22ويتوّ  ، بحا  اير األعمال أن يعود  عمى األزم  فيو.

 ."عمى أن ياتكمل الرب  ا  ر من ال ط  في الان  المقبم "المقبمين،  يونيو
ن المحتم  كما في بمدان المجوء، تت ثر بين األزم  الاوري  والوض  الفماطيني الذي ما زال مقمقًا في فماطي

 "أن كبار المانحين عند كل أزم  ىم دائمًا أنفايم"أعمال الوكال  بركل رديد بكرم المانحين،   و ًا 
يران. أما  يقول جراندي، موضحًا أن األونروا بدأا تحث بمدانًا جديدة عمى التبّرع مثل روايا والبرازيل وا 

، والكالم لجراندي، "اا الاعودي  واىتمام الرئيس عباس بر ن الالجئين الفماطينيينفبااتثناء التقديم"عربيًا، 
 يبدو ا ىتمام  مياًل جدًا.

 
 يورو لميزانية األونروا ماليين تسعةبمجيكا تقدم  61

، عن تبرع بمجيكا بمبمغ ات  ماليين يورو لدعم الموازن  العام  22/1 أعمنا وكال  األونروا، يوم الثالثاء
ل " )البرامف العادي  في  ما  مناطق لمعممياا( تم ت  يص مميوني يورو منيا من أجل برنامف لموكا

 األونروا لربك  األمان ا جتماعي.
، بمبمغ ثالث  ماليين يورو لدعم مناردة الوكال  الطارئ  في ل ونرواوتبرعا بمجيكا وفق المو   ا لكتروني 
 لى الت دي لعوا   األزم  اإلنااني  في تمك المناطق.الضف  ال ربي  و طاع غزة، والتي تيدف ر

،  دما الحكوم  البمجيكي  تبرعاا ل ونروا تقدر  يمتيا 2012و  2007ووفق البيان فإنو  الل الفترة بين 
لمموازن   16مميون يورو. وتعد بمجيكا ااب  أكبر مان  لمناردة الطوار  والمان  األكبر ر م  58بحوالي 
 العام .

 33/3/3031ن أون الين، فمسطي
 

 حد الشوارع الراقية بدار السالمأعمى  "ياسر عرفات"تنزانيا تطمق اسم  64
اام الرئيس الفماطيني  أطمقام ادر فماطيني  رامي  الثالثاء ب ن تنزانيا  أكداوليد عوض:  -رام اهلل 

وحا  الم ادر  ذلك الرجل.  ام الراحل ياار عرفاا عمى احد الروارع الرئيا  بمدين  دار الاالم ت ميداً 
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فإن محافظ دار الاالم يواف مواندا افتت  الثالثاء بالتعاون م  افارة دول  فماطين في تنزانيا رارعا باام 
 عرفاا في منطق  األواتربي، وىي من أر ى األحياء بدار الاالم.

 31/3/3031، لندن، القدس العربي
 

 وحل الدولتين الوسمووداعا  65
 يالعرب رأي القدس

  نجادل في ان ا نت اباا البرلماني  ا ارائيمي  التي انتيرا ماراء امرس ىري اكثرر ا نت ابراا ممرال ولكنيرا 
  د ت تي باكثر النتائف  طورة عمى اارائيل والمنطق  العربي  باارىا.

اجرآا يمكرن وعندما ن فيا بالممل وانعدام ا ثارة، فاننا نرير بذلك الرى معرفر  نتائجيرا ماربقا، وغيرا  اي مف
ان ت يررر فرري المعرراد ا الاياارري . فنتنيرراىو وتحررالف  الميكررود بيتنررا  الررذي يتزعمررو ارريكون الفررائز حتمررا برراكبر 

 عدد من المقاعد التي تنىمو لتركيل الحكوم  الجديدة.
المنافا  في ىذه ا نت اباا كانا بين اليمين العن ري المتطرف، واليمين ا كثر عن رري  وا كثرر تطرفرا، 
اي بين  اارائيل بيتنا  وتحالف الروطن الييرودي الرذي يتزعمرو نيفترالي بينيرا ويمثرل ا ارتيطان والمارتوطنين 

 في ا راضي العربي  المحتم .
اكتاررا  ا  ررواا والتررودد لمنررا بين لمفرروز با ررواتيم لررم يكررن عررن طريررق طرررح برررامف اياارري  لرردعم العمميرر  

ضررري  ررردما، وبررروتيرة ااررررع، فررري عمميررراا ا ارررتيطان، وم رررادرة الارررممي ، وانمرررا مرررن  رررالل الت كيرررد عمرررى الم
ا راضي الممموك  لمفماطينيين، وا تحام باح  الماجد ا   ى وحائط البراق  ارتفزاز الفمارطينيين وارىرابيم 

 واظيار التماك بالقدس المحتم  ورفض اي تنازل عنيا.
ائط البراق  باح يوم ا نت اباا من اجل ااتمال  بنيامين نتنياىو رئيس وزراء اارائيل الحالي والقادم زار ح

المترددين والمترددين لمت ويا لو بذريع  انو ا كثر تماكا بالقدس المحتم  وا اتيطان فييا وحوليا  كمال 
 عممي  تيويدىا.

ريل ىذه ا نت اباا ونتائجيا، وا جواء التحريضي  التي رافقتيا ضد العر  اتكون نقط  تحول رئياي  في تا
ال راع العربي ر ا ارائيمي من حيث  ترل حرل الردولتين والعممير  الارممي  التري مرن المفتررض ان ترندي اليرو، 

 واعادة ضم الضف  ال ربي  او اجزاء رئياي  منيا في افضل ا حوال.
ولرريم ىيرررغ وزيرررر  ارجيررر  بريطانيرررا الرررذي يو رررف بانرررو مرررن اكثرررر المنحرررازين الرررى ااررررائيل  رررال امرررام البرلمررران 
البريطاني امس ان احتما ا تطبيق حل الدولتين لم راع العربري ر ا اررائيمي انعردما تقريبرا بارب  التوار  

 في النراط ا اتيطاني الييودي في ا راضي المحتم ، وحذر من ان ذلك يفقدىا ت ييد المجتم  الدولي.
وا نتقراداا الكالمير  فقرط ىرو الرذي  اكتفاء دول مثل بريطانيا والو ياا المتحردة براطالق مثرل ىرذه التحرذيراا

 ادى الى الت ول ا اتيطاني ا ارائيمي و تل حل الدولتين.
فيذه الدول، والو ياا المتحدة زعيم  العالم ال ربي عمى وجو ال  روص تررير اريف المقاطعر  ا اررائيمي ، 

م العرالمي، ولكرن عنردما تكرون وتحرد دباباتيا وطائراتيا في وجو اي دول  تنتيك القانون الردولي وتيردد الارال
اارررائيل ىرري الدولرر  المتيمرر  فرران الحررال يت يررر كميررا، وي ررب  ا اررتجداء والتحررذير ىررو ا اررمو  المتبرر  فرري 

 التعاطي معيا.
امامنررا اارربوعان او ثالثرر  ااررابي  عمررى ا  ررل حتررى يكمررل رئرريس الرروزراء المعررين مررراوراتو مرر  الكتررل النيابيرر  

 و  ناتبعد ان يتاارع ا اتيطان فييا وعممياا م ادرة ا راضي.المتطرف  لتركيل حكومتو 
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الحكومرر  الوليرردة اررتكون حكومرر  حررر : حررر  عمررى الفماررطينيين او ، ثررم حررر  ا ميميرر  فرري المنطقرر  تحررا 
 ذريع  انياء ال طر النووي ا يراني، وتيديداا حركتي حماس في غزة وحز  اهلل في لبنان.

 31/3/3031، القدس العربي، لندن
 

 الفمسطينية.. نقاط القوة والضعف لممصالحةاتفاق القاهرة  66
 فراس أبو ىالل
أ در الراعي الم ري بيانا راميا يحدد بنود اتفاق الم الح  الجديد بين حركتْي حماس وفت ، بعرد امارم  

مررن مررن ا جتماعرراا الترري عقرردا بررين الطرررفين برعايتررو إلحيرراء ممررف الم ررالح ، لالاررتفادة عمررى مررا يبرردو 
 األجواء اإليجابي  التي ريدتيا العال اا بين الحركتين  الل الريرين الماضيين.

فما ىو الم تمف في بنود ىذا ا تفاق؟ وما ىي نقاط القوة والضعف في ىذه البنود؟ وىل يمكن أن يكت  لرو 
 النجاح  الفا لامام  من ا تفا اا الاابق  التي فرما في وض  حل لالنقاام الفماطيني؟

 قاط القوةن
يتميز اتفاق القاىرة بتحديد جدول زمني لمبدء في المراوراا "الفني " المواع  لبحث القضايا العالق ، رذ يحدد 
الثالثررين مررن يناير/كررانون الثرراني الحررالي موعرردا لبرردء المررراوراا حررول تررركيل الحكومرر  الفماررطيني  الجديرردة، 

كل مرن الضرف  ال ربير  و طراع غرزة، ولمبردء فري اجتماعراا و اتئناف المجن  المركزي  لالنت اباا عمميا في 
المجان المعني  بالحرياا والم الح  المجتمعي ، فيما تجتم  لجن  تطوير وتفعيل منظم  التحريرر الفمارطيني  

  اتئناف عمميا بالقاىرة في التاا  من فبراير/رباط القادم. -حا  ا تفاق-
أن المواعيررد المحررددة  ريبرر  نارربيا، وىررو مررا يعطييررا بعررض الجديرر   وبررالنظر رلررى ىررذا الجرردول الزمنرري، يالحررظ

والقدرة عمى التنفيذ، ب الف ا تفا اا الاابق  التي كانا تحدد تاري ا ماتيدفا إلنياء المراوراا دون تحديد 
موعد بداير  ىرذه المرراوراا، األمرر الرذي أدى رلرى انتيراء الو را المحردد فري أغمر  األحيران حترى دون البردء 

 في ال طواا األولى لمنقاش.
ويضاف رلى ذلك أن ترك و ا بداي  المراوراا دون تحديرد يعطري الفر ر  لمطررفين لممنراورة فري حرال و روع 
ت ييررراا فرري المنرراخ الاياارري  رررد تكررون ل ررال  ىررذا الطرررف أو ذاك، كمرررا يح ررل عررادة عنررد تو رر  حررردوث 

يررا الرررئيس عبرراس أولويرر  كبرررى عمررى الم ررالح  انفراجرر  فرري المفاوضرراا بررين الاررمط  و"رارررائيل" الترري يعطي
 الوطني .

جدير  كبررى بارب  ن رو عمرى ترركيل لجنر  برئاار  م رري  وعضروي  ممثمرين  2013ويكتا  اتفراق القراىرة 
عن حركتْي فرت  وحمراس، وتيردف ىرذه المجنر  رلرى ضرمان تنفيرذ ا تفراق، وترذليل العقبراا، والت كرد مرن تنفيرذ 

بحيرررث   يمكرررن لطررررف أن يررردف  باتجررراه تنفيرررذ البنرررود التررري ت ررر  فررري  رررالحو، كافررر  البنرررود كرزمررر  واحررردة، 
 ويعطل تنفيذ بنود أ رى يرى أنيا لياا من م محتو الايااي  والف ائمي .

ويمع  الراعري الم رري دورا ميمرا فري ىرذه المجنر  باعتبراره الضرامن لتنفيرذ ا تفراق، وىرو مرا يمثرل نقطر   روة 
داء الاياارري لمنظررام الجديررد فرري م ررر، الررذي لعرر   ررالل الفترررة الماضرري  رضررافي  لالتفرراق،   و ررا مرر  األ

دورا م ايرا لمدور الذي كان يمعبو الراعي الم رري فري عيرد مبرارك، ومر  ت كيرد النظرام الجديرد بقيرادة الررئيس 
مرارري و وفررو عمررى مارراف  واحرردة بررين الطرررفين، فرري حررين كرران نظررام مبررارك منحررازا لمرررئيس عبرراس واررمطتو 

و، وعرابا لمتطمباا واياااا الو ياا المتحدة في المنطق ، األمرر الرذي عراق الو رول رلرى م رالح  وحركت
 حقيقي  في كثير من األحيان.
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ومرن النقراط اإليجابير  أيضرا فرري ا تفراق الجديرد، الرنص عمرى و ررف كافر  الت رريحاا اإلعالمير  الارمبي  مررن 
ي غاير  األىمير  برالنظر رلرى التجرار  الارابق ، التري كال الطررفين  رالل ارير عممير  الم رالح ، وىرو أمرر فر

كرران الطرفرران أو أحررردىما يمجرر  فييرررا رلررى الت رررريحاا اإلعالميرر  المارريئ  رلرررى الطرررف ا  رررر، والمقممرر  مرررن 
رمكاني  تحقيق الم الح ، وىو ما يندي رلى ااتدراج ت رريحاا واتيامراا متبادلر  مرن الطررف ا  رر، ممرا 

 الم الح ، ويقمل الثق  الرعبي  فييا. يعكر األجواء ويضعف فرص
وتزداد أىمي  ىذا البند في ا تفاق من كونو يحدد  لير  لمتعامرل مر  مثرل ىرذه الت رريحاا، مرن  رالل العرودة 
رلى الراعي الم ري والمجن  الثالثي  الدائمر ، لمنا رر  "ا نتياكراا اإلعالمير " برركل ارري  وىراد ، حترى   

 ق أجواء امبي  في طريق تنفيذ ا تفاق.تتحول رلى حال  عام  ت م
وتبقررى نقطرر  القرروة األ يرررة فرري اتفرراق القرراىرة لمم ررالح ، والترري تتمثررل فرري الررنص عمررى ااررتئناف عمررل لجنرر  
الحرياا العام  والم الح  المجتمعي  في كل من الضف  ال ربي  و طراع غرزة، فري الثالثرين مرن يناير/كرانون 

ح عمررل ىررذه المجنرر  والتزاميررا بالجرردول الزمنرري المتفررق عميررو، يمعرر  دورا الثرراني كحررد أ  ررى، و  رررك أن نجررا
 ميما في رزاح  العوائق المجتمعي  والمعنوي  من طريق الم الح .

فقد أدا فترة ا نقاام رلى رروخ اجتماعي  وايااي  وف ائمي  في المجتم  الفمارطيني، وينتظرر ليرذه المجنر  
جرررذري، لضرررمان وجرررود  برررول ررررعبي وف رررائمي كبيرررر لمررردف  باتجررراه  أن تبررردأ فررري معالجررر  ىرررذه الررررروخ برررركل

نياء ا نقاام، وطم نر  الرذين ي ررون عمرى م رالحيم مرن تنفيرذ الم رالح  بر ن الوحردة الوطنير   الم الح  وا 
 كفيم  بحماي  حقوق الجمي .

 نقاط الضعف
 الح ، والتي أدا في النياير  كرر اتفاق القاىرة نفس األ طاء التي ارتكبا في معظم ا تفا اا الاابق  لمم

نيراء ا نقارام، وذلرك مرن  رالل تركيزىرا عمرى  رلى فررل كافر  ا تفا راا فري الو رول رلرى م رالح  حقيقير  وا 
ترركيل الحكومر  وا نت ابراا، وتجنبيرا لمبحرث العميرق فرري القضرايا اإلارتراتيجي  األىرم بالنارب  لحركر  تحرررر 

 ااي واألمن.وطني، و  و ا فيما يتعمق بالبرنامف الاي
وحتررى فيمررا يتعمررق با نت ابرراا، فقررد أعطررى ا تفرراق أولويرر  لبحررث الجوانرر  الفنيرر  واإلجرائيرر ، ولررم يحرردد أو 
يطمر  مرن لجرران المتابعر  بحرث الجوانرر  اإلارتراتيجي  المرتبطر  بيررا، وأىرم ىرذه الجوانرر  اإلارتراتيجي  تحديررد 

ميرر  ا نت ابيرر ، وضرررورة ا تفرراق عمررى ارريناريو رررروط ا نت ابرراا، بمررا فييررا ضرررورة رررمول القرردس فرري العم
 اليوم التالي لالنت اباا؛ فما ىو الايناريو في حال فوز فت  باألغمبي  أو في حال فوز حماس بيا؟

وبالطب  فإن الايناريو األكثر رلحاحا في البحرث ىرو المتعمرق براليوم الترالي لفروز حمراس باألغمبير ، بحيرث   
مررررروع الررروطني برمترررو فررري أزمررر  مثيمررر  لمرررا ح رررل بعرررد فررروز حمررراس الكبيرررر فررري يقررر  الررررع  الفمارررطيني وال

 .2006انت اباا يناير/كانون الثاني عام 
ويمكن القول رن اتفاق األطراف جميعيا عمرى  برول نتيجر  ا نت ابراا ب رض النظرر عرن الفرائز ىرو األاراس 

ميررر  تعتررررف باليزيمررر  عمرررى طريقررر  فررري نجررراح ىرررذه ا نت ابررراا، و  يتعمرررق القبرررول بالنترررائف بت رررريحاا رعال
ا نت ابرراا فرري الررديمقراطياا العريقرر ، فيررذا   ي ررم  مرر  حركرر  تحرررر وطنرري مررا زالررا تحررا ا حررتالل، بررل 
المق ود ىو ر رار األطراف مابقا بتحمل كاف  النتائف المترتب  عمى العممي  ا نت ابي ، بما في ذلك مواجير  

ن النتررائف، وعرردم  بررول الاررمط  مررثال بح ررار دولرري لحكومرر  تررركميا المجتمرر  الرردولي بررركل موحررد بعررد رعررال
حماس رذا فازا في ا نت اباا، وعدم مراركتيا في ىذا الح ار بركل غير مبارر كما تم بعد ا نت اباا 
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الاابق ، عندما رضل الرئيس عباس لمح ار الايااي الدولي، ووافق عمى أن يحاور األطراف الدولير  التري 
 تو التي ركمتيا حماس.تحا ر حكوم

 د يرى البعض ىذا الررط  عبا أو  ياليا، ولكن الفررل فري تحقيقرو يعنري فررل ا نت ابراا فري حرل مرركم  
ا نقاام الفماطيني، والمااىم  في ت بيد ىذا ا نقارام رلرى ارنواا طويمر ، وليرذا فرإن القروى الفمارطيني  أمرام 

وعي كامل بايناريوىاا اليوم التالي وتحمل نتائجيا، أو الكرف  يارين   ثالث ليما: رما د ول ا نت اباا ب
 عن الحديث عن ا نت اباا تحا ا حتالل باعتبارىا حال لمركم  ا نقاام.

أمررا نقطرر  الضررعف الثانيرر  فرري بنررود ا تفرراق، فيرري اإلمارراك عررن ذكررر التوافررق عمررى وضرر  األجيررزة األمنيرر  
ي تفجيررر كافرر  اتفا رراا الم ررالح  الاررابق ، بررل ىرري العقرردة وكتائرر  المقاومرر ، وىرري العقرردة الترري ارراىما فرر

الرئيارررري  الترررري أدا رلررررى تررررركيل حمرررراس لمقرررروة التنفيذيرررر  ردا عمررررى تمرررررد القرررروى األمنيرررر  "الفتحاويرررر "، وعرررردم 
ان ياعيا لتعميماا وزير دا مي  الحكوم  التي ركمتيا حماس، أو حتى وزير دا مي  حكوم  الوحردة الوطنير  

عمى اتفاق مك ، وىو ما أدى في النياي  رلى جر حماس رلى الحام العاركري، و رو  رلرى  التي ركما بناءً 
 وحتى ا ن. 2007ا نقاام الماتمر منذ يونيو/حزيران 

وحتى ينج  ىذا ا تفاق في الو ول رلى م رالح  حقيقير ،  برد أن يجير  لريس فقرط عمرى األارئم  المتعمقر  
ربيرر  أارروة ب ررزة كمررا تطالرر  بررذلك حمرراس، بررل األىررم ىررو ا تفرراق عمررى بإ ررالح األجيررزة األمنيرر  بالضررف  ال 

العقيرررردة العارررركري  واألمنيرررر  ليررررذه األجيررررزة؛ فيررررل ىرررري عقيرررردة األجيررررزة الوطنيرررر  الترررري ت رررردم مرررررروع التحرررررر 
الفماطيني؟ أم رنيا عقيدة الفماطيني الجديد الذي وض  أااااتيا الجنرال دايتون وتاب  بناءىرا  مفرو الجنررال 

 كل مولر؟ماي
وتررزداد  طررورة ىررذه العقرردة فرري ا تفرراق الجديررد، نظرررا لتررزامن التو يرر  عميررو مرر  الضررج  الكبيرررة الترري اررببتيا 
تاررريباا رعالميرر  عررن  ررول الرررئيس عبرراس رن الم ررالح  لررن تررتم ر  بحررل الكتائرر  العارركري  وعمررى رأارريا 

ذي  ررد يكررون عررامال فرري رفرررال ىررذا كتائرر  عررز الرردين القاررام، وىررو مررا رفضررتو حركرر  حمرراس فررورا، األمررر الرر
 ا تفاق بالو ول رلى مبت اه.

وتبقررى نقطرر  الضررعف األىررم فرري اتفرراق القرراىرة، بررل نقطرر  الضررعف فرري كررل اتفا رراا الم ررالح  منررذ القرراىرة 
، وىري غيرا  ا تفراق 2006، باارتثناء اتفراق الوفراق الروطني فري يونيرو/حزيران 2013وحتى القاىرة  2005

رنرامف الاياارري لممررروع الرروطني الفمارطيني، أو منظمرر  التحريرر الفماررطيني  التري اررتكرس والتركيرز عمررى الب
 ممثم  ليذا المرروع بعد ر الحيا وتفعيميا.

 حي  أن ا تفاق يحدد جدو  زمنيا لمبدء في عمرل لجنر  ر رالح وتفعيرل المنظمر ، ولكرن بنروده تركرز عمرى 
انت ابررراا المجمرررس الررروطني واارررتيعا  حركترررْي حمررراس اإل رررالح مرررن زاويررر  تجديرررد اليياكرررل والمنااررراا، و 

والجيرراد اإلاررالمي فرري مناارراا وتررركيالا المنظمرر ، ولكنررو   يرررير رلررى التوافررق عمررى البرنررامف الاياارري 
 لممنظم .

رن رني  حرك  فت  في ىذا الر ن حتى ا ن ترتكز عمى أن من يريد أن يد ل المنظم  فإن عميو أن يد ميا 
الايااي المعتمد منذ انواا، وأن ليس من حقو ت يير ىذا البرنامف، وىو ما يعني عمميا  كما ىي ببرنامجيا

فري  -التي من المفترض أن تمثل حمم كافر  الفمارطينيين فري الردا ل والررتاا-ا اتمرار في حرر المنظم  
 ررنق  اتفاق أوامو وارتراطاتو وتناز تو.
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أن البرنرامف الايااري لممنظمر  لريس  ر نرا منرز ، برل ىرو  -وىما محقتان في ذلرك-بينما ترى حماس والجياد 
نتيج  طبيعي  لظروف ايااي  موضوعي  وذاتي  مت يرة من و ا   ر، وبالتالي فإن ىذا البرنرامف يجر  أن 

 يعّدل بناًء عمى الظروف واليياكل الجديدة التي اوف تفرزىا انت اباا المجمس الوطني والمجن  التنفيذي .
ذا فرل ا  تفاق الجديد في وض   لي  لمتوافرق عمرى برنرامف منظمر  التحريرر الفمارطيني، واارتمر كرل طررف وا 

 عمى رأيو، فإن ىذا ايقود بال رك عاجال أم  جال رلى فرمو في تحقيق أىدافو.
 آفاق النجاح

ركترْي رن القراءة الايااي  لنقاط القوة والضعف في اتفاق القاىرة لمم الح  ترنعش بعرض ا مرال فري نجراح ح
حماس وفت  في الو ول رلى حل من ا إلركالي  ا نقاام الفماطيني، ولكن ىذا الحل لن يكرون  رادرا عمرى 
ال مود لو ا طويرل، ألنرو لرم يارتط  ال رروج مرن األ طراء التري و عرا فييرا ا تفا راا الارابق ، و  و را 

 في ما يتعمق بما لتْي األمن والبرنامف الايااي.
ذا أراد الفماطينيو  ن حال جذريا لالنقاام والتو رل رلرى اتفراق م رالح  وطنري ررامل، فرإن عمرييم ابترداًء أن وا 

يبحثوا في بنود ىذا ا تفاق بعقمي  ومنيف حركاا التحرر الوطني   بمنيف الدول الماتقم ، وىذا لرن يرتم ر  
الف ررائمي ، وأن  مررن  ررالل حرروار وطنرري رررامل، بررد  مررن الحررواراا الثنائيرر  الترري تحكميررا حارراباا المحاّ رر 

عادة الحقوق الوطني  بكرل أرركاليا-يكون البرنامف الايااي والنضالي  ىرو البو رم   -الذي ييدف لمتحرر وا 
 التي تحكم توجياا وأجندة ىذا الحوار.

 33/3/3031، الجزيرة نت، الدوحة
 
 

 االنتخابات اإلسرائيمية!  نتائجمهما تكن  67
 مرزوق الحمبي

ا الترريعي  في رارائيل فإنيا اتكون  ميم  األثر دا ميًا وكبيرة األثر  ارجيًا. فعمى ميما تكن نتائف ا نت ابا
 -ال ررعيد الررردا مي لرررن ت ّيررر النترررائف تفا ررريل أجنرردة المجتمررر  اإلاررررائيمي وفرري مركزىرررا العامرررل ا  ت رررادي 

مرور محرور العممير  ايااري  فري المنطقر . ارتظّل ىرذه األ -ا جتماعي والما ل  الفمارطيني  والت يرراا الجيرو 
 الايااي  في رارائيل بعد انقراع الضبا  ا نت ابي.

مثل ىذه األجندة  ائم  بتفاوا في مو   المحاور ا نف  الذكر من زمن بعيد. وىرو تفراوا نراب  مرن توجيراا 
ا  ررطفاف الايااررري المماررك بدفررر  الحكرررم. ونرررج  أن األمرررور لرررن تررريد نقرررالا نوعيررر  فرري تعامرررل النئ ررر  

ن كنا نرى فرو اا ما بين القوى الحزبي  الكبيرة فري التعراطي مر  ىرذه األمرور. اإلارا ئيمي  م  ىذه القضايا وا 
وىي تركل مجتمع  م ز ًا رارائيميًا نر  منرذ انييرار ماريرة التفراوض باغتيرال رابرين ونرروء نظرير  القردرة عمرى 

تيرا أو وضرعيا عمر ى الررّف! برل رن الجرو ا ا نت ابير  منرذ ردارة ال راع وت ريف المار ل  الفمارطيني  ب كِرده
عررودة اليمررين بقرروة ىرري مفا ررل لت ررريف المرر زق أو تحويميررا رلررى ميمرر  أ رررى أمررام ااررتحقا اتو. وباعتقادنررا أن 
الجولررر  الحاليررر    تررررّكل تمديررردًا   رررر لمميمررر  بقررردر مرررا ترررركل مناارررب    رررطفاف جديرررد فررري مواجيررر  ىرررذه 

 ا اتحقا اا.
ميرر  منررذ أواررمو ترررير رلررى تحررو ا فرري الجيررو  اياارري اإل ميمرري تضرراف رلررى مررا  بررره ألن التطرروراا اإل مي

اإلاررررائيميون مرررن أثمررران التفررراوض، رأينرررا المجتمررر  الييرررودي ينارررح  رلرررى ىويترررو الييوديررر . وىررري التعرررويض 
ا رر  المباررر ويكرراد يكرون الوحيررد أمرام الرررعور العررام بر ن ارراع  الحارم  ررد د ررا وأن   برّد ممررا   برّد منررو  
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حام األمرور برين تقاارم األرض مر  الررع  الفمارطيني أو التحرّول رلرى دولر  أبرتيايرد معمنر  مرن  رالل بارط 
الايادة اإلارائيمي  عمى الضف  ال ربي  )من البحر رلى النير( والمجوء كآ ر الكولونياليين رلى اياا  الضبط 

لج رافيررا ل ررض الاريطرة عمرى الررديموغرافيا. الاركاني العرزل المكراني لمارركان الفمارطينيين. ايااراا العبرث با
وىرو مررا  ررد يح رل رذا مررا فررازا أحرزا  اليمررين الحاكمرر  حاليرًا. وترررج  ا اررتطالعاا بنروع مررن اإلجمرراع أن 

 ىذا ما ايح ل.
في مثل ىذه الحال  لن تت ير توجيراا الحكومر  التري اتنرر  حيرال المحراور الثالثر  ر  نحرو مزيرد مرن تعزيرز 

اني  ومررررّدىا ومحاولرررر  فرررررض حقررررائق نرررراجزة تحررررول دون تقااررررم األرض كررررررط إل امرررر  الدولرررر  البرررنر ا اررررتيط
نررزال المارر ل  الفماررطيني  عررن عربرر  الترراريل رلررى موضرر  مررا فرري ىررامش الو ررا  الفماررطيني  بجانرر  رارررائيل وا 

اررائيمي والمكان. وىو الايناريو األ ر  رلى الح رول، األمرر الرذي لرن يكرون فيرو أي جديرد عمرى ال رعيد اإل
الدا مي اوى أنو ايمتيم في ثنايراه المارائل ا  ت رادي   ا جتماعير    اريما رذا مرا جررى دمرف التعامرل مر  
يرانيرررًا أو مرر  ممرررف اإلرىرررا  عمررى عتبررر  راررررائيل  المارر ل  الفمارررطيني  مرر  التحرررو ا الجيرررو  اياارري  عربيرررًا وا 

 والايول  اليائم  في الوض  عمى حدودىا كاف .
يمررين ىررذا لررو أثررره الكبيررر عمررى النظررام الرردولي وعمررى تعامررل ال ررارج مرر  رارررائيل واياارراا حكومرر  ارريناريو ال

يميني  فييا تنحو ىذا المنحرى. فقرد رأينرا منررراا واضرح  عمرى أن  ربر المنظومر  الدولير  األوروبير  أااارًا 
ر ال ربري وتعيرق محاولر  واألميركي  بدأ ينفد في كرل مرا يت رل بايااراا اليمرين التري تزيرد مرن ارتبراك المحرو 

ااررتعادة اياارراتو لزمررام المبررادرة حيررال التحررو ا الجاريرر . فالنزعرر  اليمينيرر  فرري رارررائيل أعا ررا وتئعيررق بررركل 
كبيررر احتررواء المحررور ال ربرري لم رردوع والرررروخ المتاررارع  فرري المجررال الجيررو  اياارري الممتررد مررن أف اناررتان 

ي أوروبا فيي متحمار  نوعرًا مرا لمتعامرل مر  راررائيل عمرى أنيرا رلى جبال األطمس! أما الماتوياا الرعبي  ف
 دول  أبرتيايد. وباعتقادنا أن تعمق اياااا اليمين اتركل فاتح  لموج  جديدة أوروبي  في ىذا ا تجاه.

أما أميركيًا فمم يعد  افيًا ىذا التوّتر عمى محور تل أبي   وارنطن ب ا   أن نتانياىو وحمفاءه في الو ياا 
المتحدة حاولوا جاىدين من  انت ا  أوباما لو ي  ثاني  ولم يئ فوا ذلك. بل أنيرم راىنروا عمرى انت رار لممررر  
الجميوري يئعقبو فوز يميني في رارائيل ليركال اوي  حرك  كمار  عرابرة ل طماري. ومرن ىنرا تمرك المحاولر  

 رذا فاز!« لن يرحم نتانياىو»توضي  أنو المكروف  من أوباما لمت ثير في النا   اإلارائيمي من  الل ال
ومررا دمنررا فرري الارراح  األميركيرر  فمررن المالحررظ بقرراء غالبيرر  ارراحق  مررن الييررود األميررركيين م م ررين ألوبامررا 
عمررى رغررم اجتيرراد القيررادة اليمينيرر  فرري رارررائيل لترر ليبيم ضررده. ىررذا ناىيررك عررن الرررعور المتزايررد فرري النئ رر  

أن نتانيررراىو وتوجياترررو الايااررري   رررارا عبئرررًا عمرررييم وعمرررى اإلدارة األميركيررر   الييوديررر  فررري أميركرررا الررررمالي 
وتتعارض بركل واض  م  م رال  أميركرا وال رر  ومرراريعو ا ارتراتيجي  ب ا ر  فري مرحمر  حرجر  عربيرًا 

االميًا.  وررق أواطيًا وا 
وتر برين راررائيل مرن جير  وبرين اعتقادنا أن نتائف ا نت اباا في رارائيل اتئفضي أااارًا رلرى زيرادة حردة التر

الو ياا المتحدة وأوروبا من جي  أ رى. ألن اياااا اليمين تتنا ض م  المراري  ال ربي  في المنطق  وم  
توجياتيررا ا اررتراتيجي  فرري التعامررل مرر  التحررو ا اليائمرر  الجاريرر  فييررا. وفرري الاياارر  اررييتم ال ررر  بالحفرراظ 

جّد منيررا ولررو برررثمن لررّي يررد نتانيرراىو وائتالفرررو. وىررو مررا تنتظررره القررروى عمررى م ررالحو أو مررا تبقررى أو مرررا ياررت
قرراط  فرري  رردين ومئ المعارضرر  لنتانيرراىو دا ررل المجتمرر  اإلارررائيمي. فمو ررف أميركرري متررردد ومو ررف أوروبرري مئ
الماتوى الرعبي ىو ما تتمنراه ىرذه القروى التري اتارتفيد مرن تعثّرر ا  ت راد اإلاررائيمي المتو ر  فري المرحمر  
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المقبمرر . فرري مثررل ىررذه الحالرر  فررإن أي ائررتالف يترأاررو نتانيرراىو بعررد ا نت ابرراا لررن يرردوم طرروياًل أو لررن يئنيرري 
 و يتو كامم !

 31/3/3031، الحياة، لندن
 

 مسائل االمن 68
 عاموس ىرئيل
من ال ع  أن نحدد عمى ماذا بالضبط دارا حمم  ا نت اباا التي تنتيي اليوم، ولكرن مرن المفراجيء جردا 

جرررا فرري ظررل  2006 كتررراف كررم ىرري ىامررري  فييررا كانررا ماررائل ا مررن والاياارر . اذا كانررا انت ابرراا ا
 2009تنفيررذ فررك ا رتبرراط عررن  طرراع غررزة )وال طرر  الترري لررم تطبررق لالنطررواء فرري الضررف  ال ربيرر ( وانت ابررا 
جررريش جررررا عمرررى  مفيررر  ا حاررراس بالفررررل الناررربي فررري الحرررر  فررري لبنررران وبعرررض النجررراح الرررذي حققرررو ال

 ا ارائيمي في حمم  "ر اص م بو " في غزة، فان ا نت اباا ىذه المرة غا  عنيا أي تركيز حقيقي. 
ن كران حررص عمرى أن تمرتقط لرو ال رور مر  جنرود ومجنرداا وىرو يمربس   رئيس الوزراء، بنيامين نتنياىو، وا 

حرررديث عرررن المرررركم  الارررترة الحربيررر  فررري كرررل فر ررر  فررري حممررر  ا نت ابررراا، ا  أنرررو أ رررل عرررن   رررد فررري ال
ا  وىي التيديد النووي ا يراني. فيل تتذكرون كل التو عاا في أن  –ا اتراتيجي  ا ااس التي تر ل بالو 

تدور ىذه ا نت اباا حول ما ل  واحدة ووحيدة، ىي ايران؟ ىذا لم يح ل عمميا. فنتنياىو، الذي فري ايمرول 
لالمم المتحدة بان طيران اتقف عمى حافر  انتراج  نبمر   الماضي فقط حذر في  طابو في الجمعي  العمومي 

، اكتفررى فقررط بررذكر عمررومي لممررركم  ا يرانيرر  فرري  طاباتررو ا نت ابيرر . معظررم 2013نوويرر  اولررى فرري  رريف 
 منافايو لم يفعموا حتى ىذا.

ان اليردوء  ولكن ا من يقف، م  ذلك، في  م  الراال  ا ااس التري يبثيرا نتنيراىو لمنرا بين. والرارال  ىري 
ا منرري، النارربي جرردا، الررذي ارراد ىنررا فرري الاررنواا ا ربعرر  ا  يرررة، ينبرر  مررن القرروة الترري تبثيررا حكومتررو تجرراه 

 ال ارج ومن  وف ال  وم في المنطق  من أن يعمقوا في ماار  دام مبارر معيا. 
ترررديد ىررو عمررى وضرر  عنرردما يرردعي الميكررود فرري بياناتررو برران اارررائيل تحترراج الررى رئرريس وزراء  رروي، فرران ال 

اارائيل ا مني. ادعرانه، بايجراز، ىرو أنرو عنردما تارتمر اليرزة العربير  فري الرررق ا وارط، ومتطرفرو القاعردة 
يبرردون فرري الحرردود الارروري  فرري الجررو ن وفرري الحرردود الم ررري  فرري ارريناء، فرريمكن ا عتمرراد عمررى نتنيرراىو ا  

ا مرا، فري نياير  المطراف، اينت رر نتنيراىو حقرا ىرذا ي طيء فيعرض عمى العر  تنراز ا بعيردة المردى. واذ
المااء، فان ىذا ايح ل  ن اغمبي  النا بين ارتروا ىذا الزعم، وليس  نيم ينفعمون بالضرورة من ايااتو 

 ا  ت ادي . 
يات مص نتنياىو ربحا اياايا من ان   ومو في الياار وفي الواط يتركون ىذه الاراح  ميجرورة تمامرا.  

برئاا  ريمي يحيموفيتش ويوجد ماتقبل برئاا  يئير لبيد ييربان كمرا ييرر  المررء مرن النرار مرن كرل فالعمل 
تناول ايااي ذي م زى. أما الحرك  برئاا  تايبي لفني فتدف  ضريب  لفظي  ل ررض احيراء الماريرة الارممي  

ا حررزا  الثالثرر    مرر  الفماررطينيين دون أن تررررح كيررف حقررا ايح ررل ا مررر فرري الظررروف الحاليرر . وتكرراد 
 تممس الما ل  ا يراني . 

عندما تكون ىذه ىي ال ورة، يمكن لنتنياىو أن ي زن التيديد ا يراني فري التجميرد العميرق. وىرذا ايمتررق  
بعررد لحظرر  مررن ا نت ابرراا، حررين ايررررحون لنررا برران ىنرراك حاجرر  لحكومرر  وااررع  )وربمررا ايضررا لبقرراء اييررود 

 ي يت دى لمتيديداا غير المابو   وعمى رأايا ايران. باراك في وزارة الدفاع( ك
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واريعود ا مررن الرى بررنرة ا نرر ال بعررد ترركيل ا ئررتالف، بقردر   يقررل عرن المررراكل ا  ت رادي  وذلررك  ن  
نتنياىو ايكون مطالبا بمعالج  ثالث  رنون عاجم . ا ول وا كثر الحاحا منيا جميعا ايكون ميزاني  الدفاع 

المت رراعدة لتقمي رريا، فرري ضرروء العجررز فرري ميزانيرر  الدوليرر ، وىبرروط التيديررد العارركري التقميرردي  والمطالبرر  –
 عمى اارائيل من جان  الدول العربي . 

وفي ال مفي  اتبقى تحروم ايرران: التقريرر الترالي لموكالر  الدولير  لمطا ر  الذرير  فري ررير ررباط اريعرض كمرا  
وحتى ال يف ايتعين عمى نتنياىو أن يقرر اذا كان اريتبنى الرنيف  يبدو تقدما اضافيا في ال طط ا يراني .

ا مريكي والذي بموجبو   يزال ممكنا ا كتفاء بمعالج  ايران بواائل ايااي  )وعمى رأايا ترديد العقوباا( 
أو ا لت راق بتعيداترو الارابق ، وا ارتعداد لعمميرر  عاركري  فري ايرران والم رراطرة ب ردام ايااري جبيروي مرر  

 ادارة اوباما. 
الررررر ن الثالررررث، المنارررري والمرضرررروض ولكنررررو ذو ال ررررم  دومررررا عمررررى مررررا يبرررردو ىررررو المارررريرة الاياارررري  مرررر   

الفماطينيين. فالامط  الفماطيني  حققرا انجرازا محردودا فري ترررين الثراني الماضري مر  ا عترراف بيرا كدولر  
لررى ال طررواا التاليرر  الترري تبرردو منرررراتيا منررذ بمكانرر  مرا رر  فرري ا مررم المتحرردة. وتاررتعد القيررادة فرري رام اهلل ا

ا ن في الميدان في ا اابي  ا  يرة. ولن تكون ىذه عمى ما يبدو انتفاض  مامح  ولكن يحتمرل بر ن تكرون 
مزيرردا مررن المظرراىراا الرررعبي ، ا امرر  البررنر الفماررطيني  كرررد عمررى البررنر ا ارررائيمي  وطوفرران مررن ا لتماارراا 

 يا   راج الضف  من الجمود الحالي. الى محكم  العدل العم
م  دعم ايااي معمن من اوروبا لمفماطينيين، م  عطف مرن الو يراا المتحردة وت رميم فمارطيني متجردد،  

مركوك أن يكون ممكنا ابقاء ما ل  ماتقبل المنراطق عمرى مردى الرزمن فري زاوير  نائير  فضرما ابقاءىرا فييرا 
 حمم  ا نت اباا ا  يرة. معظم ا حزا  ا ارائيمي  عمى مدى كل 

 22/1/2013ىآرتس 
 33/3/3031، وكالة سما اإلخبارية
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