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المفاوضػات فػي يعتمػد ولف المتحدة  األمـبسيكوف ساريًا "دولة فمسطيف" تعريؼ  :كي موف عف "معاريؼ" 4
 "سرائيؿ"إ مع

أع ػػف ايمػػيف اللػػػاـ لتمػػـ المةحػػدة "بػػاف مػػا مػػػوف"ا ا ػػُ مػػف ا ف فصػػاعدا ا  ػػُيط ؽ ع ػػػ   :القػػدس المحة ػػة
ال ػػ طة الس  ػػطي ية "دولػػة ف  ػػطيف" وذلػػؾ فػػا تميػػس الملػػامتت الر ػػميةا والومػػاةؽا وفػػا ت  ػػات الم ظمػػة 

ع ػػ  الشػػبمةا اليػػـو الخمػػيسا اف ة ػػؾ الةل يمػػات وردت فػػا  و ق ػػت صػػحيسة "ملػػاريؼ" فػػا مو ل ػػا الدوليػػة.
ووتػُ "مػوف"  الةقرير الخاصا الذي اصدره ايميف اللاـا فيمػا يةل ػؽ بمما ػة الس  ػطي ييف فػا ايمػـ المةحػدة.

فا هذا الةقريرا إ ةقادا  يذعا  إل ػراةيؿا تػاف فيػُ:" اف رفػس مما ػة الس  ػطي ييفا فػا الم ظمػة الدوليػة ب   بيػة 
 دولةا يرمز ال  فقداف الصبر ا خذ بالةلاظـ بيف دوؿ اللالـ ع   ايحةتؿ الممةد عبر   يف". 437

بالر ـ مف ذلؾ فػاف هػذا الةلريػؼ "دولػة ف  ػطيف"  ػيموف  ػاريا  فػا إطػار الم ظمػة الدوليػة فقػطا ولػف يلةمػد 
مو س الدولةا وفا ذلؾ إشارة  فا اطار المساوضات مس ا راةيؿ"ا بمل   اف يساوض الس  طي يوف ا راةيؿ مف

لقبوؿ المو ؼ اي راةي ا المةحسظا ب ف حصوؿ الس  طي ييف ع   مما ة دولةا ي يؤه  ـ  -ح ب الصحيسة-
 الم يرة ال  مية ".لةتديد 
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"مػػوف"   قػػا  عميقػػا  مػػف الطريػػؽ الم ػػدودا الػػذي وصػػ ت اليػػُ م ػػيرة ال ػػتـ بػػيف الطػػرفيفا م قيػػا  مامػػؿ  بػػد أو 
ا ذلػػؾا بشػػمؿ ا ا ػػا ع ػػ  ا ػػراةيؿا  ظػػرا  إل ػػةمرارها بالب ػػاف فػػا الم ػػةوط اتا واشػػار بشػػمؿ الم ػػؤولية فػػ

 الواص ة بيف القدس و"ملاليُ ادوميـ". A1خاص ال  خطة الب اف فا م طقة 
ضاؼ "موف" اف إ  اف ايحةتؿا وةحقيؽ حؿ الدولةيفا ماف يتب اف يةـ م ػذ زمػفا اي اف ا ػراةيؿ ةطػرح أو 

خارج حدود الخط ايخضرا ع ػ  الػر ـ مػف  اوحدة ا ةيطا ية تديدة 44500 امة ـ مخططا  إلفا هذه اييا
 .هو م ا ض لقواعد القا وف الدولا"اف اي ب اف خارج حدود هذه الم طقةا 

ةقريػػر ايمػػيف اللػػاـ اشػػار الػػ  اف الس  ػػطي ييف بسممػػا  ـ ممار ػػة حق ػػـ فػػا المشػػارمة بالت  ػػات الةػػا ةلقػػدها 
ليةا وفا تميس ايتةماعات الةا ةقيم اا إي ا ُ ي يمم  ـ الةصويت او ةقػديـ مرشػحيف عػ  ـا الم ظمة الدو 

 لةولا م اصب فا الم ظمةا او الومايت المةسرعة ع  ا ".
لمف  يصبح بسمماف الس  طي ييفا ةقديـ مرشحيفا لةولا م اصب  ضاةية ل محامـ الت اةيةا الةا ةقاـ بشمؿ 

 ا ػػة"ا وهػػذا مػػا يميػػر مخػػاوؼ اي ػػراةي ييفا اف ي ػػةسيد الس  ػػطي يوف مػػف هػػذا خصيصػػا  لملالتػػة  ضػػية ح
الحػػػػؽا لةشػػػػميؿ محممػػػػة دوليػػػػة خاصػػػػةا ل ةحقيػػػػؽ بموضػػػػوع اي ػػػػةيطاف فػػػػا ايراضػػػػا الس  ػػػػطي ية ح ػػػػب 

 الصحيسة.
وةشير الصحيسة ال  ا راةيؿ اعربت عف خيبة ام  ا اللميقة مػف هػذا الةقريػرا حيػث  الػت مصػادر ا ػراةي ية 

وؿ  ػػؤولة: "بػػالر ـ مػػف أف ال ػػرض مػػف هػػذا الةقريػػر هػػو ةوضػػيحا وةس ػػير الة ييػػرا الػػذي حصػػؿ بلػػد حصػػم
ا اي ا ُ م اف باي واؿ والةلابير ال يا ية الموت ة واحادية التا با ع   حػد الس  طي ييف ع   مما ة الدولة

 .زعم ا
 44/3/1043، وكالة سما اإلخبارية

 
 وقضيتيا ىنية: استقرار مصر قوة لفمسطيف 

وعبَّر  اعةبر إ ماعيؿ ه ية رةيس الوزراف الس  طي اا أف  وة مصر وا ةقرارها ُيممؿ  وة لس  طيف و ضية ا.
ه ية ختؿ لقاةُا األربلافا وفدا  مف التماعة اإل تمية بمصر برةا ة مـر زهدي عضو مت س شور  

 التماعةا عف أم ُ ب ف ة لـ مصر باألمف واألماف واي ةقرار.
مد أف الزيارة الةا ة ةا فا  ياؽ ةت يات  صر الشلب الس  طي ا بملرمة "حتارة ال تيؿ"ا "ةدلؿ ع   وأ

أف الشلب الس  طي ا ليس وحيدا  فا موات ة ايحةتؿا وأف لُ عمؽ عربا وا  تما مبيرا خاصة فا 
 مصر"ا وفؽ  ولُا فيما أشاد بدعم ا لس  طيف و ضية ا.

ر الذي ةحقؽ فا  زة هو ا ةصار لألمة اللربية واإل تمية ولمؿ أحرار اللالـا وتدَّد الة ميد ع   أف ال ص
 مشيدا  بدور مصر فا اللدواف األخير والةا "ما ت شريمة فا ص اعة اي ةصار فا حتارة ال تيؿ".

مف ت ةُا ه   وفد التماعة اإل تمية بمصر رةيس الوزراف والشلب الس  طي ا باي ةصار فا الملرمة 
يرةا مشيرا  إل  و وؼ الشلب المصري والةسافُ حوؿ ف  طيف و ضية اا مو  ا  ضية محورية ومرمزية األخ

 لألمة وألحرار اللالـ.
 //فمسطيف أوف اليف، 

 
 
 فياض: مصمموف عمى محاكمة مستوردي األغذية واألدوية الفاسدة والبضائع غير القانونية 
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 تـ فياض ةصميـ الحمومة ع   محاممة م ةوردي األ ذية  د.األياـ: أمد رةيس الوزراف  -راـ اهلل 
واألدوية الم شوشة والسا دة ومافة البضاةس  ير القا و ية وفؽ أ ص  اللقوبات الةا يةيُح ا القا وفا وبما 
ُيممف مف اتةمات ممؿ هذه المخالسات مف المتةمسا وضماف الحساظ ع   صحة و تمة المواط يفا مؤمدا  

خالسات ةةط ُب ةطوير الب ية الةشريلية والقا و ية الخاصة بحماية الم ة  ؾا خاصة  فيما يةل ُؽ أف هذه الم
باللقوبات المسروضة ع   ا ة اؾ حقو ُ واي ة ةار بحياةُ و تمةُا مالتراةـ اي ةصادية وال ش الةتارّي 

 والة رب الضريبّا والةتعب باأل لار.
بية فا المشؼ عف الخروؽ والمخالسات الةا ةش ُدها ال وؽ الس  طي يةا ومّمف فياض دور مافة الت ات الر ا

و اؿ: "أشيد بدور مافة الت ات الر ابية الةا  اهمتا وي ةزاؿا فا ضبط هذه المخالساتا والةا لوي ةطور 
 آليات عم  اا وةمامؿ أدوارها ي ةمرت هذه المخالسات ولما ارةدع مرةمبوها".

إلذاعا األ بوعاا الذي أفرده رةيس الوزراف هذا األ بوع لحالة  تمة ال ذاف تاف ذلؾ ختؿ الحديث ا
والدواف فا ف  طيف وم اـ وةحديات ضماف صحة و تمة المواطف وأم ُ ال ذاةّاا فا ضوف ما ش دةُ 
ال وؽ الس  طي ية مف ةتاوزاٍت ومخالسات فيما يخُص  تمَة الم ةتات وحقوؽ الم ة  ؾا وبم ا بة يـو 

ُُ الحمومة  بؿ متمة أعواـ يوما  ل م ة  ؾ الس  طي ّا.الم   ة  ؾ اللالمّاا والذي  بؽ وأف أ رة
 //األياـ، راـ اهلل، 

 
 "مكافحة التخابر"جراء حممة عكس حالة التخبط تلحّماد  االحتالؿ"داخمية غزة": اتيامات  

مات اإل راةي ية الةا وت ت لوزيرها فةحا اعةبرت وزارة الداخ ية واألمف الوط ا فا  زة اف اية ا:  زة
 حّمادا بالةخطيط للم يات فداةيةا "ةلمس حالة الةخبط واإلرباؾ تراف الحم ة ضد المةلاو يف مس ايحةتؿ".

ف اية امات بحؽ وزير الداخ ية فةحا حماد ها اة امات خبيمةا وة ةا  ةيتة حالة إو اؿ بياف ل وزارة: "
صابت أت زة األمف الص يو ية وعمتة ـ بلد إطتؽ وزارة الداخ ية الحم ة الوط ية الةخبط واإلرباؾ الةا أ

لموات ة الةخابر بةوتي ات ال يد الوزير لشؿ عمؿ ا ةخبارات ايحةتؿ فا  طاع  زةا وفا ظؿ ال تاحات 
ات اللدو والضربات األم ية المةتحقة الةا وت ة ا األت زة األم ية الس  طي ية فا  طاع  زة ي ةخبار 

 ومحاولة مف ايحةتؿ ةق يؿ الخوؼ فا  سوس عمتةُ".
 //قدس برس، 

 
 اإلداري لألسرى وسيتابع وضعيـ  االعتقاؿتحاد األوروبي يرفض عريقات: اال  

مبير المساوضيف الس  طي ييف صاةب عريقات إل  أف وزيرة خارتية ايةحاد  : أشارا ؼ ب -راـ اهلل 
الس  طي ييف المضربيف عف الطلاـ احةتاتا   األ ر  أوضاعةةابس بق ؽ  أ  ا أب  ةُوف مامريف اشة األوروبا

 .اإلداريع   اعةقال ـ 
" ةابس بق ؽ بالغ أوضاع  األوروباشةوف  الت في ا ب  اف ايةحاد أولست عريقات إل  ا ُ ة ق  ر الة مف 

فبراير / شباط ا إلي ا فا ةاريخ األ ر  المضربيف عف الطلاـ الذيف ذمرة ـ فا ر الةؾ الةا بلمة 
 ا وهـ أيمف الشراو ةا و امر اللي اويا وتلسر عز الديفا وطارؽ  لداف".

بحؽ الس  طي ييفا وأي اعةقاؿ  إ راةيؿالذي ةمار ُ  اإلدارييرفضوف ايعةقاؿ  أ  ـ"شددت  أ  ا وأضاؼ
 ةابس أوضاع ـ الصحية المةدهورةا  إ  ات "شةوف  الأ إفو اؿ  وفقا لم سات  رية أو دوف اة امات ومحامـ".
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ا بما فا ذلؾ المت س األوروباو شلر بق ؽ بالغ للدـ وتود حؿ شامؿ ألوضاع ـ بمافة مؤ  ات اإلةحاد 
 األوروبا والبرلماف األوروبا والدوؿ األعضاف".

 //الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 
 الشعب الفمسطيني شاءت منظمة التحرير أـ أبت في تمثيؿ اً حقيقي اً شريكالنونو: حماس أصبحت  

اللت ات ال يا ية  عفال اطؽ الر ما با ـ الحمومة الس  طي ية طاهر ال و و  : ةحدث بيؿ   و و -  زة
لحماس إ  يميا  ودوليا ا مشيرا  إل  أف محطة الةحوؿ األول  ل حرمة فا هذا ايةتاه ما ت بسوزها فا 

 وةولا د.محمود الزهار م اـ وزير الخارتية فا الحمومة اللاشرة. اي ةخابات الةشريلية عاـ 
ختؿ ورشة  ظمة اا األربلافا وزارة الةخطيط فا  زة لبحث فرص دخوؿ حماس إل  م ظمة تاف ذلؾ 

 .الةحرير وعت اة ا اإل  يمية والدولية
ة مف ختؿ زيارةُ ل ا و تح فا و اؿ ال و و فا م مةُا إف الزهار ا ةطاع إ امة عت ات مس دوؿ عربية عد

طرح رؤية ةحرير ف  طيف بالمامؿ بدي  مف "حؿ الدولةيف" بختؼ المو ؼ الذي ما ت ةةب اه الحمومات 
 ال ابقة.
وحة  اللدواف الذي ش ُ ايحةتؿ ع    طاع  زة  "إف المرح ة الما ية ما ت بلد الح ـ عاـ  وةابس:

للزلة شبُ المام ة ل حمومة ةةسمؾ وحدمت اخةرا ات فا موضوع ةممي  ا إذ بدأت ملادلة ا أواخر عاـ 
 الشرعا ل شلب الس  طي ا".

وأممؿ ب ف اي طتؽ الحقيقا للت ات حماس والحمومة مس الخارج ما ت بلد الربيس اللربا والمورات الةا 
يف القطاع والخارج زاؿ ش دة ا بلض الدوؿ اللربية ممصر وةو سا مضيسا  أف الما س الحقيقا ل ةواصؿ ب

با  يار  ظاـ الرةيس ال ابؽ ح  ا مبارؾ وةـ ة ظيـ الزيارات المةبادلة ليس فقط ع   الصليد ال يا ا بؿ 
 فا إطار الدعـ المادي أيضا .

وخةـ ب ّف حماس أصبحت "شريما  حقيقيا  فا ةمميؿ الشلب الس  طي ا شافت م ظمة الةحرير أـ أبت ف ـ يلد 
 ار ةمميؿ الس  طي ييف"ا مشددا  ع   أف أحدا  لف ي ةزع مف حماس الموا ؼ".بسمما  ا احةم

 //فمسطيف أوف اليف، 
 
 أو غيره مسموح وفؽ القانوف أوباما الضميري: التظاىر ضدّ  

 اؿ ال واف عد اف الضميري المسوض اللاـ ل يةة الةوتيُ ال يا ا والمل وي وال اطؽ با ـ  :ملا - بيت لحـ
أم اف زيارةُ  أوبامااألم ية الس  طي يةا إف األمف الس  طي ا لف يةول  حرا ة الرةيس األمريما باراؾ  األت زة

ل ضسة بلد أياـا وذلؾ موف الحرا ة األول  وال صيقة لُ ها حرا ة أمريمية وأف هذا ال ظاـ مةبس لد  
 األمريمييف فا زيارات رةي  ـ لمؿ دوؿ اللالـ وليس لس  طيف فقط.

ال واف الضميري تافت ختؿ حواره ل بر امج الة سزيو ا "أممر مف  ؤاؿ" حيث أشار الضميري أف  أ واؿ
األت زة األم ية ليس لدي ا ةساصيؿ أي خطة أم ية لزيارة أوباما وأف دور األمف الس  طي ا  يموف محدودا ا 

 ومدي ة راـ اهلل. ل ضسة ال ربية أوباماومقةصرا  ع   الة  يؽ مس األمف األمريما أم اف دخوؿ 
ا أوضح أف أوباماوحوؿ ةلامؿ األت زة األم ية مس المظاهرات الةا دعت إلي ا بلض الت ات ضد زيارة 

حرية الةلبير ال  ما ممسولة ل قياـ ب ي احةتاج مف ختؿ اإلشلار أو الط ب بح ب القوا يف مؤمدا أف 
 أو  يره م موح وفؽ القا وف. أوباماالةظاهر ضد 
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 ؽ بالم سات الشاةمة فا الحوار بيف فةح وحماس بيف الضميري أف الم ؼ األم ا  يموف أ  ؿ وفيما يةل
م سات المصالحة إذا خرج عف إطار المحاصصة والم البة ال يا ية موف الحالة األم ية مشرعة  بؿ فوز 

ف ا الذي يحظر ع   الم ة بيعاـ  حماس با ةخابات المت س الةشريلا ضمف القا وف ر ـ 
 لألت زة األم ية الةحزب ألي فصيؿ.

ب د ية لقوات األمف الوط ا بم ا بة  وبخصوص ما ةداولةُ و اةؿ اإلعتـ عف  ماح إ راةيؿ بدخوؿ 
زيارة اوباماا رد الضميري ب ف هذا الخبر  ير صحيح وا  راةيؿ ليس ل ا مص حة فا ذلؾا وهذا يةبيف مف 

لةا ةبرعت ب ا رو يا وم دا ومصر والدوؿ الصديقة ومصادرة تزف ختؿ حتزها ل ا تت الت دا والملدات ا
 مبير م  ا مةحديا اف ةموف إ راةيؿ  د  محت بدخوؿ "فشقة".

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 
 القادـ مايوأيار/ القرضاوي يعد بزيارة غزة مطمع إسماعيؿ رضواف:  

ة فا األ بوع األوؿ مف ش ر مايو القادـ, وذلؾ وعد الشيخ اللتمة د. يو ؼ القرضاوي بزيارة  طاع  ز 
 ختؿ لقاةُ وزير األو اؼ والشةوف الدي ية د. إ ماعيؿ رضواف فا اللاصمة القطرية الدوحة.

بدوره ا ةلرض رضواف ايعةدافات الم ةمرة الةا ةةلرض ل ا مدي ة القدس ع   يد ايحةتؿ اإل راةي ا 
 ووضس اؿ اللالـ عف الخطر المحدؽ بالم تد األ ص  المبارؾ.واي ة امات الةا يرةمب ا فا ضؿ ا ش 

الشيخ القرضاوي فا صورة األوضاع الخطيرة الةا ةةلرض ل ا مدي ة القدس  ةيتة المخططات رضواف 
 الص يو ية المةواص ة والمم  تة الرامية إل  ة ويد المدي ة وهدـ الم تد األ ص .

 //فمسطيف أوف اليف، 
 
": مسؤوؿ فمسطيني كبير يوجو تعميمًا لجميع الفصائؿ بعدـ التدخؿ بالشأف المبناني"العرب الي   ـو

لزاميا  إل  تميس السصاةؿ بلدـ الةدّخؿ فا أي : عماد الدبؾ وّتُ م ةوؿ ف  طي ا مبير ةلميما  مباشرا  وا 
 صراع داخ ا لب ا ا  يا يا  ماف أو  ير  يا ا.

، عماف،   //العرب اليـو
 

 في الخارج يتطمعوف لمعودة القريبة إلى ديارىـ الفمسطينيأبناء الشعب  مشعؿ: 10
ا وممّيز اا  الدوحة:  اؿ رةيس الممةب ال يا ا لحرمة حماس خالد مشلؿ: إف دولة  طر للبت دور ا واضح 

ا ا ةم اةيًّا فا م اصرة ا ودعم ا ل قضية الس  طي يةا وةتّ د ذلؾ الدور وال موذج مف خت ؿ ومم ت  موذت 
الزيارة الةا  اـ ب ا الشيخ حمد بف خ يسة آؿ ما ا أمير البتد لقطاع  زة م ّوؿ زعيـ عربا يم ر الحصار 

 عف القطاع.
و اؿ مشلؿ ختؿ زيارة وزير األو اؼ والشؤوف الدي ية فا الحمومة المقالة د. إ ماعيؿ رضواف لُ فا 

لب الس  طي ا ُة اهـ فا الةخسيؼ مف ملا اة الدوحة: إف موا ؼ  طر وع   رأ  ا  مو ألمير الداعـ ل ش
أب اف شلب اا وةزيد مف صموده. ملرب ا عف شمره با ـ مؿ أب اف الشلب الس  طي ا فا الداخؿ والخارج لقطر 

 وأميرها وحمومة ا.
وأوضح مشلؿ أف أب اف الشلب الس  طي ا فا الخارج يةط لوف ل لودة القريبة إل  ديارهـا وهـ يحم وف هـ 

 ف والقدس واأل ر  ويليشوف مس أه  ـ فا الداخؿ فا ال ّراف والضّراف.ف  طي
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 14/3/2013الراية، الدوحة، 
 

 عممية رفحبمف حماس  ضموع عناصرو  فمسطينييف بمصر سبعةينفي اعتقاؿ  أبو مرزوؽ 11
ع   صحسةُ الر مية ع    مو   أبو مرزوؽ  اةب رةيس الممةب ال يا ا لحرمة حماس الدمةورا ة مر 

ا ا ةمرار و اةؿ اإلعتـ المصرية فا ةشويُ صورة الس  طي ييفا بلد زعم ا 13/3/2013بوؾ،  فيس
  بض األت زة األم ية المصريةا ع    بلة ف  طي ييف بحوزة ـ خراةط مصرية.

وا ة تف أبو مرزوؽ فا ةصريح  شرها عبر موا س الةواصؿ ايتةماعا " في بوؾ"ا محاويت اإلصرار مف 
ؿ اإلعتـ المصريةا مف زج ا ـ الس  طي ا فا الصراعات الداخ ية فا مصرا مؤمدا  أف  بؿ بلض و اة

 الس  طي ييف أبرياف مف هذه الة ـ.
يشار إل  أف و اةؿ إعتـ مصريةا زعمت  بض ال  طات المصرية ع    بلة ف  طي ييف فا مطار 

ا مصرا وادعت أ  ـ ما وا  د دخ وا القاهرةا  ادميف مف  ورياا وبحوزة ـ خراةط لم شآت وم اطؽ حيوية ف
 إل  مصر مف  زة عبر األ ساؽ.

وأوضح أبو مرزوؽ ةواصؿ حرمةُ مس الت ات األم ية المل يةا  افيا  وتود أي عت ة ل س  طي ييف ال بلة 
 بما روتةُ و اةؿ اإلعتـ المصرية.

 وةوت وا إل   وريا.وأمد أف ال بلة ف  طي ييف دخ وا األراضا المصرية بصورة شرعية و  يمةا 
لملارضة ا   الس  طي ية  و اؿ أبو مرزوؽ " مف الملروؼ أف  وريا ي ةلةرؼ بتواز ال  طة الوط ية

 الر مية يةساؽ أو  وا وةخةـ ال  طات ال ورية ع   التواز الس  طي ا فا ور ة تا بية".
أمدت ل ا أف دخوؿ الس  طي ييف  المصرية فا مطار القاهرة الةا  وأضاؼ" هذا ما ةلرفُ ال  طات األم ية

 ماف بصورة   يمة وشرعية" .  ال بلة إل  مصر مف  زة
وةابس أبو مرزوؽ "حقيقة الموضوع أف التوازات فا مطار القاهرة ع دما لـ ةتد أخةاما ا أدخ وها إل   ورية 

أورا  ـ  بلد ال ؤاؿ عف ت ة  دـو أصحاب اا وعرض ـ ع   ت از األمف الوط ا الذ   رعاف ما وتد
   يمة و رر ال ماح ل ـ بالةوتُ واللودة إل   طاع  زة ".

وهو إتراف   تر  في ا عرض الس  طي ييف ال بلة ع   الت ات األم ية المل ية  ال حظة الةا  وبّيف أ ُ فا 
روةي ا يةخذا ا ط قت بلض و اةؿ اإلعتـ المصريةا وخ قت موتة مف األماذيب حوؿ دخول ـ مف األ ساؽ 

 حيوية فا مصر.  حدمت ب  ُ تر  اللمور بحوزة ـ ع   خراةط ألمامف وم شآتو ة
 اشد فيُ و اةؿ اإلعتـ تميل اا الةد يؽ فا أخبارها والةو ؼ عف  شر ما ي ئ   ووتُ أبو مرزوؽ  داف  

 ل شلب الس  طي اا وعدـ زرع السة ة بي ُ وبيف الشلب المصري.
 يؿ أ ُ تر    ة الدولا أفرتت عف الس  طي ييف ال بلة الذيفوما ت   طات األمف الوط ا بمطار القاهر 

م سذ رفح   ضبط ـ بخطط أم ية بالمطار, و امت   طات التوازات بةرحي  ـ و ط حرا ة أم ية مشددة إل
 البري ةم يد ا للبورهـ  طاع  زة.

رزوؽا  س  أبو ما أف تريشة  قت  عف مرا   ا ها ا 14/3/2013اليـو السابع، القاىرة، وأضافت 
 ةؿ الت ود المصرييف ع   الحدود  فااية امات الموت ة لحرمة حماس و يادات مةاةب الق اـ بالةورط 

اإلعتـ  فاإطار حم ة األماذيب الموت ة ضد حماس  فاالمصريةا مؤمدا أف ة ؾ اية امات ة ة  
 لدؽ األ افيف وبيف حماس ومصر. المصري



 
 
 

 

 

           40ص                                    1798العدد:                44/3/1043الخميس  التاريخ:

عارية مف الصحة وي يوتد دليؿ واحد  الل مريت ة لحماس وت اح ا وأمد أبو مرزوؽ أف اية امات المو 
ةصريحات خاصة لػ"اليوـ ال ابس"ا إف مبادئ وموابت حماس ي يممف أف ةحيد ع  ا  فاع   صحة اا و اؿ 

الس  طي يةا فسذا ماف ي يممف  األراضاوع   رأس ة ؾ المبادئ عدـ  قؿ ملرمة ا ومقاومة ا خارج 
 مصر ع   حدودها. فاارج ف  طيف فميؼ ل ا أف   ة دؼ أشقاف ا ا ة داؼ اللدو خ

مف  امت بتريمة رفح لـ يصدر  هاةـ ةداول ا ع   أ  ا  الةاوأوضح أبو مرزوؽ أف أ ماف  يادات الق اـ 
بالق اـ ماف محبو ا وخرج و ت  القياديأحماـا مما روتت و اةؿ اإلعتـا مما أف أيمف  وفؿ  أيضدها 

 أحماـ بالبرافة ولـ يةـ اإلفراج ع ُ و ت ال ظاـ ال ابؽ. 3ة صدر لُ المورة المصري
وأشار أبو مرزوؽ إل  أ ُ م ذ و ت و وع تريمة رفح ع   الحدود المصرية وحماس أع  ت مو س ا بسدا ة 

 زة  امت بالة  يؽ مس األت زة  فاا مضيسا: أف حمومة حماس المصريالتريمة وأب  ت ةلازي ا ل شلب 
لمصرية لمحاولة المشؼ عف متب ات التريمة والمةورطيف في اا فميؼ يممف أف ةموف حماس األم ية ا

 الو ت ذاةُ. فاالتريمة وةقوـ بالة  يؽ مس الم ةوليف المصرييف  فامة مة وةحقؽ 
وأمد أبو مرزوؽ أف اللت ة بيف  يادة الحرمة و يادات المخابرات المصرية والحمومة المصرية مةواص ة 

يوـ مف األياـا  فاملرمة واحدة أف يمو ا خصميف  فاةـا و اؿا ي يممف لشلبيف اخة ط دماؤهـ بشمؿ دا
  سس الةو يت. فاوما يمس مصر مف  وف يمس  زة  اي ةراةيتاعمق ا  هاألف مصر ةظؿ 

وأضاؼ أبو مرزوؽا أف اإلشاعات ودؽ األ افيف بيف الشلبيف تريمة مةمام ة األرماف والحرمة  ةمشؼ 
 ا عمف يقؼ خ س ا. ريب
 

 تخشياف نقؿ المقاومة إلى الضفة  "إسرائيؿ"كا ويعطمت المصالحة وأمر  أوباماأبو مرزوؽ: زيارة  12
مو   أبو مرزوؽ لػ « حماس» اؿ  اةب رةيس الممةب ال يا ا لحرمة : تي اف الح ي ا  –القاهرة 

ا مضيسا  أف اإلدارة األميرمية ا إف زيارة الرةيس باراؾ أوباما ل م طقة عط ت م ؼ المصالحة«الحياة»
ةح با  ألف ةموف ل ذه ال قافات ا لما ات « حماس» صحت ال  طة الس  طي ية بة تيؿ عقد لقافات مس 

   بية ع   زيارة أوباما.
فا الحوارا عضو لت ة ا المرمزية عزاـ « فةح»وع   صليد األزمة األخيرة الةا ترت بيف رةيس وفد حرمة 

عزيز دويؾ الذي أد  إل  إرتاف « حماس»لمت س الةشريلا القيادي البارز فا األحمد وبيف رةيس ا
فلت ةـ ة تيؿ ايتةماع بط ب مف تا ب ا ب بب المت  ات الةا دارت بيف »اتةماع فا القاهرةا أتاب: 

دويؾ واألحمدا لمف األمر ةـ إ  اؤها وماف مف المسةرض ةحديد موعد لقافا لمفا مما ذمرتا تر  ة خير 
 «.ل قاف إل  ما بلد زيارة أوباماا

واعةبر أف ةشميؿ الحمومة هو ع واف إل  اف اي ق اـا أل  ا ع واف وحدة المؤ  ات الس  طي يةا وع دما 
ُةشمؿ فذلؾ يل ا أف الشلب الس  طي ا ا ةرد وحدةُا مشددا  ع   أف ذلؾ لف يةحقؽ إي بةحييد الةدختت 

ةتاهؿ المو سيف األميرما واإل راةي ا وا لما  ما ال  با ع   ي يممف إ مار أو »الخارتيةا و اؿ: 
اإلدارة األميرمية ةض ط ع   ال  طة »وةابس أف «. المصالحة... خشية مف  قؿ المقاومة إل  الضسة ال ربية

وةحذر مف أف مشارمة حماس فا ال ظاـ ال يا ا الس  طي ا  ةم س الملو ة األميرمية... ما يل ا أيضا 
األميرميوف يض طوف ع   ال  طة مف »و اؿ: «. حيف مف الوفاف بسلةزاماة ـ المالية ةتاه ال  طةم س الما 

 «.أتؿ م س ا ةرداد ال حمة الس  طي ية
 14/3/2013الحياة، لندف، 
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 "سرائيؿ"إبحكومة ال تعارض السالـ مع  االلتزاـعدـ معارضة واشنطف لممصالحة شرط تؤكد فتح  13

ت حرمة فةح ايربلاف باف ادارة الرةيس ايمريما باراؾ اوباما ي ةلارض ة سيذ وليد عوض: امد-راـ اهلل 
اةساؽ المصالحة الس  طي ية ع   ارض لوا س ما دامت السصاةؿ الس  طي ية م ةزمة بحمومة ف  طي ية ي 

 ةلارض ةحقيؽ ال تـ مس ا راةيؿ.
الس  طي ية  لإلذاعةرمة حماسا م وها وتاف ذلؾ ع   ل اف عزاـ ايحمد م ؤوؿ وفد الحرمة ل حوار مس ح

 الر مية 
وشدد األحمد ع   اف ه اؾ مو ؼ اميرما تديد بش ف المصالحة الس  طي ية وعدـ ملارضة ا مف  بؿ 
واش طف اذا ما الةزمت السصاةؿ الس  طي ية فا اطار حمومة ف  طي ية ي ةلارض ال تـ مس ا راةيؿا م وها 

لتديد أوضحُ أوباما ختؿ لقاةُ مس زعماف التالية الي ودية مؤخراا ع دما ال  اف ذلؾ المو ؼ ايمريما ا
 إطار حمومة ي ةلارض ال تـ". فا اؿ "واش طف ي ةلارض وحدة السصاةؿ الس  طي ية 

وتُ المصالحةا لمف اصرار فةح بقيادة الرةيس  فاو بُ األحمد إل  أف واش طف بالسلؿ ما ت ةضس اللرا يؿ 
الطريؽ  حو ا  اف اي ق اـ الداخ ا دفل ا ل ةراتس عف عر  ة ا ل مصالحة  فا المضا محمود عباس ع  

 الس  طي ية.
 . اؿ ايحمد" إ ُ لـ يةـ ةحديد أ  مواعيد تديدة ل قاف مس حرمة حماس" بش ف م ؼ المصالحة الوط يةو 

 14/3/2013القدس العربي، لندف، 
 

 ح سيدخؿ لغزةمعطمة والسال الفمسطينية البردويؿ: المصالحة 14
أمد ال اةب بالمت س الةشريلا الس  طي ا و القيادي بحرمة حماسا د. صتح البردويؿا أف المصالحة 
الس  طي ية عط ت مف  بؿ   طة راـ اهلل عقب عـز الرةيس األمريما أوباما زيارة الم طقة ختؿ السةرة 

 المقب ة .
 بتاملة األ ص  بخاف يو س.تاف ذلؾ ختؿ  دوة  يا ية  ظمة ا المة ة اإل تمية 

ايةساؽ ع   أ  ب ةـ وأضاؼ البردويؿ أ ُ ختؿ ت  ات الحوار األخيرة فا القاهرة وعواصـ عربية أخر  
ال قاط اللالقة بيف فةح وحماس ممؿ الحمومة واي ةخابات وم ظمة الةحرير والحريات وبقيت بلض 

 افية لحال ا.اإلشماليات فا الم ؼ األم ا ةحةاج لبلض الت  ات اإلض
وفيما يخص م ظمة الةحرير و بؿ اصتح ا أمد البردويؿ أف الم ظمة بوضل ا الحالا ةحةاج إلعادة 
صيا ة مف تديد وفؽ رؤية وط ية ف  طي ية حة  ةصبح المرتلية ال يا ية ل شلب الس  طي ا ويتب أف 

 ةظـ مافة األطراؼ ال يا ية ع   ال احة الس  طي ية.
مو ؼ حرمةُ مف دخوؿ ال تح لقطاع  زة ليس تريمة ا وفا الو ت  س ُ ي يممف  وشدد البردويؿ ع  

 ألي طرؼ فا اللالـ م لُ و ي ةمر ر ـ مؿ الظروؼ.
 13/3/2013، فمسطيف أوف اليف

 
 لمسمطة بالتحريض عمييا في مصر حماسفتح ترفض اتيامات  15

حرمة "حماس" فا اإلعتـ المصري راـ اهلل:  ست حرمة "فةح" اية امات بالو وؼ وراف ةشويُ صورة 
 ومحاولة الو يلة بي  ا وبيف الشلب المصري.
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وأمدت الحرمة فا ةصريح صحسا صادر عف مسوضية اإلعتـ والمقافة فا "فةح"ا ع   أف "الحؿ يممف 
بس  اف اي ق اـ وليس فا هذه اية امات الةا مف ش   ا اإل افة لمصدا ية شلب ا والة مير ع   عت ةُ 

 شقيقة مصر".بال
 14/3/2013قدس برس، 

 
 التخطيط ليجمات "وساـ شرؼ"ب اإلسرائيمي لموزير حماد االحتالؿيحيى موسى: اتياـ  16

اعةبر القيادي البارز فا حرمة "حماس" يحي  مو   أف اة اـ ايحةتؿ اإل راةي ا : محمد تا ر - زة
 شرؼ". لوزير الداخ ية فةحا حماد بالةخطيط ل تمات ضد أهداف ا "و اـ

و اؿ مو   فا ةصريح لػ"ف  طيف أوف ييف"ا األربلافا أف ذلؾ الو اـ ةم ح ل متاهد الذي ي ل  داةما  
 إلطتؽ  راح األ ر  الس  طي ييف الذيف أمضوا زهرة شباب ـ فا ال توف اإل راةي ا.

ومة فةحا حماد وما ت صحيسة "يديلوت احر وت" اللبرية األربلافا  د  الت إف وزير الداخ ية فا الحم
 مة ـ بقضايا ةخطيط هتمات ضد أهداؼ ا راةي ية.

14/3/2013فمسطيف أوف اليف،   
 

 بالتخطيط لتنفيذ عمميات في الضفة في حكومة ىنية الداخمية"الشاباؾ" يتيـ وزير  47

بػػالةخطيط ي شػػطة  ه يػػة فػػا  ػػزة ػػػ د ب أ: اة مػػت إ ػػراةيؿ ايربلػػاف اعضػػاف بػػارزيف فػػا حمومػػة  ةػػؿ ابيػػب
 ابية' فا ا ة اؾ ل ةساهمات الةا ةـ الةوصؿ الي ا عقب عم ية عمود ال حاب.'اره

و الت مصادر أم ية 'بلض ايعضاف البارزيف فا حمومة حماس فا  طاع  زة بيػ  ـ وزيػر الداخ يػة فةحػا 
حمػػػاد ضػػػاللوف فػػػا الةخطػػػيط يرةمػػػاب اعةػػػدافات خطيػػػرة ضػػػد إ ػػػراةيؿ فػػػا ا ة ػػػاؾ ل قػػػاط الةسػػػاهـ الةػػػا ةػػػـ 

واشارت ايذاعة اإل راةي ية ال  ا ُ ةبيف مف الةحقيقات مس  إلي ا فا أعقاب عم ية عامود ال حاب'. الةوصؿ
عػػدد مػػف الملةق ػػيف أف حمػػاس  ػػد ممسػػت خػػتؿ األشػػ ر األخيػػرة ت ودهػػا لة سيػػذ اعةػػدافات ا ةحاريػػة وعم يػػات 

 اخةطاؼ مف ختؿ ةلبةة  شطاف فا الضسة ال ربية.
اؼ متموعػػة فػػا الضػػسة ال ربيػػة خططػػت لة سيػػذ اعةػػدافات بمػػا فػػا ذلػػؾ وضػػس واضػػافت ا ػػُ ةػػـ مػػؤخرا  امةشػػ

طػتؽ صػواريخ. وةابلػت اف  يػاـ ات ػزة ايمػف باعةقػاؿ  عبوات  ا سة واخةطاؼ ت دي أو م ةوطف وا  ةاج وا 
 أعضاف المتموعة حاؿ دوف ة سيذ هذه ايعماؿ.

مةسترات احبطة ػا  رط فا محاويت لة ريبواع ف ت ازاألمف الداخ ا )الشيف بيت ( اإل راةي ا اف حماد مةو 
 ات زة ايمف.

 44/3/1043، القدس العربي، لندف
 
 
 

 تتخوؼ مف بعثة لجنوب أفريقيا لمتحقؽ في نظاـ الفصؿ العنصري اإلسرائيمي "إسرائيؿ" 48
مشػػػست صػػػحيسة "ملػػػاريؼ" أمػػػسا عػػػف مخػػػاوؼ فػػػا أو ػػػاط الحمومػػػة اإل ػػػراةي ية مػػػف بلمػػػة ةقصػػػا حقػػػاةؽ 

ت وب أفريقيا إل  إ راةيؿ وم اطؽ ال  طة الس  طي ية. وة بس المخاوؼ أ ا ا  مػف أف يػ تـ   ةر   ا حمومة
عف هذه البلمة ةقرير يؤمد طابس الةسر ة الل صرية فا ةصرفات إ ػراةيؿ ةتػاه الس  ػطي ييف. وةقػوؿ الخارتيػة 
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ف ال ػدؼ الحقيقػا مػف الزيػارة اإل راةي ية إف حمومػة ت ػوب أفريقيػا بػيف الحمومػات األشػد ا ةقػادا  إل ػراةيؿا وأ
ليس ةقصا أ باب التمود فا اللم ية ال يا يةا وا  ما إصدار ةقرير يؤيد اية امات با ة اج إ راةيؿ  يا ػة 

 ةسر ة ع صرية فا الضسة ال ربية المحة ة.
مط ػس ع ػ  الزيػػارةا أشػار إلػ  أف "هػذه ال ت ػة ةػ ةا مػس أت ػدة محػػددة  يا ػا و ق ػت "ملػاريؼ" عػف مصػدر 

 ػػبقا  وصػػريحة. يممػػف القػػوؿ إف ةقريرهػػا ممةػػوب م ػػذ ا ف. فػػا ت ػػوب أفريقيػػاا ذ ػػب الطريػػؽ الم ػػدود فػػا م
الم يرة ال يا ية ي ق  دوما  ع   إ راةيؿ". وفا إ راةيؿ يقدروف بػ ف أعضػاف البلمػة  يمر ػوف ملظػـ و ػة ـ 

الطريقة  ػيلرض ع ػي ـ بشػمؿ شػبُ لزيارة ال  طة الس  طي ية ول قافات مس م ظمات ي ارية إ راةي ية. وب ذه 
 حصري الرواية الس  طي ية.

 44/3/1043، السفير، بيروت

 
 نتنياىو يتوصؿ إلى اتفاؽ ائتالفي لتشكيؿ حكومتو ..قدـ تنازالت في المحظة األخيرة 49

ةػػػؿ أبيػػػب: أ  ػػػ  رةػػػيس الػػػوزراف اإل ػػػراةي ا المم ػػػؼا ب يػػػاميف  ة يػػػاهوا مشػػػاوراةُ لةشػػػميؿ حمومةػػػُ التديػػػدة 
ؿ إلػػ  اةسػػاؽ اةةتفػػا تديػػدا بلػػد أف  ػػدـ المزيػػد مػػف الة ػػازيت لصػػالح ح ساةػػُ التػػدد. و ػػد مػػاف خاةمػػة وةوصػػ

الت ػػػود اتةمػػػاع متمػػػاا مػػػس رةػػػيس حػػػزب "يوتػػػد م ػػػةقبؿ" يػػػاةير لبيػػػدا ورةػػػيس حػػػزب الم ػػػةوط يف "البيػػػت 
 ةةتفا.الي ودي"  سةالا بي يتا حة  م ةصؼ ال يؿا يسةرض أ ُ تاف لربط آخر خيوط ايةساؽ اي

 اةبػا يمم ػوف خم ػة أحػزابا هػا إضػافة إلػ  حزبػا بي يػت ولبيػدا  87وفا هػذه الحالػةا يمػوف ايةػةتؼ مػف 
"ال يمود" برةا ة ب ياميف  ة ياهوا و"إ راةيؿ بية ػا" برةا ػة أفي ػدور ليبرمػافا و"الحرمػة" برةا ػة ة ػيبا ليس ػا. 

ا ػة شػاؤوؿ موفػازا ع مػا ب  ػُ أصػبح حزبػا صػ يرا ولـ يمف واضحا ما إذا ا ضػـ لتةػةتؼ حػزب "مػديما" برة
ي ود أولمرت(.  مف  اةبيف فقط )بلد أف ماف حزبا حامما فا زمف آرةيؿ شاروف وا 

وما ت المساوضات بيف األحزاب  د ش دت عدة أزماتا ب  ت أوت ا صباح أمس ع دما أصدر  ة ياهو بيا ا 
. وهػػدد بػػ ف يباشػػر مساوضػػات مػػس األحػػزاب الدي يػػةا  ػػاؿ فيػػُ إف لبيػػد يحػػاوؿ ةلتيػػزه بمطالبػػُ  يػػر المحػػدودة

أو  10التاهزة عم يا لت ضماـ إل  حمومةُ. وماف لبيد  د أع ف إصراره ع   أف يةق ص حتـ الحمومة إل  
وزيػػرا حاليػا( وع ػػ  أف يحصػؿ حزبػػُ ع ػ  وزارةػػا الةل ػيـ والداخ يػػة.  30وزيػرا فػا أ صػػ  حػد )بػػدي مػف  14

أع ػػف عػػف الةوصػػؿ إلػػ  حػػؿ و ػػطا ةراتػػس بموتبػػُ  ة يػػاهو عػػف ةم ػػمُ بػػوزارة  وفػػا آخػػر لحظػػة فػػا الم ػػافا
الةل يـ ليةويها مةديف ملةدؿا البروف ور شاي بيروف مف حزب "يوتد م ةقبؿ"ا مقابؿ ة ازؿ هذا الحزب عف 

 وزارة الداخ ية لصالح "ال يمود".
 ودي"ا الذي ةوتُ إلػ  بيػت لبيػد وأ  لػُ وةبيف أف وراف هذا اي ةراح يقؼ  سةالا ب يت رةيس حزب "البيت الي

ب ي ية بب فا إها ات أمبر لرةيس الوزراف  ة ياهوا مؤمدا: "لف يةحمؿ  ة ياهو أممر مف ذلؾ و يةوتُ فلت 
إلػػ  األحػػزاب الدي يػػة". وح ػػب بلػػض المصػػادرا هػػدد بي يػػت ح يسػػُ لبيػػد بسػػض الشػػرامة بي  مػػاا الةػػا ما ػػت 

 هو. فا ة س. وهمذا بدأت األمور ةةدحرج مف تديد إل  األماـ.ال بب األ اس فا ة ازيت  ة يا
مقلػػدا مػػف  44بية ػػا"  يحصػػؿ ع ػػ   -وح ػػب اي ةراحػػات شػػبُ المةب ػػورة م ػػاف أمػػسا فػػسف ةحػػالؼ "ال يمػػود 

وزيػػرا( ويحصػػؿ ع ػػ  وزارةػػيف مبيػػرةيفا همػػا وزارةػػا  11وزيػػرا )ربمػػا ةرةسػػس فػػا آخػػر لحظػػة إلػػ   14متمػػوع 
بحيػػث يةػػول  موشػػيُ يل ػػوف وزارة الػػدفاعا بي مػػا يحػػةسظ  ة يػػاهو  س ػػُ بػػوزارة الخارتيػػة إلػػ  الػدفاع والخارتيػػةا 

ذا  حػػيف ةبػػت المحممػػة فػػا  ضػػية الس ػػاد اللالقػػة ألفي ػػدور ليبرمػػاف. فػػسذا ةبػػرأ مػػف الػػة ـ يلػػود إلػػ  الػػوزارةا وا 
 أديفا يليف وزير آخر مف حزبُ فا هذا الم صب.
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ويحصػػؿ حزبػػُ ع ػػ  مػػتث وزارات أخػػر ا بي مػػا يحصػػؿ بي يػػت ع ػػ  وزارة وأمػػا لبيػػد ف ػػيموف وزيػػرا ل ماليػػةا 
اي ةصػػاد والةتػػارة وشػػؤوف القػػدس ويحصػػؿ حزبػػُ ع ػػ  وزارةػػيف أخػػرييف. وةمػػوف ة ػػيبا لس ػػا وزيػػرة ل قضػػاف 

 وم ؤولة عف إدارة المساوضات ول ا وزير آخر هو وزير البيةة.
 44/3/1043، الشرؽ األوسط، لندف

 
  إلطالع أوباما عميياالدولي..  "إسرائيؿ"حديدية" في مطار الة قبال"منظومة  نصب  10

 صػػب م ظومػػة "  بػػة حديديػػة" المضػػادة  ية ػػررت ايت ػػزة ايم يػػة اإل ػػراةي : آمػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحة ػػة 
ل صواريخا فا مطار إ راةيؿ الدولاا الملروؼ با ـ "مطار بف  وريوف"او "مطار ال د"ا عشية زيارة الرةيس 

 يما باراؾ اوباماا ايربلاف المقبؿ.ايمر 
وي ةا هذا القرار ضمف الحم ة اي ةلراضيةا الةا  ػةقوـ ب ػا إ ػراةيؿ امػاـ الػرةيس ايميرمػاا اذ ا  ػا ةصػر 
ع   اطتع اوباما ع ػ  الم ظومػة الصػاروخيةا الةػا ةقػوؿ ا  ػا حققػت ا ةصػارا  مبيػرا  فػا حػرب  ػزة الما يػةا 

 ف عدـ صحة هذا الحديث.ع   ر ـ ما مشسةُ ايبحاث م
وفػػػا حػػػيف ذمػػػرت مصػػػادر إ ػػػراةي ية اف " صػػػب الم ظومػػػة ةػػػ ةا لحمايػػػة الػػػرةيس ايمريمػػػا" امػػػدت مصػػػادر 
 يا ػػية واعتميػػة اف " ػػرار  صػػب الم ظومػػة ذلػػؾ ب ػػبب الضػػ ط فػػا بر ػػامج زيػػارة الػػرةيس ايمريمػػا وعػػدـ 

ظومػةا فقػرر التػيش  صػب ا خصيصػا   درةُ ع   الوصوؿ ال  الت وب او الشػماؿا حيػث م صػوبة هػذه الم 
 فا المطار ليقوـ بزيارة اا بلد اي ةقباؿ الر ما لُ ه اؾ".

 44/3/1043، الحياة، لندف
 

 ةراؾ يؤكد تواصؿ تعاظـ قوة حزب اهلل وتفكؾ سورياب ..خالؿ حفؿ وداع أقيـ لو 14
 وةُا مقابؿ ةواصؿ ةقمؾ  راؾا إف حزب اهلل  يواصؿ ةلظيـا اؿ وزير األمف اإل راةي ا الم صرؼا اي ود ب

 ػػورياا فػػا حػػيف  ػػةبق  ايػػراف فػػا خ سيػػة المشػػ دا مشػػيرا الػػ  أف الشػػرؽ ايو ػػط  ػػيبق  بيةػػة صػػلبة أو ممػػا 
 "الييديش" لف ة قص ا المصاةبا ع   حد  ولُ.ػيقولوف ب
 راؾ تػػافت خػػتؿ حسػػؿ وداع أ ػػيـ لػػُا أمػػس ايربلػػاف فػػا تاملػػة بػػار إيػػتفا بلػػد أف ة تػػؿ ب ػػبباأ ػػواؿ بػػ

حادمػػة  ػػقوط المروحيػػةا وتػػر  بحضػػور رةػػيس الحمومػػة اإل ػػراةي ية ب يػػاميف  ة يػػاهو ورةػػيس المو ػػاد ةػػامير 
 باردو ورةيس "الشاباؾ" يوراـ موهف واللشرات مف رتايت األمف اإل راةي ا.

ف راؾ  ولُ ا ُ راض عف أداةػُ وا ػُ يةػرؾ حقيبػة األمػاصحيسة "هارةس"  ق ت فا مو ل ا ع   الشبمةا عف ب
 ب يد أمي ة ولد  مف هو  ادر ع   حم  اا فا إشارة ال  المرشح لختفةُا  اةبُ الت راؿ موشيُ يلالوف.

حيث ي ةوتد ا  لػة ال يا ػةا  الحضور ا ُ عرفُ ختؿ خدمةُ الل مريةا أماـرةيس الحمومة  ة ياهو وذمر 
ةػػ ميف امػػف مػػواط ا إ ػػراةيؿ  ع ػػ  حػػد  ولػػُا وا  مػػا عمػػت ملػػا خػػتؿ ةػػولا األخيػػر حقيبػػة األمػػف مػػف أتػػؿ

و تحػػػا خػػػتؿ ة ػػػؾ ال ػػػ وات فػػػا ةػػػوفير اي ػػػةقرار و"أحيا ػػػا اضػػػطرر ا الػػػ  ال تػػػوف الػػػ  السلػػػؿ ولمػػػف بػػػدوف 
"تلتلات" مم ما حدث فا عم ية "عامود ال حاب" وعم يات أخر  لػـ يل ػف ع  ػا"ا فػا اشػارة ع ػ  مػا يبػدو 

 وز وا ةيايت فا  وريا وايراف(.ال  )ضرب مص س الصواريخ فا ال وداف وعم يات موما د
ا لـ يبخت أيضا فا ا داؽ الم ػاف ع ػ  زا و اةد أرماف تيش ا بي ا  ا ةيزالرةيس اإل راةي ا شملوف بير أما 

ةل مت الممير ما  اف ومقاةد  ازا تةت أل وؿ لؾ شمراا بي ما  اؿ  ا ةبيريزحيث  اؿ لُ ا الوزير الم صرؼ
 لألرماف مف ةتربةؾ ومف شخصيةؾ.
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 44/3/1043، 48عرب 
 

 مؤتمر "األبارتيايد" بسبب  ليبرماف يطالب بسحب المقب األكاديمي مف محاضر فمسطيني 11
هاتـ وزير الخارتية اإل راةي ا الم ػةقيؿ أفي ػدور ليبرمػافا متموعػة مػف األ ػاةذة :  ظير مت ا - ةؿ أبيب

إ الػػة أحػػد المحاضػػريف الػػذيف  ظمػػوا "ا ودعػػا إلػػ  17التػػاملييف وال شػػطاف ال يا ػػييف اللػػرب مػػف "ف  ػػطي يا 
 مؤةمرا فا مدي ة ال اصرة اللربيةا أمسا حوؿ الةمييز الل صري واألبرة ايد ضد الس  طي ييف.

ومةػػب ليبرمػػاف ع ػػ  صػػسحةُ فػػا "فػػيس بػػوؾ"ا أمػػس: "يشػػارؾ المحاضػػر فػػا تاملػػة حيسػػاا الػػدمةور يو ػػؼ 
فػػا مدي ػػة ال اصػػرةا يحمػػؿ ع ػػواف )األبارة ايػػد  تبػػاريفا اليػػـو فػػا  ػػدوة لةشػػتيس الحظػػر الػػدولا ع ػػ  إ ػػراةيؿ

اإل ػػػراةي ا( ع مػػػا بػػػ ف دمةػػػور تبػػػاريف  ػػػيةحدث حػػػوؿ موضػػػوع الل صػػػرية داخػػػؿ حػػػدود الخػػػط األخضػػػر"ا 
وأضػػاؼ ليبرمػػاف: "ب ػػض ال ظػػر عػػف مػػؿ األ ػػبابا ولمتػػرد أ ػػُ لػػـ يس ػػـ مػػا مل ػػ  أف يقػػدـ محاضػػر عربػػا 

يؿا أر  مف الم ا ب  حب لقبُ األماديماا  اهيػؾ مػف ذلػؾا إ راةي ا محاضرة حوؿ )األبارة ايد( فا إ راة
دارة تاملػػػػة حيسػػػػا باللمػػػػؿ ضػػػػد تبػػػػاريف ومحاضػػػػريف آخػػػػريف أممالػػػػُ الػػػػذيف يقسػػػػوف  أطالػػػػب وزارة الملػػػػارؼ وا 

 ويشوهوف  ملة إ راةيؿا مما يتب و ؼ ةموي  ـ وو ؼ دفس ملاشاة ـ".
ع   صسحةُ فا "فيس بوؾ". وا ضػمت م ظمػة  وي   هتوـ ليبرماف ع   تباريف ردود فلؿ مؤيدة ومةطرفة

"إـ ةرة ػػو" اليمي يػػة المةطرفػػةا الةػػا يقودهػػا عضػػو الم ي ػػت عػػف ال يمػػود موشػػيُ فػػاي  يفا إلػػ  هػػذه الػػدعوةا 
و الت إف "هػؤيف اللػرب الػذيف يشػوهوف  ػملة إ ػراةيؿ يت بػوف أل س ػ ـ الةرحيػؿ ع  ػا. فػسذا مػا وا يػروف فػا 

 يطيقو  ػػػا ولػػػدي ـ  ػػػػدرات أماديميػػػةا ف مػػػاذا ي يرح ػػػوف ع  ػػػا وي ية ػػػازلوف عػػػػف إ ػػػراةيؿ دولػػػة )أبارة ايػػػد( ي
 ت  ية ـ في ا؟".

 44/3/1043الشرؽ األوسط، لندف، 
 

 العرب أسوأ ممارساتيا ضدّ  يعدّ .. وزحالقة "إسرائيؿ""األبارتيايد" في  مؤتمر ضدّ  13
الـ ول  ػ ة ال ػابلة ع ػ  الةػوالاا متموعػات  يا ػية مخة سػة فػا أ حػاف اللػ :  ظمػت ظيػر مت ػا - ةؿ أبيب

فلاليػػات "أ ػػبوع مقاومػػة األبارة ايػػد اإل ػػراةي ا"ا ل ةمقيػػؼ حػػوؿ  يا ػػات وممار ػػات إ ػػراةيؿ الل صػػرية الةػػا 
والشةاتا ولدعـ الحم ػة اللالميػة  4917و 4988ةؤمر ع   الشلب الس  طي ا بممو اةُ المتمة؛ فا أراضا 

المتةمػػس المػػد ا الس  ػػطي ا لمقاطلػػة إ ػػراةيؿ و ػػحب اي ػػةممارات م  ػػا لمقاطلػػة إ ػػراةيؿ الةػػا ة ػػة د ل ػػداف 
مدي ػة  80وفرض اللقوبات ع ي ا. و د ي ت فلاليػات األ ػبوع اهةمامػا وا ػلاا حيػث شػارمت في ػا أممػر مػف 

 مف تميس أ حاف اللالـ.
بارة ايػد(ا واللمػؿ ويقوؿ الم ظموف إف "فلاليػات األ ػبوع ةةرمػز ع ػ  ةصػوير وف ػـ إ ػراةيؿ بوصػس ا دولػة )أ

 ع   إ  اف الةواطؤ الدولا مس إ راةيؿا الذي يضسا الشرعية ع    ظاـ )األبارة ايد( اإل راةي ا".
وفا هذه ال  ةا ةقرر عقد فلاليات أ بوع مقاومة األبارة ايد اإل راةي ا ع   مد  أ بوعيف فا السةرة ما بيف 

 . 1043مارس )آذار(  14و 8
لقػةا رةػػيس حػػزب الةتمػػس الػوط اا إف ال ظػػاـ اإل ػػراةي ا هػػو  ظػاـ "مػػؼ اليػػد" الػػذي و ػاؿ الػػدمةور تمػػاؿ زحا

أ ا ػػُ دولػػة "ي وديػػة ديمقراطيػػة" فػػا الةلامػػؿ مػػس الي ػػودا "ويةسػػرع ع ػػُ خم ػػة أ ظمػػة:  ظػػاـ ةمييػػز ع صػػري 
ة ايػػد( ضػد وتػػود اللػػرب بالػداخؿا و ظػػاـ شػػبيُ )األبارة ايػػد( فػا الضػػسة ال ربيػػةا وهػػو أ ػوأ مػػف  ظػػاـ )األبار 

الذي ماف فا ت وب أفريقيا فا أ وأ فةراةُا ف و يةحمـ بحرمة ال اس ويضس الحػواتز ويق ػـ الضػسة. و ظػاـ 
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 ػػػتف فػػػا  ػػػزة وهػػػو "اخةػػػراع إ ػػػراةي ا" ة لػػػب بػػػُ إ ػػػراةيؿ دور ال ػػػّتاف ويتلػػػؿ الحصػػػار ع ػػػ   ػػػزة أطػػػوؿ 
فريػػد مػػف  وعػػُا يلةمػػد حصػػار فػػا الةػػاريخا و ظػػاـ مرمػػب وخػػاص بالقػػدسا وهػػو أيضػػا مػػف صػػ س إ ػػراةي اا 

الة ويدا واي ةلمارا والطردا والمصادرةا وهدـ البيوتا وال ظاـ المسػروض ع ػ  التتةػيف الس  ػطي ييف الػذي 
يم س التتئ مف اللودة لوط ُ. فسا ختصة ذلؾا ال ظاـ اإل راةي ا ي يحمػـ فقػط الي ػودا إ مػا يحمػـ أيضػا 

لبػػة ذميػػة ب   ػػا ديمقراطيػػة عبػػر الم ي ػػتا ولم  ػػا بػػالوا س ة ػػيطر الشػػلب الس  ػػطي اا فس ػػراةيؿ ةق ػػس اللػػالـ ب 
وة يمف ع   الس  طي ا فػا مػؿ أمػامف وتػوده. فال ظػاـ اإل ػراةي ا هػو مػف اللاة ػة  س ػ ا ل  ظػاـ فػا ت ػوب 
أفريقياا لم ُ أ وأا أل ُ  اـ ع   ة تير ملظـ شلب ا أيضا وليس فقط السصػؿ الل صػريا والسػرؽ بي  مػاا أف 

فا ت وب أفريقيا حاوؿ ا ة تؿ الموارد البشػرية فػا الحيػاة واللمػؿ والمصػا سا بي مػا ال ظػاـ ه ػا يريػد  ال ظاـ
 األرض وي يريد اإل  افا ح ب  يا ة )أممر ما يموف مف األرض وأ ؿ ما يموف مف اللرب(".

 44/3/1043، الشرؽ األوسط، لندف
 

 بسبب تورطو في سورية سياسياً  جداً  باحث إسرائيمي: حزب اهلل بات ضعيفاً  14
ال اصرة ػ زهير أ دراوس: رأ  الباحث اإل راةي اا يوراـ شساية را المةخصص فا شؤوف الة ظيمات الم ماة 
فا الدولة اللبرية باإلرهابيةا رأ  أف م ظمة حزب اهلل ال ب ا ية ةمر فا أزمة  يا ية عميقةا يفة ا إل  أف 

 يس ال وريا د. بشار األ د.هذه األزمة  ةةسا ـ مميرا بلد رحيؿ الرة
ولم ُ بالمقابؿ حذر ص اع القرار فا دولة ايحةتؿ مف القوة الل مرية ل ة ظيـ الشيلاا ع   حد وصسُا 
 اةت  إف حزب اهلل  يخوض الموات ة القادمة ضد الدولة اللبرية بشرا ة و ي ةلمؿ ةر ا ةُ ال اة ة مف 

 واح فا صسوؼ اإل راةي ييف فا اللمؽ.أتؿ إحداث أضرار مبيرة فا الممة مات واألر 
وأوضح الباحث اإل راةي ا أيضا أف ةورط حزب اهلل فا الحرب األه ية ب ورية م ت م ا  افرا بصورةُ 
داخؿ لب افا وةحديدا بلد اية امات الةا وت  ا ملارضوه فا الداخؿ ب  ُ يلمؿ ع   تر لب اف إل  الةورط 

القو  اإل تمية فا لب اف ة لب ها األخر  دورا هاما لدعـ فا الوحؿ ال وريا ع   الر ـ مف أف 
 الملارضة ال وريةا ولمف ةورط الحزب هو ةورط مؤ  اةا ومؤمر أممر بممير مف ملارضا ال ظاـ ب ب اف.

 44/3/1043، القدس العربي، لندف
 
 

 ةبينيـ طفالف في سوري فمسطينييفشيداء  سبعة 15
بلافا تراف ا ةمرار القصؼ ع   مخيمات التتةيف الس  طي ييف فا ف  طي ييفا اليوـ األر  8ا ةش د  : زة

  ذيسة ع   مخيـ خاف الشيح بريؼ دمشؽ. 100 ورياا حيث  تؿ  قوط  حو 
: إف الشاب عامر ح اا والطستف ضياف ويا ميف أحمد يا يفا  و الت مصادر خاصة لػ القدس دوت مـو

فيما أصيب عشرات اخروف تراف القصؼ الذي  ا ةش دوا تراف القصؼ الذي طاؿ مخيـ خاف الشيحا
 ةلرض لُ المخيـ ع   امةداد  اعات ال  ارا ما ة بب ايضا ب ضرار مبيرة فا الم ازؿ.

ف  طي ييف ا ةش دوا فا مخيـ اليرموؾا تراف القصؼ الذي ا ة دؼ المخيـ  3وأشارت المصادر إل  أف 
ومحمد ملما. فا حيف ا ةش د الشاب ح يف اليوـ ايربلافا وهـ: محمد أبو اللؿا وعتف ع يافا 

ال لديا تراف ا ة دفُ فا م طقة الخالدية فا حمصا وهو ف  طي ا مف  ماف مخيـ اللاةديف بمحافظة 
 حمص.

 43/3/1043، القدس، القدس
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 بإزالة األصفاد ووقؼ كؿ أشكاؿ المضايقاتاالستجابة لمطالبو العيساوي يجبر سجانيو عمى  16

يوما ا   طات ايحةتؿ ع    135أل ير  امر اللي اويا المضرب عف الطلاـ م ذ أتبر ا: امتد  محاف
ةحقيؽ مطالبُ بو ؼ ملام ةُ ال يةة فا الم ةشس ا بلد يوميف ع   إضرابُ عف الماف والمدعماتا ما 
أدخ ُ فا مرح ة تديدة مف الخطر ةمم ت فا وتود خ ؿ مبير فا عمؿ عض ة الق ب والم يةيف. وفا حديث 

يوـ أمس اةص ت با إدارة م ةشس  »تواد بولس «  ادي األ ير الس  طي ا»ا  اؿ محاما «ال سير» إل 
)مابتف(ا وط بت م ا الحضور لتطتع ع   ةطور خطير ع   وضس  امر )اللي اوي(ا حيث ةبيف أف 
 ت ده ةو ؼ عف إدرار البوؿ )ما يل ا ةلطؿ الم يةيف(ا فضت  عف وتود خ ؿ واضح فا عمؿ عض ة

دخوؿ »وأوضح أ ُ  ةيتة ذلؾ بال  بة لألطباف ها «.  اعة مف ةو سُ عف شرب الماف 17الق ب وذلؾ بلد 
 «.اللي اوي فا حالة  يبوبة فا أي لحظةا وأف ا ةمراره ع    يد الحياة م  لة و ت  صير
بيا ا  «  ادي األ ير»إي أف اللي اوي أصّر ع   مو سُ حة  خضلت   طات ايحةتؿ لمطالبُ. وأصدر 

ةمت اي ةتابة لمطالب  امر )اللي اوي( بسزالة األصساد مف  دميُا وو ؼ »فا و ت يحؽ  اؿ فيُ إ ُ 
مؿ أشماؿ المضايقات الةا ي بب ا ال تا وف... إي أ ُ بح ب األطباف يتب اي ةظار عدة  اعات ل ة مد 

أ ا لـ أةو ؼ »عف اللي اوي  ولُ  « ادي األ ير»و قؿ «. مف ا ةتابة األعضاف الداخ ية ل وضس التديد
 «.عف الماف حبا  فا الموت بؿ حبا  ل حياةا الحياة الةا يتب أف أعيش ا بمرامة وحرية

 44/3/1043، السفير، بيروت

 
يشؿ والنقب يبدؤوف إضرابات تصاعدية عف الطعاـ أسرىوزارة شؤوف األسرى:  17  نفحة وريموف وا 

عف وزارة شؤوف األ ر  والمحرريف أف أ ر   تف  سحة وريموف  "األياـ": أفاد ةقرير صادر -راـ اهلل 
وايشؿ وال قب بدؤوا إضرابات عف الطلاـ ةضام ية وةصاعدية ةضام ا مس األ ر  المضربيف عف الطلاـا 

 ومطالبة بةح يف شروط الحياة المليشية واإل  ا ية لأل ر .
األ ر  فا  تف  سحة أف الوضس فا و اؿ محاما وزارة األ ر    يـ أبو  وش الذي زار عددا مف 

ال تف مةوةر تدا مس اإلدارة ب بب  ياـ األ ر  بخطوات احةتاتية م ذ أ بوع باإلضراب عف الطلاـ أياـ 
 المتماف وال بتا وأف األ ر  وضلوا بر امتا  ضاليا م ةمرا حة  يةـ ةحقيؽ مطالب ـ.

زارة راما الل ما أف إضرابات األ ر  ة ةا مف و اؿ اي ير أمتد مب ا الملةقؿ فا  تف ايشؿ لمحاما الو 
خراج با ا الملزوليف وخصوصا 1041اتؿ ة سيذ ما اةسؽ ع يُ فا إضراب اللاـ الماضا  ي اف  ا وا 

 األ يريف عوض الصليدي وضرار أبو  ي ا وةح يف ظروؼ وحياة األ ر  وةطبيؽ مافة اي ةحقا ات.
و اؿ فا حاؿ لـ ة ةتب إدارة ال توف لمطالب  10/3/1043و اؿ أف هذه الخطوات  وؼ ة ةمر حة  

األ ر  فسف هذه الخطوات  وؼ ةةصاعد وصوي إل  إضراب ال خبة والذي  ية س بشمؿ ةدريتا واحةماؿ 
 و يةـ ةصليد الخطوات بلد ذلؾ. 48/1/1043أف يموف ذلؾ  بؿ 

 44/3/1043، األياـ، راـ اهلل
 

  بعد النقؿ "التعسفي" لألسرى  "شطو" مركز "أسرى": االحتالؿ يعيد افتتاح معتقؿ 18
أمد مرمز "أ ر  ف  طيف" ل درا اتا أف   طات ايحةتؿ  امت أمس بسعاده أ ر  ملةقؿ "شطُ" راـ اهلل: 

 أ يرا. 410شماؿ ف  طيف المحة ةا إل  أ  اـ ال تف مرة أخر ا وعددهـ 
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تؿ ما ت  د  ق ت مافة أ ر  ( أف   طات ايحة43/3وأوضح بياف صدر عف المرمز اليوـ األربلاف )
بحتة   ملةقؿ "شطُ" إل  ملةقؿ "ت بوع" فا الخامس مف الش ر التاريا وأب  ت األ ر  أف الملةقؿ م  ؽ

و امت بسعادة األ ر  الذيف ةـ  ق  ـ إل  ملةقؿ شطُ مرة  إتراف صيا ة لأل  اـا مـ عادت أمس )المتماف(
تؿ "ةةخذ مف  يا ة  قؿ األ ر  و ي ة ل ةضييؽ والةلذيب وأشار مرمز "أ ر " إل    طات ايحة أخر .

والض ط ال س ا ع   األ ير وذويُ فا  سس الو تا حيث يحةاج األهؿ للدة ش ور لزيارة اب  ـ فا الملةقؿ 
التديد الذي ةـ  ق ُ إليُا هذا إضافة إل  أف ايحةتؿ يةلمد  قؿ األ ر  إل  ملةقتت بليدة تدا  عف 

   ومشقةُ". تة ـ حة  يةمبد األهؿ ع اف ال سرأمامف  مف عاة
 43/3/1043قدس برس، 

 
  جزء مف مخطط تقسيمو "ألقصىػ"رائد صالح لػ"قدس برس": االقتحامات المتكررة ل 19

ا 4917: حذر الشيخ راةد صتحا رةيس الحرمة اإل تمية فا األراضا الس  طي ية المحة ة عاـ أـ السحـ
"يخطط لةصليد عدوا ُ ع   مدي ة القدس بشمؿ عاـ والم تد األ ص  بشمؿ مف أف ايحةتؿ اإل راةي ا 

 خاص".
و اؿ فا ةصريحات خاصة لػ " دس برس": "إف ايحةتؿ يطمح مف ختؿ الةصليدات الةا يش دها الم تد 
األ ص  المبارؾ فا المرح ة الراه ة وازدياد وةيرة اي ةحامات الةا  امت ب ا شخصيات ورموز  يا ية 

ي ية إ راةي يةا إل  تا ب الدعوات المممسة لمخطط ةق يـ األ ص  وةمريس حّيز مبير لُ فا الحمتت ود
اي ةخابية األخيرةا إل  ةحقيؽ هدؼ مرح ا وهو ةمميؼ اي ةحامات اإل راةي ية ل م تد وا  امة طقوس 

بةق يـ لأل ص ا مما ة مودية مس هذه اي ةحاماتا حة  يب ا ع   ذلؾ فا الم ةقبؿ المطالبة الباط ة 
 فرض ممؿ هذا الةق يـ الباطؿ ع   الم تد اإلبراهيما فا الخ يؿ".

 44/3/1043قدس برس، 
 

 زيارة المدينة والمسجد األقصى لغير الفمسطينييف تحـرمفتي القدس ينتقد فتوى  30
رابطة ع ماف  ا ةقد مسةا القدس والديار المقد ة الشيخ محمد ح يف فةو  أصدرة ا : )شي خوا( - راـ اهلل

ف  طيف فا  طاع  زة اليوـ )األربلاف(ا ةحـر زيارة الم تد األ ص  والقدس ل ير الس  طي ييف بة شيرة 
واعةبر ح يف فا ةصريح لومالة أ باف ))شي خوا((ا أف فةاو  ةحريـ الزيارات ل قدس "اتة ادا فرديا  إ راةي ية.

 س".وأ ُ ي يممف إدراج زيارة القدس ضمف  ضايا الةطبي
وأضاؼ أف زيارة الوفود إل  مدي ة القدس "ةةـ بالة  يؽ مس ال  طات األرد ية وب وايا واضحة ومحددة ةةل ؽ 

 باللبادة أوي ودعـ صمود  ماف القدس ما يا وفا الو ت ذاةُ رفض األمر الوا س المةممؿ بايحةتؿ".
صب فا مص حة القضية الس  طي ية وبداية وةابس أف زيارة وفود الدوؿ اللربية واإل تمية لمدي ة القدس "ة

الطريؽ لةحرير المقد ات و طس الطريؽ أماـ الخطط اإل راةي ية الةا ة ة دف ا ألف مف ش   ا رفس مل ويات 
 أه  ا والشد مف أزرهـ".

 43/3/1043، شينخوا أنباءوكالة 
 

صابات خالؿ مواجيات 34  رائيميمع الجيش اإلس الخميؿ: تشييع جثماف الشييد الطيطي وا 
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 11شيس أهالا محافظة الخ يؿا امسا تمماف الش يد محمود عادؿ الطيطا ) :و اـ الشويما -الخ يؿ
عاما( مف مخيـ السوار ت وب المدي ةا الذي ا ةش د امس ايوؿ مة مرا بتروح أصيب ب ا ختؿ موات ات 

 ا دللت بالقرب مف المخيـ.
دديف ال ةافات الوط ية والشلارات الم ادية بروح الش يدا و دد المشيلوف با ة داؼ ايحةتؿ المواط يفا مر 

 والداعية ل م ر لُ.
و اؿ عباس زما عضو ال ت ة المرمزية لحرمة فةح المسوض اللاـ ل لت ات اللربية والصيف الشلبية اف دـ 

الةا  الش يد الطيطا لف يذهب هدرا واف القيادة  ةبق  امي ة ع   دماف ش داف شلب ا ومةم مة بالموابت
 ضوا مف ات  ا وا  ا لف ةحيد عف هذا الدرب حة  ةحرير ارض ا وا امة دولة ا الم ةق ة وعاصمة ا القدس 

تاف ذلؾ فا م مة القاها ختؿ ةشييس الش يد الطيطا الذي ممؿ فيُ الرةيس محمود عباس و قؿ  الشريؼ.
 سذ اعدامات ميدا ية بحؽ اب اف شلب ا ةلازيُ وةلازي القيادة ي رةُ ولمخيـ السوارا وأضاؼ: اف ا راةيؿ ة

 وبدـ بارد دوف ح يب او ر يب.
وا دللت موات ات مةسر ة بالمحافظةا ةرمزت فا م اطؽ باب الزاوية والزاهد و ط المدي ةا ومداخؿ مخيما 
اللروب والسوارا احةتاتا ع   ا ةش اد الطيطاا حيث اصيب اللشرات مف الشباف ال اضبيف بتروح 

 طاطا واخة اؽ بال از ا  ب ـ عولتوا ميدا يا.بالرصاص الم
 44/3/1043، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 الضفة الغربية فيحممة اعتقاالت واسعة  31

داهمت  وات ايحةتؿ فتر اليوـ الخميس مدف و ر  محافظات الضسة ال ربية واعةق ت عددا  :بيت لحـ
 31يحةتؿ اعةق ت المواط ة   يؿ طتؿ ابو عيشة )وافاد مرا ؿ ملا فا الخ يؿ اف  وات ا مف المواط يف.

عاما( مف م طقة تبؿ ابو رماف بلد اف داهمت م زل ا وعامت فيُ ف اداا مما واعةق ت احمد عبد المتيد 
 عاما( مف  رية الل تا  ضاف دورا. 14عاما( مف ب دة دوراا و ضاؿ محمد احمد عقي ُ ) 18برويش )

 - 47مواط ا ةةراوح اعمارهـ ما بيف  43بيت لحـ اعةق ت  وات ايحةتؿ  وفا ب دة بيت فتار ت وب مدي ة
  شباف. 5وفا مدي ة  اب س ا ةحمت  وات ايحةتؿ الب دة القديمُ و ط المدي ة واعةق ت  عاما. 10

 44/3/1043، وكالة معًا اإلخبارية
 

 أربعةاحتجاجا عمى شؽ شارع رقـ  بالقدستظاىرة في بيت صفافا  33
رؾ اللشرات مف أهالا بيت صسافا أمس ايربلافا بةظاهرة فا  احة "ب دية القدس" إحةتاتا شا: لقدسا

 ع   ح اب أراضا بيت صسافا. 1ع   شؽ شارع 
وشارؾ فا ايعةصاـ ال اةب بالم ي ت الدمةور تماؿ زحالقة مف الةتمس الوط ا الديمقراطا و اشطوا 

ال  ة اللبرية مةب ع ي ا: "ةخطيط المدي ة ع   ح اب وحمؿ المشارموف بالةظاهرة يافطات ضخمة ب  تـ.
ي اوي ع صرية" و "بيت صسافا ةصرخ الشلب  بؿ  1أراضا بيت صسافا " و"  ير برمات + شارع 

الدمةور تماؿ زحالقة  اؿ "إف الشارع ي بب ضررا فادحا ألهالا بيت صسافاا وبدؿ ةطوير الب دة  الشوارع".
 ةقطيس أوصال ا".ي ةا مشروع ل دم ا وةق يم ا و 

 44/3/1043، القدس، القدس
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 تتوغؿ في "عبساف" وتنفذ عمميات تجريؼ االحتالؿخاف يونس: جرافات  34
محمد التمؿ: أمدت مصادر مح ية وش ود عياف ةو ؿ عدد مف الترافات الل مرية  -خاف يو س 

ا م طقة عب اف التديدة شرؽ اإل راةي ية ة ا دها دبابةاف ع   األ ؿا فا عمؽ ب دة "السراحيف"ا الوا لة ف
 محافظة خاف يو س صباح أمس.

وأوضحت المصادر ذاة اا أف ا ليات المةو  ة  يطرت ع   بلض الشوارع فا الحا المذمور المحاذي 
لخط الةحديدا  بؿ أف ةبدأ الترافات بة سيذ عم يات ةتريؼ مةسر ة فا م طقة الةو ؿا أ دمت ختل ا ع   

 يقة.حسر عدد مف الحسر اللم
مما ا ة لت الترافات أشتارا  مممرةا و وت األرض فا بلض الم اطؽا إضافة إل  أ  ا ترفت طر ات 

وبح ب المصادر المةلددة فسف عم يات الةمشيط الةا ةخ   ا إطتؽ  ار مةقطس مف  بؿ الدبابات  زراعية.
 "صوفاه".و قاط المرا بة الم ةشرة ع   طوؿ الخط المذمورا ةرمزت ملبري "مي وفيـ" و

وةزام ت عم يات الةمشيط والةتريؼ المذمورةا مس  ياـ ت ود ايحةتؿ الم ةشريف ع   طوؿ الخط المذمورا 
وما ت  اعات   ار أمس ش دت ةح يؽ مممؼ  بسطتؽ عدد مف الق ابؿ الضوةية فا  ماف الم طقة.

 ل طاةرات واي ةطتعية اإل راةي ية فا األتواف.
 44/3/1043، األياـ، راـ اهلل

 
 48فمسطينيي  أوساطبيف  "إسرائيؿ"الفصؿ العنصري "االبرتيايد "في  نظاـمواجية انطالؽ أسبوع  35

ا ط ؽ أمسا ا بوع موات ة  ظاـ السصؿ الل صري "ايبرة ايد "فا إ راةيؿا بيف او اط : برهوـ تراي ا
ؿ الل صري "ايبرة ايد" ا وبدأت أمس فا مدي ة ال اصرةا حم ة لةطوير موات ة  ظاـ السص17ف  طي يا 

فا إ راةيؿا وةطوير أ اليب المقاطلة لُ فا اللالـا و اؿ أحد م ظما الحم ة ال اشط رتا زعاةرة لػ"ال د" إف 
ال دوة الةا عقدت أمس فا ال اصرة بحضور مخةصيف فا القا وف الدولاا ة دؼ إل  ةلزيز دور ف  طي يا 

برة ايد" اإل راةي اا ومف مـ المشارمة فا الحمتت الدولية فا إبراز أوتُ  ظاـ السصؿ الل صري "اي 17
 الداعية لمقاطلة إ راةيؿ فا عدة مياديف.

 44/3/1043، الغد، عّماف
 

 "األونروا" في بيروتمقر أماـ مف سورية  الفمسطينييف جئيفاعتصاـ لال 36
ا فا بيروت "إحةتاتا ع    سذ ال ازحوف الس  طي يوف مف  ورياا اعةصاما مط بيا أماـ مقر ومالة ايو رو 

ةتاهؿ الومالة لمطالب ـ"ا بحضور  اةب المدير اللاـ لتو روا ومشارمة  يادات ف  طي ية ومؤ  ات 
 اتةماعية.

وة ت  حر ةميـ مذمرة با ـ ال ازحيف دعت في ا ايو روا ال  "لسةة ا  ا ية ةتاه اللاةتت ال ازحةا وة ميف 
يواف واللتج والةل يـ". واشارت ال  "ةقصير ايو روا بحؽ ال ازحيف ايحةياتات الضرورية مالم مف واي

وةقاع  ا عف القياـ بواتب ا اي ا ا الخدماةا واي  ا اا وعدـ مبادرة ا لمد يد اللوف والم اعدة ل  ازحيف 
 الس  طي ييف مف  وريا".

 44/3/1043، المستقبؿ، بيروت
 

 ت لحـ" دونـ مف فمسطينيي "بي ألؼ تصادر "إسرائيؿ" 37
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ف  طي يا  أراضادو ـ مف  ألؼ رارا  بمصادرة  اإل راةي يةال  طات  : أصدرتآماؿ شحادة -القدس المحة ة 
بيت لحـا ب دؼ ضم ا لم ةوط ة "افرات" وةو يل ا بمشاريس ب اف ا ةيطا ية ةشمؿ احياف ةمةد  حو شرؽ 

طا ية التديدة مس الم ةوط ات الوا لة شر ا مدي ة بيت لحـ بيت لحـ وةربط م ةوط ة إفرات واألحياف اي ةي
بةق يـ وفصؿ م اطؽ فا محافظة  إ راةيؿ)ةمواعا و ومديـ(ا مف ختؿ شؽ طريؽ تديدا وبالةالا ةقوـ 

 المدي ة الس  طي ية.
يـو مضاعسة عدد  ماف الم ةوط ةا الذيف ي يةتاوزوف ال إ راةيؿوفا مشروع ا اي ةيطا ا التديدا ة وي 

م ةوطف. فبح ب المخطط التديد  يةـ ب اف خم مةة وحدة  م ية ا ةيطا ية تديدة ي م  ا  أيؼعشرة 
ف  طي يا  مف "خربة ال ح ة"ا ت وب بيت لحـا الذيف  41المصادرة لػ  األرضوةلود  عشروف الؼ م ةوطف.

 م س مصادرة اراضي ـ.الل يا فا محاولة ي ةصدار امر ي اإل راةي يةالمحممة  إل ةقدموا بالةماس 
 44/3/1043، الحياة، لندف

 
 اإلسالمية" وسط مقاطعة واسعةالجامعة تفوز بانتخابات "الكتمة اإلسالمية  38

فازت المة ة اإل تمية اإلطار الطتبا لحرمة "حماس"ا با ةخابات مت س الط بة فا التاملة :  زة
ا مةؿ فصاةؿ م ظمة الةحرير والمة ة مةؿ طتبية ه 40اي تمية ب زةا و ط مقاطلة وا لة شم ت 

ووفقا لما اع  ةُ عمادة شؤوف الط بة فاف حماس فازت ب حو  الطتبية الةابلة لحرمة الت اد اي تما.
 %.59.888% مف إتمالا   بة المصوةيف الةا ب  ت 70.44

 
دة الم ةق ة, وتافت بلد وشارمت باي ةخابات متث  واةـ ها: المة ة اإل تمية, ومة ة األحرار, ومة ة اللو 

  ت   وات مف فوز المة ة اإل تمية با ةخابات مت س الطتب بالةزمية.

 44/3/1043، القدس، القدس
 

 " .. لمكاتب أمجد ناصربيروت صغيرة بحجـ راحة اليد" 39
 بلد متميف   ة بالةماـ أفرج أمتد  اصر عف تمرة مف تمراةُ المشةل ة بلدما خب ها طواؿ: صقر أبو فخر

هذا الزمف المةطاوؿ. واللتيب ميؼ أف أمتد  اصر احةمؿ هذه الحر ة م  اا وهذا الةوهج المؤلـ  حو م ث 
 رفا وصبر ع    داف الم ماتا فتلؿ هذه ال صوص حبي ة أورا ُ إل  أف  شرها ع ي ا ممف يسّرج عف 

)عماف: « حتـ راحة اليدبيروت ص يرة ب»مربا أو ممف ي دي ا لؤلؤة  احرة. وال ؤلوة ها مةابُ التديد 
 «. 4971يوميات مف حصار عاـ »(ا وهو عبارة عف 1043الدار األه يةا 

 45/1/1043، السفير، بيروت
 

 ".. لمكاتب محمد عبدهأصدقاء إسرائيؿ فى مصر" 40
ما ي ة  م مات مؤلمة وحروؼ م ة بة م يةة بالمرارة والخذيفا فمف الت وف والخيبة واللتز أف  :محمػد هػتؿ

س ف   راـ عدوؾا و اةؿ أخاؾ وأباؾ وم ةصب أرضؾ وهاةؾ عرضؾ ومضيس م ةقب ؾ.. ومف الخبؿ أف ةق
و دعو أه  ا ل اا لمف مايدعو ل دهشة أف ذلؾ ال  وؾ المشيف هو م ر وصداؽ « الوم ة» باه  بة ؾ 

 مراف واللالمية.ل ةر   وال حاؽ بالوظاةؼ الل يا والمما ة المرمو ة ع د أهؿ الحمـ وتواز المرور إل  ال
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والذ  يلد درا ة عف الشخصيات اللامة المصرية « أصد اف إ راةيؿ ف  مصر»هذا ما مشسُ مةاب 
 المةلاو ة مس المياف الص يو  ا لمؤلسُ محمود عبده.

 44/3/1043، العربي األىراـ
 

 لألديب أبو حنا ومفكر سوري ودار نشر فرنسية 1043جائزة محمود درويش لإلبداع  44
' 1043"األياـ": م حت مؤ  ة محمود درويشا أمسا 'تاةزة محمود درويش لإلبداع ل لاـ  - اب س 

لألديب ح ا أبو ح اا ول مسمر ال وري صادؽ تتؿ اللظـا ومؤ  ة دار ال شر 'امةي ود' السر  يةا احةساف 
 بم ا بة اليـو الوط ا ل مقافة الس  طي يةا والذمر  ال  وية لميتد درويش.

 44/3/1043، ـ اهللاألياـ، را
 

  1041 سنة خالؿ مركزًا ثقافًيا عامال في األراضي الفمسطينية 646 الجياز االحصاء: 41
مرمزا  مقافيا  عامت  فا األراضا الس  طي ية فا عاـ  818أظ رت ملطيات ف  طي ية ر مية وتود : راـ اهلل
رمزا  مقافيا  عامت  فا  طاع  زةا فا حيف م 89مرمزا  مقافيا  عامت  فا الضسة ال ربيةا و 588ا بي  ا 1041

 78مرامز مقافيةا ي ي ا محافظة الخ يؿ  408ب غ أع   عدد مرامز مقافية عام ة فا محافظة  اب س بوا س 
 مرمزا  مقافيا  عامت . 

و اؿ الت از المرمزي لإلحصاف الس  طي اا فا ةقرير صحسا حوؿ وا س المؤ  ات المقافية فا ف  طيف 
(ا إف هذه المرامز المقافية  دمت ختؿ عاـ 3|43ة "يـو المقافة الس  طي ا"ا الذي صادؼ األربلاف )بم ا ب
 ألؼ  شاط مقافا. 9.5حوالا  1041

ألؼ  585ب غ حوالا  1041وأشارت الملطيات إل  أف عدد المشارميف فا األ شطة المقافية فا عاـ 
ألؼ مشارؾ فا  طاع  زةا فيما ب غ عدد  99يةا وألؼ مشارؾ فا الضسة ال رب 188مشارؾا م  ـ حوالا 

 .1044ألؼ مشارؾ عاـ  500المشارميف فا األ شطة المقافية حوالا 
مةحسا ا م  ا عشرة فا  41؛ ب غ 1041وبي ت الملطيات أف عدد المةاحؼ اللام ة فا ف  طيف ختؿ عاـ 
 .1041ألؼ زاةر عاـ  11ا الضسة ال ربيةا وأربلة مةاحؼ فا  طاع  زةا وب غ عدد زوارها حوال

ا م  ا  بلة عام ة فا الضسة 1041مما أظ رت الملطيات وتود عشر م ارح عام ة فا ف  طيف عاـ 
ا 1041م رحية فا الم ارح فا ف  طيف عاـ  411ال ربيةا ومتمة فا  طاع  زةا فيما عرضت حوالا 

 ألؼ زاةر. 98بي ما ب غ عدد زوار الم ارح حوالا 
 44/3/1043قدس برس، 

 
 مف استيالء االحتالؿ عمى أمالؾ الالجئيف الفمسطينييف تحذر"حؽ العودة" األردف:  43

حذرت ال ت ة الل يا ل دفاع عف حؽ اللودة/ األردف مف ا ةيتف ايحةتؿ اإل راةي ا ع   أمتؾ  :عماف
مسا إف "المياف و التا فا بياف أصدرةُ أ التتةيف الس  طي ييف وفؽ ما ي م  " ا وف أمتؾ ال اةبيف".

ا عبر ا ة داؼ إزالة ف  طيف حقا  4917ي سذ ا ف أمبر عم ية ص يو ية وأخطرها م ذ  مبة اللاـ  اإل راةي ا
وأضافت أف "القيادة الص يو ية ا ةق ت مف مرح ة شلار ي ودية الدولة إل   وأرضا  مف الوتود السل ا".

مشروع بيس أراضا التتةيف إل  أفراد  1009   ةةي ا فا ةطبيقُ فل يا "ا يفةة إل  إ رار "الم ي ت" اإل را
 وت ات ي ودية فقط فا أي ب دا حة  ة قطس اللت ةا بح ب ـا بيف صاحب األرض الس  طي ا وأرضُ".
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وأشارت إل  "مساوضات تارية بيف الص دوؽ القوما الي ودي وما ي م  بداةرة إ راةيؿ لألراضا لةبادؿ 
ة األخيرة ألراض يم م ا الص دوؽ فا و ط البتد لب اف متملات  م ية ع ي اا بي  ماا إزاف حات األراضا

ومف مـ مقايضة ا ب راضا التتةيف فا الت يؿ وال قب لةوطيف م اتريف تددا بر ـ أف م ي ما ي يم ؾ 
وحذرت مف خطورة ا ةيتف الص دوؽ ع   أراضا التتةيفا حيث  يقةصر ا ةلمال ا ع    أحقية ذلؾ".

د فقطا مقابؿ حرماف مواط ي ا الس  طي ييف مف حؽ ا ةخدام اا عمت  بةطبيؽ  ظاـ الةمييز الل صريا الي و 
وا ةقدت ال ت ة ما  ألؼ م زؿ إل  م ة تري ا الحالييف لةصبح م ما  خالصا  ل ـ. 90بما ي دد ب قؿ م مية 

إل  إعتف ايحةتؿ فا و ت  ابؽ  اعةبرةُ "صمةا  عربيا  دوليا  ةتاه ما يتري فا ف  طيف المحة ة"ا يفةة
ألؼ دو ـ مف أراضا شماؿ و رب شاطئ البحر الميت ل مياف اإل راةي اا بدوف  439عف الةوتُ بة تيؿ 

 أي اعةراض".
بو ؼ عم يات   ب وة تير الس  طي ييف مف األراضا الس  طي ية المحة ةا  اإل راةي اوطالبت "بسلزاـ المياف 

 مف ختؿ وضس حد للم يات اإلختف الق ري وهدـ البيوت". بمف في ـ التتةوف؛ وذلؾ
وحؽ عودة التتةيف إل  ديارهـ وأراضي ـ الةا هتروا م  ا بسلؿ  491ودعت إل  "ة سيذ القرار الدولا 

 "ا مؤمدة أهمية "الةحرؾ اللربا الس  طي ا فا هذا الخصوص".4917اللدواف الص يو ا اللاـ 
 44/3/1043الغد، عّماف، 

 
 حذر مف محاوالت إسرائيمية لتغيير صفة الجئ لمفمسطينييفتة العمؿ اإلسالمي األردني جبي 44

باةخاذ مو ؼ حاـز إزاف محاولة المياف  األرد ية الحمومة األرد ا طالب حزب تب ة اللمؿ اإل تما :عماف
محاويت   إلوأشار الحزب  الص يو ا ة يير الصسة القا و ية الخاصة بةلريؼ التتةيف الس  طي ييف.

عبر األمـ المةحدة لطمس صسة "التتئ" عف شراةح وا لة مف الس  طي ييف الذيف أتبرهـ المياف  "إ راةيؿ"
 .4917ع   م ادرة ف  طيف فا اللاـ 

وحذر م ؤوؿ الم ؼ الس  طي ا بالحزب مراد اللضاي ةا فا ةصريح أمسا مف م بة "الةتعب" بما "يمس 
وأمد أف "هذا حؽ ةاريخا مقدس وأحد أهـ موابت  فا المواميؽ الدولية". ا ـ وةلريؼ التتئ الس  طي ا

 الشلب الس  طي ا  ير القاب ة ل ةصرؼ وي ي قط بالةقادـ وي ةقؿ عبر األتياؿ".
أف الحمومة ةةحمؿ م ؤولية إضافيةا "إذ إف  صؼ التتةيف الس  طي ييف فا اللالـ موتودوف فا  إل ولست 

الو وؼ فا وتُ هذه  إل ة التاملة اللربية والم ظمات الحقو ية اللربية والدولية ودعا اللضاي  األردف".
الم اعا "اللدوا ية" الص يو يةا مشددا  ع   أف التتةيف "لف ي محوا" بمرور ما وصسُ بػ"المؤامرة التديدة" 

 ع   حؽ اللودة.
 44/3/1043الغد، عّماف، 

 
 لتبادؿ التجاري بيف األردف والسمطة الفمسطينية% ارتفاع حجـ ا30رؾ جسر الممؾ الحسيف: اجم 45

ما يقدر  1041ةتاوز حتـ الةبادؿ الةتاري بيف األردف وال  طة الوط ية الس  طي ية للاـ  :حابس اللدواف
حيث ب غ عدد الشاح ات القادمة حوالا  1044%ا مقار ة باللاـ 30م يوف دي ار ب  بة ةتاوزت  415ب حو 
 ألؼ شاح ة م ادرة . 11.5والا ألؼ شاح ة مقابؿ ح 14.5

ف هذا ايرةساع يلمس عمؽ أ اعزاـ أبواللقيد التمرما م صور  اوأمد مدير تمرؾ ت ر الم ؾ ح يف
اللت ات والةلاوف الم اةا بيف الب ديف فا مخة ؼ المتايتا مشددا ع   ضرورة إيتاد آليات لةطوير 
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وبيف  يف الب ديف بما يخدـ مص حة الشلبيف الشقيقيف.الةبادؿ الةتاري وال  وض بُ وة  يؿ ا  ياب ال  س ب
% عف اللاـ 35م يوف دي ار بزيادة  19ةتاوزت  1041ل   طة الوط ية للاـ  األرد يةأف  يمة الصادرات 

%ا مضيسا أف  يمة 19 م يوف دي ار بزيادة مقدارها 13.5فيما ب  ت  يمة الم ةوردات حوالا  1044
% عف اللاـ 38م يوف دي ار ب  بة ةتاوزت  80طريؽ الةرا زيت ةتاوزت  البضاةس الةا عبرت الت ر عف

% فا حيف 11م يوف دي ار بزيادة حوالا  1.3أبو عزاـ إل  أف الحاصتت التمرمية ب  ت  وأشار .1044
 ضايا ةـ ا ةيساف ال رامات الم ةحقة ع ي ا والةا ب  ت حوالا  409ب غ عدد القضايا التمرمية الم ظمة 

 دي ار. ألؼ 70
وأوضح أف ملظـ الصادرات ما ت مواد  ذاةية ومص وعات بت ةيمية وا م ةا ورمت وعصاةر ومص وعات 

 ملد ية وزتاتية وةرمزت الواردات فا حتر الب اف والرخاـ والم ةتات الزراعية.
 44/3/1043الغد، عّماف، 

 
 
 
 

 مى أيتاـ في غزةتوزيع مصاحؼ إلكترونية ناطقة عاألردنية جمعية الوئاـ الخيرية  46
فا  زة أمس مصاحؼ إلمةرو ية  اطقة ع   األيةاـ ممرمة مف  األرد ية وزعت تملية الوةاـ الخيرية : زة

 100رةيس التملية محمد أبو مرعاا فا بياف أف عم ية الةوزيس شم ت  أضاؼاهلل الما ا. و  الم ؾ عبد
 طسؿ يةيـ.

 44/3/1043الغد، عّماف، 
 

 "إسرائيؿصالح "المبناني أديف بالتجسس ل بالجيشاإلعداـ لعميد متقاعد  47
أصدرت المحممة الل مرية فا بيروت حمما   يابيا  باإلعداـ ع   اللميد المةقاعد فا التيش .(: أي.با.يو)

 ."إ راةيؿػ"ال ب ا ا   اف التد بة مة الةت س ل
 حؽ إلدا ةُ بالةت س أصدرت المحممة حمما  وتاهيا  بال تف لمدة عاميف ع    تـ ا امف ت ة أخر 

 ."إ راةيؿػ"ل
 44/3/1043الحياة، لندف، 

 
 األقصىالمسجد بحؽ  التصدي لمعدواف اإلسرائيمي ضرورةيؤكد  القرضاوي 48

وعد الشػيخ اللتمػة د. يو ػؼ القرضػاوي بزيػارة  طػاع  ػزة فػا األ ػبوع األوؿ مػف شػ ر : ف  طيف أوف ييف
والشػػةوف الدي يػػة د. إ ػػماعيؿ رضػػواف فػػا اللاصػػمة القطريػػة مػػايو القػػادـ, وذلػػؾ خػػتؿ لقاةػػُ وزيػػر األو ػػاؼ 

 الدوحة.
دعػػػا الشػػػيخ القرضػػػاوي أهػػػؿ ف  ػػػطيف إلػػػ  الصػػػبر والمبػػػات ع ػػػ  األرض المقد ػػػة, مبػػػديا  ا ػػػةلداداه لةقػػػديـ و 

مخة ؼ أشماؿ الدعـ لخدمة الديف والدعوة والقرآف المريـ, مشددا  فػا الو ػت ذاةػُ ع ػ  ضػرورة اللمػؿ بت ػود 
 أتؿ الةصدي ل لدواف اإل راةي ا بحؽ المقد ات اإل تمية وع   رأ  ا الم تد األ ص  المبارؾ. أمبر مف

 43/3/1043فمسطيف أوف اليف
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 حادث رفح فيبالغ لمنائب العاـ يتيـ قيادات حماس بالتورط  مصر: 49

الةخطيط بػبتغ ل  اةػب اللػاـا ضػد حرمػة حمػاس ية م ػا فيػُ بػ صػبري ػمير  د.ةقػدـ : مةب محمػود المم ػوؾ
 والملروفة إعتميا  بػ"حدث رفح". الماضات ديا  ع   الحدود المصرية أ  طس  48لمقةؿ 

ع   إحد  الق وات السضاةية و شر مذلؾ  43/3/1043بت ُا أذيس م اف يـو األربلاف  فا صبريوأضاؼ 
هػػػذا الحػػػادث  فػػػاعم يػػػة رفػػػح األخيػػػرةا وأف المةػػػورطيف  م سػػػذيإ ػػػُ ةػػػـ الةوصػػػؿ إلػػػ   اللربػػػابمت ػػػة األهػػػراـ 

 .ع صرا   31يصؿ عددهـ  رابة  الةاالم  حا 
مةاةػب  فػا  يػادياللم ية وهـ: أيمف  وفػؿ:  م سذي د ةوص ت األت زة األم ية إل  أ ماف المترميف مضيسا: 

ي ػػاير  بػػؿ عػػاميف ومحمػػـو ع يػػُ بة مػػة الةحػػريض والمشػػارمة مػػس  30الق ػػاـ وهػػارب مػػف  ػػتف المػػرج فػػ  
ا ومحمد إبراهيـ صػتح أبػو شػمالة الشػ ير بػ بو خ يػؿ: عمػرة 1007دود المصرية عاـ آخريف ف  ا ةحاـ الح

عامػػػا  وهػػػو  اةػػػد بالصػػػؼ األوؿ لحرمػػػة حمػػػاسا وراةػػػد اللطػػػار الم قػػػب بػػػرأس األفلػػػ  الحم ػػػاوية: وهػػػو  39
 ت لاد شاليط. اإل راةي ا الت ديم  دس اخةطاؼ 

لمصػػرية وصػػ  ا ةقريػػر مسصػػؿ عػػف  ػػير الةحقيقػػات وة ػػافؿ الػػبتغا أ ػػُ مػػف ال ريػػب واللتيػػب أف الرةا ػػة ا
 مل ـ و د ةسرج حماس ختؿ أياـ عف هذه األ ماف.

 43/3/1043اليـو السابع، مصر، 
 

 وزارة الخارجية المصرية تطالب اليونسكو بتفعيؿ حماية المواقع األثرية الفمسطينية 50
  ػمو بةسليػؿ القػرارات الخم ػة الخاصػة م ظمػة اليو  المصػرية طالبت وزارة الخارتيػة: مةبت أميرة عبد ال تـ
  بؽ أف صدر عف الم ظمة ةقرير مسصؿ ل ا. والةاف  طيفا  فابحماية الموا س األمرية 

ال ػيدة ايري ػا بوموفػا مػدير  ا41/3/1043يػوـ المتمػاف وزير الخارتيػة محمػد عمػرو تاف ذلؾ ختؿ ا ةقباؿ 
لقيػػػاـ  ُعبػػػر الػػوزير عػػػف ةط لػػػ حيػػػث المةحػػدة اليو  ػػػموا عػػاـ م ظمػػػة الةربيػػػة والل ػػـو والمقافػػػة الةابلػػػة لألمػػػـ

 والةػاف  ػطيفا  فػاة سيػذ القػرارات الخم ػة الخاصػة بحمايػة الموا ػس األمريػة  فػااليو  مو بدور فاعؿ ومػؤمر 
  بؽ أف صدرت عف الم ظمة.

41/3/1043اليـو السابع، مصر،   
 

 حماس ممة تشويو ضدّ فمسطيني بمصر ينفذوف حوقائي آالؼ عنصر أمف  أربعة الدراوى: 54
 الو ػػػاةال درا ػػػات ع اصػػػر األمػػػف  الس  ػػػطي ااة ػػػـ إبػػػراهيـ الػػػدراو  مػػػدير المرمػػػز : مةػػػب محمػػػد إ ػػػماعيؿ

مصر بشف حم ة مصط لة لةشويُ صورة حرمة حماس والو يلة بي  ػا وبػيف الشػلب  فاالمقيميف  الس  طي ا
اعات األخيػػرة حػػوؿ اة ػػاـ  يػػادات بحرمػػة ةػػـ ةػػداول ا خػػتؿ ال ػػ الةػػاا وذلػػؾ ع ػػ  خ سيػػة المل ومػػات المصػػري

 .مصري ت دي 48أ سر عف وفاة  حو  الذيحادث رفح  فاحماس بالةورط 
والمقاومة الس  طي ية بملاو ة  المصريوأمد الدراو  أف ت از أمف الدولة "الم حؿ" ي ل  ل و يلة بيف الشلب 

مصػر ويقػودهـ  فػايليشػوف  و ػاةاف آيؼ ع صر أمػ 1إعتمييف ي ةموف ل ظاـ مبارؾ مضيسا: "ه اؾ  حو 
 محمد دحتف وعدد مف القيادات ال اربة مف  طاع  زة ويش وف حم ة ةشويُ مصط لة لةشويُ حماس.

 حرمة  ست مرارا ةمرارا هذه المل ومات وي يصح ةداول ا   بة إل  مصادر مت ولة.الوأمد أف 
43/3/1043اليـو السابع، مصر،   
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 قتؿ الجنود المصرييف برفح فيضموع حماس حدث عف يتاليزؿ  المواء سامح مصر: 51

مػػف  ف  ػػطي ا 500ا عػػف وتػػود اي ػػةراةيتامشػػؼ ال ػػواف  ػػامح  ػػيؼ اليػػزؿا الخبيػػر : مةػػب  ػػ يؿ محمػػود
 محافظات مصر. فام ةشريف  "حماس"أعضاف 

" ع     اة فاعمرو أديب  اإلعتماو اؿ اليزؿا ختؿ مداخ ة هاةسية مس  اليوـا ع    بر امتُ "القاهرة اليـو
ةوتػُ أصػابس اية امػات  الةػاعف مؿ ة ؾ اية امػاتا وةس ػيرا  ل مل ومػات  "حماس"مر   أف يط ب ردا  مف 
 ة سيذ عم ية  ةؿ المت ديف المصرييف ع   الحدود برفح. فاإل  الحرمة الس  طي ية 

مصػر ويتػر  الةحقيػؽ  فػامطػار القػاهرة اليػـو مػازالوا  فاوشدد اليزؿ ع   أف الس  طي ييف المقبوض ع ي ـ 
مل ػػـا موضػػحا  أ  ػػـ دخ ػػوا مصػػػر بطريقػػة  يػػر شػػرعية وبتػػوازات  ػػػسر مػػزورةا وبحػػوزة ـ خػػراةط لم شػػػآت 

 حيوية مصرية.
43/3/1043اليـو السابع، مصر،   

 
 حماس رفح بأيديأو تأكيد مقتؿ جنود  المصري بنفي المحامى أبو بكر يطالب وزير الدفاع 53

خالػػد أبػػو بمػرا السريػػؽ عبػد السةػػاح ال ي ػػ ا وزيػر الػػدفاع بػػ ف  الػدولالمحػػام  طالػػب ا: مةػب هاشػػـ السخرا ػ 
 فػا الماضػاحرمػة حمػاس اللػاـ  أيػديع    المصرييصدر بيا ا  يؤمد أو ي س  فيُ خبر مقةؿ ت ود التيش 

بحػؽ الت ػود الػذيف   ػي ةاا أف يػدرج ضػمف البيػاف مةػ  "ةػويةر"ة ريدة لُ ع    فاوأضاؼ "أبو بمر"ا  رفح.
 ة وا  درا . 

 44/3/1043اليـو السابع، مصر، 
 

 تشتعؿ بيف الجيش المصري وحماس "حرب األنفاؽمصر: " 54
 المصػػػػػػػرية عػػػػػػػف مصػػػػػػػدر أم ػػػػػػػا مصػػػػػػػري رفيػػػػػػػس الم ػػػػػػػةو   ولػػػػػػػُ إف  "الػػػػػػػوطف" ق ػػػػػػػت صػػػػػػػحيسة ": األخبػػػػػػػار"
 ضػية األ سػػاؽ الم ةشػػرة فػػا  ػػي اف ع ػػ  الحػػدود مػػس  طػاع  ػػزة شػػ ف مصػػري داخ ػػاا ولػػف   ػػمح ألي ت ػػة "

حمػػاس أو  يرهػػا مػػف محاولػػة ة ديػػد ال ػػيادة المصػػريةا ألف ذلػػؾ  ػػةموف لػػُ عوا ػػب ". وحػػذر "بالةػػدخؿ فيػػُ
 ."وخيمة ل  اية

خػػتؿ هػػدـ األ سػػاؽا ةلرضػػت القػػوات أممػػر مػػف مػػرة إلطػػتؽ  ػػارا ومػػس ذلػػؾ رفضػػ ا "ومشػػؼ المصػػدر أ ػػُ 
يػػد مػف عػدد القػوات بمشػارمة مػػس الةلقيػب ع ػ  األمػرا و   ػا: هػذا ةصػػرؼ فػرديا لمػف ةمػرار األمػر تل  ػا  ز 

 ػػوات مػػف حػػرس الحػػدود لةػػ ميف عم يػػات هػػدـ األ سػػاؽ الةػػا لػػف  ةراتػػس ع  ػػا وي  يػػة لو س ػػاا وأي رصاصػػة 
القضػػية الس  ػػطي ية بليػػدة ةمامػػا  عػػف "ا موضػػحا  أف " ػػُةط ؽ ع ػػ  القػػوات  ػػ ةلامؿ مباشػػرة مػػس مػػف يط ق ػػا

ف   ػمح بة ريبػُ عبػر األ سػاؽ ومػذلؾ ال ػوير والب ػزيفا ألف األ ساؽ وبليدة ةماما  عف ة ريب ال تح الػذي لػ
 . "مؿ ذلؾ يضس مصر ع   المحؾا ولف   مح بة ديد أم  ا القوما

وفا ال ياؽ  س ُا أوضح مصػدر  ػيادي مصػريا رفػض المشػؼ عػف هويةػُا أ ػُ تػر  إر ػاؿ عػدة ر ػاةؿ 
ةقبػؿ م اتمػة القػوات الم ػ حة خػتؿ  مصػر لػف"شديدة ال  تػة لحرمػة حمػاس خػتؿ السةػرة ال ػابقةا ةؤمػد أف 

أو  "حمػػاس"هػػدـ األ سػػاؽا وأف القػػوات  ػػةرد ع ػػ  ذلػػؾ بيػػد مػػف حديػػدا و ػػ لةقؿ أي ع صػػر ف  ػػطي ا مػػف 
 ." يرها ممف يط قوف ال ار ع    واة ا
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حماس لػـ ةقػدـ أي م ػاعدات فػا  ضػية ا ةشػ اد "وعف مذبحة الت ود المصرييف فا رفحا  اؿ المصدر إف 
الحػدودا وه ػاؾ ةحقيقػات ةؤّمػد ةػورط ع اصػر ف  ػطي ية في ػا. وع ػدما ط ب ػا الةحقيػؽ مػس بلػض الت ود ع   

حماس  دمت ط بػا  ل رةا ػة لو ػؼ هػدـ األ سػاؽا و حػف أمػد ا ل رةا ػة ". وأمد أّف "أعضاف الحرمة ُرفض ط ب ا
 ."خطورة األ ساؽ ع   ال احة الداخ ية المصرية

 44/3/1043االخبار، بيروت، 
 

 الب بوقؼ االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد األقصىقطر تط 55
أدا ػت دولػة  طػر ايعةػدافات واي ة امػات اإل ػراةي ية المةمػررة  ريما ز ػادة: - زة  -  ا  -الشرؽ  -الدوحة 

ع ػػ  الم ػػتد األ صػػ  المبػػارؾ ومػػا ةقػػوـ بػػُ  ػػوات ايحػػةتؿ اإل ػػراةي ا مػػف ا ةحػػاـ ل م ػػتد وايعةػػداف ع ػػ  
حابُ وع   ط بة الل ػـ وةػد يس المصػحؼ الشػريؼ. وطالػب مت ػس الػوزراف فػا اتةماعػُ يػـو المص يف فا ر 

برةا ة الشيخ حمد بف تا ـ بف تبر آؿ ما ا رةيس مت س الوزراف المتةمس الدولا ا 43/3/1043األربلاف 
ية وبحقػػػوؽ وةتاوزاة ػػػا وا ػػػة ةارها بالمقد ػػػات اإل ػػػتم "إ ػػػراةيؿ"بالةػػػدخؿ اللاتػػػؿ والحػػػاـز لو ػػػؼ اعةػػػدافات 

الشػػلب الس  ػػطي ا وممار ػػػاة ا و يا ػػاة ا التمشػػػروعة لة ويػػد القػػػدس الشػػريؼ وطمػػػس ملالم ػػا اإل ػػػتمية 
 وهوية ا اللربية.

إل  ذلؾا ةسقد رةيس لت ة إعادة اعمار  طاع  زة ال سير محمد اللمادي برفقة وفد رفيس الم ةو  مف  طػر  
ةا مولة ا دولة  طر مؤخرا  ضمف مشػاريس الم حػة القطريػة  ير اللمؿ فا مشروع ةطوير عدد مف الشوارع ال

فػػا محافظػػات  طػػاع  ػػزة.  و ػػدـ ال ػػسير اللمػػاديا ُتم ػػة مػػف ال صػػاةح الس يػػة لةػػذليؿ اللقبػػات الميدا يػػة فػػا 
اللمػػؿ والة  ػػب ع ػػ  مشػػامؿ الحصػػار الةػػا أمػػرت ع ػػ  مافػػة م ػػاحا الحيػػاة. وأمػػدا دولػػة  طػػر  ػػةقؼ دومػػا  

الذيف يلا وف تراف الظروؼ المحيطة ا وشدد ع   أف بتده  ةقدـ مخة ؼ أ واع الدعـ  لم ا دة الس  طي ييف
 ل شلب الس  طي ا و ةلمؿ ع   ةحقيؽ   ضة حقيقية فا  طاع  زة.

 43/3/1043الشرؽ، الدوحة، 
 

 ةفمسطينال القضية التفافو حوؿيزور غزة ويؤكد  وفد الجماعة اإلسالمية بمصر 56
إ ػػماعيؿ ه يػػة د التماعػػة اإل ػػتمية بمصػػر رةػػيس الػػوزراف والشػػلب الس  ػػطي ا ه ػػ  وفػػ: ف  ػػطيف أوف ييػػف

باي ةصار فا الملرمة األخيػرةا مشػيرا  إلػ  و ػوؼ الشػلب المصػري والةسافػُ حػوؿ ف  ػطيف و ضػية اا مو  ػا 
  ضية محورية ومرمزية لألمة وألحرار اللالـ.

 .43/3/1043 األربلاف فا  طاع  زة يوـرةيس الوزراف ف الوفد لقا ختؿتاف ذلؾ 
 43/3/1043، فمسطيف أوف اليف

 
 رفحبجنود القتؿ  فيستبعد تورط حماس يال  عضو مجمس الشعب السابؽ : أبو حامدمصر 57

 ػػاؿ محمػػد أبػػو حامػػد عضػػو مت ػػس الشػػلب ال ػػابؽ عبػػر ة ريػػدة لػػُ ع ػػ  ةػػويةرا إف : مةػػب هاشػػـ السخرا ػػ 
 ةػػؿ ت ػػود التػػيش بػػرفح وع ػػدما  فػػار حػػوؿ ةػػورط ـ حرمػػة حمػػاس تماعػػة إرهابيػػة وي ي ػػةبلد صػػحة مػػا أميػػ

 ةلود الدولة حةما   لا ب ـ هـ وخو ة اإلخواف.
 44/3/1043اليـو السابع، مصر، 
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 "إسرائيؿ"لوقؼ جزئي لمشراكة مع  فدعويأعضاء في البرلماف األوروبي  58
وبيػػة الل يػػا مػػامريف طالػػب أعضػػاف فػػا البرلمػػاف األوروبػػا فػػا ر ػػالة إلػػ  المسوضػػة األور  :وفػػا – ةرا ػػبورغ 

 ب بب ا ة ام ا لشروط هذه ايةسا ية. "إ راةيؿ"ا بو ؼ تزةا يةسا ية الشرامة مس أمسأشةوفا 
وأوضػػحت الر ػػالة أف اإلطػػار الشػػرعا ل لت ػػات األوروبيػػة اإل ػػراةي ية م ط ػػؽ مػػف اةسا يػػة الشػػرامة الم ػػماة 

 ."اةسا ية الشرامة المةو طية األوروبية"
عضػػوا فػػا البرلمػػاف  13بو ػػؼ تزةػػا يةسا يػػة الشػػرامة ح ػػب الر ػػالة الةػػا و ل ػػا "ا يوف ممػػا طالػػب البرلمػػ

األوروبػػا مػػف أحػػزاب مخة سػػةا وأشػػاروا إلػػ  أف ايةسا يػػة مب يػػة ع ػػ  احةػػراـ مةبػػادؿ لحقػػوؽ اإل  ػػاف ومبػػادئ 
فػا الم ػةوط ات فػا م  اا وأف ا ػةمرارية الموافقػة اإل ػراةي ية ع ػ  الب ػاف  1الديمقراطية مما هو واضح بب د 

األرض الس  ػػطي ية بمػػا في ػػا القػػدس الشػػر ية باإلضػػافة إلػػ  اللديػػد مػػف ا ة امػػات حقػػوؽ اإل  ػػاف المومقػػة فػػا 
 ."الم ظمات الدولية يةط ب و ؼ اللمؿ بايةسا ية

وذّمر أعضاف البرلماف أشةوف أ  ا م ذ أف ةولت م صب ا ةلرب داةمػا با ػـ ايةحػاد األوروبػا عػف الق ػؽ مػف 
 ل شاطات اي ةيطا ية الم ةمرة.ا

وأمدت الر ػالة أف ايةحػاد األوروبػا أمػد مػرارا أف ب ػاف الم ػةوط ات  يػر شػرعا وفقػا ل قػا وف الػدولاا وهػا 
  بب ملر ؿ ي طتؽ عم ية ال تـ بالشرؽ األو طا خصوصا فيما يةل ؽ بحؿ الدولةيف ل شلبيف.

ةصػػدر عػػف ايةحػػاد األوروبػػا لػػيس ل ػػا أي ةػػ مير  ايعةراضػػات الةػػا أفعػػف أ ػػس ـ مػػف  األعضػػافوأعػػرب 
لة يير ال يا ة اإل راةي ية ةتاه دعـ اي ةيطاف فا األرض الس  طي يةا وأف ايةحاد األوروبا بحاتة لةوتػُ 

 ."تديد وأفلاؿ حا مةا ةةل ؽ بو ؼ  بوؿ الم ةتات اإل راةي ية الصادرة مف الم ةوط ات
إضػػػافا لتةسا يػػػة المةو ػػػطية األوروبيػػػة والمةل ػػػؽ بقبػػػوؿ الم ةتػػػات وأوضػػػحت الر ػػػالة أف ةو يػػػس بروةومػػػوؿ 

الصػػػػ اعية اإل ػػػػراةي ية  ػػػػ طت الضػػػػوف ع ػػػػ  مشػػػػاعر اي ػػػػةياف ل برلمػػػػاف األوروبػػػػا حػػػػوؿ اللت ػػػػة الةتاريػػػػة 
 اإل راةي ية مس ايةحاد األوروبا ر ـ ا ةمرار ال شاطات اي ةيطا ية.

ةسا يػػة الشػػرامة هػػو ةلزيػػز الحػػوار ال يا ػػا بػػيف الطػػرفيفا وأف أحػػد األهػػداؼ الرةي ػػية ي"وذمػػرت الر ػػالة أف 
ا ة ػػػاؾ القػػػا وف الػػػدولا وحقػػػوؽ اإل  ػػػاف مػػػف خػػػتؿ أ شػػػطة الحمومػػػة اإل ػػػراةي ية اي ػػػةيطا ية وعػػػدـ وتػػػود 
ا ةتابة لدعوات ايةحاد األوروبا يحةراـ القا وف الدولاا باألخص فا موضػوع ةو ػيس الم ػةوط ات يتبػره 

بشمؿ أممر عمؽ فا حوار  يا ا مس إ راةيؿ حوؿ هذه القضايا المق قة الةا ةحةػاج إلػ  حػؿ ع   الةلامؿ 
 ."ر ما وح ب األصوؿ فا  ياؽ اةسا ية الشرامة

 44/3/1043الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 

 اإلسرائيميةاالتحاد األوروبي يتابع بقمؽ أوضاع األسرى المضربيف عف الطعاـ في السجوف  59
 الت المسوضة الل يا ل  يا ة الخارتية واألمف فا ايةحاد األوروبا مامريف آشةوفا ": الحياة" – راـ اهللا  زة

. فػػػا ال ػػػتوف اي ػػػراةي ية إف ايةحػػػاد األوروبػػػا يةػػػابس بق ػػػؽ بػػػالغ أوضػػػاع األ ػػػر  المضػػػربيف عػػػف الطلػػػاـ
صػاةب عريقػات ردا  ع ػ  وأضافت فا ر الة بلمة ا إل  عضػو ال ت ػة الة سيذيػة لم ظمػة الةحريػر الس  ػطي ية 

 ةػػػابس »شػػػباط )فبرايػػػر( الماضػػػا عػػػف أوضػػػاع األ ػػػر  المضػػػربيف عػػػف الطلػػػاـ:  47ر ػػػالةُ المؤرخػػػة فػػػا 
وأوضػحت فػا ر ػالة ا «. أوضاع ـ الصحية المةدهورةا و شلر بق ؽ بالغ للدـ وتود حػؿ شػامؿ ألوضػاع ـ

ف ع ػ  أع ػ  الم ػةوياتا وأف دوؿ أ  ا أترت شخصيا  اةصايت ب ذا الخصػوص مػس الم ػؤوليف اإل ػراةي يي
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ايةحاد األوروبا ةةم ؾ بالقا وف الدولاا وةرفض ايعةقايت اإلدارية وأي اعةقاؿ وفقا  لم سات  رية أو مف 
 دوف اة امات ومحامـ.

وأمػػدت أف ايةحػػاد األوروبػػا بمؤ  ػػاةُ مافػػةا بمػػا فػػا ذلػػؾ المت ػػس األوروبػػا والبرلمػػاف األوروبػػا والػػدوؿ 
 ةابلوف  ضايا األ ر  الس  طي ييف مس الت ات اإل راةي ية المل ية.األعضافا  ي

 44/3/1043الحياة، لندف، 
 

 مميوف دوالر مف البنؾ الدولي وبريطانيا لفمسطيف 7885 60
ال ػػ طة الس  ػػطي ية مػػف  إلػػ  أميرمػػام يػػوف دوير  8005 أمػػسحػػّوؿ الب ػػؾ الػػدولا  :الحيػػاة التديػػدة -راـ اهلل 

 ػةقدـ  أ  ػاوالة ميػة الس  ػطي ية. فيمػا أع  ػت بريطا يػا  اإلصتحمةلدد الما حيف لخطة  أي ةةما االص دوؽ 
 م يوف دوير لم اعدة ال  طة هذا الش ر. 47

بريطا يا  ةقدـ دعما ماليا ل   طة الوط ية بمب غ  أفالق ص ية البريطا ية اللامة فا القدس  أع  تمف تا ب ا 
م يػػوف دوير أميرمػػا  455الػػذي هػػو تػػزف مػػف الةػػزاـ بريطا يػػا بةقػػديـ م يػػوف دوير هػػذا الشػػ را و  47 ػػدره 

ل   طة ختؿ متث   وات. و  ي اهـ هذا الدعـ فػا احػداث ة ييػر ع ػ  أرض الوا ػس حيػث إ  ػا  ةصػرؼ 
لم ػػاعدة ال ػػػ طة ع ػػػ  ةشػػػ يؿ م ةشػػػسياة ا ومدار ػػػ ا وةقػػػديـ الخػػػدمات اللامػػػة فػػػا ظػػػؿ األزمػػػة اي ةصػػػادية 

 ب ا حاليا. المبيرة الةا ةمر
ةػػػزاؿ  فػػػا هػػػذه ال ػػػ ة الحا ػػػمة ل  ػػػتـا ي"و ػػػاؿ الق صػػػؿ البريطػػػا ا اللػػػاـ فػػػا القػػػدسا  ػػػير في  ػػػ ت فػػػيف: 

. فػػت يممػػف 4988المم مػػة المةحػػدة م ةزمػػة و بقػػوة فػػا دعم ػػا لب ػػاف دولػػة ف  ػػطي ية م ػػةق ة ع ػػ  حػػدود عػػاـ 
 -ة ػػػػػة إي ب  ايػػػػػة الصػػػػػراع اإل ػػػػػراةي اةحقيػػػػػؽ الة ييػػػػػر الحقيقػػػػػا والم ػػػػػةداـ فػػػػػا األراضػػػػػا الس  ػػػػػطي ية المح

الس  ػػػطي ا. إف م ػػػاعدة وزارة الة ميػػػة الدوليػػػة هػػػا دليػػػؿ واضػػػح ع ػػػ  الةػػػزاـ و مبػػػات المم مػػػة المةحػػػدة فػػػا 
م ػػاعدة ال ػػ طة الس  ػػطي ية ل ة  ػػب ع ػػ  الصػػلوبات الماليػػة الحاليػػة. ممػػا  شػػيد با تػػازات القيػػادة الس  ػػطي ية 

 ."فا ت ودها لب اف الدولة
 44/3/1043ة الجديدة، راـ اهلل، الحيا

 
 لالجئيف الفمسطينييف" دعمًا االونروا"مميوف دوالر لػ 45الياباف تقدـ  64

م يػػوف دوير أمريمػػا لومالػػة األمػػـ  45أع  ػػت حمومػػة اليابػػاف عػػف م ػػاهمة تديػػدة بقيمػػة : الد ػػةور –عمػػاف 
 ." روااألو "المةحدة إل امة وةش يؿ التتةيف الس  طي ييف فا الشرؽ األد   

و د تاف هذا الةبرع م اهمة فا إيصاؿ الم اعدات اإل  ا ية لتتةيف الس  طي ييف فػا  ػوريا ومػذلؾ لةػوفير 
 الرعاية الصحية لتتةيف الس  طي ييف فا األراضا الس  طي ية المحة ة.

ة لتزمػة وةتدر اإلشارة إل  أف خم ة متييف مف الةبرع اليابا ا  ةخصص لػدعـ ت ػود اي ػةتابة اإل  ػا ي
 الؼ يتئ ف  طي ا فا  وريا واألردف ولب اف. 170فا  وريا وةقديـ اإل امة لحوالا 

متييف دوير ف يةـ ةخصيص ا لدعـ عمؿ مرامز األو روا الصػحية ال ػبلة عشػر فػا  40أما المب غ المةبقا 
ليابػاف ع ػ  الػدعـ الػذي األراضا الس  طي ية المحة ة. وشمر المسوض اللاـ لألو روا في يبو  را ػدي حمومػة ا

 ةقدمُ لتتةيف الس  طي ييف.
 44/3/1043الدستور، عماف، 
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 ليتوانيا ترفع التمثيؿ الدبموماسي الفمسطيني لدييا 61
أع  ػت ليةوا يػا عػف رفػس المسوضػية الدب وما ػية الس  ػطي ية فػا في  ػوس إلػ  بلمػة. وأوضػحت  :وفا –في  وس 

عػػف وزيػػر الخارتيػػة ال يةػػوا ا لي ػػاس لي سي ػػيوس  ولػػُ: إف هػػذا ا  قػػت أمػػسوزارة الخارتيػػة فػػا بيػػاف صػػدر 
اإلعتف تاف فا ر الة  دّم ا ل سير ف  ػطيف لػد  ف   ػداا و يػر المقػيـ لػد  ليةوا يػا  بيػؿ الػوزيرا أب  ػُ في ػا 

 ر ميا بقرار الرفس.
ا وةتػدد بػتده إدا ة ػا الس  ػطي ية - وأضاؼ لي سي يوس أف  رار الرفس يؤمد أهمية ةطوير اللت ػات ال يةوا يػة

 س  طي ا اإل راةي ا.اللت ةيطاف فا األرض الس  طي يةا ملربا عف أم ُ بسيتاد حؿ عادؿ ل صراع 

 44/3/1043الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 
 
 
 

  "رجؿ حوار"و "معتدؿ إسالمي"عمي العريض  63
حمومية مقة المت س الة  ي ا رةيس الوزراف الةو  ا ع ا اللريض الذي  الت ةشمي ةُ ال: أ ؼ ب -ةو س 

فا ةو س أمس األربلافا رتؿ حوار ي ةما ال  الةيار الملةدؿ فا حزب ال  ضةا الذي أو ؼ ختؿ  شاطُ 
 فيُ وةلرض ل ةلذيب فا ع د زيف اللابديف بف ع ا.

عاما ( فا مدي ة مد يف بالت وب الشر ا الةو  اا وماف ةخرج م  د ا  أوؿ مف  58ولد ع ا اللريض )
 در ة البحرية الةتارية ب و ة بال احؿ الشر ا الةو  ا.م

امر  تف القيادات الةاريخية ل حرمة اإل تمية  4978إل   4971رأس اللريض مت س شور  الحرمة مف 
 فا ةو س وبي  ـ راشد ال  وشا.

ة مس الو ط وةول  مس رةيس الحمومة الم ةقيؿ حمادي التبالا إدارة  يادة الحرمة الداخ ية وةوميؽ اللت 
واي سراج ال يا ا فا  4974ال يا ا فا أتواف مف المتحقة األم ية الشديدة بيف محاممة القيادة فا 

4971. 
ضمف عدد مف  ياديا الحرمة  بؿ أف يصدر بف  4978ةـ ةو يسُ ل مرة األول  وحمـ ع يُ باإلعداـ فا 

 .4977ا  عف زعماف الحرمة اإل تمية فا ع ا بلد إطاحةُ بالرةيس الحبيب بور يبة فا اللاـ ذاةُا عسو 
حة  ةاريخ اعةقالُ فا  4977وش ؿ م صب عضو الممةب الة سيذي ل حرمة ورأس الممةب ال يا ا فا 

 .4990  اية 
الةا حصؿ  4979وتاف اعةقالُ فا  ياؽ حم ة  ظاـ بف ع ا ع   ال  ضة إمر اي ةخابات الةشريلية للاـ 

فا المةة بح ب  ةاةج ر مية والةا أصبح ع   امرها حزب ال  ضة اللدو  48في ا اإل تميوف ع    حو 
فزاعة والةصدي لُ اداة لةمبيت وتودها خصوصا  لد  « الخطر اي تما»األوؿ ل  ظاـا الذي تلؿ مف 

 ال رب.
 عاما  فا الحبس اي سرادي. 43عاما  م  ا  45بال تف  4991وحمـ ع   ع ا اللريض فا 

ع   اإل تمييفا ةلرض اللريض ل ض وط والةلذيبا ممؿ الممير مف رفا ُ فا  وو ط أتواف الحم ة
ال  ضةا وهدد فا ال تف بحق ُ بسيروس اإليدزا وةمت فبرمة شريط فيديو ذي طابس اباحا يصّوره فا 
عت ة شاذة مس رتؿا ب دؼ ضرب صد يةُ وةحطيـ مل وياةُا مما ةلرضت زوتةُ ودادا وها أـ أطسالُ 
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ل  ةحرش ت  ا فا ال تف ةـ ةصويره ل ض ط ع   زوت اا وفؽ السيديرالية الدولية لحقوؽ المتمةا ا
 اإل  اف.

 1040  اية « مورة الحرية والمرامة»ا وفا خضـ 1044ةشريف األوؿ )امةوبر(  13لمف فا ا ةخابات 
 ةاريخ ةو س.ا فاز حزبُ ب مبر عدد مف مقاعد المت س الة  ي ا فا أوؿ ا ةخابات حرة فا 1044وبداية 

وأصبح الرتؿ ال حيؼ ذو الشارب والذي يضس  ظارةيفا وزيرا  ل داخ ية وع   رأس األت زة الةا ما ت 
م ت  ريبا  تدا  مف الموت مرارا  فا ز ازيف وزارة الداخ ية. لم ا أفرؽ »ةشرؼ ع   تتديُ. و اؿ حي  ا: 

 «.و ر ا عدالة ا ةقالية وليس مف اتؿ اي ةقاـبيف ة ؾ السةرة وا ف. ا ف تافت المورة مف اتؿ أف  ةقدـ 
 ويلةبر اللريض رتؿ حوار وي ةما ل ةيار الملةدؿ فا حزب ال  ضة ممؿ التبالا.

 ويشير  ادة الملارضة الةو  ية إل  ا سةاحُ مقار ة ب يره مف  يادات تي ُ.
ف ه اؾ مف اة مُ ش را  فا وزارة الداخ ية ليس موضس إتماعا بؿ إ 41 ير أف حصي ة عم ُ لمدة 

 بالةراخا فا موات ة الةيار ال  سا الل يؼ.
 41وةلرض اللريض إل  ا ةقادات شديدة ب بب عدـ  شره  وات مافية مف األمف حوؿ ال سارة األميرمية فا 

أي وؿ ) بةمبر( حيف ماف ال  سيوف الذيف هاتموها يدعوف ل ةظاهر اماـ المب  . وعمت السوض  حي  ا 
البداية وةممف مةظاهروف مف الدخوؿ ال  محيط ال سارة وحرؽ  يارات مميرة فا مرآب ا  وات األمف فا 

 وايضا  المدر ة األميرمية المحاذية. وا ة   ال توـ بمقةؿ أربلة مةظاهريف ب يدي  وات األمف.
ال  سييف الت ادييف وماف موضس ا ةقادات يذعة مف ابا عياض زعيـ « بلبس»لمف ع ا اللريض يلةبر 

 فا ةو س والذي يلةبر م ظـ ال توـ ع   ال سارة.« ا صار الشريلة»
و اؿ أبو عياض م ةصؼ اي وؿ ) بةمبر( ام اف حصار األمف لم تد ماف فيُ باللاصمة  بؿ أف يةممف مف 

 الت اديةا بح ب  ولُ.« يؤ س لديمةاةورية تديدة بس شاف عدو موهـو هو ةيار ال  سية»السرارا إف اللريض 
 44/3/1043، لندفالحياة، 
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بيف  ف الخام ة عشرة والةا لة عشرة اف ي ةحر  41يحاوؿ مراهؽ رو ا مف مؿ : أ ؼ ب -مو مو 
  ويا ا ع   ما اظ رت درا ة ل ومالة الرو ية المم سة احةراـ حقوؽ الم ة  ميف ورفاه ال ماف 

اي »  ويا  فا رو ياا « مراهقا  ع   مةة ألؼ ي ةحروف 10  ال 49»الةا أع  ت اف « رو بوةريب ادزور»
 «.اممر بمتث مرات مف الملدؿ الو طا فا ا حاف اللالـ ايخر 

ا ص ؼ رو يا فا المرةبة 1044وماف ةقرير لم ظمة اليو  يؼ ووزارة الصحة الرو ية صدر   اية اللاـ 
وبيترو ياا وهما تم وريةاف  وفياةيةاف  ابقةاف. وعزا المالمة عالميا  فا هذه السةة اللمرية وراف مازاخ ةاف 

مرات اع   مف   بة السةيات( ال   305الةقرير ال  بة اللالية مف السةية الذيف يقدموف ع   اي ةحار )
 اي ة تؾ المبمر والمةزايد ل محوؿ والمخدرات فا صسوؼ الشباب.

ةة اللمريةا إي اف اللدد السل ا يةتاوز بممير فةاة فا هذه الس 389فة  و 4389ا ا ةحر 1009وفا عاـ 
وةزيد محاويت اي ةحار الساش ة بشمؿ و طا عشر مرات عف «. رو بوةريب ادزور»اير اـ الر مية وفؽ 

الملدؿ اللاـ لت ةحار ومحاويت اي ةحار »عم يات اي ةحار الةا ةسضا ال  الوفاة. وأوضحت الومالة اف 
 فا صسوؼ الشباب.« فا المةة فا رو يا فا ال  وات ايخيرة 38ال   35ارةسس ب  بة 

 44/3/1043، الحياة، لندف
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مشؼ  اةػب رةػيس حرمػة المقاومػة اي ػتمية )حمػاس( مو ػ  أبػومرزوؽ : مف مصطس  أبوهاروف -القاهرة 
فبراير الماضاا هو الةخوؼ مف أف  18مؤةمر المصالحة مس حرمة فةح فا « حماس»ة تيؿ  عف أف  بب

إف « الػػراي»ةمػػوف أتػػواف ال قػػاف  يػػر مواةيػػة  ةيتػػة ي ػػةمرار الختفػػات بػػيف الطػػرفيفا و ػػاؿ فػػا حػػوار مػػس 
ريػت المصػالحةا م يػوف دويرا إذا أت 150الوييات المةحدة ة دد ال  طة فا راـ اهلل بو ؼ الػدعـ الػذي يب ػغ 
 وبالض ط ع   الدوؿ الما حة فا أوروبا لةو ؼ هذا الدعـ أيضا.

وحػػػوؿ هػػػدـ مصػػػر عػػػددا مػػػف األ سػػػاؽ اخيػػػرا فػػػا الم طقػػػة الحدوديػػػةا  ػػػاؿ القيػػػادي ابػػػو مػػػرزوؽ إف األ سػػػاؽ 
مطروحة فا مؿ األت دات ال يا ية وح  ا أب ط مما ةةخي وفا إذا فةح ملبػر رفػح ل بضػاةسا ممػا هػو مسةػوح 

 «.زباةف»ألشخاص ة ة ا المشم ة ألف الم ةسيديف مف األ ساؽ لف يتدوا ل
 وفا ايةا  ص الحوار:

 فبراير الماضا؟ 18ما ال دؼ مف ط بمـ ة تيؿ ايتةماع مس حرمة فةح فا • 
ي يوتد هدؼا لم  ا أرد ا أف ةموف أتواف ال قػاف إيتابيػةا ولػذلؾ أت  ػاه ب ػبب المت ػ ات فػا راـ اهللا وي  -

 ي ب ا أف ةتر  ايتةماعات فا ظؿ أتواف   بية.
 ما دخؿ الوييات المةحدةا مما ةرددوف بةلطيؿ المصالحة؟• 
ه ػػػاؾ  ػػػا وف أميرمػػػا يم ػػػس مػػػ ح أي دعػػػـ لمؤ  ػػػة ع ػػػ   اةمػػػة الم ظمػػػات أو الػػػدوؿ الداعمػػػة لإلرهػػػابا  -

 ؼ دعػػػػـ ال ػػػػ طة وحمػػػػاس موتػػػػودة ع ػػػػ  القاةمػػػػةا وبالةػػػػالا ةقػػػػوؿ إذا أتريػػػػت مصػػػػالحة مػػػػس حمػػػػاس ف ػػػػ و 
م يػػػوف دويرا وي يةو ػػػؼ الة ديػػػد ع ػػػد هػػػذا المب ػػػغ فقػػػطا فالوييػػػات المةحػػػدة  150الس  ػػػطي ية الػػػذي يقػػػدر بػػػػ 

ةضػػ ط أيضػػا ع ػػ  الػػدوؿ الما حػػة لم ػػس ةقػػديـ م ػػاعداتا وهػػو مػػا  ػػيؤمر ع ػػ  ال ػػ طةا وهػػذا ةػػدخؿ فاضػػح 
 و افر مف الوييات المةحدة.

 ل  طةيف فا راـ اهلل و زة؟هؿ ةسض وف بقاف الوضس مما هو • 
خيػػارا إي با  ػػاف اي ق ػػاـ ف ػػو مط ػػب ف  ػػطي اا ويةحمػػؿ التميػػس فضػػت « فػػةح»وي لػػػ « حمػػاس»لػػيس لػػػ  -

 م ؤوليةُ فا إ  اف اي ق اـ.« حماس»و« فةح»عف 
 وبماذا ةل قوف ع   هدـ األ ساؽ الحدودية بيف مصر و زة؟• 
ال يا ية والصحافةا وح  ا أب ط مما يةخيؿ المميروف. إذا فػةح األ ساؽ م  لة مطروحة فا مؿ األت دات  -

 ملبر رفح ل بضاةسا مما هو مسةوح لألشخاص ة ة ا المشم ةا أل ُ لف يوتد ل ا زبوف أو ي ةخدم ا أحد.
 هؿ ه اؾ ملةق وف   سيوف فا  زة؟• 
ف ه اؾ ملةقػؿ يمػوف ذلػؾ ي يوتد أي ملةقؿ ع   خ سية  يا ية أو دي ية أو  ير ذلؾ مف  ضايا. إذا ما -

 ب بب تريمة ملي ة ارةمب اا أما أ ا فت أعرؼ ةص يسات وأوؿ مرة أ مس بوتود ملةق يف   سييف فا  زة.
 مس التيش ال وري الحر؟« حماس»هؿ ه اؾ مقاة وف مف • 
لػيس لػدي ا مقػاة وف فػا أي بقلػة « حمػاس»خرتت مف  ورية ولـ يمف ل ا مقاة وف باألصػؿا و« حماس» -
 رج حدود ف  طيفا و يا ة ا ها مقاومة ايحةتؿ ع   األراضا ف  طي ية.خا
 ميؼ ةقيموف عت ةمـ مس إيراف فا إطار األزمة ال ورية؟• 
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 حف محرمة ةحرر وط ا فا ف  طيف هدف ا األ ا ا أف  حرر أرض ا وأف يلود شلب ا ألرضػُا وبالةػالا  -
لشػػا ة والصػػلبةا ي  بحػػث عػػف أف ةمػػوف ايػػراف فقػػط  بحػػث عػػف مػػؿ مػػف يقػػؼ بتا ب ػػا فػػا ممػػؿ هػػذه الم مػػة ا

 بتا ب ا ولمف  بحث أف يموف مؿ اللالـ بتا ب ا حة    ةطيس إعادة أرض ا وةحريرها.
و ػود أف ةمػػوف عت ة ػا إيتابيػػة فػا مػػؿ المراحػؿ مػػس مػؿ الػػدوؿ والم ظمػات ومػػس مػؿ األشػػخاصا ي  ريػػد أف 

 وموا س ا م  ا  ابلة مف مؤ  اة ا.  ص س عداوة مس أحد وي  ةدخؿ فا شؤوف ا خريف
ممػا أ  ػػا ي  ةػػدخؿ فػا الشػػ ف ال ػػوري ومو س ػا ع ػػ  الحيػػاد فػا القضػػية ال ػػورية و سضػؿ أف يمػػوف الحػػؿ فػػا 
 ػػورية  يا ػػيا ولػػيس أم يػػا. واخة س ػػا مػػس القيػػادة ال ػػورية فػػا موضػػوع الحػػؿ واضػػطرر ا إلػػ  أف  خػػرج مػػف 

 أو أ ود.  ورية ع دما لـ يمف لدي ا خيار إما أبيض
 ميؼ ةروف إ شاف مةحؼ ل رموز الوط ية الس  طي ية مدافس عف القضية الس  طي ية؟• 
ه ػػاؾ ا ةػػراح  دمةػػُ حمػػاس لمؤ  ػػة يا ػػر عرفػػات لموات ػػة ةزييػػؼ الةػػاريخ الس  ػػطي ا و ضػػية ا الوط يػػة  -

صػ يو ا الػػذي وه ػاؾ فرصػة مبيػػرة إل شػاف مةحػػؼ لس  ػطيف يضػػـ ةػاريخ ال ضػاؿ الس  ػػطي ا وتػراةـ اللػػدو ال
ف  ػطي اا ومتػزرة  500ارةمب ما يزيد ع   مةة متزرة أمبرهػا فػا صػبرا وشػاةيتا حيػث  ةػؿ متمػة آيؼ و

شخصا مؿ هؤيف  ة وا بدـ باردا وه اؾ متزرة رفح وه اؾ متػزرة  500خاف يو س الةا  ةؿ في ا أممر مف 
 دير يا يف.

 ػػا المدا ػػة فػػا مػػؿ ا حػػاف اللػػالـ. فملظػػـ رمػػوز ممػػا أف ذلػػؾ المةحػػؼ م ػػـ لمشػػؼ عم يػػات اي ةيػػاؿ ال يا
اللمؿ الوط ا ةـ ا ةيال ـا وأعةقد أ ػُ  ػيموف ردا ع ػ  مػف يةحػدموف ع ػُ مػف محر ػة أو مظ مػة ل ي ػود فػا 

 أوروبا.
 41/3/1043، الراي، الكويت
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 فايز أبو شمالة د.
ة رةػػيس ال ػػ طة محمػػود عبػػاس فػػا مقاومػػة ايحػػةتؿا لمػػاف لػػو ا ػػة ذ ت الحمومػػة الس  ػػطي ية فػػا  طػػاع  ػػز 

ع ي ا اي ةظار حة  ا ةصاب آخر شبر مف ف  طيفا وما مػاف عبػاس ليػ ذف لحمػاس بالمقاومػةا أو ةطػوير 
 الص اعات الل مرية الس  طي ية الةا  صست )ةؿ أبيب( الي ودية.

مػػػود عبػػػاس فػػػا إصػػػدار تػػػواز  ػػػسر ولػػػو ا ػػػة ذ ت الحمومػػػة الس  ػػػطي ية فػػػا  طػػػاع  ػػػزة رةػػػيس ال ػػػ طة مح
ف  ػػطي اا لمػػاف ع ي ػػا اي ةظػػار حةػػ  يمػػوت آخػػر مػػريض بحاتػػة إلػػ  عػػتج فػػا الخػػارجا فػػا الو ػػت الػػذي 
ةليؽ فيُ حمومة راـ اهلل مػ ح تػواز ال ػسر الس  ػطي اا ةحػت حتػة ا ةماةػُ لرتػاؿ المقاومػةا أو بحتػة ةدربػُ 

 ع   ال تحا أو بحتة مراهيةُ ل ص اي ة.
أصيب المواطف فةحا ز وت ب وبة   بيةا و ػد حػاوؿ ذووه ةتديػد تػواز  ػسره فػا  طػاع  ػزةا ب ػدؼ   بؿ أياـ

 ق ُ  ريلا  لةقا اللتج فا الخػارجا وما ػت المساتػ ة أف وزارة الداخ يػة فػا  طػاع  ػزة ي ةمة ػؾ حػؽ إصػدار 
اي ةظػار حةػ  ةقػـو  تواز  سر ف  طي اا وي حؽ ل ا فا ةتديػد تػواز ال ػسرا ممػا أتبػر عاة ػة ز ػوت ع ػ 

حمومة راـ اهلل بالةحري عف الشخصا الذي ي اتمُ المرضا فماتا مات فةحا ز وتا وهػو ي ةظػر صػدور 
 تواز ال سر مف حمومة راـ اهلل.

 ػد ي ػدهش القػارئ لػو عػرؼ أف فةحػا ز ػوت هػو أحػػد أب ػاف حرمػة فػةحا و ػد زام ةػُ شخصػيا  فػا  ػتف  سحػػة 
ؤبد؛ بلد أف فقد ذراعُ فػا إحػد  الةستيػرات ضػد الصػ اي ةا وحػيف خػرج الصحراويا وماف يقضا حمما  بالم



 
 
 

 

 

           34ص                                    1798العدد:                44/3/1043الخميس  التاريخ:

مػػف ال ػػتفا عمػػؿ فةحػػا ز ػػوت فػػا مدي ػػة خػػاف يػػو س مػػديرا  عامػػا  فػػا وزارة الداخ يػػةا ومػػاف يشػػرؼ ع ػػ  
إصدار تواز ال سر الس  طي اا ويقوـ بة  يمُ ل مواطف بيدها ف ما احةػاج شخصػيا  إلػ  تػواز  ػسرا لػـ يتػده 

 ػػزة المحرومػػة مػػف إصػػدار تػػواز  ػػسرا ولػػـ ة ػػلسُ حمومػػة راـ اهلل؛ الةػػا مػػا زالػػت ةةحػػر  عػػف لػػد  حمومػػة 
   ومُ ما ةم حُ تواز  سر.

المػػواطف الس  ػػطي ا فػػا  طػػاع  ػػزة بحاتػػة إلػػ  وزارة داخ يػػة فاع ػػةا و ػػادرة ع ػػ  خدمةػػُا وتػػاهزة إلصػػدار 
 ػػزة لػػيس درتػػة ما يػػة مػػا ي تػػ  إلػػ  تػػواز  ػػسر ف  ػػطي ا ي ػػ ؿ لػػُ ال ػػسرا والمػػواطف الس  ػػطي ا فػػا  طػػاع 

حمومة راـ اهلل لةتػري لػُ الةحػري الزاةػؼا والمػواطف الس  ػطي ا فػا  طػاع  ػزة لػيس ابػف البطػة ال ػوداف مػا 
ي ةظػر المرا ػتت بػيف مماةػب  ػزة وراـ اهللا وي ةظػر الةقػارير ال ػريةا وي ةظػر فػةح الملػابرا وا  ػتؽ الطػرؽ 

س  طي ا بحاتة إلػ  تػواز  ػسر ف  ػطي ا يصػدر مػف  طػاع  ػزةا وصػادر بم ا بة أعياد الي ودا المواطف ال
 عف الحمومة الس  طي ية الةا حظيت بمقة المت س الةشريلا الم ةخبا وما عدا ذلؾ ف و ا ة تـ ل باطؿ.

وه ا  د يقوؿ وميؿ وزارة الداخ ية فا حمومة راـ اهلل ح ف ع وي: ي يممف إصدار وماةؽ ر ػمية ذات ةمميػؿ 
ف حمومة مقالػةا و يػر شػرعيةا مة ػؾ الةػا ةػديرها حمػاس فػا  ػزةق وةػابس يقػوؿ: لػيس الم ػـ إصػدار دولا م

التوازا وا  مػا ايعةػراؼ ب ػذا التػوازق و  مػؿ أي ةقػدـ حمػاس ع ػ  ممػؿ هػذه الخطػوة اللبميػة الةػا لػف ةمػرس 
 اي ق اـ فقطا بؿ  ةل ا   مة خطيرة ل شلب الس  طي اق.

الشرعية؟  يقوؿ: مػس الب د يػةا ولػو  ػ لت امػرأة أو طسػؿ: مػف هػو صػاحب الحػؽ لو   لت عابر  بيؿ: أيف 
بةمميػػػؿ الشػػػلب الس  ػػػطي ا؟  ػػػيقوؿ لػػػؾ: المقػػػاـو هػػػو المممػػػؿ الشػػػرعا والوحيػػػد ل شػػػلب الس  ػػػطي اا والػػػذي 
ي ػػةطيس أف يسػػرض ع ػػ  ةػػؿ أبيػػب م ػػس الةتػػوؿ ي ػػةطيس أف يسػػرض ع ػػ  المتةمػػس الػػدولا ايعةػػراؼ بتػػواز 

ا  ػػزةا والػػذي ي ػػةطيس أف ي ػػقط  ذاةسػػُ فػػا محػػيط اتةمػػاع عبػػاس أوبامػػا ي ػػةطيس أف يػػدخؿ  ػػسر يصػػدره فػػ
بتواز  سره الصادر مف  زة إل  مؿ المحافؿ الدوليةا وي داعا لت ةظار حة  يموت آخر مريض ف  طي ا 

ات فػػػا  طػػػاع  ػػػزةا وهػػػو ي ةظػػػر أف ةةحػػػر  ع ػػػُ األت ػػػزة األم يػػػةا الةػػػا ي  ػػػتـ ةقريرهػػػا مػػػس هػػػو  المخػػػابر 
 اإل راةي ية.

 إف الذي ا ةصر فا الملرمة ع   تيش الص اي ة لقادر ع   اي ةصار فا مؿ ال احات.
 43/3/1043، فمسطيف أوف اليف

 
 عشية زيارة أوباما لفمسطيف: المحرمات الخمسة وأخطرىا االعتراؼ بييودية الدولة 67

 عبد الحميد صياـ
ر بزيػػارة متموعػػة أو ػػ و فػػا أرض ف  ػػطيف المةح ػػة.  ضػػس أيػػدي ا ع ػػ    وب ػػا م مػػا  ػػاـ م ػػؤوؿ دولػػا مبيػػ

يلةبروف هذه الزيارة أو ة ؾ إ تازا مبيرا ي ةحؽ الرد ع يُ بالممؿ بةقديـ ة ازؿ تديد إمرامػا ل ضػيؼ. ومػا زل ػا 
 ذمر الةصسيؽ الحاد عػ د إل اف الميماؽ الوط ا الس  طي ا والذي  دموه ةحية ل زاةر المبير الػرةيس األمريمػا 

. ولػػيس  ػػرا أف فريػػؽ أو ػػ و ل مساوضػػات  ػػد أبػػد  4997  ةػػوف ل ػػزة فػػا مػػا وف األوؿ )دي ػػمبر( عػػاـ بيػػؿ م
ا ةلدادا وا لا فا اللقديف األخيريف يتةياز عدد مف الخطػوط الحمػر الةػا ما ػت ومػا زالػت موضػس إتمػاع 

ؾ المحرمػػات الةػػا الشػػلب الس  ػػطي ا واللربػػا وممبةػػة فػػا بر ػػامج م ظمػػة الةحريػػر الس  ػػطي ية. ومػػف بػػيف ة ػػ
أظ رت القيادة ا ةلدادا واضحا ل ةلامؿ مل ػا بػػسيتابية ومرو ػة. أوي: م ػ لة  بػوؿ المةػؿ اي ػةطيا ية المبيػرة 
ومبادلة ػػا بػػ راض موازيػػةا وما يػػا: حػػػؿ مشػػم ة حػػؽ اللػػودة دوف أف يل ػػا ذلػػػؾ عػػودة يتػػئ واحػػد إلػػ  بيةػػػُ 

ل ػػيادة فػػا القػػدس الشػػر ية ورابلػػا :المرو ػػة فػػا إتػػراف وأرضػػُ داخػػؿ الخػػط األخضػػرا ومالمػػا : م ػػ لة ةقا ػػـ ا
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ةلديتت ع   حدود الدولػة الةػا مػف المسةػرض أف ةقػاـ ع ػ  األرض الس  ػطي ية ممػا ما ػت ع يػُ  بػؿ حػرب 
لمػػػف الخػػػط األحمػػػر الخػػػامس واألخطػػػرا فػػػا رأي ػػػاا هػػػو: موضػػػوع ايعةػػػراؼ بي وديػػػة الدولػػػة. إ ػػػُ أـ  4988

ر و صػرخ و لبػئ الػرأي اللػاـ خوفػا مػف إ ػزيؽ هػذه المتموعػة با ػـ المرو ػة المصاةب تميلا وع ي ا أف  حػذ
ال يا ية إل  م طقة الةسريط والم اومة ةحت شلار: ال يا ة فف المممف مما ماف يح و ل راحؿ خالػد الح ػف 

 أف يردد داةما.
طػراؼ المل يػة حػوؿ  ةو س أف يحاوؿ الرةيس األمريما بػاراؾ أوبامػا أم ػاف زيارةػُ ل م طقػة أف يتػس  ػبض األ

آذار )مػارس(  34إمما يات إعادة عت ة المساوضات إل  ال ػمة الةػا خرتػت ع  ػا م ػذ ا ةخػاب  ة يػاهو فػا 
. وبالة ميػػد  ػػيل ف  ة يػػاهو ا ػػةلداده ل لػػودة السوريػػة ل مساوضػػات دوف شػػروط م ػػبقة ممػػا يمػػرر داةمػػا. 1009

صػ ة بػ ف ه ػاؾ شػروطا  ػةة إ ػةبا ية إذا لػـ يقبػؿ لم ُ فا  سس الو ت يرما بيف المتـ ويط ؽ إشػارات مةوا
ب ػػا الس  ػػطي يوف  بػػؿ المساوضػػات أو  ةيتػػة ل مساوضػػات ف ػػف يمػػوف ه ػػاؾ  ػػتـ. لقػػد أصػػبحت ة ػػؾ الشػػروط 
أيقو ػػة مقد ػػة يمررهػػا الم ػػؤولوف اإل ػػراةي يوف ويصػػروف ع ػػ   بول ػػا مػػف  بػػؿ السريػػؽ الس  ػػطي ا المسػػاوض 

 وهذه الشروط ها:
   طي ييف  بؿ الةوصؿ ألي اةساؽ أف يلةرفوا بي ودية دولة إ راةيؿع   الس أوال:
 : ع   الدولة الس  طي ية المسةرضة أف ةموف م زوعة ال تحثانيا
 لما: ةبق  م طقة  ور األردف ةحت ال يطرة اإل راةي يةاث

ر  فػا مما  ػا ةابلػة بؿ ةبق  المةؿ اي ػةيطا ية المبػ 4988: ي عودة لحدود الرابس مف حزيراف )يو يو( رابعا
 ل  يادة اإل راةي ية ويظؿ الحاةط الل صري مما ُ ويةحوؿ إل  ما يشبُ  ياتا حوؿ الحدود التديدة

 : القدس  ةبق  عاصمة موحدة أبدية إل راةيؿخامسا
ل  األبدسادسا  : ع   الس  طي يف أف يةخ وا عف حؽ اللودة إل  األراضا األص ية مرة وا 

لدولةا إف حدثا ف ػيموف أ ػرب إلػ  اي ة ػتـ ال  ػاةا والػذي ي يشػب ُ أي ا ة ػتـ إف ايعةراؼ بي ودية ا
آخػػر فػػا اللصػػػر الحػػديث. و ػػػد يمػػوف أشػػبُ با ة ػػػتـ 'أبوعبػػد اهلل الصػػػ ير' حػػامـ آخػػر ممالػػػؾ اللػػرب فػػػا 

يػػزابيت عػػػاـ  حيػػػث  ػػمح لػػػُ أف ي خػػػذ حريمػػُ وأموالػػػُ ويخػػػرج وحيػػدا مػػػف  ر اطػػػة  4191 ر اطػػة لسر ا ػػػدو وا 
بما 'ممؿ ال  اف م مػا مضػاعا' مػف تبػاؿ  ػيرا  يسػادا شػر ا المدي ػة. ة ػؾ الوميقػة أذ ػت ل م ةصػريفا حةػ  وي

ولو لـ ة ص ع   ذلؾا أف يبدأوا عم يػة ةط يػر عر ػا شػامؿ وا  شػاف محػامـ الةسةػيش لسػرض الة صيرالق ػري 
ل  األبد.  لةلود إ با يا خالية مف أي وتود ل لرب والم  ميف مرة وا 

 
 ف الدولي واالعتراؼ بإسرائيؿالقانو

مف م ط ؽ القا وف الدولاا إ ػراةيؿ ي ةلةبػر دولػة للػرؽ  قػا أو ديػف بلي ػُ بػؿ لمواط ي ػا اإل ػراةي ييف م  ػـ 
ب ض ال ظر عف أعرا  ـ وديا اة ـ وم ابة ـ. واألمـ المةحدة اعةرفت بدولة إ راةيؿ ولـ ةلةرؼ بدولة الي ود. 

إلػ   4918ةشريف المػا ا ) ػوفمبر(  19الصادر عف التملية اللامة بةاريخ  474 لـ لقد أشار  رار الةق يـ 
الدولة الي وديػة مقابػؿ الدولػة اللربيػة. الدولػة لػـ ةمػف  اةمػة آ ػذاؾ وي يوتػد مػا يوصػؼ بػُ هػؤيف الم ػاتروف 

ة مػف  يػر مف دوؿ اللالـ إل  ف  طيف إي بمو  ـ ي ودا. ولـ يمف فا ذهف أحد ع   اإلطتؽ أ  ػا دولػة  قيػ
ي ػػودي بي مػػا لػػـ ةضػػـ الدولػػة اللربيػػة  1500000عربػػا مقابػػؿ  1000000الي ػػود أل  ػػا بب ػػاطة ما ػػت ةضػػـ 

عربا. وع ػدما ح ػـ موضػوع  7000000ي ودي مقابؿ ما يزيد عف  50.000ح ب  رار الةق يـ أممر ممف 
اللامػػة بلػػد  ػػ ة مام ػػة عػػادت التمليػػة 4917أيػػار )مػػايو(  41إ شػػاف الدولػػة الةػػا أع  ػػت عػػف  س ػػ ا م ػػاف 
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والذي اعةرؼ فيُ  4919أيار )مايو(  44بةاريخ  183وب اف ع   ةوصية مف مت س األمف واعةمدت القرار 
اعةرافا مشروطا بدولة إ راةيؿ و بول ا ملضو فا الم ظمة الدولية ا ي ص ذلؾ القرار ع   أف 'إ راةيؿ دولة 

مػػـ المةحػػدة'. ممػػا يةضػمف القػػرار المػػذمور بػػال ص ضػػرورة محبػة ل  ػػتـ ة ػػةطيس أف ة سػػذ مةط بػات ميمػػاؽ األ
الصػػػادر  491المػػػذمور أعػػػته و ػػػرار حػػػؽ اللػػػودة  474ة سيػػػذ إ ػػػراةيؿ يلةزاماة ػػػا فيمػػػا يةل ػػػؽ بقػػػرار الةق ػػػيـ 

حيػػػػث  بػػػػؿ ب ػػػػا م ػػػػدوب إ ػػػػراةيؿ مةابػػػػة أمػػػػاـ ال ت ػػػػة ال يا ػػػػية  4917مػػػػا وف األوؿ )دي ػػػػمبر(  44بةػػػػاريخ 
 الخاصة.

ه الدولػػة بشػػروط ايعةػػراؼ ب ػػا؟ وهػػؿ هػػا دولػػة محبػػة ل  ػػتـ فلػػت؟ وهػػؿ ه ػػاؾ أي ػػا ال ػػادة ف ػػؿ الةزمػػت هػػذ
المساوضوف أية إشارة مف  ريب أو بليد إل  ي ودية الدولة؟ ع   اللمس مف ذلػؾ ي ػةطيس اللػرب أف يةحػدوا 

لس  ػطي يوف والقػا وف هذا ايعةراؼ  ا و يا مما أشار إل  ذلؾ خبير القا وف الدولا فر  يس بويؿ فا مةابُ 'ا
 الدولا' أل  ا لـ ة سذ شروط اإلعةراؼ ب ا مدولة محبة ل  تـ.

 
 مف أيف جاءت الفكرة؟

ةسةؽ السمر الص يو ا المو ؿ فا ةطرفُ فا اللقد األخير عف مس ـو ي ودية الدولة مشرط ةلتيزي طرح فا 
لس  طي ا يبدي مرو ة أممر أماـ الشروط البداية ملاةؽ مبير أماـ ا ةحقاؽ المساوضات. فل دما بدأ التا ب ا

اإل ػػراةي ية فػػا م ػػاةؿ م مػػة محػػؽ اللػػودة والقػػدس والم ػػةوط ات والحػػدودا وأصػػبح الةوصػػؿ إلػػ  حػػؿ وا لػػا 
 ػػػاب  و ػػػيف خاصػػػة فػػػا الشػػػ ور األخيػػػرة لوييػػػة الػػػرةيس بيػػػؿ م  ةػػػوف والػػػذي مػػػاف يح ػػػـ بػػػ ف يمػػػوف الػػػرةيس 

اإل ػراةي ا وليػػدخؿ الةػػاريخ مػف أو ػػس أبوابػُ ويحصػػد تػػاةزة  األمريمػا الػػذي ةوصػؿ إلػػ  حػػؿ ل صػراع اللربػػا
 1004 وبػػؿ ب ػػ ولةا طرحػػت السمػػرة الخطيػػرة بلػػد  ػػقوط حمومػػة بػػاراؾ وا ةخػػاب شػػاروف فػػا شػػباط )فبرابػػر( 

أم ػػاف احةػػداـ الموات ػػة فػػا ا ةساضػػة األ صػػ  الم ػػ حة.  يػػر أف مػػا بػػدا فػػا البدايػػة وم  ػػُ ةمةيػػؾ ةافػػُ عػػاد 
ةةم ؾ بُ حمومات باراؾ و ة يػاهو وةصػراف ع يػُ. وبػدأت و ػاةؿ اإلعػتـ ةلمػـ السمػرة  وأصبح شرطا حقيقيا

وةػػدورها إلػػ  أف أصػػبحت مقافػػة عامػػة لػػد  تماعػػات الضػػ ط الم اصػػرة إل ػػراةيؿ فػػا الوييػػات المةحػػدة مػػـ 
دولػة  ا ةق ت إل  أعضاف المو  رس وصوي إل  الػرةيس األمريمػا الػذي بػدأ يػردد فػا مػؿ م ا ػبة أف أ ػراةيؿ

 الي ود وع   اللرب أف يقروا بذلؾ.
 

 ماذا يعني االعتراؼ بييودية الدولة؟
إف حدث وو لت  يادة أو ػ و ع ػ  ي وديػة الدولػة واتةػازت آخػر الخطػوط الحمػر ف ػةلطا صػما شػرعيا مػف 
أصػػحاب القضػػػية إل ػػراةيؿ بممار ػػػة الةط يػػر اللر ػػػاا فػػا الم ػػػةقبؿ القريػػب أو البليػػػدا لمػػؿ مػػػف هػػو  يػػػر 

دي واللمؿ ع   هدـ ما فا ف  طيف مف ملالـ م يحية وا  تمية ومحو مؿ ما يشير إل  الةاريخ اللربػا ي و 
اإل ػػتما والػػػذي  ػػػبؽ  يػػػاـ أي أمػػػر لدولػػػة ي وديػػػة. ايعةػػراؼ بي وديػػػة الدولػػػة ي  ػػػا خم ػػػة عشػػػر  ر ػػػا مػػػف 

لقدس بلد هزيمة الدولػة الةاريخ اللربا اإل تما المةواصؿ فا ف  طيف م ذ ة  ـ عمر بف الخطاب مساةيح ا
الروما ية فا ملرمة اليرموؾ ويحوؿ هذا الوتػود إلػ     ػة مػف  ػزوات واحػةتؿ  يػر شػرعا لدولػة الي ػود. 
هذا ايعةراؼ ي  ا حروب اللرب والم ػ ميف ضػد الوتػود الصػ يبا لقػر يف مػف الزمػاف ويحػوؿ ة ػؾ الملػارؾ 

م ػػةلمرة ويحػوؿ أبطػاي مصػػتح الػديف والظػػاهر البطوليػة فػا حطػػيف وعػيف تػػالوت و يرهػا إلػ  ة ػػاحر  ػو  
بيبرس إل  رتاؿ عصابات و طاع طرؽ ومرةز ة و راص ة يبحموف عف احةتؿ ب د لػيس ل ػـ وةػوطيف شػلب 
ي ي ةمػػػا لة ػػػؾ األرض. هػػػذا ايعةػػػراؼ ي  ػػػا ةػػػاريخ ف  ػػػطيف القػػػديـ الػػػذي يشػػػير إلػػػ  أ  ػػػا أرض الم لػػػا ييف 



 
 
 

 

 

           37ص                                    1798العدد:                44/3/1043الخميس  التاريخ:

لةػوراة مػف أف الي ػود عبػروا إلػ  'أرض م لػاف' بقػوة ال ػتح واحة وهػا واليبو ييف اللػرب ويمػذب مػا تػاف فػا ا
 احةتي وهدموا القر  والمدف و ة وا آيؼ الس  طي ييف و موا لذلؾ باللبرا ييف.

هذا ايعةراؼ يحوؿ مؿ ال ضاؿ الس  ػطي ا فػا اللصػر الحػديث إلػ  إرهػاب ويتلػؿ مػف الشػلب الس  ػطي ا 
ؼ ال  يف إل  م ةوط يف ومحة يف ظالميف ويشرعف مؿ المذابح الةا ارةمبت الم ةقر فا مد ُ و راه م ذ آي
مػػػرورا بػػػدير يا ػػػيف والدوايمػػػة  1041و 1009 1007إلػػػ  مػػػذابح  ػػػزة  4919بحق ػػػـ مػػػف موات ػػػات البػػػراؽ 

والط طػػورة و بيػػة ومسػػر  ا ػػـ وصػػبرا وشػػاةيت ومخػػيـ ت ػػيف وبيػػت حػػا وف و ػػزة؛ بػػؿ ويتلػػؿ مػػف القاةػػؿ بطػػت 
 مترما. ومف الضحية

هػذا ايعةػراؼا إف حػدثا يشػػرعف وعػد ب سػور و ػػرار الةق ػيـ واةسا يػات مامػب ديسػػد وأو ػ و ووادي عربػة وهػػو 
دعػػوة ر ػػمية لمافػػة الػػدوؿ اللربيػػة واإل ػػتمية لتعػػػػػػةراؼ بدولػػة اليػػػػ ود الم ػػالمة الةػػا ةريػػد أف ة ػػةرد أرضػػ ا 

ف ـ بػػ ي ميػػاف ف  ػػطي ا أل ػػُ ميػػاف ملةػػد ظػػالـ مػػف ال ػػزاة الس  ػػطي ييفا وهػػو مػػذلؾ دعػػوة إلػػ   ػػحب اعةػػرا
 إرهابا يحاوؿ زعزعة دولة شرعية يم م ا أصحاب ا الشرعيوف؛

هػػذا ايعةػػػراؼ يػػػ ذف ل دولػػػة الي وديػػػة أف ةطػػػرد مػػػؿ ف  ػػػطي اا م ػػػ ما مػػػاف أـ م ػػػيحيا أـ ب اةيػػػا أـ درزيػػػا أـ 
طؼ ممار شترة ةلود بم مية ا إلػ  م حداا ي فرؽا أل ُ يليش ع   أرض  يره وي مف بيةا ليس م ما لُ ويق

 ي ودي مف األرت ةيف أو مالدوفا أو روما يا أو إميوبيا.
وأخيرا هذا ايعةراؼ ي  ا حؽ أي ف  طي ا بالمقاومة أو رفض وتود إ ػراةيؿ أو المطالبػة بس شػاف أي ميػاف 

 لػة مػف حػؽ الي ػود ف  طي ا ع   ة ؾ الر لة مػف األرض الةػا ةقػس بػيف المةو ػط و  ػر األردف ألف ة ػؾ الر 
 والي ود فقط.

هػػذا ايعةػػراؼا لػػو و ػػسا  ػػيموف وميقػػة اي ة ػػتـ األخيػػرة الةػػا ةل ػػا الةصػػسية ال  اةيػػة ل قضػػية الس  ػػطي ية 
 والصراع اللربا اإل راةي ا الذي ا ةمر أممر مف  رف.

ها و يػاب أي  ػو  هؿ  ةسل  ا هذه القيادة الضليسة الةا ة قص ا شرعية حقيقيػة ووحػدة وط يػة  ػ يمة ةة ػ د
ملارضة حقيقية ةدعـ مو س ا الةساوضا؟  حف  لةقد أف ممػؿ هػذا ايعةػراؼ أخطػر بمميػر مػف أف ةقػدـ ع يػة 
تماعػػػة أو ػػػ و أل ػػػُ  ػػػيموف المصػػػيدة الةػػػا  ػػػيزتوف الشػػػلب الس  ػػػطي ا في ػػػا و يمةشػػػسوف أ  ػػػـ أيضػػػا مػػػف 

 وروابط القر .ضحاياها ولف يموف مصيرهـ أفضؿ مف مصير أ طواف لحد وحمومة فيشا 
الخطر المحدؽ ا ف هو أف يلرض ع ي ـ أوباما ةصورا مةمػامت يمػوف عبػارة عػف رزمػة ا ةراحػات مػف بي  ػا 
شرط ي ودية الدولة ويط ب م  ـ مشرط م بؽ ي ةة اؼ المساوضات إظ ار ح ف ال ية بقبوؿ الرزمػة مام ػة 

 'وهؿ ماف أمام ا خيار آخر؟أو رفض ا مام ة مما يلطي ـ مخرتا لةبرير اعةراف ـ ةحت حتة 
الم ػػؤولية المبػػر  ةقػػس ع ػػ  عػػاةؽ الشػػلب اللربػػا وفػػا مقدمةػػُ الشػػلب الس  ػػطي ا لسرم ػػة هػػذه السةػػة الةػػا 
عودة ػػػا أف ةقػػػدـ الة ػػػازؿ وراف الة ػػػازؿ. فمػػػف يلةرفػػػوف أمػػػاـ حشػػػد مػػػف  ػػػتة الصػػػ اي ة فػػػا واشػػػ طف باللت ػػػة 

قاومة الشلبية ال  مية إرهابا وعبماا ومف يل  وف ةخ ي ـ عف الةاريخية بيف الي ود وف  طيف ومف يلةبروف الم
م ا ط رؤو  ـ ومف يخاطبوف مؤةمرات ص يو ية فا هرةزي يا ملػ ية باألمف اإل ػراةي اا ومػف يةم ػوف ع ػ  
إ راةيؿ أي ةو ؼ حرب ا ضد  زةا ومف ي  قوف مس أت زة األمف اإل راةي ية يعةقاؿ الم اضػ يف والمط ػوبيف 

يو لوا وميقة اي ة تـ ال  اةية إذا لػـ يشػلروا بػ ف الشػلب الس  ػطي ا ب البيةػُ ال ػاحقة وبػدعـ مػف  يممف أف
 أمةُ اللربية  يقؼ صسا واحدا فا موات ةـ.

 44/3/1043، القدس العربي، لندف
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 "إسرائيؿ"آثار تقميص الميزانية األميركية عمى  68

 عوديد عيراف
ةق يصا  تارفا  فا  سقات الميزا ية األميرمية. وهو ي سذ بقوة  ػا وف  (Sequestrationيلد الةق يص اللرضا )

(Control Act of 1985 Balanced Budget and Emergency Deficit P.L.99-177 فػا .)
ا ػُ فػا  Control Act of 2011 Budget P.L. 112-125ةشػريس م سصػؿ يقػوؿ أحػد الب ػود فػا  ػا وف 

ةري يػوف دوير فػا الميزا يػةا فػاف ايمػر  ػيتر ةق يصػات ة قاةيػة فػا  4.1حالة فشػؿ المػو  رس فػا ةخسػيض 
ا حيػػث ةةػػوزع هػػذه الةق يصػػات بالة ػػاوي بػػيف ميزا يػػة الػػدفاع 1043 – 1041ال سقػػات فػػا اللػػاميف المػػالييف 
 وميزا يات الوزارات ايخر .

اذار مر ػوما  4يرمػا فػا ا أصدر الػرةيس األم1043بلد أف فشؿ المو  رس فا ا رار الميزا ية ل لاـ المالا 
. ويسصػػػؿ المر ػػػـو الخطػػػط 1043م يػػػار دوير حةػػػ    ايػػػة اللػػػاـ المػػػالا  75يػػػ مر بةق ػػػيص عرضػػػا بمب ػػػغ 

م يػػار دوير فػػا  سقػػات الػػدفاع ومب ػػغ  11.888المخة سػػة الةػػا ي ب ػػا الةق ػػيص في ػػاا حيػػث يصػػؿ المب ػػغ الػػ  
 مشابُ فا الوزارات الةا ي ةل   باألمف.

ة الوحيػػدة ل ػػذا الةطػػور هػػا ا لػػداـ اليقػػيف الػػذي يخ قػػُ حػػوؿ اداف ادارة الوييػػات المةحػػدةا ع ػػ  ال ةيتػػة المؤمػػد
. ممػػػا أ ػػػُ مػػػف 1043اي ػػػوؿ  30اي ػػػؿ ع ػػػ  مػػػد  ايشػػػ ر ال ػػػبلة المةبقيػػػة حةػػػ    ايػػػة اللػػػاـ المػػػالاا فػػػا 

يذ ةق يص عرضػاا الواضح أ ُ ةمت ةق يصات خطيرة فا الميزا ية األميرمية فا احد  ال  ةيفا أو عبر ة س
 او عبر الةوافؽ بيف التم ورييف الديمقراطييف فا المو  رس ع   ميزا ية مةسؽ ع ي ا.

و ػػد  ػػػبؽ أف اع ػػػف عػػػف خطػػػوات فوريػػػة اةخػػػذت مػػػف تا ػػػب وزيػػػر الػػػدفاع ومػػػوظسا ايدارة المبػػػار ايخػػػريف. 
أربلػػة ا  ػػاـ فػػا وي ػدرج ضػػمف هػػذه الخطػػوات ةخسػػيض  ػػاعات الطيػػراف لػد   ػػتح التػػو األميرمػػاا وال ػػاف 

اي طوؿ األميرما. ومف  احية الشرؽ ايو طا فاف مل   ايمر هو ةق يص  صؼ عدد اييػاـ الةػا ةممػث 
في ػػػا ال ػػػسفا فػػػا م طقػػػة البحػػػرا وربػػػس  ػػػاعات طيػػػراف الطػػػاةرات. حام ػػػة الطػػػاةرات األميرميػػػةا "هػػػاري س. 

لػف يمػوف ا ةشػار  1041أ ػُ حػتؿ اللػاـ ةروماف" )ال ووية(ا لف ةرابط مما ماف مخططا لػُ فػا الخ ػيج. ممػا 
(ا القوة الةا شارمت فا الماضا فا حمػتت مخة سػةا ضػد Amphibious Ready Group) ARGلقوة 

 ة ديدات ال تمات اإلرهابية فا افريقيا.
ويممػػف ي ػػراةيؿ أف ةةػػ مر بػػذلؾ ع ػػ  عػػدة م ػػةوياتا واف ما ػػت صػػورة هػػذا الةػػ مير فػػا الةق يصػػات ي ةػػزاؿ 

ة. وبال  ػػػػبة لػػػػدور وزارة الخارتيػػػػة األميرميػػػػة فػػػػا الةق ػػػػيص اللرضػػػػاا فقػػػػد أمػػػػرت وزارة ايدارة  يػػػػر واضػػػػح
م يوف دوير.  348فا الماةة فا ال  ةا اي  5م يار دوير بوةيرة  8.311( بةق يص مب غ OMBوالميزا ية )

(ا FMFةيؿ )بر امج م يوف دوير مف اصؿ الم اعدات الخارتية ايم ية ي را 450 ظرياا ةلد هذه خ ارة 
م يػوف دويرا واف مػاف  49م يار دوير. و ةةق ص ميزا ية عمؿ حسػظ ال ػتـ هػا ايخػر  بػػ  3.4الةا ةب غ 

 ليس ممة يقيف باف األمر  يؤمر ع   ا ةشار القوة مةلددة الت  يات فا  ي اف.
د  الةػػ مير المرةقػػب لةل يمػػات وةطػػرح الةق يصػػات فػػا وزارة الػػدفاع األميرميػػة عتمػػة ا ػػةس اـ امبػػر بال  ػػبة لمػػ

وزارة ايدارة والميزا يةا بال  بة لمشػةريات التػيشا اي ػطوؿا و ػتح التػو األميرمػا. ممػا أ ػُ لػيس واضػحا 
ميػػؼ  ػػةة مر بػػذلؾ اللقػػود الةػػا و لػػت مػػس شػػرمات ا ػػراةي ية. و ػػةة مر ايضػػا الةػػدريبات المشػػةرمة. فػػا هػػذه 

ر ة قا الةمويؿا بؿ عف اهمية الةدريباتا  واف فا الةلػاوف الم ػاةا الحالة ي يدور الحديث عف خ ارة بةلابي
 أـ فا صورة ا راةيؿ ايم ية.
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المتػاؿ الػذي مػف المةو ػس أف يةػػ مر أممػر مػف الةق يصػات هػو الةطػػويرا اي ةػاجا و شػر الم ظومػات المضػػادة 
وافػؽ ع ػ  الميزا يػة ل صواريخ. وفضت عف  يؼ الةق يص اللرضاا فاف فشؿ المو  رس فا الوصػوؿ الػ  ة

يتلػػػؿ الوضػػػس أممػػػر ةلقيػػػدا. فػػػا ممػػػؿ هػػػذه الحػػػايتا يمػػػوف ه ػػػاؾ ا ةقػػػاؿ الػػػ  وضػػػس الةشػػػريس  1043ل لػػػاـ 
( والذي يل ػا أف حمومػة الوييػات المةحػدة ة ةقػؿ الػ  اللمػؿ ع ػ  Continuous Resolutionالمةواصؿ )

يةوصػػؿ الػػرةيس والمػػو  رس الػػ   الػػ  أف 1041مػػف ميزا يػػة  4/41ا ػػاس ميزا يػػة شػػ رية حتم ػػا بالضػػبط 
م يػػوف دوير مػػف  144مػاف يسةػػرض با ػػراةيؿ أف ةحصػػؿ ع ػػ   1043ةوافػؽ ع ػػ  ميزا يػػة تديػػدة. فػػا اللػػاـ 

م يػػػػوف دوير لبػػػػرامج اخػػػػر ا ممػػػػؿ  189امػػػػواؿ وزارة الخارتيػػػػة األميرميػػػػة لم ظومػػػػة " بػػػػة حديديػػػػة"ا وعػػػػتوة 
م يػػوف دوير بال  ػػبة ل مب ػػغ الػػذي خصػػص  35قػػدار ا ومي ػػس دافيػػدا ارةسػػاع بم3وحيػػةس  1م ظػػومةا حيػػةس 

 م يوف دوير. 135ا والذي وصؿ 1041فا 
اماـ ا راةيؿ واصد اة ا ملض ة؛ ف ا ة ة ؿ الدعـ الذي ةحظ  بػُ فػا المػو  رس األميرمػا فةحػاوؿ اخػراج 

والمقػذوفات  م اعدات ا راةيؿ مف  رارات الةقشؼا وي  ػيما الػدعـ المػالا لم ظومػات الػدفاع ضػد الصػواريخ
الصاروخية. فالةق يصات فا الم اعدات الخارتية األم ية  ةؤمر فا مؿ الدوؿ الةا ةحصؿ ع ي ػاا بمػا فػا 
ذلؾ مصر وايردف. وفا ضوف امما ية أف ةموف ممة آمار   بية ع   الوييات المةحػدة  ةيتػة ل ربيػس اللربػا 

إ راةيؿ ع ػ  الةق ػيص اللرضػا فػا الم ػاعدات واي  حاب مف اللراؽ واف ا  ةافا فالةوصية ها أف ةوافؽ 
الخارتية ايم ية. ومف ش ف ايمر أف يؤمر ع   الة ػ ح ل مػد  البليػد بم ظومػات مػف ال ػتحا وع ػ  الق ػـ 
الذي ة ةبدلُ ا راةيؿ مف الم اعدات بشػوامؿ ي ػراض شػراف ملػدات وخػدمات داخػؿ ا ػراةيؿ. ولمػف الةػ مير 

ة األميرميػة يممػف أف يشػمؿ ايضػا اعػادة  ظػر لػبلض بػرامج المشػةريات بليػدة بليد المد  لةق يصػات الميزا يػ
المد  هذه ومتفمة ا مس وضس الميزا يةا  ػواف فػا الوييػات المةحػدة أـ فػا ا ػراةيؿ. ويممػف ل ػذه ايضػا أف 

 والةا  ية خر ع ػ  اي حػاؿ ا ةات ػا فػا الوييػات 35ةموف فرصة يعادة ال ظر فا  رار شراف طاةرات اؼ 
المةحػػػدة فػػػا ضػػػوف الميزا يػػػات الطاة ػػػة الةػػػا  ػػػةحةات ا الم ظومػػػة. ومػػػس ذلػػػؾا يتػػػب القيػػػاـ بمحاولػػػةا  ػػػدر 
اإلممػػافا ي ػػةم اف ةمويػػػؿ م ظومػػات محػػػددة ل ػػدفاع ضػػػد الصػػواريخا والةػػا ةةمةػػػس بػػدعـ مامػػػؿ مػػف الػػػرةيس 

 الم ظور. والمو  رسا وها ذات ص ة أمبر بالة ديدات الةا ةقؼ أمام ا ا راةيؿ فا الم ةقبؿ
اف الةق يصات المةو لة فا ميزا يات الدفاع األميرميةا والةا ةب غ اممر مف  صؼ ةري يوف دوير ختؿ اللقد 
القريب القادـا  ةؤمر بت شؾ ع    ػدرة الوييػات المةحػدة ع ػ  الحسػاظ ع ػ  مما ة ػا مزعيمػة ل لػالـ وال ػلا 

 ػيموف لةق يصػات ميزا يػة الػدفاع اللميقػة هػذها  ػواف ع ػ  لةحقيؽ اهداف ا اي ةراةيتية. ويلػد الةػ ميرا الػذي 
اي ةلدادات أـ ع   التاهزية ل مؤ  ة الل مرية وال يا ية فا الوييات المةحدة ل خروج فػا حم ػة ع ػمرية 
ضد البر امج ال ووي الل مري ييرافا أحد ايبلاد المرمزيػة فػا هػذا ال ػياؽ. أمػا ايفةراضػات بال  ػبة ل م سػة 

المةو لػػة ل وييػػات المةحػػدة مػػف حم ػػة م ػػذها ف ػػا بػػالطبس ةخمي ػػات فقػػطا وم وطػػة بمة يػػرات عديػػدة  اللامػػة
ملظم ػا عصػػية ع ػػ  الةو ػػس. ومػػف شػػ ف فةػػرة طوي ػػة مػػف الحمػػتت الل ػػمرية أف ةسػػرغ مخػػزوف الةػػوفير الػػذي 

ب ة. ومػس ذلػؾ مػف  ة ةتُ عم ية الةق يص اللرضا أو اةساؽ ع   الميزا ية بيف الحزبيف يقدـ ةق يصات مشػا
ال ابؽ يوا ُ تدا ا ةختص ا ة ةاتات مط قة حوؿ اللت ة بيف ةق يصات الميزا ية بليدة المد  فا الدفاع 

 وبيف  رار أميرما بم س إيراف مف  يؿ  درات ال تح ال ووي.
 43/3/1043"نظرة عميا"، 
 44/3/1043، األياـ، راـ اهلل

 



 
 
 

 

 

           40ص                                    1798العدد:                44/3/1043الخميس  التاريخ:

 :كاريكاتير 69

 

 
 43/3/1043، وف اليفأفمسطيف 


