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 59 :كاريكاتير

*** 
 
الحاخـام جليـك المسـؤول فـي "أمنــاء  "إسـرائيل" تغتـال أسـيرًا محـررًا فـي القـدس بعــد محاولـة اغتيـال .0

 الهيكل"
األسررير المسدسررم المحرررر مازرر  حتررا ي، اسز رر د ، أن 49/03/4304، فلســطين أون اليــنذكرررت 

وأصري  الثالرآ رخررون باررد اطرثر النرار ع رري   مرن تنرود ائحرزثص احسرررامي م صربا  اليرو  الخمرريس 
 تنو  المستد األقصى المبارك.

لمصابين ه : محمد  ويكم  غ روص، ومازصر  ال رويكم، وم ردي برقران، وأفادت مصادر مح يآ بأن ا
 وبأن اصاباز   مخز فآ.

مرن تانب را، قالرت اذاعرآ ترريال ائحرزثص، ان األسرير المحررر مازرر  حترا ي، المرز   بمحاولرآ اغزيرراص 
 حاخا  ي ودي، قزص صبا  اليو  الخميس، فم ا زباك مع  رطآ ائحزثص فم السدس المحز آ.
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 ود عيرران، أن قرروات كبيرررل مررن ال رررطآ والترريال احسرررامي م حاصرررت منرر ئ  فررم حررم الالرروري، وأفرراد  رر
 بالسدس ال رقيآ، وقد أط ست النار ع يه، فأصابت األسير المحرر ماز  حتا ي.

وأصي  الحاخا  الي ودي ي ودا غ يك، النا ط باقزحا  المسرتد األقصرى، يرو  أمرس األربارار، بتررو  
لنار ع يه من قبص مت ولين، غربم السدس، فم عم يآ وصفز ا احذاعآ احسرامي يآ بالغآ، باد اطثر ا

 الاامآ بأن ا "محاولآ اغزياص"، وهو ما ل  زا ن أيآ ت آ مسؤوليز ا عن ا.
وفم أعسا  حادالآ اطثر النار، أغ ست ال رطآ احسرامي يآ، المسرتد األقصرى، ب ركص كامرص، ح راار 

 .0691ولى من نوع ا منذ احزثص )اسراميص( ل سدس عا  رخر، وذلك فم سابسآ هم األ
عاما ونصف فم ستون ائحزثص من ا ع رل أعوا  فم  00يذكر أن ال  يد حتا ي كان قضى نحو 

 .1301عنه فم  احفراجالا ص ائنفرادي، وز  
ال ر يد  وناى نادي األسير والحركآ الوطنيآ األسريرل واألسررو والمحرررين ولتنرآ أهرالم أسررو السردس،

حترا ي، واعزبررر اغزيالرره ترر را مرن مثحسررآ مسررزمرل لنسرررو المحرررين، والزضرريير ع رري   باررد احفررراج 
عرررن  ، ع مرررا أن ال ررر يد حترررا ي هرررو المحررررر الالرررانم الرررذي زغزالررره سررر طات ائحرررزثص فرررم غضرررون 

 أسبوعين، باد اسز  اد المحرر عبد الرحمن ال  ودي.
النررار ع ررى الحاخررا  اليمنررم المزطرررف  أن مسرر حا  أط ررر، 49/03/4304، القــدس، وأضررافت السرردس

 (.16/03/1304) األربااري ودا ت يك وأصابه بترو  بالغآ الخطورل فم مدينآ السدس مسار اليو  ا
 أصري مسز فى  ااري زصيدر وانره  الى"المصا  نسص  أن احسرامي يآوذكرت الناطسآ باس  ال رطآ 

 تبص ال يكص" زطرفا. أمنارمن ا د مسؤولم تمايآ "ويازبر ت يك  بترو  بالغآ الخطورل".
 الىعنوان" سناود  عسد زحتالام يآ وقات باد مغادرل ت يك مؤزمرا  أن الىمصادر مخز فآ  وأ ارت

 . األقصىلبنار ال يكص مكان المستد  ا ارلتبص ال يكص" وذلك فم 
اتزماعررا أمنيررا كبيرررا  أن الررىل "عم يررآ اغزيرراص مركرر ل" م ررير  بأنررهووصررفت ال رررطآ احسرررامي يآ مررا ترررو 

 ال تو .سياسد باد لحظات لزسيي  األوضاع بالسدس فم أعسا  
"مط ررر النررار كرران يضررع خرروذل" وانرره مررن المبكررر "زحديررد  احسرررامي يآ أنوقالررت ناطسررآ باسرر  ال رررطآ 
 ال رطآ أقامت حوات  ع رى الطررر لزوقيرف الفاعرص وان الترريح نسرص أندوافع هذا ال تو "، موضحآ 

 المسز فى. الى
 
 



 
 
 

 

 
           6ص                                     0080 العدد:    03/03/4304 الخميس التاريخ:

 

ال نريد انتفاضة ولم نسمح بطلقة واحدة من الضـفة خـالل الحـرب علـى .. و عبثية"الصواريخ : عباس .2
 غزة

قاص الرميس الف سطينم، محمود عباس، فم مساب آ أترز ا ماه السنال الاا رل ل ز ف يون احسرامي م 
آ، لكن  دد ع ى أن الوضع فم السدس وبالز ا مسار اليو ، األرباار، انه ياارض اندئع انزفاضآ الالال

خطير وأن الحص هو الزوقف عن ائسزيطان وعن منع الناس من الصثل فم المستد األقصى، 
 عرفات طالما أنه ليست لديه أدلآ ع ى ذلك. ياسروأع ن أنه ئ يز   اسراميص بسزص ال عي  الف سطينم 

، قاص عباس ان "الحص اآلن أن نسح  كص وفيما يزا ر بال بآ الحاص آ فم السدس ال رقيآ المحز آ
أسبا  الزوزر، وأول ا الوتود ائسزيطانم الكامص فم السدس ال  منع الناس من الصثل"، مضيفا أنه 

 يت  أن "نحمم مسدسازنا بالطرر الس ميآ".
اص وحوص انزفاضآ الالالآ قاص انه "ل  ندع ئنزفاضآ. لو كنا نريد الدعول ئنزفاضآ لدعونا فم خثص 

يوما )باد زوقف المفاوضات فم ن ايآ نيسان الماضم(. وخثص الخمسين يوما ل  زحصص ط سآ  50
وأضاف أن "ع ى الحكومآ  واحدل فم الضفآ. اسراميص هم الزم زريد انزفاضآ الالالآ ونحن ئ نريدها".

 احسرامي يآ أن زوقف ائسزيطان، بص أن ز يص كص ائسزيطان".
س خطير. ئ أريد زطورا دمويا، ئ فم السدس وئ فم غير السدس. أريد وزابع أن "ما يتري فم السد

 مفاوضات س ميآ. والذي يتري هو زحريض من الحكومآ احسرامي يآ".
وفم رده ع ى سؤاص حوص زوته الف سطينيين الى األم  المزحدل، وهو ما زازبره اسراميص "خطوات 

من. الى أين أذه   عندما يعازدو ع م  أذه  أحاديآ التان "، قاص عباس "أنا ذهبت الى مت س األ
 الى مت س األمن".

وحوص حكومآ الوفار الوطنم الف سطينيآ اعزبر عباس أن "هذه الحكومآ ليست حكومآ حماس وئ 
حكومآ فزح. هم حكومزم أنا فسط. وئ يوتد في ا أحد من الزنظيمات وهم م ز مآ بموقفم السياسم. 

 ذه الحكومآ اطثقا".ع ى ه سوئ يوتد زأالير لحما
ورد عباس ع ى از ا  رميس حكومآ اسراميص، بنيامين نزنياهو، له بأنه مسؤوص عن اطثر الصواريخ 
من قطاع غ ل، قاص "أسمم هذه الصواريخ بأن ا صواريخ عباليآ، وئ أختص من هذا. وأقوص انه ئ 

هو يريد أن يحم نم المسؤوليآ. ف و يتو  اسزاماص ائ المساومآ ال ابيآ الس ميآ، ومع ذلك السيد نزنيا
 حر فم از امازه".

وفم رده ع ى سؤاص بأن هناك از امات حسراميص بسزص عرفات، قاص عباس انه "عندنا زحسيسات ل  
 زنزه، وئ أسزطيع أن أز   فثن أو الت آ الفثنيآ أو الدولآ الفثنيآ، ما ل  يكون لدي الدليص الساطع".
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 51  لسوص "أنا أقوص ل  ا  احسرامي م، اذا عم ز  مانا السث ، نحن سنأزم وخز  عباس المساب آ با
سثميآ لزازرف فورا بإسراميص وزطبع عثقاز ا فورا مع اسراميص".  دولآ عربيآ وا 

 49/03/4304، 48عرب  
 
 عباس يدعو دول العالم لدعم الطلب الفلسطيني بتحديد سقف زمني إلقامة الدولة .3

قاص الرميس محمود عباس، امس، أن مت س األمن الدولم سياسد ت سآ ال  ر "وفا":  -را  هللا 
المسبص لبحث م روع السرار الف سطينم ب أن المطالبآ بزحديد سسف  منم حقامآ الدولآ الف سطينيآ 

ن ار ائحزثص احسرامي م.   وا 
راطم الاربم فم وأعر  عباس لدو اسزسباله فم مسر الرماسآ وفد ال تنآ المرك يآ ل ح   الديمس

اسراميص برماسآ ط   الصانع، عن أم ه بأن يحظى م روع السرار الف سطينم بدع  المتزمع الدولم 
 "لصنع السث  الذي نريده لنايال تنبا الى تن  بأمن واسزسرار". 

وقاص ب ذا الصدد، ان الط   الف سطينم، "يت  أن يكون مدعوما دوليا، وذلك من أتص اعادل 
ميآ الى مسارها الصحيح، خاصآ وأن صيغآ الم روع ك  ا ززضمن قرار التمايآ الاامآ المسيرل الس 

 . 1301لنم  المزحدل والخاص بسبوص ف سطين كدولآ عضو مراق " فم ز رين الالانم 
وأضاف عباس، "لذلك سنساى الى زتسيد دولزنا ع ى أرض الواقع، وهم الدولآ الوحيدل فم الاال  

 ".الباقيآ زحت ائحزثص
قامآ دولآ  ويسز دف م روع السرار الزصويت ع ى وضع سسف  منم حن ار ائحزثص احسرامي م وا 

 وفر حص الدولزين خثص م  آ الثالآ أعوا .  0691ف سطينيآ ع ى حدود الاا  
واعزبر عباس أن الم ك آ األساسيآ اآلن ززمالص فم "اصرار التان  احسرامي م ع ى ائسزيطان فم 

حث ص المسزوطنين مكان السكان الف سطينيين أصحا  األرض، وهو ما يخالف كص أرضنا، وا 
ازفاقيات تنيف األربع والمواالير الدوليآ". كما تدد عباس رفضه مط   اسراميص ائعزراف ب ا كدولآ 

(، ولن نازرف بما يسمى 0660ي وديآ قامث، "لسد اعزرفنا بإسراميص فم اطار عم يآ السث  )الاا  
 لي وديآ الزم ظ رت أخيرا، ول  يكن احسرامي يون يطالبون ب ا فم السابر، ف ماذا اآلن ".الدولآ ا

وأكد أن السدس "خط أحمر وئ يمكن السكوت ع ى ما يحدث فم هذه المدينآ المسدسآ من اعزدارات 
نم وانز اكات ل مسدسات المسيحيآ واحسثميآ، وخاصآ المحاوئت احسرامي يآ لفرض الزسسي  ال ما

 والمكانم فم المستد األقصى المبارك". 
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وقاص عباس ب ذا الصدد، "لن نسبص بفرض الزسسي  ال مانم والمكانم الذي زحاوص اسراميص فرضه من 
خثص السما  ل مزطرفين باقزحا  المستد األقصى المبارك، وقد طالبنا أبنار  ابنا بالدفاع عنه بكص 

 الوسامص الس ميآ". 
 03/03/4304 األيام، رام هللا،

 
 السابقة يتلقون دفعة من رواتبهم غزةموظفو حكومة  .4

السابسآ فم قطاع غ ل ائرباار « حماس»ز سى رئف الموظفين فم حكومآ حركآ : أ ف   -غ ل 
 عدل، باد ان قامت حكومآ الوفار الف سطينيآ بزحويص ائمواص. ت را  من روازب   المزوقفآ منذ أ  ر

ألف موظف مدنم، فم طوابير اما  مكاز  البريد فم السطاع  14واصطف اآلئف، من أصص 
دوئر أميركم باد قيا  حكومآ الوفار برماسآ رامم الحمد هللا بزحويص  0133ل حصوص ع ى مب غ 

م يون دوئر الى قطاع غ ل. وقامت الحكومآ بزحويص ائمواص بسيارات مخصصآ لذلك من  03
فضت البنوك ان يز  زحويص المب غ من خثل ا. ووصفت نسابآ الضفآ الغربيآ الى قطاع غ ل باد ان ر 

، ماربآ عن أم  ا ان زكون «ائيتابيآ»الموظفين الاموميين فم السطاع صرف الرواز  بالخطول 
 «.خطول ع ى طرير صرف رواز    ريآ ل موظفين المدنيين والاسكريين»

ص ت الى قطاع غ ل أوص من و « حماس»وكانت  احنزان محم زان بأمواص رواز  موظفم حكومآ 
  ماص السطاع، زرافس ما قوات حراسآ خاصآ زاباآ لنم  المزحدل. "اير "أمس عبر مابر بيت حانون 

وز  نسص األمواص الى غ ل بموافسآ اسرامي يآ، وفسا  لخطآ منسر األم  المزحدل لام يآ السث  فم ال رر 
الرواز  الزم بازت ز دد المصالحآ  األوسط روبرت سيري، والورقآ السويسريآ، لحص ماض آ

 الف سطينيآ برمز ا وليس حكومآ الوفار الوطنم فسط.
السابسآ، نظرا  لزذرع الس طآ باد  وتود « حماس»وزا دت قطر بدفع قيمآ رواز  موظفم حكومآ 

 أمواص لزغطيز ا.
 03/03/4304الحياة، لندن، 

 
 في القدس والخليل وغزة "إسرائيل"ات المنتقدة النتهاك "اليونسكو"ترحيب فلسطيني بقرارات  .5

ال ور: رح  النام  تماص الخضري رميس ال تنآ ال ابيآ لموات آ الحصار بمطالبآ  أ رف-غ ل
ائحزثص احسرامي م برفع الحصار المفروض ع ى قطاع غ ل، وذلك  "اليونسكو"المت س الزنفيذي لر 

 ب ا األردن وف سطين.خثص مصادقآ المت س ع ى م اريع السرارات الزم زسدمت 
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يحزاج دعما  بسرارات عم يآ زن م الحصار »وأكد الخضري فم زصريح صحافم أن هذا الموقف 
 «.احسرامي م

 03/03/4304القدس العربي، لندن، 
 
 الفلسطيني: القدس هي قلب المشرع الوطني الفلسطيني  الوطني المجلس .6

لوطنم الف سطينم متددا أن السدس هم أكد المت س ا: وكائت –كماص  كارنآ، عواص   -عمان 
ق   الم روع الوطنم الف سطينم وان ما يسو  به ائحزثص احسرامي م في ا من ارها  واسزيطان 
وز ويد وقمع واعزساص وقزص لن يمس من صمود ال ا  الف سطينم وزمسكه بالسدس عاصمآ لدولزه 

مؤكدا أن ذلك يازبر اعزدار  ع ى الحر المسزس آ، والدفاع عن أرضه ومسدسازه بكص أ كاص النضاص 
طر   أمسالف سطينم، ومن حر  ابنا أن يرد هذا ائعزدار. وأدان المت س فم بيان صدر عنه 

الكنيست لم روع قانون زسسي  المستد األقصى  ماني ا ومكاني ا وفرض السيادل احسرامي يآ ع يه وذلك 
ددا ع ى أن ز ك المحاولآ لزغيير الوضع الراهن فم دورزه ال زويآ الزم بدأت ائالنين الماضم، م 

ل مستد األقصى بالسما  بصثل الي ود فيه، وزخصيص مكان ومواعيد محددل لص واز   وأدار 
قانونم وئ يمكن ل ا أن زغير من الوضع السانونم لمدينآ  أالر اامره  الدينيآ، باط آ وئ زرز  أي 

 السدس باعزبارها مدينآ محز آ.
 03/03/4304مان، الدستور، ع

 
 : الكويت تدعم القرار الفلسطيني بالذهاب إلى مجلس األمنعريقات .7

اتزمع النام  ائوص لرميس مت س الو رار و ير الخارتيآ ال يخ صبا  لخالد مع  خالد الخطا :
عضو ال تنآ الزنفيذيآ لمنظمآ الزحرير الف سطينيآ ورميس دامرل  ؤون المفاوضات الدكزور صام  

 الذي ي ور البثد حاليا.عريسات 
الى  باحضافآالف سطينيآ وسبص زا ي ها فم كص المتائت  –وبحث ائتزماع الاثقات الكويزيآ 

 زطورات ائوضاع فم ائراضم الف سطينيآ.
وأ ار د. صام  عريسات فم مؤزمر صحافم عس  لسامه بو ير الخارتيآ ال يخ صبا  الخالد فم 

ر أمس الى انه اسزارض خثص ال سار تميع الزطورات المزا سآ بالسضيآ مبنى السفارل الف سطينيآ ظ 
 أنمؤكدا  المزحدل، واألم  األوروبمالف سطينيآ من ا ائزصائت مع التان  ائميركم وائزحاد 
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الممارسات ائسرامي يآ ائخيرل زخطت الحدود الحمرار خصوصا ب أن المستد ائقصى وز تير اسر 
 كومآ ائسرامي يآ بطر  عطارات ائسزيطان.ف سطينيآ وقرار الح

وبخصوص رؤيآ الدولآ الف سطينيآ ل موقف الكويزم من م روع السرار الذي سزسدمه الحكومآ 
ائميركيآ وئ نريد الصدا   احدارلالف سطينيآ الى مت س ائمن, قاص عريسات: ئ نساى ل موات آ مع 

دل, وئ نريد ز زيز ا فم صدامات وانما الزركي  ع ى ك ا  ف سطينم لدينا طاقآ محدو  ألننامع احد, 
زحدينا الرميسم, وذكر ان الوئيات المزحدل ائميركيآ زحدالت مع األ سار الار  ب ذا الموضوع, ائ 
ان   وع ى رأس   و ير الخارتيآ ال يخ صبا  الخالد فم لسامه ائخير الذي عسده مع كيري, قاص له: 

ائنزظار وما زسو  به اسراميص من اترارات ع ى ائرض بحر المستد  ان هذه المسألآ ئ زسزطيع
مبينا ان ”, ائقصى وبحر ال ا  الف سطينم يؤكد ع ى ضرورل زوته الف سطينيين الى مت س ائمن

 هذا هو موقف ائردن ومصر والساوديآ وقطر وموقف  ماص افريسيا بالكامص.
وعندما نخز ف ن تأ  ونزفر،قد نخز ف  الف سطينم،وأوضح أن حركآ حماس ت ر ئ يزت أ من ال ا  

ائنسسا  وحوار  حن اروهناك ازفار زنفيذي  الرصاص،الى صنادير ائقزراع ئ الى صنادير 
وهناك لسارات مامسآ بين محمود عباس وخالد  الفصامص،مامر بين حماس وفزح وباقم  اسزرازيتم

 الوطنيآ،ان نفاص  يما دون وحدزنا  طيعنسزمضيفا: نحن نسوص ئ  قطر،م اص برعايآ امير 
 وئ يمكن ئحد السار ال و  ع ى حماس. ائنسسا ،ومص حزنا الا يا زسزضم ان ار 

عريسات ان ائمن  أكد السطاع،وعن موقف الحكومآ من اقامآ مصر منطسآ عا لآ ع ى حدود 
ف سطينم ومن ونحن ك ا   بأمننا،مصر هو عبث  بأمنالسومم لمصر هو امن ل ار  والابث 

ونحن  ا  وفم لمصر  وامننا،ان اسزسرار مصر وامن ا هو من اسزسرارنا  أع ناضمننا حركآ حماس 
مؤكدا ان مصر  ارهابيآ،وتميع الفصامص فم غ ل نفت عثقز ا باي اعماص  واسزسرارها،وسيادز ا 

 ليست وسيطا وانما فم الخندر مانا.
 03/03/4304السياسة، الكويت، 

 
 لسطينية تشن حملة غير مسبوقة لمالحقة المجرمين في الضفة الغربيةالسلطة الف .8

قررت الس طآ الف سطينيآ زوسيع نطار نفوذها األمنم، ولو مؤقزا، فم مدينآ : را  هللا: كفا   بون
الخ يص تنو  الضفآ الغربيآ، الزم زض  عددا م ما من الخارتين عن السانون، ياي ون فم مناطر 

 وزخضع ل سيطرل األمنيآ احسرامي يآ وفر ازفار الخ يص ال  ير. ،«1ازال »زارف باس  
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وحذرت الس طآ الف سطينيآ المواطنين غير المط وبين ل ادالآ، والساطنين فم نفس المناطر التنوبيآ، 
، وطالبز   بأخذ الحيطآ والحذر أالنار زنفيذ الس طات األمنيآ «الخارتين عن السانون»من الزااون مع 

 قريبآ، لكن ا ل  زحدد وقز ا.« يآعم يات نوع»
وزأزم هذه الحم آ باد زنفيذ واحدل ناتحآ فم مناطر قريبآ من السدس وداخص قرو ناميآ فم  ماص 

 الضفآ.
دون ضر  المترمين فم الامر واعزسال  ، فإن فرض »انه « ال رر األوسط»وقالت مصادر أمنيآ لر
مين يزخذون من وتود التيال احسرامي م ، وأوضحت أن كاليرا من المتر «السانون سيظص ناقصا

حمايآ ل  ، حيث يفرون الى بؤر ماروفآ ل س طآ، لكن مثحسز   زصبح غير ممكنآ كص الوقت ألن 
الامص فم مناطر زخضع ل سيطرل احسرامي يآ يحزاج الى زنسير أمنم. وأقرت المصادر ذاز ا بأن 

  من ال تمات المحدودل الزم  نز ا الس طآ، عدد ال اربين من السانون ز ايد مع السنوات ع ى الرغ
مؤكدل أن الس طآ عا مآ ع ى ان ار أي مظ ر من مظاهر ائنفثت فم كص المناطر، حزى ز ك 

 الزم زخضع ل سيطرل احسرامي يآ.
 03/03/4304الشرق األوسط، لندن، 

 
 مع جرائم المستوطنين "إسرائيل"الفلسطينية تدين تواطؤ  الخارجية .9

ت و ارل الخارتيآ الف سطينيآ زواطؤ الحكومآ "احسرامي يآ" وصمز ا ع ى عم يات السزص الزم دان: )قنا(
 ل سز آ.يسو  ب ا المسزوطنون ضد الف سطينيين، وحمايز ا 

وأكدت الو ارل فم بيان، "أن هذه الترام  بازت ز سى الز تيع من الزصريحات والمواقف الزحريضيآ 
مسؤوص "اسرامي م"، وأوضحت الزناقض بين الموقف "احسرامي م" ا ار  الما نآ الزم يدلم ب ا أكالر من

حادث الدهس فم سنتص وحادث الدهس فم السدس، لزبين ل رأي الاا  الاالمم مسزوو الزميي  الذي 
 ".وص ت اليه المؤسسآ "احسرامي يآ" الرسميآ فم ممارسآ عنصريز ا البغيضآ ضد الف سطينيين

أعوا ( فم سنتص، ول  يحاوص  5المزطرف دهس الطف آ ايناس خ يص ) وأ ارت الى "أن المسزوطن
الزوقف ونس  ا الى المسز فى، وئذ بالفرار، وانبرو المسؤولون "احسرامي يون" لزأكيد أن ما ترو ئ 

  عاديا.يادو كونه حادث سير 
 03/03/4304الخليج، الشارقة، 
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 األنفاقل األسمنت بالطوب األحمر لترميم ستبدت "القسام" آللية المراقبة الدولية... ضربة .01
ك ررررف مصرررردر قيررررادي فررررم كزامرررر  السسررررا  التنررررا   خرررراص ائقزصرررراديآ: –غرررر ل  - ائقزصرررراديآريرررردل 

تديردل لبنرار وزررمي  األنفرار الزرم زسرزخدم ا المساومرآ  رليآعن ” ائقزصاديآ”الاسكري لحركآ حماس لر
 ت.الف سطينيآ فم عم ياز ا الاسكريآ كبديص عن احسمن

وقاص المصدر الذي فضص عد  الك ف عن هويزره ان السسرا  لترأ ئسرزخدا  الطرو  األحمرر فرم بنرار 
 األنفار، حيث أظ رت الدراسات ال ندسيآ مدو فااليزه وقوزه وزوفيره ل مواد الخا  والماص.

وأضرراف أن الطررو  األحمررر ياطررم قررول هندسرريآ زرروا ي قررول ائسررمنت، األمررر الررذي ياطيرره أولويررآ فررم 
 ئسزخدا  فم ظص عد  زوفر األسمنت فم الوقت الحالم.ا

زررر  زطبيسررره فا يرررا  فرررم هرررذه المرح رررآ ضرررربآ كبيررررل ل ليرررآ الدوليرررآ الخاصرررآ  وي ررركص هرررذا الزحررروص اذا مرررا
بالرقابآ ع رى مرواد البنرار، بمرا في را األسرمنت الزرم طرح را المباروث الردولم لام يرآ السرث  فرم ال ررر 

رقابررآ  رليررآر ع ي ررا الطرفرران الف سررطينم واحسرررامي م والزررم زسررو  ع ررى األوسرط روبرررت سررري والزررم وافرر
 “.jps”وكاميرات ع ى المصانع وأت  ل ززبع عن باد كالر حاسوبم،وفر نظا  

وينزج الطو  األحمر من خثص حرر الطين ال راعم بدرتات حرارل ماينآ وينزج منه مكابرات صر بآ 
 واألبراج فم مصر والسودان.من الطين زسزخد  بكالرل فم بنار المبانم 

 49/03/4304الجريدة االقتصادية، غزة، 
 
 "إسرائيل" تحتجز جثمان الشهيد حجازي .00

ال ثص األحمر الف سطينم الزم نس ت تالمران  اساافاحزت ت قوات ائحزثص قبص ق يص سيارل : السدس
 عاما( من من له. 01حتا ي ) ابراهي ال  يد ماز  

الف سطينيآ الزاباآ  احساافر مؤكدل أن  رطآ ائحزثص سمحت لطواق  وع مت وكالآ ماا من مصاد
النررار )سررطح منرر ص حتررا ي(، وباررد سرريرها  اطررثرل  ررثص األحمررر بانز رراص تالمرران ال رر يد مررن مكرران 

 مسافآ ق ي آ ز  احزتا ها من قبص أفراد المخابرات، وأخذوا تالمان ال  يد حتا ي.
 03/03/4304وكالة معًا اإلخبارية، 

 

 : عدم التزام االحتالل بتفاهمات التهدئة يجعل غزة قنبلة موقوتة"معاـ"رضوان لإسماعيل  .02
وفرزح المارابر  احعمرارحذرت حركآ حماس ائحزثص من عد  ائلز ا  بزفاهمات الز دمرآ بإعرادل : غ ل

 اعرادلعرد   انرضوان السيادي فرم حركرآ حمراس فرم زصرريحات لرر مارا  اسماعيصوقاص  ب كص عاتص.
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ل  ا  الف سطينم سيتاص قطاع  األساسيآوفزح الماابر وزتاهص المتزمع الدولم ل مزط بات  حعمارا
 غ ل قنب آ موقوزآ زنفتر فم أي لحظآ.

واسرزمرار الحصرار ع رى قطراع غر ل  احعمرار اعرادلزرداعيات عرد   احسررامي موحم ص رضوان ائحزثص 
حررر  دينيررآ فررم المنطسررآ ي رردف ل ررا  ا ررااصن ، محررذرا مرراألقصررىوائنز اكررات المزكررررل ضررد المسررتد 

فررم الزوقيرع ع ررى ازفاقيررآ رومرا لمثحسررآ قررادل  لإلسررراعودعررا رضروان الرررميس محمررود عبراس  ائحرزثص.
 ائحزثص ع ى ما يرزكبوه ضد المسدسات وترام  حر  ضد ال ا  الف سطينم.

 49/03/4304، وكالة معًا اإلخبارية

 

  ا في الضفةمن عناصره ستةحماس تتهم أمن السلطة باعتقال  .03
أت رر ل أمرررن السررر طآ الف سررطينيآ فرررم الضرررفآ  فرررم بيرران ل رررا، از مرررت حركررآ حمررراس: را  هللا )ف سررطين(
كوادر من الحركآ بينما اسزدعت أرباآ رخرين، فم حرين أع رن مارزسثن سياسريان  9الغربيآ، باعزساص 

 زسال ما.فم الخ يص دخول ما فم اضرا  مفزو  عن الطاا  رفضا لزواصص اع
 49/03/4304قدس برس، 

 
 غزة اإلعمار فيالمجاهدين": لن نصمت طوياًل على تأخر حركة " .04

أكررررد سررررال  عطررررا هللا "أبررررو محمررررود" المزحرررردث الرسررررمم باسرررر  حركررررآ "المتاهرررردين" : را  هللا )ف سررررطين(
كاادزرره  "الارردو الصرر يونم يمررارس الخررداع وائسررز زار بكررص الماررانم احنسررانيآ ضرراربا   الف سررطينيآ، أن

 بارض الحامط كص ائزفاقات والزفاهمات".
( "المتزمرع الردولم والوسريط 03|16وحم ص عطا هللا فم زصريح صحفم ز سزره "قردس بررس" األربارار )

المصررري، مسررؤوليآ الزرر ا  الارردو بمررا زرر  ائزفررار ع يرره مررؤخرا، حيررث أن احعمررار وفررزح الماررابر ارزرربط 
 بوقف اطثر النار".

يسوص ان "الكارالآ احنسانيآ ززفاق  فم قطاع غ ل خاصرآ بارد دخروص فصرص ال رزار ع رى وزابع عطا هللا 
الم رررررردين والنرررررا حين دون منرررررا ص زرررررؤوي  ، ولرررررن نصرررررمت طرررررويث ع رررررى هرررررذا ائسرررررز زار والثمبرررررائل 
الصرر يونيآ، ونؤكررد بأننررا ترراه ون لخرروض ماركررآ أخرررو اذا لرر  يررز  احسررراع فررم اعررادل احعمررار وفررزح 

 الماابر".
 49/03/4304س برس، قد
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 واألمنية العليا القومية "إسرائيل"كي: أدافع عن مصالح ييتباهي بدوافع التهجم األمر  نتنياهو .05
الاثقات عن مراس  ا من الناصرل اساد ز حمم، أن  ،03/03/4304الحياة، لندن، ذكرت 

رميس األميركم باراك ال خصيآ المزرديآ أصث  بين رميس الحكومآ احسرامي يآ بنيامين نزانياهو وال
اعزبره مراقبون فم اسراميص األسوأ فم زاريخ الاثقات بين الوئيات « فصث  تديدا  »أوباما ست ت 

« المغرور»و « الضايف»نزانياهو بر « أوساط فم احدارل األميركيآ»المزحدل وربيبز ا، اذ نازت 
«.  زيمآ رخيصآ ب غآ ال ارع»ون (، والنات األخير اعزبره احسرامي يchicken shit« )الحسير»و

ألنم أدافع عن مصالح اسراميص السوميآ واألمنيآ الا يا، »هذا الز ت ، « دوافع»وزباهى نزانياهو بر 
 ، مضيفا  بزحد ٍّ أنه سيزمسك بمواقفه هذه.«وع ى رأس ا األمن ووحدل السدس

س حكومآ يحظى بالزصفير وقاص نزانياهو فم ك مزه أما  الكنيست أمس، انه ئ يريد أن يكون رمي
وقد خاطرتع بحيازم مرات عديدل من أتص الدفاع عن الدولآ، »لزسديمه زنا ئت زمس بأمن اسراميص، 

 «.ولست مسزادا  لزسدي  زنا ئت زار ض أمن دولزنا ل خطر
وأضاف أنه يالمن عاليا  عثقازنا مع الوئيات المزحدل، والزحالف ائسزرازيتم والِسَيمم يزواصص 

هذه الاثقات   دت منذ قيا  الدولآ خثفات لكن ليس ع ى حسا  »، و اد أن «يزواصصوس
 «.الاثقات بين ال ابين أو الدولزين

وأقر ت مصادر فم مكز  رميس الحكومآ بأن ا فوتمت من فظاظآ الزاابير الزم لتأت الي ا األوساط 
بال غآ الدارتآ، وليس فسط زابيرا   زيمآ رخيصآ »هو « الحسير»األميركيآ، واعزبرت أن وصفه بالر 

 «.مسيما  
أالار ، أنه تيفري هي ر، من السدس عن مراس  ا 49/03/4304وكالة رويترز لألنباء، وأضافت 

وصف منسوص عن مسؤوص امريكم مت وص لرميس الو رار ائسرامي م بنيامين نزنياهو بأنه "تبان زافه" 
 وهو ليس غريبا ع ى التفار مع ادارل أوباما. ردا حادا يو  األرباار من ال عي  ائسرامي م

وئ يرد ال عمار ائسرامي يون عادل ع ى زا يسات مسؤولين مت ولين. لكن نزنياهو زحدث مبا رل عن 
ز ك الزصريحات لدو افززاحه احزفائ فم البرلمان ئحيار ذكرو و ير اسرامي م اغزاله ف سطينم عا  

1330 . 
آ األمن ووحدل السدس ليست ال اغص الرميسم ل مسؤولين المت ولين وقاص "مصالحنا الا يا وخاص

 الذين ي اتموننا وي اتموننم  خصيا اذ يأزم ال تو  ع م لمترد أننم ادافع عن دولآ اسراميص."
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 مرة 05سالح حزب هللا تضاعف في جنوب لبنان..  تهاليونيفيل غير قادرة على تنفيذ مهماقوات  :نتنياهو .06
ومآ ائسرامي يآ بنيامين نزنياهو ان السوات الدوليآ المؤقزآ الاام آ فم تنو  لبنان قاص رميس الحك

 .0130)اليونيفيص( غير قادرل ع ى زنفيذ الم مآ الزم انزدبت من ات  ا، بموت  قرار مت س األمن 
ز ار وأوضح نزنياهو فم ك مآ الساها فم الكنيست ائسرامي م، مع بدر دورزه ال زويآ، انه البت ان ان

قوات دوليآ فم ائماكن الزم اخثها التيال ائسرامي م ل  يكن خيارا متديا ، "وهذه السول الزم انيط 
ب ا منع ح   هللا من الز ود بالوسامص السزاليآ ل  زحسر النزيتآ المط وبآ من ا، اذ ان قول الح   

 يخ والوسامص السزاليآ".ضافا  عما كان ع يه فم السابر، من الصوار  05بر  1339زااظمت منذ عا  
ولفت الى أنه "ئ يرمم الى الزس يص من  أن هذه السوات، فأنا ئ الوم ا، وهم غير قادرل ع ى فاص ما 
طع   من ا ألن محاربآ تيوال ائرها  ليست من دورها او م مز ا وئ ززثر  مع كفاراز ا، وهم ئ 

من المناطر الزم اخثها التيال يمكن ا ان زضمن السث  وائمن وزمنع انطثر ائرها  
ائسرامي م، و أن ا  أن قوات ائوندوف )قول األم  المزحدل لمراقبآ وقف اطثر النار فم التوئن(، 
الزم اخ ت تميع مواقا ا وهربت الى اراضينا". وأضاف: "ما أدلم به هنا ليس بتديد، وهو يانم 

 لحمايآ اسراميص، وأن ئ بديص عن هذه الحسيسآ".فسط ان ع ينا ان نازمد ع ى تنود التيال ائسرامي م 
وزطرر نزنياهو الى ما سماه "الصراع بين المزطرفين ال ياآ والسنآ" فم المنطسآ، محذرا من ان 
الخطر ائكبر هو، فسط، فم ان يحو  احد طرفم هذا الصراع السث  النووي، و"أعود وأكرر ان 

دولآ عزبآ نوويآ، ئ يانم سوو ائنزصار فم الماركآ ائنزصار ع ى داعال الى تان  ابسار ايران ك
 وخسارل الحر ".

03/03/4304االخبار، بيروت،   
 
 "الحقير"و "المغرور"و "الضعيففعل إسرائيلية غاضبة بعد نعت الواليات المتحدة نتنياهو بـ" ردود .07

ات الاثق، أن أساد ز حمم عن مراس  االناصرل ، من 03/03/4304الحياة، لندن، ن رت 
ال خصيآ المزرديآ بين رميس الحكومآ احسرامي يآ بنيامين نزانياهو والرميس األميركم باراك أوباما 

اعزبره مراقبون فم اسراميص األسوأ فم زاريخ الاثقات بين الوئيات المزحدل « فصث  تديدا  »ست ت 
« الحسير»و« المغرور»و« الضايف»نزانياهو بر « أوساط فم احدارل األميركيآ»وربيبز ا، اذ نازت 

(chicken shit والنات األخير اعزبره احسرامي يون ،)«زيمآ رخيصآ ب غآ ال ارع .» 
الزنديد ب ذه احيتا ات مت ولآ ال ويآ »أوباما الى  األمريكم باراك دعا الو ير يغآص أردان الرميسو 

يتدر »اعآ الاامآ أنه وأضاف لإلذ«. الكاذبآ والتبانآ الزم زطر  ل ا ت ات احسث  المزطرف
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الزنديد ب ذه ال زام  وال غآ الرخيصآ الزم اسزخدم ا مت ولون، وهم موت آ ليس ل خص نزانياهو 
فحس  انما لرميس حكومآ اسراميص ع ى زمسكه بمواقف زؤيدها غالبيآ احسرامي يين فم مسامص ززا ر 

 «.بوتودنا
ر الماص يمير لبيد، أنه يؤيد البنار فم و ي« يال عزيد»من ت آ أخرو، أع ن  عي  الح   الوسطم 

لكن يت  اخزيار الزوقيت »السدس وزطوير البنى الزحزيآ فم الزتماات ائسزيطانيآ الكبرو، 
م يون دوئر ل ر  وارع فم مسزوطنات ما ولآ فم  33، مضيفا  أنه يرفض زحويص نحو «الصحيح

ألن مالص هذه الخطوات زسب  الضرر »الضفآ الغربيآ زسع خارج الزتماات ائسزيطانيآ الكبرو، 
ئ أعزسد أن هناك مواطنا  واحدا  فم اسراميص طا  له أن يسمع األقواص ع ى »وأضاف: «. حسراميص

لسان مسؤولين فم احدارل األميركيآ زتاه رميس الحكومآ. ع ينا الامص مع األميركيين خ ف الكواليس 
 «.اسزرازيتيآوحص اح كاص، ألن الاثقات بين الب دين م مآ و 

« الزنا ص ق يث  »الماارض  ي م يحيموفزال رميس الحكومآ الى « الامص»ودعت النام  عن ح   
ادارل أوباما ليست عداميآ حسراميص لكن »والامص فورا  ع ى زصحيح الاثقات بين الب دين، مضيفآ أن 

«.  آ اسزف ا ات قا  ب انزانياهو يزحمص قسطا  كبيرا  من المسؤوليآ عن زدهور الاثقات ترار س س
وأعربت عن مخاوف ا من أن يكون نزانياهو يضحم بالاثقات ائسزرازيتيآ مع الوئيات المزحدل 

 لزحسير مكاس  انزخابيآ.
، أن وديع عواودل عن مراس  االناصرل ، من 03/03/4304القدس العربي، لندن، وأضافت 

من اسزمرار الزرا ر بين حكومز ا  زبدي اسزيار   ،فم اسراميص أبر ها رميس ا رؤوفين ريف ين ا  أوساط
 وبين احدارل األمريكيآ ع ى خ فيآ قرار بزسمين ائسزيطان فم السدس المحز آ. 

«. اسراميص اقوو من كص  ازمي ا»قاص و ير ائقزصاد رميس ح   البيت الي ودي نفزالم بينت، ان و 
، وانما  عي  لدولآ الي ود والاال  رميس الحكومآ هو ليس  خصيآ مسزس آ»وحس  اقواله فان 

 الي ودي ك ه، ومالص هذه ال زام  بحر رميس الحكومآ ائسرامي يآ زمس بمثيين الي ود.
الفا من مواطنيه وئ الم ك الساودي الذي  053وأضاف انه ل  يز  وصف ال عي  السوري الذي ذبح 

سنال الساباآ انه اذا صح ما ز  ن ره يرت  النسار ومال يم التنس، بأن   تبنار. وزابع فم زصريح ل 
ف ذا يانم ان ائدارل ائمريكيآ الحاليآ زنوي السار اسراميص زحت عتثت الحاف آ. وطال  بينت 

 ائدارل ائمريكيآ ب ت  الزصريحات الفظآ والزنصص من ا.
ح ان رميس الحكومآ سيواصص الزمسك بمصال»فم السيار ذازه، قالت مصادر فم ديوان نزنياهو 

 «.اسراميص األمنيآ وبالحسور الزاريخيآ ل  ا  الي ودي ولن يغير ذلك أي ضغط
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وع ى خ فيآ ذلك قاص رميس اسراميص رؤوفين ريف ين خثص  يارزه لوارسو أمس انه ع ى اسراميص 
اعزماد مبدأ ها  فم عثقاز ا الخارتيآ يسو  ع ى صيانآ الاثقات مع الوئيات المزحدل مكررا ذلك 

ات. ريف ين الذي وته انزسادات مبطنآ لنزنياهو وزاام ه مع الح يفآ األكبر حسراميص قاص ان ا الثث مر 
 زام حر األخيرل بالبنار فم السدس.

 
 ليكجيهودا الحاخام  بعد إطالق النار على "اليمين المتطرف"منفلتة لقادة  تصريحات .08

سوها فم أعسا  اطثر النار انف ت قادل اليمين احسرامي م المزطرف بزصريحات أط : 43عر  
مسار، األرباار، فم السدس ع ى ي ودا غ يك، وهو أحد قادل اليمين المزطرف الذي يسزحمون الحر  

 السدسم باسزمرار.
واعزبر رميس ح   "البيت الي ودي" وو ير ائقزصاد، نفزالم بينيت، أن "حدالا ت ص وقع فم السدس. 

و  لخط أحمر من الد . وئ يز  زحسير األمن باألقواص اغزياص نا ط  ابم فم ق   السدس هو زتا
نما باألفااص، وأدعو رميس الحكومآ )بنيامين نزنياهو( الى اعادل سيادل اسراميص الى عاصمز ا فورا".  وا 
وقاص و ير احسكان أوري أريميص، ان "األعيرل الزم أط ست ز  زوتي  ا نحو كص الي ود الذين يريدون 

 كص"".الصثل فم تبص ال ي
بدوره قاص عضو الكنيست مو يه فايغ ين، من التنا  اليمينم المزطرف فم ح   ال يكود، ان "ما 

الزم زسود ’ ه يفا’ منظمآوأضاف فايغ ين أن "ي ودا غ يك هو رميس  حدث رهيبا لكن مزوقاا تدا".
  ا  اسراميص الى تبص ال يكص".

حيث كان يتري فم المكان ن اطا لمؤيدي وز  اطثر النار ع ى غ يك أما  "مرك  زراث بيغن" 
حركآ "أنصار ال يكص" اليمينيآ وبمبادرل حركآ "ه يفا" المزطرفآ زحت  اار "اسراميص زاود الى تبص 

 ال يكص" فم ا ارل الى ائقزحامات المزكررل ل حر  السدسم.
 ف سطينم". أن اطثر النار ع ى غ يك "هو نزيتآ زحريض ،واعزبر رميس ب ديآ السدس نير بركات

49/03/4304، 48عرب   
 
 "ال سيادة إسرائيلية في العاصمة" نتنياهو ُيضيع القدس.. مسؤولون في الحكومة اإلسرائيلية: .09

از   مسؤولون فم الحكومآ احسرامي يآ رميس الحكومآ، بنيامين نزانياهو، بأنه "يضيع : رر 43عرر
 ي ودا غ يك. السدس"، وذلك فم أعسا  محاولآ اغزياص النا ط اليمينم
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ونسص عن   قول   ان رميس الحكومآ ل  ينتح فم السيطر ع ى الوضع األمنم منذ   ور فم 
"الااصمآ"، وأنه بدئ من اعادل زكرار البيانات ب أن البنار ائسزيطانم فم السدس، وبدئ من افزااص 

وأن ما يحصص فم األ مات مع الوئيات المزحدل، كان ع يه أن يفرض النظا  واألمن فم السدس، 
 السدس هو "فسدان السيطرل ب كص مط ر". ع ى حد زابيره .

من ت زه قاص و ير ائقزصاد ورميس "البيت الي ودي"، نفزالم بينيت، ان "أمرا ت ث حصص فم 
اسراميص، محاولآ اغزياص فم ق   السدس بنا ط تم ور هم زتاو  ل خط األحمر". وبحسبه فإن 

نما باألفااص". وأضاف أنه يدعو رميس الحكومآ الى "اعادل سيادل اسراميص "األمن ئ يزحسر باألقوا ص وا 
 ع ى عاصمز ا فورا".

الى ذلك، أ ارت "يدياوت أحرونوت" الى أن نزانياهو أترو ال ي آ الفامزآ م اورات أمنيآ مع الو ير 
باك يورا  لنمن الداخ م، يزسحاك أهرونوفيزال، وقامد  رطآ السدس ز يكو ادري، ورميس ال ا

كوهين. وط   نزانياهو وضع م مآ اعزساص منفذي الام يآ ع ى رأس س   األولويات، وزا ي  قوات 
 ائحزثص فم السدس.

من ت زه قاص رميس ب ديآ ائحزثص فم السدس، نير بركات، ان الحديث عن أمر خطير تدا، وأنه 
 زحريض فم المدينآ. نزيتآ ل زحريض الخريض. وبحسبه يت  الضر  بيد من حديد ضد أي

وقالت عضو الكنيست ميري ريغيف ان "من ئ يسازص من أتص حر الي ود فم الايال ب دور وأمن فم 
السدس سوف يز سى ارهابا ف سطينيا فزاكا فم كص البثد. ع ى اسراميص أن زحار  وزسطع أيدي 

 احرهابيين ومرس ي  ".
ضع األمنم فم السدس"، وقاص ان هناك حالآ وزحدث نام  و ير األديان، اي م بن دهان، عن "الو 

 من فسدان السيطرل والنظا  بما ي ير الى فسدان السيادل احسرامي يآ ع ى "الااصمآ".
وفم حدياله عن محاولآ ائغزياص بدأ نام  و ير األديان بالزحريض ع ى المسدسيين، وقاص ان "هناك 

ى أنه سبر أن زحدث عن فسدان السيطرل ما يكفم من الار  فم السدس ل مس بالي ود"، م يرا ال
 ع ى السدس لزحصص محاولآ ائغزياص باد دقامر.

وقاص النا ط اليمينم المسزوطن ي ودا عزسيون، من مسزوطنآ "عوفرا" ان غ يك كان م ددا ب كص 
مبا ر وغير مبا ر من قبص عناصر األوقاف والحركآ احسثميآ. وأضاف أن   "يحرضون ضده 

 الما ومات عنه، وو عوا صوره".ويسومون بتمع 
03/03/4304، 48عرب   
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غالق المسجد األقصى بعد رفع حالة التأهب يأمر ب أهرونوفيتش .21  ليكج محاولة اغتيالوا 
أعسا  محاولآ اغزياص النا ط اليمينم، ي ودا غ يك، مسار أمس األرباار، ازخذ و ير  رر : فم43عرر

قرار بإغثر الحر  المسدسم فورا ومنع الدخوص، وذلك  الداخ يآ احسرامي يآ، يزسحاك أهرونوفيزال،
 .1333ل مرل األولى منذ الاا  

واعزبر أهرونوفيزال محاولآ ائغزياص ع ى أن ا خطيرل تدا، وأ ار الى أنه ز  ائزفار ع ى ن ر 
ممات رخرين من عناصر ال رطآ وفرر عناصر الحدود. وبحسبه فإن أت  ل األمن قدمت زوصيآ 

 ر  المسدسم أما  الي ود والمس مين.بإغثر الح
وقاص أيضا انه يأمص الزوصص الى منفذي الام يآ، م يرا الى أن فرضيآ أت  ل األمن ز ير الى أن 

 المحاولآ تارت ع ى "خ فيآ قوميآ".
وبحس  أهرونوفيزال فإن الممات من عناصر ال رطآ سوف ينز رون فم السدس المحز آ بدرا من 

 ى الزا ي ات األمنيآ الزم أع ن عن ا األسبوع الماضم.صبا  اليو ، زنضاف ال
03/03/4304، 48عرب   

 
 .. االستيطان ليس عائقاً للسالمأراضيهابال تقيم مستوطنات  "إسرائيل" باألمم المتحدة: "إسرائيل"سفير  .20

الت سآ المفزوحآ لمت س األمن الدولم  انز ت: عبد الحميد صيا  - )األم  المزحدل(، نيويورك
اق آ األوضاع فم السدس واألراضم الف سطينيآ المحز آ بما في ا السدس ال رقيآ واألن طآ لمن

تديدل فم رمات   ومو  اسزيطانيآوحدل  0،333ائسزيطانيآ احسرامي يآ األخيرل بما في ا قرار ان ار 
 وتبص أبو غني  قر  السدس ال رقيآ.

  األردن واسزمرت ساعزين ونصف، أي ول  يصدر عن الت سآ الطارمآ الزم عسدت بنار ع ى ط 
 .بيان صحفم أو رماسم

اسراميص ئ زسي  مسزوطنات فم أراضي ا وأن “من ت زه أع ن السفير احسرامي م رون برو ر أن 
انه هذه ذرياآ  .ائسزيطانان الاامر الرميسم ل سث  ليس “وقاص: ” السدس عاصمآ اسراميص األبديآ.
 من زسدي  زنا ئت مؤلمآ.  يسزخدم ا الف سطينيون ل ز ر 

ان الاامر الرميسم ل سث  هو رفض الاال  الاربم احقرار بأن اسراميص هم دولآ ال ا  الي ودي وأن 
 ”.السدس هم الااصمآ األبديآ ل  ا  الي ودي

03/03/4304القدس العربي، لندن،   
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 وطنهبشعبي وحقه أستمد شرعيتي من عن العمل السياسي:  أشهر بعد إبعادها ستة زعبيحنين  .22
أيدت الكنيست أمس قرار لتنآ اآلدا  البرلمانيآ ابااد النامبآ حنين  عبم )الزتمع الوطنم : الناصرل

عضو كنيست وع ى  93أ  ر. وصوت الى تان  احبااد  9الامص البرلمانم مدل  الديمسراطم( عن
عضوا.  013ضوا  من أصص ع 09رأس   رميس الحكومآ احسرامي يآ، بنيامين نزنياهو، فيما عارضه 

وكانت لتنآ الطاعآ الزاباآ ل كنيست أقرت فم يوليو/ زمو  ابااد  عبم عن مداوئت الكنيست لسزآ 
أ  ر وذلك ع ى أالر رفض ا اعزبار منفذي عم يآ خطف وقزص المسزوطنين الالثالآ بأن   ارهابيون، 

صرارها ع ى أن النضاص الف سطينم ضد ائحزثص هو م روع زحرر  وطنم وليس ارهابا . وا 
فم خطاب ا، خثص بحث موضوع اباادها، أكدت النامبآ حنين  عبم أن ا زسزمد  رعيز ا وقوز ا من 
 اب ا ومن تم ور منزخبي ا، ومن السي  احنسانيآ الزم زؤمن ب ا، ومن كون ا ابنآ هذا الوطن، أمالص 

ل أو لغريبآ فم هذا الوطن. وم ما لن زسزطياوا زحوي م ل امر »أبناره وبنازه وحس   فيه. وزابات 
لن ززمكنوا من قمام أو من اسكازم، فأنز  ئ زسدون لم ماروفا لوتودي هنا، وأنا ل  رت  حاولز ،

 «.اعتابك  بم ورضاك  عنم ألسزتدي
، زغض  «وائحزثص، «الانصريآ»، «ترام  الحر »واسزغربت  عبم أنه اذا كانت زاابير مالص 

إن ترام  الحر  نفس ا والانصريآ وائحزثص، زغضب ا أكالر بكالير. وأكدت الكنيست احسرامي م، ف
 عبم فم خطاب ا حس ا ائ ززفر مع اليمين والوسط ائسرامي يين، بص من واتب ا كممال آ ل اب ا، أن 

 «. ز عج وزنزسد وزاارض وزحار ، دفاعا عن قضيآ  اب ا الاادلآ، الذي يازبره اليمين عدوا
03/03/4304ندن، القدس العربي، ل  

 
 ترانسفير سياسيحنين زعبي  إبعادفي الكنيست: قرار  عربنواب  .23

عيسوي فريج أن ابااد  عبم هو زرانسفير « ميرزس»اعزبر عضو الكنيست عن ح   الناصرل: 
سياسم ويدص بوضو  ع ى مساحآ الديمسراطيآ الزم زمنح ا الدولآ لمواطني ا وألعضار البرلمان. 

ن حر الزابير عن الرأي أصبح مصط ح فسط. كما أكد فريج أن المناخ السياسم وقاص فم بيان له ا
فم الدولآ وبالذات داخص المؤسسات احسرامي يآ وع ى رأس ا الحكومآ والبرلمان قد امزن برامحآ 

 الانصريآ الكري آ.
د زأييد لزرانسفير واعزبر النام  محمد بركآ، رميس التب آ الديمسراطيآ ل سث  والمساوال ان قرار احباا

سياسم ضد النامبآ  عبم ع ى خ فيآ مواقف سياسيآ عب رت عن ا، مسبولآ أو غير مسبولآ. وأ ار الى 
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أن المسز ار السضامم ل حكومآ كان قد قرر قبص فزرل، عد  وتود مبرر لمحاكمآ  عبم ع ى 
 زصريحاز ا ب أن اخزطاف المسزوطنين الالثالآ.

03/03/3044القدس العربي، لندن،   
 
 غالق مصنعها في مستوطنة بالضفةإسرائيلية تقرر اإل شركة صودا ستريم .24

ع نت  ركآ صودا سزري  ائسرامي يآ المزخصصآ فم رئت صنع مياه أ  (:أ.ف. ) – السدس المحز آ
الصودا الغا يآ أمس غ ر مصنا ا الرميسم الواقع فم مسزوطنآ فم الضفآ الغربيآ المحز آ وهو 

وع  ت ال ركآ قرارها بالفزرل  لمساطازه، ونس ه الى السدس ال رقيآ المحز آ.موضع دعوات دوليآ 
الصابآ الزم زمر ب ا وقالت ان ا سزنسص مصنا ا الواقع فم مسزوطنآ "مي ور ادومي " الى السدس 

وقالت ال ركآ ع ى موقا ا ع ى ائنزرنت ان  ".1305ال رقيآ المحز آ "ع ى مراحص حزى ن ايآ 
"زحسين كفارل عم يات" المتموعآ المدرتآ فم بورصآ ناسداك بنيويورك منذ عا   األمر ي دف الى

وزسوص ال ركآ ع ى  .اسراميص. كما اع نت "صودا سزري " عن غ ر مصنع رخر ل ا فم  ماص 1303
موقا ا ع ى ائنزرنت ان مصنا ا فم مسزوطنآ بالضفآ ي كص "مالائ ع ى ائندماج" ويوفر الامص لر 

اسرامي يا ي وديا  053من ائسرامي يين الف سطينيين و 453ف سطينم و 533    خص بين 0033
خمس مرات  الى أربعيزساضون المرزبات ذاز ا ووفر ال روط ائتزماعيآ ذاز ا، وهم مرزبات "ز يد 

ومصنع ال ركآ فم المنطسآ  عن مادص المرزبات فم األراضم الزم زحكم ا الس طآ الف سطينيآ".
مسزوطنات الضفآ الغربيآ المحز آ، يزارض لحم آ  أكبرطنآ "ماالم ادومي " احدو الصناعيآ لمسزو 

 من تمايات مساطاآ منزتات المسزوطنات ائسرامي يآ.
03/03/4304الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 إشعار آخرحتى االحتالل يغلق المسجد األقصى .. 1967ألول مرة منذ  .25

ر اليو  الخميس، المستد األقصى ب كص كامص، باد حادالآ أغ ست س طات ائحزثص احسرامي م، فت
صابزه بترو  ب يغآ، وذلك فم سابسآ هم  اطثر النار ع ى حاخا  ي ودي نا ط باقزحا  المستد، وا 

وذكرت احذاعآ احسرامي يآ الاامآ، أن  .0691األولى من نوع ا منذ احزثص )اسراميص( ل سدس عا  
م تميع أنحار الكيان، وأن وحدات من حرس الحدود سزعنسص من ال رطآ رفات درتآ اسزادادها ف

 مناطر الضفآ الغربيآ الى السدس "حفاظا  ع ى األمن والنظا ".
 03/03/4304، فلسطين، فلسطين أون الين
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 مواطنًا في بالضفة 18قوات االحتالل تعتقل  .26
ات ده ، وع ى حوات  مواطنا  خثص عمي 03األيا ": اعزس ت قوات ائحزثص، أمس، "–محافظات 

 عسكريآ، فم محافظات السدس وتنين والخ يص وس فيت وناب س.
 ففم محافظآ السدس، اعزس ت قوات ائحزثص الثالآ مواطنين بين   مسن.

فيما أكد حراس المستد األقصى أن  رطآ ائحزثص حولت عددا كبيرا من هويات المص ين الزم ز  
آ الى مرك  الزوقيف والزحسير "الس  آ" فم منطسآ با  الخ يص احزتا ها ع ى بوابات المستد الرميس

 بالسدس السديمآ، حخضاع   لثسزتوا  والزحسير.
وفم محافظآ تنين، اعزس ت قوات ائحزثص، فتر أمس، المانيآ مواطنين من بين   أرباآ أ سار من 

 ت.ب دات قباطيآ وتبع ويابد واسزولت ع ى دراتات ناريآ وقطع لغيار المركبا
وأفادت بأن قوات ائحزثص الما  ل بادل رليات عسكريآ، اقزحمت ب دل قباطيآ تنوبا، حيث دهمت 

 عددا من المنا ص، واعزس ت مواطنين وذلك باد ده  وزفزيال منا ص عامثز  .
 وفم محافظآ ناب س، اعزس ت قوات ائحزثص مواطنا  من ب دل عسربا.

 03/03/4304األيام، رام هللا، 
 

 الل يعتقل شابًا على معبر "إيريز" ويحرم والده من تلقي العالجاالحت .27
"األيا ": اعزس ت قوات ائحزثص، مسار أوص من أمس، مواطنا  فم الالثالينيات من عمره ع ى -غ ل 

وقالت مصادر أمنيآ: "ان قوات ائحزثص اعزس ت المواطن حسن محمد  مابر بيت حانون "ايري ".
رفح، تنو  قطاع غ ل، وذلك خثص مرافسزه والده الذي كان ينوي ن مدينآ عاما ( من سكا 06م نا )

 الاثج فم المسز فيات احسرامي يآ".
وأضافت المصادر فم زصريح صحافم مكزو  زس مت "األيا " نسخآ منه: ان قوات ائحزثص قامت 

خروج لز سم الاثج، بإرتاع والد المازسص المواطن محمد م نا المريض الى غ ل دون أن زسمح له بال
وزابات، ان قوات ائحزثص كانت اعزس ت ع ى المابر باد  وذلك باد زب يغه باعزساص نت ه حسن.

 وقف ازفار الز دمآ خمسآ مواطنين من غ ل.
 03/03/4304األيام، رام هللا، 
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 االحتالل يطور وسائل تفريق مظاهرات ويقيم وحدة مراقبة جوية .28
يآ ال بآ ائحزتاتيآ فم السدس ال رقيآ، أقامت ب ديآ ائحزثص فم ": ع ى خ ف43"عر  -السدس

السدس وحدل مراقبآ تويآ، فيما يطور تيال و رطآ ائحزثص وسامص تديدل لزفرير المظاهرات 
 ئسزخدام ا ضد الف سطينيين فم المدينآ.

ات يأزم ، ان زطوير وسامص زفرير المظاهر أمسوقاص موقع صحيفآ "هآرزس" احلكزرونم، مسار 
ب دف زحسين نتاعز ا مسابص المزظاهرين فم السدس ال رقيآ والضفآ الغربيآ "الذين زا موا كيف 

 يزاام ون مع ماظ  وسامص زفرير المظاهرات الموتودل حاليا".
حدو الوسامص الزم زسزخدم ا قوات ائحزثص ضد المزظاهرين الف سطينيين هم ر    بالمياه  وا 

ري آ، وهم عبارل عن مادل كيماويآ زنباث من ا الرامحآ الكري آ. ووفسا األسنآ ذات الرامحآ الك
ل صحيفآ، فإنه زبين لسوات ائحزثص أن المزظاهرين زا موا كيفيآ الزاامص مع هذه الرامحآ الكري آ 
ولذلك ترو فم زتربآ تديدل أتراها التيال وال رطآ "ادخاص مادل حارقآ ز به ز ك المسزخدمآ فم 

 الذي زسزخدمه ال رطآ". وقد مو ص تيال ائحزثص زطوير وصنع هذه المادل التديدل.رذاذ الف فص 
وهو عبارل عن كاميرا، باحمكان بواسطز ا مراقبآ مواقع بايدل  SWIRوزاز   ال رطآ اسزخدا  ت ا  

وزمزا  بسدرز ا ع ى الزارف ع ى الوتوه فم ساعات ال يص وبتودل عاليآ بحيث يكون باحمكان 
 صورها كدليص فم المحاك  ضد المزظاهرين الف سطينيين. اسزخدا 

، عن اقامآ وحدل مراقبآ تويآ ب دف أمسوفم غضون ذلك، أع نت ب ديآ ائحزثص فم السدس، 
 زسدي  ما ومات ل  رطآ ضد المزظاهرين الف سطينيين فم السدس ال رقيآ.

حزى اآلن وسيز  اطثر االنين وزتري عم يآ المراقبآ التويآ هذه بواسطآ اطثر الثالآ بالونات 
رخرين قريبا، لزراق  مناطر فم السدس المحز آ الزم زتري في ا الموات ات، وبضمن ا منطسآ  افاط 

 ومسار خط السطار الب دي ومناطر المسزوطنات فم ق   األحيار الف سطينيآ.
الزابع ل ب ديآ. ي ار  وزنسص الكاميرات الزم زحم  ا هذه البالونات صورا الى مسر ال رطآ ومسر األمن

 الى أن  رطآ ائحزثص زسزخد  بالونات م اب آ أيضا.
 03/03/4304األيام، رام هللا، 

 

 الفلسطينيين ضد   "تعتمد سلسلة جديدة من "العقوبات يةالقدس االحتالل بلدية .29
رارات ل  زكد زمر ساعات ع ى اقرار رميس ب ديآ السدس الغربيآ نير بركات ر مآ ات: "األيا -السدس

 عسابيآ ضد الف سطينيين حزى  رعت طواق  الب ديآ بزنفيذ السرارات ع ى األرض.
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فوسط اترارات عسكريآ م ددل هدمت ترافات س طآ الطبياآ احسرامي يآ، أمس، غرفآ سكنيآ 
 ومخا ن وبركسات، زاود ل مواطن خالد ال ير، فم حم الاباسيآ بب دل س وان.

فم الب ديآ بز ديد سياسآ التبايآ والاسا  ضد الف سطينيين فم وكان بركات أمر رؤسار األقسا  
الزم ززوقف فم أماكن ل  يز  زحرير مخالفات  السدس ال رقيآ، بما ي مص زحرير مخالفات ل سيارات

في ا حزى اليو ، واسزمناف سياسآ هد  المنا ص، وا غثر المصالح الزتاريآ غير المرخصآ، بص 
 ومصادرل الحيوانات. 

صحيفآ "هآرزس" احسرامي يآ، "ز  زمرير السرار خثص ت سآ عسدها بركات مع مدير عا  الب ديآ وقالت 
ومدرار األقسا ، وبحضور ضابط كبير فم ال رطآ، وز دف هذه السياسآ الى اتبار التم ور 
الف سطينم ع ى الزحرك ضد ال بان الذي يوات ون قوات ال رطآ فم أحيار السدس ال رقيآ"، 

بإحرار التسور مع  ان ا سززسب "مسؤولين كبارا فم الب ديآ هاتموا هذه السياسآ وقالوا  مضيفآ، ان
 التم ور الف سطينم فم المدينآ". 

 03/03/4304األيام، رام هللا، 
 
 األخيرة باستطالع يظهر ارتفاعًا في شعبية حركة حماس عقب الحر  .31

ا  أتراه مرك  السدس لإلعث  وائزصاص أظ ر اسزطثع ل رأي الا: المرك  الف سطينم لإلعث -غ ل 
(JMCC أن الحر  األخيرل ع ى غ ل حسست مصالح ال ا  الف سطينم و ادت من نسبآ زأييد ،)

 الكفا  المس ح وحركآ حماس، فيما ق  ت من زأييد المفاوضات وحركآ فزح.
أن ا  عد وا %10,3أن الحر  حسست مصالح ال ا  الف سطينم، مسابص  %50,4وعد ت أكالريآ 

أضرت بمصالح ال ا  الف سطينم، فيما ارزفات نسبآ الذين يؤيدون الام يات الاسكريآ ضد 
باد الحر  فم  %41,1الى 1034قبص الحر  األخيرل فم نيسان  %00,5األهداف الص يونيآ من 

 .1304ز رين أوص 
آ بحركآ الحر  من  ابيآ حركآ حماس ع ى حسا  حركآ فزح؛ فسد ارزفات نسبآ الالس وقد  ادت

باد  1304فم ز رين األوص  %15,1 الى-الحر أي قبص - 1304فم نيسان  %09,3حماس من 
 الحر .

ويبدو من نزامج ائسزطثع أن الحر  أدت الى زراتع طفيف فم نسبآ األكالريآ الزم زؤيد اسزمناف  
من ز رين األوص من هذا  %51,4قبص الحر  الى  1304فم نيسان  %54,1المفاوضات من 

 لاا .ا
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 باد الحر . %05,0قبص الحر  الى  %40,1كما زراتات نسبآ الالسآ فم حركآ فزح من 
وبالرغ  من أن رميس الس طآ محمود عباس قد حافظ ع ى أنه ال خصيآ األكالر السآ، ائ أن نسبآ 

فم ز رين أوص من  %10,0أي قبص الحر  الى  1304فم نيسان  %15,1الالسآ به انخفضت من 
باد  %01,6قبص الحر  الى  %00,5المسابص ارزفات نسبآ الالسآ بإسماعيص هنيآ من نفس الاا ، وب

 الحر .
، يازسد أن مسؤوليآ زوفير %40,1كما أظ ر ائسزطثع أن الت ر األكبر من التم ور الف سطينم 

رواز  موظفم الحكومآ السابسآ فم قطاع غ ل، زسع ع ى عازر حكومآ الزوافر الوطنم، مسابص 
 قالوا ان ا مسؤوليآ الدوص المانحآ. %13,6وا أن ا مسؤوليآ حماس وعد   10,0%

أن حماس أدارت المساعدات احغااليآ أالنار الحر  ب كص  %41,1من ناحيآ أخرو؛ عد ت نسبآ 
ه  من  %50,9اعزبروا الاكس، والثفت أن أكالريآ الذين ياد ونه غير س ي   %01,0س ي  مسابص 
 لغربيآ.من الضفآ ا %11,9غ ل، مسابص 

الزم زؤيد بسار الس طآ، ونسبآ  %93,0وب كص عا ، ل  يحدث زغير يذكر ع ى نسبآ األكالريآ 
 الزم زؤيد حص الس طآ فم المرح آ الحاليآ. 19,3%

 %3,3أن حماس هم الطرف المنزصر فم الحر  األخيرل، مسابص  %51,0وعد ت أكالريآ من  
هذا ي كص زراتاا عن نسبآ الذين قالوا ان حماس قالت ان "اسراميص" هم الزم انزصرت، ويذكر أن 

من الذين  %94,0فم حينه، ومن الثفت أن  %13,9، والزم ب غت 1301هم المنزصر باد حر  
 من قطاع غ ل. %45,0عد وا حماس هم الطرف المنزصر من الضفآ الغربيآ، بينما 
ال أهص قطاع غ ل مسؤوليآ ماان %46,3وفم حين حم ت ما يسار  نصف المسزط اآ رراؤه  

 %01,5أن الماانال كانت من مسؤوليآ حماس، والمع فت أن  %05,6لر"اسراميص"؛ عد ت نسبآ من 
 ه  من قطاع غ ل. %10,9ممن ياد ون أن الماانال كانت مسؤوليآ حماس ه  من الضفآ، و 
دل الف سطينيآ أن زوته السيا %94,3وع ى مسزوو الزحركات السياسيآ والدب وماسيآ؛ فسد عد ت أكالريآ 

أن ا خطول ئ زسد   11,1لنم  المزحدل خطول تيدل زخد  المص حآ الف سطينيآ، فم حين عد ت نسبآ 
أن زفم الدوص  %50,1وئ زؤخر، وبالنسبآ لمؤزمر المانحين حعمار غ ل؛ زوقات األكالريآ بنسبآ 

 زوقاوا أن ئ زفم. %03,6المانحآ بالز اماز ا مسابص 
من المسزط اين راضون عن مسزوو الزضامن فم الضفآ  %11,1واضحآ بنسبآ ويبدو أن أكالريآ 

غير راضين عن مسزوو الزضامن، وي كص ذلك زراتاا  %19,3الغربيآ مع غ ل أالنار الحر  مسابص 
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، حيث ب غت حين ا نسبآ 1301عن الرضى عن الزضامن فم الضفآ باد الحر  الماضيآ فم 
 فسط. %00,3ونسبآ غير الراضين  %35,0الراضين 

انه  %16وبالنسبآ لما اذا كان من الممكن زتن  هذه الحر  ص يونيا وف سطينيا، قالت أكالريآ من 
ن "اسراميص" كانت سز   ا ع ى كص األحواص، ولكن بالمسابص قاص نل  يكن من الممكن زتن  الحر ، وا 

كانيآ زتن  الحر  انه كان باحمكان زتنب ا ف سطينيا، والثفت أن الذين يازسدون بإم 01,1%
 ف سطينيا فم غ ل ه  ضاف الضفآ.

زرو أن  %10,3أما بالنسبآ ل طرف المفضص لرعايآ أيآ مفاوضات مسزسب يآ؛ فإن النسبآ األكبر 
من المسزط اين اخزاروا ائزحاد  %10األم  المزحدل هم األفضص لرعايآ المفاوضات، مسابص 

قالوا الوئيات  %9لوا ال تنآ الرباعيآ، وفسط قا %05,9قالوا مصر، بينما  %13,1األوروبم، و
 المزحدل األمريكيآ.

 49/03/4304المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

 اإلنجاب ضرب من الجهاد في غزة .30
الادوان احسرامي م األخير ع ى غ ل زأالرت ررار أهالم السطاع س با   انز ارباد عطا هللا: زغريد  –غ ل 

ال ديد الذي أصا  المتزمع الغ  ي االر  ائضطرا صا  باد زتاه مسألآ انتا  األطفاص، خصو 
ن زفاخرت زسارير صحافيآ مح يآ كاليرل بزفور عدد المواليد خثص  1043فسدان  فردا  من أبنامه، وا 

   يدا (. 1043مولود( ع ى عدد ال  دار ) 5033الادوان )
قوت منطسيآ فم ظروف غ ل النفسم سمير    ائخزصاصمررار مخز فآ حوص مسألآ احنتا ، يازبرها 

أعوا  ع ى الحصار، مؤكدا  وتود كارالآ ديموغرافيآ صابآ مرد ها  يادل احنتا  فم  3باد نحو 
الى الصدمات الماي يآ الزم ياانم من ا السطاع، فزتاص  ائنزباهالسطاع. وي فت فم الوقت عينه 

فم مسابص الموت. وي ير الى ز ايد أه ه يضاعفون الغرام  األساسي آ لح  البسار بحس  مبدأ الحيال 
 الكالررررافآ السكانيآ، ززط   بنظره اعررادل زنظي  النسص بما يساعد فم رفع سسف الزنميآ المتزمايآ.

وفم السيار عينه، يع ار الى حائت  واج زمت أالنار الادوان احسرامي م، زناق ز ا وسامص احعث  
لزحد ي ل حيال. كما أالارت الحالآ ذاز ا ده آ باض  ، ئ المح يآ والدوليآ، مرك  ل عناوين ا ع ى ا

، أي  «احنا بايال وئ بإي ال »سيما حين يعاسد السران فم أحد مراك  احيوار. فا  سوا بال  تآ الغ اويآ: 
من امكان اقامآ حفثت  فاف زحت السصف التوي ل منا ص. فم المسابص، عب ر  ائسزغرا ما ماناه 

 عريضآ. ابزسامآبرخرون عن زضامن   
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، والذي «حماس»و « فزح» قوت بواقع أفضص، خصوصا  باد ازفار حركزم  ائخزصاصمويأمص 
يعؤمص من خثله الزط  ع الى مسألآ الزنظي  األسري وزوفير متاص حيال كريمآ لنفراد، وزحديدا  النظر 

ل  ترل، فسضوا  فم م اكص ال ا  الباحالين عن فرص عمص، والزم بسبب ا رك  كالر البحر ط با  
الاربيآ عبر زسرير بعث مرات، فطر  ررار مزنوعآ حياص « بم بم سم»غرقا . وأالارت الموضوع اذاعآ 

قرار وقف احنتا  فم سوريآ، وهم زباينت بين مؤيد ورافض. فم مسابص ما ومات زؤكد وئدل طفص 
 كص ربع ساعآ فم هذا الب د.

أن نررر وع المتزماات الزم ززرررارض الى ابادل تماعيآ  النفسم  قرررروت ائخزصاصمويؤكد ما يورده 
ل زاويض بالاودل الى الغرام  الطبيررررايآ حس  مبدأ الحيال فم مسابص الموت، وذرررر ك بحس  دراسات 
كاليرل زناولت ن وع المتزمع الف سطينم الى  يادل احنتا ، باعزبار أن  الفرد الف سطينم األع ص ل  

 ى نس ه من خثص أس و  غري ي ئ يحزاج الى زكنولوتيا مزسد مآ أو مساعدات يتد سوو الحفاظ ع
 ماليآ.

 03/03/4304الحياة، لندن، 

 
 قاسم لمجزرة كفر 58إحياء الذكرى  .32

لمت رل كفرقاس   53أمس فم مسيرل بالذكرو الر 43 ارك اآلئف من ف سطينيم : ائزحاد-را  هللا 
صص الى النص  الزذكاري ل  دار المت رل، وسط اضرا  انط ست من ميدان أبم بكر الصدير لز

 امص، وزاطيص ل مدارس وكافآ المؤسسات والمحاص الزتاريآ. ورفع الم اركون فم المسيرل  اارات 
منددل بالمتا ر احسرامي يآ واسزمرار السياسات الممن تآ والموت آ زتاه ف سطينيم الداخص، و اارات 

 دار، وأخرو طالبت اسراميص بائعزراف بارزكاب ا مت رل بحر األهالم. زؤكد البسار ع ى الا د مع ال 
لن ينسوا ولن يغفروا، وسيام ون ع ى احيار  األهالمان »عادص بدير  كفر قاس وقاص رميس ب ديآ 

 «.ذكرو المت رل باسزمرار وفار  لدمار ال  دار

 03/03/4304االتحاد، أبو ظبي، 

 

 ينالرشيدية: مخيم نموذجي خالل سنت .33
انط ر م روع البنى الزحزيآ فم مخي  الر يديآ بمراح ه األولى زحت عنوان "زحسين : حسين ساد

حيال سكان مخي  الر يديآ". وهو مموص ب كص رميسم من الحكومآ األلمانيآ، وززتاو  ك فزه ع رل 
رمي  مثيين يورو. يزضمن الم روع، الذي ز رف ع يه "األونروا" الثث مراحص أساسيآ، أوئها ز
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وزأهيص أكالر من خمسممآ وخمسين من ئ  بنحو خمسآ مثيين دوئر، وزأهيص  بكآ مياه ال فآ، 
ن ار  بكآ صرف صحم زب غ ك فز ا أرباآ مثيين دوئر، وهم األولى من نوع ا فم المخي  الذي  وا 

 ألف نسمآ. 15نحو  يسطنهياد أكبر مخيمات منطسآ صور مساحآ وسكانا ، حيث 
ص الم روع الثالين   را ، وئ سيما  بكآ الصرف الصحم الزم سيواكب ا ان ار وزسزغرر مراح

 ماص صور، بواسطآ متاري ال بكآ -محطزين ل ضخ بازتاه مامص زكرير المياه المبزذلآ فم البسبور
الرميسآ الزم أن مت سابسا ل منطسآ الساح يآ. ومن المسرر أن زبدأ فم وقت قري  باد اسزكماص 

بات المزا سآ بإدخاص المواد األوليآ الى المخي ، الزم ززط   موافسآ الس طات ال بنانيآ، الم فات والط 
 يزا ر بأحتا  السساطص المسزخدمآ. فيماخاصآ 

وياد م روع "زحسين حيال السكان فم مخي  الر يديآ" واحدا  من عدل م اريع نموذتيآ، ع ى غرار 
لما يؤمنه من بيمآ رمنآ ل سكان ومحيط  ،  م روع مخي  البساآ الف سطينم فم األردن، نظرا  

خصوصا أن الم روع باد زنفيذه سيرفع الز وث البيمم عن  اطئ المخي ، الذي يازبر امزدادا 
ل اطئ مدينآ صور. ويؤمن زتن  ز وث ينابيع مياه ال فآ الزم زسزفيد من ا مدينآ صور وتوارها 

 والمخي  ع ى السوار.
نروا"، وبالزنسير مع ال تنزين ال ابيآ واأله يآ فم المخي ، والمتزمع وينفذ الم روع بإ راف "األو 

 المح م. وقد ز  ائسزماع الى ررار ومثحظات ز ك الت ات حوص الم روع.
فم لتنآ زحسين المخي  الزم زواك  األ غاص أبو محمد نمر الى أن  األه يآوي فت ممالص ال تنآ 

اع المخي  ع ى تميع المسزويات، زكمن فم الامص "أهميآ الم روع الذي يساعد فم زحسين أوض
بدار الرأي، والذي فرضه المموص، بادما كانت  الم زرك وا  راك المتزمع المح م فم المواكبآ، وا 

 الم اريع زنفذ ب كص منفرد من تان  األونروا".
 هياالمخي  ب كص م ح، وسيحد من ز وث م اليهوقاص: "الم روع منزظر منذ فزرل طوي آ، ويحزاج 

ال ر  المزأزيآ من الحفر الصحيآ. وسياالج زأهيص  بكآ الطرر وزوسيا ا"، مؤكدا أن "م روع اقامآ 
البحر المنا ص الزم ززضرر فم كص فصص  زار  أمواجحات  اسمنزم عند  اطئ المخي  لمنع اتزيا  

الى حص  يسضم  ينزظر موافسآ الس طات ال بنانيآ". وأ ار الى وتود ازصائت فم هذا السيار ل زوصص
وفر ال روط المناسبآ. وأكد أن م روع زرمي  المنا ص الذي يساه  فم  احسمنزمالحات   بإن ار

وزمويص أضافم بسب  كالرل  أ غاصقد قطع  وطا كبيرا. وهو يحزاج الى  األوروبمزموي ه ائزحاد 
 المنا ص الزم زحزاج الى الزرمي  والزأهيص.
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توان  اقزصاديآ، ويوفر فرص عمص لكالير من  بان المخي  فم و دد نمر ع ى أن الم روع يحمص 
 متائت البنيآ الزحزيآ.

 03/03/4304السفير، بيروت، 

 
 إنشاء منطقة عازلة بين رفح وغزة اً مصر تقرر رسمي .34

 أصدر قرار ارميس الو رار المصري ابراهي  مح   أن  03/03/4304، الجزيرة. نت ن ر موقع
ينآ رفح المصريآ المحاذيآ لسطاع غ ل بنار  ع ى مسزر  من و ير الدفاع با ص المنطسآ ال رقيآ بمد
 المصري صدقم صبحم.

وأوضح نص السرار الذي ن ر فم التريدل الرسميآ أن حدود المنطسآ الاا لآ المسزرحآ ززراو  من 
مزر بمنطسآ  ماص تو  أبو رعد الى وكي ومزرين بمنطسآ  رر تو  أبو رعد، و ماص  رر  433
 الطيارل. أز آ

ونص السرار فم مادزه الالانيآ ع ى اخثر المنطسآ، وزوفير أماكن بدي آ ل سكان، وفم حالآ ائمزناع 
 عن احخثر يز  ائسزيثر تبر ا ع ى ما يم كه أو يحو ه أو يضع يده ع يه من عسارات أو منسوئت.

السوات صادرا  عن  نسث عن مراس ز ا هدو محمد أن بيانا   48/03/4304الوطن، مصر، وذكرت 
أن التيال قرر اقامآ منطسآ مؤمَّنآ ع ى امزداد ال ريط الحدودي بين رفح وغ ل، أكد المس حآ، 

ا أنه ز  الزصدير ع ي ا خثص ائتزماع الطارئ لمت س الدفاع الوطنم واتزماع المت س  موضح 
 م سينار.األع ى ل سوات المس حآ، الذي اناسد فم أعسا  ال تو  احرهابم األخير ف

قالت مصادر عسكريآ، ان زأمين المنطسآ سيز  عن طرير عم يآ اخثر ل سكان بطوص ال ريط 
الحدودي، وذلك لاد  اسزغثص ز ك المنطسآ فم أي عم يات ارهابيآ مالص حادث "كر  قواديس" 

 األخير.
وبزر، حيث وهاتمت عناصر من السوات المس حآ فم سينار عدد ا من البؤر احرهابيآ بمااونآ ه يك

أمكن زدمير عدد ا من األوكار الزم ززخذها الاناصر احتراميآ أماكن ل زمرك  والزخطيط لزنفيذ 
 عم ياز ا احرهابيآ ضد عناصر السوات المس حآ وال رطآ المدنيآ.

رخرين، وزدمير عدد ا من مخا ن األس حآ  03زكفيريين، وضبط  4وأسفرت المداهمات عن مسزص 
عربات ودراتآ  0مسر ا ووكر ا ززخذه الاناصر احتراميآ و 00المزفترل وحرر وزدمير  والذخامر والمواد

 ناريآ.
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 مصري من إجراءات الجيش المصري في سيناء استياء شعبي .35
قاص   ود عيان ان قوات التيال بدأت فم هد  منا ص م تورل منذ فزرل ع ى ال ريط الحدودي بين 

 الاا لآ. مصر وقطاع غ ل زم يدا حقامآ المنطسآ
وقاص مدرس فم رفح المصريآ انه كان يت  ع ى الحكومآ الزنبيه ع ى السكان مبكرا وزاويض   قبص 

ما يحدث اآلن من  أنه أن يس ص ع يمآ الناس فم ح  »وأضاف م زرطا عد  ذكر اسمه  اتثم  .
 «الوطن ويفسده  السز   بالدولآ.

رات اما الزاويض المالم أو الحصوص ع ى وقاص مواطن رخر ان سكان المنطسآ منحوا الثالآ خيا
 وحدل سكنيآ فم منطسآ أخرو قريبآ أو قطاآ أرض ل بنار ع ي ا.

مزر من الحدود  033وقالت مصادر أمنيآ ان المرح آ األولى من احخثر زترو ع ى نطار 
 مزر أخرو. 133وسز مص المرح آ الزاليآ 

منطسآ الحدوديآ لمدل الثالآ أ  ر وفرضت وعس  هتومم التماآ أع نت مصر حالآ الطوارئ فم ال
حظرا ل زتوص بالمنطسآ أالنار ال يص وكالفت من الام يات األمنيآ والغارات باسزخدا  ال  يكوبزر فم 

 محاولآ لزضيير الخنار ع ى المز ددين.
ها زاغ بانوان « زويزر»و« فيسبوك»ود ن ن طار مواقع الزواصص ائتزماعم ع ى 

 وصفوه بالترام  الزم يسو  ب ا التيال ضد أهالم سينار. مالفضح « الز تير_مال_حص»
 ومن ت زه اسزنكر الدكزور سيف عبد الفزا ، أسزاذ الا و  السياسيآ بتاماآ الساهرل، عم يآ احخثر.

الاباقرل ال م عاو ين يخ وا «: »فيسبوك»وقاص خثص زدوينه له عبر صفحزه ال خصيآ ع ى موقع 
خثر سينار ع ان يارفوا يوات و  ا احرهابيين، ما زسزرحوا بالمرل اخثر التاماات من الطث ، وا 

 «.مصر ك  ا من السكان ع ان زارفوا زوات وا احرهابيين
وأيده الباحث السياسم، أنس حسن، قامث  ان فكرل اخثر المناطر المأهولآ بأهص سينار بتان  قطاع 

سراميص؛ هم بمالابآ زم يد تديد لزحويص سينار الى خرابآ مفصولآ عن تسد مصر بممرين غ   ل وا 
 ماميين يز  حفر األخير هذه األيا .

 03/03/4304القدس العربي، لندن، 
 
 "حتالل الصهيوني مع الفلسطينييناالما يجري في سيناء بـ"يشبه قيادي إخواني  .36

، أن ما يحدث من ز تير «حالف الوطنم لدع  ال رعيآالز»كد ساد فياض، السيادي احخوانم برأ
 ألهالم سينار، ياد أكالر سور ا مما فا ه ائحزثص الص يونم بالف سطينيين.
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ما يحدث فم سينار أسوأ «: »فيسبوك»وقاص فم زدوينآ عبر صفحزه ع ى موقع الزواصص ائتزماعم 
زحركه هم عس يآ نا يآ زنط ر من فكرل  مما فا ه ائحزثص الص يونم بالف سطينيين، والاس يآ الزم

احبادل التماعيآ لكص من يسف أما  الس طآ الخادمآ ل م روع الص يونم، والمااديآ لغ ل أكالر من 
 «.ائحزثص ذات نفسه ل ا

هص يوتد قانون فم الدولآ ياطم ل ا الحر فم قصف وزفتير بيوت من يرفض »وزسارص فياض: 
اك قانون فم الاال  مال ه  هص هناك دولآ اسزخدمت الانف اخثر ال ريط الحدودي  وهص هن

 «.الا وامم ضد المواطنين حخثر بيوز    وهص هناك دولآ  هص هناك نظا  
 03/03/4304القدس العربي، لندن، 

 
 أهالي سيناء لم يبدوا أي اعتراضات على إخالء منازلهممحافظ شمال سيناء:  .37

مصادر مح يآ فم مدينآ رفح من الساهرل أن  03/03/4304الشرق األوسط، لندن، ن رت 
المصريآ قالت أمس ان السوات الم زركآ بين التيال وال رطآ  رعت فم هد  باض المنا ص عس  
اخثم ا، فيما أ ار ال وار عبد الفزا  حرحور محافظ  ماص سينار عصر أمس الى أن أهالم منطسآ 

، م ددا «يبدوا أي اعزراضات ع ى اخثر المنطسآأبدوا اسزاداده  )ل زااون(، ول  »ال ريط الحدودي 
سكان ال يخ  ويد ورفح باقون فم أماكن  ، فيما عدا منطسآ ال ريط الحدودي لمسافآ »ع ى أن 

 «.مزر 533
عدد المنا ص الزم سزز  ا الز ا ع ى ال ريط الحدودي »وقاص ال وار حرحور فم زصريحات اعثميآ ان 

من ئ مزصدعا نزيتآ زفتير  011رل، ومن بين هذه المنا ص أس 0095من ص زض   331يصص الى 
ز  ز كيص لتنآ لمزاباآ احخثر وزحديد الزاويضات الماديآ لكص أسرل »، مؤكدا أنه «أنفار متاورل ل ا

 0دوئرا( لكص أسرل   ريا ولمدل  43تنيه )نحو  033سيز  صرف مب غ »، وأنه «فور احخثر
مؤقت. اضافآ الى صرف قيمآ الزاويضات عن المساكن واألراضم أ  ر، وذلك مسابص ايتار سكن 

تنيه ل مزر المربع ل مبانم  133تنيه ل مزر المربع بالنسبآ ل مبنى الخرسانم، و 0133بواقع 
تنيه كسيمآ زاويضيآ لكص مزر مربع من األرض المسا   033والحوامط الحام آ، مضافا ل ما مب غ 

 «.ع ي ا المبنى
نه سبر عم يآ احخثر اسزطثع رأو أصحا  ز ك المساكن ئخزيار البديص وأوضح المحافظ أ

فم المامآ من   ع ى احخثر مسابص حصول   ع ى زاويض مادي،  95المناس  ل  ، حيث وافر 
فم المامآ ع ى احخثر مسابص حصول   ع ى زاويض مادي عن المبانم والحصوص ع ى أرض  16و
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يآ برفح، بينما وافر الباقون ع ى منح   الزاويض المادي نظير بدي آ فم منطسآ النبازات الطب
 «.المبانم وقطاآ األرض والحصوص ع ى اسكان اتزماعم فم المحافظآ

وع ى صايد مزصص، أكد ال وار حرحور أنه سيز  احسراع بم روعات زنميآ وزامير سينار فور 
يرل، م يرا الى أن هناك الكالير من السضار ع ى احرها ، الذي زارضت له سينار خثص الفزرل األخ

 الم روعات ل بدر فم عم يات الزنميآ ال ام آ ل منطسآ.
المسز ار محمد س ي ، البرلمانم السابر، ونام  أن  03/03/4304القدس العربي، لندن، وذكرت 

يع لكم يسزط»زأييده لسرار الرميس السيسم بإقامآ تدار عا ص  أع نالمت س السومم ل سبامص المصريآ 
ياد زم يدا ل مسزسبص ل حفاظ »، واعزبر ان هذا السرار «حمايآ المنطسآ ك  ا وهذا ياد اترار وقامم

ع ى ائروا  وائبريار فم المنطسآ، ف ذا اوص اترار ازخذه الرميس بموافسآ السوات المس حآ ب أن هذا 
 الحادث.

سيكون  ألنه ر ب كص ن امم،وقاص ان اقامآ ز ك المنطسآ الاا لآ سوف زسضم ع ى ائرها  فم مص
ذا زارضت ز ك المنطسآ ألي هتو  ارهابم سزكون ائ زباكات  ل ا حدود زحمي ا السوات المس حآ، وا 

 «.بين ائرهابيين والسوات المس حآ بايدا عن المواطنين ائبريار
سينار ان ال رفار من الناس فم »وعن مدو رضار اهالم سينار عن قرار اخثر منا ل  ، قاص س ي ، 

واضاين يدي   فم يد السوات المس حآ، واقفين بتانب   وهدف   السضار ع ى البؤر ائرهابيآ اينما 
 واعزسد ان اهص سينار هدف   ائه  هو السضار ع ى ائرها  والمحافظآ ع ى ائرها ، كانت،

 فال رفار فسط ه  الموافسون ع ى قرار السوات المس حآ.
 
 عن فلسطين بعد عملية التهجير اً زلوا تمام: المصريون عإسرائيليمحلل  .38

"حزى اآلن عرفنا منطسآ عا لآ ل تيال احسرامي م أما  نظا  حماس فم غ ل، واآلن هص التيال 
 المصري يسو  باألمر ذازه".

كان هذا سؤاص وت ه المذيع بالسنال الالانيآ احسرامي يآ لر"اي ود ياري"، مح ص ال مون الاربيآ، والذي 
 رياآ عن الام يآ المصريآ، الزم زمت بموافسآ اسرامي يآ مسبسآ، ع ى حد قوله.أعطى نبذل س

أدخص التيال المصري لسينار، قوات الزدخص السريع، وهم وحدل النخبآ الزم أن أها " وأوضح "ياري":
التنراص السيسم، وحدل م ودل بالمروحيات، بما فم ذلك المروحيات ال توميآ. دخوص ز ك السوات الى 

 الحدود مع اسراميص ترو بموافسآ اسرامي يآ مسبسآ". منطسآ
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وأكد أن حركآ "حماس" اعزبرت هذه الخطوات الزم يزخذها التيال المصري موت آ ضدها، وذلك 
فم ظص وتود ما وصف ا بر"توقآ عا فين باحعث  المصري زسوص ان حماس ع ى عثقآ بالام يات 

 ”.قزيث  قبص عدل أيا  03فرت عن سسوط الرهيبآ الزم وقات ضد قوات التيال بسينار وأس
حماس زريد ارضار المصريين، فأقامت سرادر ع ار ل تنود المصريين الذين "ياري" خز  قامث : “

 ."قز وا، لكن هذا ئ يتدي نفا ا، المصريون يا لون أنفس   عن غ ل، ومابر رفح لن يز  فزحه
 49/03/4304الشعب، مصر، 

 
 شخص أغلبهم فلسطينيين 833جنسيات  مصر تسحب"المصري اليوم":  .39

أصدرها  الزم ك  ا مت س الو رار، لمراتاآ كص السرارات  الزمك فت مصادر أمنيآ عن أن ال تنآ 
الرميس الما وص محمد مرسى، بالافو عن ستنار، ومنح التنسيآ ألتان ، انز ت من عم  ا فيما 

مح  ، رميس مت س الو رار، لسح   يزا ر ب ر التنسيآ، وقدمت زسريرا  الى الم ندس ابراهي 
 خص، بين   ف سطينيون  333التنسيآ ممن ئ زنطبر ع ي   ال روط، مؤكدل أن عدده  نحو 

 األورار الرسميآ. فمحص وا ع ى التنسيآ بالغال والز وير 
 فم السياديع د مرسى، من بين    فمان تميا   حص وا ع ي ا « المصرو اليو »وقالت المصادر لر

يفحص مدو عثقآ باض    الوطنم، محمود ال هار، مؤكدل أن ت ا  األمن «ماسح»حركآ 
الفزرل األخيرل.  فمأعماص عداميآ ضد مصر  أيبكيانات ارهابيآ، أو تماعات زكفيريآ ارزكبت 

ط   زسريرا  مفصث  حوص ما يزردد عن منح  السيسمالفزا   وأضافت المصادر أن الرميس عبد
يناير، ووته  15ألف  خص منذ الورل  00ن الف سطينيين، زصص الى نحو التنسيآ ألعداد كبيرل م

تماعات زكفيريآ، مالص الس فيآ الت اديآ، أو مت س  أي فمبزحديد ما اذا كان من بين   أعضار 
  ورو المتاهدين، أو أنصار بيت المسدس، وغيرها، من عدمه.

 49/03/4304المصري اليوم، القاهرة، 
 
 ة: قيادي في "القسام" استشهد منذ شهرين نفذ "مذبحة سيناء"!فضيحة "الوطن" المصري .41

ك فت مصادر أمنيآ رفياآ : الاظي  ومحمد مس د وهدو محمد خالد محمد ومحمد سيف وأحمد عبد
ال يخ  فم، «كر  السواديس»، أسمار احرهابيين الذين خططوا ونفذوا مذبحآ «الوطن»المسزوو لرر

ضابط مفصوص من السوات المس حآ « الحميد عماد عبد»ن ز مص  ويد، وأوضحت أن قاممآ المزورطي
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ه ا  »برزبآ رامد، انض  الى التماعات الزكفيريآ وصدير مسر  من ضابط الصاعسآ المفصوص 
 «.ع ماوي

هما السامدان المرك يان  ع ماويأكدت المصادر أن الضابطين المفصولين عماد عبدالحميد، وه ا  
لمدل   ر. « السواديس»وئن عن زخطيط ائغزيائت، ورصدا كمين ومسم« أنصار بيت المسدس»لر

الام يآ، لاثقزه السويآ ب   أالنار حك   فمباناصر ف سطينيآ  اركت « عبد الحميد»واسزاان 
ارهابيا  من الغ اويين،  05أن أت  ل المخابرات حددت أيضا  أسمار  سياديوأفاد مصدر «. الما وص»

، زس  وا من غ ل الى سينار، فتر يو  المذبحآ، بين   سايد نايف «لسواديسمذبحآ ا»زنفيذ  فم اركوا 
السطاع، وممزا   فمالمسي   المصريبغ ل، وعطاهلل السر ، « داعال»السريناو،  سير مؤسس فرع 

كتائب »قائد سابق بـ خليل، شمالة، الشهير بأبو ومحمد إبراهيم أبو، «تيال احسث »دغمال،  عي  
 وفص.وأيمن ن ،«القسام

 49/03/4304الوطن، مصر، 
 
 "وهللا لننيمكم من المغرب ونجرجركم في المحاكم"يتوعد حماس:  مصري خبير عسكري .40

، مز م ا اياه  «حماس»هات  ال وار محمود خ ف المسز ار بأكاديميآ ناصر الاسكريآ قيادات حركآ 
من أفراد السوات  00 بالوقوف ورار زنفيذ مت رل كو  السواديس بالاريال والزم أسفرت عن مسزص

 المس حآ.
ان قادل حماس مزورطون فم زنفيذ المت رل « نت الاربيآ»فم زصريحات خاصآ لر« خ ف»وقاص 

وهللا لننيمك  من »ومصر سزثحس   قضاميا وسز  م   بالبسار فم منا ل  ، قامث بال  تآ المصريآ 
 «.المغر  ونترترك  فم المحاك 

رها ولن زنسى من قزص أبنارها م يرا الى أن حماس زورطت أن مصر لن زنسى الأ« خ ف»وأكد 
كاليرا فم قزص التنود المصريين وساندت احرها  فم سينار وكانت زساعد منفذي الام يات احرهابيآ 

 األخيرل بالزس ص عبر األنفار.
وقاص ان مصر وتي  ا هما السول الباقيآ فم منطسآ ال رر األوسط، وسزظص زساند السضيآ 

 ينيآ، لكن ا لن زساعد حماس باد اليو  باد ما فا زه من ارها  وعنف ود .الف سط
مأتورل ونحن نسوص لسادز ا انك  بأفاالك  الزحريضيآ ضد مصر سوف « حماس»وأضاف أن حركآ 

 ززسببون فم مطالبآ مصر بالسبض ع يك  ومحاكمزك  ع ى أرض ا.
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ل رعيآ ل  ا  الف سطينم ان كانت حركآ حماس بزس ي  قطاع غ ل الى السيادل ا« خ ف»وطال  
 زنفم عن نفس ا ائ زراك فم زدبير هذه األحداث احرهابيآ.

 49/03/4304المصري اليوم، 
 

 حاول اعتقال آخر تو  محرراً  عتقل أسيراً تاألمنية األردنية  األجهزة .42
محرر من اعزس ت األت  ل األمنيآ األردنيآ باد منزصف هذه ال ي آ األسير ال: عمان-محمد النتار

ستون ائحزثص احسرامي م الم ندس ما ن م صآ، كما حاولت اعزساص األسير المحرر أنس أبو 
خضير، بينما انسطع ازصاص عام آ األسير المحرر فادي فر  به، ول  يارف ان كان ترو اعزساله أ  

 ئ، ول  زارف دوافع ائعزساص باد.
ول كبيرل من رتاص األمن بال ي المدنم حضرت وقالت عام آ م صآ فم ازصاص مع الت يرل نت ان ق

الى من ص والد م صآ مسار األرباار، وقالت ان ا زحسر فم  ب آ تناميآ ززا ر بحادث دهس من قبص 
 سيارل زاباآ ل اام آ، وأن   ط بوا ائنزساص الى من ص ما ن م صآ.

ي يآ وعضو المكز  وفم سيار مزصص أكدت مصادر مسربآ من األسير المحرر من الستون احسرام
احعثمم لنسابآ الم ندسين األردنيين أنس أبو خضير، أن قوات من األمن حضرت الى من له 

وفم  وحاولت زفزي ه دون وتوده فيه، وأن والد األسير المحرر رفض السما  لنمن بزفزيال المن ص.
وعام زه، ول  يارف وقت ئحر ع مت الت يرل نت أن ائزصاص انسطع بين األسير المحرر فادي فر  

 ان كان فر  قد زارض لثعزساص أ  ئ.
واألسرو المحررون ه  أسرو أردنيون سابسون فم الستون احسرامي يآ اعزس وا فم الضفآ الغربيآ ع ى 
خ فيآ از امات ل   بالض وع فم أعماص المساومآ ضد اسراميص، قبص أن يفرج عن   باد قضام   

 سنوات فم الستون.
03/03/4304، الدوحة الجزيرة نت،  

 
 في رام اللـه تتبرع بحاضنة متنقلة لألطفال لمجمع فلسطين الطبي األردنيةالسفارة  .43

اسز   و ير الصحآ الف سطينم تواد عواد أمس األرباار، من السفير األردنم لدو  :بزرا-را  هللا 
 هللا منلطبم فم را  ف سطين خالد ال وابكآ، حاضنآ مزنس آ لنطفاص الخدج مسدمآ لمتمع ف سطين ا

بدوره قاص المدير الزنفيذي لمتمع ف سطين الطبم أحمد البيزاوي، ان الت ا  المسد   السفارل األردنيآ.
من األردن هو األوص من نوعه، وياد  من الحاضنات المزطورل الزم يحزاج الي ا الطفص فم الساعات 
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ا يمكن من خثله قياس النس  الث مآ األولى من ميثده، مضيفا، ان الحاضنآ زوفر نظاما مزسدم
 ل زأكد من صحآ الطفص.

03/03/4304، الدستور، عم ان  
 
 النهضة بيروت: "إسرائيل" تسلح دول حوض النيل لبناء سد  في مؤتمر دولي  .44

نظمت التاماآ ال بنانيآ، اليو ، ندول بانوان "حوض النيص: زااون أ  : محمد أبوعمرل -بيروت 
، وك ف مسؤولون فم المؤزمر الدولم، والدب وماسيينالمسؤولين السياسيين  صدا "، حضرها عدد من

أن اسراميص ل ا دور كبير، فيما يحدث من صراع فم منابع ن ر النيص، مؤكدين أن السبيص لحص 
 األ مآ هو الزااون وائزحاد بين مصر والسودان.

ز ا  فم منابع حوض النيص، وقاص نبيه بري، رميس مت س النوا  ال بنانم، ان أصابع اسراميص 
وأضاف فم ك مزه،  حضااف مصر الزم اعزبروها الامود الفسري لنمآ الاربيآ ومرك  الالسص الاربم.

الزم ألساها نيابآ عنه ع م فياض، البرلمانم ال بنانم، أن اسراميص زسو  بزس يح تيوال منابع النيص، 
ن سث  المياه يز  اسزخدامه بسول ضد مصر، كما وزمدها بالماص ليصبح لز ك الدوص نفوذ، ئفز ا الى أ

 يسزخدمه زنظي  "داعال" فم الارار باد سيطرزه ع ى منابع ن ر الفرات.
وأكد أن مصر ززارض لزادي من قبص االيوبيا ببنار سد الن ضآ، الذي ز  زوصيفه باعزباره أكبر 

بيا لكص هذه المياه الزم زب غ السدود احفريسيآ، ويز  بنامه بحت  غير مبرر ودون أي حاته من االيو 
 م يار مزر مكا . 14كميز ا الما نآ 

دولآ زاانم من التفاف  33من تانبه، قاص رميس تاماآ لبنان، الدكزور عدنان السايد عدنان، ان 
أغ ب ا من الدوص الاربيآ، ومن بين ا مصر، مؤكد ا أن الز ديد الاربم ل مياه زسف ورامه اسراميص بكص 

لنيص وبثد ال ا ، وذلك ألن من قا  بزأسيس اسراميص ه  عدد من الم ندسين وخبرار قول فم حوض ا
 مياه ويظ ر فم  اار كز  ع ى الكنيست احسرامي م )من النيص ل فرات(.

وفم السيار ذازه، قاص الدكزور كميص حبي ، عميد ك يآ الحسور والا و  السياسيآ بالتاماآ ال بنانيآ 
ولم لنن ار الم زركآ، ان اسراميص هم الزم دعمت انفصاص تنو  السودان والخبير فم السانون الد

ا أن مخطط اسراميص ورار زصاعد  عن الخرطو  لمنع وصوص مصر الى منابع النيص، موضح 
 الخثفات.

48/03/4304، الوطن، مصر  
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 "تفترض" أن حزب هللا حفر أنفاقًا عبر الحدود اللبنانية "إسرائيل" .45

زازسد أن ح   هللا ال بنانم حفر ع ى  اسراميص أنامس  اسرامي م: قاص تنراص رويزر  -السدس 
حر  تديدل وان كانت حكومزه ئ زم ك أدلآ  أليأنفاقا من لبنان عبر الحدود اسزادادا  األرتح

 دامغآ ع ى ذلك.
 التيال:لراديو ع ى التب آ ال بنانيآ والسوريآ  احسرامي يآوقاص الميتر تنراص يامير توئن قامد السوات 

باد  غ ل. لكنليس لدينا ما ومات مؤكدل زفيد بوتود أنفار. الموقف ليس مالص ما كان حوص قطاع 
ليست غريبآ ع ى لبنان وئ ع ى ح   هللا ولذلك  األرضالن وص زحت  ان فكرلقوص هذا يت  السوص 

 ع ينا أن نفزرض عم يا وتود أنفار. يت  أن نبحث عن ا ونسزاد ل ا. 
لن  األه يآفم الحر   األسدتان  الرميس السوري ب ار  الىوئن بأن ح   هللا الذي يسازص وصر  ت

 .اسراميصخوض صراع تديد مع  الى األرتحيساى ع ى 
بانف أهدافا لبنانيآ لكن ا فم الوقت نفسه سززضرر من  اسراميصوأضاف أنه لو حدث ذلك سزضر  

وقاص  زسدر بأن ا أقوو من صواريخ حماس ع ر مرات. زرسانآ الصواريخ الزم يم ك ا ح   هللا والزم
نظا   الىلن نزمكن من زوفير المظ آ الزم وفرز ا السبآ الحديديآ فم التنو ، م يرا  توئن:

 فم الممآ من صواريخ غ ل. 63وأميركيون انه أسسط  اسرامي يونل صواريخ ائعزراضيآ قاص مسؤولون 
نوع من الزوا ن فم الردع المزبادص، لكنه حذر من أن  نحن وح   هللا نحافظ ع ى قامث:ومضى 

 حر . الىالموات ات المحدودل ع ى الحدود يمكن أن ززصاعد 
 األمور.. حد لضبط النفس وحين ززخطى لنل يوتد ردع مط ر. كص تان  عنده حد  واسزطرد: ئ

 هذا الحد يتد نفسه مضطرا ل زحرك.
03/03/4304، األيام، رام هللا  

 
 للجامعة العربية األحد للبحث في االعتداءات على األقصى استثنائي اجتماع .46

ياسد مت س تاماآ الدوص الاربيآ ع ى مسزوو المندوبين الداممين اتزماعا  : محمد ال اذلم -الساهرل 
غير عادي األحد بنار ع ى ط   الكويت وذلك ل بحث فم ائعزدارات احسرامي يآ ع ى المستد 

 م، فيما دعمت ف سطين واألردن ط   الكويت.األقصى والحر  السدس
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وأع ن نام  األمين الاا  ل تاماآ السفير أحمد بن ح م أن مصر ط بت ادراج موضوع ال تو  
احرهابم الذي زارضت له السوات المس حآ المصريآ فم  ماص سينار ع ى تدوص أعماص ائتزماع، 

الحادث فم حينه، وعب رت عن دعم ا لمصر،  مؤكدا  أن التاماآ الاربيآ ودول ا األعضار دانت هذا
 موضحا  أن المت س سيناقال هذا البند مع النظر فم كيفيآ دع  مصر فم هذا المتاص.

 03/03/4304الحياة، لندن، 
 
 لشعب الفلسطينيتنموية لصالح ا مليون دوالر لمشاريع 43قطر الخيرية تتبرع بـ  .47

 يفآ رص الانم رميس مت س الو رار وو ير الداخ يآ، بن ناصر بن خ عبد هللازحت رعايآ ماالم ال يخ 
بدأت اليو  فااليات "م زسى قطر الخيريآ احنسانم األوص لدع  ال ا  الف سطينم" بم اركآ ع رات 

ب دا، الى تان  عدد من المنظمات احق يميآ  03المنظمات احنسانيآ والمؤسسات الخيريآ من حوالم 
 والدوليآ.

سزمر ت سازه الثالآ أيا  الى زس يط الضور ع ى احزياتات ال ا  الف سطينم، وي دف الم زسى الذي ز
طثر مبادرات   ، واسزسطا  الدع  لزمويص وزنفيذ برامج وم اريع انسانيآ نوعيآ.اسزرازيتيآوا 

حضر ت سآ ائفززا  عدد من أصحا  الساادل الو رار، وممال ون عن المنظمات احنسانيآ والخيريآ 
 المدنم فم الدولآ وضيوف الم زسى. ومنظمات المتزمع

وقاص السيد يوسف أحمد الكواري الرميس الزنفيذي لسطر الخيريآ ان الم زسى ي دف الى ح د ت ود، 
وزتميع طاقات كافآ المانيين، فم المنظمات احنسانيآ الخ يتيآ، واحق يميآ والدوليآ، والت ات 

  الف سطينم، الذي ياانم منذ عسود، من المانحآ، من أتص زس يط الضور، ع ى احزياتات ال ا
 ارزفاع مادئت الفسر والبطالآ، بسب  ائحزثص والحصار والادوان المزكرر، فم السنوات ائخيرل.

وأ ار الى احمكانات الزم ززمي  ب ا قطر الخيريآ كمنظمآ انسانيآ زامص فم األراضم الف سطينيآ 
ربيآ، كان ل ما دور م   فم زسدي  احغاالآ الاات آ فم "حيث لدي ا مكزبان فم قطاع غ ل والضفآ الغ

األيا  األولى ل ادوان األخير ع ى السطاع، وزنفيذ برامج زنمويآ نوعيآ، فم متائت الصحآ والزا ي ، 
 والدوار والغذار والم اريع المدرل ل دخص".

مثيين  03 ل، بسيمآ ولفت الرميس الزنفيذي ل تمايآ الى البرنامج الطارئ لسطاع الصيد البحري بغ
دوئر، والبرنامج الرامد ل زمكين ائقزصادي بالضفآ الغربيآ، بالزااون مع "البنك احسثمم ل زنميآ"، 

م يون دوئر.. فيما زسو  قطر الخيريآ حاليا بإنتا  عدل  4،5و"برنامج األم  المزحدل"، بسيمآ 
 م يون لاير. 63م روعات زنمويآ، فم قطاع غ ل، بزك فآ زب غ أكالر من 
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م يون  10م يون دوئر، أو  13وأع ن الكواري فم ن ايآ ك مزه عن زخصيص قطر الخيريآ مب غ 
 لاير، حقامآ م اريع زنمويآ لصالح ال ا  الف سطينم.

وزمنى السيد الكواري أن ززك  ص مساعم الم زسى بالنتا ، وأن زخرج فااليازه المخز فآ، بنزامج عم يآ، 
    ابنا الف سطينم، وزخفَف من ماانازه الم منآ.زس   فا يا فم دع

 49/03/4304الشرق، الدوحة، 
 
 ألف تنكة زيت زيتون فلسطيني 43السعودية ترفض إدخال  ":معا"وكالة  .48

الف زنكآ  يت  يزون ف سطينم الى  13رفضت الس طات الساوديآ ادخاص  :خاص ماا -ناب س
وديآ البريآ بحتآ عد  مطابسز ا ل مواصفات السا -ائراضم الساوديآ عبر الحدود ائردنيآ

 الساوديآ.
وقاص محمود البرقاوي أحد مصد ري األمانات الف سطينيآ وخاصآ من  يت ال يزون الف سطينم الى 

ان الحكومآ الساوديآ رفضت ادخاص خمسآ ع ر سيارل مخصصآ لنسص ال يت ع ى  "ماا"الساوديآ لر
مؤكدا أن ال يت أتري له فحص فم مخزبرات و ارل الساوديآ باد اترار الفحوصات الخاصآ، 

 ال راعآ الف سطينيآ قبص اخرات ا من ف سطين وأن ا مطابسآ زماما لكافآ المساييس الاالميآ.
وأضاف البرقاوي أن الس طات الساوديآ زحزت  ال احنات منذ يو  ائحد الماضم وان كميات ال يت 

 سطينم.طن من  يت ال يزون الف  033زسدر بأكالر من 
وعن سب  رفض ادخاص الساوديآ ل  يت قاص البرقاوي ان الساوديآ اترت الفحوصات باد اخذ 
كميات من ال يت من أسفص الزنكآ وخاصآ ان ال يت تديد فينزج عنه باض الرواس  وهذا ما ظ ر 

 عاما الى اراضي ا. 43ال يت منذ  بإدخاصفم الزح يص ئ سيما وان الساوديآ زسمح 
 03/03/4304اإلخبارية،  وكالة معاً 

 
 تمنح جائزة "أطفال العالم" لمدارس غزة يوسف مالال أصغر فائزة بجائزة نوبل للسالم .49

أع نت مثئ يوسف  اي األرباار ان ا سزمنح قيمآ تام ل "أطفاص الاال " : أ ف   -ماريفرد )السويد( 
 الزم حص ت ع ي ا حعادل بنار المدارس فم قطاع غ ل.

دوئر(  ألف 53الباكسزانيآ خثص مؤزمر صحافم بمناسبآ زس م ا التام ل "هذا المب غ ) وقالت ال ابآ
سيخصص بأكم ه حعادل بنار المدارس ألطفاص غ ل، اعزسد أن هذا سيساعد ائطفاص ع ى مواص آ 
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زا يم  ، والحصوص ع ى زا ي  تيد"، مضيفآ : "نارف ك  عانى األطفاص ترار الن اعات والحر  فم 
 صابآ". أوضاعاياي ون  ألن  مساعدزنا،  الى اآلنهؤئر األطفاص بحاتآ غ ل. 

 مدرسآ. 95" لكم زس   فم اعادل بنار األونرواوأوضحت أن ا سزسد  تام ز ا الى وكالآ "
"ع ينا تميانا أن نامص لكم  األونرواعاما  فم بيان ن رزه  01وقالت ال ابآ البالغآ من الامر 

د والبنات، وكص األطفاص فم كص انحار الاال ، زا يما تيدا  فم بيمآ رمنآ نضمن أن يز سى كص األوئ
 من دون الزا ي  لن يكون هناك سث ". ألنه

وهم زسد  برنامج زدري  سنوي ألطفاص من مخز ف  1333وزأسست تام ل اطفاص الاال  فم الاا  
 لفام  بالتام ل.أنحار الاال  لزا يم   حوص حسوق  ، وينز م بزصويت عالمم ئخزيار ا

كانون األوص )ديسمبر( فم اوس و، مع  03ومثئ أصغر فام ل بتام ل نوبص ل سث  الزم ززس م ا فم 
 ال ندي كيثال سازيارالم الذي يناضص ضد عبوديآ األطفاص منذ ع رات السنين.

 03/03/4304الحياة، لندن، 
 
 ين إلى مشاريع تنمويةطارق سويدان: المطلوب تحويل الدعم العربي واإلسالمي لفلسط .51

أكد الباحث الكويزم فم  ؤون الفكر احسثمم الدكزور طارر سويدان أن : قدس برس - الدوحآ
دع  صمود ال ا  الف سطينم فم موات آ رلآ الحر  احسرامي يآ المسنودل دوليا وئ سيما من 

 ب ا.الوئيات المزحدل األمريكيآ، يت  أن زكون ع نيآ ومت بآ ل فخر لمن يسو  
وأ اد سويدان فم زصريحات خاصآ لر "قدس برس" بالم زسى احنسانم األوص لدع  ف سطين الذي 

ز رين أوص )أكزوبر( التاري، ودعا الار  والمس مين  00و 03و 16زسيمه تمايآ قطر الخيريآ أيا  
لاال  لم يد دع  ال ا  الف سطينم كم يصمد ع ى األرض، وقاص: "فم الوقت الذي زدع  فيه دوص ا

وع ى رأس   الوئيات المزحدل األمريكيآ ائحزثص احسرامي م فإننا فم هذا المؤزمر نساند ع نا ال ا  
وأ ار سويدان الى أن الدع  ل  ا  الف سطينم يت  أن يزحوص  الف سطينم لماالتآ رالار الادوان".

سد زأكد أن احغاالآ ل  ا  الى م اريع زنمويآ حسيسيآ ع ى األرض بدص الم اريع ائغااليآ، وقاص: "ل
الف سطينم ع ى أهميز ا وضرورز ا ليست بديث عن الم اريع الزنمويآ ع ى األرض، وع ى رأس ا 
بنار ائنسان الف سطينم نفسه، أي أننا نبنم فم كص مرل ال  يأزم ائحزثص لي د ، وهذا يزط   ابزكار 

عن م اريع زنمويآ زسزالمر الدع  المالم  طريسآ أخرو ل زمكين ل ف سطينيين ع ى أرض  ، وهذه عبارل
 من أتص رليآ ع ى األرض زبسى وئ زندالر".

 49/03/4304قدس برس، 
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 البرلمان الفرنسي يطالب باالعتراف بفلسطين .50

طال  برلمانيون فرنسيون بزنظي  زصويت فم غرفزم البرلمان المح م : عبد هللا بن عالم - باريس
أسرع اآلتاص"، مازبرين أن ارتار ز ك "الخطول السويآ" قد يفسد  ب أن ائعزراف بدولآ ف سطين "فم

 فرنسا مصداقيز ا فم ال رر األوسط وع ى الساحآ الدوليآ.
وع ص م رعون فرنسيون مطالبز   بزنامم عدد الب دان الزم اعزرفت باسزسثص ف سطين وما سموه 

 سطينم احسرامي م.زمادي اسراميص بسياساز ا المناومآ ألي حص زفاوضم ل صراع الف 
وكان نوا  أح ا  تب آ اليسار الفرنسم قد وت وا ائالنين الماضم رسالآ الى رميس مت س النوا  
ك ود برز ون طالبوه في ا بإدراج م روع قرار يؤيد ائعزراف بف سطين ع ى تدوص أعماص نسا ات 

ما زسد  أعضار فرير ح   التمايآ الوطنيآ )الغرفآ السف ى فم البرلمان( فم "أسرع اآلتاص"، بين
 أوروبا البيمآ بم روع مماالص الى مت س ال يوخ الفرنسم.-الخضر

مع االنين من -وفم مساب آ مع الت يرل نت، أوضح النام  فرانسوا أسانسم أن الرسالآ الزم وت  ا 
الى رميس مت س النوا ، زرمم الى نفض الغبار عن م روع قرار يدعو  - مثمه باس  تب آ اليسار

 سبزمبر/ 14لحكومآ الفرنسيآ لثعزراف بدولآ ف سطين قدمه ممال و التب آ الى التمايآ الوطنيآ يو  ا
 .1301أي وص 

أوروبا البيمآ ايسزر -من تانب ا، قالت عضول مت س ال يوخ الفرنسم والسياديآ فم ح   الخضر
فرنسم ي دف الى دفع بنباسا ان م روع السرار الذي زسدمت به الى الغرفآ الا يا فم البرلمان ال

الحكومآ "لثعزراف دون ابطار بدولآ ف سطينيآ ديمسراطيآ وذات سيادل ع ى قاعدل حدود عا  
سرامي يآ".0691  ، ع ى أن زكون السدس عاصمآ لدولزين ف سطينيآ وا 

وأوضحت بنباسا فم حديث ل ت يرل نت أن النص يدعو س طات باريس الى "السيا  بكص ما بوسا ا 
انيا الى حص زفاوضم يؤدي الى قيا  دولزين مسزس زين فم ف سطين الزاريخيآ"، وخ صت ل وصوص ميد

ن كانت أهميزه رم يآ-الى أن أي زصويت برلمانم لصالح ائعزراف بف سطين  سيمالص  -حزى وا 
 خطول الى األما  نحو سث  عادص ودام  فم ال رر األوسط.

 49/03/4304الجزيرة نت، الدوحة، 
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 بشأن التزامها بالسالم االستيطانية تثير شكوكاً  "إسرائيل"دة: خطط األمم المتح .52
قاص مسؤوص كبير فم األم  المزحدل يو  األرباار ان قرار اسراميص : لويس  اربونو - األم  المزحدل

الزاتيص ببنار نحو ألف من ص اسزيطانم فم السدس ال رقيآ يالير  كوكا خطيرل ب أن الز ام ا بالسث  
 ينيين.مع الف سط

وقاص تيفري في زمان وكيص األمين الاا  لنم  المزحدل ل  ؤون السياسيآ خثص ائتزماع "اذا ما نفذت 
هذه الخطط فسزالير من تديد  كوكا خطيرل ب أن الز ا  اسراميص بزحسير سث  دام  مع الف سطينيين 

 ل."حيث ز دد المسزوطنات التديدل قدرل دولآ ف سطين فم المسزسبص ع ى الحيا
 03/03/4304وكالة رويترز لألنباء، 

 
 بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في القدس "إسرائيل"فرنسا تدين قرار  .53

أدانت فرنسا قرار الس طات احسرامي ي آ بإطثر مخطط بنار أكالر من ألف  :وفا -السدس المحز آ 
ه، سيازبر هذه احترار غير وحدل سكني آ تديدل فم السدس ال رقيآ، مازبرل أنه فم حاص ز  اقرارا 

.  قانونم  فم نظر السانون الدولم 
 أمسوقاص الناطر باس  و ارل ال ؤون الخارتيآ الفرنسيآ رومان ناداص، فم بيان صدر، مسار 

ائرباار، "ن ار بالس ر حياص ائضطرابات والسيود المفروضآ مؤخرا ع ى الدخوص الى باحات 
 لحاص آ فم السدس".األقصى، فم ظص الزوزرات ال ديدل ا

وأضاف: "سيكون ل ذه األحداث صدو  فم المنطسآ برم ز ا"، داعيا الى احزرا  كافآ األماكن المسد سآ 
 فم السدس واحزرا  بعاد الزاددي آ الالسافي آ ل مدينآ.

وزابع ناداص "أيآ ني آ لزغيير الوضع الراهن قد زكون مصحوبآ بمخاطر كبيرل من  أن ا  ع عآ 
 فم المدينآ، ومن الضروري  والااتص، زحسير زسد   تاد  فم عم ي آ السث ".ائسزسرار 

 03/03/4304الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 ألمانيا: قرار تل أبيب البناء بالقدس يضاعف المعوقات أمام حل  الدولتين .54

 0333ار قدس برس: أعربت الحكومآ األلمانيآ عن "ق س ا البالغ" حياص خطط زص أبي  لبن -برلين 
 وحدل اسزيطانيآ تديدل فم السدس المحز آ، مؤكدل أن الخطول زضع الاراقيص أما  حص الدولزين.

(، 16/03وحذرت مزحدالآ باس  الخارتيآ األلمانيآ، لوكالآ األنبار األلمانيآ الرسميآ، اليو  األرباار )
 ن".أن  "مالص هذه الخطول من  أن ا أن زضاعف الماوقات ع ى طرير حص الدولزي
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وأضافت المزحدالآ أن "هذه الخطول سز يد من صاوبآ المفاوضات الراميآ الى عسد هدنآ داممآ فم 
قطاع غ ل"، ماربآ عن زخوف بثدها من أن "الزوسع فم المسزوطنات سي يد من حدل الزوزرات 

 المسزمرل بين احسرامي يين والف سطينيين"، ع ى حد قول ا.
 49/03/4304قدس برس، 

 
 تعرب عن أسفها لقرار "إسرائيل" توسيع االستيطان في القدسإسبانيا  .55

(، عن أسف ا لسرار زص أبي  المصادقآ ع ى 16/03قدس برس: أعربت اسبانيا، األرباار ) -مدريد 
وحدل اسزيطانيآ تديدل فم  رر السدس المحز آ، وكذلك السيا  بأعماص اسزيطان فم  0333بنار 

رتيآ ائسبانيآ فم بيان ل ا، ان "ز ك السرارات ززنافى مع ال دف وقالت و ارل الخا الضفآ الغربيآ.
الذي اعزمدزه حكومآ اسراميص ب كص رسمم بالزفاوض مع الف سطينيين حيتاد حص س مم  امص 

وأكد البيان أن المسزوطنات ائسرامي يآ فم األراضم المحز آ غير  رعيآ  وعادص فم المنطسآ".
ع ى ائسزمرار فم البنار "يؤالر ع ى ائسزمراريآ التغرافيآ ل دولآ بموت  السانون الدولم، م ددل 

الف سطينيآ وز كص عسبآ أما  زحسير السث  ع ى أساس حص الدولزين ال زين زاي ان تنبا الى تن  
 فم سث  وأمن"، بحس  البيان.

 49/03/4304قدس برس، 
 
 اليرموكمخيم بتسهيل إدخال المساعدات إلى  للحكومة السوريةمطالبة أممية  .56

دعت مسؤولآ فم األم  المزحدل خثص  يارز ا الى دم ر، الحكومآ السوريآ الى افسا  : )أ ف  (
المتاص ب كص أكبر حدخاص مساعدات الى مخي  اليرموك لثتمين الف سطينيين تنوبم دم ر، الذي 

 زحاصره السوات النظاميآ.
ا  فم المواد الغذاميآ والطبيآ، ويسوص قاطنوه ان وياانم المخي  المحاصر منذ حوالم سنآ، نسصا  فادح

المار مسطوع عنه منذ خمسين يوما ، وقالت مارغو اليس نامبآ المفوض الاا  لوكالآ )أونروا( "ط بنا 
بإلحا  خثص المباحالات الزم أتريناها مع المسؤولين فم الحكومآ السما  لنا بإدخاص الم يد من 

وأضافت "لدينا مخ ون من المواد الغذاميآ، ونحن مسزادون حدخال ا، المواد الغذاميآ الى المخي "، 
 لكننا نحزاج الى موافسآ الحكومآ".

 03/03/4304الخليج، الشارقة، 
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 المفوض العام لألونروا يرحب بتبرع "مالال" السخي لمدارس غزة .57
، نسث عن بيان أع ن المزحدث الرسمم لنم  المزحدل سزيفان دوتاريك: نيويورك )ائم  المزحدل(

رسمم صادر عن وكالآ )أونروا( ان مثئ يوسف  اي، الفام ل مناصفآ بتام ل نوبص ل سث ، قد 
دوئر وهم السيمآ الك يآ لتام ل ائطفاص الاالميآ الزم منحت ل ا، وذلك  53،333زبرعت بمب غ 

ر أالنار تولآ الصراع حعادل زأهيص احدو مدارس الوكالآ الدوليآ فم قطاع غ ل والزم زارضت ل دما
وقد رح  المفوض الاا  لنونروا بيير كراهنبوص ب ذا الزبرع السخم والذي يساعد عددا كبيرا  ائخيرل.

انك ب ذا الزبرع زرفاين من “وقاص كراهنبوص مخاطبا مثئ:  من األطفاص ل اودل الى مدارس  .
رل أالنار الحر  ولكن لطفك وكرمك ما  . لسد عا وا ماانال مدم 6333مانويات ربع م يون ز ميذ و

 ”.سيساعده  فم الزاافم من رئم   الزم عا وها فم ال  ور ائخيرل
 03/03/4304القدس العربي، لندن، 

 
 الواليات المتحدة و"إسرائيل"مسلسل تدهور العالقات بين  .58

لو رار لسار تمع بين الرميس األميركم باراك أوباما ورميس ا 01خثص : هبآ السدسم - وا نطن
احسرامي م بنيامين نزنياهو خثص السنوات الست الماضيآ، كانت األتوار ز ير بتثر الى وتود 
خثفات فم الرؤو والزوت ات السياسيآ، وافزساد التانبين لنوع من الزوافر والزسار  فم عدد كبير من 

وباما ونزنياهو، مؤكدين الم فات احق يميآ، كما أ ار باحالون الى افزساد الزسار  وائنستا  بين أ
ظ ور ذلك بوضو  فم قسمات وت ي ما التادل والحا مآ، واألقر  الى الزت   لدو زبادل ما السث  

 باأليدي.
* فم بدايآ   ر أكزوبر )ز رين األوص( الحالم، وخثص لسار نزنياهو بالرميس أوباما فم البيت 

أوباما يرح  برميس الو رار احسرامي م األبيض بدا الخثف واضحا بين ال عيمين، وبينما كان 
ظ رت زسارير ز ير الى خطط اسرامي يآ تديدل لمصادرل أراض وبنار اآلئف من الوحدات 
ائسزيطانيآ فم السدس ال رقيآ، وهو ما أغض  الرميس أوباما، واعزبر ذلك اهانآ له وحدارزه. وزامد 

احسرامي يآ لبنار م يد من الوحدات  البيت األبيض الخروج بانزسادات  ديدل ال  تآ ل خطط
 ائسزيطانيآ باد ساعزين فسط من لسار أوباما ونزنياهو.

ألف وحدل سكنيآ  13* فم نوفمبر )ز رين الالانم( من الاا  الماضم أع نت اسراميص خطز ا لبنار 
رسالآ فم مسزوطنات الضفآ الغربيآ، وع ى االر ذلك أدانت الوئيات المزحدل ب دل الخطآ، وباالت ب

غض  و ت  ل حكومآ احسرامي يآ. و  دت ز ك الفزرل ت ودا حاليالآ من و ير الخارتيآ األميركم 
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تون كيري حعادل احيار مفاوضات السث ، وطر  مخطط ل زفاوض لفزرل زساآ أ  ر، زسو  اسراميص 
خثل ا بإطثر سرا  األسرو، ويحصص التان  الف سطينم ع ى وعد أميركم بأن زكون حدود 

هم حدود الدولآ الف سطينيآ. لكن زاالرت الت ود وانز ت بالف ص، وامزنات اسراميص عن  0691
 اطثر سرا  األسرو، ال  زطورت األحداث الى خطف مسزوطنين واندئع الانف والحر  ضد غ ل.

رفض رميس الو رار بنيامين نزنياهو اقزراحا من ادارل أوباما لزن يط  1300* فم مايو )أيار( 
 ات السث ، ووصف ائقزرا  أنه غير واقاممفاوض

ز  بطرير الخطأ )كانت الميكروفونات مفزوحآ( اذاعآ مسطع من حوار  1300* فم نوفمبر من سنآ 
بين أوباما والرميس الفرنسم رنذاك نيكوئ ساركو ي، قاص خثل ا ساركو ي ان نزنياهو كذا  وليس 

رميس أوباما قامث انه مضطر ل زاامص ماه وئ مفر من أهث ل السآ وئ يزحمص المسؤوليآ، ورد ع يه ال
 ذلك.

أع ن نزنياهو زحت ضغط أميركم ودولم وقفا مدزه ع رل أ  ر لخطط بنار  1336* فم نوفمبر 
مساكن تديدل بالمسزوطنات الي وديآ، لكنه اسزالنى من ذلك السدس ال رقيآ ومناطر بالضفآ الاربيآ، 

 ضمز ا اسراميص لب ديآ السدس.
 ددت هيثري ك ينزون، و يرل الخارتيآ األميركيآ رنذاك، ع ى ماارضآ  1303فم مارس )رذار( * 

بثدها لسياسآ الزوسع ائسزيطانم فم السدس ال رقيآ، والزم واكبت  يارل نام  الرميس األميركم تو 
يبآ فم بايدن الى اسراميص، مما زسب  فم احراج كبير لإلدارل األميركيآ، والدخوص فم مرح آ عص

عثقات وا نطن مع ح يفز ا الرميسيآ فم منطسآ ال رر األوسط. وفم المسابص أع ن نزنياهو زمسكه 
 بالمسزوطنات، وأن اسراميص لن زوقف المسزوطنات الي وديآ حوص السدس ال رقيآ.

وحدل اسزيطانيآ  0393أيا  أع ن رميس الو رار احسرامي م بنيامين نزنياهو نيزه بنار  0* قبص 
ديدل، وع ى الفور أع نت الوئيات المزحدل انزسادها ورفض ا ل خطآ. ورغ  زأكيدات وا نطن بسول ت

الاثقآ بين الب دين، ائ أن الخثفات زحزد  والتدص يز ايد ع ى خ فيآ انزسادات وزصريحات مزبادلآ 
  خاص.نزساد السياسات األئزحمص الكالير من الغض  ل  ززوقف عند المسزوطنات، بص زادز ا 

 03/03/4304الشرق األوسط، لندن، 
 

 فزاعة أسعار النفط .59
كالر الحديث فم األسابيع الس ي آ الماضيآ عن اناكاسات س بيآ محزم آ : عامر ذيا  الزميمم*

لزراتع أساار النفط ع ى الدوص المصدرل، خصوصا  برو  حائت عت  فم الموا نات. وفم ب دان 
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ى مبياات النفط، بر ت مطالبات بزحصين السياسات الماليآ لزتن  الخ يج، الزم زازمد ايراداز ا ع 
الوقوع فم عت  كبير وائضطرار الى السح  من ائحزياطات وربما ائسزدانآ من األسوار الماليآ 
المح يآ أو األتنبيآ. لكن هص يسزدعم األمر هذا الف ع باد زراتع سار البرميص من ممآ دوئر الى 

 ر  )أغسطس( ورخر ز رين األوص )أكزوبر( دوئرا  بين أوص  30
ماروف ان أساار النفط خثص السنوات الخمس الماضيآ، أي منذ بدايآ األ مآ الماليآ الاالميآ رخر 

دوئرا  ل برميص وزدنت  005، مرت بزس بات محدودل وظ ت زراو  فم أع ى مسزوياز ا حوص 1333
ر. وما ترو فم اآلونآ األخيرل والزراتع الى دوئ 033، الى ما دون 1301أحيانا ، كما حدث فم 

المسزويات الحاليآ يؤكد حسامر م مآ، من ا ان سور النفط زاانم ضافا  فم الط   وزحسنا  فم 
احنزاج لدو ب دان مسز  كآ أساسيآ مالص الوئيات المزحدل. لكن هص يمكن افزراض ان أساار النفط 

طوي آ أ  يمكن ان ن  د زماسكا  وزحسنا  فم األساار  سزظص مزت آ نحو ائنخفاض خثص فزرل  منيآ
زمكنت الوئيات المزحدل خثص السنوات األخيرل من رفع انزات ا النفطم  خثص أسابيع أو أ  ر 

وخفض وارداز ا من النفط بدرتآ كبيرل، لكن هص يمكن ل ا ان زظص محصنآ من ائنك اف ع ى 
ا المنخفضآ نسبيا  أو زراتات الى مسزويات أدنى  يسدَّر الخارج اذا اسزمرت األساار عند مسزوياز 

م يون برميص  1,4الى  1333ان الوئيات المزحدل رفات انزات ا من خمسآ مثيين برميص يوميا  عا  
، وئ  ك فم ان احنزاج من النفط الصخري ساه  فم رفع احنزاج األميركم. 1300يوميا  عا  

 03,5الى  1339م يون برميص يوميا  عا   10يات المزحدل من وانخفض اسز ثك النفط فم الوئ
م يون برميص يوميا  اآلن، كما عم ت زطورات احنزاج الوطنم هناك ع ى خفض ائسزيراد من النفط 

 فم الممآ من احزياتاز ا. 03الى 
خفض وساه  الزحسن فم انزاج النفط والغا  الصخريَّين فم ظص أساار عاليآ ل نفط الزس يدي فم 

الط   ع ى النفط المسزورد من الب دان األخرو المنزتآ ل نفط. لكن هص يمكن ان يزراتع انزاج النفط 
الصخري عندما ز بط أساار النفط الزس يدي الى مسزويات أقص مما هم ع يه اآلن  زنامى انزاج 

لنفط الى باد األ مآ الاالميآ عندما زراتع سار ا 1336و 1333النفط الصخري األميركم عامم 
 35دوئرا  ل برميص، كما ان السار الذي حصص ع يه المنزتون لنفوط   الصخريآ زراو  بين  53
دوئر ل برميص. بنار ع ى  033دوئرا  ل برميص، فم حين كانت أساار النفط الاالميآ ز يد عن  63و

ج النفط الصخري زطور زسنيات الزنسي  واحنزاج، اذا ، سزظص الوئيات المزحدل قادرل ع ى انزا
 وبأساار م اودل خثص السنوات المسب آ.
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أما ما يمكن الزاويص ع يه لزا ي  األساار ف و زحسن الط   الاالمم، فم أوروبا أو الصين أو 
الب دان النا مآ والناميآ. كيف يمكن ان يحدث ذلك  ئ بد من حدوث انزااال اقزصادي حسيسم يرفع 

سطاعات ائقزصاديآ فم الاديد من الب دان. ويسدَّر الط   ع ى من مسزويات الز غيص فم مخز ف ال
م يون برميص،  03,9م يون برميص يوميا ، وزب غ حصآ األميركزين  61,5النفط خثص هذا الاا  بر 

م يون برميص، وب دان ائزحاد  04,0م يون برميص، ودوص أوروبا  03,1ودوص رسيا والمحيط ال ادئ 
 يون برميص، ودوص ال رر األوسط المانيآ مثيين برميص، والدوص األفريسيآ م 4,1السوفيازم السابر 

اذا  فالدوص اآلسيويآ، ع ى رأس ا الصين، زمالص أهميآ ل دوص المصدرل ل نفط.  أرباآ مثيين برميص.
م يون برميص يوميا  وفر بيانات أي وص )سبزمبر( الماضم، وهو زحسن  03,0ويب غ اسز ثك الصين 

فم الممآ عن مسزواه فم ر  )أغسطس( الماضم، كما أرزفع ط   الصين ع ى النفط  9,1بنسبآ 
فم الممآ خثص الفزرل ذاز ا. ويسدر اسزيراد الصين من النفط بأقص ق يث  من  1,4المسزورد بنسبآ 

سباآ مثيين برميص يوميا . وخثص السنوات المسب آ سزكون الصين أكبر الدوص المسزوردل ل نفط، 
 .1305الوئيات المزحدل. وربما يزادو ائسزيراد مسزوو سباآ مثيين برميص يوميا  خثص  مزخطيآ

سززتاو  سور النفط الزم سبر ومرت بمراحص صاود وهبوط ع ى مدو الاسود الخمسآ الماضيآ، 
 منظمآ الب دان»أ مآ الزراتع الراهنآ أو قد زدفع الب دان المنزتآ الى الزكيف مع أساار أقص. وزظص 

 00)أوبك( من أه  مصادر امدادات النفط ل ب دان المسز  كآ، وهم زنزج حاليا  « المصدرل ل نفط
م يون برميص يوميا ، وهو أع ى مسزوو انزاج خثص سنزين. وع ى رغ  بوادر عد  ازفار بين دوص 

ارات المنظمآ ع ى زاديص احنزاج، يمكن ل ب دان المنزتآ األساسيآ فم الخ يج، الساوديآ واحم
والكويت، ان زامص لزحسين قدرز ا ع ى موات آ األساار المازدلآ أو المنخفضآ بمراتاآ سياساز ا 
الماليآ وزر يد احنفار، وهذه الب دان زمكنت من زحسير فوامض ماليآ م مآ ع ى مدو السنوات 

سوار، لكن الماضيآ زمكن ا من زحمص األعبار. وقد ئ يمر وقت طويص قبص ان ن  د زاافيا  فم األ
هذا الزاافم يت  ان يكون مسزرنا  بزاافم ائقزصادات الرميسآ، مالص ائقزصادات األوروبيآ واقزصاد 

 الصين وغيرها من ب دان أساسيآ فم رسيا.
 الكويت -كاز  مزخصص بال ؤون ائقزصاديآ *

 03/03/4304الحياة، لندن، 
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 .. رافعة أم عبءالفلسطينيةالشراكة  .61
محسن صالحد.   

لحركزم فزح وحماس، ف زكونا أكالر وضوحا  اسزرازيتياذا كانت ال راكآ والمصالحآ الف سطينيآ قرارا ا
 وحسما فم الزاامص مع اسزحساقاز ا.

ذا كانت ال راكآ زأزم زحت  اار " ركار فم الد ..  ركار فم السرار..  ركار فم المصير" ف ذا  وا 
 ريايآ والزنفيذيآ، وفم صياغآ البرنامج الوطنم يانم ال راكآ فم المسؤوليآ، وفم المؤسسات الز

 ومسارازه وأولويازه.
نما زانم م اركآ  وال راكآ ئ زانم اسزفراد الفصي ين األكبرين )فزح وحماس( بالساحآ وبالمناص ، وا 
مكانازه، وئ بأس  تميع الفصامص وائزتاهات واألفراد فم خدمآ الم روع الوطنم، كصٌّ حس  طاقزه وا 

ائنزخابات الحرل الن ي آ  ابيآ وحت  كص فصيص، ليناكس ذلك ع ى دوره فم المؤسسات أن زفر  
 السياديآ وصناعآ السرار، فكما أن ل مصالحآ م ايا، فإن ل ا أالمانا وأعبار.

اذا كانت قيادل حركآ فزح )وهم نفس ا قيادل منظمآ الزحرير وقيادل الس طآ الف سطينيآ( م ز مآ بمسار 
آ وبازفاقيات أوس و واسزحساقاز ا وب روط الرباعيآ، وبائعزراف بر"اسراميص"، ونبذ الزسويآ الس مي

المساومآ المس حآ، ف زكن صريحآ مع حماس وقوو المساومآ، ولزسص ل   "ع ى المك وف" ان ال راكآ 
 المط وبآ يت  أئ زعغض  الطرف احسرامي م وئ الطرف األميركم، وئ أطراف "ائعزداص الاربم" وئ

 أعدار "احسث  السياسم".
يت  أن زسوص فزح لحماس وقوو المساومآ: ان  راكزك  ع ر ئ َزحِم ه وئ ززحمَّ ه أقدا  منظمآ 

 الزحرير وئ أقدا  الس طآ الف سطينيآ.
ان م اركآ قويآ لحماس وقوو المساومآ )بحس  حتم ا الحسيسم فم ال ا  الف سطينم( فم قيادل 

سساز ا، خصوصا فم الضفآ الغربيآ، سيانم بالنسبآ لر"اسراميص" عمث عداميا، الس طآ وو اراز ا ومؤ 
ص ل ا عامدات  وسزعزَّ   الس طآ أميركيا وغربيا باحرها ، وسززارض لحصار اسرامي م، ولن زعحوَّ
الضرام  الزم زعادُّ عمادا رميسيا لمي انيز ا، وسززوقف الدوص المانحآ عن زسدي  مساعداز ا ل س طآ، 

يز  زاطيص أو اف اص أعماص المؤسسات وحركآ األفراد وائسزيراد والزصدير، وبالزالم سززحوص هذه وس
 الم اركآ الى كابوس وع ر ع ى الناس وحياز  .

باخزصار، الس طآ س طآ وظيفيآ وهم مصممآ لخدمآ أغراض ائحزثص وليس ل زخ ص من 
فر أوئ ع ى زغيير وظيفآ الس طآ بازتاهات ائحزثص، وع ى فزح وحماس والفصامص الف سطينيآ أن زز
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ززحدو ائحزثص وزسزوع  الامص المساو  أو زوفر له الغطار، قبص أن ززوافر ع ى مترد ز كيص 
 حكومآ زوافر، أو اترار انزخابات.

ذا كان ال بي  باح ارل يف  ، فإن زاطيص المت س الز ريام الذي م كت وزم ك حماس فيه األغ بيآ  وا 
نوات الالمانم الماضيآ، والامص الدؤو  والزنسير األمنم ئسزمصاص حماس أو ز مي  ا فم طواص الس

الضفآ الغربيآ، وحصار غ ل والحرو  الالثالآ الكبيرل الزم ز    ن ا ع يه، هم أكبر من مترد ا ارات 
ع ى أنه ئ مكان لحماس فم الامص احداري والسيادي فم الضفآ والسطاع ما دامت ززبنى الخط 

 المساو .
من ت آ أخرو، ع ى فزح أن زكون صريحآ أيضا مع حماس فم موضوع ال راكآ فم قيادل منظمآ 
الزحرير وزسوص ل ا ان م اركزك  الفاع آ فم قيادز ا وصناعآ قرارها يانم اسرامي يا وأميركيا وغربيا 

المزحدل، وزاطيص  از ا  المنظمآ باحرها ، ووقف عم يآ الزسويآ، وزاطيص زماليص المنظمآ فم األم 
 زمالي  ا فم ع رات الدوص، ويانم وقف الدع  المالم عن ا وربما سح  ائعزراف السياسم ب ا.

ف زكن فزح صريحآ مع حماس وزسص ل ا ان "احسث  السياسم" الذي ززبنونه ومدرسآ احخوان 
ما أن ززنحوا المس مين الزم ززباون ا، يسببان لنا عدارا اق يميا وعالميا، فإما أن زعغي رو  ا ازتاهازك  وا 

 تانبا، ف دينا ما يكفينا من الم اكص والزاسيدات.
ف زسص فزح لحماس انه ضمن الماايير والموا ين الحاليآ فإن فو ك  فم ائنزخابات "مصيبآ"، 
وم اركزك  الفاع آ فم السيادل وصناعآ السرار ع ر ئ نزحم ه. وع ى حماس أئ زسود الحكومآ وأئ 

 ا، اذا ما أريد ل س طآ أن زسزمر ضمن مساراز ا الحاليآ المرسومآ ل ا، والزم ئ يمكن ائ ز ارك في
لفزح أن ززوئها. وع ى حماس بغض النظر عن  ابيز ا وقوز ا وفو ها فم ائنزخابات أن زبسى ع ى 

 ال امال، ألن زول ي ا ل س طآ سيكسر ظ ر الس طآ!!
ماادئت والموا نات و روط ال ابآ وفر ما زفرضه البيمآ ف زسص فزح لحماس انه اذا ل  زسب وا بال

احسرامي يآ واحق يميآ والدوليآ، فث زحرتونا، واتا وا م اركزك  "سكر خفيف" أو بما يزوافر مع "ل و  
الديكور"، وليكن دورك  هام يا بما ين ئ "وحدل وطنيآ" م روطآ بسيادل فزح، وزرقص ع ى أنغا  

 الزسويآ الس ميآ.
التان  اآلخر من الم  د، ع ى حماس وفصامص المساومآ أن زكون أكالر صراحآ ووضوحا مع وفم 

فزح وزيار الزسويآ الس ميآ، ولزسص بصراحآ ان م اركز ا الفاع آ فم الس طآ وفم المنظمآ لن زكون 
يساف عت آ زنا ئزه، ولن زكون وقفا ل مساومآ ا نما لزاطي ه وا  لمس حآ، دعما لمسار الزسويآ الس ميآ، وا 

نما سايا لزسويز ا و رعنز ا وحمايز ا.  وا 



 
 
 

 

 
           53ص                                     0080 العدد:    03/03/4304 الخميس التاريخ:

 

ع ى حماس أن زكون صريحآ فم أن زسوص لفزح ان ا غير مانيآ بأن زكون الظروف احسرامي يآ 
نما هم مانيآ  والاربيآ والدوليآ موازيآ أو غير موازيآ لخط المساومآ المس حآ ولر"احسث  السياسم"، وا 

ن ا زرفض الزكيُّف والزموضع وفر بالزابير عن ارادل ال ا  الف سط ينم وعد  الزنا ص عن الوابزه، وا 
ن دخول ا ل س طآ هو  الظروف والماادئت الزم فرض ا احسرامي م واألميركم والات  الاربم، وا 
ن دخول ا ل منظمآ هو لرفع سسف ا وئسزاادل  لزغيير وظيفز ا من س طآ وظيفيآ الى س طآ مساومآ، وا 

 ف سطين من الن ر الى البحر.أسس ميالاق ا لزحرير 
ولزسص أيضا انه ئ ياني ا رضا هذا الطرف أو ذاك، ولكن ا مانيآ بائرزسار باألدار الف سطينم 
المؤسسم والاسكري والسياسم وائقزصادي وائتزماعم، وزرزي  البيت الف سطينم لصناعآ الظروف 

 وفرض ماادئت تديدل زؤدي الى الزحرير وائسزسثص.
 49س وقوو المساومآ أن زكون صريحآ مع فزح فزسوص ل ا "رتار أفسحوا الطرير"!! يكفيك  ع ى حما

ن  رعيزك  السياديآ ارزبطت بالمساومآ المس حآ  عاما من قيادل ال ا  الف سطينم واحزكار الس طآ، وا 
 و"ديموقراطيآ البنادر" وليس بالزسويآ الس ميآ.
ادز ا ل س طآ أو المنظمآ ئ يسررها التان  احسرامي م ع ى حماس أن زسوص لفزح ان م اركز ا أو قي

ن من حر ال ا   نما ال ا  الف سطينم نفسه، وا  وئ الظروف والماادئت الاربيآ والدوليآ، وا 
الف سطينم أن يعغيِ ر قيادزه، وأن يايد النظر فم ازفاقات أوس و وفم بنيآ ووظيفآ الس طآ الف سطينيآ، 

أعطى حماس الالسآ فيت  أن زأخذ فرصز ا كام آ ع ى المسزوو الز ريام وأن ال ا  الف سطينم اذا 
 والزنفيذي والسيادي.

ع ى حماس أن زكون صريحآ فم أن زسوص لفزح ان مسار الزسويآ الس ميآ، أدو ل زنا ص عن ماظ  
ن الطرف  ف سطين، وعط ص برنامج المساومآ، وأوصص السضيآ الف سطينيآ الى طرير مسدود، وا 

نه ليس من حر قيادل فزح أن زوقع احسرامي  م اسزغ ه لمصادرل األراضم والز ويد وائسزيطان، وا 
ن دخوص حماس وقوو المساومآ ل منظمآ سيانم وقفا  ائزفاقات والزنا ئت باس  ال ا  الف سطينم، وا 

حيار لبرنامج المساومآ، واسزاادل ل الوابت الف سطين  يآ.لمسار الزسويآ الس ميآ ب ك ه الحالم، وا 
ع ى حماس أن زسوص لفزح بصراحآ ان ا لن زكون ت را من الديكور، وئ  اهد  ور فم الم  د 
ن ا  ن ا سزمضم فم المساومآ وا  ن ا لن زازرف بر"اسراميص" وئ ب روط الرباعيآ الدوليآ، وا  الف سطينم، وا 

 لن زسمح بن ع سثح ا.
 ى منظمآ الزحرير باد زاطيص أو ع ى حماس أن زسوص لفزح بصراحآ انك  قد زحولز  الى ع ر ع

الغار ماظ  بنود ميالاق ا، وباد االسال ا بزسويآ س ميآ متحفآ زااكس الوابت المنظمآ وأهداف ا، وباد 
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زاطي ك  لماظ  دوامرها ومؤسساز ا، وباد زس يم ا الى دامرل من دوامر الس طآ الف سطينيآ، وباد 
نم فم داخ  ا، وباد زحوي  ا الى مؤسسآ ف  ك  فم اسزياا   رامح واساآ من ال ا  الف سطي

 فزحاويآ زابِ ر عن أيديولوتيآ ومسار فصيص ف سطينم واحد.
وكذلك ع ى حماس أن زسوص لفزح بصراحآ انك  قد زحولز  الى ع ر ع ى الس طآ الف سطينيآ ألن ا 
  بدص أن ززحوص من حك  ذازم الى دولآ مسزس آ، زحولت زحت قيادزك  الى س طآ وظيفيآ زخد

أغراض ائحزثص أكالر مما زخد  ال ا  الف سطينم، وزطارد المساومآ، وزنفر ع ى األمن أكالر مما 
زنفر ع ى الزنميآ، وزعكبِ ص نفس ا بسياسات الدوص المانحآ المؤيدل لر"اسراميص"، وزبنم اقزصادا رعويا 

 اسز ثكيا يعكرس ائحزثص، وليس اقزصادا انزاتيا مساوما ين م ائحزثص.
فإن ال راكآ الف سطينيآ لن زانم  -فم الزسويآ أو المساومآ-هكذا، فإذا ما الز   كص طرف بمساره و 

سوو وضع الم اكص زحت الستادل، أو السير فم حسص ألغا  زنفتر قناب ه عند كص قرار أو عند كص 
 عنا ببايد. -الذين عينز   حكومآ هنيآ-خثف، وما موضوع حرمان موظفم قطاع غ ل 

نت حماس غير قادرل وغير راغبآ فم دفع األالمان وائسزحساقات الزم دفاز ا فزح فم مسار اذا كا
ذا كانت فزح غير قادرل وغير راغبآ فم دفع األالمان وائسزحساقات المزا سآ باسزياا  خط  الزسويآ، وا 

اآلخر المساومآ، وبمراتاآ مسار أوس و ووظيفآ الس طآ الف سطينيآ، فإن كص طرف سيكون عبما ع ى 
 وسيزاامص ماه زكزيكيا، سايا فم الن ايآ الى ز مي ه أو الح وص مكانه.

لى عم يات "اف اص  ان المسارات المزاارضآ ئ يمكن ائ أن زؤدي الى " راكات مز اكسآ"، وا 
مزبادلآ"، وسزفزح المتاص ل زوظيف احق يمم والدولم ل خثفات ودع  طرف ضد رخر، وهو ما 

ائنسسا ، واسزمرار حالآ "الزيه" الف سطينم وضياع البوص آ، وضياع الطاقات  سيانم عم يا اسزمرار
 والت ود، وزردِ ي وزراتع الامص الوطنم الف سطينم.

وفم الادوان األخير ع ى غ ل، اتزمع م  د الصواريخ الزم زط ر من غ ل لزسصف زص أبي  وحيفا، 
هللا، لياكس بؤس ال راكآ الف سطينيآ،  مع م  د الزنسير األمنم احسرامي م مع الس طآ فم را 

وبالرغ  من ز كيص وفد ف سطينم موحد ل زفاوض ب أن الز دمآ، فإن أبا ما ن وعددا من قيادات فزح 
 ل  ينزظروا كاليرا باد الحر  لي نوا حم آ عنيفآ ضد حماس وقيادز ا.

ذا ل  زس زند الى أهداف ك يآ م زركآ ئ قيمآ ل  راكآ اذا ل  زكن رافاآ ل امص الوطنم الف سطينم، وا 
 ومسارات ززكامص مع باض ا وزعوظ ف لخدمآ ائزتاه الاا  وليس لزاطي ه أو زاويسه.

ن لابآ  ان مترد وتود ازفاقات مصالحآ أو  راكآ لن يحص أ مآ الم روع الوطنم الف سطينم، وا 
رو،  رط أئ يكون زبادص األدوار، أو زوسيع هوامال ادارل ائخزثف يمكن أن ينتح بدرتآ أو بأخ



 
 
 

 

 
           54ص                                     0080 العدد:    03/03/4304 الخميس التاريخ:

 

وتوهريا. والنيات الحسنآ م مآ تدا فم عم يآ ال راكآ وفم زتاو  الخثفات،  اسزرازيتياالزاارض 
 .ائسزرازيتيآولكن ا غير كافيآ لحس  المسارات 

الس طآ، ولكن ا غير كافيآ  وزداوصوائنزخابات الحرل الن ي آ هم مدخص م   لت اتٍّ زحزر  الزادديآ 
 سطينيآ بسب  الصاوبات الام يآ الزم زازرض ا، كصاوبآ زنظيم ا فم ماظ  فم الحالآ الف

ف ال ا فم  الزتماات الف سطينيآ خارج ف سطين، وألن الطرف احسرامي م يم ك السدرل ع ى زاطي  ا وا 
الضفآ الغربيآ. ال  اننا فم مرح آ الزحرير نحزاج ل امص التب وي وبنار الزحالفات )مع احزرا  

 الحذر من أن زكون ائنزخابات مدخث لزكريس ائنسسا  والزنافر الفصام م.األو ان(، و 
ما هو م   هو أن زكون هناك ارادل حسيسيآ ص بآ، بحيث زضع الفصامص الف سطينيآ وخصوصا فزح 

البحث، حزى يز  الوصوص الى برنامج وطنم ف سطينم يحدد  طاولآوحماس السضايا التوهريآ ع ى 
فيه، ويحدد الموقف من مساري الزسويآ والمساومآ، ويفزح المتاص حعادل بنار  الالوابت ب كص ئ لبس

 ام آ لمنظمآ الزحرير ومؤسساز ا، ويايد زاريف الس طآ الف سطينيآ ودورها، ويحدد أولويات الامص 
 الف سطينم، ويرفض ائرز ان ل ضغوط الخارتيآ وخصوصا احسرامي يآ واألمريكيآ.

دث عن أن السوو الف سطينيآ أصبحت روافع لباض ا، وأن ا تمياا زص  عند ذلك نسزطيع أن نزح
 فم المص حآ الف سطينيآ.

49/03/4304، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 يوت ر هجوم سيناء عالقتها بمصر أال  حماس تأمل  .60

دنان أبو عامرد. ع  
ألوساط السياسي آ ا زداولتز رين األوص/أكزوبر فم غ  ل عادي ا ، فسد  14ل  يكن يو  التماآ الماضم 

صابآ عدد مماالص، فم زفتير انزحاري ،  03األنبار الواردل من سينار، والسام آ بمسزص  تندي ا  مصري ا ، وا 
 ع ى موقاين عسكري ين.

وقد أدانت الفصامص الف سطيني آ فم بيانات مخز فآ ال تمات الزم اسز دفت السو ات المصري آ فم 
 سينار.

لدو حماس، خ يآ من أن يؤال ر ع ى زوزير الاثقات مع مصر،  وأسفر هتو  سينار عن مخاوف
نت عس  انز ار حر  غ  ل.  الزم زحس 

وبات واضحا  أن  أحداث سينار، لن ززوق ف عند حدودها، بص سزطاص رالارها غ  ل، كما ترت الاادل فم 
ور" أن  حوادث سابسآ، حيث أك د مدير الماابر فم غ  ل ماهر أبو صبحآ فم حديث الى "المونيز
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"مصر أب غزه بإغثر مابر رفح حز ى ا اار رخر، بسب  أحداث سينار، ومن دون زحديد فزرل  مني آ 
أ  ر  0حغثقه"، مزوق اا  أن "زطوص فزرل اغثقه، باد اعثن منع الزتو ص وفرض حالآ الطوارئ لمد ل 

 فم سينار".
آ، ونح ن لكص  قطرل د ، لكن نا ن ار وأضاف فم حوار مع "المونيزور": "نزف    أوضاع مصر األمني  

بالظ   الواقع ع ينا، نظرا  ل اسوبات المفروضآ فم غ  ل ع ى  رامح واساآ من المرضى والطث   
 وأصحا  احقامات".

 إجراءات متالحقة
حماس فو ي برهو  أكد لر"المونيزور"، أن   باس ل  يزوق ف األمر عند اغثر مابر رفح، بص ان  الناطر 

رل فم "مصر  ز رين  11أب غز   بزأتيص المفاوضات غير المبا رل مع اسراميص لزالبيت الز دمآ، المسر 
 األوص/أكزوبر فم الساهرل".

وع ى الرغ  من أن  أي  از  ا  مصري  رسمم  ل  يصدر ضد  حماس أو أي  من الف سطيني ين فم الزور ط 
ز رين  19 وار سميح ب ادي قاص فم فم أحداث سينار، لكن  مساعد و ير الداخ ي آ المصري  ال

األوص/أكزوبر فم زصريحات صحافي آ ان  عناصر ف سطيني آ ل  يسم  ا  اركت فم هتو   ماص 
 سينار.
"المونيزور" الزواصص مع مسؤولين مصري ين أمني ين وسياسي ين، لكن    زحف ظوا عن الحديث  حاوصوقد 

.  نظرا  لحساسي آ الموقف األمنم 
.فيما انز  ت ح  ماس كص  الفرص حعثن ادانز ا حادث سينار، وحرص ا ع ى الد  المصري 

ز رين  15فسد أع ن عضو السيادل السياسي آ فم حماس خ يص الحي آ خثص حديث ز ف يونم  مسار 
 األوص/أكزوبر أن  دمار المصري ين ع ي ل ع ى ق وب  ، وئ يسمحون أن يمس  أمن مصر بأي  سور.

ز رين األوص/أكزوبر فم لسار صحافم ،  13ثمم  فم حماس صث  البردويص فم وأك د المسؤوص احع
أن  مصر ط بت من حماس فحص امكان دخوص باض الاناصر من سينار الى غ  ل، ول  زست ص أي  

 حالآ من هذا السبيص.
 وقاص المسز ار السياسم  السابر حسماعيص هني آ، رميس حكومآ غ  ل السابر، السيادي  فم حماس
أحمد يوسف لر"المونيزور": "زسف حماس الى تان  مصر فم هذا الوضع الصا ، والحركآ مسزناآ 
بأن  أي  ان يار ل وضع األمنم  فم سينار سيكون كارالآ ع ى ف سطين، ومسزسبص قضي زنا الوطني آ 

 مرزبط ببسار ائسزسرار واألمن لدو األ س ار المصري ين".
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قامث : " ك  ت حماس  اسمهنم  ف سطينم  فم غ  ل، ط   عد  ذكر وزحد ث "المونيزور" مع مسؤوص أم
آ،  لتنآ أمني آ لمزاباآ أحداث سينار، من كبار رتاص األمن بالزااون مع و ارزم الداخ ي آ والصح 
، ل  زاالر ال تنآ ع ى  م ما اذا كانت هناك أي  عثقآ لغ  ل ب تو  سينار. وباد الزحر ي األمنم  لزسص 

 ط أي  طرف من غ  ل به".أي  دليص لزور  
وص ت اآلالار الس بي آ المزرز بآ عن أحداث سينار الواقع الميدانم  ع ى حدود غ  ل، حيث از خذت 
الس طات المصري آ خطوات لنسص السك ان من ال ريط الحدودي  داخص رفح المصري آ، زم يدا  حقامآ 

 منطسآ عا لآ ع ى الحدود الف سطيني آ.
ن سك ان رفح تنو  قطاع غ  ل أن     اهدوا فم األي ا  األخيرل عس  عم ي آ سينار، وع   "المونيزور" م

طامرات مساز آ مصري آ زح  ر فم أماكن حدودي آ قريبآ، سوار لمراقبآ الوضع الميدانم  أ  لسصف 
 مواقع المس  حين.

نطسآ الاا لآ، وأ ار أحمد يوسف فم حواره مع "المونيزور" الى أن  "حماس ززف    اقامآ مصر الم
طالما أن  ا زسا  داخص أراضي ا، لكن  ا زأمص أئ  زؤال ر ع ى األوضاع احنساني آ الصابآ فم غ  ل، 

 مسزبادا  ن ور أي  زوز ر عسكري  مصري  ع ى حدود غ  ل".
 الفلتان األمني  

رات الزم ز رين األوص/أكزوبر، دع  احترا 15ائ  أن  الرميس الف سطينم  محمود عب اس أع ن فم 
سزز خذها مصر ل حفاظ ع ى األمن، لما فم ذلك من خدمآ ل سضي آ الف سطيني آ واألمن السومم  

.  الاربم 
وسأص "المونيزور" مسؤوئ  بار ا  فم الرماسآ الف سطيني آ عن زأالير الخطوات المصري آ ع ى غ  ل، فساص 

، والزصد ي ل تماعات رافضا  ك ف هوي زه: "من حر  مصر اقامآ منطسآ عا لآ لحفظ أمن  ا الداخ م 
المس  حآ، والس طآ الف سطيني آ ت ر من هذه الماركآ". لكن ه طال  بر"زوخ م الدق آ قبص زوتيه ائز  امات 

 ألي  من الف سطيني ين با زراك   فم أي  عمص يمس  أمن مصر".
/أكزوبر فم بيان مكزو ، ان  ز رين األوص 11و ارل الداخ ي آ فم غ  ل فم  باس وقاص اياد الب   الناطر 

الف سطيني آ زحت سيطرل األت  ل األمني آ فم غ  ل فم  كص كامص، وهم مضبوطآ، -الحدود المصري آ
وئ ز ك ص خطرا  ع ى المصري ين، ألن  حمايآ األمن المصري  أولوي آ لدي ا، وئ يمكن زحميص غ  ل 

 مسؤولي آ ال تو  األخير فم سينار.
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الف سطيني آ تنو  قطاع غ  ل، و اهد انز ارا  -ب يارل ميداني آ الى الحدود المصري آوقا  "المونيزور" 
لممات عناصر األمن الزاباآ لحماس فم  كص غير مسبور، لزأكيد قرار الحركآ ضبط الحدود من 

.  التان  الف سطينم 
ره "المونيزور"، فيما أقامت الفصامص الف سطيني آ بيت ع ار فم غ  ل ل تنود المصري ين السز ى، حض

والزسى هناك بنام  رميس المكز  السياسم  لحماس موسى أبو مر ور، الذي زربطه عثقات واليسآ 
 بالس طات المصري آ، كونه يسي  فم الساهرل فم  كص دام .

وقاص أبو مر ور لر"المونيزور": "ئ يمكن لحماس أن زمس  باألمن المصري  بأي   كص، وئ مص حآ 
ر الوحيد مم ا ترو هو غ  ل، ألن  أمن سينار هو ل  ا  الف سطين م  بما ترو فم سينار، والمزضر 

أمن ف سطين، مسزنكرا  از  ا  باض وسامص احعث  المصري آ ف سطيني ين من غ  ل بالزور ط فم 
 الحادث".

وخز  أحمد يوسف حدياله لر"المونيزور" بالسوص: "عرضت حماس زسدي  مساعدز ا األمني آ الى مصر، 
ف يس لنا مص حآ فم غيا  ائسزسرار األمنم  عن ا، ونرفض انز ار الف زان األمنم  فم سينار ع ى 

 غرار الفوضى الحاص آ فم الارار وسوريا".
49/03/4304المونيتور،   

 
فـي  اإلرهـابفي اجتثـاث  إلخفاقاتها"كبش فداء"  إلىمللنا من تحويل السلطات المصرية قطاع غزة  .62

نهاءتالله فورا لوقف هذه "الذريعة" سيناء.. ونرجوها اح  أبنائهالحصار والمعاناة لمليونين من  وا 
 عبد الباري عطوان
عدت لزوي من زونس حيث زابات ائنزخابات الز ريايآ، و رت باض مراك  ائقزراع، والزسيت اكبر 

وزح يص  عدد ممكن من السياسيين واحعثميين، و اركت فم برنامج ز ف يونم "ماراالونم" لمناق آ
هذه  أخصصالنزامج األولويآ ومدو اناكاس ا ع ى زونس المسزسبص وواقانا الاربم الراهن، ولكنم لن 

نماالمساحآ ل حديث عن زونس،  حالآ ائسزسرار النسبم فم  الى أدتعن مصر، واألسبا  الزم  وا 
ط ر ع يه لر"الربيع زتربآ "الورات" ما ي أنالانف واحرها  فم الالانيآ، رغ   أعماصاألولى، وزصاعد 

الاربم" زز ابه فم الكالير من توانب ا فم الب دين، من حيث سرعآ الزغيير فم قمآ الحك  )بضاآ 
 في ما. ترت(، وزماسك مؤسسات الدولآ، وفو  احسثميين فم ائنزخابات األوليآ الزم أسابيع

فزسره مصر وماظ  الدوص السب  الرميسم لنتا  الزتربآ الزونسيآ هو ما ز ان أقوصباخزصار  ديد 
وتود متزمع مدنم، ودور بار  ل مرأل، واعزداص احسث  السياسم المزمالص فم  أي، األخروالاربيآ 
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صنادير ائقزراع والسبوص  الىح   الن ضآ وقيادل ال يخ را د الغنو م وبراغمازيزه، وائحزكا  
 بنزامته.

ثص احزتاتات س ميآ وانزخابات بحك  ح   الن ضآ احسثمم من خ أطا ال ا  الزونسم 
باحخوان المس مين فم مصر من خثص انسث  عسكري، وقمع  احطاحآز ريايآ ن ي آ، بينما ز  

، وال ج بماظ  قيادزم الصف األوص والالانم فم الستون والمازسثت، ولو زأخر ألنصاره دموي 
 اها فم زونس حاليا.نر  الىالنزامج نفس ا  الىالحس  الاسكري ق يث ربما لوص ت مصر 

ح   الن ضآ "والزرويكا" الالثاليآ الزم  ك  ا لحك  البثد ف  ت فم م مز ا باد عامين زسريبا من 
نساذاالدؤوبآ، فسرر ائنسحا  زس يصا ل خسامر  المحاوئت لنفسه والبثد من ائن يار الكامص،  وا 
واألمنيآ، بينما ل  ززصرف حركآ البثد ائقزصاديآ  أ ماتصدامات دمويآ زفاق   الىوائن ئر 

"احخوان المس مين" فم مصر بالبراغمازيآ نفس ا، والسرارل الصحيحآ لمخططات المؤسسآ الاسكريآ 
السوو ال يبراليآ الا مانيآ( لزسويض  أيوالزيارات المدنيآ والا مانيآ الزم زحالفت ما ا واسزخدمز ا )

 أوص حك  منزخ  لإلسث  السياسم فم مصر.
*** 

يو  التماآ الماضم  ن مس حون مت ولون هتوما اسز دف نسطآ عسكريآ فم محافظآ  ماص 
مصابا، وفر حصي آ رسميآ "غير ن اميآ" مما دفع الرميس  03قزيث و 00سينار اسفر عن سسوط 

لمدل الثالآ ا  ر، مرفوقآ بحظر زتوص طواص  الطوارئفرض حالآ  الىالمصري عبد الفزا  السيسم 
رساص ساعات ال يص، زا ي ات من التي ين الالانم والالالث "ئتزالاث احرها  من تذوره"، مال ما قاص  وا 

 .السوات المس حآالاميد محمد سمير المزحدث باس  
الس طات المصريآ محسآ فم ازخاذ ما زريد من اترارات حعادل هيبز ا وسيطرز ا وفرض األمن فم 

، وان ززرافر مع ح وص سياسيآ فم الوقت برياراألئ زؤالر هذه احترارات ع ى  أنسينار  ريطآ 
 نفسه زؤدي الى زنفيس ائحزسان وزامير الوئر ل دولآ.

فم تميع المرات السابسآ، زبحث الس طات المصريآ عن "كبال فدار" لزحمي ه مسؤوليآ ف   ا  كاادز ا
، "يآ "حماسفم السضار ع ى "التماعات احرهابيآ" وليس هناك افضص من حركآ المساومآ احسثم

اتزماعا  وألغتاتص غير مسمى،  الىمابر رفح  اغثر الىوقطاع غ ل ع ى وته الزحديد، ف تأت 
كان مسررا ئسزمناف المفاوضات الف سطينيآ احسرامي يآ غير المبا رل لزطبير ائزفاقات الزم ترو 

امي يآ، ورفع الحصار، لي ا سابسا لزالبيت وقف اطثر النار، ووقف اعادل ائعزدارات احسر االزوصص 
 .األخيروبدر عم يآ اعادل احعمار ألكالر من المانين الف من ص دمرها الادوان احسرامي م 
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 "، واز   حركآ "حماسوأه هاحعث  المصري كاادزه واصص مس سص الزحريض ضد قطاع غ ل 
زتف دمار زبدأ الزحسيسات و  أنبالزورط فم حادث ال تو  الدموي ع ى التيال المصري حزى قبص 

 خارتيآ زسف خ ف ال تو . أصابع الىالرميس السيسم  أ ارالتنود الضحايا، بينما 
زس  وا من قطاع غ ل عبر الحدود المصريآ  ان الم اتمينمن يسمع هذه ائز امات الزم زسوص 

ميص، بينما هم ئ ز يد عن ع رل  ألفطوص هذه الحدود ي يد عن  أنذهنه  الىالف سطينيآ يزبادر 
 ومزرات فسط.كي 

كص هذه الزا ي ات الاسكريآ من التي ين األوص والالانم، عثول ع ى "قوات الزدخص السريع? من اتص 
زأمين هذه الحدود، ومنع احرهابيين الف سطينيين من ز ديد األمن السومم المصري، وزأمين سثمآ 

 التنود المصريين بالزالم.
مصريآ، حس  البيانات الرسميآ، من المصريين )عدده  تميع "احرهابيين" الذين قز ز   السوات ال

خارته، ف ماذا هذا ائنزسا  من السطاع  أوف سطينم سوار من قطاع غ ل  أيالمانيآ( وليس بين   
 وزحمي    مسؤوليآ ارها  ل  يمارسونه  وأه ه

 اذا ئام ك آ الس طات المصريآ هم مع المصريين فم سينار وغير سينار وليس مع الف سطينيين، 
سينار غير مصريين، وزصنف   فم خانآ الف سطينيين، وز كك فم مصريز  ، فث  أهالمكانت زازبر 

ع ي ا ارهابيون وقز وا أكالر  أقد يوتد ف سطينيون فم الصحرار الغربيآ المصريآ الزم   دت مذبحآ 
لحدودي مع من ع رين تنديا مصريا ع ى حات  عسكري فم واحآ الوفرل، ول  زغ ر مصر المابر ا

 ليبيا مال ما زفاص مع مابر رفح.
الح وص األمنيآ والاسكريآ ل زصدي لإلرها  ف  ت فم الكالير من الدوص، وخاصآ فم الارار وسوريآ 

 احقصارلغار كص سياسات اوع ى رأس ا  أخروواليمن وليبيا، وهذا يحز  ازباع وزتري  أسالي  
هذا ما فا زه زونس طواص السنوات الماضيآ، ونتحت الحوار وزسبص اآلخر، و  الىوائتزالاث وال تور 

 ك يا. أومان ت ميا بر األ الىمن خثله من الخروج من عنر ال تاتآ والوصوص 
*** 

ن ار بائسى عندما نسمع ون اهد مح  ين عسكريين مصريين يطالبون، عبر  ا ات الز ف ل، 
ه، فم ك آ مصر مع احرها  قوات مصريآ ئقزحا  قطاع غ ل وقطع رؤوس احرها  في بإرساص

نمامابر رفح،  أوليست موتودل فم قطاع غ ل،  فم السياسات األمنيآ والاسكريآ المصريآ نفس ا،  وا 
 ع ى عازر اآلخرين. بإلسام ا واحخفارالباض الز ر  من زحمص مسؤوليآ السصور  ومحاولآ
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زكون  أنئ يمكن  ألن ابون ب ا، السوات المصريآ اقزحا  السطاع فسزتد اآلئف الذين يرح أرادتفاذا 
سينار ولن يوقف ال تمات ع ى التيال  الىقوات صديسآ، ولكن هذا ائقزحا  لن يايد ال دور  ائ

المصري وحوات ه فم المسزسبص المنظور، وائ لحدث ذلك باد زدمير الس طات األمنيآ المصريآ 
مابر رفح ألكالر  وا غثر، أه  ا نفر زحت حدود غ ل وز ديد الحصار الخانر ع ى 0033ألكالر من 
 مزواص آ. أ  رمن الثالآ 

داممآ، حزى نزخ ص من هذه  أوزحزص قطاع غ ل وفورا لفزرل مؤقزآ  أننزمنى ع ى السوات المصريآ 
عربم مس   ياانون مر  انسان"الذرياآ"، ونضع حدا، ومرل واحدل، آلئ  أكالر من م يونم  أو"الف اعآ" 

"كبال فدار" من قبص ال سير الحاك  فم مصر، وزحمي    م اكص  الى   الماانال من نزامج زحوي 
ليه اومصام  مصر ك  ا، ولاص احعث  المصري يبحث عن "كبال فدار" رخر غير غ ل، ليوته 

 حمثزه وزحريضه واز امازه و يطنزه، من اتص الزغيير وعد  الزكرار، وان كنا ن ك فم ذلك.
49/03/4304، رأي اليوم، لندن  
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 بن كسبيت
ك ذا ل  يحدث لنا من قبص. تفري  امرا  ن ع البيت األبيض السفا ات، أوص من أمس، وأعزسد أن 

غولدبرغ، الصحافم األكالر قربا من البيت األبيض ومن الرميس أوباما، قد ، أوص من أمس، فم 
ميركيآ رفياآ المسزوو فم محيط الرميس زتاه "أزثنزيك" متموعآ من ال زام  زفوهت ب ا  خصيات أ

رميس الحكومآ نزنياهو. وقاص لم مصدر أميركم، أوص من أمس، ما ي م: "لسد عافت نفسنا من 
المواعظ اليوميآ ل ذا الرتص، انه ناكر ل تميص، ويزصرف كأنه هو كص  مر والباقون ئ يساوون 

  يما، هو يزسب  بضرر  ديد حسراميص".
يا أن نزنياهو ع ى حر، وأن اسراميص يت  أن زبنم طوص الوقت وفم كص مكان، وفم لنفزرض توهر 

خارج المسزوطنات الكبيرل. السؤاص األكالر أهميآ  األماكنفم  وأيضاتميع أنحار "ي ودا" و"السامرل"، 
ذكم  هص هو مسؤوص  هص من حسه أن يأخذ الم ك ائسزرازيتم األكالر أهميآ  أيضاهص هو  –هو 

 لي ودي )باد سارل بالطبع( وزدميره .ل  ا  ا
ئ يوتد لنا سور وار رخر فم الاال  غير أميركا. حزى لو كانت لك خثفات مع أميركا فان من 

 مسؤوليزك الحفاظ ع ى الاثقات الدافمآ ما ا. ع ى الالسآ. 
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ظف ع ى زأييد الح بين التم وري والديمسراطم. من واتبك أن زحافظ ع ى كرامآ الرميس. أن زن
الغسيص الوسخ داخص الغرفآ. وأن ئ زبصر فم البمر الزم ز ر  من ا، أن زسوص الحسيسآ ل رميس. وئ 

. وأئ زسامر ع ى مسزسبص اسساطه يحاولونزسد  وعودا كاذبآ. وأئ ززآمر ع ى الرميس وزساعد من 
 ال ا  الي ودي.

لبيت األبيض ب كص يومم. ويبدو لسد أخص نزنياهو بكص هذه ائلز امات. ف و ي يد من هتومه ع ى ا
أنه يا    يما ئ يا مه سواه، ول  يك فه باد. أو أنه ببساطآ قرر أن يراهن ع ى كص  مر وبتنون 

سمكآ باردل وليس لديه م اعر انزسا ، انكسر، أوص من  أيضافم الاال . أوباما  األقووضد ال خص 
سمع أن الفيزو األميركم فم مت س األمن أمس. وأط ر الحبص وأعطى باض رتاله األمر ليزحدالوا. أ

ليس مضمونا . ع ى أوباما أن ينتح فم انزخابات الزتديد  –هناك  الىفم حاص وصوص أبو ما ن  –
 الساد ، وازخاذ قرار. ئ  مر مضمون باد اليو . األسبوعالنصفم، 

ثف الزوصيآ هناك )بخ الىنزنياهو  خص غير مرغو  فيه فم البيت األبيض. السفير الذي أرسص 
سفير اسراميص فم ئس فيغاس، و ير دفاع نزنياهو عاد اآلن من وا نطن  الىاألميركيآ( زحوص 

مع انا . ارساليات السث  الحيويآ ز  زأخيرها خثص "الترف الصامد"، وكص هذا ي تع نزنياهو ع ى 
 ائسزمرار و يادل الرهان أكالر فأكالر، حزى اسزسث  أميركا.

 يسامر ع ى حيازنا. الم ك آ هم أنه
 "معاريف"

03/03/4304، األيام، رام هللا  
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