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 الردعية تتالشى مع ظهور أسلحة أكثر تطورًا في قطاع غزة "إسرائيل"يدلين: قدرة  .0

ما زالت مراكز األبحاث اإلستراتيجّية في إسرائيل ُتحاول سببر وبور هباهرة  زهير أندراوس: –الناصرة 
صّناع القرار في تل أبيب العمل على إيجاد حماس والُمقاومة الفلسطينّية في قطاع وّزة، فيما ُيواصل 

حلٍّّ لهذه الُمشبكلة، التبي باتبت ُتشبّكل تهديبدتا إسبتراتيجيوا للدولبة العبرّيبة، بسببب تطبوير حمباس لقبدراتها 
الصاروخّية، والتي أذهلت أركان دولة االحتالل فبي العبرا العسبكرّا البذا أجرتبر الحركبة فبي ذكبر  

 انطالقها في وّزة.
المب  للتوجهبات اإلسبرائيلية للتعامبل مب  ملب  قطباع وبزة مبن خبالل البدعوات إلبى تعزيبز وقد ببرزت م

الببردع بطببرق مختلفببة، كرفبب  الحصببار ومعاملببة وببزة كدولببة تببديرها حمبباس، أو توجيببر  ببربات قاسببية 
لحمبباس وتببدعيم السببلطة فببي رام ن، مبب  تجنببب العببودة الحببتالل القطبباع، ومكافحببة تهريببب األسببلحة 

ة حفاه إسرائيل على قدرتها في احتواء المواجهبات العسبكرية التبي تببادر إليهبا فبي جبهبة إلير، و رور 
واحببدة. ففببي االتجبباه األول دعببا الجنببرال فببي االحتيبباط، ويببورا سيالنببد، الببرئيس األسبببق لمجلببس األمببن 
القببومي اإلسببرائيلي، إلبببى التعامببل مببب  قطبباع وبببزة علببى أنبببر دولببة تحبببت سببيطرة حركبببة حمبباس، ورفببب  

ار البحببببرا عنببببر مقابببببل وقبببب  إطببببالق نببببار طويببببل األمببببد، وأن هببببذا االتفبببباق ينب ببببي أن يكببببون الحصبببب
ب ببمانات مصبببرية بالمحافهبببة علببى الهبببدوء ومنببب  دخببول األسبببلحة، وأن يسبببم  للببدول األع ببباء فبببي 
االتحاد األوروبي بإرسال بواخر ترافقها قوات شرطة من بالدها إلى ميناء وبزة، وممبا يهبد  إليبر هبذا 

 مان أن يكون لد  حماس ما تخسره إذا تم خرق وق  إطالق النار، على حّد قولر.التصور  
مببن ناحيتببر رأ  الجنببرال فببي االحتيبباط عبباموس يببدلين، الببرئيس السببابق لشببعبة االسببتخبارات العسببكرية 
)أمببان ، أّنببر نهببرتا إلببى أّن سبببلوز حمبباس فببي وببزة يشبببر سبببلوز الدولببة فإّنببر يتعببين علببى إسبببرائيل أن 

ز لمطالبة الحركة بتحمل مسبئولياتها، علبى حبّد قولبر. إاّل أن يبدلين، البذا نشبر بحدتبا جديبدتا تست ل ذل
عن حماس ونشره على موق  مركز أبحاث األمن القومّي اإلسرائيلّي، التاب  لجامعبة تبل أبيبب، والبذا 

ة تقبديم مبا يرأسر، يدعو إلى أسلوب معاكس لتحقيبق ذلبز مبن خبالل أنم تشبمل اإلسبتراتيجية اإلسبرائيليّ 
أسبببماها ببببالجزرة إلبببى العناصبببر المعتدلبببة فبببي السبببلطة الفلسبببطينية مبببن أجبببل تعزيبببز مكبببانتهم، وتوجيبببر 

  ربات قاسية جدتا  ّد َمنم نعتها بالعناصر اإلرهابية المتطرفة الفلسطينية بهد  إ عافها.
 ، خبط أحمبرهو ) عالوة على ذلز، اقترح يدلين أنم تعلن إسرائيل أن إطالق صواريخ باتجاه تل أبيب

م  تجنب العودة عن قرار االنفصال عن وزة، الذا شّكل عمليبة إسبتراتيجية مهمبة خبدمت أمبن دولبة 
إسرائيل، بحسب رأير، إ افة إلى  رورة إجراء بحث في إسرائيل حول مبد  تبيدير عمليبات عسبكرية 

 الفلسطينية. ونتائجها على انتخابات مستقبلية في السلطة الفلسطينية واحتماالت المصالحة
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 وفببي مقببدمتهاواقتببرح الجنببرال يببدلين اعتمبباد دببالث اسببتراتيجيات مركزيببة لمنبب  تعبباهم قببوة المنهمببات، 
حمباس، منب  دخبول أسبلحة إلبى القطباع بواسبطة اجتيبباح ببرّا، ومهاجمبة طبرق نقبل األسبلحة ببدءت مببن 

يداع هذهإيران وحتى وزة،  ى حّد قولر. بموازاة ذلز، المهمة بيد جهة خارجية مدل األمم المتحدة، عل وا 
دعببا رئببيس مركببز أبحبباث األمببن القببومّي إسببرائيل إلببى البحببث فببي حجببم اسببتخدام القبببة الحديديببة علببى 

أل  دوالر كلفة إطالق كل صاروخ  مقابل صبواريخ تكلفتهبا  بئيلة نسببيتا،  02 وء تكلفتها الكبيرة )
تبواء المواجهبات العسبكرية التبي ببادرت في اح 2793م يفتا أّن إسرائيل تنج  منذ انتهاء حرب العام 

إليهببا فببي جبهببة واحببدة، وهببذا إنجبباز اسببتراتيجّي بببالي األهميببة، لكببن ال يجببوز بببيّا حببالٍّ مببن األحببوال 
 النهر إلير على أّنر أمر مفروغ منر.

واتصباالت صبحيحة مب  دول مجباورة،  اسبتراتيجيةعالوة على ذلز، أو   الجنرال يدلين أّن مصبال  
مدببببل حببببزب ن، منحببببت الجببببي  ” إرهابيببببة“ودة النطبببباق، وردع قببببوا تجبببباه منهمببببات وعمليببببات محببببد

 اإلسرائيلّي حرية العمل في جبهة واحدة، على حّد قولر.
وتجدر اإلشارة إلى أّن إسرائيل معنية في المد  المتوسط بال فة ال ربية أكدر من عنايتها ب بزة، فبإذا 

نهببا ستسبببتدمر ذلببز فبببي ال ببفة ال ربيبببة بمزيببد مبببن  ببمنت إسببرائيل تهدئبببة طويلببة المبببد  فببي وبببزة، فإ
االسببتيطان، واسببتدمار اسببتمرار االنقسببام الفلسببطيني، إل ببعا  طرفببي الخببال  الفلسببطيني والحصببول 
على المزيد من التنازالت من قبل السلطة الفلسطينية، السيما في موا ي  الالجئين والحدود والقدس. 

  إلسرائيل أن قدرتها على الردع كانت تتالشى م  ههور وُيستش  من بحث الجنرال يدلين أّنر ات 
 أسلحة أكدر تطورتا في قطاع وزة، وم  ارتفاع عدد الصواريخ المنطلقة منها، على حّد تعبيره.

 03/20/0325، رأي اليوم، لندن
 
 تفصل مئة ضابط من أنصار دحالن في غزة في رام هللا السلطة .2

 أنالتابعبببة للسبببلطة الفلسبببطينية اللبببواء عبببدنان ال بببميرا  األمنيبببة األجهبببزةالنببباطق باسبببم  : أعلبببنرام ن
الع ببو المفصببول مببن اللجنببة المركزيببة لحركببة  فببت   النائببب  أنصببارالسببلطة فصببلت مئببة  ببابط مببن 

 محمد دحالن.
المؤسسة األمنية وشاركوا  إلىفصل هؤالء ال باط جاء بعدما خرقوا قسم االنتماء  إنوقال ال ميرا 

ال  األمنيبةقبانون المؤسسبة  أني عقد في وزة أعلنوا خاللر الوالء لدحالن. وأ ا  في مهرجان سياس
 التدخل في السياسة والوالء ل ير المؤسسة التي يعملون بها. األجهزة إلىيسم  للمنتسبين 

مسبببباعدا دحببببالن، تقببببديم تعببببويا مببببالي لل ببببباط الببببذين فصببببلوا مببببن  أحببببدوأعلبببن سببببمير مشببببهراوا، 
 ت رواتبهم.وُقطع األمنيةالمؤسسة 
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وقببال ال ببميرا إن هنبباز تحالفببات وصببفر بببب  المشبببوه  بببين  حمبباس  ومببا أطلببق عليببر  جماعببات مارقببة 
 حمبباس  كانببت تببتهم  أندحببالن. وأ ببا   أنصببار إلببىومطببرودة  مببن حركببة  فببت  ، مشببيرات فببي ذلببز 

لبز هبو ال ب ط الهد  من ذ أن إلى، لكنها تقوم اليوم بالتحال  معهم، مشيرات بالخيانةدحالن  أنصار
 على الرئيس عباس.

 03/20/0325الحياة، لندن، 
 
 البرنامج السياسي بحّماد: نأمل أن يكون رفع حماس من الئحة اإلرهاب دافعًا لها لالنخراط نمر  .3

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون السياسبية نمبر حمباد، أن المشبروع العرببي : رام ن )فلسطين 
، هببو ذاتبر البذا تببم االتفباق عليبر، روببم أنبر أحببذت االحبتاللإلنهبباء  األمبنجلبس الفلسبطيني البذا قببدم لم

 بعا األفكار الفرنسية بعين االعتبار، واستبعاد نقطة ذكر فيها الدولة اليهودية.
 ، ف بائيتي  عبودة  و تلفزيبون 21/20وأو   حماد في تصريحات صبحفية لبر مسباء أمبس الخمبي )

ركببة  فببت   نشببرها،  أن مو ببوع االعتببرا  بدولببة يهوديببة مرفببوا فلسببطين  أعبباد القسببم اإلعالمببي لح
وحسببب، بببل  إسببرائيلمببن القيببادة الفلسببطينية، ناهيببز عببن كونببر مجبال خببال  كبيببر لببيس داخببل  أصبال

بين يهود العالم الذين يعتبرون الحديث عن دولة يهودية مرتبط بما تطرحر حكومة االحتالل ونتنياهو 
 بشين مو وع القومية .

 أنحماد أن مندوب األردن سيقدم الطلب إلى مجلس األمن باسم المجموعة العربية، وأشبار إلبى وأكد 
، ليببتم تحديببد تبباريخ جلسببة فببي 20دول مببن الببب  7الخطببوة الدانيببة حيببث سببيتم الحصببول علببى تصببويت 

 مجلس األمن لمناقشة الطلب الذا سيصب  حينها طلبات رسميات ومقبوالت . 
دولية التي تق  فيها الواليات المتحدة األمريكية سببها سياسات إسرائيل، وقال: ورأ  حماد أن العزلة ال

 الببذا ي ببع  الواليببات المتحببدة علببى المسببتو  الببدولي ب بمببا فببي ذلببز إطببار المنهمببات الدوليببة ب هببو 
دفاعها عن دولة االحتالل إسرائيل، فيكدر حليب  تدعمبر فبي العبالم هبو أكدبر حليب  ي بعفها بالعبالم  

مدال على محاوالت جون كيرا وزير الخارجية األمريكي م  فرنسبا ودول أوروببا التبي قوبلبت و رب 
باسببتمرار فرنسببا بالعمببل مبب  الجانببب الفلسببطيني والعربببي لتقببديم مشببروع القببرار الفلسببطيني إلببى مجلببس 

 األمن الدولي . 
ن كيبببببرا قببببباد جبببببو  أنالمطالبببببب بالتيجيبببببل هبببببي الواليبببببات المتحبببببدة األمريكيبببببة، روبببببم  أنوذكبببببر حمببببباد 

وأخبر   االسبتيطانأشهر، وهو القائل  إن المفاو ات انتهت بسببب عقببة تسبمى  7المفاو ات لفترة 
حببول إطببالق سببراح الدفعببة  األمريكيببةبمببا اتفببق عليببر مبب  اإلدارة  اإلسببرائيليةهببي عببدم التببزام الحكومببة 

 الرابعة من األسر  .
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القببات مبب  المفاو ببات، وقببال:  لببو أننببا قمنببا وأكببد حّمبباد أن الببذهاب إلببى مجلببس األمببن ال يتنبباقا إط
وير شرعي، بمبا  االستيطانبصياوة تصريحات اإلدارة األمريكية تاريخيات في مشروع قرار، وهي بين 

نهبباء  إلببىفببي ذلببز القببدس الشببرقية، و ببرورة التوصببل  التببي  األرا ببيعلببى  االحببتاللحببل الببدولتين وا 
عليهبببا  . وشبببدد علبببى أن  األمريكيبببةدارة  بببمن جبببدول زمنبببي، هبببل ستصبببوت اإل 2799احتلبببت عبببام 

الجانبببب الفلسبببطيني مبببرن فبببي األمبببور اإلجرائيبببة، لكنبببر صبببلب وداببببت عنبببد المطالببببة بحقبببوق الشبببعب 
 الفلسطيني والدوابت الوطنية.

أبببببدت حكومببببة االحببببتالل اسببببتعدادها  إذاوأ ببببا :  الجانببببب الفلسببببطيني مسببببتعد إلببببى لتحقيببببق السببببالم 
 أقل من سنتين لكي يتم . الذا قد يحتاج إلى  لالنسحاب

بعدم قانونية و    حماس  في الئحة اإلرهاب قال حماد:  الموق   األوروبيةوحول توصية المحكمة 
الرسمي الفلسطيني وا  ، وهو أن  حماس  جزء من الشعب الفلسطيني، وخطي و    حماس  علبى 

لالنخبراط ب رسبالة لهبا ودافعبات قائمة اإلرهاب، لكنا نيمل أن يكون رف  أسم  حمباس  مبن الئحبة اإلرهبا
دراز موقبب  المعركببة الحقيقببة  فببي المببنها الببوطني الفلسببطيني والبرنبباما السياسببي للقيببادة الفلسببطينية، وا 

 التي يخو ها الشعب الفلسطيني ، على حد تعبيره.

 29/20/0325قدس برس، 

 
 وزير الخارجية األردني يبحث األوضاع الفلسطينية مع عباسعمان:  .4

وزيبر الخارجيبة  أمبس،ستقبل الرئيس محمود عباس في مقر إقامتر بالعاصمة األردنية عمان عمان ب ا
 األردني ناصر جودة.

وبحث اللقاء مجمل األو اع في األرا الفلسطينية، والتطورات السياسية ومشروع القرار الفلسبطيني 
 المقدم لمجلس األمن الدولي للمطالبة بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي.

اللقببباء مبببن الجانبببب الفلسبببطيني ع بببو اللجنبببة التنفيذيبببة لمنهمبببة التحريبببر الفلسبببطينية صبببائب وح بببر 
 عريقات، والسفير الفلسطيني لد  المملكة األردنية الهاشمية عطا خيرا.

  03/20/0325، األيام، رام هللا
 

 طهران فتحت صفحة جديدة وأفضت لوعود بدعم المقاومةحماس ل بركة: زيارةعلي  .5
الجمعبة، إن الزيبارة التبي قبام بهبا وفبد  ]أمبس  ممدل حركة حمباس فبي لبنبان، علبي بركبة، قال: بيروت

فتحت صفحة جديدة في العالقة، بعد فتور سبابق، وأف بت إلبى وعبود “من حماس مؤخرا إلى طهران 
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مببن قبببل كديببر مببن ” اسببتجابة“، مشببيرات إلببى أنهببا جبباءت بعببد عببدم تلقببي الحركببة ”جديببدة بببدعم المقاومببة
 لعربية من أجل الوقو  م  الشعب الفلسطيني.الدول ا

عمليببة اإلعمببار فببي قطبباع وببزة ” تعطيببل“، مببن أن اسببتمرار ”األنا ببول“وحببّذر بركببة فببي مقابلببة مبب  
، معتبببرا أن توجببر الببرئيس الفلسببطيني ”انفجببار جديببد، وحببرب جديببدة“واسببتمرار الحصببار سببيؤديان إلببى 

 ”.مهزلة“حتالل اإلسرائيلي لألرا ي الفلسطينية محمود عباس إلى مجلس األمن الدولي، إلنهاء اال
أتبببت بعبببد العبببدوان “وقبببال بركبببة أن الزيبببارة التبببي قبببام بهبببا وفبببد مبببن حركبببة حمببباس مبببؤخرا إلبببى طهبببران 

، مشبيرا إلبى أن حمباس ”الصهيوني الكبير على قطاع وزة في تموز/ يوليو وسب/ أوسطس الما يين
 ”.المقاومة الفلسطينيةتدرز أهمية العالقات العربية واإلسالمية م  “

حشببد طاقببات األمتببين العربيببة واإلسببالمية لببدعم الق ببية “وأو بب  أن هببد  حمبباس مببن هببذه الزيببارة 
الفلسببطينية فببي هببل التهويببد الممببنها فببي القببدس، والتوسبب  االسببتيطاني الصببهيوني، واسببت الل الكيببان 

هميببة فببي مكببان أن تسببعى مببن األ“، م ببيفات أنببر ”الصببهيوني لالقتتببال الببذا يجببرا فببي الببوطن العربببي
 ”.حماس لتوحيد جهود األمة

محطبة أساسببية لتحقيببق هبذا الهببد  باعتببار أن إيببران، دولبة مركزيببة فببي “وأشبار إلببى أن زيبارة طهببران 
تريببد أن تقببوا هببذه العالقببة مبب  “أن حمبباس  إلببى، الفتببا ”جانببب الحببق الفلسببطيني إلببىالمنطقببة، تقبب  

 ”.العربية من أجل حماية المقاومة الفلسطينيةإيران وتركيا وقطر والعديد من الدول 
، مشبببيرات البببى ”فتحبببت صبببفحة جديبببدة فبببي العالقبببة مببب  إيبببران، بعبببد فتبببور سبببابق“وأكبببد أن هبببذه الزيبببارة 

جانب المقاومة الفلسطينية، وستقدم، كما  إلىتفاهمات حصلت خاللها، بحيث أن إيران ستبقى دائما “
 ”.قدمت سابقات السالح والمال للمقاومة

؛ ب برا بحبث سببل تحسبين ”طهران“األسبوع الما ي، زار وفد من قيادة حماس العاصمة اإليرانية و 
العالقات الدنائية بين الجانبين، التي ت ررت كديرا بسبب مواق  الحركبة مبن األزمبة السبورية ورفبا 

 حماس تيييد نهام بشار األسد المدعوم من قبل إيران.
 إلبى، مشبيرا ”ن تسبتين  هبذه التقبديمات للمقاومبة الفلسبطينيةوعبود جديبدة )مبن إيبران  ببي“وكش  عبن 
وهذا الدعم هو واجب األمة تجباه فلسبطين … ترحب بيا دعم عربي أو إسالمي للمقاومة“أن حماس 

 وق ية القدس?.
مشبروع “، محبذرات مبن ”نحن اآلن في فلسطين تحت حصار شديد، والعبرب يتفرجبون لألسب “وأ ا  

، وتحقيبببق المسببعى األمريكبببي الصبببهيوني 41ية وتهجيبببر أهلنببا فبببي أرا ببي لتصببفية الق بببية الفلسببطين
 ”.إلقامة دولة يهودية في فلسطين
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، مسبتدركات ببالقول ”ما يدف  حركة حماس لمد يدها لكل أبناء األمة، ومبنهم إيبران“واعتبر بركة أن هذا 
بنببا والببى جانببب نحببن لببم نجببد اسببتجابة مببن قبببل كديببر مببن الببدول العربيببة مببن أجببل الوقببو  إلببى جان“

 ”.شعبنا
جانب الشعب الفلسطيني، وعلى شعورهم  إلىوقوفهم “وشكر الممدل كالت من إيران وقطر وتركيا على 

 ”.بالمسؤولية والعمل على وق  العدوان ودعم صمود الشعب الفلسطيني
 29/20/0325، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 طاع غزةطائرات إسرائيلية تقصف موقعا لحماس جنوب ق .6

قصفت طائرات االحبتالل اإلسبرائيلي فجبر السببت، موقعبا أمنيبا تابعبا لحركبة حمباس : )د ب أ  –وزة 
 شمال ورب خانيونس جنوب قطاع وزة، حسبما أفاد تقرير إعالمي.

الفلسببطينية إنببر سببم  دوا انفجببار عنيبب  جنببوب القطبباع نجببم عببن قيببام مقبباتالت ” معببا“وقالببت وكالببة 
ببببإطالق صببباروخين علبببى األقبببل تجببباه موقببب  حطبببين التببباب  للمقاومبببة   29ا   إسبببرائيلية مبببن طبببراز 

 الفلسطينية جنوب قطاع وزة.
فيما حلق الطيران الحربي  األرواحوكشفت مصادر أمنية إن القص  لم يسفر عن وقوع إصابات في 

 في أكدر من منطقة فوق مدينة وزة ووسط القطاع.
  للمقاومة الفلسطينية في قطباع وبزة منبذ نهايبة العبدوان ويعد هذا القص  األول من نوعر تجاه أهدا

 سب/أوسطس الما ي. 09في  اإلسرائيلي
وكببببان الجببببي  اإلسببببرائيلي قببببد زعببببم صببببباح الجمعببببة سببببقوط صبببباروخ مببببن قطبببباع وببببزة فببببي المجلببببس 

 االستيطاني في النقب ال ربي.
  03/20/0325، القدس العربي، لندن

 
 ضد حماس بغزةمعاريف: "إسرائيل" تفشل استخباراتيا  .7

الرأا: نشرت صحيفة  معباري   العبريبة، الليلبة الما بية، تقريبرا موسبعا عبن الفشبل  –القدس المحتلة 
، 0220االسبببتخباراتي البببذا تواجهبببر إسبببرائيل فبببي وبببزة منبببذ االنسبببحاب اإلسبببرائيلي مبببن القطببباع عبببام 

 وخاصةت  د حركة حماس.
ورت، فبإن الفشبل يعبود فبي األسباس للخالفبات وحسب التقرير الذا أعده المحلل العسبكرا عميبر رابباب

والتنافس الكبير ببين أجهبزة األمبن المختلفبة مدبل الشباباز واالسبتخبارات وحتبى الموسباد، مبينبا أن هبذا 
 .0229الفشل والتوتر بين تلز األجهزة بدأ منذ أن اختط  الجندا جلعاد شاليط في شهر حزيران 
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زة وخلبق و ب  جديبد هنباز؛ كبان السبؤال البذا يبدور فبي وجاء في التقرير، أنر بعد االنسبحاب مبن وب
أروقببة األجهببزة األمنيببة، هببل يببتم اعتبببار القطبباع منطقببة  ليسببت محتلببة  وتنقببل صببالحيات العمببل فيهببا 
للموسبباد، لكنببر تقببرر فيمببا بعببد عببدم القيببام بببذلز نهببرا للعالقببة الوديقببة بببين مببا يحببدث فببي وببزة وال ببفة 

ا بالدرجبة األولبى علبى المخبابرات والشباباز، وتبم اسبتبعاد الموسباد مبن التي تق  المسؤولية األمنية فيهب
الصببورة، وعمببل الجببي  اإلسببرائيلي فببي قطبباع وببزة علببى جمبب  المعلومببات االسببتخبارية الالزمببة عبببر 

 المخابرات.
وأشار التقرير إلى أن المخابرات فشلت بشكل كبير في تحقيق أا تقدم في ق ية اختطا  شاليط دبم 

ة حماس على وزة، دبم ق بية األنفباق التبي ههبرت فبي السبنوات األخيبرة ووصبلت إلبى أن تبعها سيطر 
بعبببا األنفببباق تصبببل إلبببى داخبببل منببباطق إسبببرائيلية محاذيبببة ل بببزة. وببببين التقريبببر أن كبببل ذلبببز زاد مبببن 
العجبببز االسبببتخباراتي والخالفبببات الداخليبببة ببببين األجهبببزة األمنيبببة وخاصبببةت الشببباباز البببذا كبببان يرسبببل 

 لى رئاسة الوزراء، والجي  والمخابرات ينفيانها.المعلومات إ
وقبببببال التقريبببببر  إن الصبببببراعات الشخصبببببية ببببببين رؤسببببباء األجهبببببزة األمنيبببببة تزيبببببد مبببببن التبببببوتر والفشبببببل 
االسببببتخباراتي لهببببا، روببببم بعببببا اإلنجببببازات التببببي تحققببببت و ببببربت فيهببببا أهببببدا  لحمبببباس ولفصببببائل 

 ير بع ها في مناطق خارج قطاع وزة. فلسطينية أخر ، وتمت السيطرة على قوافل أسلحة أو تدم
 03/20/0325وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 

 
 من نقطة االنتهاء التي بلغتهابين فتح وحماس استئناف المصالحة نعمل على  "الجهاد": .8

، خالبد الببط ، أن حركتبر ارتبيت، باالشبتراز مب  الفصبائل «الجهاد اإلسالمي»ذكر القيادا في : وزة
من نقطة االنتهاء التبي بل تهبا، إذ قبرروا البدف  بين حركتي فت  وحماس ئنا  المصالحة األخر ، است

، «فبت »اتجاه استئنا  التحقيقات األمنية في وبزة، ب يبة الكشب  عبن منفبذا تفجيبرات منبازل قيبادات 
 باإل افة إلى  رورة وق  التراشق اإلعالمي.

رس األجهببزة األمنيببة دورهببا فببي البحببث عببن مببن األهميببة بمكببان أن تمببا«: »األخبببار»وقببال البببط  لببب
، مشبّددات، فبي «منفذا التفجيرات وتقديمهم للعدالة، وذلز حتى نمهد الطريق أمام المصبالحة مبن جديبد

الوقببت نفسببر، علببى أهميببة أن تنفببذ حكومببة التوافببق الفلسببطينية مهماتهببا تجبباه قطبباع وببزة، وتسببلم إدارة 
 المعابر.

 03/20/0325، األخبار، بيروت
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 فتح تتعهد بتصعيد المقاومة الشعبية   .9

قببال ع ببو اللجنببة المركزيببة لحركببة فببت   محمببود العببالول أن الحركببة ما ببية فببي : رام ن )فلسببطين 
 منها المقاومة الشعبية وتصعيدها في مواجهة االحتالل.

  خبببالل مسبببيرة للمقاومبببة 27/20الجمعبببة ) ]أمبببس  وأ بببا  العبببالول فبببي تصبببري  صبببحفي لبببر اليبببوم
عين فبي ترمسبعيا أن المقاومبة الشبعبية  أبوعبية نهمت من أجل تشييد نصب تذكارا للشهيد زياد الش

ستتصبباعد خببالل األيببام المقبلببة، وذلببز تزامنببا مبب  الحببراز الببدولي والمعركببة السياسببية التببي تخو ببها 
اد أبببو مؤكببدا أن مسببيرة اليببوم تببيتي تيكيببدا علببى مببنها القائببد زيبب األمببنالسببلطة الفلسببطينية فببي مجلببس 

 الفلسطينية من أالحتالل أالستيطاني.  األراعين الذا رسخر في حماية 
 29/20/0325قدس برس، 

 
 فتح بغزة: توظيف المال السياسي للنيل من وحدة الحركة لن يحقق أهدافه .01

استنكرت حركبة  فبت   فبي قطباع وبزة االجتمباع البذا جبر  فبي المجلبس التشبريعي بمدينبة وبزة، : وزة
  مقر المجلس وساحاتر مكانبا للتحبريا والبتهجم علبى البرئيس محمبود عبباس رئبيس راف ة أن يصب

 دولة فلسطين، رأس الشرعية الوطنية الفلسطينية الذا يخوا معركة الحرية واالستقالل.
وقالت فت  في بيان أصدرتر الهيئة القيادية العليا أمس:  نفاجي باجتماعات تنهم للتحريا على األخ 

رشاد الشوا الدقافي وساحة المجلس التشريعي بمدينة وبزة بموافقبة أمبن حمباس البذا الرئيس في مركز 
ادعى أنر ال يستطي  تيمين مهرجان إحياء الذكر  العاشرة الستشبهاد األخ القائبد الرمبز ياسبر عرفبات 
فببي مركببز رشبباد الشببوا وسبباحة الكتيبببة . وتسبباءلت فببت :   كيبب  اسببتطاع أمببن حركببة حمبباس أن يببؤمن 

 ولقاءات التحريا  د رئيس دولة فلسطين ! . اجتماعات
وأكببدت الهيئببة القياديببة العليببا أن  التحالفببات ومحبباوالت خلببق فببتن داخببل حركببة فببت  ستفشببل وسببتذهب 
أدراج الريبباح، ولببن تنببال مببن حركببة فببت  ووحببدتها وقيادتهببا . كمببا أكببدت أن  توهيبب  المببال السياسببي 

 للنيل من وحدة الحركة لن يحقق أهدافر .
ل البيببان:  إن حركببة فببت  بكافببة قياداتهببا وكوادرهببا وعناصببرها فببي قطبباع وببزة تعلببن وقوفهببا خلبب  وقببا

الرئيس أبو مازن المؤتمن على الدوابت الوطنية الذا يخوا معركة الحرية واالستقالل إلقامة الدولبة 
جون الفلسببببطينية المسببببتقلة ذات السببببيادة بعاصببببمتها القببببدس وعببببودة الالجئببببين وتحريببببر أسببببرانا مببببن سبببب

 االحتالل .
  03/20/0325، رام هللا، الحياة الجديدة
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 مصدر في فتح: الحراك الذي يقوده تيار دحالن في غزة ينفي رغبة حماس في المصالحة .00

يقبوده ] البذا وجبود مبا يسبمى الحبراز الفتحباوا » إن «:األخببار»لبب« فبت »قال مصدر رفي  فبي : وزة
فبي وبزة  بد البرئيس أببو مبازن، ينفبي   ت  محمبد دحبالنأنصار النائب في البرلمان الفلسطيني عن ف

وأ بببا  المصبببدر، البببذا فّ بببل عبببدم «. عبببن حمببباس روبتهبببا فبببي المصبببالحة ويعمبببق االنقسبببام أكدبببر
إذا كانببت حمبباس متمسببكة بالمصببالحة، فمببن ببباب أولببى أن تحببافه علببى البيببت »الكشبب  عببن اسببمر: 

لبببرئيس... موافقتهبببا علبببى خبببروج الفتحببباوا، وأال تعطبببي مسببباحة للم ر بببين للتطببباول علبببى شبببخ  ا
الجمباهير، للنيببل مببن شخصببية عبباس، يعنببي ر بباها عببن هببذا الحبراز، ومحاولببة منهببا لتعميببق الشببرخ 

 «.بين أبناء فت 
فببي اإلعببالن عببن أسببماء منفببذا التفجيببرات  ببد قيببادات « شببجاعة حمبباس»كببذلز شببّكز فببي مببا سببماه 

ة قبببادرة علبببى تبرئبببة ذمتهبببا بالكشببب  عبببن منبببذ لحهبببة وقبببوع التفجيبببرات، كانبببت الحركببب»، قبببائالت «فبببت »
وعّبببببر عببببن اسببببتعداد حركتببببر «. المتببببورطين، لكببببن تنّصببببلها مببببن دون دليببببل يؤكببببد تورطهببببا فببببي األمببببر

، والسماح «تفكيز حكومة الهل التي تديرها حماس في وزة»الستئنا  المصالحة، في حال ما سماه 
دارة الق ايا ا ليومية للمواطنين الفلسطينيين. ما يعني، لحكومة الوفاق ببسط سيطرتها على القطاع، وا 

 وبإشارة وا حة، أّن أفق المصالحة ال يزال بعيدات.
لم تعط مبادرة اسبتئنا  المصبالحة، التبي قادتهبا فصبائل العمبل البوطني فبي وبزة، أا « حماس»حتى 

 فة. عملها في وزة، كما علير الحال في ال« الوفاق»أهمية، لقولها إن األصل في األمر أن تواصل 
في لجنة القو  الوطنية واإلسالمية، خليل نوفل، سق  التوقعات فبي حبدوث « حماس»وخفا ممدل 

هبببذا اجتمببباع دورا لكبببّل الفصبببائل، ولبببم يعقبببد لمناقشبببة مسبببيلة »انفبببراج فبببي ملببب  المصبببالحة، قبببائالت: 
 «.المصالحة، بل جاء لمعالجة ومناقشة عدد من الق ايا، المصالحة واحدة منها

بالبدور المنبوط بهبا فبي  الحمبد ن لوع حكومبة رامبي »أّن المطلوب اآلن هو « األخبار»بوأكد نوفل ل
، مؤكدات استعداد حركتبر إلنجباز المصبالحة الوطنيبة «وزة، وأال تبقى تتعامل على أنها حكومة لشعبين

فبي القبو  « حمباس»في أقرب وقت ممكن. وعن دور الحرز الفتحاوا القبائم  بد عبباس، قبال ممدبل 
الخالفات الداخلية قائمبة منبذ زمبن، وال عالقبة لنبا بهبا، لكننبا معنيبون بفبت  القويبة، صباحبة »طنية: الو 

« حمبباس»مشببّددات علببى رفببا «. البرنبباما الببوطني، التببي كانببت تحمببل البندقيببة ألجببل تحريببر فلسببطين
ة التنهيمبات قبو »الخالفات الداخلية في أا من التنهيمات القائمبة علبى السباحة الفلسبطينية، لقولبر إّن 

 «.تعني قوة للق ية الفلسطينية وللبرناما الوطني
 03/20/0325،  األخبار، بيروت
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 "الشعبية": عدم جدية القيادة في الرد على جرائم االحتالل يوفر غطاء الستمراره بها .02

دعببببت الجبهببببة الشببببعبية لتحريببببر فلسببببطين جمبببباهير الشببببعب الفلسببببطيني وفصببببائلر : رام ن )فلسببببطين 
ة إلببببى اسبببتمرار الهبببببة الجماهيريبببة والمقاومببببة والببببرد علبببى جببببرائم االحبببتالل، باعتبارهببببا الببببرادع المقاومببب

الحقيقي إلرهاب االحتالل ومستوطنير فبي هبل حالبة ال ببابية فبي موقب  القيبادة الفلسبطينية، خاصبة 
بي بعد االجتماع األخير لها والذا لم يبتمخا عنبر قبرارات جديبة ولبم يبتم فيبر الر بوخ للمطلبب الشبع

 بوق  التنسيق األمني.
  02  نعببت فيببر محمببود عبببد ن عببدوان )27/20الجمعببة ) ]أمببس  وقالببت الجبهببة فببي بيببان لهببا اليببوم

عامات الذا استشهد في جريمة صهيونية جديدة بعد إطالق النار علير في مخيم قلنديا:  إن االنتصبار 
ب الفلسبطيني وعبدم االستعا بة عنهبا الحقيقي لبدماء الشبهيد وكبل الشبهداء يكبون بتبنبي خيبارات الشبع

بقرارات جزئية على أهميتها، لن تكون ذات جدو  طالما لم يتم القط  التام مب  المفاو بات والتنسبيق 
 األمني إلى وير رجعة . 

وأعربببت الجبهببة عببن مخاوفهببا أن يكببون قببرار القيببادة الفلسببطينية بمدابببة تبريببد لألجببواء وسببط محبباوالت 
 لعرقلة الطريق إلى التوجر لألمم المتحدة مدل المبادرة الفرنسية.لتمرير مشاري  وربية 

 29/20/0325قدس برس، 
 
 "الديمقراطية" تتحفظ على بعض فقرات مشروع قرار إنهاء االحتالل .03

: إن الجبهببة  أبببدت تحفههببا معبببد الكببريقببال األمببين العببام للجبهببة الديمقراطيببة لتحريببر فلسببطين، قببيس 
شببببروع القببببرار المقببببدم لمجلببببس األمببببن، خببببالل اجتمبببباع قيببببادة السببببلطة علببببى عببببدد مببببن الفقببببرات فببببي م
 الفلسطينية، الخميس الما ي .

وأو   أبو ليلى في تصري  صحفي، اليوم، أن أولى هذه التحفهات تمدلت ببالفقرة المتعلقبة بالقبدس، 
ن كونهبا تهببط بسبق  الموقبب  الفلسبطيني والعرببي الببذا كبان ينب بي أن يصبر علببى ت بمين القبرار بببي

 شرقي القدس بحدود الراب  من حزيران عاصمة لدولة فلسطين.
با علبى الفقبرة المتعلقبة باالسبتيطان، معلبالت ذلبز ب مبوا الفقبرة وتحبددها  وبين أن الجبهة تحفهبت أي ت
عن االستيطان وتقوي ر للتواصل الج رافي ألرا ي الدولة الفلسطينية، وهي صي ة يمكن أن تست ل 

 تبرير استمرار االستيطان فيما يسمى الكتل االستيطانية الكبر .من قبل دولة االحتالل ل
وطالببب أبببو ليلببى قيببادة السببلطة باتخبباذ قببرار حاسببم يببرفا إدخببال أا تعببديالت إ ببافية علببى مشببروع 
القببرار الببذا يمكببن أن تميعببر وتفببرغ محتببواه، محببذرتا فببي الوقببت ذاتببر مببن المنبباورات التببي تقببدم عليهببا 
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لهبا علبى المشبروع بسلسبلة مبن العمليبات التفاو بية التبي يمكبن أن تعمبل علبى الواليات المتحبدة بإدخا
 تيجيل التصويت على مشروع القرار.

 29/20/0325، فلسطين أون الين
 
 الفلسطينية في لبنان المخّيماتًا على إيجابي تنعكس طهران إلى حماس": زيارة وفد السفير" .04

دانيبة « ميمونبة»المركبزا إليبران الطريبق لعبودة « حمباس»فتحت زيارة وفد قيبادة حركبة : محمد صال 
خالبد مشبعل « الحركبة»إلى طهران، قد تف ي إلى زيارة محتملة لرئيس المكتب السياسي لب« حماس»لب

 إليران.
محمبد نصبر ومسبؤول العالقبات الدوليبة « الحركة»وقد زار الوفد، الذا  ّم ع و المكتب السياسي لب

وع الما ي، وذلز بعد تكلي  رسمي من مسبتو  عبال مبن قيبادة أسامة حمدان وسخرين، طهران األسب
 في وزة.« حماس»

البحث تناول ملفات العالقات الدنائية السياسية بين طهران »إلى أّن « السفير»وتشير مصادر مقّربة لب
 «.وحماس ومل  وزة ونتائا الحرب عليها واالستباحة اإلسرائيلية لألقصى وتهويد القدس

ت الدنائّيبة ونتائجهبا اإليجابيبة، تلفبت المصبادر االنتبباه إلبى أّن الزيبارة أرخبت هبالالت وفي ملب  العالقبا
وكوادرها وقاعدتها الشعبّية في المخّيمات، ال سّيما أنها ترافقبت مب  « حماس»من االرتياح على قيادة 

بّيبة تجباه أبو عبيدة لمواق  إيجا« كتائب القسام»العسكرا « حماس»إعالن المسؤول اإلعالمي لذراع 
 إيران، على الهواء مباشرةت.

التقارب والتنسيق بين إيران وحماس عبادا بمسبتويات متقّدمبة »ويشّدد بعا المتابعين للملّ  على أّن 
، معتبببببرين أّن «جببببدات فببببي المجبببباالت والتقببببديمات كافببببة، ال سببببيما الببببذراع العسببببكرا للحركببببة فببببي وببببزة

اطات بعيبببدة، أهمهبببا مو بببوع المقاومبببة  بببد العبببدو التفاهمبببات التبببي عقبببدت خبببالل الزيبببارة قطعبببت أشبببو »
 «.اإلسرائيلي

في المقابل، فبإن الببعا يشبير إلبى أّن هبذه الزيبارة لبم تمبّر مبرور الكبرام عنبد بعبا البدول الخليجّيبة، 
لقيببادة « العتببب السياسببي»كالسبعودّية واإلمببارات وقطببر وويرهبا التببي وّجهببت نوعببات مبن اللببوم ومببا يشببر 

يارة. كما أن هناز من يتحّدث في بعا المخّيمات الفلسبطينية فبي لبنبان عبن على هذه الز « حماس»
مبن تلبز البدول، ال سبّيما أن بع بها لبم « حمباس»نبوع مبن االسبتياء تبّل تبر قيبادة  إلىمعلومات تشير 

 يعر  بالزيارة إال عبر وسائل اإلعالم.
ر كببان مببن األف ببل تنسببيق بيّنبب« حمبباس»وتشببير المعلومببات إلببى أّن إحببد  دول الخلببيا أبل ببت قيببادة 

 الزيارة معها قبل حصولها، مبديةت انزعاجها من حصولها بهذا الشكل اإلعالمي الواس .
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إنها فبي كبّل مبا تقبوم ببر تلّببي روببات »قولها: « حماس»وبينما ينقل البعا من المخيمات عن قيادة 
يبث يتطلّبب األمبر نكبون ح»، ي بي : «شعبها وجمهورها في وزة وق يتها التبي هبي ق بية فلسبطين

أن نكون، وسبنتواجد فبي أّا مكبان، إن كبان فبي البدول الخليجّيبة أو فبي إيبران، وذلبز مبن أجبل شبعبنا 
 «.وق يتنا

يبران لبم »، بحسبب مبا ينقبل عبنهم، أّن «حماس»ويؤّكد قياديو  الصبراع مب  العبدو اإلسبرائيلي مفتبوح، وا 
، «دول الخلبيا إلبى إيبرانتتس  للجميب  مبن  يومات من اجل فلسطين والقدس، وهذه الق ية أبوابهاتقفل 

ال عدو لحماس سو  إسرائيل، وربما التقت مصبالحها ب حمباس ب مب  إيبران فبي هبذه »مشيرين إلى أّن 
سبببرائيل تسبببتبي  األقصبببى يوميبببا  اللحهبببة حبببول مجمبببل هبببذه الق بببايا، إذ إّن القبببدس تتهبببّود تبببدريجيا وا 

 «.ما حماس تناشد الدول العربية للتحرز والمبادرةوالمستوطنين خرقوا كل المحرمات ووزة مدمرة، في
سبتنعكس سببلبات « حمباس»بعبا المبراقبين يسبيلون عمبا إذا كانببت هبذه الزيبارة والحفباوة التبي لقيهببا وفبد 

علبى وجببوده فبي دول الخلببيا. لكببنهم يشبيرون إلببى أنهببا سبتنعكس إيجابيببات علببى مخيمبات لبنببان، وعلببى 
« حمببباس»ائجهبببا سبببتؤدا إلبببى ترسبببيخ الحبببوار واللقببباءات ببببين تحديبببدات، علبببى اعتببببار أّن نت« حمببباس»
 في لبنان.« حزب ن»و

 03/20/0325، السفير، بيروت
 
 إطالق نار تجاه مستوطنين شمال القدس .05

، أن مسبلحين يسبتقلون مركببة فتحبوا النبار تجباه أمبسالقدس ب وكباالت: ذكبرت مصبادر عبريبة، مسباء 
ذات المصببادر، فببإن إطببالق النببار اسببتهد  منطقببة  وحسببب مجموعببة مببن المسببتوطنين شببمال القببدس.

الممتد م  مستوطنة عوفرا إلى الشبمال مبن القبدس  92محطة الحافالت وركوب السيارات على شارع 
المنطقبة  إلىوأشارت ذات المصادر إلى أن قوات االحتالل وصلت  دون أن يبلي عن وقوع إصابات.
 وبدأت بالبحث عن المسلحين.

 03/20/0325 ،األيام، رام هللا
 
 على غزة  عميلة حاولت الوصول لكبار القادة المختفين خالل الحرب"المجد األمني":  .06

خببا : ألقببت أجهببزة أمببن المقاومببة خببالل الفتببرة األخيببرة القبببا علببى عميلببة لجهبباز األمببن  –المجببد 
 العام الصهيوني الشاباز كانت مهمتها الوصول لكبار قادة المقاومة.

وق   المجد األمني  إلى أن العميلة وصلت لمعلومات خطيرة عن قيادات كبيبرة وأشار مصدر أمني لم
فببي المقاومببة الفلسببطينية عبببر أقببارب تلببز القيببادات. ولفببت إلببى أن المعلومببات تشببير إلببى أن العميلببة 
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راقبببت زوجببات وأبنبباء وبنببات قيببادات كبيببرة، بهببد  الوصببول لمكببان اختفببائهم خببالل معركببة العصبب  
أن العميلة المذكورة كلفت من  ابط المخبابرات الصبهيوني بمتابعبة بيبوت عبائالت  الميكول. وأو  

 يعتقد أنهم أنساب لقيادات كبيرة في المقاومة، بهد  رصد أا زيارة عائلية بينهم.
وبحسببب المصببدر فقببد تمكنببت تلببز العميلببة مببن رصببد منببزل أنسبباب أحببد قيببادات المقاومببة الكبببار وقببد 

ر أدنبباء وصببولر للبيببت ومببن دببم جببر  مراقبتببر وكشبب  المكببان الببذا كببان أبل ببت  ببابط المخببابرات عنبب
يختفبببي فيبببر عبببن األنهبببار. فيمبببا سبببعت للوصبببول ألحبببد قبببادة المقاومبببة الكببببار بمحاولبببة رصبببد زوجتبببر 
واألماكن التي تتحرز إليها عساها تلتقي بزوجها الذا يستميت العدو للوصول لر. وحاولت الحصبول 

المقاومة عبر دخولها لبيتر بزعم أنها تخطبب البنهبا وأن النباس دلوهبا على معلومات عن أحد قيادات 
 على ذلز البيت.

عامبات طلبب منهبا  بابط المخبابرات السبؤال  42وتشير المعلومات إلى أن العميلة التبي يقبارب عمرهبا 
 في المنطقة عن مقاومين اختفوا من المنطقة طيلة فترة الحرب.

خببالل معركببة العصبب  المببيكول عببددات مببن النسبباء عمببيالت أدنبباء وكانببت أجهببزة أمببن المقاومببة اعتقلببت 
جمعهبببن معلومبببات عبببن مقببباومين فبببي منببباطق تواجبببدهن بطريقبببة خبيدبببة يبببتم خاللهبببا اسبببت الل الجيبببرة 

 والمعار .
هبؤالء النسببوة حسببب مصبدر تحببدث لببب المجد األمنببي  سبقطن فببي وحببل التخببابر مب  العببدو خببالل الفتببرة 

مخببابرات زيببارة أهببالي المقبباومين والت ببامن معهببم والسببؤال بطريقببة الما ببية، وطلببب مببنهن  ببابط ال
 خبيدة عن أبنائهن الذين يعملون في المقاومة.

 03/20/0325المجد األمني، 
 

 تتعرض لحملة سياسية على عدة جبهات "إسرائيل: "اإلسرائيلينائب وزير الخارجية  .07
ائيلي تساحي هن بي، إن إسرائيل تتعرا فادا أبو سعد : قال نائب وزير الخارجية اإلسر  -رام ن 

ن الفلسطينيين وخالفات لما فعلر  لحملة سياسية على عدة جبهات، بادرت إليها السلطة الفلسطينية، وا 
األردن ومصر، ليسوا مستعدين لتقديم تنازالت، وليسوا مستعدين لالعترا  باحتياجات إسرائيل 

، قرار محكمة العدل األوروبية، إذاعيةل مقابلة ووص  هن بي الذا أدلى بتصريحاتر خال األمنية.
شطب حماس من قائمة المنهمات اإلرهابية، بينر قرار ينطوا على وقاحة، محذرات من أن حماس 

 تسعى إلى االستيالء على ال فة ال ربية، مدلما فعلت في قطاع وزة.
 03/20/0325، القدس العربي، لندن
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ـــة الشـــمالّية: حـــزب .08 ـــد بالمنطق ـــات هللا قائ ـــة ترســـانته  ب ـــا مـــن ناحي ـــة عالمًي ـــة الثامن ـــل المرتب يحّت

 الصاروخّية
قال مصدر رفي  في ما ُتّسمى )قيادة المنطقة الشمالية  في الجي   زهير أندراوس: - الناصرة

 اإلسرائيلّي إّن المعركة م  حزب ن ستية، وأن إسرائيل في الطريق إلى المواجهة، على حّد تعبيره.
سرائيلّي، الذا رفا الكش  عن اسمر، زاد قائالت لصحيفة )معاري   العبرّية إّن وزاد المصدر اإل

 جي  االحتالل اإلسرائيلّي على استعداد ألّا مباوتة من الحزب، وما يمكن أن ييتي بعدها. 
جدير بالذكر أّن قائد الفيلق الشمالّي في الجي  اإلسرائيلّي، الجنرال نوعم تيفون، أّكد على أّن حزب و 

ن بات يحتل المرتبة الدامنة عالميتا، من ناحية ترسانتر الصاروخية. واقر تيفون بجاهزية حزب ن 
لخوا الحرب م  إسرائيل، وأّكد على أّن ما ُيحافه على االستقرار األمنّي المؤقت على الجبهة م  

لمواجهة العسكرية م  لبنان، هو عدم وجود روبة لد  حزب ن، وتحديدا اآلن، وفي هذه المرحلة، با
إسرائيل. الفتتا في الوقت عينر إلى أّن االستعداد قائم ومتواصل من قبل الجانب اآلخر، إذم يتلّقى 
، من بينها صواريخ ارا بب جو، وصواريخ  حزب ن األسلحة الروسّية من سورّية على نحوٍّ دابتٍّ

يجرا التعامل بجدية م  هذا الواق ، م ادة للسفن. وخُل  إلى القول إّنر في الجي  اإلسرائيلّي، 
ذا نشبت الحرب، فردنا سيكون  وتستمر عمليات التدريب وتبادل المعلومات م  الواليات المتحدة، وا 

ا، بحسب تعبيره.  وا حت
 29/20/0325، رأي اليوم، لندن

 
 تحّرض على حماس وتزعم استيالء القسام على مواد البناء لترميم األنفاق "إسرائيل" .09

أشر  الهور: في خطوة ربما يكون الهد  من ورائها استخدامها من قبل إسرائيل في أوراا  -وزة 
الدعاية  د حركة حماس، لفرا المزيد من العقوبات على قطاع وزة، التي قد تصل لحد من  
إدخال مواد البناء إلعمار األ رار، زعمت إسرائيل أن حركة حماس بدأت بترميم األنفاق الهجومية 

دود. وحسب ما أوردت اإلذاعة اإلسرائيلية نقال عن مصادرها، فإن حركة حماس شرعت على الح
 . الجر  الصامد بترميم األنفاق الحدودية التي هدمها الجي  خالل الحرب األخيرة 

وزعمت المصادر أن حماس و عت مؤخرا يدها على كميات من اإلسمنت ومواد بناء نقلت إلى 
 القطاع بهد  إعادة اإلعمار.

إلى ذلز ذكرت المصادر التي تحددت إلذاعة إسرائيل أن حركة حماس تواصل إنتاج وسائل قتالية 
روم أن محزون الصواريخ الذا تمتلكر حاليا أص ر مما كانت تمتلكر قبل الحرب بب عة سال . 
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وقالت إن حماس أجرت خالل األسابي  القليلة الما ية عشرات التجارب إلطالق الصواريخ باتجاه 
 لبحر.ا

 03/20/0325، القدس العربي، لندن
 
 فضائح جنسّية تعصف بوحدات النخبة في الجيش اإلسرائيلّي  .21

ُتش ل ف يحتان جنسيتان هذه األيام هيئة ال باط الرفيعة في الجي   زهير أندراوس: - الناصرة
خالل العدوان اإلسرائيلي. إحداهما، في فرقة وفعاتي النخبوّية التي قاتلت في وزة الصيَ  األخير 

البربرّا على قطاع وّزة، واألخر  في وحدة استخبارات رفيعة المستو ، رف ت الرقابة العسكرّية 
 اإلسرائيلّية السماح بنشر اسمها.

وبحسب وسائل اإلعالم العبرّية، فقد اعتُقل البارحَة  ابط رفي  بدرجة عقيد من سالح المخابرات 
ة اعتقاالت طالت مشبوهين بال لمانية، ومن بينهم مدير فريق اإلسرائيلّي. واعتُقل ال ابط في حمل

.  )هبوعيل بيت  تكفا ، الذا اعتُقل قبل دالدة أسابي  حين كان في سيارتر م  فتى نص  عارٍّ
وتابعت التقارير قائلةت إّنر في أعقاب اعتقال مدير المنتخب، تّم التحقيق م  الفتى الذا كان معر في 

 ين إلى فتيان سخرين أقاموا عالقات جنسية م  المدير وبال ين سخرين.السيارة، وأوصل المحقق
وينكر مدير الفريق أنم يكون قد أقام عالقات جنسّية م  الفتى نفسر، لكن ال ابط الذا اعتُقل 

 اعتر  بينر أقام عالقات جنسّية م  فتى سخر.
ن عمر الفتى الذا أقام معر أّنر لم يعر  بي المّتهم يدعيولفتت وسائل اإلعالم إلى أّن ال ابط 

، وهو عمر الموافقة على إقامة عالقات جنسية في إسرائيل، حيث قال 29عالقات جنسّية أقل من 
ال ابط إّنر حافه على ميولر الجنسية سرتا، وأّنر  بط نفسر عن إقامة عالقات جنسية م  فتيان. تم 

بط كتيبة )تسابار  في فرقة ويفعاتي تمديد اعتقالر أمس لمدة خمسة أيام. خالل ذلز، ات   أن  ا
اإلسرائيلية، ليران حجبي، أخرج إلى إجازة بعد شبهات حول قيامر بانتهاكات جنسية  د مجندة 
كانت تحت إمرتر. حسب الشبهات، خالل الحرب األخيرة أمر حجبي بحجز ورفة استجمام لر، 

لز، يشتبر حجبي بينر حاول تقبيل التقى فيها بالمجندة ونفذ انتهاكات جنسّية بحقها. ف الت عن ذ
 مجندة أخر   د روبتها.

باإل افة للشبهات حول االنتهاكات الجنسية، اتهم حجبي بيّنر خالل تولير المنصب وقعت أخطاء 
فادحة في كتيبتر، منها انتحار جنديين وحالة من التمرد تقريبتا، رفا فيها الجنود طاعة أوامر 

عنر بينر  ابط شجاع ومتمّرس في ميدان المعركة، وحهي   ابط وحدتهم. مقابل ذلز، ُيعر 
 بتقدير رؤسائر، ونفى والده في حديث إذاعّي التهمة المنسوبة البنر، واّدعى أّنها عارية عن الصحة.
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وأفادت القناة الدانية في التلفزيون اإلسرائيلّي أّن ال ابط المشبوه خرج إلجازة من الجي ، حتى 
 انونّية  ّده.استكمال اإلجراءات الق

  اإلخبارّا اإلسرائيلّي عن ُمقّربين من ال ابط المشبوه قولهم أّنر طلب منذ WALLAونقل موق  )
بداية التحقيق معر أنم يّتم فحصة في سلة فح  الكذب، عالوة على أّنر طلب من الُمحققين من 

 الشرطة العسكرّية إجراء مواجهة وجهتا لوجر م  الجندّية المشتكية.
الُمقّربون من ال ابط أّنر ما زال ينفي االتهامات المتوجهة إلير جملةت وتفصيالت، على حّد  وأ ا 

قولهم. باإل افة إلى ذلز، لفت الموق  اإلسرائيلّي إلى أّن النائب العام العسكرّا في جي  االحتالل، 
ال ابط المشبوه الئحة  قام بجم  مواد التحقيق، ومن الُمقرر أنم يتخذ قراره فيما إذا كان سُيقّدم  دّ 

 اتهام أم ال.
 29/20/0325، رأي اليوم، لندن

 
 : القوة فقط ال تحل مشكلة صواريخ غزةللمستوطنات غالف غزة رئيس المجلس اإلقليمي .20

القدس العربي: للمرة األولى منذ نحو الشهر ونص  الشهر، وللمرة الدالدة منذ انتهاء  -الناصرة 
اع وزة سقطت قذيفة هاون من وزة داخل واحدة من المستوطنات على قط  الجر  الصامد عدوان 

المحيطة ب زة، وتعتقد جهات في إسرائيل أن ذلز بمدابة اختبار نوايا لها. ونقلت اإلذاعة العبرية 
العامة عن مصدر عسكرا رفي  قولر إنر من المستبعد أن تكون تنهيمات فلسطينية تسعى المتحان 

 واسطة استئنا  إطالق الصواريخ.قدرة إسرائيل على التحمل ب
وبخال  الموق  السياسي الرسمي في إسرائيل يؤكد حاييم يالين رئيس المجلس اإلقليمي المسؤول 
عن المستوطنات المحاذية ل زة أن مدل هذه الصواريخ تذّكر بفشل الرهان على القوة المفرطة 

من يهن أن قوة الردع   يخطئفحسب. وفي حديث للقناة اإلسرائيلية العاشرة قال يالين أمس 
تحسم الحروب على يد  . وتاب   وال  وزة العسكرية هي الحل الذا يوفر الهدوء في منطقة 

. وشدد  الدبلوماسيين والسياسيين الذين يؤمنون بالسكينة واألمن بشجاعتهم في اتخاذ قرارات جريئة
 لبيد، وبعكسبرئاسة يئير   بلهناز مستق يالين الذا سيشارز في انتخابات الكنيست  من قائمة 

  الجر  الصامد  المزاعم اإلسرائيلية الرسمية، على أن إسرائيل فوتت فرصة وير اعتيادية بعد 
وعو ا عن ذلز وجدنا أنفسنا م  ساعة رملية تنذر بنشوب  لتحقيق تسوية طويلة األمد. وتاب  القول 

 . حرب جديدة
 03/20/0325، القدس العربي، لندن
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 وانخفاضه بين اليهود 48: ازدياد الفقر بين فلسطينيي مؤسسة الضمان اإلسرائيليةل تقرير .22
كش  التقرير السنوا اإلسرائيلي الرسمي للفقر، الصادر أول من أمس، : برهوم جرايسي -الناصرة 

ما يزال أ عا  نسبتر بين اليهود، في حين إن نسبة الفقر العامة بين  41أن الفقر بين فلسطينيي 
بين اليهود، وهو نتاج مباشر  %24مقابل  %02، 41، فإنها بين فلسطينيي %00ن أقل من السكا

لسياسة التمييز العنصرا التي تنتهجها الحكومات اإلسرائيلية على مد   العقود الستة الما ية، 
ويو   التقرير الصادر عن مؤسسة ال مان االجتماعي، أن الفقر بين العرب أكدر عمقا مما هو 

 يهود بتلويناتهم العرقية.بين ال
والتقرير رسمي صادر عن مؤسسة ال مان االجتماعي، بالتعاون م  دائرة اإلحصاء المركزية، عن 

، ويزعم التقرير أن الفقر في إسرائيل تراج ، روم توقعات كافة الخبراء والمتخصصين، 0223العام 
ت حكومة بنيامين نتنياهو بين الفقر من المفترا أن يرتف  في العام الما ي، بعد أن قلص

ارتفاع نسبة  إلىمخصصات اجتماعية، تشكل دخال أساسيا للعائالت الفقيرة، واستند التقرير 
المنخرطين في سوق العمل، وزيادة عدد العاملين في العائلة الواحدة، الذا ساهم بدوره في تقلي  

 نسبة الفقر.
من إجمالي  %24ن يسجلون أكدر من في صحراء النقب، الذي 41واستدنى التقرير فلسطينيي 

من إجمالي السكان، ولكنهم يسجلون أعلى نسب فقر، فحسب  %0.0، واقل من 41فلسطينيي 
، وهذا %12 إلى، وبينهم أطفالهم %92تقارير من سنوات سابقة، تصل نسبة الفقر بينهم في حدود 
رير الصادر هذا العام والذا ، في التق41االستدناء يفسر  التراج   في نسب الفقر بين فلسطينيي 

 سبقر في العام الما ي.
، إال أن اإلحصاء الرسمي يشمل فلسطينيي %29.1من إجمالي السكان  41وتبلي نسبة فلسطينيي 

، وعلى الروم من %02.4القدس المحتلة وسورا الجوالن المحتل، وبهذا تصب  نسبة العرب  رسميا  
 %37ي العائالت في إسرائيل، إال أنهم يشكلون حوالي من إجمال %20أن العائالت العربية تشكل 

من إجمالي العائالت الفقيرة، كما أنر على الروم من نسبتهم من بين السكان، فإنهم يشكلون أكدر من 
من إجمالي األطفال  %04يشكلون  41من إجمالي الفقراء، وفي حين إن أطفال فلسطينيي  41%

 ، من إجمالي األطفال في إسرائيل.%02في إسرائيل، إال أنهم يشكلون حوالي 
وفي حسابات أجرتها  ال د ، بعد قراءة تفصيلية للتقرير، يتبين أنر لو جر  احتساب عرب النقب، 

، فمدال، كانت سترتف  نسبة الفقر بين عائالت %3 إلى %0الرتفعت نسب الفقر كاملة، من 
 من إجمالي العائالت العربية. %02حوالي  إلىكما جاء في التقرير  %49.9من  41فلسطينيي 

 03/20/0325، الغد، عّمان
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 "الهافا" اإلرهابية من نشطاء جماعة 10الشرطة اإلسرائيلية تطلق سراح  .23

النار في مدرسة في حي بيت صفافا وخط  إ راممن اعتقالهم بتهمة  أيامالقدس ب األيام : بعد 
 أمس اإلسرائيليةالشرطة  أفرجت ممتلكاتهم،و شعارات معادية للعرب وتنفيذ اعتداءات على فلسطينيين 

 .اإلسرائيلية اإلرهابية الهافا   من نشطاء جماعة 22عن 
في القدس  اإلسرائيليةلوبا السمرا: أن محكمة الصل   اإلسرائيليةوقالت الناطقة بلسان الشرطة 

 نهم.م 3على  أيامعن المعتقلين العشرة م  فرا الحبس المنزلي لعدة  األفراج أمسقررت 
 03/20/0325، األيام، رام هللا

 
 ريد نتنياهو رئيسا للحكومة المقبلةتأغلبية اإلسرائيليين ال استطالع لمعاريف:  .24

أههر استطالع للرأا نشرتر صحيفة  معاري   أمس أن أولبية اإلسرائيليين  :الحياة الجديدة -رام ن 
في منصبر وتشكيل الحكومة المقبلة بعد ال تريد أن يستمر رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو 

 سذار المقبل. 29االنتخابات المزم  إجراؤها في 
من المستطلعين قالوا إنهم ال يريدون أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة  %01ووفقا لالستطالع فإن 

في استطالع  %92المقبلة. لكن هذه النسبة تشكل تراجعا قياسا باستطالعات سابقة، حيث كانت 
كانون األول الحالي. وقال  22في استطالع نشر في  %99كانون األول الحالي، و 4شر في ن

 في االستطالع الحالي إنهم يريدون أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة. 34%
إنهم يريدون رئيس حزب العمل،  %01وفي ردهم على سؤال حول من هو البديل لنتنياهو، قال 

لوا  ال أحد  من المطروحة أسماؤهم، بينما حصل رئيس حزب  البيت قا %09اسحق هرتسوغ، و
من المستطلعين، كما حصلت رئيسة حزب  الحركة ،  %22اليهودا ، نفتالي بينيت، على تيييد 

إنهم يريدون رئيس حزب  هناز مستقبل ، يائير لبيد،  %7تسيبي ليفني، على النسبة نفسها. وقال 
رئيس حزب  كوالنو ، موشير  %0بيتنا ، أفي دور ليبرمان، و لإسرائييريدون رئيس حزب   %9و

وفي حال جرت االنتخابات اليوم فإن توزيعة المقاعد في الكنيست، حسب االستطالع،  كحلون.
؛  البيت اليهودا : 02؛ حزب الليكود: 03ستكون كالتالي: حزب العمل برئاسة هرتسوغ وليفني: 

؛ 9؛ ميرتس: 9؛  يهدوت هتوراة : 1بيتنا :  إسرائيل؛  22؛  كوالنو : 22؛  هناز مستقبل : 29
 .4؛ والقائمة المنشقة عن شاس برئاسة يشاا: 4؛ شاس: 0؛ الجبهة: 9الموحدة والعربية للت يير: 

إنهم  %49من مصوتي شاس إنهم سيصوتون للقائمة برئاسة يشاا، بينما قال  %47وقال 
 سيصوتون لحزب شاس برئاسة أريير درعي.
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مقعدا في  31ا لالستطالع فإن قائمة مشتركة لحزبي الليكود و البيت اليهودا  ستحصل على ووفق
مقعدا، بينما ستحصل  09الكنيست، وقائمة مشتركة ت م لبيد وليبرمان وكحلون ستحصل على 

 مقعدا.  04قائمة مشتركة ت م هرتسوغ وليفني على 
 03/20/0325، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 غزةحرب  " في 3370" آخرين وجرح "538" ألف طفل مشـرد ومقتل "54يونسيف: " .25

قالت منهمة األمم المتحدة للطفولة )يونيس  ، في تقرير لها صدر مؤخرا، إن العمليات العسكرية 
أل  طفل،  04 اإلسرائيلية  في قطاع وزة خالل شهرا تموز وسب الما يين، أدت إلى تشريد 

 طفال. 3392ى جرح أكدر من سخرين، باإل افة إل 031ومقتل 
03/20/0325، الدستور، عّمان  

 
 عشرات اإلصابات بالرصاص الحي وباالختناق جراء قمع االحتالل مسيرات سلمية في الضفة .26

، عشرات المواطنين بالرصا  الحي واألعيرة المعدنية الم لفة أمس أصيب  وفا : مندوبو  األيام ،
  بال فة.حتالل لمسيرات سلمية انطلقت في عدة مناطق بالمطاط وباالختناق جراء قم  قوات اال

فقد أصيب تسعة مواطنين بجروح ور وا والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة في بلدة ترمسعيا، 
شمال محافهة رام ن والبيرة، أمس، خالل قم  قوات االحتالل المشاركين في إقامة نصب تذكارا 

 ستشهد فير في العاشر من الشهر الجارا.للشهيد زياد أبو عين في المكان الذا ا
كما قمعت قوات االحتالل مسيرة قرية بلعين األسبوعية، إلى ال رب من مدينة رام ن، المنددة 
قامة جدار الفصل العنصرا، ما أد  إلى إصابة مواطنين بجروح  باالستيطان ومصادرة األرا ي وا 

 والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة.
قرية انطلقت، أمس، وفاءت للشهيد زياد أبو عين، وتيكيدات على استمرار المقاومة وكانت مسيرة ال

الشعبية في وجر االحتالل وسياستر العنصرية، ورف  المشاركون فيها األعالم الفلسطينية، وصور 
طالق سراح  الشهيد أبو عين، وسط ترديد الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة االحتالل وا 

 سر ، والحرية لفلسطين.األ
من جهة أخر ، قمعت قوات االحتالل، مسيرة بلدة سلواد األسبوعية، إلى الشمال من مدينة رام ن، 
المناه ة لالستيطان ومصادرة األرا ي لصال  مستوطنة  عوفرا  المقامة على أرا ي البلدة، ما 

 هرباء عن أجزاء من القرية.أد  إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق متفاوتة، وانقطاع الك



 
 
 
 

           03ص                                     3535 العدد:    03/20/0325 سبتال التاريخ:

كما قمعت قوات االحتالل، أمس، مسيرة كفر قدوم األسبوعية، بمحافهة قلقيلية، المناه ة 
لالستيطان والمطالبة بفت  شارع القرية الرئيس الم لق منذ ما يزيد على عشر سنوات؛ ما أد  إلى 

 إصابة شاب بالرصا  الحي والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة.
صيب، أمس، العديد من المشاركين في مسيرة المعصرة األسبوعية، جنوب بيت لحم، التي كما أ

نهمتها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والتوس  االستيطاني، باالختناق جراء إطالق جنود االحتالل 
رئيس قنابل ال از المسيل للدموع باتجاه المسيرة، فيما قام مستوطن كان يمر بسيارتر على الطريق ال

 المحاذا للقرية بإطالق الرصا  باتجاه المتهاهرين، دون وقوع إصابات.
المسيرة نهمت هذا األسبوع وفاءت لدماء الشهيد  إنوقال الناشط  د االستيطان محمود زواهرة، 

 عين، واستنكارات لمصادرة األرا ي من سلطات االحتالل، ولمناسبة األعياد المجيدة. أبوالوزير زياد 
ب العشرات من المواطنين، مساء أمس، بحاالت اختناق متفاوتة، وذلز خالل مواجهات م  كما أصي

 قوات االحتالل، في بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل أطلقت الرصا  المعدني الم ل  بالمطاط وقنابل ال از 

 زلهم.المسيل للدموع بكدافة باتجاه المواطنين ومنا
03/20/0325، األيام، رام هللا  

 
 ألف مصٍل يؤدون صالة الجمعة في "األقصى" 60: مدير المسجد األقصى .27

أد  عشرات اآلال  من المواطنين صالة الجمعة في المسجد  أرناؤوط:القدس ب عبد الرؤو  
ياسات األقصى المبارز، وانطلق المصلون عقب انتهاء الصالة بمسيرة حاشدة نصرة للمسجد  د س

 اإلبعاد.
في  أمسأل  مصلٍّ أدوا صالة الجمعة  92وقال مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني أن 

حافالت نقلت مصلين من مدينتي  1األقصى، بينهم مصلين من ال فة ال ربية، حيث ح رت 
 المسجد ألداء صالة الجمعة في المسجد. إلىنابلس وجنين 

مفتي القدس والديار الفلسطينية، على أن المسجد األقصى  ومن جهتر، أكد الشيخ محمد حسين،
للمسلمين وحدهم، محذرا من محاوالت جماعات يهودية متطرفة الستخدام المسجد كورقة انتخابية في 

 االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة.
وأشار في خطبة الجمعة في المسجد األقصى إلى أن جماعات إسرائيلية تحاول استخدام القدس 

المسجد األقصى في دعاياتهم االنتخابية في محاولة لكسب المزيد من أصوات اليمين اإلسرائيلي في و 
 االنتخابات القادمة.



 
 
 
 

           05ص                                     3535 العدد:    03/20/0325 سبتال التاريخ:

صدار تصريحات يدعون من  ولفت إلى أن بعا نشطاء اليمين اإلسرائيلي شرعوا بنشر إعالنات وا 
وشدد الشيخ حسين أن  رز.خاللها النتخابهم بداعي أنهم عملوا أو اقتحموا المسجد األقصى المبا

على اإلسرائيليين أن ينهموا انتخاباتهم ودعاياتهم االنتخابية بعيدا عن المسجد األقصى المبارز 
 والقدس.

ودعا المسلمين إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى وا عماره في وجر المحاوالت اإلسرائيلية المستمرة 
التحية لطالب وطالبات العلم في المسجد األقصى ووجر في هذا الشين  للنيل من المسجد وقدسيتر.

 الذين يحرصون على التواجد في المسجد وتلقي دروس علوم القرسن والتفقر بالسيرة النبوية الشريفة.
من جهة أخر  فقد نهم المئات من نشطاء حركة )حماس  وقفة في نهاية الصالة لمناسبة ذكر  

وقد قاد الوقفة ملدمون . المناه ة لالحتالل اإلسرائيليةانطالقة الحركة حيث رددوا شعارات الحركة 
 رفعوا رايات حماس الخ راء.

03/20/0325، األيام، رام هللا  
 
 "األقصى"غزي صلوا في  200و مسيحيون من غزة يشاركون في احتفاالت الميالد في الضفة .28

ائيلي، سمحت لمائتي رام ن ب فادا أبو سعد : أكدت مصادر فلسطينية أن سلطات االحتالل اإلسر 
فلسطيني من قطاع وزة، بم ادرتر للوصول إلى القدس المحتلة، وتيدية صالة الجمعة في المسجد 

، األقصىبشكل جزئي للم ادرين باتجاه المسجد « إيرز»األقصى، فيما فتحت معبر بيت حانون 
وزة ممن هم  حيث كانت سلطات االحتالل قد سمحت قبل نحو شهرين للفلسطينيين في سكان قطاع

 فوق سن الستين عامات، بالصالة في المسجد األقصى.
كما قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، السماح لنحو سبعمائة فلسطيني، من سكان قطاع وزة من 
المسيحيين، بالوصول إلى ال فة ال ربية للمشاركة في احتفاالت أعياد الميالد، فيما سمحت في 

 ال فة ال ربية بدخول قطاع وزة لزيارة األقارب من الدرجة األولى. مقابلهم لخمسمائة من مسيحيي
03/20/0325، القدس العربي، لندن  

 
  في حي وادي الجوز في القدسواعتقاالت اشتباكات ليلية  .29

اعتقلت قوات االحتالل أربعة شبان خالل مواجهات ليلية في أكدر من منطقة بمدينة القدس : القدس
 المحتلة.

الجوز القريب من سور القدس، مواجهات اعتقلت قوات االحتالل خاللها شقيقين، وشهد حي واد 
واعتدت عليهما بال رب المبرح، كما احتجزت ستة شبان سخرين لدقائق وأخلت سبيلهم، في حين 
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دة شبان بالرصا  المعدني الم ل  بالمطاط، وتسببت قنابل ال از التي أطلقها الجنود أصيب دال
 بكدافة في إصابة عشرات المواطنين باالختناق.

وكانت قوات كبيرة من الوحدات الخاصة بجي  االحتالل تمركزت على مدخل حي وادا الجوز قبل 
قنابل الصوت وال از المدم  بكدافة  مسجد عابدين، وألقت عشرات إلىأن تقتحم الشارع المؤدا 

 أعيرة مطاطية. إلىباإل افة 
ونقل مراسل وكالة األنباء الرسمية عن شهود عيان قولهم  إن شبان الحي ألقوا الحجارة والزجاجات 

 الفاروة والمفرقعات النارية على جنود االحتالل، الذين أولقوا الشارع الرئيسي لفترة من الوقت. 
، اعتقلت قوات االحتالل طفال من حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد وفي ذات السياق

 البلدة الليلة الما ية. أحياءاألقصى، خالل مواجهات شهدتها العديد من 
03/20/0325القدس، القدس،   

 
 صحفيون ونشطاء ينظفون مستشفيات غزة .31

  وأقسام وساحات استجاب صحفيون ونشطاء شبان في مدينة رف  لدعوة تطوعية لتنهي  ور 
 مستشفى الشهيد أبو يوس  النجار في مدينة رف  جنوب قطاع وزة.

، للت لب على أزمة النهافة التي تعاني منها «مركز سمارت ميديا للخدمات اإلعالمية»وجاءت دعوة 
شركات النهافة منذ عدة أيام احتجاجات على عدم تلقيها  إ رابمستشفيات قطاع وزة بسبب 

 لية ورواتب موهفيها من قبل حكومة التوافق الوطني.مخصصاتها الما
03/20/0325الدستور، غزة،   

 
 غزة: زوارق االحتالل تستهدف الصيادين .30

فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية، صباح اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة الدقيلة باتجاه : وزة
وقال مراسل القدس  ورب قطاع وزة.عدة مراكب للصيادين قبالة سواحل منطقة السوادنية شمال 

دوت كوم، إن إطالق النار استهد  مراكب صيد ص يرة  حسكات  كانت تبحر في منطقة 
 السودانية، مشيرا إلى أن إطالق النار لم يوق  أا إصابات.

03/20/0325القدس، القدس،   
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 "إسرائيل"مسيرات أردنية ترفض استيراد الغاز من  .32

فا متهاهرون أردنيون في مسيرات عقب صالة الجمعة أمس توقي  بالدهم ر : جمال إبراهيم-عّمان
اتفاقية استيراد ال از اإلسرائيلي. وتيتي االحتجاجات في أعقاب إعالن الحكومة عن توجر توق  

مليار  20عاما، وبقيمة  20اإلسرائيلي لمدة « لوديان»بموجبر اتفاقية تزود المملكة بال از من حقل 
 يواجر معار ة شعبية وحزبية شديدة.دوالر، وهو ما 

إصرار الحكومة على إبرام الصفقة ناجم عن   وط صهيو »واعتبر المشاركون في المسيرات أن 
ذاللر واستباحة  وا عطاءهلتعزيز اقتصاد العدو  أميركية المزيد من الدعم في قهر الشعب الفلسطيني وا 
 «.مقدساتر

ابية، مسيرة أمام المسجد الحسيني عقب صالة الجمعة، ونهمت األحزاب القومية واليسارية وقو  شب
دعت مجلس النواب إلى القيام بدوره الدستورا بحجب الدقة عن الحكومة في حال أصرت على 
 توقي  االتفاقية. وكان مجلس النواب طالب الحكومة باألولبية األسبوع الما ي برفا االتفاقية.

من الممكن أن »، وشددوا على أنهم «اع التطبي  م  العدونوع من أنو »وقال المشاركون إن االتفاقية 
 «.مقابل عدم استباحة الكرامة الوطنية األسعاريتحملوا زيادة 

03/20/0325، االتحاد، أبو ظبي  
 
 ائتالف جرش للتغيير: اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني تركيع للشعب األردني .33

اعتصامات إصالحيات أمام مسجد أصحاب اليمين  أمسنّهم ائتال  جر  للت يير عقب صالة الجمعة 
 في بلدة سو  بعنوان  حكومات وسماسرة .

وأكد االئتال  في بيان لر أّن األو اع االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي سلت إليها الدولة 
 األردنية كان سببها وياب الشعب عن صن  القرار وتفّرد زمرة بيخذ ناصية الحكومة والسلطة.

عبرت تنسيقية حراز محافهة اربد في مسيرتها التي انطلقت عقب صالة الجمعة فس السياق، وفي ن
مسجد جامعة اليرموز، عن رف ها اتفاقية ال از م  العدو الصهيوني ورف ها اعتقال  أماممن  أمس

وانتهاج سياسة االعتقاالت  األسعارعن رف ها رف   أي ا. وعبرت التنسيقية باإلصالحالمطالبين 
دالث حكومات سابقة، مؤكدا  أسقطتهذه السياسيات  أن إلىومصادرة حرية الرأا، مشيرة  منيةاأل
 ستسقط هذه الحكومة. أنها

03/20/0325، السبيل، عّمان  
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 ن بسبب قصفها لمحطة كهرباء بالجّيةبدفع تعويض للبنا "إسرائيل"األمم المتحدة تطالب  .34
، تبّنبت الجمعيبة العامبة لألمبم المتحبدة، 0229بنان صبي  للمرة األولى منذ العدوان اإلسرائيلي على ل

مليببون دوالر  109،4اعتمببدت فيببر مبلببي  020/97قببرارات رقمببر  297مببن أصببل  292أمببس، بيكدريببة 
تدفعببر كتعببويا، حتببى تاريخببر، عببن األ ببرار التببي لحقببت بلبنببان  أنأميركببي يتوجببب علببى إسببرائيل 

 ئية.مباشرة بعد قصفها محطة الجية للطاقة الكهربا
وأشار مندوب لبنان الدائم لد  األمم المتحدة السفير نوا  سبالم إلبى أن المبلبي المبذكور يمدبل القيمبة 
المحسوبة والمقيسة لهذه األ رار بما يعكس الخالصات التي توصل إليها األمين العام في تقريره رقم 

A/69/313  وليبة مسبتقلة، بمبا الذا اسبتند فيبر إلبى عمبل منهمبات ومؤسسبات د 0224سب  24تاريخ
 UNEPوبرنببباما األمبببم المتحبببدة للبيئبببة  UNDPفيهبببا البنبببز البببدولي وبرنببباما األمبببم المتحبببدة اإلنمبببائي 

 .IUCNواالتحاد الدولي للحفاه على الطبيعة  FAOومنهمة األوذية والزراعة 
فبببي  ، كمبببا«البقعبببة النفطيبببة علبببى الشبببواطئ اللبنانيبببة»وجبببددت الجمعيبببة العامبببة فبببي قرارهبببا هبببذا حبببول 

السنوات الما ية، اإلقرار باآلدار البيئية واالقتصادية والصحية السبلبية التبي لحقبت بلبنبان وويبره مبن 
الدول المجاورة نتيجة قص  إسرائيل لمحطة الجية، وطالبتها بتعبويا لبنبان وهبذه البدول، علبى وجبر 

 السرعة وبشكل مالئم، عن األ رار التي تسببت بها.
بببببر تبنببببي هببببذا القببببرار إنجببببازات مهمببببات، إذ تببببم فيببببر اعتمبببباد رقببببم محببببدد كيسبببباس وأكببببد سببببالم أن لبنببببان يعت

للتعببويا، مببن خببالل طريقببة احتسبباب وا ببحة ومرتكببزة إلببى أسببس قانونيببة تيخببذ فببي عببين االعتبببار 
« االستبببببخدام السبببلبي»القيمبببة المباشبببرة وويبببر المباشبببرة لأل بببرار الناتجبببة عبببن تسبببرب البببنفط، وقبببببيمة 

Passive Use0229ين في  وء احتساب الت خم وقيمة الفائدة منذ شهر شباط ، معّدلت. 
وأو بببب  سببببالم أن القببببرار يمهّببببد الطريببببق للحصببببول علببببى تعوي ببببات إ ببببافية عببببن ال ببببرر الالحببببق 

والتلبببوث المحتمبببل للميببباه الجوفيبببة  Habitatبقطاعبببات أخبببر  )مدبببل الصبببحة والبببنهم البيئيبببة كالموئبببل 
شببملها القيمببة المببذكورة، ولكببن تمببت اإلشببارة إليهببا فببي تقببارير باإل ببافة إلببى التنببوع البحببرا  التببي لببم ت

 المنهمات الدولية والمؤسسات التي استند إليها األمين العام في تقريره.
، وأخبذه بالخالصبات البواردة فبي تقريبر «البقعبة النفطيبة»وأو   سبالم أن اعتمباد القبرار الجديبد حبول 
هو انتصار أي بات لمفهبوم العدالبة ولميدباق األمبم المتحبدة  األمين العام، ليس انتصارات للبنان وحده، بل

ومقاصببده، ومبببادق القببانون الببدولي وقواعببده، بمببا فيهببا القببانون البيئببي الببدولي. عببالوة علببى ذلببز، ففببي 
اعتمبببباد القببببرار المببببذكور تيكيببببد أي ببببات علببببى إرادة األولبيببببة السبببباحقة للمجتمبببب  الببببدولي بتحميببببل الببببدول 

يببر المشببروعة، والتببي يعتبببر القصبب  اإلسببرائيلي علببى محطببة الجيببة للطاقببة المسببؤولية عببن أفعالهببا و
مداالت وا بحات عليهبا. كمبا أن للقبرار أهميبة خاصبة، لكبون تبنيبر يبيتي ببالتزامن  0229الكهربائية العام 
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، والببذا مببن بببين أهدافببر تعزيببز و ببمان احتببرام مبببادق 0220مبب  بلببورة برنبباما التنميببة لمببا بعببد العببام 
 لدولي البيئي.القانون ا

 03/20/0325السفير، بيروت، 

 
 الواليات المتحدة حق النقض على المشروع الفلسطيني استخدام عدمالعربية تأمل في  الجامعة .35

جامعة الدول العربية، عن أملها في عدم استخدام الواليات : أعربت فادا أبو سعد  -رام ن 
لمقدم في مجلس األمن الدولي، إلنهاء االحتالل للمشروع الفلسطيني ا  الفيتو المتحدة حق النقا 

 اإلسرائيلي وفق سق  زمني محدد.
وتمنى السفير محمد صبي  مساعد األمين العام للشؤون الفلسطينية، أن ت   الواليات المتحدة 
معايير ومقاييس جديدة للخروج من هذه األزمة حتى ال تبقى لسنوات طويلة والمنطقة في حالة شديدة 

 ورة، كون المزيد من اإلحباط والييس سيؤجا ما هو موجود في المنطقة من توتر.من الخط
وذّكر صبي  بالبدائل الفلسطينية والعربية التي حددها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خالل 
االجتماع األخير لمجلس وزراء الخارجية في التاس  والعشرين من تشرين الداني/ نوفمبر الما ي، 

 م إلى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها ميداق روما الذا يقود إلى محكمة الجنايات.وهي االن ما
وبحسب المعلومات، فقد قدم الجانبان العربي والفلسطيني، كل ما يمكن من تسهيالت ومواق  
إيجابية من أجل الدف  قدما نحو عملية سالم متكاملة ناجحة تف ي إلى حل الدولتين، وبعيدة عن 

جل استقرار المنطقة التي تعاني و عا صعبا لل اية. وحث صبي  الواليات المتحدة الحروب من أ
التي تق   د االستيطان ببياناتها وتصريحاتها إلى ترجمة ذلز إلى خطوات عملية على أرا 

 الواق .

 03/20/0325، القدس العربي، لندن
 
 مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يفتتح جلساته غداً القاهرة:  .36

فادا أبو سعد : تنطلق ودات في جامعة الدول العربية أعمال الدورة الدالدة والتسعين  -رام ن 
لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية الم يفة بمشاركة الدول العربية 

 . األردن، فلسطين، لبنان، مصر الم يفة 
عد لشؤون فلسطين واألرا ي العربية المحتلة في وقال السفير محمد صبي ، األمين العام المسا 

الجامعة العربية في تصري  صحافي، إن المؤتمر سيناق  عدة ق ايا هامة على رأسها ق ية 
القدس، وما تتعرا لر من هجمة إسرائيلية تهويدية شرسة، ومحاوالت طمس هويتها العربية، 
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حية واستمرار الحفريات أسفل وحول المسجد واالعتداءات المتواصلة على المقدسات اإلسالمية والمسي
األقصى، واالقتحامات المتكررة لر من قبل المستوطنين والساسة والمتطرفين اإلسرائيليين تحت حماية 
قوات االحتالل اإلسرائيلي، ومحاوالت إسرائيل لفرا التقسيم الزمني والمكاني بالمسجد األقصى 

الم اربة وتصاعد االستيطان فيها، وفرا ال رائب المبارز، إلى جانب محاوالت هدم جسر باب 
الباههة على أهلها المقدسيين، وسحب الهويات وهدم المنازل، في محاولة تهجير قسرا لهم عن 
المدينة، واستهدا  القيادات الفلسطينية المقدسية، واتخاذ كافة الخطوات الالشرعية لمصادرة أمالز 

سكان المستوطنين فيها ع  نوة بادعاء كاذب بملكيتها.المقدسيين، وا 
وأو   صبي  أن المؤتمر سيناق  أي ا تصاعد النشاط االستيطاني اإلسرائيلي، خاصة في مدينة 
القدس المحتلة والرفا اإلسرائيلي لكافة النداءات الدولية إليقافر وما يمدلر استمراره من تحد وتدمير 

الفصل العنصرا، واستمرار إسرائيل في  ألا جهود الستئنا  المفاو ات السلمية، إلى جانب جدار
بناء الجدار ومصادرة األرا ي الفلسطينية الخاصة والعامة، واأل رار الناتجة عنر، والتداعيات 
الخطيرة لذلز على حياة المواطنين الفلسطينيين االجتماعية واالقتصادية والقانونية في ال فة ال ربية 

 س المحتلة، واأل رار الناجمة عن استمرار بناء الجدار.المحتلة بصفة عامة وخاصة في مدينة القد
، فإن المؤتمر سيتواصل على مد  خمسة أيام، ليناق  «القدس العربي»وبحسب ما علمت 

التطورات التي تشهدها الق ية الفلسطينية، واالنتهاكات الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة 
كما سيتناول المؤتمر متابعة تطورات االنتفا ة ودعمها،  العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع وزة.

وتحركات األمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا اإلطار على المستو  الدولي، لتحريز ودف  
عملية السالم ودعم الشعب الفلسطيني والق ية الفلسطينية، إلى جانب، الالجئين الفلسطينيين، وسخر 

ل العربية الم يفة، وما تقدمر الدول العربية الم يفة من خدمات تطورات أو اعهم في الدو 
لالجئين الفلسطينيين، واألو اع الخطيرة التي يتعرا لها الالجئون الفلسطينيون في سوريا، وكذلز 
أخر التطورات بشين قيام الحكومة اإلسرائيلية ببي  أمالز الالجئين الفلسطينيين والتصر  بها في 

 ة لها.عملية نهب متواصل

 03/20/0325، القدس العربي، لندن
 
 الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية لسيادةاألمم المتحدة تصوت  .37

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، وبيولبية ساحقة، اليوم السبت، مشروع قرار بعنوان : نيويورز
بما فيها القدس الشرقية، وللسكان  السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في األرا الفلسطينية المحتلة، 

 العرب في الجوالن السورا المحتل على مواردهم الطبيعية. 
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دول )إسرائيل، والواليات المتحدة، وكندا،  9دولة لصال  القرار، بينما عار تر  290وصوتت 
دول عن التصويت )استراليا، والكميرون،  7وباالو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال ، وامتنعت 

 ندوراس، وكيريباتي، ومالوا، وبنما، وبابوا وينيا الجديدة، وباراووا ، وتون ا .وه
ويعيد القرار التيكيد على الحقوق وير القابلة للتصر  للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما 

تال فها فيها األرا والمياه، ويعتر  بحقر في المطالبة بالتعويا نتيجة الست الل موارده الطبيعية وا 
أو  ياعها أو استنفادها أو تعري ها للخطر بيا شكل من األشكال بسبب التدابير وير المشروعة 

، في األرا الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس باالحتاللالتي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة 
قانون الدولي وفتو  الشرقية، من خالل بناء المستوطنات وتشييد الجدار، التي تشكل انتهاكا خطيرا لل

 محكمة العدل الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل بين تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلز القانون 

س اإلنساني الدولي، وأال تست ل الموارد الطبيعية في األرا الفلسطينية المحتلة، بما فيها القد
الشرقية، أو إتالفها أو التسبب في  ياعها أو استنفادها وعن تعري ها للخطر، وأن تتوق  عن 

 تدمير الهياكل األساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالب القرار إسرائيل بالك  عن اتخاذ أا إجراءات ت ر بالبيئة، بما في ذلز إلقاء النفايات 

 ية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.بجمي  أنواعها في األرا الفلسطين
كما اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، اليوم، وبتوافق اآلراء قرارا بعنوان 'تقديم المساعدة إلى 
الشعب الفلسطيني، ويحث القرار، في جملة أمور، الدول األع اء والمؤسسات المالية الدولية التابعة 

الحكومية الدولية والمنهمات وير الحكومية والمنهمات اإلقليمية لمنهومة األمم المتحدة والمنهمات 
على أن تقدم، بيقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب 
الفلسطيني، بالتعاون الوديق م  منهمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية 

 الرسمية.
تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيا إلى تخفي  الحالة اإلنسانية الصعبة  ويهيب بالمجتم  الدولي

التي يواجهها النساء واألطفال الفلسطينيون وأسره، والمساعدة بإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية 
المعنية وتطويرها، كما يحث الجهات المانحة الدولية ووكاالت األمم المتحدة ومؤسساتها والمنهمات 

الحكومية على أن تقدم إلى الشعب الفلسطيني بيسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة وير 
 إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاع وزة، للتصدا ألدر األزمة الحالية.

03/20/0325، القدس، القدس  
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 سياسة إبعاد المقدسيين إزاءعن قلقها  تعرببعثات االتحاد األوروبي  .38
ت بعدات االتحاد األوروبي في القدس الشرقية ورام ن ورام ن عن قلقها إزاء : أعرب األيام القدس ب 

 سياسة اإلبعاد التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي  د فلسطينيين من سكان القدس.
وقالت في بيان مشترز وصل  األيام   تشعر بعدات االتحاد األوروبي في القدس ورام ن بالقلق إزاء 

وأ افت  هذه  تشرين الداني . 32مقدسيين في  0اإلبعاد لمدة خمسة أشهر التي صدرت بحق أوامر 
 األوامر تهدد بتيجيا الو   المتوتر أصال في القدس .

والمواطنون الخمسة هم: صال  درباس ومجد دروي  من قرية العيساوية وكل من فارس أبو ونام 
 سلوان.وأكرم الشرفا من الطور وداوود ال ول من بلدة 

03/20/0325، األيام، رام هللا  
 
 "إسرائيل"يعزز الشراكة االستراتيجية مع  قانونايوقع  األميركيالرئيس  .39

باراز أوباما، الليلة الما ية، قانونا لتعزيز التعاون بين الواليات  األميركيوق  الرئيس  :واشنطن
سرائيل.  ية رئيسية للواليات المتحدة.شريكة استراتيج إسرائيل أنوجاء في القانون  المتحدة وا 

على تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجاالت منها  إعالميةوين  القانون حسب مصادر 
 الداخلي وامن الحواسيب والطاقة والمياه. واألمنتطوير أنهمة الصواريخ الدفاعية 

الطوارق من مئتي  ألوقات إسرائيلالمخّزنة في  األميركيةوسترتف  بموجب القانون قيمة الذخائر 
 مليار دوالر. 2ر122 إلىمليون دوالر 

03/20/0325، الدستور، عّمان  
 
 الفلسطيني في مجلس األمن.. وموعد التصويت لم يتحدد بعد المشروعروسيا تعلن دعمها  .41

استبعد عدد من الدبلوماسيين في األمم المتحدة، أن يجرا التصويت على : هبة القدسي -واشنطن
في وقت قريب، بينما أشارت  –الذا يطالب بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي  -القرار الفلسطيني مشروع 

 معلومات إلى احتمال أن يتم ذلز في يناير )كانون الداني  المقبل.
وأكدت دينا قعوار، سفيرة األردن لد  األمم المتحدة، أنر  لم يتقرر بعد موعد إجراء التصويت على 

جلس األمن . وأشار عدد من الدبلوماسيين أن  المشاورات ال تزال مستمرة، مشروع القرار داخل م
ومن وير المرج  التوصل إلى مرحلة التصويت على مشروع القرار الذا ين  على انسحاب 

، خالل األيام القادمة، م  تباين مواق  الدول 0229إسرائيل من األرا ي الفلسطينية بحلول عام 
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ن القرار، واإلصرار الفلسطيني على و   جدول زمني إلنهاء األع اء في مجلس األمن م
 االحتالل، وم  ال  وط األميركية التي ترفا الصي ة الحالية للقرار .

وقال وزير الخارجية الروسي إن  بالده تدعم المشروع الفلسطيني الذا يطالب بإنهاء االحتالل 
مجلس األمن بتحمل المسؤولية إلنهاء النزاع اإلسرائيلي لألرا ي الفلسطينية وطالب الدول األع اء ب

 في منطقة الشرق األوسط .
وقال مندوب روسيا الدائم لد  األمم المتحدة، فيتالي تشوريكين، للصحافيين، أمس، إن  موسكو 
مستعدة للتصويت بالموافقة على مشروع القرار ، مشيرا أن  موعد طرح مشروع القرار للتصويت في 

د بعد . وأشار السفير الروسي إلى أن  بالده تر  الن  المقدم )جيدا  وأن مجلس األمن لم يتحد
روسيا اقترحت منذ سنوات عقد مؤتمر في موسكو بمشاركة الفلسطينيين واإلسرائيليين لبحث سبل 
حل الصراع . وأو   أن  فرنسا تدعم اآلن فكرة الدعوة لمؤتمر دولي والحاجة الملحة لهذا 

 االجتماع .
فاد السفير الفلسطيني في موسكو، فائد مصطفى، بين كبير المفاو ين الفلسطينيين، من جهتر أ

صائب عريقات، سيزور موسكو مطل  األسبوع المقبل إلجراء مباحدات م  وزير الخارجية الروسي 
 سيروي الفرو .

03/20/0325، الشرق األوسط، لندن  
 
 إلسرائيليأميركي إلنهاء االحتالل ا مشروعأفكار : دبلوماسي عربي .40

أكدت واشنطن أنها لن تؤيد مشروع القرار الذا قدمر :  الحياة ، أ   ب -واشنطن، نيويورز 
الفلسطينيون إلى مجلس األمن في شين إنهاء االحتالل اإلسرائيلي. وير أن ديبلوماسيات عربيات قال إن 

الجارية ، مكررات أن  تقديم  للواليات المتحدة  أفكار مشروع ، واألميركيون  جزء من المشاورات المكدفة
 المشروع الفلسطيني رسميات إلى مجلس األمن ال يعني أنر سيطرح على التصويت سريعات . 

03/20/0325، الحياة، لندن  
 
 غزة قطاع فقط من أموال إعادة إعمار %0وصول  :فلسطينيونو  مسؤولون دوليون .42

أنر لم يتم تحويل سو  ادنين في المئة  أو   مسؤولون فلسطينيون ودوليون وسخرون، اليوم،: رويترز
مليار دوالر، للمساعدة في إعادة إعمار  0.4من األموال التي تعهد بها مانحون قبل شهرين والبال ة 

 قطاع وزة بعد الحرب اإلسرائيلية األخير.
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ئة وقال مدير العمليات في وكالة  األونروا  في وزة روبرت تيرنر  تلقينا تمويالت وتعهدات بنحو م
مليون دوالر ألوراا اإليواء واإلصالح... سينفد هذا المال إلى حد كبير في كانون األول المقبل، 

مليون دوالر وستنفد مواردنا في  902لدينا نق  )في التمويالت الالزمة لإليواء والمنازل  بقيمة 
 أقسى أوقات الشتاء. 

شهر أن الدول العربية لم تدف  شيئات حتى وكان وزير اإلسكان الفلسطيني مفيد الحساينة أعلن هذا ال
 اآلن، وأن األوروبيين دفعوا ب عة ماليين.

ووص  مؤتمر المانحين، الذا ُعقد في القاهرة، بالناج  إذ تعهدت قطر بتقديم مليار دوالر 
مليون  912مليون دوالر بينما وعدت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي معات بتقديم  022والسعودية 

 دوالر في صورة مساعدات مختلفة.
03/20/0325، السفير، بيروت  

 
 خصومها إضعاففشال في  األكثر "إسرائيل": إي" أيسي " .43

بالتعاون م   ويكيليكس ، تنشر  األخبار  تقريرات سريات لوكالة االستخبارات المركزية األميركية بعنوان 
 مكافحة التمّرد .   جعل عمليات االستهدا  العالية القيمة أداةت فعالة في

في التسريب الجديد لمنهمة  ويكيليكس  ُأفرج عن دراسة سرّية أعّدها باحدو وكالة االستخبارات 
أداة فعالة في  إلىالمركزية األميركية، تعنى بتحويل ما تسّمير  عمليات االستهدا  العالية القيمة  

 مكافحة التمّرد.
 د قيادات  حماس  وباقي  0220و 0222بين عامي  ةاإلسرائيليتورد الدراسة مدال االوتياالت 

وعّززت الدعم الشعبي للقادة  اإلرهابيةفصائل المقاومة الفلسطينية، التي قّوت اللحمة بين المنهمات 
  .إا أاالمتشددين، على حد تعبير محللي الب سي 

 
 اإلسرائيليون هم األكثر فشالً 
وعملياتها الخارجية، اللذين يحهيان بالدعاية  اإلسرائيليةاالستخبارات  أداءمن الالفت في الدراسة أّن 

وكالم السياسيين، وحتى في سينما هوليوود، كانا في ذيل القائمة  األميركي اإلعالموالتبجيل في 
 عندما قّوم التقرير السّرا مجموعة من حمالت  االستهدا   حول العالم. 

. الجنوبي، في البيرو وكولومبيا األميركين النموذج النموذج األنج ، بالنسبة إلى تقرير الوكالة، كا
، في كّل مراحلها، فاشلة باإلجمال، أو وّلدت نتائا عكسية اإلسرائيليةفي المقابل، كانت االوتياالت 
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كفت   -أ ّرت بيمن الكيان الصهيوني؛ أكانت  د الحركات الفلسطينية العلمانية في السبعينيات 
 م  ّد حماس وحزب ن في التسعينيات. أ -والجبهة الشعبية وويرها 

لم تكن ناجحة بحسب معهم معايير الدراسة؛ والمؤلفون يشيرون مدالت  اإلسرائيليةبراما االوتياالت 
حد كبير على  إلىأن منهمة كب فت   في السبعينيات، تملز بنية قيادة بال ة المركزية وتعتمد  إلى

ر اوتياالت مصممة بذكاء، وير أّن الكدير من عمليات عب إ عافهاشخصيات القادة، كان باإلمكان 
الب موساد  الخارجية  دها كان فاشالت، ومعهمها استهد  كوادر وير ذوا شين أو ال عالقة لهم 

هكذا يقول  –حرجات ومشاكل  إلسرائيلأجانب، وسبب  أبرياءبالصراع العسكرا، وبع ها نال من 
 تقرير االستخبارات المركزية األميركية.

29/20/0325، األخبار، بيروت  
 
يران.. .44  جدي هذه المرة التقارب حماس وا 

 عدنان أبو عامر
، بتوجير أبو عبيدة الناطق 24/20جاءت مفاجية مهرجان حماس في ذكر  انطالقتها في وزة يوم 

مدادها بالصواريخ، والقذائ   باسم كتائب القسام شكرات إليران، لدعمها حماس بالمال والسالح، وا 
  ادة للدبابات.الم
 

 عودة الدعم
، ترأسر 1/20شكر حماس إليران سبقر زيارة رفيعة المستو  قام بها وفد قيادا منها إلى طهران يوم 

محمد نصر ع و المكتب السياسي، وأسامة حمدان مسئول العالقات الدولية، وماهر عبيد وجمال 
علي الريجاني رئيس مجلس عيسى، وخالد القدومي ممدل حماس في طهران، والتقى الوفد م  

 الشور  اإليراني، في محاولة الستئنا  الدعم المالي والعسكرا اإليراني للحركة.
الزيارة بالمدمرة، وأن العالقة بين الجانبين أف ل مما يتصوره الكديرون،  20/20حمدان وص  يوم 

 عامات. 04وجاءت لتعزيز العالقات الممتدة بينهما منذ 
د باتصال م   المونيتور  أن  حماس معنية بتعزيز عالقاتها م  إيران، لتجاوز وأكد نصر رئيس الوف

 الهرو  الحساسة والدقيقة التي تمر بها المنطقة لخدمة الق ية الفلسطينية .
العتبار الزيارة صفحة جديدة بين الطرفين، ألنها حسمت  1/20وهو ما دف  أوساطات إيرانية يوم 

يران.  معهم خالفات حماس وا 
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لقدومي، قال  للمونيتور  أن  الزيارة إيجابية، واللقاءات م  اإليرانيين دافئة، فحماس معنية بالدور ا
اإليراني كدولة محورية في المنطقة، ولديها باع طويل في دعم المقاومة، وحماس ليست معنية 

وبين  بالكش  عن سلية وتفاصيل الدعم الذا تتلقاه من أا جهة، أو عن طبيعة العالقة بينها
 األطرا  التي تتعامل معها .

مسئول كبير في حماس من الخارج، أخفى اسمر، قال  للمونيتور  أن  حماس تدرز أن إيران تعي  
حصارات اقتصاديات قاسيات، ونفقاتها المالية هائلة في دول مجاورة، وقد ال تكون سمالنا كبيرة بعودة الدعم 

العسكرا للحركة قد ال يت رر كديرات، وهذا قد يكفينا  المالي بسخاء كما كان سابقات، لكن الدعم
 كمرحلة أولى .

أحمد يوس ، المستشار السياسي إلسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المستقيلة، قال  للمونيتور  أن 
 حماس تسعى لتحسين عالقاتها م  إيران في هل الحصار والعزلة المفرو ة عليها، مما يتطلب 

تها وحصارها، وتكون حا رة في المشهد السياسي اإلقليمي، بمصالحتها م  من الحركة اختراق عزل
 إيران .

ع و سابق بمجلس الشور  اإليراني قال  للمونيتور  راف ات كش  هويتر  أن زيارة حماس إليران 
بهذا المستو  الرفي ، وشكر كتائب القسام لطهران على المأل أمام الماليين، بالتيكيد ليس مجانيات، 

ن  ما بدمن حصلت علير حماس من إيران .وا 
يران،  وأ ا  في حوار هاتفي من طهران:  يبقى السؤال الذا ال يمتلز أحد إجابة علير إال حماس وا 
هل أن زيارة الحركة لطهران، دم شكرها لها، سبقر بدء تحويل المساعدات المالية، أم أنر كان شرطات 

 يلة حتى يتم التيكد من إجابة هذا السؤال .إيرانيات الستئنافها، متوقعات مرور أيام قل
 

 الردود اإلقليمية
يران أدار ردود فعل داخلية في الحركة، انتقل لشبكات التواصل  كان الفتات أن تقارب حماس وا 
االجتماعي، بين مؤيد ومعارا، وشهد نقاشات حادة بين أنصار حماس الذين يتهمون طهران بقتل 

عبروا عن حاجتهم للعودة إلى إيران أمالت بتجدد الدعم المالي السوريين والعراقيين، وسخرين 
 والعسكرا.

لكن المدير في التقارب اإليراني م  حماس تزامنر م  هجوم قاسي شنر الرئيس السورا بشار األسد 
وانحيازها لإلخوان المسلمين على  ، واتهمها بالتورط في األحداث السورية،20/20على الحركة يوم 

 حساب سوريا.
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وهو ما قوبل بنفي من حماس على لسان سامي أبو زهرا الناطق باسمها، وأكد  للمونيتور  أن 
 الحركة لم تتدخل في الشين السورا، وخرجت من هناز كي ال تحسب لصال  طر   د سخر، وما 

 نقل عن األسد ليس صحيحات، روم أن حماس استفادت من وجودها في سوريا .
أّن زيارة وفد حماس إليران، ال تعني ت يير  22/20لحماس أكد يوم  رأفت مّرة المسئول السياسي

سياستها، أو تراج  مواقفها من ق ايا المنطقة، أو أخطيت وتعتذر عن موق ، قاصدات الموق  من 
 سوريا.

إن عالقات حماس م   22/20فيما أشار صالح البردويل، مسئول حماس اإلعالمي في وزة يوم 
أا طر  سخر، فحماس ال تدخل في إطار تحالفات، وزيارتها إليران طهران، ليست على حساب 

قائمة على أساس المصال  المشتركة بينهما، والحركة ال تشعر أنها أخطيت بحق أحد، وأبدت موقفتا 
 محايدتا من أحداث سوريا، ونحن لم نخطئ بحقها.

يران، فقد ذكرت وكالة أن باء محلية في وزة مقربة من السعودية أي ات لم تصمت إزاء تقارب حماس وا 
أن اتصاالت جر  بين جهاز المخابرات السعودا وقيادة حماس، عبرت فير  20/20حماس يوم 

الرياا عن و بها من التقارب من طهران، ودعتها لوق  التواصل معها، مقابل أن تمارس 
لير، واعدة   وطا كبيرة لرف  الحصار عن وزة، وأن حماس استقبلت الطلب السعودا دون الرد ع

 بدراستر.
مسئول بارز في حماس رفا كش  هويتر أكد  للمونيتور   عدم حصول االتصال السعودا 
بالحركة، وعدم دقة ما أشي  عن و ب أحد من دول اإلقليم بسبب تقارب حماس م  إيران، فالكل 

 طهران .يعلم أن حماس قراراتها مستقلة، ولن تعادا أحدات من دول المنطقة بسبب عودتها إلى 
 

 زيارة مشعل
 تعتبر زيارة وفد حماس إليران، تمهيدات لزيارة خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي، التي تيخرت كديرات.

القدومي أو    للمونيتور  أن  إيران ال تعارا الزيارة، لكنها تيخذ سياقها الطبيعي في الترتيبات، 
مقدمتهم مرشد الدورة اإليرانية خامنئي،  وسيلتقي مشعل حينها كبار المسؤولين اإليرانيين، وفي

 والرئيس روحاني .
فيما اكتفى مشعل في حواره األخير م   المونيتور  بالقول أن  زيارتر إليران ستكون  من ترتيباتها 
الطبيعّية، روم أنر ال توجد قطيعة بيننا، ولدينا تاريخ طويل في العالقات، وتلّقينا دعمات منها عبر 

 سنوات طويلة .
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أنباءت عن زيارة قريبة لمشعل إلى طهران، لكنر أكد أن حماس لن تعلن  20/20حمدان لم ين  يوم 
عن موعدها المحدد بدقة العتبارات أمنية بالدرجة األولى، وحين تتم الزيارة ُيعلن عنها كما جرت 

 العادة.
يران، ر  أخيرات.. بما تختل  عن من الوا   أننا أمام صفحة جديدة في العالقات بين حماس وا 

محاوالت إصالح سابقة، روم أن أمام حماس عقبات كبيرة، معهمها إقليمية، وقد ت ي  لخصوماتها 
دوال جديدة ليست على ود م  إيران، فهل تحصد الحركة أرباح هذه الزيارة باليمين دون أن تدف  

 خسائر باليسار 
23/20/0325المونيتور،   

 
 السكوت عن حصار غزة لماذا؟ .45

فيقمنير ش  
جي  الكيان  إنر ألمر وير قابل للتصديق أن ُيشّدد الحصار على قطاع وزة من الجانب المصرا،

الصهيوني. وهو انتصار لم يتحقق من خالل الصمود والدعم السياسي العربي واإلسالمي وبعا 
نما تحقق في ميدان المواجهة على األرا، حيث فّرت الق وات الدولي، كما كان الحال في السابق، وا 

الصهيونية المهاِجمة بعدما قوتلت من نفق إلى نفق ومن بيت إلى بيت، ف الت عن فعل الصواريخ 
 التي  ربت في العمق ولم تتوق  إال بعد وق  إطالق النار.

م بع ها  تسرّبت في األسابي  األخيرة معلومات تناقلتها صح  الكيان وبعا القنوات الف ائية، وُدعِّ
وات العدو حوالي أل  وخمسمائة، من بينهم خمسمائة أصيبوا بيعطال دائمة. بالفيديو، بين جرحى ق

األمر الذا يكش  أن المعركة الميدانية على األرا كانت طاحنة، وأن خسارة قوات العدو كانت 
 أكبر بكدير مما أُعلن عنر حتى من جانب المقاومة.

ي للمقاومة والشعب أن تختصر عربي رسم –كان ُيفترا بهذه النتائا لو ترافقت م  دعم مصرا 
يومات. وكان ُيفترا بين يتهاو  نتنياهو وحكومتر  02الحرب إلى أقل من أسبوعين ال أن تمتد إلى 

أر ات ويخ عا لشروط المقاومة وتنفيذها فورات. أما لو رافقت الحرب على قطاع وزة انتفا ة شاملة 
و حماس  و الجهاد  و الجبهة الشعبية ،  في ال فة والقدس وتحت مهلة وحدة وطنية تتقدمها  فت  

رأا عام عالمي كانا متوفرّين ،  –رأا عام عالمي )إسالمي  –إسالمي  –عربي  –وبدعم مصرا 
ال طر نتنياهو وحكومتر االنسحاب إلى ما وراء الجدار دون أن ُيقبل منهما، إال م  القدس وكامل 

 ، وبال قيد أو شرط.2799أرا ي 
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نما نتاج قراءة دقيقة لميزان القو  على مختل  هذان االفترا ان ل يسا نتاج أمنيات وروبات، وا 
المستويات، وذلز إذا تعزز ميزان القو  باالنتصار العسكرا الميداني والصمود الشعبي في قطاع 

 وزة، كما بانتفا ة شاملة في ال فة ال ربية والقدس وبوحدة في الموق  الرسمي العربي.
الفرصة ال ائعة؛ ألن هناز من سيعترا عليها، ولهذا ال حاجة للخوا  ال مجال لمناقشة هذه

فيها. ومن دم، وهذا هو األهم، ألن المو وع الملتهب الذا يجب أن يُركز علير اآلن ويكون مو   
خال  أو اتفاق، إنما هو استمرار حصار قطاع وزة بيشد مما كان علير، في معبر رف  قبل حرب 

 .0224تموز/سب 
تسقط فورات حجة الذين يعتبرون فت  معبر رف  أمام األفراد، بمن فيهم الجرحى والمر ى يجب أن 

والطلبة وتحت اإلشرا  المصرا المباشر والصارم، يمكن أن يتسبب بيا  رر أمني على مصر. 
كما أن فتحر باتجاه دخول مواد البناء إلعمار القطاع قد يكون سببات أل رار تمّس األمن القومي 

 .المصرا
فالسؤال م  ذلز لماذا استمر الحصار واشتّد أكدر مما كان علير في األشهر التي سبقت الحرب ما 

  ولماذا ذهبت أدراج الرياح مقررات مؤتمر المانحين 0224وتموز/يوليو  0223بين تموز/ يوليو 
او ات وير إلعادة إعمار قطاع وزة  وقد ُعقد في القاهرة وقبلر وبعده جمدت الرعاية المصرية للمف
 المباشرة التي توق  إطالق النار، شريطة تحقيقها لمطلب فز الحصار وشروط أخر . 

أعلن الرئيس المصرا عبد الفتاح السيسي في خطابر أمام المؤتمر المذكور أعاله أن إعادة اإلعمار 
الكاملة  تعتمد على محورين: األول تهدئة دائمة والداني تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية سلطتها

 على قطاع وزة. 
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد لقاء الرئيس المصرا أمام مجلس الجامعة العربية: أن 
ال مصالحة فلسطينية إال على أساس دالدة شروط: األول قرار فلسطيني واحد للحرب والسلم، الداني 

 سالح فلسطيني واحد، والدالث سلطة واحدة على كامل قطاع وزة.
هذه الشروط المصرية إلعمار قطاع وزة، والفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية تتوجر 
أصالت إلى، أو تستهد  فورات، سالح المقاومة وأنفاقها في قطاع وزة. وهي شروط ال يمكن أن تقبل 

المية بها فصائل المقاومة وال الشعب في القطاع أو الشعب الفلسطيني والشعوب العربية واإلس
جراءات أمنها وسريتها ال تتعلق  بعامة. فسالح المقاومة وأنفاقها وصواريخها ومصان  أسلحتها وا 
بحماس وحدها، وال بمسيلة بسط سلطة حكومة محمود عباس على قطاع وزة في كل المجاالت، 

 شريطة أال تقترب من السالح واألنفاق والصواريخ وما يتعلق بها من إجراءات أمنية وسرية.
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ما أروع أن يتقدم أحد ويقول إن الشروط التي طرحها الرئيسان المصرا والفلسطيني ال تمّس سالح 
 –المقاومة وتبعاتر. ولكن لألس  ال أحد قال بذلز أو داف  عن الموقفين الرسميين المصرا 

 .الفلسطيني، معتبرات بين هناز تجنيات في تفسير هذه الشروط فهما ال يستهدفان سالح المقاومة
ولكن الشكل وير القابل للتصديق أكدر من استمرار حصار وزة حتى اآلن، ييتي من الذين يمرون 
عن تلز الشروط التي تمّس سالح المقاومة مرور الكرام، وكينها ال تعني شيئات لهم، فيما يعلنون أنهم 

 م  المقاومة في قطاع وزة، ويمجدون انتصارها في الحرب.
كر السياسة في أعلى صورهما. ويصب  استمرار الحصار من خالل هنا يتجلى مكر الخطاب وم

معبر رف  أمرات واقعات عاديات ال يستحق أن يدار بقوة، فيما كاردة إنسانية وسياسية واجتماعية وأخالقية 
تق  بسببر على مليون ونص  المليون إنسان من سكان قطاع وزة. فمائة يوم من حصار خانق 

ر األدوية ومواد البناء ويصيب سال  المر ى والجرحى والطلبة، ال يصب  يمّس تنقل األفراد وعبو 
 ق ية الق ايا بالنسبة إلى الجانب اإلنساني، إن لم يكن من جانب استهدافر لسالح المقاومة.

المشكلة في هذا الحصار أنر لن ُيكتب لر تحقيق هدفر المتعلق بسالح المقاومة، ألنر سيدف  األمور 
ب م  الكيان الصهيوني عندما يصل الت ييق إلى المستو  الذا ال يحتمل. فالمائة إلى تجّدد الحر 

يوم الدانية أو الدالدة لن تكون كالمائة يوم األولى التي مّرت منذ و عت الحرب أوزارها. والحجة هنا 
متوفرة بسبب استمرار الحصار الصهيوني كذلز، وقد ُأ يَ  إلير حصار مندوب أمين عام األمم 

تحدة السيد روبرت سرا الذا و   برنامجات لدخول مواد اإلعمار، كما اإلعمار ت ّمن شروطات الم
أسوأ من التي يمكن لنتنياهو أن ُيفكر فيها، )واألنكى ادعاؤه أنر عر ها على السلطة الفلسطينية 

ب ووافقت عليها، أو على أحد المتنفذين من وراء ههرها . فالسيد روبرت سرا عدو مف وح للشع
الفلسطيني؛ لهذا يجب أن ُتمارس ال  وط، وُتمارس الوساطات، ويتدخل الناصحون لُيفت  معبر رف  

 أمام األفراد والب ائ  ومواد البناء. فالمطلوب هنا  العنب وليس مقاتلة الناطور . 
 فالو   في قطاع وزة ال ُيطاق. وال يجب أن ُيسكت علير.

29/20/0325، "02موقع "عربي   
 
 السياسية جراء رفع حماس من قائمة اإلرهاب األوربية المكاسب .46

 د. رائد أبو داير
ال يمكن إوفال الهر  السياسي الذا يحيط بتوقيت قرار محكمة العدل األوربية برف  حماس عن 
قوائم اإلرهاب، حيث أن لهذا القرار في هذا التوقيت اإلقليمي والدولي دالالتر السياسية ذات األبعاد 

التي قد تشكل تحوالت يزعا األطرا  ذات العالقة بالحركة من جهة والبعد الجيوسياسي المتعددة و 
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للق ية الفلسطينية من جهة أخر ؛ بدءات من السلطة الفلسطينية المتمدلة برأسها الرئيس عباس 
وحركة فت  من خلفة باعتبار القرار إفشاالت لكل محاوالتر عزل حماس عن محاورها المحلية والعربية 

 والدولية؛ وانتهاءت بمحاور اإلقليم التي قد تجد نفسها ملزمة بالتعامل م  حماس. اإلقليميةو 
في محاولة بسيطة الستقراء موق  األطرا  اإلقليمية والدولية نجد أن هذا القرار روم أنر ال يشكل 

د لتحوالت هامة إال أنر ذلز يمهّ   -ولو في المرحلة الحالية  -قوة ملزمة لالتحاد األوروبي للعمل بر 
أمام حركة حماس من شينها أن تمكن الحركة من تجاوز حالة العزلة التي يفر ها عليها العالم، 

 ، ويمكننا إجمال بعا المكاسب السياسية بما يلي:التنهيميةويمكّنها من التواجد الدولي بصفتها 
ماس وباقي فصائل ال شز أن حركة ح فلسطينيًا )على صعيد حماس والمقاومة الفلسطينية(: •

المقاومة الفلسطينية هم األكدر استفادة من هذا القرار باعتبار أن العمل بر سيمكن حماس باعتبارها 
استفادة أن تنتقل إلى مرب  التيدير الدولي تحت مهلة شرعيتها التي فر تها على المجتم   األكدر

والشعوب العربية واإلسالمية  الدولي بدماء الشهداء، وكذلز باحت ان جماهير الشعب الفلسطيني
 للمقاومة.

يشكل هذا القرار  ربة للرئاسة الفلسطينية حيث أن هذا القرار  فلسطينيًا )على صعيد أبو مازن(: •
يؤكد على الشرعية السياسية لحركة حماس وهذا ُيعد تجاوزات للشرعية المنفردة التي يحاول عباس 

ألوربي أن ما قامت بر حركة حماس من فوزها باالنتخابات تكريسها، كما أنر ييتي في إطار اإلقرار ا
 الرئاسية مرورات بخطوات الحسم حتى يومنا هذا إنما ييتي في إطار حماية الق ية الفلسطينية.

روم حالة التعبئة ال ووائية والهمجية التي يمارسها اإلعالم المصرا تجاه حماس وصوالت  مصريًا: •
ار المحاكم المصرية، فإنر جاء ليشكل صفعة لر حيث أن قرارها و عت إلى اعتبارها إرهابية وفق قر 

اإلعالم المصرا محل تشكيز، وقد يساعد هذا القرار قدرة حماس رف  دعاو  حقيقية  د اإلعالم 
 المصرا مؤسسات وأفراد.

ى سيساعد هذا القرار أن يكون قوة دافعة للدول التي تساعد حماس مدل قطر، وسيعمل عل خليجيًا: •
أن تحدث حراكات مهمات تجاه حماس من دول تروب بدعم حماس مدل البحرين والكويت وسلطنة 
ُعمان، كما أنر سيزيد من حالة اإلحباط عند دولة لم تنج  حتى اللحهة في كسر شوكة حماس 

 بعمقيها الفلسطيني والدولي.
ي تقودها حماس حتى حكومة روم الدعم السياسي والمالي المقدم من قبل تركيا ل زة والت تركيًا: •

التوافق، إال أن مدل هذا القرار سيساعد تركيا على أن تكون ههيرات أكدر فاعلية لحركة حماس في 
 المحافل الدولية من حيث الدفاع عنها باعتبارها جزءات هامات واستراتيجيات لمستقبل الق ية الفلسطينية.
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يران  إيرانيًا: • خاصة بعد الزيارة التي قامت بها الحركة مؤخرات روم عودة العالقات بين حماس وا 
لطهران، إال أن القرار سيعطي الشرعية لما قامت بر وربما ستقوم إيران تجاه الق ية الفلسطينية من 

 يمكن.خالل تقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية دون شرط والمتمدلة بحركة حماس كرأس حربر ال 
بية على القرار ال ينفي أنها تدرز أا من وقت م ى أن حماس إّن تحفه المفو ية األور  أوربيًا: •

أصبحت محل اهتمام الشعوب العربية واإلسالمية، وأن أوروبا ربما يكون الخطي االستراتيجي الذا 
ارتكبتر تجاه الق ية الفلسطينية هو محاولتها تجاوز حماس من خالل و عها على قوائم اإلرهاب، 

إلى أن تكون هناز مراجعات تجاه حماس  -ة قد ال تكون عاجلة ولكن في خطو  -وهذا سيدفعها 
وستكون مخرجاتها في صال  الق ية الفلسطينية وحماية المقاومة الفلسطينية انطالقات من مشروعية 

 قوة حماس الوطنية والسياسية.
حماس على بالروم أن هذا القرار صادر عن محكمة العدل األوربية يمكننا القول أن قدرة  أمريكيًا: •

االلتفا  على الحصار المفروا عليها فلسطينيات برعاية أمريكية مباشرة سيؤدر ولو في مرحلة قادمة 
على مل  السياسة الخارجية األمريكية تجاه الق ية الفلسطينية باتجاه ت ير أولوياتها في التعامل م  

 .األوروبيلفلسطيني برسم القرار أطرا  الصراع باعتبار أن حماس الالعب األكدر تيديرات في المشهد ا
ن كان وير ملزمات مرور الكرام،  إن هذا القرار يوجب على حركة حماس أن ال تمر على هذا القرار وا 
ولكن عليها أن تقرأه بمعناه االستشرافي نحو أن تكون طرفات قويات في معادلة الصراع ومحددات مهمات في 

التي عجزت عن محاربة الفكر الوسطي في المنطقة،  اإلقليم خاصة في هل تيزم األنهمة العربية
وكذلز في هل استعادة الحركة لجزء كبير من عمقها اإلقليمي شعبيات ورسميات، وفي هل  ع  
السلطة الفلسطينية وتزايد قوة الحركة جماهيريات وتنهيميات روم حالة الحصار التي تعيشر م  أبناء 

 شعبها.
25/20/0325  

 
 : أي عصر قادم؟نتنياهوانتهى عصر  .47

 د. محمد السعيد إدريس
اختار بنيامين نتنياهو أن يصعد باختياره إلى أعلى التل ليلقي بنفسر وبحكومتر إلى الهاوية، التي 
هي استقالة الحكومة وحل الكنيست، ومن دم الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، هي الدانية من 

لجي نتنياهو إلى هذا االختيار في هذا الوقت تقريبات من فقد  السابق.نوعها منذ انتخابات الكنيست 
 0223وخا ت البالد انتخابات برلمانية مبكرة في يناير/كانون الداني من عام ، 0220العام 
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وجاءت بنتائا لم يرا عنها أحد، وفر ت حكومة شديدة التنافر، كما فر ت مراكز قو  نوعية 
 بالشلل.داخلها أصابتها 
ائيليون  حال تلز الحكومة على مد  العامين الما يين وكانوا على يقين بين نتنياهو فقد تاب   اإلسر 

ليس هو الرئيس األوحد لهذه الحكومة، ولكن هناز شركاء أربعة على األقل يشاركونر القرار 
كانوا على يقين بين نتنياهو ال يستطي  بلورة سياسة خارجية على  الحكم.وينافسونر على أهم ملفات 

وكانوا أي ات على يقين بين نتنياهو ال  الخارجية.في هل وجود أفي دور ليبرمان على رأس وزارة  هواه
 المالية.يستطي  بلورة سياسة مالية تعكس أفكاره وأولوياتر في هل وجود يائير لبيد على رأس وزارة 

الخاصة ب رورة وكانوا كذلز على يقين بين نتنياهو ليس في مقدوره أن يستجيب للمطالب األمريكية 
 بط السياسة االستيطانية للم ي قدمات في مشروع التفاوا م  السلطة الفلسطينية، وكل من 

 المل .نفتالي بينيت ومعر وزير اإلسكان أورا أرييل )من حزب البيشا اليهودا  يمسكان بهذا 
هو عاجزات عن األمر نفسر ينطبق على سياسة الحكومة في العالقة م  الفلسطينيين، فقد كان نتنيا

 ليفني.فرا إرادتر على هذا المل  الذا كان مسؤولية وزيرة العدل تسيبي 
كانت الحكومة عاجزة بالمعنى الكامل، ولذلز نستطي  القول بدقة إن نتنياهو اختار أن يتخل  من 

ر ة تسيبي ليفني ويائير لبيد معات وافتعل أزمة انقسام الحكومة وانحياز ليفني ولبيد إلى ص  المعا
بالنسبة لمشروع قانون التهويد الذا كان يطم  نتنياهو أن ي ازل بر  الحريديم  ومشروع قانون 
 القومية اليهودية ، أمالت في أن يعتلي بر عر  زعامة تيار اليمين كلر، ليس ليتخل  منهما معات بل 

ن نتائا انتخابات وليتخل  من الحكومة كلها أمالت في أن تيتي االنتخابات بنتائا جديدة تختل  ع
التي فر ت يائير لبيد أف ل الفائزين، وجعلت من ليفني ورقة  رورية  0223يناير/كانون الداني 

 لتبييا وجر الحكومة وبالذات في العالقة م  األمريكيين لموازنة عجرفة ليبرمان .
تكون في وليؤمن نفسر من احتمال انتصار ليفني ولبيد في االنتخابات المقبلة التي تقرر أن 

مارس/سذار المقبل، فإنر تعمد إقالتهما من الحكومة في إجراء يمكن وصفر بينر إهدار معنوا متعمد 
لكل منهما، وحرمانهما من خوا معرة الدعاية االنتخابية وهما على رأس وزارتيهما، وهذا حتمات 

ت الوقت أن يخرج من لكن األهم من ذلز أنر أراد في ذا االنتخابات.ستكون لر نتائجر السلبية على 
هذه المعركة بمكاسب ترش  زعامتر وتعيده زعيمات لليمين ورئيسات للحكومة الجديدة، حيث برر إقالة 
ليفني ولبيد بينر  ال يحتمل وجود معار ة داخل الحكومة ، وكينر قاد الحكومة طوال العامين 

ما قالر نتنياهو  للحكومة.ر المنصرمين دون معار ة من أكدر من وزير بل ومن دون منافسة لرئاست
بهذا الخصو  جدير أن يقرأ ألنر يقدم مؤشرات مهمة على تصوراتر لنفسر وللحكومة القادمة، 
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وبالذات الحديث عن المستقبل وكينر من يملكر ومن يصنعر، وأنر رئيس الحكومة القادم ال محال، 
 مستبعدة.روم أن المفاجآت وير 

ديسمبر/كانون األول الجارا بينر  في  0ر إقالتر للوزيرين يوم فقد قال في معرا شرح خلفيات قرا
األسابي  األخيرة، خصوصات في اليوم األخير، حمل الوزيران لبيد وليفني بشدة على الحكومة 

لن أتحمل بعد اآلن معار ة داخل الحكومة، ولن أتحمل وزراء يهاجمون من داخل  برئاستي.
  .الحكومة سياسة الحكومة ورئيسها

ذه الدقة التي حر  نتنياهو على أن يههر بها ال تعكس الواق  الحقيقي داخل الحكومة وخارجها، ه
فكتلة حزب  هناز مستقبل  بزعامة لبيد كانت الشريز األهم واألكبر في الحكومة، وكانت إقالة لبيد 

هو من أراد تعني تلقائيات سقوط الحكومة، ومن دم إجراء انتخابات مبكرة، وهذا يعني أن نتنياهو 
االنتخابات المبكرة كخيار مف ل، ويعني أي ات أنر يملز حسابات دقيقة تفيد أنر صاحب الحه 
األوفر في الفوز والعودة لرئاسة الحكومة الجديدة، لكن ما يعتقده نتنياهو شيء وما أخذ يجرا على 

 أرا الواق  شيء سخر مختل  عن حسابات نتنياهو، خاصة في هل تطورين مهمين .
التطور األول يخ  ما يجرا من تفاعالت داخل تيار اليمين، فحزب  البيت اليهودا  بزعامة بينيت 
يزداد تطرفات في كل ما يتعلق بمشروعات التوس  االستيطاني، ورفا أا انسحاب أو أا تفكيز ألا 

وع من المستوطنات، ومشروعات فرا  إسرائيل  دولة للشعب اليهودا، باإلصرار على الدف  بمشر 
 قانون القومية  للحصول على الموافقة داخل الكنيست، وهو بذلز أخذ يحهى بدعم اليمين المحافه 

الذا يتطور في اتجاه يمين الوسط وكذلز حزب  أو بتمديل هذا التيار سياسيات على حساب  الليكود 
مريكية للدف  بر نحو  إسرائيل بيتنا  بزعامة ليبرمان، كما أنر يجد أذانات صاوية عند بعا الدوائر األ

زعامة الحكومة كي يسهل ال  ط علير من جانب األوروبيين . هؤالء يراهنون على أن وجود حكومة 
متطرفة سو  يوفر كل المبررات أمام األوروبيين لمعاقبة  إسرائيل  على خال  مجيء رئيس معتدل 

 الوسط.أو أقرب إلى يسار 
افسة نتنياهو، فهو يرفا االنسحاب من القدس الشرقية أفكار بينيت تؤهلر لتزعم تيار اليمين ومن

المحتلة وال فة ال ربية، ويعتقد أن مدل هذا االنسحاب إن حدث، سيكون  كاردة وطنية ، وهو ليس 
 مشكلة ديموورافية  داخل  إسرائيل ، هو يراها أشبر بممن يعتقدون في جدية وجود خطر ل

يكون بإخراج قطاع وزة نهائيات من الحساب، كما أنر  ب األسطورة ، وير  أن إنهاء هذه األسطورة
ير  أن مؤسسي الصهيونية كانوا علمانيين وأنهم أدوا أدوارهم على خير وجر، لكن جاء الوقت للعودة 

 الصهيونية.إلى القيم اليهودية حتى لو كان ذلز على حساب القيم 
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ن الذين رأوا فير جدار الحماية إن مدل هذه األفكار تستهوا اليمين المتطر  وخاصة المستوطني
 األمريكية.للدفاع عن مطالبهم، وبالذات عن التوس  االستيطاني وتحدا كل المطالب 

وكل أفكار وزير الخارجية جون كيرا، لذلز هناز توقعات أن يكون بينيت على رأس المنافسين 
هو بالتناوب معر على لزعامة نتنياهو إلى جانب وزير الخارجية ليبرمان الذا رفا اقتراح نتنيا

رئاسة الحكومة المقبلة قبل أن يتخذ قرار حل الكنيست، حيث كان يطم  في تشكيل حكومة أخر  
 مبكرة.بديلة ت م  الحريديم  من أجل تفادا الذهاب إلى انتخابات 

ليبرمان رفا اقتراح نتنياهو ليس بوازع من زهد أو تعف ، وهو من ييمل أن يجد نفسر في هذا 
لكنر كان واعيات باستحالة نجاح أا حكومة بديلة في هل التركيبة الحالية للكنيست، وفي  المنصب،

ع وات في الكنيست ال أكدر، ما يعني  92هل أولبيتها التي كانت ستكون حتمات محدودة وال تتجاوز 
  دها.إذا أراد أن يصوت  الكنيستأن بقاءها سيكون رهن إرادة شخ  واحد من أع اء 

الداني الذا يتهدد زعامة نتنياهو للحكومة المقبلة، فهو احتمال نجاح التحال  الجديد  أما التطور
 اسمات.التحال  الجديد لم ييخذ  العمل.الذا تشكل حديدات بين ليفني وهرتسوغ زعيم حزب 

لقد اختارت ليفني أن تشارز هرتسوغ الحكم القادم بعد أن فقدت األمل في تحال  بديل م  شريكها 
لبيد والمنافس القوا اآلخر كحلون، لذلز شاءت أال تتيخر في إ اعة الفرصة البديلة لتشكيل  السابق

 العمل.تحال  م  حزب 
المهم في هذا كلر ما يقولر ناحوم بريناع في صحيفة  يديعوت أحرونوت  تعليقات على انق اا 

 هل انتهى عصر  فتحت عنوان: اختياريات.حلفاء نتنياهو من حولر، وتفكز الحكومة وسقوطها 
نتنياهو  تحدث بريناع عن أن القاسم المشترز بين معهم شركاء نتنياهو هو ذلز الشعور بين  عصر 
نتنياهو قد انتهى، فوراء كل واحد منهم سنوات من العمل م  نتنياهو، في نفس الحزب أو في نفس 

يعد أشبر بتدفق  والحديث ليس عن حاددة وحيدة فجائية أو خال  طارق، بل ما حدث الحكومة.

فالسنوات الست الما ية من عمر التحال  الحاكم فعلت فعلها تجاه نتنياهو وزمالئر،  الفي ان.
فتراجعت سلطتر، وتراج  أداؤه، كما تراجعت حواسر السياسية، وعم الملل عالقة وزرائر بر، وأول من 

فقد بقي بشروطر، واآلن باتت الحه التدهور، واستقال كان وزراء حزبر: كحلون وساعر، أما ليبرمان 
 الحكومة.ليفني ولبيد خارج 

ربما تكون هذه هي الحقيقة أن  عصر نتنياهو  قد انتهى، لكن يبقى السؤال عن  العصر القادم  لمن 
 عربيات.سيكون  ليس فقط  إسرائيليات  بل وفلسطينيات، وربما أي ات 

03/20/0325، الخليج، الشارقة  
 



 
 
 
 

           54ص                                     3535 العدد:    03/20/0325 سبتال التاريخ:

 
 إلى إخالء السكان سواء في الشمال أو في الجنوب نضطرفي الحرب القادمة قد  .48

 ناحوم برنياع
الذا قد يحدث للسياسي باستدناء االنفصال، هو الهزيمة: براز اوباما هو مدال  األف ل األمرإن 

جيد. انتخابات نص  الوالية للكون رس في الشهر الما ي تسببت بخسارة مهينة، خسارة منتصرة. 
ملكاتر، شخصيتر، نتائا ست سنوات سلطتر في البيت  –ل األعمال هو الوحيد على جدو  األمر

، لون جلده. قال الناخبون قولهم: لقد نقلوا السيطرة في مجلس الشيوخ للجمهوريين وأعطوهم األبيا
 منذ الخمسينيات في القرن الما ي. األكبر األولبيةساحقة في بيت الممدلين، وهي  أولبية

أنر ال يوجد ما يبحث عنر في الكون رس. لن يحهى هناز بالتعاون وال  ماأوباالهزيمة تحرر. يعر  
الوقت في مالعب ال ول   إ اعةبالرعاية، في السنتين المتبقيتين يستطي  فعل أمر من أمرين: إما 

أو اتخاذ القرارات روم أن  أعدائر في تل الكابيتول. وقد  األخ روالبحث عن دقوب في العشب 
 يار الداني.الخ أوبامااختار 

الخطوة ليست سهلة. وهي تشمل شد شروط اللعبة حتى أقصاها، هذه الشروط المتجذرة والمرتبطة 
قرارات رئاسية أحادية الجانب، وبدال  إصداربصراعات كبيرة، دستورية وسياسية، وبدال من الحوار، 

وعلى عكس  بالعمل على عكس طابعر أوبامايلزم  األمرمن الحل الوسط، سياسة الفرا. هذا 
ورائزه السياسية. في السنوات الست الما ية تصر  بحذر بالي، وارتدع عن المواجهة المباشرة م  

نفسر من  إيجادالنخب القوية، تعهد ولم ينفذ. اآلن حيث أنر ُمهان ومهزوم، بالذات اآلن، فانر يختار 
 جديد، ويحارب من اجل ترز بصمتر.

الواليات  إلىلماليين من مهاجرا العمل الذين وصلوا  ألمريكيةاالمواطنة  إعطاء األولكان القرار 
 المتحدة بطريقة وير قانونية واستوطنوا فيها. والقرار الداني كان رف  الحصار عن كوبا.

رفا الكون رس تخصي  الميزانيات  إذاهناز مسافة كبيرة بين القرارات الدراماتيكية وبين الواق ، 
ذالية ستتوق ، لمواطنة المهاجرين فان العم ل اء المقاطعة لكوبا التي تم ترسيخها بقانون إرفا  وا 

 ، فيمكن تقوية العالقات الهامشية فقط.2779في عام 
االنقالب في العالقات م  كوبا يجب أن يدير اهتمامنا: توجد فير عدة جوانب تؤدر على برنامجنا 

 اليومي.
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 واإلسكاناإلخالء 
ي  اإلسرائيلي النقا  حول دروس الجر  الصامد، وألن العملية لم يتم ُينهون في الج األيامفي هذه 

سخر، فانر يوجد وزن خا  للنقاشات في الجي ، ويفترا أن يقدم  إطاربحدها بشكل جدا في أا 
 لوزير الدفاع، ولما تبقى من الحكومة. أسبوعيناستنتاجاتر خالل  األركانرئيس 
شات هو إخالء المواطنين من القر  المحيطة ب زة. ويزداد الصعبة الذا برز في النقا األسئلةأحد 

لحاحا بسبب سقوط ادنين من كيبوتس نيريم، زابز تسيون وشاحر ملماد في الساعة إهذا السؤال 
 للحرب. األخيرة

قائد الجبهة الداخلية، ايال سيزنبرغ، قدم لزمالئر المفارقة. خالل العملية منحنا المواطنين في خطوط 
 دانية. 20ذيرا قبل التماس تح

ليال نهارا  إدخالهم إلىفي الحرب القادمة سيكون لدينا صفر دانية للتحذير. بكلمات أخر  سنحتاج 
 .األخر الى ال ر  المحصنة ونقدم لهم الطعام والخدمات 

الذين يوزعون الطعام  أولئزيوجد بديل بالطب : إخالء، باستدناء المواطنين الذين دورهم حيوا، 
ات أو يعملون في الصيانة، باقي السكان يتم إخالءهم. اإلخالء سيزيل تهديد القذائ  وتهديد للحيوان
. وهذا سيعطي الجي  ليونة تنفيذية وحرية عمل. األبقاربالفواكر أو  األكدرالتي ست ر على  األنفاق

 ويقل  ال  ط على القيادة.
لتوصية بإخالء المناطق ال ير حيوية هو ا األركانكنت أفهم بشكل صحي ، فان الميل في هيئة  إذا

 ينطبق على المواجهة في الجنوب أو الشمال. األمركم، وهذا  9البعيدة عن الحدود بب 
في توصية كهذه توجد أهمية كبيرة. في بعا المناطق على طول الحدود توجد مصان  وسي طرون 

 إلىكان تطوعيا. بادر الناس  . إخالء السكان في عملية الجر  الصامد والعمليات السابقةإلوالقها
 إذا. أخر كيبوتسات  إلىفي الجبهة الداخلية أو  واألصدقاء األقارببيوت  إلىترز بيوتهم والتوجر 

 أمرت الدولة باإلخالء فيجب أن ترتب لهم وأن تدف  مقابل ذلز.
 توجد هنا مسائل مالية وقانونية.

 األخيرةء أو عدم إخالء. نشر في اآلونة العملية يختفي سؤال مبدئي، إخال األسئلةتحت كل هذه 
الجئون يهود »)نوريت كوهين لفنوسكي،  2741كتاب جيد يودق اإلخالء الواس  للمواطنين في عام 

تم إخالء مناطق في الجوالن خالل حرب يوم ال فران. هذا لم يؤدر على « . في حرب االستقالل
في حرب الخليا كفارين.  أبيبوا بيوتهم في تل المرحوم شلومو الهط من تسمية المواطنين الذين ترك

توجد اليوم موافقة عامة تقول إن اإلخالء مسموح، بل وصحي . ولكن هناز فرق بين اإلخالء بمبادرة 
 شخصية واإلخالء بيمر. الحكومة لم تقل كلمتها بعد؛ الجي  اإلسرائيلي لم يقل كلمتر بعد.
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 وجه االحتالل

لقاء م  شمعون بيرس  إلىوصل رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياا في ذروة االنتفا ة الدانية 
 إقامة، قال فياا وحددهم عن خطة «يجب أن نرف  مستو  الحياة لد  الفلسطينيين»وروبي ريفلين. 

التي يسم  فيها  األولىمدينة فلسطينية في المناطق أ بين رام ن ونابلس، كانت هذه هي المرة 
 موديعين الفلسطينية.، «روابي»ريفلين عن 

قلوب  إلىفي المرة الدانية سم  عنها حينما طلب منر رئيس الحكومة اهود باراز أن يتحدث 
بناء المدينة. حاول ريفلين ولم ينج ،  إفشالالمستوطنين في ناحل بنيامين، الذين عملوا من اجل 

جانب بع هما البعا.  إلىتحدث معهم عن ارا إسرائيل الكاملة التي يسكن فيها اليهود والعرب 
 من الُجملة. األولوافقوا م  الجزء 

لم تت ير. وقد زاره مؤخرا بشار  أفكارهفي الوقت الحالي تم انتخاب ريفلين رئيسا للدولة، لكن 
وقال لر إن إسرائيل ترفا توصيل المياه للمدينة، وبدون «. روابي»المصرا، الممول الذا يبني 
 واستمرار البناء. ريفلين وعد باستي اح األمر. صحابهاألمياه لن يستطي  تسليم الشقق 

مداال على فشل االحتالل اإلسرائيلي.  أي اتم الحديث هنا عن روابي عدة مرات. إنها قصة، لكنها 
المدنية، يعرفون الفائدة التي  اإلدارة، من رئيس الحكومة وحتى  باط األمركل من لر صلة بهذا 

وال رر الذا سيسببر خنقها، ولكن ال أحد يريد أن يههر كمحب  إلسرائيل من وجود مدينة كهذه
حيث االنتخابات التمهيدية في الليكود في حين يتعلق الجمي   األياملفلسطين. وبالذات في هذه 

 بالصفقات م  فاي لين.
الحكومة في المناطق. مردخاا الذا حاول  أعمالتحدث ريفلين م  العميد بولي مردخاا، منسق 

لة اصطدم بالحائط، واقترح أن يتم الحديث م  وزير الدفاع. تحدث ريفلين م  يعلون وم  حل المشك
يورام كوهين. هل هذا جيد لدولة إسرائيل، عاد « الشباز»مدير عام الوزارة دان هرئيل وم  رئيس 

 الرئيس وسيل.
. توجد بعا سيحصلون على المياه أسبوعينأو  أسبوعهذا جيد لدولة إسرائيل، قال جميعهم. خالل 

 البيروقراطية، يقولون ذلز منذ شهرين ب دالدة. األمور
 يوجد إلسرائيل والفلسطينيين لجنة مياه مشتركة. والخطة هي و   خط مياه مشترز.

المستوطنات؛ ويقول الفلسطينيون ال، ال يستطيعون التوقي  على خط يقدم  إلىتريد إسرائيل أن يصل 
اللجنة ال «. روابي» إلى، بدون المستوطنات لن تصل المياه ائيليوناإلسر المياه للمستوطنات. ويقول 

 تجتم .
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قال لهم الرئيس أنا ال أفهم، ماذا كنتم ستفعلون لو كانت احد  المستوطنات ال تحصل على المياه، 
 هل كنتم حينها ستنتهرون اجتماع اللجنة المشتركة  ال سم  ن، قالوا لر. كنا سنشق خط فورا لها.

بخطوات أولية من اجل محاصرتنا، ولذلز احتاج  أوروبائتم، هذا هو وجر االحتالل. لذلز تقوم ش إذا
 نتنياهو الى الكاردة، ليس أقل من ذلز، من اجل الدفاع عن النفس.

بالمئة.  222، قال رئيس الحكومة. األمرم  نتنياهو. يجب ترتيب هذا « روابي»تحدث ريفلين عن 
. واقترحوا علير أن يتحدث م  وزير الطاقة سلفان شالوم فقد يكون هو ناألمرجال  إلىعاد ريفلين 
 الُمخل .

 هنا قال الرئيس. إلى
 الذا يسيطر في ال فة ال ربية هو الحاكم العسكرا حسب أوامر وزير الدفاع.

ذلز توجد اآلن انتخابات تمهيدية والمياه تستطي   إلى إ افة. باألمرال عالقة لسلفان شالوم 
 ر.االنتها

29/20/0325يديعوت   
03/20/0325، القدس العربي، لندن  
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