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 مرزوا: الدعوى المصرية العتبار حماس "إرهابية" تصنيف صهيوني أبو .0
وق نائرررئ رئررريت المك رررئ ابرررو مررررز  ، أن موسرررىبيررر  لحرررم، مرررن 3/3/4108وكالوووة معوووا اإلخباريوووة، ذكرررر  

 .إرهابيةالسياسي لحركة حمات رفض بحث محكمة مصرية دعوى قضائية ل صنيف حمات حركة 
مرررزوق علررى صرريح ب فرريت برروح إن حركررة حمررات حركررة  حرررر و نرري فلسرر ينية عمل ررا يسرر  د   أبررووقررا  

في أي ا جرا  خررر  فقط العدو الص يوني ويق صر على األرض اليلس ينية المح لة ولم ولن  نحر  بوصل  ا
 حمات ثاب  في عدم ال درل في شئون الدو  العربية. وأن موقف

مررررزوق. ويضررريفخ علرررى رلييرررة  أبرررو صرررنيف حمرررات كحركرررة إرهابيرررة هرررو  صرررنيف صررر يوني يقرررو   أنكمرررا 
المقاومررة الباسرررلة ال ررري نع رررز ب رررا فررري سررربيل إزالرررة ااحررر    عرررن أرضرررنا وو ننرررا وانسرررياق الررربعض لمثرررل هرررذا 

 جانببخ. والوقو  إلىأ ي ك عبير عن حالة ال حالف مع ااح    ال وصيف ي
عررن اسرر نرابنا واسرر  جاننا مررن قبررو  نقرراد مثررل هررذ  الرردعوى فرري محكمررة عربيررة  إننررامرررزوق خ أبررو وأضررا 

ننرررا  مصررررية إذ مرررن المن مرررر والمرررأمو  مرررن أم نرررا هرررو دعرررم المقاومرررة اليلسررر ينية ولررريت محا م  رررا.  ننمرررر وا 
ل صررعيد غيررر المبرررر الررذي ي مررارت ضررد المقاومررة وحمررات والررذي مرراهر  قضررائي وبا نررب بر ررورة إلررى هررذا ا

 سياسي محض ا يردم إّا أهدا  ااح    الص يوني الذي ي جرم المقاومة ويع برها إرهابيةخ.
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الصرمود والمقاومرة و كما خإننا ندعو مصر بكل مكونا  ا أن   صدى لمحاوا   شويب  ارير را الرداعم للنضرا  
اليلسر يني عبررر مثررل هررذ  الرردعوا  ال رري  سررعى لرلررل أعردال وهميررين لصررال  العرردو الحقيقرري الررذي يع بررر قرروة 
مصررر الر ررر اإلسرر را يجي لوجررود  ومسرر قبلب فرري المن قررة وكرران األجرردر بقضرراة مصررر رد مثررل هررذ  الرردعوى 

 ورفض نقاش اخ.
بشرردة  ان قررد  حركررة حمرراتن ، عررن أشررر  ال ررور مررن غررزة، أ3/3/4108القوودس العربووي، لنوودن، وأضرراف  

، وأ رد  أن ’حركرة إرهابيرة‘إقدام محكمة مصرية على مناقشة بحث دعوة قضرائية  صرف الحركرة علرى أن را 
 .خ صنيف ص يونيخ صنيي ا ب ذا الشكل هو 

وقال  حمات في بيان ل ا إنب في سابقة هي األولى من نوع ا  قدم محكمة عربية )و قصد محكمرة مصررية  
علرى مردى عردة جلسرا  ’ حركرة إرهابيرة‘ث دعوى قضائية ل صنيف حركة حمرات علرى أن را على نقاد وبح

 كان خررها األربعال الماضي.
حركررة  حرررر و نرري فلسرر ينية عمل ررا ‘نسرررة منررب أن ررا  خالقرردت العربرريخوأ ررد  حمررات فرري بيان ررا الررذي  لقرر  

 ’.يس  د  فقط العدو الص يوني ويق صر على األرض اليلس ينية المح لة
لررن  نحررر  بوصررل  ا فرري أي ‘عملرر  حمررات علررى إرسررا  رسررائل  مأنررة لمصررر وجرردد  ال أ يررد علررى أن ررا و 

 ’.ا جا  خرر وأن موقف حمات ثاب  في عدم ال درل في شؤون الدو  العربية
حركة إرهابية هو  صنيف ص يوني على رليية المقاومة الباسلة ال ي نع ز ب را خوشدد  على أن  صنيي ا كر 

 عبيرر خ، ورأ  أن انسرياق الربعض لمثرل هرذا ال وصريف يرأ ي كرر خعرن أرضرنا وو ننرا ااحر   الرة في سبيل إز 
 .خجانبب والوقو  إلى ااح   عن حالة ال حالف مع 

وعبر  الحركرة عرن اسر نراب ا مرن، واسر  جان ا لرر قبرو  نقراد مثرل هرذ  الردعوى فري محكمرة عربيرة مصررية، 
 .خدعم المقاومة اليلس ينية وليت محا م  االمن مر والمأمو  من أم نا خوقال  

 نمر بر رورة إلرى هرذا ال صرعيد غيرر المبررر الرذي يمرارت ضرد المقاومرة وحمرات والرذي مراهر  خوقال  إن ا 
الصررر يوني الرررذي ي جررررم المقاومرررة ويع برهرررا  ااحررر   قضرررائي وبا نرررب سياسررري محرررض ا يرررردم إّا أهررردا  

 .خإرهابية
  صردى لمحراوا   شرويب  ارير را الرداعم للنضرا  والمقاومرة خكونا  را ألن ودع  حركة حمات مصر بكل م 

والصررمود اليلسرر يني عبررر مثررل هررذ  الرردعوا  ال رري  سررعى لرلررل أعرردال وهميررين لصررال  العرردو الحقيقرري الررذي 
 .خيع بر قوة مصر الر ر اإلس را يجي لوجود  ومس قبلب في المن قة

 .خقضاة مصر رد مثل هذ  الدعوى ورفض نقاش اكان األجدر بخور م  حمات بيان ا بالقو  
 

 ل" وبقاء حماس بغزة يعتمد على "إسرائي ..الشروط التعجيزية ظل  ب استحالة استمرار المفاوضات :عريقات .3
 أن كبير من القاهرة نقً  عن مراسل  ا سوسن أبو حسين 2/2/3104الشرا االوسط، لندن، ذكر  

عريقا  قا  إن الجانئ اليلس يني سيلجأ إلى سيناريوها  بديلة في  المياوضين اليلس ينيين الدك ور صائئ
حا  فشل المياوضا  مع الجانئ اإلسرائيلي بشأن اا ياق اإل اري الذي يم د ا ياق س م شامل بين 
ال رفين، محذرا من أن اس مرارية السل ة اليلس ينية بالشكل الحالي مس حيلة في مل الشروط ال عجيزية 

 ا المياوض اإلسرائيلي.ال ي يضع 
بمقر « ياسر عرفا »وأعرئ عريقا  ر   كلم ب أمت أمام ااج ماع السابع لمجلت أمنال مؤسسة 

 فقط، وهو  قدير« كسئ الوق »الجامعة العربية بالقاهرة عن اع قاد  بأن الجانئ اإلسرائيلي ي د  إلى 
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المع يا  الحالية  ؤشر إلى أن اح ماا  »شاركب فيب وزير الرارجية المصري نبيل ف مي الذي قا : إن 
 «.النجاح محدودة

وأضا  كبير المياوضين اليلس ينيين ر   كلم ب أمام ااج ماع الذي حضر  أمت األمين العام للجامعة 
العربية الدك ور نبيل العربي، والرئيت الشرفي لمجلت األمنال بالمؤسسة عمرو موسى، ووزير الرارجية 

أبريل )نيسان  المقبل برعاية أميركية  92ا  فشل المياوضا  والمقرر ن اي  ا في في ح»المصري أنب 
سنذهئ إلى المؤسسا  الدولية ل صب  فلس ين دولة  ح  ااح    و حويل المجلت الو ني اليلس يني 

وأ د عريقا  ر   كلم ب على ضرورة مواج ة الجانئ العربي اس را يجية رئيت الوزرال  «.إلى برلمان
سل ة فلس ينية من دون سل ة واح    من دون   لية، »اإلسرائيلي بنيامين ن نياهو وال ي  قوم على 

 «.واإلبقال على غزة رارج الق اع اليلس يني
الم لوئ كسر هذ  ااس را يجية اإلسرائيلية ال ي  شكل  حديا كبيرا للجانئ اليلس يني »وقا  عريقا  إن 

ارية السل ة اليلس ينية بالشكل الحالي مس حيلة في مل الشروط ال عجيزية ، منب ا إلى أن اس مر «والعربي
ال ي  ضع ا إسرائيل في مياوضا  ا وال ي   د  من ا فقط ل سئ الوق  ومن ثم ا  ام الجانئ اليلس يني 

 بال سبئ في فشل هذ  المياوضا  على غير الحقيقة.
أي ك ابا  ر ية من اإلدارة األميركية فيما ي علل وكشف عريقا  أن الجانئ اليلس يني لم ي لل ح ى اآلن 

مع الجانئ اإلسرائيلي. وبدأ ن نياهو أمت زيارة إلى الوايا  الم حدة « اا ياق اإل ار»بأي بنود راصة بر
يل قي ر ل ا أوباما. ومن المقرر أيضا أن يل قي الرئيت اليلس يني محمود عبات )أبو مازن ، أوباما في 

  جاري.من الش ر ال 71
وقا  عريقا  إن سلوح اإلدارة األميركية ير  ز على مسارين، األو  يقوم على ما يريد العرئ سماعب فيما 

. والمسار الثاني يقوم على  سريئ بالونا  ار بار عبر 7291ي علل بإقامة الدولة اليلس ينية على حدود 
وأ د عريقا  أن الم لوئ أن   ون هناح  .وسائل اإلع م معمم ا أ اذيئ وليس  حقيقة ب د  إثارة البلبلة

ركائز وأست للمياوضا  وهو ما أ د عليب الرئيت اليلس يني أبو مازن من ر   رسائل إلى كل من 
الرئيت األميركي، ووزير رارجي ب، ووزير الرارجية الروسي سيرغي افرو ، واألمين العام لألمم الم حدة 

ية في اا حاد األوروبي كاثرين أش ون. وأشار عريقا  إلى أن بان كي مون، ومسؤولة الع قا  الرارج
رسائل أبو مازن   مثل في أنب ا يمكن القبو  بقيام دولة فلس ينية من دون أن   ون القدت الشرقية 
عاصمة ل ا، باإلضافة إلى قضية عودة ال جئين اليلس ينيين، وال أ يد على ما نص عليب القانون الدولي 

بجانئ ضرورة اانسحائ ال دريجي ل ح    اإلسرائيلي بحيث لن يقبل بوجود أي جندي  من حل العودة
  إسرائيلي على األرض اليلس ينية.

ولي  عريقا  إلى معض    واجب المشروع الو ني اليلس يني راصة ما ي علل بق اع غزة، عادا أنب ا 
وأوض  أن بقال حمات في ق اع غزة كان  دولة فلس ينية من دون ق اع غزة وأنب ا دولة في ق اع غزة.

«. على من  ع مد حمات بعد سقوط اإلروان؟»يع مد على نمام اإلروان المسلمين في مصر، م سائ : 
 «. ع مد على إسرائيل»وأجائ: 
قا  إنب  عريقا من القاهرة نقً  عن مراسل ا أنت زكي، أن  2/2/3104الجزيرة نت، الدوحة، وأضاف  

 75001ن نياهو يوليو/ موز الماضي أضا  رئيت الوزرال اإلسرائيلي بنيامين  92وضا  يوم منذ بدل الميا
 17ق ل  وحدة اس ي انية، وهو ما يعاد  أربعة أضعا  النمو ال بيعي في مدينة نيويورح األميركية، كما

د الحصار على منزا، فض  عن زيادة ااع دالا  على المسجد األقصى و شدي 72فلس ينيا بدم بارد وهدم 
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وأضا  أن كل هذ  ال صرفا   د  على أن ن نياهو خا يريد الس مخ، معربا عن أملب في أن  ق اع غزة.
  مكن اللجنة الرباعية الدولية من إلزام الحكومة اإلسرائيلية بال ف عن هذ  الممارسا  خال ي إن دل  على 

 شيل فإن ا   د  إلى  دمير مبدأ الدول ين وج ود كيريخ.
 

 وتجميد االستيطانأسرى عباس لتمديد المفاوضات تشمل إطالا سراح  شروطوكالة "صفا":  .2
كشف مصدر في السل ة اليلس ينية مسال األحد أن الرئيت محمود عبات أع ى وزير الرارجية : رام هللا

ئيلي مقابل األمريكية جون كيري مؤرًرا، موافق ب المبدئية على  مديد مياوضا  ال سوية مع ال يان اإلسرا
 ث ثة شروط.

وقا  المصدر الذي اش رط عدم ذكر اسمب لوكالة خصياخ إن الشروط الث ثة هي اإلفراج عن دفعة معقولة 
 من األسرى و جميد ااس ي ان اإلسرائيلي والحصو  على حزمة مساعدا  مالية ونوعية للسل ة.

 س ي ان ل مرير ذلح لدى الحكومة وذكر المصدر أن عبات أ د ل يري أنب يقبل ب جميد غير معلن ل
اإلسرائيلية ال ي سبل أن رفض  أي صينة ل جميد ال وسع ااس ي اني ح ى لو اق صر ذلح رارج ال  ل 

وحسئ المصدر فإن عبات يع بر أن  مديد المياوضا  لم لة زمنية أررى من شأنب  رييف  ال برى.
ر الذي يقابل برفض فلس يني عارم بسبئ انحياز  شبب الضنوط عنب في المرحلة القادمة للقبو  با ياق اإل ا

 ال امل للمواقف اإلسرائيلية.
 3/2/3104وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
 وزارة الداخلية بغزة تطالب مصر بتحمل مسؤولياتها القانونية واألخالقية وفتح معبر رفح بشكل فوري  .4

السل ا  المصرية ب حمل مسؤوليا  ا القانونية واألر قية   الب  وزارة الدارلية واألمن الو ني: الرأي -غزة
 وف   معبر رف  بشكل فوري ودائم و قدير معاناة النات في ق اع غزة.

كما دع  الدارلية في بيان ل ا وصل خالرأيخ نسرة منب ،األحد، السل ا  المصرية بأا   ون شريكة مع 
يونيو الماضية  05معبر رف  شبب منلل منذ أحداث وأشار  إلى أن  ااح    في محاصرة غزة وأهل ا.

يومًا بشكل م ق ع ، مبينًة أنب ومنذ بدل العام الحالي ف ح  السل ا   11حيث لم يي   أبوابب سوى 
وقال  إن إغ ق المعبر ا يوجد لب  أيام فقط . 2المصرية المعبر أمام المسافرين من الحاا  اإلنسانية 

وق  الذي يعمل فيب معبري بي  حانون وكرم أبو سالم الذي ي حكم ب ما مبرر أو سبئ من قي في ال
ااح    الص يوني بشكل شبب دائم في إدرا  بعض الضائع والحاجيا  األساسية وال ي ا  يي بحاجا  

وأوضح  أن إغ ق المعبر المس مر يزيد من  ياقم وقسوة  مليون موا ن في ق اع غزة . 9ما يقارئ 
   الحاا  اإلنسانية من المرضى وال  ئ وأصحائ اإلقاما  وأربائ العمل في الرارج.المعاناة آلا

و الب  الدارلية جامعة الدو  العربية ومنمما  المج مع الدولي وحقوق اإلنسان للضنط على السل ا  
مسافرين على ال والي أمام ال 91و واصل السل ا  المصرية إغ ق معبر رف  لليوم  المصرية لي   المعبر.

 اليلس ينيين.
 3/2/3104، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 : موقف السلطة ثابت بشأن القدس الشرقيةالفلسطينيةمستشار الرئاسة  .5
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مس شار ديوان الرئاسة اليلس ينية في رام هللا، على أن موقف السل ة  الرويضةأ د أحمد  :الرليل
  ا  ش مل على ان   ون القدت الشرقية عاصمة للدولة اليلس ينية ثاب  بشأن القدت برفض أي مبادرا

في  صريحا  لر خقدت برتخ على أن قيادة السل ة خا  الرويضةوشدد  اليلس ينية كأسات ألي حل قادم.
 ل ي  إلى ال سريبا  اإلع مية من قبل )وزير الرارجية األمريكي جون  كيري أو اإلسرائيليين بشأن القدت، 

د  عبات أعلن موقيب بشكل واض  برفض أي مق رح ا ي ضمن القدت الشرقية ال ي وأن الرئيت )محمو 
 عاصمة للدولة اليلس ينيةخ. 7291اح ل  عام 

 3/2/3104قدس برس، 
 

 فتح حركة من وفصالا  "مجزرة رواتب"دحالن يترقبون  أنصار"رأي اليوم":  .6
ن حركة ف   في هذ  األيام قيام ي رقئ أنصار النائئ محمد دح ن الميصو  م األراضي اليلس ينية:

السل ة اليلس ينية بيصل العديد من م من ومائي م الحكومية ووقف دفع روا ب م عن الش ر الجاري، في 
مل أنبال قوية راج  ر   األيام الماضية  حدث  عن  حضير قائمة  ويلة  ضم أسمال مصنية على أن م 

ح ن الم واجدين في مصر ال ي فروا إلي ا منذ أن ويقو  أنصار د في الحركة.” الم جنحين“من ضمن 
، إضافة إلى أنصار الرجل في ق اع غزة ول م 9551سي ر  حركة حمات على غزة في صيف العام 

هناح  واجد كبير، أن م ي وقعون أن  قوم اللجنة المركزية بإقصائ م من الحركة بأوامر  رد،  نعكت على 
مجزرة “ما وصي ا بر  إن م ي وقعون بالقو  ” رأي اليوم“أحدهم لر  وأفضى وجودهم في ومائي م الحكومية.

و حدث  ”.كيدية وا  ر  ز على قرارا   نميمية نابعة من قوانين الحركة“، ضمن قرارا  أ د أن ا ”روا ئ
وهو من قيادا  ف   وشنل في السابل مواقع م قدمة في ال نميم، ل نب اآلن يعد من أنصار دح ن، بالقو  

من أعضال الحركة بما في ذلح أعضال من اللجنة المركزية يرشون الرئيت محمود عبات، وأن م  جميعإن ال
 لن يس  يعوا ااع راض على قرارا ب.

ويشير أيضا إلى وجود قيادا  في ف   على ر   سابل مع دح ن، قا  ان ا  ريد ال رلص من كل  بعا  
 الرجل.

 2/2/3104رأي اليوم، لندن، 
 

 3102 سنة: ارتفاع معدل الفقر والبطالة في النصف الثاني من ي غزةالحكومة ف .7
نزة إن معدا  اليقر والب الة ار يع  في النصف الثاني ب ةأعلن  وزارة ااق صاد الو ني في الحكوم: غزة

في المئة، علمًا ان العام الماضي ش د حاًا من عدم ااس قرار ن يجة  02الى نحو  9570من عام 
وقا  وكيل  الرارجية واس مرار الحصار الميروض على ق اع غزة للسنة الثامنة على ال والي. الم نيرا 

ال ياؤ  »الوزارة حا م عويضة ر   لقال صحافي أمت عن مؤشر ااق صاد ر   العام الماضي، إن 
أن الصيف  بان عاد األوضاع ااق صادية ساد منذ بداية العام الماضي مع ان  ق المشاريع الق رية، إا

مؤشر الب الة »وأوض  أن  «.أفشل  لح اآلما  مع إغ ق األنياق الحدودية مع مصر واس مرار الحصار
في  01.1معدا  اليقر في المئة، فيما بلن   02إلى  07في غزة قيز ر   الثاني من العام الماضي من 

في  79.9حلي اإلجمالي  راجع الى النا ج الم»وأشار إلى أن «. في المئة 97المئة، واليقر المدقع نحو 
«. في المئة 1أ ثر من  ، وسط نمو سكاني بلغ9577في المئة عام  99المئة العام الماضي، مقارنة مع 
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حكومة غزة بذل  ج ودًا ر   العام الماضي ل حسين األوضاع المعيشية للموا نين، إا أن »ولي  الى أن 
 «.لح ال حسن إلى مزاعم ااح    ب رييف الحصارالبنح الدولي وصندوق النقد الدولي نسبا ذ

 2/2/3104الحياة، لندن، 
 

 ألف عامل متعطلون عن العمل 041تشدد حصار غزة و "إسرائيل": لخضري النائب ا .8
حذر رئيت اللجنة الشعبية لمواج ة الحصار النائئ جما  الرضري من ار ياع الب الة واليقر والعما  غزة: 

الر وقا  الرضري إن نسئ اليقر والب الة  جاوز   غزة جرال الحصار اإلسرائيلي. الم ع لين عن العمل في
اليا وفل أحدث اإلحصائيا ،  715، في حين ار يع عدد العما  الم ع لين عن العمل ما يزيد على 05%

ن مؤكدا أن الحصار أثر على كافة مناحي الحياة البيئية والصحية والميا  والصر  الصحي، مشيرًا إلى أ
 دوار معد  درل اليرد اليومي.  9مليون موا ن يع مدون على المساعدا  اإلغاثية، و

وأشار إلى أن إسرائيل ا  ل ي  في  عامل ا مع  شديدها لحصار غزة وااع دالا  بالضية والقدت المح لة 
ااس ي ان والدارل اليلس يني للمواقف وال صريحا  الدولية ال ي   الئ بضرورة إن ال الحصار ووقف 

وجدد الرضري ال أ يد على أن إسرائيل  س  د  كافة المحافما  بما في ا القدت والمسجد  وبنال الجدار.
األقصى بشكل مدروت ومدعوم رسميًا ومؤسسا يًا، في وق  يعاني شعبنا من اانقسام، ودعا المج مع 

 ئيل.الدولي ل حمل مسؤوليا ب وفرض المزيد من المقا عة الدولية على إسرا
 2/2/3104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 حماس تتهم فتح بتحريض مصر عليها .9

رد  حركة حمات على ال جوم الذي شنب ضردها مرن القراهرة رئريت ملرف المصرالحة : ال حلو  ضيال- غزة
 في حركة ف   عزام األحمد.

قرارئ مرن الحكرام الجردد فري وا  م  حمات ف   باان  ازيرة والسرعي ل وميرف ال رو ر برين القراهرة وغرزة فري ال 
 وكان األحمد ا  م حمات بال درل في الشأن المصري، معبرا عن رفض ف   هذا السلوح. مصر.

ورغررم حديثررب عررن نيرري حمررات ل ررذا ال رردرل فررإن األحمررد ليرر  إلررى أن هنرراح مؤشرررا  سررلبية بسرربئ ممارسررا  
  قوم ب ا الحركة اإلس مية  جا  مصر.

لرى وقرف هرذ  ال ردر  ، وأن را  البر  حمرات بضررورة ال صرر  كحركرة وأضا  األحمد أن فر   حريصرة ع
 و نية فلس ينية وااب عاد عن الشأن الدارلي المصري.

غير أن الع قة بين السل ة اليلسر ينية ومصرر ليسر  فري أحسرن األحروا ، حيرث  عراني ف رورا واضرحا، وفرل 
الذي  مارسب قيرادا  ف حاويرة ضرد -ريضخ واع بر القيادي في حمات مشير المصري ما سما  خال ح مراقبين.

 سياسية ومجاملة رريصةخ. ةان  ازي” -والقاهرةحمات ومحاولة زيادة الوقيعة بين غزة 
 وحسئ المصري، فإن قيادا  في حركة ف   خ  ساوق مع المؤامرة ال ي  حاح ضد غزةخ.

إلعرر م المصرررية ويوج ررون وفرري حررديث للجزيرررة نرر ، قررا  المصررري إن قررادة فرري فرر   ي نرراوبون علررى وسررائل ا
اا  امررا  لحمررات بالبا ررل، وهرردف م األساسرري إضررافة المزيررد مررن ال ررو ر إلررى ع قررا  حرك ررب مررع السررل ا  

 المصرية.
ولي  إلى أن ذلح خيدفع لمزيد من الرنل والضنط على غزة وحمات لصال  ف   ال ري  حراو  اسر ن    رو ر 

 الحصار وال ضييل هو الشعئ اليلس يني ككل.الع قة مع مصرخ، مشددا على أن الم ضرر من 
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ودعا المصري حركة ف   وقيادا  ا إلى ال حلري بالمسرؤولية الو نيرة وعردم ممارسرة دور المحررض، منب را إلرى 
 أن الشعئ اليلس يني يعر  جيدا المحرضين على اس مرار الحصار و صعيد  ضد غزة.

 4/3/4108، الجزيرة نت، الدوحة 
 

 قامة إمارة بسيناءفتح: حماس خططت إل .01
الم حرردث باسررم حركررة فرر   إن حركررة حمررات  جمع ررا مصررال  مشرر ركة مررع  القواسررميخال رجررئ: قررا  أسررامة 

 معابر بين حركة حمات ودولة إسرائيل،  حمي م جنود حمات. 20إسرائيل، مشيرا إلى وجود 
 ]أمرت  خ اليروم األحرد1المحروررر   مدارلرة ها ييرة ببرنامجخصرو  النراتخ علرى فضرائية خالقواسرمي وأضا  

سررينال عررن  ريررل إقامررة إمررارة  فرريأن حركررة حمررات وجماعررة اإلررروان كان ررا ير  ررا لحررل مشرركلة ال جئررين 
 ررم  مر  ررا  مموضررحًا أن  سررينال،كيلررو م ررر إلررى  ألررف 00وام رردادها فررى ق رراع غررزة  ناليلسرر ينييل جئررين 

أنررب كرران يوجررد ا ياقيررة عقررد  بررين حركررة  لررىفرر   إوأشررار الم حرردث باسررم حركررة  يونيررو. 30إفشررال ا بعررد ثررورة 
 سينال. فيين ينيحمات والرئيت المعزو  محمد مرسى  نص على  ع د مرسى لدرو  ال جئين اليلس 

 4/3/4108، الوفد، الجيزة
 

 : محاوالت تصفية قضية فلسطين بداية الستهداف االستقرار العالميأسامة حمدان .00
فررري حركرررة حمرررات أسرررامة حمررردان أن محاولرررة الوايرررا  الم حررردة أ رررد مسرررؤو  الع قرررا  الرارجيرررة : بيررررو 

سرررائيل اسرر ن   المرررو  المضرر ربة ال رري  مررر ب ررا المن قررة ل مريررر ا يرراق إ ررار مررع السررل ة اليلسرر ينية  وا 
يمت بالحقوق والثواب  اليلس ينية خلن  نج خ، وأن المقاومة ليس  في وارد القبو  برأي  نرازا  عرن أي حرل 

وأشار حمدان في  صريحا  راصة لر خقدت بررتخ  عليقرا علرى األنبرال ال ري  حردث   س ينية.من الحقوق اليل
عرررن وجرررود ج رررود أمريكيرررة كبيررررة مرررن أجرررل  وقيرررع ا يررراق إ رررار برررين اليلسررر ينيين واإلسررررائيليين فررري العاصرررمة 

ليمرري م يررأ األمريكيررة واشررن ن، إلررى أن هررذ  جررزل مررن القرررالة الرا ئررة ال رري  رررى أن الوضررع اليلسرر يني واإلق
 للحصو  على  نازا  كبيرة من اليلس ينيين.

وقا : خنحن نع قد أن هناح قرارا  إسرائيلية وأمريكية  رى أنرب ربمرا   رون اليرصرة موا يرة للقيرام بر روا  فري 
 ريل إن ال القضية اليلسر ينية فري مرل مرا يجرري فري المن قرة مرن  نيررا ، و حويرل الصرراع ضرد ااحر    

راع  ررائيي أو عرقرري، وهررذا مررن شررأنب أن يرروفر منارررا يسرر ل علررى ال يرران الصرر يوني أن الصرر يوني إلررى صرر
يحصرررل علرررى مرررا يريرررد، وأن  قبرررل أ ررررا  عربيرررة ب قرررديم  نرررازا  جوهريرررة فررري القضرررايا األساسرررية فررري الملرررف 

 وأضا : خنحن نؤكرد أن هرذا األمرل لرن يك رئ لرب النجراح، وسريك ئ ال راريز لمرن  نراز  عرن هرذ  اليلس ينيخ.
الحقرروق أنررب ررران األمررة، أمررا أن أوبامررا سرري درل ل  ررون القرردت الشرررقية عاصررمة للدولررة اليلسرر ينية ف ررذا غيررر 
دقيل، فمبكرا كان هنراح حرديث عرن أبرو ديرت هري قردت فلسر ين أمرا القردت الشررقية فسر مل  حر  السري رة 

 اإلسرائيليةخ.
يجرررئ أن ين  ررري، وقرررا : خ المررررا أن  وأ رررد حمررردان أن المقاومرررة  صرررارع إسررررائيل علرررى أسرررات أن رررا احررر   

 ااح    ا يزا  قائما على أرضنا فإن المقاومة س مل قائمةخ.
ودعا الرئيت محمود عبات إلى ال مسح بالثواب  ورفرض الضرنوط اإلقليميرة والدوليرة عليرب، وقرا : خنحرن فري 

حرل ييررط فري  خحماتخ ندعو الرئيت محمود عبات إلى رفض كل الضنوط ال ي  سعى وس سعى ليرض أي
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الحقرروق والثابرر ، وفرري حررا  رفررض الرررئيت عبررات هررذ  الضررنوط واسرر مر فرري ال مسررح بالثوابرر  فررإن المقاومررة 
 س قف إلى جانببخ.

وأشررار حمرردان إلررى أن محاولررة أمريكررا  صرريية القضررية اليلسرر ينية سرريكون لررب مررا بعررد ، وقررا : خعلررى  اإلدارة 
ليلسرر ينية لررن   ررون م مررة ناجحررة، ذلررح أن  ضررييع حقرروق األمريكيررة أن  رردرح أن سررعي ا ل صرريية القضررية ا

نمررا ب ررذ  ال ريقررة س شرركل بدايررة اسرر  دا  ااسرر قرار  اليلسرر ينيين لررن يررؤدي إلررى ااسرر قرار فرري المن قررة، وا 
العالمي، ألن  صيية القضية اليلس ينية ب ذ  ال ريقيرة  عنري  شرريع ااحر    الناصرئ، وهرذا لرن يرؤدي إلرى 

 المخ.ااس قرار في الع
وحذر حمدان مرن القبرو  برر خي وديرة الدولرةخ، وقرا : خااع ررا  بي وديرة الدولرة يعنري عمليرا   جيرر مرن  بقرى  

و حويل م إلى اجئين، و عني أيضا أن ال يان الناصئ سيصب  كيانا أصي  في المن قرة  44من فلس ينيي 
ب أن يقرردم علررى  نررازا  أ بررر، ولررذلح وهررذا مرفرروض، كمررا أن مررن يقبررل بمثررل هررذا الحجررم مررن ال نرراز  بامكانرر

فمسررألة ي وديررة الدولررة قضررية فرري غايررة الر ررورة، ومررن يقرردم علي ررا ا يمكررن أن يصررنف بأنررب قائررد فلسرر ينيخ، 
 على حد  عبير .

 4/3/4103قدس برس، 
 

 خروقات طالت هدنة مخيم اليرموك في سورية لمعالجة تجتمعالفصائل الفلسطينية  .04
فرري  نييررذ بنررود ا يرراق ال  دئررة فرري مررريم اليرمرروح  خالمما لررةخلنمررام السرروري أمررت بررر ا  ررم مقررا لو المعارضررة ا

« العامرررة القيرررادة-الجب رررة الشرررعبية »  دجنررروئ دمشرررل وعرقلرررة إدررررا  المسررراعدا  اإلنسرررانية، فررري وقررر   وعررر
ق رة فري المرريم، األمرر الرذي أنرذر باح مرا  عرودة األمرور إلرى ن خال صردي للعصرابا خبزعامة أحمد جبريل بر 

القيرادة خفري بيران أمرت عرن رروقرا  قرام ب را النمرام و « جب رة النصررة»و حردث   الصير في مريم اليرمروح.
عدم انسحائ مقرا لي النمرام والقيرادة العامرة خالمريم عن الصراع في سورية، كان بين ا  خ حييدخا ياق  خالعامة

عررة السرر ح، بررل قررام مقررا لو ال رررفين مررن منررا ل م يررل علي ررا وعرردم ال ررزام جعررل منررا ل أررررى عازلررة ومنزو 
بال مركز في هذ  المواقرع بالع راد ال امرل، إضرافة إلرى قيرام أج رزة األمرن )السرورية  باع قرا  عشررا  المردنيين 
رررر   عمليرررا   سرررلم المعونرررا  والمراوغرررة فررري إدررررا  السرررلع النذائيرررة ودررررو  شرصررريا  وقرررادة مجموعرررا  

 .خ شبيحية من القيادة العامة إلى المريم
جب رة النصررة وأروا  را مرن ال  ييررين أو مرا يسرمى خأنرور رجرا  خالقيرادة العامرةخفي المقابل، ا  رم النرا ل باسرم 

برررا  واضرررحًا أن المجموعرررا  خ، قرررائً : خبالنربرررال بال سرررلل إلرررى قرررا ع اليرمررروح الث ثرررين واحررر    مواقرررع فيرررب
 ع دا  ل  بيل المبادرة السرلمية، وهرذا يق ضري اليلس ينية المسلحة ليس  قادرة على  نييذ ما ال زم  بب من 

حرا ررًا فلسرر ينيًا شررعبيًا وعلررى مسرر وى اليصررائل اليلسررر ينية لل صرردي ل لررح العصررابا  وداعمي ررا بكررل السررربل 
بالسرري رة علررى  خالنصرررةخوا  ررم القيررادي فرري الجب ررة حسررام عرفررا  مقررا لي  .خالمناسرربة إلنقرراذ المررريم المر  ررف

شارع الث ثين في قلئ المريم وأعادوا ال مركز في ال ثير من المواقع ال ري  رم اا يراق ساحة الريجة الش يرة و خ
 .خاانسحائ من ا على

وقالرر  مصررادر فلسرر ينية أمررت إن ممثلرري اليصررائل اليلسرر ينية عقرردوا اج ماعررا  لمعالجررة  صررعيد يرروم أمررت 
حكرام قروا  النمرام الحصرار وقصرخ ف أحيرال المرريم و وقرف  وزيرع رشية أن يعيد األمور إلى نق ة الصرير وا 

 .خالمساعدا  اإلنسانية
 3/3/4108، الحياة، لندن
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 رواتبهم ومنعتأنصار دحالن  من العشرات تفتح فصل"القدس العربي":  .03
غزة ر أشر  ال ور: في مؤشرر علرى مضري اللجنرة المركزيرة لحركرة فر   فري مر   را القاضري بمواج رة مرن 

 شرير إلرى فصرل العشررا  مرن أنصرار النائرئ محمرد دحر ن مرن حركرة  سررب  أنبرال ’ الم جنحرين’وصي  م بر
ف  ، بما في ذلح فصل م مرن الومرائف العموميرة، ووقرف الروا رئ ال ري ي لقون را مرن السرل ة اليلسر ينية، فري 

 وق  يدور فيب الحديث أيضا عن منادرة عدد من م للضية النربية.
نررة راصرة شرركل  ا اللجنرة المركزيررة، دون أن   شررف فرإن لج خالقرردت العربرريخووفرل مصررادر راصرة  حرردث  لرر 

عررن أعضررائ ا ا رررذ  قرررارا مررؤررا صررادق عليررب الرررئيت عبررات بصرري ب قائرردا عامررا للحركررة، يقضرري بيصررل 
العشرا  من أنصار دح ن من الحركة، إضافة إلى وقف مرصصا  م المالية وروا رب م، بعرد أن قيمروا علرى 

’ ممررن يعملررون رررارج وضررد أ ررر ال نمرريم لصررال  دحرر ن‘حركررة فرر   فرري  خالم جنحررينخأن ررم يقيررون علررى رأت 
و ضم القائمة قيادا  سابقة في حركة ف  ، ومسؤولين أمنيين ردموا في ع رد  رولي  حسئ وصف المصادر.

دح ن المسؤولية عن األمن الوقائي في ق اع غزة، ويقيم جزل كبير من م في مصر، منذ أن سي ر  حركرة 
، وخرررين يقيمرون فري 1002ق راع غرزة، من صرف شر ر حزيرران/ يونيرو مرن العرام  حمات على األوضاع فري

 اإلمارا  العربية الم حدة، إضافة إلى عدد يقيم في ق اع غزة.
و ييد المعلوما  أن من ورد  أسرماؤهم فري القائمرة مقرربين جردا مرن دحر ن، ويعرّدون مرن الصرف األو  فري 

بالعمررل ضررد مصررال  ال نمرريم، وشرررع ال ثيررر مررن م ل وجيررب ان قررادا   يررار الرجررل، الررذي    مررب اللجنررة المركزيررة 
 حادة للرئيت عبات واللجنة المركزية.

أن  يار دح ن يعلم بالقائمرة، راصرة أن العديرد ممرن شرمل م قررار اليصرل أبلنروا فيرب  خالقدت العربيخوعلم  
دفرررع السرررل ة اليلسررر ينية لروا رررئ  وا يعرررر  بعرررد مرررا سررر ؤو  إليرررب األمرررور فررري األيرررام المقبلرررة، بعرررد منرررذ أيرررام.

الموميين قريبا، حيث من المح مرل أن يرنمم أنصرار دحر ن، حرا   برل القررار، اح جاجرا  ضرد  نمريم فر   
 في غزة.

 3/3/4108، القدس العربي، لندن
 

 تشكيل إطار طالبي بين حماس وفتح يتصدى لالعتقال السياسي .08
 ، 3-1)]أمرت  بة ال  بيةخ في جامعرة النجراح اليروم األحرد  وصل  خال  لة اإلس ميةخ وخحركة الشبي: نابلت

إلى  شكيل إ ار موحد، لل صدي ل ل أشكا  ااع قا  السياسي، وذلح على هرامد نردوة نممر  بمبرادرة مرن 
ال  لرررة اإلسررر مية وبال عررراون مرررع مجلرررت ا حررراد ال لبرررة، وبمشررراركة حركرررة الشررربيبة ال  بيرررة،  حررر  عنررروان: 

وقررا  مراسررل خالمركررز اليلسرر يني ل عرر مخ إن ال  لررة اإلسرر مية، الجنرراح  و  إلي رراخ.خالمصررالحة وسرربل الوصرر
فري ن ايرة ال  بي لحركة حمات، وحركة الشبيبة ال  بية، الجناح ال  بي لحركة فر  ، ا يق را فري لقرال عقرد 

وصرررو  إلرررى النررردوة، بحضرررور النرررائبين نجررراة أبرررو بكرررر وعبرررد الررررحمن زيررردان علرررى خ يعيرررل العمرررل المشررر رح لل
ااع قررا   مصررالحة  ن قررل مررن جامعررة النجرراح نحررو المج مررع، كمررا ا يقرر  ال  ل رران علررى ال صرردي ل ررل أشرركا 

السياسرري ل لبررة الجامعررة، واع بررار النررائبين نجرراة أبررو بكررر عضررو ك لررة فرر   البرلمانيررة، والنائررئ عبررد الرررحمن 
جعي  مررا لحررل كررل مررا قررد يحصررل علررى زيرردان عضررو ك لررة ال نييررر واإلصرر ح، اللررذين حاضرررا فرري النرردوة، مر 

 رليية النشاط األ اديمي في الجامعة من اع قا  سياسي، أو اس دعال لألج زة األمنية.
 4/3/4108، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بقرارات صارمة بشأن الممارسات اإلسرائيلية "االشتراكية األوروبيةمؤتمر "فتح تطالب  .03
 مر ااشر را ية األوروبيرة المنعقرد فري العاصرمة اإلي اليرة رومرا، با رراذ  الئ وفرد حركرة فر   مرؤ  وفا:–روما 

قرارا  صارمة بشأن الممارسا  اإلسرائيلية الممن جة ضد الموا ن اليلس يني واألراضي اليلس ينية و عمرل خ
ركرة وقا  حسام زملط النائئ ال نييذي لميوضرية الع قرا  الدوليرة فري الح .خعلى  قويض ج ود عملية الس م

حركرة فر   شرريح أساسري، و ي ررر بأن را جرزل أساسري خفي كلمة أمام أعضال الحزئ ااش را ي األوروبري إن 
، مؤكردا انرب حران الوقر  خأيضا في  أسيت المن دى الديمقرا ي ااج ماعي العربي وال حالف ال قردمي العرالمي

صررررارمة بشررررأن ممارسررررا  ااحرررر     للعائلررررة الديمقرا يررررة ااشرررر را ية فرررري أوروبررررا والعررررالم أن  أرررررذ قرررررارا 
اإلسرائيلي، ولم يعد مقبوا أن  قو  األحزائ ااش را ية األوروبيرة شريئا عنردما   رون فري صريو  المعارضرة، 

 وشيئا خرر عندما   سلم الحكم.
 3/3/4108، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 حماس تفصل أيمن طه لو"قضايا فساد"صحيفة "القدس":  .06

صررادر م لعررة فرري حركررة حمررات، لررر القرردت دو  كرروم، عررن قرررار ا رذ ررب الحركررة منررذ أيررام كشرري  م: رام هللا
بيصررل القيررادي والنررا ل السررابل باسررم ا أيمررن  ررب بعررد ثبررو   ور ررب فرري عرردة قضررايا مراليررة لقرروانين الحركررة 

ووفقررا للمصررادر، فررإن  ررب الررذي شررارف  ال حقيقررا  معررب علررى  والع قررة مررع دو  عربيررة مررن أبرزهررا مصررر.
ان  ال، م ورط بقضايا مالية وال رب  ب رق غير شرعية واسر ن   نيروذ  فري السرماح لشرصريا  مقربرة منرب ا

بال جارة غير القانونية ما  سبئ برداع المئا  من الموا نين الذين دفعوا أمروال م لقرال  لرح المشراريع ال جاريرة 
حقيرل معرب بوجرود ع قرا  وا صراا  مرع وقال  المصرادر إن  رب اع رر  رر   ال  ال ي اغلب ا في األنياق.

مسرررئولين مصرررريين دون علرررم الحركرررة واإلدال ل رررم بمعلومرررا  راصرررة عرررن الحركرررة، باإلضرررافة لع قرررا  مرررع 
بعررض الشرصرريا  العربيررة مررن دو  أررررى وكررذلح شرصرريا  فلسرر ينية فرري الرررارج معارضررة لحمررات، وهررو 

 األمر الذي عجل بقرار فصلب.
 4/3/4108، القدس، القدس

  
 كيةير األم "الضغوط"تعهد قبل توجهه إلى واشنطن بمقاومة ينتنياهو  .05

رئيت الوزرال اإلسرائيلي بنيامين ن نياهو ، أن كياح زبون ، عن 3/3/4108، الشرا األوسط، لندنذكر  
قا ، قبل  وج ب إلى واشن ن أمت، للقال الرئيت األميركي باراح أوباما إلجرال مباحثا  بشأن عملية الس م 

اليلس ينيين والملف النووي اإليراني، إنب ينوي الدفاع بحزم عن مصال  إسرائيل الحيوية، كما فعل ح ى  مع
أثب نا ر   خوأضا  ن نياهو، في مؤشر واض  على ني ب مواج ة ضنوط أوباما في ملف الس م:  اآلن.

اس قرار في إسرائيل وسط السنوا  األريرة قدر نا على ال صدي للضنوط الممارسة علينا، والحياظ على ا
وقال  مصادر  .خال صدي للضنوط اآلن وفي المس قبلخ. وأ د أنب سيواصل خهزا  إقليمية لم يسبل ل ا مثيل

إسرائيلية إن ن نياهو سو  يس نل هذ  الزيارة لممارسة الضنو ا  على أوباما في الشأن اإليراني، ل نب 
 ي وقع ضنو ا مقابلة في الشأن اليلس يني.

 ، أ د ل بار المسؤولين في حزئ الليكود، الذي يرأسب، 2ن ن نياهو، بحسئ ال ليزيون اإلسرائيلي )القناة وكا
أنب لن يس جيئ للضنوط الم وقعة وسيواج  ا بحزم، بما في ذلح أي  لئ م علل ب جميد ااس ي ان في 
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لة وقوية، وسي ض  أريرا أن ا ن وقع ضنو ا هائخوقا  مسؤو  في مك ئ ن نياهو:  الضية النربية والقدت.
 .خمحمود عبات هو الذي سييشل ا ياق اإل ار

اإلذاعة العسكرية ذكر  أمت أن الرئيت األميركي، ور فًا لما ، أن 3/3/4108، الحياة، لندنوأضاف  
ليت لدى الرئيت الوق  خنشر، لن يلقي بثقلب لدفع ج ود كيري حيا  انشنالب باألزمة في أوكرانيا، مضيية: 

 لممارسة الضنط على ن انياهو في شأن ال سوية مع اليلس ينيين. خل افي والمصلحة والقوةا
 

 84نتنياهو ألوباما: بوالرد مقابل أسرى  .04
خ أن الحكومة خاإلسرائيليةخ  رفض إ  ق سراح الدفعة الرابعة من 12علم  خعربي : النعامي صال -غزة

األمريكية بإ  ق سراح م كر خبادرة حسن نيةخ  جا  السل ة  األسرى اليلس ينيين الذين ال زم  أمام اإلدارة
وذكر  مصادر فلس ينية م لعة أن محافل في حكومة بنيامين ن نياهو أبلن  مسؤولين في  اليلس ينية.

السل ة اليلس ينية، أنب سيكون من شبب المس حيل أن ي مكن ن نياهو من  مرير قرار في الحكومة، باإلفراج 
 ، ويحملون ال وية خاإلسرائيليةخ.44 ة عشر ألن م من فلس ينيي عن األسرى الس

وفي ذا  السياق، كشف المعلل خاإلسرائيليخ بن كاسبي  أن ن نياهو سيعرض على الرئيت األمريكي باراح 
أوباما صيقة، يقوم أوباما في إ ارها بإصدار عيو عن الجاسوت الي ودي جونثان بوارد، الذين يقضي 

مدى الحياة بعد إدان ب بال جست لصال  إسرائيل، مقابل إفراج خإسرائيلخ عن األسرى من حكمًا بالسجن 
وفي مقا  نشر  مسال أمت موقع خيسرائيل ب تخ، نو  كاسبي  إلى أن األج زة األمنية  .44فلس ينيي 

القومي  األمريكية  بدي معارضة قوية ل فراج عن بوارد، بسبئ األضرار اليادحة ال ي ألحق ا باألمن
 األمريكي.

 3/3/4108، "40موقع "عربي 
 

   قناع أوباما بقبول موقف تل أبيب من خطة كيري إلتنياهو يعتمد على "أيباك" : نإسرائيليةصحف  .09
قال  مصادر إع مية إسرائيلية م لعة إن رئيت الوزرال اإلسرائيلي بنيامين ن نياهو يع مد : صال  النعامي

في الوايا  الم حدة األميركية في إقناع إدارة الرئيت باراح أوباما بقبو  على ج ود المنمما  الي ودية 
اإلسرائيلي وال عا ي مع -موقف  ل أبيئ من ر ة وزير رارجي ب جون كيري ل سوية الصراع اليلس يني

البرنامج النووي اإليراني. يأ ي ذلح فيما م ر  جماعة ضنط ي ودية جديدة في الوايا  الم حدة  نافت 
 يباحخ و  لل على نيس ا مؤق ا اسم خزيباحخ.خأ

وفي مقا  نشر  موقع خذي بوس خ أمت، ذكر ال ا ئ ران إيدليس  أن إس را يجية ن نياهو  قوم على  وميف 
منممة خأيباحخ أ بر منمما  الضنط الي ودية في الوايا  الم حدة، في ال صدي إلدارة أوباما ومنع ا من 

 ة كيري.ممارسة الضنط عليب بشأن ر 
ن ا عازمة على  وقا  إن موقف خأيباحخ من ر ة كيري أ ثر   رفا من موقف حزئ الليكود اليميني، وا 

  وميف نيوذها من أجل  مكين ن نياهو من إم ل موقيب على أوباما.
 200مليون دوار وينضوي  ح  لوائ ا  03ال ي  بلغ موازن  ا السنوية -وأوض  إيدليس  أن هذ  المنممة 

بين ال  ديد واإلغرال، في محاوا  ا إجبار أركان اإلدارة األميركية على  بني المواقف   جمع-عضوألف 
وا  م إيدليس  خأيباحخ بأن ا ا   بنى مصال  إسرائيل والوايا  الم حدة، بل مواقف اليمين  اإلسرائيلية.
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كية أيضا لقبو  موقف إسرائيل الم  ر  في إسرائيل من دون  ردد. كما  مارت ضنو ا على اإلدارة األمير 
 من البرنامج النووي اإليراني.

وقا  ال ا ئ إن ن نياهو يراهن على دور خأيباحخ في منع أوباما من ال وصل إلى ا ياق ن ائي مع إيران بشأن 
 برنامج ا النووي، عبر  وميف نيوذها لدى ال وننرت.

ضال ال وننرت الذين قدموا مشروع قانون وأضا  أن أوباما ا صل بن نياهو و لئ منب ال درل لدى أع
إلضافة عقوبا  جديدة على إيران، في مؤشر على إدراح أوباما حجم النيوذ الذي يحمى بب ن نياهو في 

في السياق، كشي  صحيية خجيروزاليم بوس خ النقائ عن ان  ق جماعة ضنط ي ودية جديدة  ال وننرت.
 قرير نشر  الموقع أو  أمت الجمعة، أن الجماعة الجديدة   نافت خأيباحخ. وذكر الصحيي بن كاسبي  في

ال ي   لل على نيس ا مؤق ا اسم خزيباحخ،   بنى مواقف أ ثر يمينية و  رفا، و عبر صراحة عن مواقف 
كما ذكر أن مؤسسي الجماعة الجديدة أجروا ا صاا  مع قادة اليمين  اليمين الم  ر  في إسرائيل.

واقف، وا سيما مجلت المس و نا  الي ودية في الضية النربية وقادة الجناح األ ثر اإلسرائيلي ل نسيل الم
وقا  إن هد  خزيباحخ المعلن ليت    رفا في حزئ خالليكودخ الحا م، برئاسة نائئ وزير الدفاع داني دانون.

نيين والبرنامج فقط محاولة إرغام اإلدارة األميركية على  بني مواقف إسرائيل من المياوضا  مع اليلس ي
النووي اإليراني، بل أيضا ال صدي ل ل األفكار ال ي   رح في أورقة اإلدارة و  عارض مع المواقف 
اإلسرائيلية. مضييا أن عددا من رجا  األعما  الي ود األميركيين الذين ي برعون لحم   ن نياهو اان رابية 

  جندوا ل مويل أنش ة المنممة الجديدة.
  4/3/4108، لدوحةالجزيرة نت، ا

 
 "إطار فااات"لى إإزاء فرص التوصل  "كيير تشاؤم أم"عن  تتحدث "سرائيل"إ .41

خ  شاؤم أميركيخوسائل اإلع م العبرية ررج  أمت   حدث عن ، أن 3/3/4108، الحياة، لندنذكر  
 ر   الش ر الجاري. خا ياق إ ارخلج ة ال وصل إلى 
ئيليْين كبيرين عقدا في األيام األريرة لقالا  في واشن ن، عن مسؤولْين إسرا خهآر تخونقل  صحيية 

فإن ثمة  شاؤمًا م زايدًا لدى األميركيين في شأن اح ما  ال وصل إلى مسودة خان باع ما بأنب ر فًا للماضي 
. وأضاف  أن ال شاؤم أرذ يزداد بعد لقال كيري الرئيت محمود عبات في خا ياق إ ار بن اية الش ر الجاري 

 .يت قبل عشرة أيامبار 
اإلدارة األميركية  درت أن نقل   خهآر ت، عن كياح زبون، أن خ3/3/4108الشرا االوسط، وأضاف  

ا ياق خث ثة سيناريوها ، األو : ممارسة المزيد من الضنط ل قليص اليجوا  بين الجانبين وال وصل إلى 
على أن  بدأ بمؤ مر قمة، بمشاركة إسرائيل يشكل أساسا لمياوضا   س مر ح ى ن اية العام الحالي،  خإ ار

والسل ة اليلس ينية. والثاني: ال رلي عن فكرة بلورة وثيقة إ ار مك وبة وااس عاضة عن ا بإع ن شيوي 
فضياض ي لئ مواصلة المياوضا  من أجل الوصو  إلى ا ياق. والثالث:  رح وثيقة اإل ار ح ى دون 

ي أو سلبي بعدها، على أن  رفع الوايا  الم حدة يدها عن المياوضا  موافقة ال رفين، وان مار ردا إيجاب
إذا لم يقبل ال رفان بالوثيقة. وأمام واشن ن ش ران فقط لحسم موقي ا قبل أن  ن  ي م لة المياوضا  

 نيسان المقبل، وهو السقف الذي حدد ب اإلدارة األميركية للوصو  إلى ا ياق. /أبريل 12الحالية في 
أوباما ف م إلى أي مدى يمكن أن يقدم ال رفان  نازا ، وفي أي القضايا، وما هي المسائل ال ي  وسيحاو 

 ا يمكن أن يبدوا مرونة حيال ا.
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 اإلسرائيلية تطالب سفاراتها برفع حالة االستنفار  الخارجيةوزارة  .40

رفع حالة »ي أنحال العالم  الب  وزارة الرارجية اإلسرائيلية من سيارا  ا ف: مواسي حسن-القدت المح لة 
ردًا على النارة ال ي اس  دف  موقعا للحزئ عند الحدود « حزئ هللا» حسبا ألي هجوم قد يشنب « ااس نيار

 «. لبنان من عواقئ هجوم ك ذا»اللبنانية السورية، مع  حذيرها في الوق  عينب 
لب  برفع حالة ااس نيار  حسبًا السيارا  اإلسرائيلية  و »أمت أّن « يديعو  أحرونو »وذكر  صحيية 

ب  ديد »، مذكرًة في هذا المجا  «ل جوم إن قامي ينيذ  حزئ هللا ضد أهدا  إسرائيلية في إحدى دو  العالم
إسرائيل نقل  رسالة شديدة إلى »، وقال  الصحيية إّن «بأنب سين قم في أي مكان في العالم« حزئ هللا»

ي ا بأن الحكومة والجيد في لبنان سي حم ن مسؤولية أي إ  ق حكومة لبنان عبر  ر  ثالث، وهدد  ف
« حزئ هللا»با جا  إسرائيل، وأن الرد اإلسرائيلي سيكون شديدًا ولن يكون ضد « حزئ هللا»صواريز ينيذ  

 «.فقط بل سيس  د  مرافل لبنانية
 3/3/4108، المستقبل، بيروت

 
 فرض الخدمة العسكرية عليهم تظاهرون ضد  ليهود المتدينين "الحريديم" يامن  األلوفمئات  .44

، مئا  األلو  من الي ود خالنربيةخ ماهر مسال أمت في مدينة القدت المح لة : برهوم جرايسي-الناصرة 
الم دينين الم زم ين خالحريديمخ، ضد القانون الذي ييرض على شبان م الردمة العسكرية في جيد ااح   ، 

 ة رغم  وج ا  م السياسية اليمينية.إذ يرفضون ا من من لقا  ديني
ومن الم وقع أن   ون هذ  المماهرة الضرمة، الشرارة األولى في سلسلة أعما  اح جاجية، كان قد ولج 
مثل ا في الماضي الى مواج ا  مع عناصر األمن اإلسرائيلي. وحسئ ال قديرا ، فإن مماهرة األمت، هي 

 لى مدى العقود الماضية.المماهرة األضرم ال ي  ش دها اسرائيل، ع
و واجب إسرائيل في السنوا  األريرة جدا كبيرا حو   جنيد الحريديم، الذين كانوا يحمون باعيال فوري، 

سنويا،  %3، إا أن  زايد عددهم بو يرة غير مسبوقة عالميا، أ ثر من 2244بموجئ أنممة قائمة منذ العام 
من الشبان الذين يسري  %20من الي ود وحدهم، و %23من السكان في اسرائيل، و %23وهم يشكلون 

من  %33سيشكل الحريديم أ ثر من  1030علي م قانون ال جنيد، و شير ال وقعا ، الى أن م ح ى العام 
 الي ود وحدهم في إسرائيل.

 3/3/4108، الغد، عم ان
 

 "إسرائيل"ادية لوفي سواحل مع إلسرائيليعن عمليات غامضة ينفذها سالح البحرية ا جديدةمعلومات  .43

من عمليا  غامضة  %00  عن ؤو س ح البحرية مس أنّ خ أليكت فيشمانخالربير العسكري الص يوني  أفاد
اف ًا إلى أّن السنة عبر سينب وغواصا ب وقوا  الراصة،  كثيرة  م  السنوا  األريرة ورال ر وط العدو،

بحار العمليا ي في مجاا  العدو، ما يعني من اإل يوماً  240ش د  ان شار النواصا  أ ثر من الماضية 
من ساعا  عمل ا لميداني  نييذي، والبقية ساعا   دريبية، وغادر  النواصا  مينال حييا  %33 حو  
بعض العمليا  اس مر   نّ إقا  قائد القاعدة البحرية خإيلي شربي خ من ج  ب،  .عملية راصة 34ل نييذ 

مسافة خا  ال يلوم را  من الساحل، والبقية  م  مقابل سواحل  أسابيع  ويلة، و م  نييذ بعض ا على
لس    النواصا  ا  ح اج صعوداً  السرية، ألنّ ال يان يعزز من قدرا  اف ًا إلى أّن ذلح لبنان وسوريا، 
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 يمد المحركا  هائ ً  ك ربائياً  الميا  إلعادة ال اقة لمحركا  ا، بل س ع مد على منموما  راصة  ولد  ياراً 
بالبقال  . وأضا  خشربي خ أّن هذ  ال قنّية  سم  للنواصا بالقوة ال ي  ح اج ا أثنال وجودها في األعماق

، إضافة لقدرا  ا اليائقة على حمل  ح  المال لي رة  ويلة، ويمنح ا قدرة على اإلبحار لمسافا  بعيدة جداً 
 .الوسائل الق الية وبكميا  كبيرة

 0/3/4108، 3143التقرير المعلوماتي 

 
 يسه ل سيطرة جمعية "إلعاد" على محيط المسجد األقصى إسرائيلي اتفاا :األقصىمؤسسة  .48

وقعر   اإلسررائيليإن أذرع مرن ااحر     1/3/1024 األحردقال  خمؤسسة األقصى للوقف وال راثخ في بيران 
مرن  األقصرىيط المسرجد فيمرا بين را، يسرّ ل ال ريرل علرى جمعيرة خإلعرادخ ااسر ي انية السري رة علرى محر ا ياقا

 .الج  ين النربية والجنوبية
خإن مصادر صحيية عبرية ذكر  برأن المحكمرة المركزيرة قضر  باع مراد قررار  وأضاف  المؤسسة في بيان ا:

قضائي كا ياق  سوية، بين ما يسمى برخشركة   وير شرق القدتخ وما يسمى برخالشركة ل ررميم و  روير الحري 
قبرل  اسر أجر بشرركة   روير القردتخ الموقرع ال ري يقرع  حر  إدارا  را اليروم ) ألن را الي وديخ، يقضري برإر ل  

سنوا  من خ الشركة ل رميم و  وير الحي الي وديخ   ، المم د مرا برين وسرط من قرة القصرور اامويرة جنروئ 
يومررا،  34 ، ررر   -وبررين  ريرل بررائ المناربرة ) غربرري المسررجد األقصرى -رلررف مسرجد النسررال –األقصرى 

لررى أن   نرراز  عررن ديررون مسرر حقة بمبلررغ مليررون شرريقل، وذلررح بررال زامن مررع ا يرراق بقضرري بررأن  قرروم جمعيررة ع
وهرري الج ررة المسررؤولة خ  –خإلعررادخ ااسرر ي انيةخ برردفع هررذ  المسرر حقا  لررر خالشررركة ل رررميم و  رروير الي رروديخ 
ا يرراق يرر ّم العمررل عليررب لنقررل رسررميًا وبشرركل مباشررر  عررن الموقررع المررذكور، بمررا يعنرري عمليررًا  سرر يل السرربيل ، 

السرري رة واإلدارة علرررى الموقررع المرررذكور لجمعيررة خ إلعرررادخ ااسررر ي انية ، وهررو مرررا  ررم الحرررديث عنررب فررري األيرررام 
 األريرة.

4/3/4108مؤسسة األقصى للوقف التراث، أم الفحم،   
 

 ميةاإلسالوسط تدمير اآلثار  "األقصى"غربي  "بيت شطراوس" مشروع ذ: تنفياألقصىمؤسسة  .43
صررندوق الحيرراظ علررى خوأذرعررب ال نييذيررة ومن را مررا يسررمى بررر اإلسرررائيليذكرر  خمؤسسررة األقصررىخ أن ااحرر    

 واصرررل فررري هرررذ  األثنرررال  -شرررركة حكومرررة  ابعرررة مباشررررة لمك رررئ رئررريت الحكومرررة ااسررررائيلية -خإرث المبكرررى
فري من قرة ذراع  –حة البرراق وبشكل سريع، إقامة و نييرذ مشرروع خ بير  شر راوتخ فري الج رة النربيرة مرن سرا

فرري الموقررع،  حرر  األرض  اإلسرر مية، وال رري   رافررل مررع عمليررا   رردمير ل ثررار -جسررر ام البنررا  ال رراريري
ال اريريررة العريقررة، حيررث قررام ااحرر    فرري األيررام أألريرررة بصررئ  اإلسرر ميةوفوق ررا، وكررذلح  مررت المعررالم 

بنررال  األيررامالعريقررة، فيمررا يرر م فرري هررذ   اإلسرر مية راآلثررامصرر بة عريضررة مررن البررا ون، فرروق وعلررى أنقرراض 
قامة  ورفع جدر وحي ان. وا 

العريقرة، علرى  اإلسر ميةالمشرروع المرذكور يقروم علرى أنقراض وحسرائ المعرالم واألوقرا   أنوبّين  المؤسسة 
زع م رررًا،   ررو  2220، حيررث سرري م بنررال علررى مسرراحة أجماليررة قرردرها األقصررىبعررد رمسررين م رررا غربرري المسررجد 

على ث ث  وابل،  شمل بشكل أساسي، إقامة مركرز شرر ة عمليرا ي، مدرسرة دينيرة وكنريت، قاعرة عررض، 
 صاا  اس قبا  وفنال، وغر   شنيلية وعشرا  وحدا  الحماما  العامة.

4/3/4108مؤسسة األقصى للوقف التراث، أم الفحم،   
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 ة المقدساتمفتي القدس لو"لدستور": نحن بخندا واحد مع األردن في حماي .46

وفلسر ين فري رنردق واحرد فيمرا  األردن أنأ رد مي ري القردت الشريز محمرد حسرين : يعبد ال راد نييين-عمان 
 ي علل بموضوع القدت وحماية المقدسا  اإلس مية والمسيحية ب ا. 

وخ هنراح  عاونرا دائمرا و شراورا و نسريقا برين الشري أنالشيز حسين في  صري  ها يي رراص لررخالدس ورخ  وأعلن
 .لم ينق ع يوما، سعيا لحماية المقدسا  واألردنبالقدت 

ح مررا  عررّد  واآلرررربررين الحررين  اإلسرررائيليةفرري ال صرردي ل سرر يزازا   األردنيررةوقررا  الشرريز حسررين، إن الج ررود 
 األردنرريالرردور  أهميررةالجانررئ اليلسرر يني لررب موقررف واضرر  فرري  أن إلررىهامررة فرري حمايررة المقدسررا ، مشرريرا 

 األردنررري عبررد هللا الثررراني و يعيلرررب مررن ررر   المرررذكرة ال رري وقعررر  بررين الملررح   و رررم  أ يررد ،بحمايررة المقدسررا
 على المقدسا . األردنيةلنايا   جديد الوصاية محمود عبات، والرئيت اليلس يني 

3/3/4108الدستور، عمان،   
 

 مساجد القدسبلخفض صوت األذان  صهيونيمخطط : مقدسيةهيئات  .45
الحررد مررن ار يرراع صررو  أذان المسرراجد ال رري  صرردح فرري سررمال  ااحرر   قرررر  بلديررة  رام هللا ر وليررد عرروض:

 المدينة رمت مرا  في اليوم.
وحسئ بلدية اإلح    بالقردت، فرإن  ريريض صرو  األذان فري مسراجد المدينرة جرال ن يجرة خالضرجيجخ الرذي 

 ي سبئ بب في أنحال المدينة ال ي يسكن ا عشرا  اآلا  من الي ود.
صادر إسرائيلية فإن قرار خ رييض صو  األذان سي م في غضون األش ر القليلة المقبلة، وسري م فري ووفل م

 يسرربببالمرحلررة األولررى فحررص إمكانيررة  ريرريض الصررو  فرري مسررجدين جنرروئ المدنيررة، ورصررد اإلزعرراج الررذي 
 األذان للمس و نين في المن قةخ.

 يسربببليرون دوار ليحرص مردى الضرجيج الرذي م 00 حرواليوأشار  مصادر إسرائيلية الى أنب  م  رصريص 
األذان للمسرر و نين،  م يرردا للشررروع بريررض صررو  األذان المنبعررث عبررر مكبرررا  الصررو  مررن علررى مررآذن 

   المساجد.
حذر الشيز محمد حسين المي ي العام للقدت والديار اليلس ينية، ر يئ المسرجد األقصرى المبرارح، األحرد، و 

 ا ًا جسيمًا لحرية العبادة.، واع بر  ان  المر ط هذا من
مررن ناحي  ررا قالرر  مؤسسررة األقصررى للوقررف وال ررراث خإن صررو  األذان سرريمل يصرردح مررن مررآذن القرردت كل ررا 

 ، واع بر  أن المر ط جزل من مساعي ال  ويد.وفي مقدم  ا المسجد األقصى
يرريض األذان يررأ ي وأشررار  ال يئررة اإلسرر مية المسرريحية لنصرررة القرردت، خإن هررذا المر ررط الررذي يسرر  د   ر

بررراز ال ررابع الي ررودي  اسرر  ماا لل ررد  الي ررودي األ بررر ب  ويررد القرردت و مررت معالم ررا اإلسرر مية العربيررة، وا 
 ، وي نافى مع قانون حرية العبادة.في اخ

3/3/4108القدس العربي، لندن،   
 

 بقيادة حاخام متطرفاألقصى  باحات المسجد يقتحمون  مستوطناا  53 :األقصىمؤسسة  .44
حارررام المسرر و ًنا برفقررة  23إن  3/1/1024للوقررف وال ررراث فرري بيرران ل ررا اليرروم الحررد  األقصررىلرر  مؤسسررة قا
م  ررر  خغليررحخ اق حمرروا منررذ سرراعا  الصررباح المسررجد األقصررى، ونممرروا جولررة فرري أنحررال م يرقررة الي ررودي ال
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  شررر ة ااحرر    مررن باحا ررب،  لقرروا ر ل ررا شررروحا  عررن ال يكررل المزعرروم وذلررح وسررط حراسررة مشررددة لقرروا
والوحدا  الراصة. وأضراف  المؤسسرة فري بيان را أن المسر و نين المق حمرين أدوا صرلوا  ورقصرا   لموديرة 
ررررارج األقصرررى قبالرررة برررائ السلسرررلة، حيرررث  صررردى ل رررم حررررات المسرررجد، مرررا أدى لحررردوث مناوشرررا  و ررردافع 

 باأليدي بين الحرات وشر ة ااح   ، دون وقوع إصابا .
المؤسسة الى أن شر ة ااح    شكل  حماية للمس و نين عرن ررروج م مرن األقصرى، وأدائ رم وأشار بيان 

 .الصلوا  والرقصا  ال لمودية
4/3/4108مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 : االحتالل يحاول إيجاد وسائل جديدة للسيطرة على القدس"القدس الدولية" .49

القررردت الدوليرررة فررري فلسررر ين، إن سرررل ا  ااحررر    مسررر مرة فررري  قرررا  د. أحمرررد أبرررو حلبيرررة رئررريت مؤسسرررة
ن ررا مررا زالرر   ب  ررر قرروانين وممارسررا  جديرردة إلحكررام السرري رة علررى  سياسررا  ا ل  ويررد القرردت والمقدسررا ، وا 

 القدت والمسجد األقصى المبارح.
يررع علررى درررو  ، أنررب بعررد أن كرران لرردى حارامررا  دولررة ااحرر     حاألحررد وذكررر أبررو حلبيررة فرري بيرران، يرروم

الي رود للمسرجد األقصرى بسربئ اع قرادهم بوجرود ال يكرل المزعروم فيرب ورشري  م مرن أن   رأ أقردام م مكران مررا 
يسررمى خقرردت األقررداتخ الررذي يع برونررب الجررزل األ ثررر قداسررة فرري ال يكررلا نجررد اآلن ال ثيررر مررن الحارامررا  

ن السل ة السياسرية والردوائر األمنيرة فري يدعون للسي رة على األقصى، وينممون زيارا  يومية لب ب شجيع م
 دولة ااح   .

4/3/4108، فلسطين أون الين  
 

 ةشهيدان فلسطينيان في سوري :العمل مجموعة .31
اس شر د اجئران فلسر ينيان، األحرد، جررال ال جمرا  والقصرف الم واصرل علرى المريمرا  اليلسر ينية : دمشل

خ في بيان وصل )صيا  إن أحمد كما  فرحرا  ةسوري وقال  مجموعة خالعمل من أجل فلس ينيي .ةفي سوري
)سائل سيارة إسعا   قضى إثر القصف الذي اس  د  مريم اليرموح، فيما قضى رليل محمرود ديرائ، إثرر 

وفري ذا   رصاص  ائد عند  باد  إل  ق نار برين لصروص وحررات أحرد مرزارع األبقرار فري مدينرة درعرا.
  رررر اسرر  د  شررارع المرردارت والشررارع الرئيسرري، ممررا  سرربئ السررياق،  عرررض مررريم اليرمرروح إلررى قصررف م

 بوقوع ضحية وعدد من الجرحى إضافة إلى أضرار مادية وقع  في المكان.
3/3/4108، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  

 
 بعدما أقدم مستوطن على دهسه عمداا  رام هللاباستشهاد فلسطيني مصدر طبي:  .30

دهسررب مسرر و ن بررالقرئ مررن قريررة ال يبررة شررما  مدينررة رام هللا  أمررتسرر يني اس شرر د مسررن فل: ب رررا - رام هللا
وقا  المدير ال بي بجنراح  روارم مجمرع فلسر ين ال بري فري رام هللا سرمير صرليبا فري بيران  بالضية النربية.

عاما اس ش د بعدما أقدم مس و ن ي ودي م  ر  على  00المسن صال  سلمان مليحا   أن، أمتصحيي 
القرئ مررن قريررة ال يبررة شررما  مدينررة رام هللا، م ررأثرا بجررروح ورضرروض بلينررة أصرريئ ب ررا فرري دهسررب عمرردا برر

سراعا   أربرعالرأت وفي أنحال م يرقة من الجسم. واضا  ان مليحا  نقل وفارق الحياة بعرد إصراب ب و ركرب 
 يرار.قبل نقلب إلى مجمع فلس ين في ساعا  مبكرة من فجر اليوم بعد دهسب من قبل مس و ن اذ بال
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3/3/4108الرأي، األردن،   
 

صابة  فلسطينيين أربعة استشهاد: تقرير .34  فبرايرشباط/ خالل 811واعتقال  011وا 
رام هللا: كشف مركز عبد هللا الحوراني للدراسرا  وال وثيرل، ال رابع لمنممرة ال حريرر، عرن سرقوط أربعرة شر دال 

ا في الضية مقابرل شر يد فري ق راع غرزة، برصاص قوا  ااح   ، ر   الش ر الماضي، ث ثة من م سق و 
وأشار المركرز فري  قريرر  الشر ري حرو  ان  ا را  ااحر    بحرل  موا ن. 400بينما بلغ عدد المع قلين نحو 

 .مسرر و نا وجنررديا 030مررن  إلررى أ ثرررصررل و عرردد المق حمررين للمسررجد األقصررى أن  إلررىالشررعئ اليلسرر يني، 
وحردة  2221، أشار إلى مصادقة الحكومرة ااسررائيلية علرى بنرال وفيما ي علل بااس ي ان ومصادرة األراضي

 .سكنية اس ي انية في القدت والضية
دونرررم مرررن أراضررري جبرررل ب رررن المعصررري ضرررمن  200وأوضررر  أن سرررل ا  ااحررر    شررررع  ب جريرررف نحرررو 

منراز   0وبرصوص أعما  ال دم، لير  إلرى أن حملرة ال ردم  الر   .بلدة الرضر بمحافمة بي  لحم أراضي
بركسرا  سركنية  عرود لرر خعررئ الج رالينخ ومحرل لبيرع الرضرار  ورمسرةفي كل من بي  حنينا وجبل المكبر، 

 ومنسلة للسيارا  في بلدة العيزرية شرق القدت،  م يدا إلقامة مقا ع من الجدار العاز  علي ا.
ويررة بمحافمررة مسرركن مررن مسررا ن العررائ   البد 40وأورد أن خسررل ا  ااحرر    سررلم  إر ررارا  هرردم لنحررو 

عائلررة مررن من قررة الرررأت األحمررر فرري من قررة األغرروار الشررمالية لعرردة سرراعا ،  13ب رحيررل  وقامرر القرردتخ، 
سيارة  00ولي  إلى قيام م  رفين ي ود بإع ائ إ ارا  نحو  بحجة إجرال مناورا  عسكرية بالذريرة الحية.

ورررط شررعارا  معاديررة للمرروا نين، لمرروا نين فرري حرري وادي ياصررو  ببلرردة سررلوان وحرري شرررفا  فرري القرردت، 
 في كافة محافما  الضية. شجرة زي ون ونريل، 1400مشيرًا إلى أن الش ر الماضي ش د اق  ع نحو 

3/3/4108األيام، رام هللا،   
 

 اإلسرائيلية السجون من انفجار قريب في  يحذ رقراقع  .33
حرررذر وزيرررر األسررررى عيسرررى قراقرررع مرررن أن الشررر ور المقبلرررة س شررر د حالرررة انيجرررار داررررل : الوكررراا  – رام هللا

 المع ق   اإلسرائيلية، اح جاجًا على  ردي أوضاع ومرو  اع قا  األسرى.
وأوضر  أن األسررى يحضررون  إلى أن سياسة اإلهما  ال بي س  ون الشرارة، ال ي س يجر األوضراع. وأشار

أبريرل المقبرل، فري حرا  لرم  حقرل م رالب م  22اعية ليوم األسرير اليلسر يني فري للشروع ب نييذ الر وا  الجم
 بإن ال ااع قا  اإلداري، وسياسة العز  واإلهما  ال بي.

وفي ما ي علل باألسرى المضربين، أوض  وزير األسرى اليلس يني أن سبعة أسرى يشرعون بإضررائ مي روح 
 للم البة بإن ال اس مرار اع قال م اإلداري. عن ال عام، بعد انضمام ث ثة أسرى إداريين،

3/3/4108البيان، دبي،   
 

 األسرى الفلسطينيون يفشلون مشروع زرع أجهزة تجسس في المعتقالت .38
معررر ق   ااحررر    اإلسررررائيلي أفشرررلوا مر رررط إدارة  فررريأ رررد مركرررز األسررررى للدراسرررا  أن األسررررى : رام هللا

جرردران بب ركيررئ أج ررزة  نصرر  دارررل غررر  األسرررى منررذ ا  شرراف ا  السررجون وخالشرراباحخ اإلسرررائيلي الم علررل
المركررز، فرري بيرران صررحيي  وأوضرر  أغرراظ ااحرر   . الررذيغررر  عرردد مررن األسرررى بمع قررل خريمررونخ، األمررر 

 لقررر  خقررردت بررررتخ نسررررة عنرررب، أن هرررذ  الر ررروا   شررركل ان  اً رررا لرصوصرررية األسررررى ومراليرررة للقررروانين 
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عملية من ال جست والعمل ااس رباري عمل قذر ي درل في أبسرط رصوصريا  اإلنسانية، مضييًا أن خهذ  ال
 إدارا  مصال  السجون العالميةخ. فياألسرى وغير مسبوق 

4/3/4108، قدس برس  
 

 تغمر غرف األسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة الصرف الصحيمياه : األسيرنادي  .33
العادمرة )ميرا  الصرر  الصرحي  غرر  األسررى المرضرى غمرر  الميرا   األناضرو : ،رام هللا ر قيت أبو سرمر 

 فرري مس شرريى سررجن الرملررة اإلسرررائيلي )وسررط إسرررائيل ، بحسررئ بيرران لنررادي األسررير اليلسرر يني، يرروم األحررد.
ونقررل يوسررف ن يررة، محررامي النررادي، عررن ممثررل األسرررى شررادي م ررر، القررو  إن إدارة السررجن أجررر  صرريانة 

ا أدى إلى انيجارها و دفق ا في القسم الراص بالمرضى، مشريرا إلرى لمجاري الصر  الصحي بعد  ع ل ا، م
 أن األسرى عملوا على  نميف القسم بأنيس م بالرغم من سول وضع م الصحي.

أسرريرا فلسرر ينيا مريضررا، مررن م مقعرردين، ويقبررع فرري السررجون اإلسرررائيلية  21ويقبررع فرري مس شرريى سررجن الرملررة 
 أسير من ق اع غزة، وفل إحصائيا  رسمية فلس ينية. 300خا  أسير فلس يني، بين م  3نحو 

3/3/4108رأي اليوم، لندن،   
 

 من قبل شاب فلسطيني طعن مستوطن في تل أبيب: مصادر عبرية .36
مصررادر عبريررة، مسررال اليرروم األحررد، أن خشررابا فلسرر ينيا  عررن  راصررة: ذكررر   رجمررة-كررومدو   القرردت-غررزة

 32ووفقا لوسائل إع م عبرية، فإن المس و ن يبلغ من العمرر  ئخ.مس و نًا م دينًا في ب اح   يا قرئ  ل أبي
عامررا، وقررد أصرريئ بجررروح م وسرر ة إلررى ر يرررة، و ررم نقلررب إلررى مس شرريى خبلينسررونخ ومررا زالرر  الشررر ة  بحررث 

 عن منيذ عملية ال عن.
4/3/4103القدس، القدس،   

 
 شتلة زيتون في كفر قدوم 411مستوطنون يقتلعون الضفة:  .35

ش لة زي ون من أراضي كير قدوم غرئ مدينة نابلت شرما  الضرية  100 نون يوم األحد، حوالي اق لع مس و 
 النربية المح لة.

وأفرراد مسررؤو  ملررف ااسرر ي ان فرري شررما  الضررية النربيررة غسرران دغلررت بررأن عررددا مررن مسرر و ني مسرر و نة 
رق كيرر قردوم، مشريرًا إلرى أن خقدوميمخ اق لعوا اليوم حوالي مائ ي ش لة زي ون من من قرة رلرة النر د شرما  شر

 هذ  األش ا   عود للموا ن نممي عبيد.
4/3/4108، فلسطين أون الين  

 
 
 

 بعد صراع مع المرض "أبو عرب" الفلسطينية الثورةوفاة شاعر  .34
، شراعر الثرورة اليلسر ينية إبرراهيم محمرد صرال  الملقرئ خأبرو عررئخ، أمرتغيئ المو ، مسرال  :وفا –دمشل 

 عاما  في مدينة حمص السورية، بعد صراع مع المرض. 43عن عمر يناهز )
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فرري قريررة الشررجرة الم جرررة فرري الجليررل، والواقعررة فرري من صررف ال ريررل بررين  2232وأبررو عرررئ مررن مواليررد عررام 
 .الناصرة و برية مدين ي

جرب وبعد   جير قرية الشجرة لجأ إلى كير كنا، لينزح بعدها إلى عرابة الب و  ومكث في ا مردة شر رين، و و  
 بعدها إلى لبنان، ثم إلى سوريا.

فرق ب األولى ال ي عرف  باسم خفرقة فلس ين لل راث الشعبيخ، وفي حينب  ألي  اليرقة من  2240وأست عام 
 أغنية منذ سبعينيا  القرن الماضي. 300عازفا، حيث غنى أبو عرئ أ ثر من  24

3/3/4108الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 مليون دوالر سنوياا  431كبد االقتصاد الفلسطيني اإلسرائيلية ت   االعتقاالت"بكدار":  .39
عبد هللا: قا  عضو اللجنة المركزية لحركة ف  ، ورئيت المجلت اليلس يني لل نمية واإلعمرار  محمد-رام هللا 

أسررررير فلسرررر يني فرررري السررررجون اإلسرررررائيلية يكلررررف ااق صرررراد  3200خبكرررردارخ، محمررررد اشرررر يب، إن وجررررود نحررررو 
صرباح  14وقا  اش يب ر   لقال  ليزيوني مع قنراة فرنسرا  مليون دوار أمريكي. 130ي سنويًا نحو اليلس ين

شرائ فلسر يني، مع قلرين فري السرجون اإلسررائيلية، عرن سروق العمرل  3000اليوم األحد، إن غيائ أ ثر من 
وأضررا   اليلسرر يني.المحلرري، يكبررد السررل ة رسررائر بررالم يين، ألن ررم يعرردون أيررد عاملررة يح اج ررا ااق صرراد 

اشرر ية: خإلررى ذلررح، فررإن السررل ة اليلسرر ينية  قرروم باإلنيرراق علررى األسرررى دارررل المعرر ق   اإلسرررائيلية، و قرروم 
ب حويل روا ئ ش رية ل م بشكل من مم، أي أن وجرودهم داررل المع قرل ا يحررم ااق صراد مرن ج رودهم، برل 

 إن إسرائيل   سبئ في إنياقنا أمواًا إضافيةخ.
 ررة أررررى، دعررا اشرر ية الرردو  المانحررة ل ييررال بال زاما  ررا الماليررة  جررا  الرزينررة اليلسرر ينية )... ، خلقررد مررن ج

مليررار  2.1مليررار دوار أمريكرري، من ررا عجررز جررارو يقرردر بنحررو  4.1أقررنررا موازنررة للعررام المررالي الجرراري بقيمررة 
مليرررون  400مررروميين، ونحرررو دوار أمريكررري وال ررري مرررن المي ررررض أن  رصرررص لصرررر  روا رررئ المررروميين الع

 دوار عجز في موازنة مشاريع الق اع العام )الموازنة ال  ويرية .
4/3/4108القدس، القدس،   

 
 ممارسات االحتالل أدت إلى تآكل القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني: بغزة التخطيطمركز  .81

يرة ال نمويرة  مثرل اإل رار المرجعري الرذي أ د الباحث ااق صادي د. مازن العجلرة أن الرؤ  :البكري  نيوذ-غزة 
 س ند إليرب اسر را يجيا  وبررامج ور رط ال نميرة وبال رالي فرإن الرؤيرة ال نمويرة للدولرة اليلسر ينية   رأثر ب بيعرة 
ال حديا  القائمة و ر بط بإص ح ما أفسد  ااح    إضافة إلى وضع األست لل نمية المس دامة الشاملة مرع 

ااق صرراد السياسرري كمررن ج لي ررم سررلوح الدولررة اق صرراديا، مشرريرا إلررى أن هررذا ا يعنرري أن ال ركيررز علررى أهميررة 
   ااق صاد يحدد كل شيل بل يشير إلى اإل ار الذي ي م بدارلب الصراع السياسي والضبط ااج ماعي.

الا  إ رررار سلسرررلة قرررر بنرررزة، بالدراسرررة الجديررردة للررردائرة ااق صرررادية لمركرررز ال ر ررريط اليلسررر يني بجرررال ذلرررح 
 إس را يجية وبعنوان خ ااق صاد السياسي للدولة اليلس ينية خ للباحث د. مازن العجلة.

اإلسرررررائيلية أد  إلررررى  آ ررررل القاعرررردة اإلن اجيررررة ل ق صرررراد اليلسرررر يني و راجررررع نصرررريئ  إن الممارسررررا  وقررررا 
 %3إلررى  %21 الق اعررا  اإلن اجيررة فرري النررا ج المحلرري حيررث  راجررع نصرريئ الزراعررة فرري النررا ج المحلرري مررن

وار يررع فرري نيررت الوقرر   1021_2223مررا بررين  %21إلررى  %10فقررط فرري حررين هرربط نصرريئ الصررناعة مررن 
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إضرافة إلرى  ردمير البنيرة ال ح يرة والمم ل را  الراصرة والعامرة  %43إلرى  %02نصيئ ق اع الرردما  مرن 
   في ااق صاد المحلي.

لرة اليلسر ينية فإن را   مثرل فري إسر را يجية  مكرين وعن ااس را يجيا  المحددة الم وقع صرياغ  ا مرن قبرل الدو 
س را يجية  نمية الشبائ وكرذلح إسر را يجية  ريريض اليقرر ومواج  رب للوصرو  إلرى األهردا  اإلنمائيرة  المرأة وا 

 الم لوبة للدولة اليلس ينية.
3/3/4108الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 سلكه حال فشل المفاوضات مع "إسرائيل"تعلن دعمها للسلطة الفلسطينية في أي  توجه ستمصر  .14

عن دعم مصر  ف مي في ااج ماع السابع لمؤسسة ياسر عرفا أعلن وزير الرارجية نبيل : خما  رس ن
عريقا  بضرورة عمل صائئ حالة فشل المياوضا ، ناصحا  في وجب س سل ب  أي في اليلس ينيللجانئ 
لم يبقى على  وال يبديلة ألن فرص نجاح المياوضا  من اآلن على السيناريوها  ال اليلس ينيالجانئ 

أبريل  92 فيللمياوضا   الزمنيال ياوض ح ى ن اية المدى  فيم ل  ا سوى ش رين قليلة، قائ : خاس مروا 
ااع بار أن فرص نجاح عملية ال ياوض محدودة ول ن قوموا بوضع سيناريوها   فيالمقبل، مع األرذ 

 العامخ. الرأيمسئولية اليشل أمام  اليلس ينيياوضا  ح ى ا ي حمل ال ر  بديلب لل عامل مع فشل الم
سيقوم علي ا ال ياوض، وأوض  أنب ليت  ال يبأنب يسعى إلى  نيير األست  اإلسرائيليالجانئ  ف ميوا  م  

جدي  ا لمنح م  فيجزل من األرض إا أنب شكح  اليلس ينيإسرائيل مس عدة لمن  الجانئ  فيلديب شح 
وزير الرارجية  كيري أجرا  مع جون  الذي ال ا ييولة ذا  سيادة، وكشف للحضور عن  ياصيل اا صا  د

لل ياوض مقبو  من  إ اري على ال زام ب د  لل وصل ا ياق  كيري أمت األو ، حيث أ د  األمريكي
 ال رفين.

، سوال كان  من القدت س ينياليل حكم الموقف  ال يإنب أ د من جانبب على المبادم الرئيسية  ف ميوقا   
 .  ال ياوض، وأن الحديث كان م واالشرقية وال ر يبا  األمنية والحدود وااس ي ان وغيرها من موضوعا

لم  األمريكير لب أن م سيواصلون ج ودهم بالرغم من أن هناح صعائ كثيرة وأن الجانئ  كيري وأ د  
 .اإلسرائيليي وصل بعد لنقاط ا ياق مع الجانئ 

دار  قام  علي ا عملية الس م وعدم المسات ب ا وهو ما ال يعلى ال زام مصر الثاب  باألست  ف ميأ د و 
اح رام هذ  األست وضرورة اح رام  أهميةسيرجى افرو  على  الروسيحديثب مع وزير الرارجية  في

 ية.ل ا وأنب سي رذ موقيا واضحا  جا  هذ  األست مع المجموعة الرباع الدوليالمج مع 
 3/3/4141اليوم السابع، مصر، 

 
 بالتطاول على القضاء المصري حماس تمارس عدوانها على الشعب سياسيون مصريون:  .14

، مؤكدين أن الحركة المصري اس نكر سياسيون   او  حركة حمات على القضال : سعيد وأحمد عرفة رامي
رئيت  عدليا، وقا  ص ح مصلح   فيالعداوة لن يكون  في مارت عنيا ضد مصر، وأن مضى الحركة 

قضية  صنيف حمات كمنممة إرهابية  فيلنمر   المصري ، أن   او  حمات على القضال الشيوعيالحزئ 
 العربيمعرو  على مس وى الو ن  المصري ، مشيرا إلى أن القضال المصري حل الشعئ  فييعد إهانة 

حمات جزل ا ي جزأ من جماعة اإلروان لرخاليوم السابعخ أمت األحد، إن  عدليوأضا   بمواقيب وحيادي ب.
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اإلرهابية، اف ا إلى أن مسلح حمات ر   الي رة الماضية با  واضحًا للجميع، أن ا  مارت اإلرهائ 
 على اإلرادة المصرية. الرأيوالعنف وفرض 

لم حدة إن حمات  واجب أزمة حقيقية اليوم بعد  وجب الوايا  ا اإلس ميبدور ، قا  هشام النجار الباحث 
 دعمب بقيادة إيران ل حقيل مصال  م بادلة، من ا ما  شيعيبحلف  العربي السنيوالنرئ اس بدا  الحلف 

 األوروبيوال  بيع  العراقي ال ركيوال قارئ  النربي اإليراني النووي  حقل على األرض مثل  مرير اا ياق 
إيران كان  بري انيا، وهذا لب أهدا  كثيرة  بع  ع قا  ا مع  ال ي، وفى مقدمة الدو  األوربية اإليراني

لحماية حدود  السوري ليصب  كجب ة الجوان  اللبنانيمن ا غلل بائ المقاومة مع إسرائيل و حويل الجنوئ 
إسرائيل وا  سائ مشروعية أررى بديلة عن مقاومة إسرائيل  نسجم مع الرؤية األمريكية وهى محاربة 

 ردد  اليوم حزئ هللا.ال  ييريين واإلرهائ، وهذا ما ي
 صريحا  راصة لرخاليوم السابعخ أن حمات  ررج من هذا الحلف  لقائيًا وبسقوط نمام  فيوأضا ، 
مرحلة حيرة و ربط  جعل  فيالقوى، وهى اآلن  اإلقليميمصر  ي قد حمات الداعم والحليف  فياإلروان 

 مر ب ا، وهذا يعزز  ال يمرو  المرحلة  قاد  ا ي لقون ال صريحا  القوية ضد هذ  الدولة أو  لح، بسبئ
 مع إسرائيل. األساسيمن  وجيب ال اقا  بعيدًا عن الصراع 
بعد  المصري بالجمعية الو نية لل نيير، إن إدانة حمات للقضال  القياديمن جانبب، قا  الدك ور أحمد دراج 

حمات من المي رض أن ا  قوم  قضية  صنيي ا كمنممة إرهابية،   او  غير مبرر، مشيرا إلى أن فيالنمر 
 وليت مصر. الص يونيبمقاومة العدوان 

 مارس ا حمات مثل الوقو  أمام المعابر وال  ديد  ال يوأضا  دراج لرخاليوم السابعخ أن أعما  العنف 
بدرولب بالقوة ليت لب معنى سوى أن ا إرهابية، اف ا إلى اس ردام ا قضية المقاومة ذريعة ألعما  عنف 

 ر.ضد مص
 3/3/4141اليوم السابع، مصر، 

 
 حماس في معبر رفح إلظهار أن مصر تحاصر غزة هو أمر غير صحيح اعتصام :"األهرام" .13

 الماضيحركة حمات  ماهرا  ووقية اح جاجية على الحدود المصرية يوم الجمعة نمم   إيمان الشاهد:
 من مؤامرا  حمات. ب د  إم ار أن مصر  حاصر غزة، وهو أمر غير حقيقي، ول ن ا واحدة

ويرى سياسيون أن هذ  الوقية  أ ى ضمن مر  ا  ر يرة ضد مصر و شن ا  نميما  وجماعا  إرهابية 
وأج زة مرابرا  دولية هدف ا إحداث إرباح على الحدود المصرية وزعزعة ااس قرار واع بروها وسيلة 

 اإلروان.جماعة  للضنط على النمام الحا م والسل ا  المصرية لل ياوض مع م من أجل
ال آمر  فييناير، وهى ضالعة  92السابل أن حمات منذ ما قبل  الرئاسيالمرش   الحريري وأ د أبو العز 

 حرك  ل دم السجون و  ريئ المعزو  محمد مرسى كان  قادمة من  ال يعلى مصر، بدليل أن العناصر 
حمات شكل  إدارة للجباية ل حصل  وقا  إن حكومة غزة وقام  ب دمير المنشآ  الحكومية على الحدود.

على أموا  من الم ربين، موضحا أن هذا ال  ريئ لم يق صر على محاولة سد بعض العجز والمواد 
وأ د أن معبر رف  مي وح ولم يكن ممنوعا درو  المواد ال موينية من ر لب. وأوض   ال موينية وغيرها.

جندي،  61بدلا من مق ل الر  المصري  م  ضد الجيد   يالأن كل العمليا  اإلجرامية واإلرهابية  الحريري 
يابا من معبر رف ، وقا  إن  وار  ا  الضباط الث ثة وأمين الشر ة قام  ب ا حمات الذين درلوا ذهابا وا 
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وأضا     من دس ورها أن ا فرع من فروع جماعة اإلروان المسلمين.9المادة ) فيجماعة حمات سجل  
 بريل من أفعا  حمات. اليلس ينين الشعئ إننا شعئ مصر على يقين أ

ومن جانبب، قا  الدك ور جما  زهران أس اذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويت، إن حركة حمات بمثابة 
مأزق وأزا  عن ما غ ال الحماية  فيمصر أوقع ما  فيسقوط اإلروان  وبال اليدارل غزة،  اإلرواناليرع 
وكان عوضا عن  ومعنوي  ومادي سياسين ل ما، وهذا الدعم كان بشكل دعم اإلروا فيكان ي مثل  الذي

 الميقود حاليا. السوري الدعم 
مصر يؤيدها  في شعبي واج  ا حمات أن ا لم يعد ل ا م ير  ال يوأشار زهران إلى أن المشكلة األساسية 
وقضية ال رابر  سينال، فيوأحداث اإلرهائ  اإلروانيالعنف  فيويدعم ا، وذلح على رليية  ور  ما 

ووصف زهران  ماهرا  حمات بالياشلة، ولم  س جئ ل ا  يناير. 92أثنال ثورة  فيو ح يم السجون 
إن حمات  لعئ دورا  األمنيبري  الربير  حمديوبدور ، قا  اللوال  السل ا  المصرية على اإل  ق.

، وما قام  بب حمات من ضمن  عليما  و نميما  لجماعا  وأج زة مرابرا  دولية ودو   س عدى مصر
وقية اح جاجية على معبر رف  نوع من ممارسة الضنوط على مصر، وأوض  أن هذ  الوقيا  وال ماهرا  
مر بة من قبل جماعا   س  د  حماية مصالح ا مع اإلروان، كما أن حمات أصبح  فاقدة البوصلة 

سال  ا للشعئ وأعرئ بري  عن حزنب لما  يعلب حمات إضرارها بالقضي واا جاها . ة اليلس ينية وا 
 شئون مصر. فياليلس يني، موضحا أنب ابد لحمات أن    م بالقضية اليلس ينية بدا من  درل ا 

 3/3/4141األهرام، القاهرة، 
 
 بالتطاول على قضاء مصر لحماس رئيس محكمة جنايات الجيزة: ال نسمح .11

صاحبة  هييا  الجيزة، إن المحكمة وحدها قا  المس شار زكريا شلد، رئيت محكمة جنا: مص يى محمود
   الئ باع بار حركة حمات حركة إرهابية. ال يالقضية  فيالقرار 

من حمات، مشددًا على أن القضال  المصري وأشار إلى أن القضية ليس  مبررا لل  او  على القضال 
 غير مسيست وا ينيصل عن الشعئ وغير مسموح ال  او  عليب. المصري 

دقيقةخ عبر فضائية خالمحورخ مسال اليوم، أن حمات  29ر   مدارلة ها يية لبرنامج خ وأضا  شلد،
 اإلسرائيليضياع القضية اليلس ينية، مشيرًا إلى أن ا  رك  قضي  ا األساسية ضد العدو  في رئيسيسبئ 

جزل الرئيت المعزو  محمد مرسى  عاون مع حمات ووعدهم ب أنووج   س ح ا ضد المصريين، مؤكدًا 
 من غزة ب د  القضال على القضية اليلس ينية.

 4/3/4141الوفد، الجيزة، 
 
 "إسرائيل"المصريين: حماس احتلت غزة وقسمت فلسطين لصالح  المحاميننقيب  .17

قا  سام  عاشور، رئيت ا حاد المحامين العرئ، نقيئ المحامين المصريين، إنب من غير : محمود حسين
، دولي ب وا ؤج فلس ين، وهو ما يعيشب شعب ا منذ أ ثر من نصف قرن، أن  نعقد فلس ين رار  المن قي

 وكذلح المنمما  الج ادية وغيرها ممن يزيف القضية.
عاصمة األمة العربية وعاصمة  هيألن ا  اليلس ينيأن  ح ضن مصر اانعقاد  ال بيعيوأوض  أنب من 

   اف  اح المك ئ الدائم ا حاد كلم ب ر فيوأضا  خعاشورخ  فلس ين ح ى بعد اس ق   فلس ينخ.
غير المسبوقة، حيث ال زم العالم بكل القيم والمبادم  جا   الدوليالمحامين العرئ: خنعيد مرحلة من ال و ر 
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مواج ة القضية بقبو  كل ما  في، اس مر  العربيوأشار إلى أن مرحلة ااعوجاج  الجميع إا فلس ينخ.
خقبلنا كامئ ديييد وغيرها، وانقسم  القضية بجناح ررج عن منممة يدغدغ القضية اليلس ينية، قائ : 
 اح ل غزة، انقسم  ضد القضية اليلس ينية وليس  لصالح اخ. الذيال حرير اليلس ينية هو جناح حمات 

 4/3/4141اليوم السابع، مصر، 
 
 مع غزة على الحدود اا نفق 57الشاطر أمر بحفر خيرت أبو الهول: أشرف  اإلعالمي .14

، إن الم ندت رير  الشا ر النائئ األو  لمرشد الصحييقا  أشر  أبو ال و ، ال ا ئ : يى محمودمص 
للجماعة، وكان يحكم مصر ر   الي رة الرئاسة للرئيت المعزو   الحقيقيجماعة اإلروان، كان هو المرشد 

محمد مرسى اس قا  ، للرئيت المعزو  األمنيوأوض ، أن اللوال شريف إسماعيل، المس شار  محمد مرسى.
وأشار  نيقا بين مصر وغزة. 52من منصبب بسبئ ا  شافب   ليف خالشا رخ مجموعة من األشراص بحير 

نشال شركة ل باد   هيإلى أن الشا ر أعلن أنب قرر إلنال كل األنياق وجعل  لح األنياق  األنياق الرسمية وا 
 ال جارة عبر األنياق.

برنامج خصالة ال حريرخ عبر فضائية خصدى البلدخ مسال اليوم، أن  فيوأضا  أبو ال و ، ر   لقائب 
 فيكان يسوق ا الشا ر  ال يغزة، مؤكدًا أن الحجة  فيالشا ر هو من سم  لشبائ اإلروان لل دريئ 

 فيالرارج، مشددًا إلى أن اليكر  حو  إلى الج اد  فيسبيل هللا  في دريئ الشبائ هو ااس عداد للج اد 
 مصر.

 4/3/4141الجيزة،  الوفد،
 
 لها في األراضي الفلسطينية جديداا  سفيراا  ترشحمصر  .15

هاشم اليررانى: علم اليوم السابع أن مصر رشح  الوزير الميوض وائل نصر الدين ع ية، سييرا ل ا لدى 
 السل ة اليلس ينية، رليا للسيير ياسر عثمان الذي ان    مد ب وعاد للقاهرة قبل أسبوعين.

لر خاليوم السابعخ إن ع ية غادر القاهرة اليوم في  ريقب لرام هللا، على أن يقدم أوراق اع ماد   وقال  مصادر
 للرارجية اليلس ينية ولرئيت السل ة محمود عبات أبو مازن ر   يومين.

3/3/4141، اليوم السابع، القاهرة  
 
 

 "إسرائيل"نخفاض مستوردات األردن من : ااألردنية اإلحصاءاتدائرة  .48
من خإسرائيلخ ر   العام الماضي ل صل إلى  األردنانريض  قيمة مس وردا   :العيساوي  هبة - انعمّ 

 األردنية مليون دينار في العام الذي سبقب بحسئ دائرة اإلحصالا  17.9مليون دينار مقارنة مع  99.7
العام الماضي  %70ن  العامة. وبذلح   ون نسبة ال راجع في قيمة مس وردا  الممل ة من خإسرائيلخ قد بل

وأما على صعيد الصادرا ا فقد نم  قيمة الصادرا  الو نية إلى خإسرائيلخ ر    .9579مقارنة مع العام 
 مليون دينار في العام الذي سبقب. 00.0مليون دينار مقارنة مع  10.9العام الماضي ل صل إلى 

 2/2/3104، الغد، عم ان
 

 والنفط "إسرائيل"يكية في العالم العربي مبنية على حماية السياسة األمر  :السفير رياض طبارة .44
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حاضر في ا السيير رياض  بارة  ة، ندو خ اللبناني يار المس قبلخنمم  منسقية ال ثقيف وا عداد ال وادر في 
 .خاألمريكي والنربي عموماً  ااس را يجيالثورا  العربية في العقل خعن 

 خإسرائيلخلعالم العربي مبنية على ركيز ين أساسي ين هما حماية اع بر  بارة أن السياسة األمريكية في ا
ع قة أمريكا بالعالم العربي كان  على مدى ما يقارئ قرنين ونصف من الزمن، خ وحماية النيط. وذكر بأن

 .خع قة ودية ليس  فقط على المس وى الرسمي بل أيضًا على المس وى الشعبي
ول ن األمريكيين سرعان ما ا  شيوا أن  خإسرائيلخلرو  على أمن ن موقف أمريكا في مصر كان اقا  إو 

 ردد خف حاليوا مع ا، مشيرًا الى أن  خإسرائيلرخأجندة اإلروان المسلمين دارلية ا سيما أن م أع وا ضمانا  ل
 موقع ا راذالوايا  الم حدة في الع قة مع الجيد بعد الثورة على مرسي دفع الى  درل روسي بمحاولة 

 .خجديد في الشرق األوسط غير سورية
ذ شدد على أن و  بين الوايا  الم حدةوذّكر  بارة أن  و ر الع قة  سورية حصل في ع د جورج بود. وا 

ال ردد األمريكي من نمام األسد سببب مسالمة األرير  جا  خ، وأوض  أن خإسرائيل ا  ريد إزاحة نمام األسدخ
وأ د أن  .خلسورية من كة ألرصام أمريكا )إيران، حزئ هللا، القاعدة وروسيا الساحة اخ، مع برًا أن خإسرائيل

 .خإسرائيل  يضل سورية م دمة أو مقسمةخ
 2/2/3104، المستقبل، بيروت

 
 العربي يؤكد الموقف الموحد بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدسنبيل  .71

 يد موقف مصر الثاب  وال اريري  جا  جدد وزير الرارجية المصري نبيل ف مي  أ الرليج: - القاهرة
الشعئ اليلس يني، وبالذا  ما ي علل بحقب في إقامة دول ب المس قلة على حدود الرابع من يونيو وعاصم  ا 
القدت، وقدم عرضًا للرؤية المصرية للمسار الحالي للمياوضا  ولمواقف وزيري رارجية روسيا والوايا  

، وقا  إنب أ د ر   حديثب الم و  مع كيري أهمية اال زام بالمبادم الم حدة من واقع ا صاا ب مع ما
الرئيسية الراصة بقضايا القدت واألمن والحدود وال جئين، وحث الجانئ اليلس يني على أن يس مر في 
ال ياوض ح ى ان  ال اإل ار الزمني الم يل عليب، وأنب من األهمية بمكان أن يضع الجانئ اليلس يني 

 ورؤية واضحة لمرحلة ما بعد ال ياوض. جيةإس را ي
وكان أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي اف    ااج ماع بكلمة، شدد في ا على أنب لن يكون هناح 
 اس قرار وا أمن في المن قة، ما لم ي م ال وصل إلى الحل العاد  والشامل للقضية اليلس ينية، وقا  إن

  الرئيت اليلس يني ياسر عرفا  خأبو عمارخ، مؤكدًا أن خم ابعة ملف جريمة خالجامعة  درح م بسا  اغ يا
ااغ يا  والوصو  إلى الحقيقة واجئ و ني فلس يني وعربيخ، وقا  إن خملف اغ يا  عرفا  صار بندًا 
دائمًا على جدو  أعما  مجلت الجامعة، كما  أسس  لجنة معنية بم ابعة مس جدا  قضية اغ يالبخ، 

ن خ ياع   قضية اغ يا  الرئيت عرفا    زامن مع المرا ر ال بيرة ال ي   عرض ل ا القضية وأضا  أ
اليلس ينية، وسط الم نيرا  ال برى ال ي  عصف بالعالم العربي، وال ي   زايد مرا رها بسبئ المواقف 

ربي بضرورة إقامة دولة خاإلسرائيليةخ الم عن ة، ال ي  حاو  إفشا  ج ود إحيال المياوضا خ، وأ د الموقف الع
فلس ينية عاصم  ا القدت الشرقية. وكان مجلت أمنال مؤسسة ياسر عرفا  عقد اج ماعب السابع بحضور 

 العربي، واألمين العام السابل عمرو موسى، فضً  عن أعضال المجلت.
 3/3/4141الخليج، الشارقة، 
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 خذ بالنفاذأدولتين  أساسعلى  بالتوصل التفاا "إسرائيل"وقت  إن لنتنياهو سأقول: أوباما .74
نب سيربر ن نياهو الذي إ، األحد أمتباراح أوباما في مقابلة نشر ، مسال  األمريكيقا  الرئيت : 84عرئ 

الدول ين  أساتا ياق س م على  إلىفي ال وصل  إسرائيلوق   إنغدا )اليوم ،  األبيضسيل قيب في البي  
، الصحيي جيري غولدبرغ األبيضمعب، في البي   أجراهاابلة ال ي ر   المق أوباماوقا   ارذ في النياذ.

دفاع واشن ن عن إسرائيل في مواج ة الج ود الرامية إلى عزل ا دوليا  إنواس مر  زهال الساعة والنصف، 
سيكون أصعئ إذا فشل  المحادثا  ال ي  قودها واشن ن موج ا  حذيرا غير مباشر لرئيت الحكومة 

 .األبيضمين ن نياهو عشية محادثا  يجري ا معب في البي  بنيا اإلسرائيلية
واليلس ينيين ودعا ن نياهو إلى  إسرائيلوقا  أوباما إن خالنافذة  نللخ أمام ال وصل ا ياقية س م بين 

إ ار يحاو  وزير الرارجية جون كيري ال وصل إلي ا ل مديد  ا ياقيةخاس ن   اللحمةخ للمساعدة في  حقيل 
اليوم ااثنين  األبيضوأضا  أوباما إن رسال ب لن يناهو في اج ماع يعقد في البي   الس م.محادثا  

ذا لم يكن أن  السيد رئيت الحكومة فمن حينئذ؟.خ اآلنس  ون خإذا لم يكن   فم ى؟ وا 
وقا  أوباما إنب إذا فشل  محادثا  الس م ومض  إسرائيل قدما في  وسيع المس و نا  الي ودية في 

 المح لة بالضية النربية فلن يكون لواشن ن سوى قدرة محدودة لحماي  ا من خال داعيا  الدولية.خ اضياألر 
ال ي قد  واج  ا إسرائيل فقد هدد اليلس ينيون بمحاولة اانضمام  األعما وعلى الرغم من عدم  حديد  لنوع 

 للمحا م الدولية حيث يمكن أن يقيموا قضية ضد إسرائيل.
ذا  واس مرخما أع قد  هو أنب إذا لم ي م ال وصل ا ياقية س م وقا  أوباما  البنال المكثف للمس و نا  وا 

وصل اليلس ينيون إلى ااع قاد بأن إمكانية إقامة دولة فلس ينية م صلة جنرافيا وذا  سيادة لم  عد في 
 المنا  فان قدر نا حينئذ على معالجة ال داعيا  الدولية س  ون محدودة.خ

الذي كان ي حدث لبلومبيرج فيو إنب سيحث ن نياهو على السماح لب  أوباماأوض   اإليرانيلموضوع وفي ا
العميل في  ن نياهوإيران للحد من  موحا  ا النووية على الرغم من  شكح  اس عدادبالوق  ال زم ار بار 

في مقابلة يوم الرميت   أجريونشر   صريحا  أوباما ال ي كان  قد  ج ود النرئ الدبلوماسية مع إيران.
القضايا الشائكة  أ ثر  ون إيران  أنقبل ف رة وجيزة من اج ماع سيعقد في المك ئ البيضاوي من الم وقع 

 فيب..
 3/3/4141، 14عرب 

 
 لنتنياهو في الكونغرس األمريكيقراطيين لالستماع و اجتماع نادر للجمهوريين والديم .74

 إنهاري ريد  األمريكيفي مجلت الشيوخ  األغلبية ئ زعيم صالحة: قال  مصادر من مك رائد-واشن ن 
والديمقرا يين سي م عقد  اليوم ااثنين في ال وننرت من  نالجم وريياج ماعا مش ركا من النادر حدوثب بين 

بنيامين ن نياهو، الذي يقوم بجولة في الوايا  الم حدة من أجل  اإلسرائيليأجل ااس ماع لرئيت الوزرال 
 .إيرانن ن على إقرار  شريعا  جديدة  يرض عقوبا  على حث واش

في مجلت الشيوخ مي د ما ونيل ورئيت  األقليةإن هاري ريد وزعيم  خالقدت العربيخوقال  هذ  المصادر لر
في مجلت النوائ نانسي بيلوسي قد اج معوا معا من أجل  األقليةمجلت النوائ جون بوينر وزعيمة 

 .اإلسرائيليال ي سيحضرها رئيت الوزرال  ال حضير للجلسة المش ركة
إن هناح ر فا  بين ريد وما ونيل حو   خالقدت العربيخوقا  مشرعون أمريكيون في مجلت ال وننرت لر

يعرقل  أنمن شأن ذلح  أن األبيضفي الوق  الذي يردد فيب البي   إيرانجدوى فرض عقوبا  على 
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يرانا ياق مؤق  بين الوايا  الم حدة  أي إج اضا المحادثا  مع   ران، وقد حاو  ن نياهو مرار  ول نب  وا 
 .خال اب و  هيلخحد كبير بعيدا عن ملعئ  إلىبقي 

، اليوم ااثنين، لمناقشة األبيضمع ن نياهو في البي   أوباماباراح  األمريكييج مع الرئيت  أنومن المقرر 
يين، كما سيحضر ن نياهو المؤ مر السنوي ومياوضا  الس م مع اليلس ين إيرانالمحادثا  النووية مع 
وقا   .خايباحخ األمريكية اإلسرائيليةفي الوايا  الم حدة لجنة الشؤون العامة  إلسرائيلللوبي الرئيسي الموالي 

ول ن  إيرانبال عامل مع  أوبامادبلوماسيون عرئ وسياسيون أمريكيون إن ن نياهو يرغئ في محادثا ب مع 
 إ ارمن اجل الموافقة على  اإلسرائيليينأجندة مر لية  ماما   مثل في الضنط على لديب  األبيضالبي  

اليلس ينية وال ي   م صياغ  ا من قبل وزير الرارجية  اإلسرائيليةالجولة الحاسمة من مياوضا  الس م 
 جون كيري. األمريكي

 3/3/4141القدس العربي، لندن، 
 

 في العالم "إسرائيل"نعكس على شرعية : فشل المفاوضات سي"الفايننشال تايمز" .73
للرئيت األمريكي باراح  ون نياه  رق  صحيية اليايننشا   ايمز إلى زيارة رئيت الوزرال اإلسرائيلي بنيامين 

أوباما في البي  األبيض المر قبة اليوم ااثنين. وقال  الصحيية إن ن نياهو عادة ما يس قبل في واشن ن 
  وننرت األمريكي و ملل أقوي لوبي مؤيد إلسرائيل )إيباح .وسط  صييل جميع أعضال ال

وقال  الصحيية إن ن نياهو سيحاو  ر   لقال  أوباما  حقيل م الئ حكوم ب اليمينية الم  رفة و  لعا  
)إيباح  بيرض عقوبا  جديدة على إيران، األمر الذي سيعرقل المياوضا  الجارية مع إيران برصوص 

أوضح  الصحيية أن على رأت جدو  أعما  اج ماع أوباما ون نياهو، الحصو  على و  برنامج ا النووي.
بين اإلسرائيليين واليلس ينيين وضع ا وزير الرارجية األمريكي جون  ل  ياقموافقة ن نياهو على خإ ارخ 

يت الش ر الجاري من أجل ن 65كيري، مشيرة إلى أن أوباما سيل قي الرئيت اليلس يني محمود عبات في 
 -أن هناح عدة عوامل  حو  دون ال وصل إلى حل الصراع اإلسرائيلي  ااف  احيةورأ   النرض.

اليلس ينيين دولة مس قلة في  وا ع الاليلس يني، ومن ا فكرة اإل ار وال ي قد يكون مح واها حل الدول ين 
اإلسرائيلية، إضافة أنب الضية النربية المح لة وق اع غزة مع القدت الشرقية عاصمة ل ا، والمس و نا  

الحالي أو أي ائ    خرر مس عد أو قادر على  اإلسرائيليليت هناح ما يد  على اإل  ق أن اائ    
 جعل إقامة دولة فلس ينية أمرًا ممكنًا.

ور م  الصحيية بالقو ، إن لم يكن هناح أي  سوية حقيقة، فإن عدم ال وصل إلى إقامة دولة فلس ينية 
واألوروبيين حذروا من أن فشل  اإلسرائيليينمس قبل إسرائيل سيكون قا مًا، إذ أن كيري والقادة  نمس قلة، فإ

 .مما يع بر   ديدًا أ بر من إيران أو اليلس ينيين إسرائيلهذ  المياوضا  س ؤدي إلى فقدان شرعية 
 3/3/4141، 14عرب 

 
 توطناتعشرون منظمة حقوقية بلجيكية تطلق حملة لمقاطعة بضائع المس .71

أعلن  عشرون منممة حقوقية بلجيكية عن حملة لمقا عة بضائع المس و نا  : برت قدت-بروكسيل 
الي ودية في بلجيكا، و الب  اا حاد األوروبي با راذ إجرالا  ملموسة لوضع حد ل ح    اإلسرائيلي في 

حسائ نزع المزيد من  وقال  المنمما  في بيان ل ا خإن ااح    اإلسرائيلي مس مر على فلس ين.
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األراضي اليلس ينية المح لة، وهو ما ي سبئ في  رد السكان اليلس ينيين و دمير منازل م وسرقة األراضي 
 الزراعية وموارد الميا  الراصة ب مخ.

وأضاف  أن الوضع الحالي خيقضي على أي فرصة ل سوية النزاع، كما أن عواقبب ر يرة و ضر ااق صاد 
كدة أن خالسماح باس يراد من جا  المس و نا  من قبل بلجيكا ودو  اا حاد األوروبي ي عد اليلس ينيخ، مؤ 

دعما لسياسة ااح    ومساهمة في ازدهار  و وسعب، وهذا ي ناقض مع مجموعة من اال زاما  القانونية 
 بموجئ القانون الدولي ال ي  حمر مثل هذا ال عاونخ.

 4/3/4141قدس برس، 
 
 "إسرائيل"جمعية للشبان في النرويج تعلن مقاطعتها  وأقدمكبر أ .77

خ شجع  أن االيائ   األسبوعوقال  الجمعية في بيان نشر ب على موقع ا اال  روني باللنة النرويجية 
للضنط على  اإلسرائيليةوالمس و نا   إسرائيلالمقا عة ااق صادية الواسعة للبضائع والردما  القادمة من 

ن ال ااح    النير قانوني ليلس ينخ. األمممن اجل   بيل قرارا   يةاإلسرائيلالحكومة  و ع بر  الم حدة وا 
 وا بر جمعيا  الشبان في النرويج. أقدمعضوًا من  ألف 09الجمعية وال ي  ضم 

الم حدة  األممالجمعية قرر  اانضمام للمقا عة خان سلسلة  ويلة من قرارا   أنالبيان  وأضا 
بدل المقا عة ااق صادية  اآلن  عقود لم  ع ي أي ن يجة. ونحن نرى انب من المناسئ والمياوضا  ر 

من  إسرائيلوان قد مدير مجموعة خالنرويج مع  من اجل زيادة الضنط على السل ا  اإلسرائيليةخ. إلسرائيل
 خ.أر قيةخغبية وغير  إسرائيلمقا عة  إنأجل الس مخ كونراد ماير هذ  الر وة حيث قا  

 3/3/4141وكالة سما اإلخبارية، 
 
 كية يقر بازدياد عنف االحتالل في الضفةيلخارجية األمر لتقرير  .74

أصدر  وزارة الرارجية األميركية الرميت الماضي  قريرها  :عريقا  سعيد- دو  كوم القدت- واشن ن
في  اإلنسان السنوي حو  خوضع حقوق اإلنسانخ في العالم للعام، الذي ي ناو  بشكل ميصل حا  حقوق 

العالم فانب  أنحالفي جميع  اإلنسانوبينما يشمل  قرير الرارجية األمريكية حا  حقوق  معمم دو  العالم.
 يس ثني الوايا  الم حدة نيس ا.

سرائيلوي ناو  ال قرير في شقب المرصص لألراضي اليلس ينية المح لة، وق اع غزة والسل ة اليلس ينية،   وا 
سافرة راصة بشأن حركة الموا نين في الضية النربية المح لة، وا   ق الصواريز من  ما يصيب برخان  ا ا 

غزة على إسرائيل، وال ضييل على حرية الصحافة في األراضي ال ي  قع  ح  سي رة السل ة اليلس ينيةخ، 
و عرفا  جرادا  أثنال ال حقيل معب في سجن مجد األسيرمس ندًا إلى ال ثير من األدلة مثل وفاة 

قائلة بأن خن يجة  األميركيةاإلسرائيلي، حيث رد  السل ا  اإلسرائيلية على اس يسارا  وزارة الرارجية 
ويقر  ال شري  لم    مل بينما أم ر ال بيئ الشرعي للسل ة اليلس ينية أن جثة جرادا   حمل خثار  عذيئخ.

 ينيين الذين يلقون الحجارة على ضد اليلس 9960ال قرير بأن خ إسرائيل صعد  من اس ردام العنف عام 
  عبر  عن قلق ا للحكومة اإلسرائيلية بسبئ ار ياع حدة األميركيةالجيد اإلسرائيلي، وأن الوزارة )الرارجية 

 العنف عن معدا  األعوام الماضيةخ.
ذ كيري ملرصا عن ال قرير ر   مؤ مر صحيي في مبنى الرارجية، دون ار األميركيوقدم وزير الرارجية 

أسئلة من الصحافيين، حيث أوكل هذ  الم مة لنائب ب لشؤون العمل وحقوق اإلنسان أوزرا زيا، ال ي قال  في 
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: خإننا قلقون بشأن ار ياع عدد أعما  العنف ال ي مارس  ا قوا  خالقدت دو  كومخمعرض ردها على سؤا  لر
ياة البعض، كما أننا قلقون من ال جما  األمن اإلسرائيلية في العام الماضي ضد اليلس ينيين مما أودى بح

 الموج ة من غزة على البلدا  اإلسرائيليةخ.
وقال  ردا على سؤا  خرر عما إذا كان  الرارجية األميركية   يل مع منممة العيو الدولية في وصي ا 

اان  ا ا  لوضع حقوق اإلنسان اليلس يني الم دهور  ح  ااح   : خإن  قريرنا يشير بال ياصيل إلى هذ  
 ونعبر باس مرار عن قلقنا هذا للحكومة اإلسرائيلية عبر كافة الوسائل الم احة لناخ.

 4/3/4141القدس، القدس، 
 
 على وقف عمليات اغتيال العلماء النوويين اإليرانيين "إسرائيل"واشنطن تحث "القدس العربي:  .75

ف  نييذ عمليا  اغ يا  ضد العلمال النوويين على وق إسرائيل األمريكية اإلدارةحث  : عوض وليد-رام هللا 
 النووية اإليرانية. األزمةللوصو  لحل سلمي بشأن  إيرانمع  األوضاع  يئة  إ ار، وذلح في اإليرانيين
على  إسرائيلقول ا بأن واشن ن  حث  أميركيةالرسمية أمت األحد عن مصادر  اإلسرائيلية اإلذاعةونقل  

 .رانيينإيوقف  صيية علمال نوويين 
 اإلدارةأفاد  بأن  خسي بي اتخ األمريكيةشبكة ال ليزيون  أن إلىعلى موقع ا اال  روني  اإلذاعة وأشار 
كون مثل هذ  العمليا   مت بالمساعي  إيرانيينعلى وقف  صيية علمال نوويين  إسرائيلحث   األمريكية

 مج ا النووي.المبذولة إليجاد حل دبلوماسي لألزمة مع إيران على رليية برنا
 إار   السنوا  الماضية مصرع م في عمليا  اغ يا  مدبرة،  اإليرانيينولقي العديد من العلمال النوويين 

دأب  على ا  ام الموساد  اإليرانيةالسل ا   أنلم  قر قط بالوقو  ورال  لح العمليا  رغم  إسرائيل أن
بعد  اإليرانيينل وقف عمليا  اغ يا  العلمال النوويين  إلسرائيل األمريكيب نييذها. وجال الحث  اإلسرائيلي

من  وصل   ران والقوى النربية، في  شرين الثاني )نوفمبر  الماضي، ا ياق سلمي بشأن البرنامج  أسابيع
 .إسرائيلالذي رفض ب  األمر، اإليرانيالنووي 

 3/3/4141القدس العربي، لندن، 
 

 كرات عشرنادي برشلونة يهدي أطفال فلسطين  .74
كرا  مزينة بألوانب الحمرال والزرقال إلى مجموعة من األ يا   69أهدى نادى برشلونة : )إ   ى 

 بادرة  ضامن مع م. فياليلس ينيين بقرية كير صور، القريبة من مدينة  ول رم بالضية النربية 
ئ ب ا مجموعة من ال  الونى ب لح المبادرة اإلنسانية بعد معرفة قصة ضياع كرة كان يلع الناديوقام 

أقام ب القوا  اإلسرائيلية، وعجزوا عن اس ردادها بسبئ  الذياأل يا ، بعد أن  جاوز  الجدار العاز  
  الئ  ااج ماعيوكان األ يا  قد أرسلوا ببرقية لألمم الم حدة عبر مواقع ال واصل  األس ح الشائكة.

 المنممة بإعادة ال رة ل م.
 3/3/4141اليوم السابع، مصر، 

 
 صهيونية عن تهديد تنظيم "القاعدة" في الضفة الغربية: األسباب والنتائج والحجم الحقيقي دراسة .39

زعم  الربيرة الص يونية في الحركا  اإلس مية :  رجمة مركز دراسا  و حليل المعلوما  الصحيية
ي ي بن ش ري خ أّن هناح ما واألس اذة المشاركة في كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة جورجيا في أثينا خل
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الراهنة في  وااق صاديةوصي ب برخال  ديد الج ادي في الضية النربيةخ، ألنب إذا اس مّر  المرو  السياسية 
الضية، قد يكبر ال  ديد السليي الج ادي، ويشّكل  حّديًا حقيقيًا. واس عان  خبن ش ري خ في دراسا  ا ب  رار 

لمسؤولين في المؤسسة األمنية الص يونية، أن خالج ادية العالميةخ على ما ورد على ألسنة العديد من ا
وأضاف   الحدود   ديٌد جديد قد ي قّدم على المسألة النووية اإليرانية لي حّو  ال  ديد األمني األو  لرخإسرائيلخ.

مواج   ا في المس قبل أّن خالج ادية العالميةخ قد   ون الماهرة األ ثر إثارة للقلل ال ي س ض ّر خإسرائيلخ ل
القريئ، مع  را م األمثلة عن  حّركا  يقوم ب ا ج اديون في الضية على ن اق فردي، وا ع ن خالشاباحخ 
اس  دا  ر يا ج ادية على صلة ب نميم خالقاعدةخ في شما  الضية النربية وح ى دارل خإسرائيلخ، اف ًة 

العالميةخ في  صاري  الم حّدثين باسم األج زة األمنية، إلى أّنب من شأن اإلشارا  الم زايدة خللج ادية 
وممارسة  نميم خالقاعدةخ بعض ال أثير في الضية، أن يردم مصال  خإسرائيلخ في مياوضا  ا مع السل ة 

 اليلس ينية. 
وأوضح  أن هذ  ال  ديدا  يمكن أن  ضيي بعض المصداقية على اّ  ام السل ة بالعجز عن  وفير 

الحالية  وااق صاديةإذا انسحب  خإسرائيلخ من الضية، ل ن إذا اس مّر  المرو  السياسية  ضمانا  أمنية
ع النشاط الج ادي -في الضية النربية، قد يكبر ال ابوت السليي الج ادي وي حّو   حّديًا حقيقيًا، بسبئ  وسُّ

لمقا لين من سوريا أو سينال اليردي على المس وى المحلي بدفع من  زايد اإلحبا ا  أ ثر منب بسبئ  سّلل ا
قة. واع بر  خبن ش ري خ أّنب في مل الركود السياسي الحالي  للضية، أو قيام م بإنشال شبكا  فاعلة ومنسَّ

ال نييت عن غضب م من ر    نميم صيو  المقا لين على  مس اؤون في الضية، قد يحاو  أفراد  واانقسام
وأورد  عن أوساط  جموعا  ج ادية  عمل في البلدان المجاورة.المس وى المحلي، أو عبر بنال روابط مع م

من ج از خالشاباحخ نماذج م عددة ل لح المجموعا  الج ادية، ومن ا: مجلت شورى المجاهدين في أ نا  
بي  المقدت، جيد اإلس م، جيد األمة، جماعة ال وحيد والج اد، أنصار هللا. و دعي جميع ا في بيانا  ا 

 ا عبر اإلن رن  أن ا مر ب ة ب نميم خالقاعدةخ، وأن أهداف ا األساسية   مّثل في  حرير العامة ور اب
فلس ين، والثأر من ال جما  الص يونية على اليلس ينيين، و حصر عادًة نشا  ا في شما  سينال وق اع 

 غزةا ويقوم هذا النشاط على إ  ق الصواريز وشّن عمليا  على  و  الحدود المصرّية.
أعلن  أن ا  سعى اآلن ل وسيع ن اق عمليا  ا نحو الضية، وهذا ا يعني أن ا س  مّكن من إرسا   كما

عناصر إلي ا، أو إنشال شبكا  واسعة في ا، نمرًا ألن خإسرائيلخ والسل ة اليلس ينية  ح يمان لحد كبير 
 ، وينّسقون مع ا لشّن بسي رة أمنية م حَكمة هناح، ل ن قد ي عا ف البعض في الضية مع هذ  ال نميما

 هجما  محدودة الن اق ب ريقة فردية ومعزولة.
 

 الفراغ التنظيمي
وأشار  إلى أّن هناح عوامل عّدة ربما ساهم  في دفع األفراد نحو دعم المبادرا  الج ادّية محلية ال ابع 

رها هذا، عددًا ، فقد رسر  بقرا1000في الضية، ومن ا قرار حركة حمات المشاركة في اان رابا  عام 
من األعضال الذين اع رضوا على المشاركة السياسية والعملية الديمقرا ية كأداة أساسية لل نيير، مما أّدى 
ل جميد عضوية العديد من م، وح ى  ردهم من الحركة. كما أن ال نافت في اإلن رابا  مع خف  خ، دفع 

سرائيلخ، ووافق  في المبدأ على إنشال دولة حمات ألن  وقف إلى حد كبير عمليا  ا العسكرية دارل خإ
ولي   خبن ش ري خ إلى أّن هذا ال نيير في اإلس را يجية قد أثار سرط  .2202فلس ينية دارل حدود 

شريحة واسعة من أبنال الحركة الذين مّلوا م مّسكين بالمقاومة العنيية، ولذلح ليت مياجئًا أن بعض 
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سابقة للجيد الص يوني، كانوا أعضال سابقين في ك ائئ القسام، و ّم  اليلس ينيين الذين قضوا في عمليا 
 عليل عضوي  م في ال نميم بسبئ اع راض م على المقاربة الديمقرا ية الجديدة ال ي ان  ج  ا حمات، وال ي 

وقال  خش ري خ إّن أحدث اس  دا  حركة خف  خ لحركة حمات في  اع بروا أن ا  شّكل ان  ا ًا للشريعة.
ل عليل العملية  1002لضية فراغًا  نميميًا في صيو  المعارضة، فبعدما أّدى النزاع بين خف  خ وحمات عام ا

الديمقرا ية، وسي رة حمات على غزة، اع مد  السل ة العديد من اإلجرالا  األمنية ل ب  وجود حمات 
اسية والعسكرية للحركة في والسي ااج ماعيةالسياسي والعسكري في الضية، وعمد  لحمر معمم األنش ة 

منا ق ا. وهكذا دفع غيائ حمات على المس وى ال نميمي، بأعضائ ا في الضية للبحث عن ناش ين 
في  نميم أنيس م على المس وى  ااس مراردينيين ييّكرون بال ريقة نيس ا من ر   قنوا  أررى بنية 

اط ج ادي، وكان معمم م أعضال سابقين في سلييًا ب  مة الضلوع في نش 10العسكري، وقد أوقي  السل ة 
وأضاف  أّن السل ة نجح  نسبيًا في  يكيح البنية ال ح ية العسكرية لحمات في الضية، إا أن ا  حمات.

في  وااق صادية ااج ماعيةأريق  في  قديم نموذج مقنع في الحكم أو بديل سياسي، فقد  دهور  المرو  
إضافيًا ساهم في  وليد بيئة حاضنة لل  ّر ، كما أن مياوضا  الس م  األعوام الماضية، ما شّكل عام ً 

المناسئ، فشل  في  عزيز شرعية السل ة لدى الرأي  ااس را يجيال ي رّوج  ل ا حركة خف  خ بأن ا الريار 
در  ا ، ومصاااع قا العام، كما أن العمليا  األمنية ال ي  شّن ا خإسرائيلخ في الضية دون رادع، وحم   

لألراضي، ومشاريع خال  ويدخ ال ي  نّيذها في القدت،  شّكل عامً  إضافيًا ي سّبئ بصعود الميو  الج ادية 
 في الضية.

وأوضح  خش ري خ أنب يصعئ  حديد الن اق الذي يمكن أن  بلنب األشكا  الجديدة من المعارضة العنيية 
سليية ج ادية جديدة، فقد واج   السل ة إرياقا   للسل ة وخإسرائيلخ في الضية، وال ي  ر سم حو  ر وط

في الحكم في السابل، إا أن أج ز  ا األمنية، فضً  عن خإسرائيلخ، حاا دون أن    ّرر في الضية حالة 
ال شاشة واليوضى ال ي  ش دها أما ن مثل سوريا وسينال. ل ن عدم وجود قنوا  حيوية للمعارضة 

أمام م ور معارضة غير عنيية في الضية، يؤّجج حاليًا اإلحبا ا  لدى الديمقرا ية  يس  في المجا  
 السّكان، ويدفع بعض األفراد والمجموعا  المحلية لل حّو  نحو ال  ر .

 معهد أبحاث األمن القومي
 0/3/4108، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3143الترجمات العبرية 

 د الجهودالفشل األميركي المضمون برغم تشدي .61
 حلمي موسى
 درل المياوضا  بين إسرائيل والسل ة اليلس ينية في األيام القريبة مرحلة بالنة الر ورة جرال  درل 
الرئيت األميركي باراح أوباما شرصيا إلنجاح ر ة وزير رارجي ب جون كيري لل وصل إلى ا ياقية إ ار أو 

يل قي الرئيت أوباما اليوم رئيت الحكومة اإلسرائيلية إلى ورقة عمل  مدد م لة المياوضا . ومن المقرر أن 
«. ايباح»بنيامين ن نياهو الذي وصل للعاصمة األميركية للمشاركة في المؤ مر السنوي للوبي الص يوني 

ومعرو  أن أوباما سيل قي الرئيت اليلس يني محمود عبات بعد حوالي أسبوعين في البي  األبيض أيضا 
 از حل مبدئي قبل ن اية ش ر خذار.اس  ما  مساعيب إلنج

ويقر الم لعون على ال ياصيل أن  درل الرئيت أوباما جال في مرحلة حرجة من المياوضا  بعد أن بدا أن 
وزير الرارجية يكاد يعلن اليشل جرال عدم نجاحب ح ى اآلن في نيل موافقة ال رفين، ولو الم حيمة، على 

ديد ال د  المراد من المياوضا  عبر أ ثر من أي شيل خرر عن أفكار . ومن الواض  أن ال راجع في  ح
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هذا اليشل. فكيري بدأ مداوا ب ب د  معلن وهو ال وصل إلى ا ياق للحل الن ائي، رغم كل ال شكيح الذي 
أحاط بب. ومع اص دامب الم  حل بانعدام ال قدم في المياوضا   حو  الحديث إلى البحث عن ا ياقية 

مبادم ووصل أريرا إلى الحديث عن ورقة عمل غير موقعة  شكل أساسا اس مرار إ ار أو إع ن 
 المياوضا .

ومن المؤكد أن  درل أوباما جال ليشير إلى أن الج ود ال ي بذل ا وزير رارجي ب، وال ي دفع  وزير الدفاع 
وباما في واي ب بسبب ا، لن  ذهئ هبال وأنب يقف من رلي ا. غير أن أ« الم ووت»اإلسرائيلي لوصيب بر

نما وفل موازين القوى. ولذلح فإن  الثانية صار أ ثر إدرا ا لواقع أن السياسة ا   حدد وفل المبادم وا 
اق راحا  وزير رارجي ب، ال ي  رفض ا إسرائيل جوهريا، أقرئ إلى الموقف اإلسرائيلي من ا إلى الموقف 

قدت وال جئين. وا يقل أهمية عن ذلح أن اليلس يني في أهم جوانئ أي ا ياق ورصوصا في مسائل ال
ر ة كيري جال  ل أرذ أيضا بمواقف إسرائيلية  عجيزية مثل إلزام اليلس ينيين بااع را  بي ودية الدولة 

قرار من   عويضا    «.ل جئين الي ود من الدو  العربية»اإلسرائيلية وا 
سر عرفا  أن رفض ر ة كلين ون  جد نيس ا وبدي ي أن السل ة اليلس ينية ال ي سبل لرئيس ا الراحل يا

اليوم في وضع بالغ الصعوبة يحو  دون ا والقبو  بر ة كيري. إذ ان ر ة كيري  ق رئ أ ثر من 
اإلسرائيليين الذين با وا اليوم يرضعون لسل ة حكومة أشد يمينية وأ ثر  دينا من حكومة إي ود باراح 

لين ون. و جد السل ة نيس ا أيضا في وضع أضعف على حينما  رح  ر ة ك 1000العمالية في العام 
الصعيدين الو ني واإلقليمي نمرا ل نقسام الدارلي من ج ة ول ي   الموقف العربي من ج ة أررى. وهنا 
ا   يي مواقف ال أييد من جانئ أنصار اليلس ينيين في بعض الدو  ورصوصا األوروبية ممن يدعون 

قافيا. فمثل هذا ال أييد كييل ب حقيل إنجازا  بعد سنوا   ويلة في حين أن لمقا عة إسرائيل اق صاديا وث
 الم لوئ من دعم ملموت حاليا ا ين مر ال أجيل.

وأيا يكن الحا  فإن المع يا   شير إلى أن اح ما  أن يبدي بنيامين ن نياهو مرونة سياسية في ال عا ي 
 بار  ذلح مناورة سياسية. فاليمين اإلسرائيلي الم  ر ، مع المق رحا  األميركية ليت كبيرا ح ى في حا  اع

الذي ي يمن  قريبا على أحزائ اائ    الحكومي وعلى رأس ا الليكود، ا يس  يع  حمل فكرة درولب في 
في المئة من الضية  20مياوضا  حو   قسيم القدت أو  قبل فكرة قيام دولة فلس ينية على أ ثر من 

 يمكن اع بار ذلح مس حي .النربية. ومع ذلح ا 
غير أن م حمة ما كان  قد وصل  إليب المداوا  حو  ر ة كلين ون  م ر حجم الصعوبا  ال ي  ن مر 
ال وصل إلى أي ا ياق يق رئ من  لح الر ة. وألسبائ مر لية فإن ما يرضي اإلسرائيليين يبدو وكأنب 

وسائل إع م إسرائيلية وأميركية عن نوع من  مس حيل أن يرضي اليلس ينيين والعكت صحي . لذلح   حدث
 ال شاؤم ي زايد لدى اإلدارة األميركية بشأن اح ما  ال وصل إلى ا ياق ح ى ن اية الش ر الجاري.

و حدث  صحف إسرائيلية عن نجاح اإلدارة األميركية في عدم إهما  المياوضا  اليلس ينية رغم حدة 
يا وأوكراينا وانشنا  المسؤولين األميركيين ب ذ  األزمة ال ي ا يبدو ال  ورا  في شبب جزيرة القرم بين روس

أن ا س جد ح  ل ا في األسابيع القريبة. ول ن ذلح لم يعن الب ة أن كبار المسؤولين في البي  األبيض 
 والرارجية األميركية م يائلون باح ما   حقيل ار راق و وقيع ا ياقية إ ار ح ى ن اية خذار.

مصادر اإلسرائيلية فإن ال شاؤم األميركي بدأ قبل أسبوع ونصف اسبوع عند لقال وزير الرارجية وبحسئ ال
كيري بالرئيت عبات في العاصمة اليرنسية. فقد ررج الرئيت عبات من ذلح ااج ماع غاضبا ونشر  

ت في صحف فلس ينية أن غضبب نبع من كون كيري عرض إنشال العاصمة اليلس ينية في بي  حنينا ولي
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عموم القدت الشرقية. وبدي ي أن هذا  راجع أميركي حاد عن ر ة كلين ون ال ي قض  ب قسيم القدت 
الشرقية عموما والبلدة القديمة رصوصا. وهذا ما دفع بمعلقين للقو  ان محاولة األميركيين لل وصل إلى 

 ا ياقية إ ار   اد  ق رئ من المس حيل.
رة س يشل بسبئ أن الم روح اليوم هو كيف س  واصل المياوضا  ويبدو أن أي محاوا  ل مييع الصو 

بشكل يحو  دون إع ن فشل ا. فإذا كان هناح إصرار على إبرام ا ياق أو ورقة عمل مرفوضة ب ذا القدر 
أو ذاح من الجانبين في بنود مر لية فإن اليشل مضمون وسي جلى في عدم  نييذ المرحلة الرابعة من اإلفراج 

المع قلين. أما إذا اب عد األميركي عن إصرار  ووجد سبي  إلنزا  الجانبين عن سلم ااع راض عن قدامى 
فإنب بحاجة إلى صياغة عمومية ا   ضمن ار راقا أو إجبار ال رفين على موقف قد ييجر وضعي ما دارليا 

 وا ي حقل منب شيل في ن اية الم ا .
 3/3/4108، السفير، بيروت

 
 ؟"إسرائيل" مع للحربوداعاا  .60

 حازم صاغية
، ف ذا ليت مس نربًا، ذاح أن اإلنجاز «حزئ هللا»أن ا  علن إسرائيل عن غارة عسكرية أغار  ا جوًا على 

بالنسبة إلى الدولة العبرية ي قدم على اإلع ن. ولضمان أن يبقى اإلنجاز م قدمًا، يناقد اإلسرائيليون كل 
ا  ويعملون بموجب ا كي ا ي أذى موا ن من موا ني م، حر  يصدر عن رصوم م، ويضعون كل اليرضي

عن النارة إا م أررًا وبشكل مق ضئ، ف  يحاو  « حزئ هللا»وكي يبقى اإلنجاز أوًا. أما أا يعلن 
اس ردام ا ل وكيد اس مرار الحرئ بينب وبين إسرائيل، وا يجد في ا فرصة جديدة لل ذكير بمملومي ب حيا  

يدعو إلى ااس نرائ. يياقم ااس نراَئ هذا أن الحزئ ين سئ إلى ثقافة  من  األولوية  عدو صلف، ف ذا ما
 ل ع ن على اإلنجاز، إلى الحد الذي يندو اإلع ن نيسب إنجازًا.

لقد كان في وسع الحزئ أن يق نص فرصة ضربب، جريًا على  قليد عريل، فيذكرنا مجددًا بأنب الضحية وأن 
ربب في سورية لم   لِب إسرائيل عنب ألن ا لم   لِ ب عن فلس ين. وهكذا ينسائ ااس ن اج عدو  الج د، وبأن ح

 المن قي: إذًا المعركة واحدة ضد اإلسرائيليين وضد ال  ييريين في سورية.
في المكان والزمان »فوق هذا، فالحزئ الذي اع ر  بالعملية اع رافًا مق ضبًا وم أررًا، وعد بالرد 

ومن يعر  معنى العبارة ال ي ار  بر  ألف مرة من قبل، يعر  أن الحزئ لن يرد إا على «. المناسبين
 «.الرد»نحو ي ي  ال ملص من 

العصافير ال ي في يد    رك  إذًا حرة  ليقة.  م ال ركيز فقط على العصيور الذي في الشجرة: إن إسرائيل 
 «!ال لعمصابة بالذعر و »ال ي  ناقد البيان و يكر في اح ماا ب 

اللبنانية غير المرّسمة، ر وٌة م قدمة  –أغلئ المن أن ما حدث قبل أيام في مكان ما على الحدود السورية
، بعد 2202على  ريل اانسحائ من الحرئ مع إسرائيل، وهو انسحائ بدأ مع صدور القرار األممي 

 .اإلسرائيلية-وريةالس، مقيً  جب ة الجنوئ ومساويًا بين ا وبين جب ة الجوان 1000حرئ 
ومنعًا ألي ال بات، فإن ذاح اانسحائ ر وة إيجابية محمودة. ما ليت كذلح هو ااس نراق في حرئ 

، م قدٌر عليب العيد في «حزئ هللا»أررى هي  لح الدائرة في سورية. ب ذ  األريرة يعبر بنا حزئ كر 
 مل وال يكير،الحروئ واس حالة العيد ب  حروئ، مرحلة ان قالية  س حل ال أ
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ذاح أن م ور هذا الحزئ مسبوقًا بقيام النمام الرميني في إيران،   زم مع ضمور المقاومة اليلس ينية 
. خنذاح مثل  مقاوم ب الناشئة ماهرة اس بدالية حل في ا 2241ال ي قوض ا اج ياح إسرائيل للبنان في 

 ل الدو  العربية.الشيعي محل السني، واللبناني محل اليلس يني، واإليراني مح
وااس بدا  هذا ردم ومائف عدة، بين ا  وفير غ ال عربي إليران في حرئ الثمانينا  بين ا وبين العراق، 

اإلسرائيلي بإضعا   –ثم  وفير جسر ل ا إلى المشرق، و  ريت ال يمنة السورية على الموضوع اليلس يني
، ومن ورائب   ران، «حزئ هللا». في هذا  صرََّ  منممة ال حرير اليلس ينية و صيية حليائ ا اللبنانيين

  صرَُّ  المزايد في الشأن المسمى قوميًا، والمص بغ  قليديًا باأل ثرية السنية.
أما اآلن، فبا  هذا الميل ااس بدالي يي قر إلى الحاجة إليب، ذاح أن انيجار ال وائف وعري حروب ا حاصرا 

أصً . وفي المعنى هذا، « قضية قومية أولى»لم  عد لدي م « عرئال»مساعي ال زوير األيديولوجي، فيما 
با  من يكسئ على الجب ة  لح ا يكسئ شيئًا ي ع د بب، فكيف وأن النمامين الراعيين للحزئ  نير  
مروف ما واع بارا  ما: فالنمام السوري أضحى يروض معركة وجود  ذا ب، ما ضيل مساحا ب السابقة في 

العروبة وفلس ين و سليع ا. أما النمام اإليراني، المعني ب حسين موقعب ال ياوضي حيا  ام  ان القومية و 
النرئ، فبا  م  مًا بورق ب السورية ال ي قد  ردم ال ياوض بقدر عناي ب بال نصل من الورقة اليلس ينية ال ي 

 ا  ردمب.
يل، فإننا اآلن نش د على صم ب هو أن الحزئ لم يعد يؤذي إسرائ 2202وهكذا، إذا كان ما حققب القرار 

في المكان والزمان »ا يك مل بنير نسز عبارة  2202عن إيذال إسرائيل لب. و قليد جب ة الجوان من ر   
 «.المناسبين

 4/3/4108، الحياة، لندن
 

 الفلسطينيين؟األمم المتحدة هل تنصف  .64
 د. عايدة النجار

الم حدة، جديدة هي األمم ” رري ة  ريل“يسيروا وفل  أن-نأمل  كما-حسنا ييعل اليلس ينيون وقد صمموا 
الذي يس  يع العالم محا مة إسرائيل على جرائم ا ضد الشعئ اليلس يني وال ي  ر قي الى جرائم  المكان

نسمع ب صريحا  أصبح  صريحة   ناقل ا  يأ ي ونحنهذا   .2244الحرئ والجرائم ضد اانسانية منذ 
إمكانية فشل المسار ال ياوضي ” فلس ينية مسؤولة على رليية ما يشير الى وسائل ااع م عن شرصيا 

وأصب  هذا واضحا بالنسبة لمن كان يحلم بأن أمريكا قد  نير سياس  ا  الياشل.أصب  فع  في حكم  الذي“
 إلسرائيل.الم حيزة 

او  اسرائيل وحليي  ا ال ي  ح وأن ال ريل، “ررائط ال رق “عن بعد سنين  ويلة  علم اليلس ينيون أ ثر 
أشوا  ا  للسير بينأمريكا المضي بالسير قي ا غير سال ة، بل هذة ال ريل الوعرة أصبح  غير مناسبة 

، وبراصة أن المشوار ليت لشمة ال وال وقد أ عئ اليلس ينيين ومن ي  م بقضي  م ومنحدرا  ا المريية
فع  حرك  الميا  الرا دة وجعل   أل  ا“نعمة ” ون يبدو أن هذ  البلبلة ال ي رلق ا كيري، قد    المعقدة.

الذهائ  وهو“واحد  رأي“يبدو على  اليلس يني كما فاإلجماع باليقين.األصوا  أ ثر ار ياعا لق ع الشح 
 كيري.نيسان والذي نرجو أن ا يمدد كما  ريد أمريكا وصاحئ اا ار  12بعد لألمم الم حدة 

 المس و نا  والمضي  وقف يوما عن بنال  لم“إسرائيل  دولة“نة قيام عندما أعلن الص اي 2244 منذ أيار
كان هذا بدعم سري من أمريكا بالما  واانحياز ل ل ما  قوم  ااصليين.في   ويد األرض و رد أصحاب ا 
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 ااع ن.إحدى عشرة دقيقة على هذا  بعد“اسرائيل  بدولة“وكيف ا وأمريكا كان  السباقة ل ع را   بب.
وة والب د و  جير اليلس ينيين وهدم القرى، ما زاد في مساحة األرض ال ي قررها ال يسيم، والذي رفضب فالق

 بعواقبب.دون ال دقيل  عليب اليومكان البعض يبكي  وأن-عن حل -اليلس ينيون 
ن إا أ القدت.وعاصم  ا  2202بحل اليلس ينيين بدولة على حدود  224أقر  األمم الم حدة القرار رقم 

هذا القرار وغير  لم يح رم من إسرائيل، ولعل ما  قوم بب من   ويد للقدت ودفع الي ود ل دم المسجد األقصى 
فرض ا على  كيري جاهدابنال ال يكل المزعوم ليد  على ر   ا و رق ا واا ارا  ال ي يحاو  

مدى  ااقصى، يكشفة في مسألة سرقة القدت بكامل ا ومنع اليلس ينيين من الحلم بالص  اليلس ينيين.
ا راذ ااجرالا  لضم القدت  2202لقد مض  إسرائيل منذ  اح رام ا.هشاشة القرارا  الدولية وعدم 

ااسرائيلية  وبراصة أن ا  بق  القوانينوضواحي ا و  ويدها على سمع وبصر من العالم واألمم الم حدة 
بداية لمزيد من  بل إن ايرة كما  بدو ل يري والبعض، نرى إن ا المرحلة اار مح لة. اعلي ا رغم أن ا دولة 

وكيف ا وهي  ريد نقل قدت اليلس ينيين والمسلمين الى رارج األسوار ل  ون بي   ااسرائيلي.ااس عمار 
 من“ ونسل م” اليلس ينيينوهي  ريد حرمان  وقي ا. حاو  نزع حماي  ا من ااردن، بااضافة لسرقة   حنينا.
اانروا عن عدد نسل اليلس ينيين الذين  األمريكي منسر الم حيزون اسرائيل في ال ونجرت اس ي العودة.

 رى أن م ليسوا اجئين وا يحل ل م المساعدة من أموا  أمريكا كما ا يحل ل م العودة ول ي  ق ع م من 
مي وحة والشح  الجذور .. الرفض ل مديد المياوضا  وال مسح بالثواب  والذهائ لألمم الم حدة بعيون 

بمواقف الدو  الم حّيزة يحئ أن  مل نصئ األعينا ألن هناح أيضا من هو مع دولة فلس ين، من دو  
 مع ا!. الشرفال سيقيون العالم 

 3/3/4108، الدستور، عم ان
 

 أن أمننا ومقدساتنا فوا كل شيء أوباماليفهم  .63
 حاييم شاين

ال رئيت الوايا  الم حدة براح اوباما. وهو رئيت  لح ال ي رئيت الوزرال بنيامين ن نياهو في  ريقب الى لق
  ن يئكان  القوة العممى وفقد  رغب  ا في قيادة العالم الى  حقيل قيم ي الحرية والعد . فقد أرذ  

بو ين ورامنئي وااسد وكثيرون خررون في العالم  وأ يأاضوال  مثا  الحرية عند مدرل مينال نيويورح. 
نار الشعلة. ان اارهائ ااس مي دمر مركز ال جارة العالمي الذي بني بازال  مثا  الحرية بنيرا  عميقة 

 ومحا نصئ قوة الوايا  الم حدة، وكان  عملية فميعة لم  نعد نيس ا من ا.
عدا و نورا ي  شى. وارذ كثيرون كانوا ي  لعون الى الوايا  الم حدة  أ ثرارذ أمل البشر في عالم 

صارهم، وعاد الشر الم لل يسي ر على العالم ولم يعد يوجد من ي  جب اليب ان الشر ي الذي ينضون اب
 كان م  ما بحيع النمام العالمي احا  نيسب الى ال قاعد ورلف فوضى ورال .

يرانينمر اوباما نحو افنانس ان وبا س ان والعراق وسوريا  واوكرانيا وي بين لب ان النبا ا  الضارة  ضرئ  وا 
  النجوم والر وط في علم الوايا  الم حدة. ف م ا يحسبون حسابا للقوة العممى اارذة في الضعف ري

واصبح  النجوم غبار نجوم. ولم يوضع في النرفة البيضاوية سوى وسام جائزة نوبل للس م وهو جائزة 
م سور قوة ا يمكن منح ا اوباما عبقري سارر شل قدر ب على مواج ة سي رة الشر، ف  يوجد في العال

 نقضب بميدالية ذهبية.
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ان خرر مكان في العالم  شعر الوايا  الم حدة بان ا قادرة على الدفع قدما بالس م فيب هو الصراع 
ااسرائيلي اليلس ينيا فان مس شاري اوباما يقرأون على الدوام النشرة اانجليزية لصحيية اسرائيلية ضئيلة 

 قنع بان ن نياهو قابل للضنط وبانب اذا اس عمل عليب ضنط دولي فقط سينز  الشأن  حاو  منذ سنين ان 
 عن مصال  اسرائيل الوجودية وي مكن من انشال حصن ارهائ اس مي على حدودها الضيقة.

لي سم  لي بأن اجدد شيئا للرئيت اوباما ومجموعة مس شاريب وهو انب ا ينبني ل م ان يضلل م محللو اع م 
ومثقيون ي ود ليبراليون في نيويورح. فبنيامين ن نياهو لن ي ناز  في مواضيع   علل بامن الي ود اسرائيليون 

المادي وبلئ وجودهم الروحي فقد ربي على ذلح، وهذا هو  راثب من بي  ابيب. ويعلم ن نياهو يقينا الى ذلح 
لمرلص عن ي ود كانوا يحلمون انب ا يمثل فقط موا ني اسرائيل الذين ان ربو  ليقودهم بل هو الم حدث ا

منذ خا  السنين بالعودة الى ص يون والقدتا ي ود جعلوا القدت في كل فرصة في اوج فرح م وكان  في 
حي ان بيو  م ق عة غير مكلية من الحائط  ذكر بالقدت الرربة. وقد كان مقا لو الجيد ااسرائيلي في 

ت ااسود. وعاد  القدت وجبل ال يكل بثمن دموي الى حرئ اايام الس ة يحملون على وجوه م رماد القد
 اصحاب ما ااصليين الى أبد اآلبدين.

كان الجم ور في دولة اسرائيل مس عدا لس م شجعان و بين لب سريعا جدا ان الحديث عن س م منيلين. 
وبيرر و واضع  وحزم، بأدئف  يمكن  ضليل ي ود علم  م ال جربة، مر ين. سيقو  ن نياهو للرئيت اوباما 

انب لم يوكل اليب ان ي رلى عن امن موا ني اسرائيل ومس قبل م وا عن اجزال من الو ن ال اريري للشعئ 
 الي ودي بال أ يد.

من الوقوع في  أفضلفشل ال ياوض فسيكون الجوائ ان العيد دون ا ياق  إذافاذا سا  اوباما ماذا سيحدث 
 الريية فورا فيحصر الحديث في موضوع الذرة اايرانية. فز ا ياق سيل. وسيي م اوباما ااشارة

 4/3/4108اسرائيل اليوم 
 3/3/4108، القدس العربي، لندن
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 3/3/4108الحياة الجديدة، رام هللا، 

 


