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 من يقف في مواجهة حماس "القسام" تعلن تطوير منظومتها الصاروخية وتتوعد بضرب كلّ  .1

ثنين في متتمر صحافي )أ ف ب(: أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اال -غزة
 الصاروخية وتوعدت بضرب أي جهة تواجهها. منظومتهاطورت  أنها

متسسبي الجنباح  أببرزافتتاح نصبب تباكاري يحمبل اسبم  أثناءوفي متتمر صحافي عقد في شمال مدينة غزة 
اروخ وثببت عليبه نمبواص لصب 1003المقادمة" الاي اغتالته إسبرائيل فبي عبام  إبراهيمالعسكري لحركة حماس "

ببام نسببمان "اسببتطاعت حمبباس 51)ام  تنقببل المعركببة لقلببب الكيببان  أن( المحلببيق لببال القيببادي فببي القسببام هم"
مببا عجببزت كثيببر مببن الجيببو  العربيببة  وأنجببزت( بعببد أن تمكنببت مببن تطببوير منظومتهببا الصبباروخية إسببرائيل)

 على انجازه".
ضبم ل سبطاط )فريبا( الظبالمين ولبيس وتابع نسمان ان "من يقبف فبي مواجهبة حمباس فقبد رضبي لن سبه أن ين

 الضرب كائنا من كانوا"ق دون مزيد من الت اصيل. إاللهتالء عندنا 
بغببي علينببا صبببرنا وان صبببرنا اخببا بالن بباد" مضببي ا "شببالل الببدم لببن  إااوشببدد القيببادي فببي القسببام "نحببن لببوم 

 ".اإلسالمية لألمةوتعود المقدسات  ألصحابهيتولف حتى يعود الحا 
بعبببدد مبببن مسببلحي القسبببام الملثمببين "مقاومبببة المحتببل ال تحتمبببل الموالبببف  أحببيطقيبببادي العسببكري ولبببد ولببال ال

 فلسطين يمر عبر فوهة البندلية". إلىالوسط وال االستراحة.. والطريا 
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المقادمبة الباي  إببراهيممنظمته العسكرية "تخليدا للشهيد القائبد والم كبر  إلامتهإلى أن النصب التاكاري  وأشار
 51حبروف اسبم المقادمبة ورلبم  أولنمواص الصباروخ "حمبل  أنق مبينا 1003( عام آاارشهد في مارس )است

القسبام صبواريم مبن هباا النبو   أطلقبتخمسبة وسببعين كيلبومتر حيب   إلبىتعبيرا لمدى الصاروخ الاي يصبل 
 (".إسرائيلوهرتسيليا )شمال  أبيبعلى مدينة القدس المحتلة وتل 

ب التباكاري خارطبة فلسبطين التاريخيبة وتبم وضبع عالمبات علبى مبدن القبدس وتبل ورسمت على جبدار النصب
فيمبا تبم  1011القسبام لصب تها بالصبواريم خبالل الحبرب الثانيبة نهايبة عبام  أنوهرتسيليا في إشارة إلى  أبيب

 .إسرائيلوضع عالمة است هام على مناطا شمال 
سبت هام علبى شبمال خارطبة فلسبطين المرسبومة "عالمبة اال أنولال مستول في حماس طالبا عدم اكبر اسبمه 

( سبتكون ضبمن أهبداف القسبام إلسبرائيلالشبمال ) ألصبىتدل على أن هباه المبدن فبي  يالتاكار على النصب 
 والمقاومة في أي مواجهة لادمة".
تشبرين الثباني/  11فبي  أبيببالقدس وتل  51القسام لص ت بصاروخ ام  أنكما كتب على النصب التاكاري 

 كيلومترا عن غزة. 57وبعد يومين لص ت بصاروخ من ن س النو  هرتسيليا التي تبعد  1011نوفمبر 
 00/3/4104، القدس العربي، لندن

 
 فقط "إسرائيل"موجه نحو وسالحها  ا..أحمر ال يمكن التنازل عنه هنية: المقاومة في غزة خطّ  .4

قاومة ال لسطينية في غزة خط أحمر ال لال رئيس الحكومة ال لسطينية بغزة إسماعيل هنية إن الم: وكاالت
 ق متكًدا أنها "حا ثابت أصيل ال تنازل عنه".هايمكن التنازل عن

وأضاف هنية على هام  زيارة عزاء الشهيد إبراهيم الغول اليوم االثنينق أن سالح المقاومة موجه فقط نحو 
 مة.)إسرائيل(ق وليس كما تروص له بعض وسائل اإلعالم التي وص ها بالمسمو 

وشدد على عدم الت ريط في حا الشعب ال لسطيني بأرضه التاريخية كاملًة من البحر إلى النهرق على الرغم 
 من الحصار الم روض عليه.

وجدد رفض الحكومة ال لسطينية للم اوضات الجارية بين السلطة و)إسرائيل(. ولال: "ليست الم اوضات وال 
 أرضه".المساومات هي التي تجعل الشعب ي رط في 

 11/3/4112فلسطين أون الين، 
 

 الفلسطينية: السعودية أوفت بكامل التزاماتها المالية تجاه دعم الشعب الفلسطيني السلطة .3

أعلنت الرئاسة ال لسطينيةق أمس االثنينق أن المملكة العربية السعودية أوفت بكامل : )يو .بي .آي(
 التزاماتها تجاه دعم الشعب ال لسطيني.

ئاسة ال لسطينية في بيان إن السعودية "حولت كامل حصتها اليوم )أمس(ق وفا لرارات القمم ولالت الر 
العربية المتعلقة بتوفير شبكة األمان ودعم موازنة دولة فلسطينق بما فيها المبالغ اإلضافية التي تم إلرارها 

نها ت ي بكامل التزاماتها بمبادرة من خادم الحرمين الشري ين"ق وأضافت أن "السعودية كعادتها أثبتت أ
وحصصها المقررة بكل مستولية وانتظامق ما له األثر الكبير في ن وس أبناء شعبناق وتخ يف معاناته ودعم 

 صموده".
 11/3/4112الخليج، الشارقة، 

 



 
 

 

 

 
           4ص                                    3033العدد:     11/3/4104 الثالثاء التاريخ:

 تستنكر قتل القاضي األردني زعيتر في رام هللاالحكومة  .4

وبشدة ليام لوات االحتالل اإلسرائيليق صباح أمس  رام هللافي  استنكرت الحكومة ال لسطينية :بترا()-هللارام 
 االثنينق بإطالا النار بشكل مباشر من مسافة لريبة جدا على القاضي االردني رائد عالء الدين زعيتر.

وشددت الحكومة ال لسطينية في بيان على ضرورة تدخل المجتمع الدولي إللزام إسرائيل بولف االنتهاكات 
 تقوم بها في األراضي ال لسطينية المحتلةق خصوصا على الحواجز والمعابر.  الممنهجة التي

 11/3/4112الدستور، عّمان، 
 

 قريع: نحن بصدد اإلعالن عن إنشاء صندوق ووقفية القدس .3

أعلن احمد لريع "أبو عالء"ق عضو اللجنة التن ياية لمنظمة التحرير ال لسطينية : عبد الرتوف ارناتوط
دس فيهاق أنه "نحن اآلن بصدد إنشاء صندوا وول ية القدسق ولد اتخات بعض ومستول ملف الق

اإلجراءات الرسمية بإنشاء هاا الصندوا ونحن نبني اآلمال على هاا الصندواق وسنبدأ أوال الحملة 
فلسطينيًاق إا سيكون هناك لقاء موسع لرجال األعمال في أوائل شهر نيسانق ونعلا أماال على سخاء الدعم 

 لسطينيق ومن مطالعاتنا فإن هناك استعدادات جيدة وسيتبع هاا المتتمر بعض اإلجراءات لتغاية ال
 الصندوا سواء على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الشعبي".

 11/3/4112األيام، رام هللا، 
 

 "إسرائيل"السلطة الفلسطينية تندد بالتفرقة بين المسلمين والمسيحيين في  .4

مصادلة الكنيست اإلسرائيلي على لانون جديد ي ر"ِّا بين المسيحيين  بشدةق ال لسطينيةقية دانت وزارة الخارج
 والمسلمين في إسرائيل, تقدم به عضو الكنيست يريف لي ين المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

يت أن هاا القانون نسخة منه, عبر الس ارة ال لسطينية في الكو ” السياسة“واعتبرت الوزارة في بيان تلقت 
حلقة جديدة في سلسلة تشريعات واجراءات عنصرية تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية لتحويل إسرائيل من دولة 
مدنية إلى دولة دينية تميز بين المواطنين على أساس الدين, وإلعادة تعريف الدولة ولوانينها وفقًا لألديان, 

ي يطالب الجانب ال لسطيني باالعتراف بيهودية الدولة, األمر انسجامًا مع توجه الحكومة اإلسرائيلية الا
الاي يتدي إلى ضرب وحدة المجتمع العربي داخل إسرائيل, وشقه وشرامته, ويحقا السيطرة اليهودية عليه 

 وفقًا لسياسة فرا تسد.
 11/3/4112السياسة، الكويت، 

 
 وأمير قطر رفض السعودية لمنع الخالفات مع مغادرة الدوحةمشعل طلب "القدس العربي":  .7

 األميبر أناالثنبين ’ القبدس العرببي‘مصدر رفيع المسبتوى فبي حركبة حمباس لبب  أكد :ب من وليد عوض رام هللا
القطببري تمببيم بببن حمببد آل ثبباني رفببض طلبببا تقببدم بببه رئببيس المكتببب السياسببي لحمبباس خالببد مشببعل لمغببادرة 

 الدوحة.
مببن خببالل مببدير المخببابرات القطريببةق غببانم خلي ببة غببانم تمببيم  لألميببروحسببب المصببدر فببإن طلببب مشببعل نقببل 

 الكبيسيق الاي التقى برئيس المكتب السياسي لحماس متخرا.
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المكتب السياسي  أعضاءطلب مشعل من الدوحة السماح له بمغادرة لطرق هو وبقية  أن إلىالمصدر  وأشار
والبحرين عقبب  واإلماراتمع السعودية  للحركة المقيمين في الدوحةق جاء بهدف منع ت الم الخالفات القطرية

 لرار تلك الدول سحب س رائها من الدوحة.
بضرورة تخلبي الدوحبة  واإلماراتالضغوط من السعودية  وبرر مشعل طلبه المغادرة من الدوحة لتجنيب لطر

 امةباإللالمكتب السياسي للحركة  وأعضاءعن حركة حماس والتولف عن دعمها مالياق وعدم السماح لرئيس 
مضبايقة يتعبرض لهبا مشبعل ومبن معبه  أيبةمبا هنباك  إاا تميم كان بالرفضق متسائال: األميررد  أن إالفيهاق 

 من ليادات حماس في الدوحة على حد لول المصدر.
 القطري. األميررئيس المخابرات القطرية هو من ابلغ مشعل برفض طلبه من لبل  أن إلىالمصدر  وأشار

تأكيد رفضه ل كبرة مغبادرة مشبعل  أعادتميم  األميرن المصدر المطلع بحماس بان م’ القدس العربي‘وعلمت 
 أزمببةلبحبب   األحببدالقطببري ظهببر  ببباألميرومببن معببه مببن ليببادة الحركببة لقطببرق إلسببماعيل هنيببة البباي اتصببل 

مكانيةالكهرباء في غزة   استمرار دعم القطا  بالولود القطري لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة. وا 
 فيهاق لو سمح له بمغادرة الدوحة. لإللامةالخرطوم  أومشعل كان ي كر ببيروت  أن إلىمح المصدر وال

مبا ببين  األزمبةومن الجدير بالاكر بان الرفض القطري السماح لقيادة حماس بمغبادرة الدوحبة جباء علبى ولبع 
التزامن مبع نجباح حركبة والبحبرين عقبب سبحب تلبك البدول سب رائها مبن الدوحبةق وبب واإلماراتلطر والسعودية 

السبورية ورفبض الحركبة  األزمبةعلبى خل يبة  أصبابتهاعقبب القطيعبة التبي  إيبرانحماس باسبتعادة عاللتهبا مبع 
 .األسدمساندة الرئيس السوري بشار 

وجبببود ليبببادة حمببباس فبببي الدوحبببة والبببدعم الببباي تتلقببباه الحركبببة مبببن لطبببر يعتببببر مبببن  أن إلبببىالمصبببدر  وأشبببار
الحركبببة نجحبببت فبببي  أنوالبحبببرينق والبببك مبببن منطلبببا  واإلمببباراتين لطبببر والسبببعودية القضبببايا الخالفيبببة مبببا بببب
 .إيراناستعادة عاللتها مع 

 00/3/4104، القدس العربي، لندن
 

 وقف المفاوضات ووضع خطة للجوء للمؤسسات الدولية إلىملوح يدعو  .4
العربيببة ان الم اوضببات الجاريببة  عضببو اللجنببة التن يايببة لمنظمببة التحريببر ورئببيس دائببرة العاللببات هللا: لببالرام 

المن ردة شكلت غطاء للتوسع والتمبدد االسبتيطاني وفبرض المزيبد مبن الحقبائا االحتالليبة  األميركيةوبالرعاية 
علبببى األرضق ومحاولبببة السبببتبدال الشبببرعية الدوليبببة ولبببرارات األمبببم المتحبببدة بإطبببار اميركبببي إسبببرائيلي جديبببد 

 ولنا المشروعة.سيتدي إلى تص ية لضيتنا الوطنية وحق
بتمديبدهاق  األميركيبةودعا ملوح الى ولبف الم اوضبات واالنسبحاب منهباق وعبدم الرضبوخ للضبغوط والمطالبب 

ووضع خطة وطنية فلسطينية موحدة للعودة إلى المتسسات الدوليةق وتوفير عناصر ومقومات صمود شعبنا 
التبببي أضبببع ت المولبببف ال لسبببطيني فبببي فبببي مواجهبببة االحبببتالل وسياسببباته التوسبببعيةق وتجببباوز كافبببة العوامبببل 

التصبببدي للخطبببط والمبببتامرات والمخببباطر التبببي تهبببدد وجودنببباق لحمايبببة مشبببروعنا البببوطني فبببي العبببودة والحريبببة 
 واالستقالل.

 00/3/4104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 عباس يقبل مبادرة الجبهة الشعبية إلنهاء االنقسام الفلسطينيمجدالوي:  .9
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ق عبن لببول أمبسف القيادي في الجبهة الشعبية لتحريبر فلسبطينق جميبل مجبدالويق خاص: كش – غزة- أمد
الببببرئيس ال لسببببطيني محمببببود عببببباسق لمبببببادرة الجبهببببة المتعلقببببة بإنهبببباء االنقسببببام ال لسببببطيني الببببداخلي. ولببببال 

 : أن الببرئيس عببباس أعطببى مول ببًا ايجابيببًا بشببأن مبببادرة الجبهببةلإلعببالممجببدالوي باتصببال مببع مببع مولببع أمببد 
الشعبية إلنهاء االنقسامق بعناصرها الرئيسيةق تشكيل حكومبة توافبا وطنبيق وتحديبد موعبد انتخاببات المجلبس 

القيبادي لت عيبل منظمبة التحريبر ال لسبطينيةق واالت باا علبى  اإلطبارالتشريعي خالل ستة أشبهرق ودعبوة لجنبة 
 المجلس الوطني". نتخاباتالآليات ت عيل بالي بنود المصالحةق بما في الك تحديد السقف الزمني 

فبي  األخبوةالقيادي البارز في الجبهبة الشبعبيةق أننبا ننتظبر كمبا تنتظبر ببالي القبوى وال صبائل جبواب  وأضاف
حركة حماس على مبادرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينق حتى ن تح الباب إلنهاء االنقسام واستعادة الوحبدة 

ة التبي تمبر بهبا السباحة ال لسبطينيةق بمبا فبي البك رفبع الحصبار عبن الوطنيةق ومعالجة العديد من آثبار األزمب
في  األخوةلطا  غزةق والسعي لتسوية وضع معابر القطا  بما فيها معبر رفحق ومعالجة العاللة الحالية بين 

 حركة حماس واألشقاء المصريينق في إطار المظلة الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير ال لسطينية.
 01/3/4104، مأمد لإلعال

 
 بدأت خطوات لتطوير عالقاتها مع إيران الزهار: حماس .01

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهارق النقاب عن شروعهم في خطبوات : غزة )فارس(
 من شأنها إحدا  تطور في العاللة مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لريًبا.

لة أنباء فارسق تعقيبا على تصريحات رئيس مجلس الشورى اإلسبالمي ولال الزهار في مقابلة مع مراسل وكا
 علي الريجاني األخيرة: "هاا المولف متولعق وهو ليس م اجًئا لحركة حماس".

وكببان الريجبباني لببد صببر ح لقنبباة الميببادين ال ضببائية مسبباء األحببدق بببأن عاللببة إيببران مببع حركببة حمبباس عببادت 
 ها تيار مقاوم.كالساباق وهي تدعمها على اعتبار أن

يببران مببن جانبهببا أخببات خطببواتق وسنشببهد تطببوًرا فببي  وبحسببب الزهببار فببإن "حركببة حمبباس أخببات خطببواتق وا 
 المرحلة القادمة"ق مكت ًيا بالك دون مزيد من التوضيح.

وعن عاللة الحركة بدمشا وحزب هللاق ألر" عضو المكتبب السياسبي لحمباس ببأن هباا الموضبو  معقبدق الفتبًا 
 عاللة مع كل المكونات العربية يجب أن تكون طيبًةق دون التدخل في شتونها الداخلية".إلى أن "ال

وعببن الخطببوات التببي اتخبباتها حركببة حمبباس لتحسببين العاللببة مببع القبباهرةق والتببي ت المببت بعيببد لببرار محكمببة 
 حالة ال عل". األمور المستعجلة المصرية القاضي بحظرهاق نب"ه الزهار إلى أنهم "في حالة التلقيق وليس في

ولال بهاا الصدد: "هناك هجمة مصرية ضخمة علبى حركبة حمباس مبن لببل إعالميبين ورجبال أمبن سبابقينق 
 وفي هاه الحالة لن يكون أي اتصال فاعلق أو يحرز تقدًما".

ون ببى الزهببار أن يكببون لببد صببر ح بببأن القبباهرة لببد فقببدت دورهببا فببي ملببف المصببالحة ال لسببطينيةق موضببًحا أنببه 
"إخبببراص حركبببة حمببباس مبببن دائبببرة العمبببل فبببي مصبببر )بعبببد لبببرار المحكمبببة( سبببيتثر سبببلًبا علبببى موضبببو  اعتببببر 

 المصالحة".
وفببي سببتاله عببن "سبب ينة األسببلحة اإليرانيببة"ق التببي زعببم الجببي  اإلسببرائيلي أنببه ضبببطها األسبببو  الماضببي فببي 

 ن حكومة االحتالل.عرض البحر األحمر لبل أن تصل لقطا  غزةق بي ن الزهار أنها لعبٌة مكشوفة م
وأوضح أن هاه اللعبة تهدف للتأليب على إيران والمقاومة ال لسطينية ومزيد من الضغوط على حركة حماس 

 ق الفًتا إلى أنه لن يكون لها أي تأثير في الرأي العام الغربي.-التي تسيطر على لطا  غزة  –
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 01/3/4104وكالة أنباء فارس، طهران، 
 

 شعب الفلسطيني سوى الخراب والدمارفتح: حماس لم تقدم لل .00
فاديببة شببعلة: لببال أسببامة القواسببميق المتحببد  باسببم حركببة فببتحق إن حمبباس لببم تقببدم للشببعب ال لسببطيني سببوى 

 الخراب والدمارق مضي ا أن اإلخوان يهدفون لتقسيم الشعوب تمهيدا لتقسيم األراضي العربية.
محبور" اليبوم االثنبينق أن حمباس ال يتيبدها سبوى ألليببة وأضباف "القواسبمي" خبالل مداخلبة هات يبة ل ضبائية "ال

داخل فلسطينق وأن الشعب ال لسطيني يقدر الجي  المصريق لائال "إنهم لم يروا حمباس إال مهاجمبة للعبرب 
والمصبريين ومدافعببة عبن الصببهاينة"ق موضبحا أن إسببرائيل أنشببأت حمباس لمواجهببة حركبات التحريببر العربببي. 

ن حماس عبارة عن تهديدات للجي  المصبري ولبيس إلسبرائيلق الفتبا إلبى أن آخبر وأوضح "القواسمي" أن بيا
 ما كانوا يتولعونه من حماس هو تهديدها ألمن مصر.

 01/3/4104اليوم السابع، مصر، 
 

 عين الحلوة مخيم اغتيال عقيد من فتح في .04
م عبين الحلبوة. وأفباد شبهود اغتيل العقيد في حركة "فتح" جميل زيدانق مساء أمسق في الشبار  ال ولباني لمخبي

النببار علببى زيببدان أثنبباء ليادتببه سببيارته فببي المخببيم وأصببابوه بعببدة طلقببات مباشببرة فببي  أطلقببوامقنعببين  أنعيبان 
 رأسهق وفروا إلى جهة مجهولة من المخيم.

أثرًا توفي مت أنونقل زيدان إلى "مستش ى النداء اإلنساني"ق ثم" إلى "مستش ى صيدا الحكومي" إال أنه ما لب  
 بإصابته.

ببمِّع  اإلعبالنوبعبد  ل ظهبور مسببلح وانتشبار عسبكري لببب"فتح" وأللربباء زيببدان فبي المخببي"مق كمبا سِّ ببج"ِّ عببن وفاتبه سِّ
 المخيم. أرجاءفي  األمنيإطالا رشقات نارية في الهواءق مما أدى إلى توتر الوضع 

مبن لائبد هباه القبوات اللبواء  وزيدان هو ضابط فبي "لبوات األمبن البوطني ال لسبطيني" فبي المخبيم ومقبرب جبدا
 عربق ويعتبر ساعده األيمن الاي كان يرافقه كظل"ه األمني. أبوصبحي 

حرب التص يات واالغتيباالت البدائرة فبي المخبيم منبا مبدة طويلبة والتبي  إطارياكر أن اغتيال زيدان يأتي في 
 تسجل دائما ضد مجهول وتستهدف كوادر وضباط "فتح".

 00/3/4104، السفير، بيروت
 
 
 

 لتفجير حافلة في تل أبيب 44سجن شاب من فلسطينيي  .03
 47عامبا علبى شباب مبن فلسبطيني  11حكمبا بالسبجن  أمس إسرائيليةمحكمة  أصدرت  :ا ف ب()- القدس
لببببل سببباعات مبببن انتهببباء عمليبببة عسبببكرية  1011تشبببرين الثببباني  11فبببي  أبيبببببت جيبببر حافلبببة فبببي تبببل  أديبببن

 غزة.واسعة النطاا في لطا   إسرائيلية
بتهمبة "معاونبة العبدو خبالل الحبرب" وعشبرات  إسبرائيلعامبا( مبن لريبة الطيببة فبي  11محمبد م ارجبة ) وأدين

صبابةالرتكاب جريمبة ممبا تسببب بان جبار  والتآمرمن تهم الشرو  بالقتل  شخصبا. وبحسبب المحكمبةق  14 وا 
لام بزر  لنبلة لببل ان ينبزل و  1011تشرين الثاني  11في  أبيبفان م ارجة صعد على متن الحافلة في تل 
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مبن الحافلبة. وبعببدها بولبت لصببيرق لبام شببريكه احمبد موسبى وهببو مبن الضبب ة الغربيبة المحتلببة بت جيبر القنبلببة 
 إلنهباءعن بعبد باسبتخدام هباتف محمبول. ولالبت المحكمبة فبي الحكبم الصبادر ان الشبابين لبررا "تن يبا هجبوم 

القائد العسكري في حركة حماس التي تسيطر على القطا   لإسرائيالحرب على غزة" التي بدأت بعدما لتلت 
. وانتهبت العمليبة بعبد سباعات مبن الت جيبر بتهدئبة بوسباطة 1011مبن تشبرين الثباني  14احمد الجعبري فبي 

محمبببد عاصبببي لبببام ببببالتخطيط  اإلسبببالميالناشبببط فبببي حركبببة الجهببباد  أن أيضبببامصبببرية. واكبببرت المحكمبببة 
العتقالببه. ومببا زالببت محاكمببة  إسببرائيليةمحاولببة  خببالل 1013 األولن لالن جببار. واستشببهد عاصببي فببي تشببري

 إسرائيلية.موسى جارية في محكمة عسكرية 

 00/3/4104، الدستور، عّمان

 
 "إسرائيل"هيئات فتح القيادية تؤيد قرار عباس عدم االعتراف بيهودية  .04

ركبة فبتح فبي افتتباح البدورة الثالثبة عشبرة الهيئات القيادية لح : أكدتال لسطينية( ب )أ ف ب( األراضيرام هللا )
للمجلبببس الثبببوري للحركبببة مسببباء االثنبببين فبببي رام هللا تأييبببدها لقبببرار البببرئيس ال لسبببطيني محمبببود عبببباس عبببدم 

 .إسرائيلاالعتراف بيهودية 
خطاببا سياسبيا  ألقبى"الرئيس عباس وهو رئيس حركة فتح  أنالمجلس الثوري ل رانس برس  أعضاء أحدولال 

 المجلس الثوري لحركة فتح". أمامتاريخيا هاه الليلة هاما بل 
المجلببس الثببوري  أعضبباءولببد ولببف  إسببرائيلرفضببه االعتببراف بيهوديببة دولببة  أخببرىعببباس مببرة  أكببد" وأضبباف

الببباي يقبببر  األعلبببىالقيبببادي  اإلطبببارداخبببل هببباا  باإلجمبببا جميعبببا تصببب يقا وترحيببببا ببببالقرار الببباي لقبببي تأييبببدا 
 السياسات العامة للحركة".

 إطبار أوسبعاللجنبة المركزيبة للحركبةق وهبو  أعضباءعضوا بمن فيهم  131ويضم المجلس الثوري لحركة فتح 
 ليادي للحركة التي تعتبر الحزب الرئيسي داخل منظمة التحرير ال لسطينية والسلطة ال لسطينية.

 00/3/4104، رأي اليوم، لندن
 

 لالجئين الفلسطينيين واالجتماعية يةاإلنسانالحقوق  تطالب لبنان بإقرار "الديموقراطية" .03
 41فببببي بيببببروت فببببي البببباكرى  اليونيسببببكوالامببببت الجبهببببة الديمولراطيببببة لتحريببببر فلسببببطين مهرجانببببا فببببي لاعببببة 

 النطاللتها. 
ورأى عضببببو ليببببادة "الجبهببببة الديمولراطيببببة" علببببي فيصببببل ان علببببى السببببلطة ال لسببببطينية والببببرئيس ابببببو مببببازن 

ال لسطينيين في لبنبان لبال: نبدعو جميبع  أوضا االنقسام. وعن  نهاءإلاالنسحاب من الم اوضات. كما دعا 
 ببببإلرارالصبببرا  بببباحترام خياراتنبببا الوطنيبببة وعبببدم زجنبببا فببي آتبببون صبببراعات ال تخبببدم لضبببيتنا. وطالبببب  أطببراف
واالجتماعية. كما دعا الى زيادة خدمات وكالة االونبروا محبارا مبن تقلبيص الخبدمات تحبت  اإلنسانيةالحقوا 

 عة.اري أي
 00/3/4104، المستقبل، بيروت

 
 المقاومة في غزة تستولي على طائرة استطالع واالحتالل يعترف .04
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صباح اليوم الثالثاء سقوط طائرة استطال  إسرائيلية متطورة من  اإلسرائيلي "والال"أكد مولع : القدس المحتلة
حين أفادت مصبادر فلسبطينية نو  "فارس السماء" شرا محافظة رفح جنوب لطا  غزة نتيجة خلل فنيق في 

 بأن المقاومة ال لسطينية لد استولت على الطائرة فور سقوطها.
ووفقًا للمصادر ال لسطينية فإن عناصر من المقاومة تمكنت من االستيالء علبى الطبائرة فبي أعقباب سبقوطها 

اإلسببرائيلية  متببر داخببل أراضببي لطببا  غببزةق مشببيرة إلببى أن عببددًا مببن طببائرات االسببتطال  100بمسببافة نحببو 
 تحلا بكثافة في هاه األثناء فوا المنطقة التي سقطت بها الطائرة وفي أجواء جنوب القطا  بشكل عام.

ويشار إلى أن الطائرة التي سبقطت مبن طبراز "فبارس السبماء" وهبي طبائرة اسبتطال  ببدون طيبار وتعتببر مبن 
( بقسبم الطببائرات ببدون طيببار IAIئيلية )الجيبل الراببع البباي تبم تطبويره فببي متسسبة الصبناعات الجويببة اإلسبرا

(UAV.) 
صبببابته بدلبببة  وتسببتخدم الطبببائرة لالسبببتطال  والمرالببببة وتحديببد األهبببداف وتوجيبببه النيبببران ألي هببدف متحبببرك وا 

 31000سبباعة متواصببلة وعلببى ارت ببا   11عاليببةق ولببديها لببدرة عاليببة علببى الطيببران المسببتمر لمببدة تزيببد عببن 
 لدم.

نيبببةق مبببن بينهبببا مجسبببات تعمبببل باألشبببعة تحبببت الحمبببراءق ويوجبببد بهبببا مجسبببات وهبببي محملبببة بمجسبببات إلكترو 
 للمرالبة الخ ي ة باإلضافة إلى أنظمة رادار مختل ة.

 00/3/4104، وكالة سما اإلخبارية

 
 نتنياهو: إيران سترسل في المرة المقبلة أسلحة نووية بدل الصواريخ .07

لعسكرية لسالح البحرية اإلسرائيلي في إيالتق كمية ميناء القاعدة ا فيعرضتق أمسق زبون:  ك اح-هللارام 
كلوس "كبيرة من السالح والاخيرة التي سيطر عليها الجي  اإلسرائيلي األربعاء الماضي على ظهر الس ينة 

شاهد مئات من الصحافيين والدبلوماسيين والمِّلَحقين العسكريين عشرات الصواريم من  لرب السودان. "سي
 "بشكل استعراضي"القاافات وعشرات آالف الاخائر في مكان العرض الاي وصله  ق ومئات"m-302"نو  

ق كما دأب على القول "لكشف وجه إيران الحقيقي"رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوق في محاولة 
 خالل األيام القليلة الماضية.

أود أن أهنئ الجي  "احة واسعة ولال نتنياهو على خل ية مشهد الصواريم والقاائف التي عرضت على مس
اإلسرائيلي لعمله العظيمق وأود أن أهنئ الموساد كالك على إيقاف الس ينة مع كل هاه األسلحة التي كانت 

لو كانت هاه األسلحة وصلت إلى المنظمات اإلرهابية في لطا  غزة لكانت أدت إلى ". وأضاف "تحملها
سلحة كان من الممكن أن تصل إلى القدس وتل أبيب وحتى عدد كبير من الضحايا بين مواطنينا. هاه األ

 ."حي ا
هناك جهات ال ترغب في أن ترى ما "وحمل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بشدة على المجتمع الدوليق لائال 

يحد  حقا في إيرانق وال تريد لنا كشف وجهها الحقيقي وراء البسمات المزي ةق بل هي تسعى إلى تشجيع 
هناك في المجتمع الدولي أشخاص ي ضلون أن ال نقف ". وأضاف "ران غيرت من سياستهاالوهم وكأن إي

هنا ونظهر الوالعق ال يريدون أن يعترفوا بان النظام اإليراني عنيف وتعس ي ولم يتخل عن جهوده لدعم 
التي تمارسها المجتمع الدولي يحاول أن يزيح نظره عن العمليات اإلجرامية ". وتابع نتنياهو لائال "اإلرهاب

رسال إرهابيين للقارات الخمسق ودعمها لمنظمات إرهابية في  إيران؛ الماابح التي تتسبب بها في سورياق وا 
المجتمع الدولي يريد تجاهل الحقيقة.. ". وأكد "لطا  غزةق ناهيك عن اغتيالها مواطنين ومعارضين إيرانيين
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في إشارة إلى مستولية السياسة الخارجية في "المجتمع رأينا ابتسامات عديدة وأيدي لمستولين ممثلين لهاا 
تصافح النظام ومستولين إيرانيينق في ن س اللحظة التي كنا نبحر فيها في  "االتحاد األوروبي كاثرين أشتون

 ."هاه األسلحة ونحتجزها هنا في إيالت
بنينا شرفة في القدس فإن هاا  إاا"ق ولال "الن اا الخطير"وعد نتنياهو مولف المجتمع الدولي إزاء إيران بب

يعرضنا إلى انتقاد شديدق وهاا ليس فقط ن الا.. هاا ن اا خطير ألن المجتمع الدولي ال يزال يوهم ن سه بأن 
إيران تخلت عن مشروعها النوويق بينما هي تواصل عملية تمويه كبيرة في ص قات األسلحة كما جرى في 

بعيدة المدىق وفي المرة القادمة لد نشهد تهريب أسلحة نووية لد  هنا توجد صواريم". وأضاف "تلك الس ينة
 ."ال يمكن أن نسمح إليران بامتالك سالح نووي". وأردف "تطال كل موانئ العالم

على متن الس ينة واعترافات بعض البحارةق بتحميل األسلحة من  "المزورة"وأكد نتنياهو أن وثائا الشحن 
عندما رأينا وثائا الشحن األصلية "ثبت تورط طهران بس ينة األسلحة. ولال ميناء بندر عباس اإليرانيق ي

كما أن عددا من ". وَأضاف "والزائ ةق تبين لنا كيف تحاول إيران إخ اء شحن هاه األسلحة من أراضيها
 ."العمال على ظهر الس ينة اعترفوا بأنهم حملوا هاه األسلحة من ميناء بندر عباس اإليراني

لكن كما جرت العادة ين ي المستولون اإليرانيون الكق ويقف وزير الخارجية اإليراني محمد "ياهو وتابع نتن
إيران هي التي تكاب. أجهزة استخباراتنا درست مسار ". وأكد "جواد ظريف ويقول إن هاه أكاايب وتل يقات

كان هناك تعاون وطيد مع الس ينة والطريقة التي حاولت فيها إيران إخ اء هاا المسار وطبيعة الشحنةق و 
الحاكم الحقيقي إليران ليس ". ولال نتنياهو إن "األجهزة االستخبارية األميركية وجرى التأكد من كل هاا

نما المرشد األعلى علي خامنئي هو الزعيم الحقيقي والاي يسعى لتدمير  الرئيس المبتسم حسن روحاني وا 
 ."إسرائيل

 00/3/4104، الشرق األوسط، لندن
 

 السطوة السياسية عبر ا  معارضة تقاطع جلسات الكنيست: االئتالف الحكومي ضعيف ويمرر قوانينال .04
أندراوس: أعلنت المعارضة اإلسرائيليةق والتي تضم كتاًل عربية ويهودية متدينة وعلمانيةق  زهير-الناصرة 

س الكنيست يولي مقاطعة جلسات الكنيست هاا األسبو ق والمقرر أن يجري خاللها التصويت وسعى رئي
 أدلشتاينق ساعة متأخرة من مساء أمس األول األحدق إللناعهم بعدم مقاطعة الجلسات.

وكانت كتل المعارضة لالت في بيان بثته اإلااعة اإلسرائيليةق أمسق إنها مجمِّعة على رغم عدم تجانسها 
لي أنه ضعيف وهستيريق ما على الك اح من أجل حماية الديمقراطيةق معتبرة االئتالف الحكومي اإلسرائي

 يدفعه إلى تمرير مشاريع لوانين جوهرية من خالل ممارسة السطوة السياسيةق على حد تعبير المعارضة.
جدير بالاكر أن كتل المعارضة تضم األحزاب العربية وحزب العمل اإلسرائيلي وحزب شاس الديني وحزب 

هيوني. ول تت المصادر السياسية في تل أبيب ميرتسق المحسوب على ما يسمى باليسار اإلسرائيلي الص
إلى أن هاا التحرك من جانب المعارضة اإلسرائيلية يعد األكبر ضد حكومة بنيامين نتنياهو الحالية منا 

 .1013توليها مهامها في مطلع العام 
لبيت اليهوديق بيتينو بقيادة نتنياهو وليبرمانق وا-ويتشكل االئتالف الحكومي في إسرائيل من أحزاب الليكود

 110من أصل  17ق بقيادة تسيبي لي نيق باإلضافة إلى حزب ي  عتيدق ويبلغ عددهم "هتنوعاه"وحزب 
 مقعداق فيما تحوز المعارضة على بقية المقاعد.

 00/3/4104، القدس العربي، لندن
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 ن غزة ولبنانآلالف الصواريخ وطائرات بال طيار م ةالمقبل حربالب ستتعرض" إسرائيل"قائد إسرائيلي: .09

تولع لائد لوات الدفا  الجوي اإلسرائيلي البريغادير جنرال شاهار شوحاط اليوم االثنين  س:القد –تل ابيب 
ان تواجه إسرائيل عشرات االف من الصواريم من مختلف الطرز والطائرات بدون طيار انطاللا من غزة 

 ولبنان.
المعهد القومي للدراسات االمنية تحت عنوان جاء الك في كلمة القاها شوحاط في متتمر استضافة 

 "الدفاعات الجوية في العصر الحدي " في تل ابيبق حسبما اكرت صحي ة" جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية.
وتطرا شوحاط إلى التهديدات الجديدة لألمن اإلسرائيلي وتحد  عن "سباا تسلح مكثف" يتكشف في 

اإلسرائيليون انها محملة باالسلحة االيرانية في األسبو  الماضي المنطقة مستشهدًا باعتراض س ينة يزعم 
 كانت في طريقهاإلى لطا  غزة.

وأضاف أن نظما جديدة من االسلحة تصل إلى القطاعين الشمالي والجنوبيق في أشارة إلى لبنان وغزةق 
ائف التي يتم توجيهها متابعا أن هاا سوف يسمح للمنظمات "االرهابية" باطالا االمزيد من الصواريم والقا

 تعقيدا. أكثرمن خالل نظام تحديد المولع العالمي ما يجعل مهمة الدفا  عن المجال الجوي اإلسرائيلي 
وأوضح القائد العسكري اإلسرائيلي: "في الحرب المقبلة سوف نواجه عشرات االالف من الصواريم من كل 

 ال القطاعين".الطرز والعشرات من الطائرات بدون طيار انطاللا من ك
واستطرد أنه من أجل التصدي لهاا التحديق فإن الجي  اإلسرائيلي ينشئ نظاما للدفا  الجوي متعدد 
الطبقات سوف يغطى المجال الجوي اإلسرائيلي وسوف يكون لادرا على منع العديد من التهديدات الجويةق 

رهابية" من تسليح ن سها وشن ولكنه أضاف انه يجب بال جهود علنية وسرية لمنع المجموعات "اال
 هجمات.

 01/3/4104، القدس، القدس
 

 "إسرائيل"خدم  "إرهابية"اإلخوان باعتبار عاموس يدلين: قرار السعودية  .41
أثنى الجنرال عاموس ادلينق رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية الساباق على لرار المملكة 

"إرهابية "ق متكدا أنه سيحسن البيئة  المسلمين جماعةاإلخوان العربية السعوديةق بشأن اعتبار جماعة 
إلسرائيل بشكل غير مسبوا. ولال يدلينق الاي يرأس حاليًا مركز أبحا  األمن القومي  االستراتيجية

اإلسرائيليق في مقابلة تل زيونية أجرتها معه القناة األولى اإلسرائيليةق إن هاا القرار ي تح الباب على 
أمام تحوالت إيجابية إلسرائيلق ألنه سيضيا الخناا على أطراف كانت تمثل تهديدًا صريحًا  مصراعيهق

وأضافق خالل اللقاء أن القرار السعوديق يعني أن حكومتها ال زالت تصر على دعم  للكيان اإلسرائيلي.
ه السلطة وهو التزامها بتوفير الظروف التي تدعم بقاء ها وتتكد-وص هحد  على-مصرلادة االنقالب في 

 ما يشكل مصلحة كبيرة إلسرائيل.
وفي سياا متصل نشرت مجلة "عدكون استراتيجي" اإلسرائيلية الصادرة عن مركز أبحا  األمن القومي 
اإلسرائيليق دراسة تتكد أن ما زاد من دافعية السعودية للتصدي للجماعةق هو ت جير ثورات الربيع العربيق 

دول العربيةق مثل مصرق األمر الاي كان يتان بتحقا أكثر األحالم ووصولهم للحكم في عدد من ال
 سوداوية بالنسبة للعائلة المالكة بشأن اضطال  اإلخوان بدور راعي العالم السني.

 4/3/4104، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن
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 غزةتقوم بزيارة للمواقع العسكرية على الشريط الحدودي مع  سرائيليجيش اإلالقيادة  .40

( بزيارة م اجئة للموالع 3|10لامت ليادة الجي  اإلسرائيلي في لطا  غزةق مساء اليوم االثنين ): غزة
 العسكرية االسرائيلية على حدود القطا  الشرليةق في ظل تعزيزات عسكرية كبيرة وغطاء جوي.

ساء االثنين على طول ولال راصد ميداني لب "لدس برس" إن عملية انتشار كبيرة لوحظت لقوات االحتالل م
 الحدود الشرلية لقطا  غزة وسط تحليا مكثف لطائرات االحتالل من نو  اباتشي واستطال .

وأضاف انه تبين ان سبب هاا االنتشار المكثف وهو زيارة لقادة جي  االحتالل للموالع العسكرية على طول 
على مدى استعداد لوات االحتالل على  ويهدف لادة االحتالل من هاه الزيارات االطال  الشريط الحدودي.

طول الشريط الحدودي الي طارئ او ولو  أي تصعيد محتمل من المقاومة ال لسطينية وابقاءهم على اهبة 
 االستعداد.

 01/3/4104قدس برس، 

 
 يطرح كيري ورقته أبدا   الّ أوأتمنى  ..الطيبي: نتنياهو يريد مفاوضات من أجل المفاوضات .44

ئب أحمد الطيبيق رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغييرق رئيس الحركة العربية ألقى النا: نابلس
الدولة اليهودية من منظور دولي »للتغييرق محاضرة في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلسق حول 

الطيبي في محاضرته لما يتعرض له المسجد األلصى والجلسات المستمرة في  ق وتطرا«وفلسطيني
يست التي يبادر لها نواب اليمين مدفوعين بمنظمات يهودية متطرفةق في محاولة لتقسيم أولات الصالة الكن

 في األلصى المبارك اسوة بالحرم االبراهيمي الشريفق وهاا ما نتصدى له. 
ق لكن نتنياهو يضع عقبات أمام إطاركما تطرا الى الم اوضات حي  لال: نحن أمام محاولة لطرح ات الية 

 ود الوصول لحل حول القضية ال لسطينيةق ويريد فرض طرح ايديولوجي وفكري. جه
الستمرار الم اوضاتق أي م اوضات الستمرار  إطاروأشار الطيبي الى أن المطروح حاليا هو ات الية 

ية الكيان إللغاءدكتور عبد الستار لاسم لال د. الطيبي انه فعال توجد محاولة لعلى ستال ل الم اوضات. وردا
ال لسطينية وح " ال لسطيني للهجرة بمح زات ماديةق ولكن مثل هاه المحاوالت باءت بال شل وال يمكن الغاء 

طموحات الشعب  أدنىال تلبي  ألنهاشعب. وعبر الطيبي عن امنيته في اال يطرح كيري ورلته ابدا 
 ال لسطيني. 

قاطعة الاي توجهت الحركة العربية للتغيير وفيما يتعلا بمقاطعة المستوطنات تطرا الطيبي الى لانون الم
لم اتردد في المطالبة بمقاطعة المستوطنات حتى يوم الرار هاا القانونق  وأضاف:الى المحكمة العليا بشأنهق 

ألن من يشتري سلة تين او عنب من عائلة مستوطنة فهو يسلب حا عائلة فلسطينية ويمنعها من العي  
 بكرامة.

تضعه اسرائيل امام ال لسطينيين باالعتراف بها دولة يهوديةق أوضح الطيبي ان هاا  وبالنسبة للشرط الاي
شرط غير مقبولق فهو يمس" بحا العودة وبال لسطينيين الاين يعيشون داخل اسرائيلق الصامدين على 

اا االعتراف بين الدول يتم وفقًا للحدود والسيادة واالستقالل. وهدف ه وأضاف:. 47أراضيهم منا عام 
 الرواية ال لسطينية وتكريس الرواية الصهيونية. إلغاءالمطلب هو 

 00/3/4104، الحياة الجديدة، رام هللا
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صابة آخر برصاص االحتالل قرب حاجز جبارة جنوب طولكرم .43  استشهاد فلسطيني وا 
لبد استشبهد القدس المحتلة: اكرت صحي ة معاريف على مولعهبا اإللكترونبي مسباء اليبوم ببأن شبابًا فلسبطينيًا 

وأصببيب آخببرق بعببد إطببالا لببوات االحببتالل اإلسببرائيلي النببار علببيهم بببالقرب مببن البببترة االسببتيطانية "ج عببات 
 اساف" المقامة على أراضي لرية بيتين شمالي رام هللا.

عامببًا مببن لريببة بيتببين لببد وصببل إلببى  17وأكببدت مصببادر طبيببة فلسببطينية أن الشبباب سبباجي صببايل درويبب  
الحكبببومي بعبببد أن احتجزتبببه لبببوات االحبببتالل لقراببببة سببباعة كاملبببة وهبببو ينبببزف داخبببل سبببيارة مستشببب ى رام هللا 

 اإلسعاف التي نقلته بدورها إلى المستش ى.
وادعببت الصببحي ة أن لببوات االحببتالل اإلسببرائيلي لببد فتحببت مسبباء اليببوم نيببران اسببلحتها باتجبباه مجموعببة مببن 

إلقبائهم الحجبارة باتجباه السبيارات المبارة علبى الشبار  الشبان ال لسبطينيين مبا ادى البى استشبهاد أحبدهم بحجبة 
 لرب البترة االستيطانية "غ عات اساف". 10رلم 

00/3/4104وكالة سما اإلخبارية،   
 

 الطيبي: ال يمكن إلغاء الشعب الفلسطيني.. و"يهودية الدولة" تعني إلغاء الرواية الفلسطينية .44
نيسببت اإلسبرائيلي د. احمبد الطيببي أننبا أمبام محاولبة لطببرح كمبال زكارنبة: لبال النائبب العرببي فبي الك-عمبان 

ات اليببة إطببارق لكببن نتنيبباهو يضببع عقبببات أمببام جهببود الوصببول لحببل القضببية ال لسببطينيةق ويريببد فببرض طببرح 
إيبببديولوجي وفكبببري. ولبببال الطيببببي فبببي تصبببريح لبببب"الدستور" إن المطبببروح حاليبببا هبببو ات اليبببة إطبببار السبببتمرار 

 الستمرار الم اوضات. الم اوضاتق أي م اوضات
وأضاف هناك محاولة إللغباء الكيانيبة ال لسبطينية وحب " ال لسبطيني علبى الهجبرة بمح بزات ماديبةق ولكبن مثبل 
هاه المحباوالت بباءت بال شبل وال يمكبن إلغباء شبعب. وعببر الطيببي عبن أمنيتبه بباال يطبرح كيبري ورلتبه أببداق 

 ألنها ال تلبي أدنى طموحات الشعب ال لسطيني.
ال "لم اتردد في المطالبة بمقاطعة المسبتوطناتق ألن مبن يشبتري سبلة تبين او عنبب مبن عائلبة مسبتوطنةق ول

فهببو يسببلب حببا عائلببة فلسببطينية ويمنعهببا مببن العببي  بكرامببة".  وبالنسبببة للشببرط البباي تضببعه إسببرائيل امببام 
ق فهبو يمبس" بحبا العبودة ال لسطينيين باالعتراف بها دولة يهوديةق أوضح الطيبي ان هاا الشبرط غيبر مقببول

 .47من جهةق ويمس" بال لسطينيين الاين يعيشون داخل الب
وأضبباف: االعتببراف بببين الببدول يببتم وفقببًا للحببدود والسببيادة واالسببتقالل. وهببدف هبباا المطلببب هببو إلغبباء الروايببة 

 ال لسطينية وتكريس الرواية الصهيونية.
00/3/4104الدستور، عمان،   

 
 يقمعها االحتالل بينما احتجاجات اليهود ت عالج بشفافية 44يي هآرتس: احتجاجات فلسطين .43

الناصببرة ب القببدس العربببي: كشبب ت صببحي ة )هببآرتس( العبريببة النقبباب عببن أنببه فببي رد علببى التمبباس )جمعيببة 
حقبببوا المبببواطن( للمحكمبببة العليبببا فبببي مبببا يتعلبببا بمالحقبببة الشببباباك للناشبببطين السياسبببيين الببباين شببباركوا فبببي 

طببط برافببر العنصببريق اعتببرف ممثببل الدولببة أن إسببرائيل تنظببر إلببى احتجاجببات العببرب االحتجاجببات ضببد مخ
السياسببية بمنظببور أمنببي وتببرى فيهببا تهديببًدا أمنًيبباق وتتكببد علببى أن دوافببع هبباه االحتجاجببات هببي أيديولوجيببة 

 تآمريةق وتأتي على ما أسمته النيابة خل ية لومية. 



 
 

 

 

 
           04ص                                    3033العدد:     11/3/4104 الثالثاء التاريخ:

امة لوله في المحكمبة العليبا إنبه وبشبكل عبامق أكبد علبى أنبه فبي ونقلت الصحي ة العبرية عن ممثل النيابة الع
دولة ديمقراطيبة يبتم التعامبل مبع اإلحتجاجبات والمظباهرات مبن لببل الشبرطة ولبيس جهباز األمبن العبامق هكباا 
كان وهكاا ينبغي أن يكونق مع الكق أضاف أنه يجب على الشاباك العمل بهدف إحباط مظباهر اإلحتجباص 

فع أيديولوجية تآمريةق على أساس لوميق وفبي حبال شبكل طبابع اإلحتجباص خطبرا علبى أمبن التي تمارس بدوا
 الدولة.

من ناحيتهاق ردت المحامية ليلى مرغليتق مقدمة اإللتماس باسم جمعية حقبوا المبواطنق لائلبًةق إن التعريبف 
وتآمريببة ال البباي وضببعه جهبباز األمببن العببام لوصببف النضببال ضببد مخطببط برافببر كنشبباط علببى خل يببة لوميببة 

يمس بحرية التعبير عبن البرأي فقبطق ببل إنبه يعتببر تمييبًزا واضبًحا ضبد العبرب فبي إسبرائيلق مشبددًة علبى أنبه 
من غير المعقول أن يتم التعامل مع مظاهر اإلحتجاص االجتماعي أو مع مظاهرات اليهبود المتبزمتينق الباي 

ضبية أمنيبة يتحبتم معالجتهبا مبن لببل الشباباكق يطلا عليهم اسم )حريبديم( ضبد التجنيبد للجبي  اإلسبرائيلي كق
والك على الرغم مبن تسبجيل حبواد  إخبالل بالنظبام العبامق مشبيرًة إلبى أنبه لبدى الحبدي  عبن احتجباص مبدني 

 مركزي لل لسطينيين في الدولة العبرية يتم إلصاا تعريف القومية والتآمرية على هاه النشاطات.
00/3/4104القدس العربي، لندن،   

 
 ة الصحة بغزة: وفاة فلسطينية بعد منعها من اجتياز معبر رفح الستكمال عالجهاوزار  .44

عبببالء المشبببهراوي: أعلنبببت وزارة الصبببحة فبببي الحكومبببة ال لسبببطينية بغبببزةق أمبببس وفببباة فلسبببطينية جبببراء -غبببزة 
 الحصار المشدد على لطا  غزة.

عامبا( مببن سببكان ديببر  14اهين )ولبال النبباطا باسببم وزارة الصبحةق أشببرف القببدرةق إن المسببنة ناي بة صببابر شبب
الشهر الماضي أن تسمح لها السلطات المصرية باجتياز  13البلح وسط لطا  غزةق توفيت وهي تنتظر منا 

 بوابة معبر رفح البري الستكمال عالجها في مستش يات القاهرة.
معبببر رفببح وأضباف أنببه للشببهر التاسببع علبى التببوالي لببم يببدخل أي مبن مرضببى القطببا  إلببى مصبر عبببر بوابببة 

 البريق مناشدا السلطات المصرية إنقاا حياة العشرات من المرضى العالقين بغزة.
00/3/4104اإلتحاد، أبو ظبي،   

 
 وزارة األسرى: نقل األسير أبو سيسي للمستشفى.. واألسير ضبايا عرضة للموت بأّي لحظة .47

الحالبببة الصبببحية لألسبببير المبببريض  "األيبببام": حبببار محبببامي وزارة األسبببرى رامبببي العلمبببي مبببن خطبببورة -رام هللا 
بسبببب خطببورة وضببعه  1003سببنة منببا العببام  11خضببر أيمببن ضبببايا سببكان جلبببو  لضبباء جنببين المحكببوم 

 الصحي والن سي.
ولال المحامي العلميق في بيان صحافيق إن األسبير ضببايا يقببع فبي زنبازين عبزل "أيشبل" ومصباب بمبرض 

الحتالل في لدمه وأنحاء مختل بة مبن جسبدهق وهبو يبرفض ن سي حاد جدا إضافة إلى كونه جريحا برصاص ا
 تناول األكل وال يتحد  إلى أحد وال يتجاوب بشكل نهائي ويرفض االستحمام أو تغيير مالبسه.

ولال العلمي: إاا بقي األسير ضبايا على هاه الحالة لد يتعرض للوفاة في أي لحظة حي  وضعه ال يحتمل 
 حه فورا.ومن الضروري التحرك إلطالا سرا

مببن جانببب آخببرق أفبباد المحببامي العلمببي بببأن األسببير المببريض ضببرار موسببى يوسببف أبببو سيسببي سببكان غببزة 
والمولبببوف فبببي لسبببم العبببزل فبببي سبببجن "أيشبببل" لبببد نقبببل لمستشببب ى سبببوروكا اإلسبببرائيلي بسببببب تبببدهور وضبببعه 
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عينبببه  الصبببحي حيببب  يعببباني مبببن مشببباكل فبببي القلبببب والمبببرارة والكلبببى والمعبببدة ومبببن ضبببعف دم ومشببباكل فبببي
 حبة دواء يوميًا. 11اليسرىق مبينًا أن األسير يتناول 

00/3/4104األيام، رام هللا،   
 

 أسيرا  وتحكم على تسعه آخرين 44محاكم االحتالل تمدد اعتقال  .44
أسبيرًا فبي مراكبز التوليبف  14رام هللا ب "األيام": أفاد نادي األسيرق أمسق بأن محاكم االحتالل مبددت اعتقبال 

 باريعة استكمال التحقيا واإلجراءات القضائية.والتحقيا 
وأوضح النادي في بيان صحافيق أمسق أن عبددًا مبنهم مبددوا للمبرة الثانيبة والثالثبة علبى التبواليق ومبنهم مبن 
أصدر بحقه لرار بمنع لقاء محامي ل ترات مت اوتةق إضبافة إلبى فبرض غرامبات ماليبة علبى عبدد مبنهم بلغبت 

 شيكل. 110000مجموعها 
00/3/4104أليام، رام هللا، ا  

 
 الضفة: محافظة قلقيلية تسترجع أراضي استولت عليها شركات إسرائيلية .49

للقيلية: تمكنت محافظة للقيلية وبالتعباون مبع متسسبات وجمعيبات تعنبى بالبدفا  عبن األرض ومجموعبة مبن 
الشبركات اإلسبرائيلية لبد القانونيين من استرجا  أربع لطع أراض موزعة علبى لبرى وبلبدات فبي للقيليبة كانبت 

وضعت يدها عليها ولدمت أوراا لتسجيلها باسمها مدعية ملكيتها. ولالت المحافظة في بيان صبحافي أمبس 
"إن سماسبببرة يسبببعون ومنبببا فتببببرة طويلبببة لتزييبببف أوراا رسببببمية خاصبببة بأراضبببي محافظببببة للقيليبببة لريببببة مببببن 

لمسببتوطنات بهببدف توسببيعها لتكببون ضببمن المسببتوطنات ومحاايببة لجببدار ال صببل العنصببري تمهيببدا لضببمها ل
 حدودها الهيكلية.

00/3/4104األيام، رام هللا،   
 
 
 

 المبادرة الوطنية بغزة تطلق المرحلة الثانية من حملة "بادر" لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية .31
"ببببادر"  فبببايز أببببو عبببون: ببببدأت حركبببة المببببادرة الوطنيبببة ال لسبببطينيةق أمبببسق بتن يبببا المرحلبببة الثانيبببة مبببن حملبببة

 لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية بعنوان "حطم ليدك ابدأ بن سك" في محافظات لطا  غزة.
ولال د. وائل أبو عون منسا الحملة: إن المرحلة الثانية من الحملة تستهدف كافة المنتجات اإلسبرائيلية بعبد 

المنتجة في مصانع المستوطنات النجاح الاي حققته المرحلة األولى باستهداف عشرات المنتجات اإلسرائيلية 
المقامة على أراضي الض ة الغربية ومصانع داخل الخط األخضر. وأضاف أبو عون لب األيبام أن الحملبة ال 
ت ببرا بببين منببتئ إسببرائيلي ومنببتئ إسببرائيلي آخببرق ألن شببراءها بببأموال فلسببطينية يببدعم االلتصبباد اإلسببرائيلي 

 ل ال لسطينيين أينما وجدوا.ويقوي من اآللة العسكرية التي تستخدم لقت
مليببارات دوالر فببي األراضببي ال لسببطينية  4ولببال أبببو عببون: إن إسببرائيل تبيببع كببل عببام بضببائع مببا يزيببد عببن 

 المحتلة التي تشكل ثاني أكبر سوا في العالم إلسرائيل بعد سوا االتحاد األوروبي.
فقبط وزيبادة إنتاجنبا البوطني بنسببة  %10وأوضح أن تخ يض حجم استهالكنا من البضائع اإلسرائيلية بنسبة 

 ألف فرصة عمل للخريجين والخريجات. 100سيوفر  10%
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00/3/4104األيام، رام هللا،   
 

 فلسطينيا   04الضفة: إصابات بمواجهات مع االحتالل جنوب جنين وشرق بيت لحم واعتقال  .30
سل"مت أربعبة مبواطنين اسبتدعاءات مواطنًاق و  14"األيام"ق "وفا": اعتقلت لوات االحتاللق أمسق  -محافظات 

 لمراجعة مخابراتهاق والك خالل عمليات دهم ن اتها في محافظات الخليل والقدس ونابلس وجنين.
وأصيب أمس العشرات بمواجهات مع االحتالل في لريبة صبانور جنبوب جنبين وفبي بلبدة الخضبر شبرا بيبت 

بيببت لحببمق فببي حببين ألامببت لببوات االحببتالل لحببمق كمببا لامببت لببوات االحببتالل بببإجراء تببدريبات عسببكرية شببرا 
 بوابة حديدية شرا الخليل وأغلقت المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة الرام شمال القدس المحتلة.

00/3/4104األيام، رام هللا،   
 

 منظمة فلسطينية تناشد مصر فتح معبر رفح 04غزة:  .34
سبببلطات المصبببرية فبببتح معببببر رفبببح )وكببباالت(: ناشبببد مجلبببس منظمبببات حقبببوا اإلنسبببان ال لسبببطينيةق أمبببسق ال

 البريق لولف التدهور اإلنساني في لطا  غزة.
منظمة حقوليةق فبي بيبان إنبه "يقبدر األوضبا  األمنيبة والسياسبية فبي جمهوريبة  11ولال المجلس الاي يضم 

 مصر العربيةق وفي الولت ن سه يخشى ت الم األوضا  اإلنسانية في لطا  غزة".
المعبر "استنادًا للبروابط والعاللبات التاريخيبة ببين الشبعبينق والبدور التباريخي الباي وناشد األشقاء بمصر فتح 

 تلعبه مصر باحتضان ودعم القضية ال لسطينية ولطا  غزة بشكل خاص".
00/3/4104الخليج، الشارقة،   

 
 قافلة مساعدات أردنية تصل إلى قطاع غزة .33

عببببر بيبببت حبببانون شبببمالي القطبببا  لافلبببة مبببن )بتبببرا(: وصبببلت إلبببى لطبببا  غبببزة أمبببس االثنبببين عببببر م –غبببزة 
 المساعدات اإلنسانية من القوافل األردنية لدعم األهل في لطا  غزة.

العقيببد الببركن محمببد علببى الحمببوري بتصببريح لمراسببل وكالببة  17ولببال لائببد المستشبب ى الميببداني األردنببي غببزة /
لبببى متنهبببا طبببرود الخيبببر الغاائيبببة األنبببباء األردنيبببة بغبببزةق إنبببه وصبببلت ضبببمن القافلبببة ثبببال  شببباحنات تحمبببل ع

 .17والمالبس ومواد إنسانية ومستلزمات إلدامة عمل المستش ى غزة /
00/3/4104األيام، رام هللا،   

 
 دورات تدريبية خاصة للشرطيات الفلسطينيات في مدينة أريحا .34

وفنبون فبض القاهرة: لقت مجموعة من الشرطيات ال لسطينيات تبدريبات خاصبة فبي فنبون البدفا  عبن البن س 
الشغب في كلية الشرطة في مدينة أريحا ال لسطينية كجزء من تحضيرهن للتدخل في مختلف أعمال الشبرطة 

 ال لسطينية.
شبرطية تبوزعن علبى مختلبف  110والشرطيات هن جزء من وحدة فض الشغب الخاصة النسائية المتل ة من 

توحةق تجري التبدريبات علبى أيبدي مبدربين محافظات الض ة الغربية المحتلة وفي لاعات مغلقة ومساحات م 
 ومدربات على مختلف أنوا  فنون القتال ومهاراته.
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في السياا ااتهق عقد معهد الضبباط التخصصبي فبي اإلدارة العامبة للتبدريب لجهباز الشبرطة ال لسبطينية دورة 
 بعنوان "األدبيات العسكرية داخل المتسسة" لعناصر الشرطة النسائية.

00/3/4104 الشرق، الدوحة،  
 

 مليون دوالر 411لم تتجاوز  4103وزارة االقتصاد برام هللا: الصادرات الفلسطينية خالل  .33
محمبببد عببببد هللا: لبببال وزيبببر االلتصببباد البببوطني د. جبببواد نببباجي يبببوم االثنبببينق إن إجمبببالي الصبببادرات -رام هللا 

 مليون دوالر أمريكي خالل العام الماضي. 700ال لسطينيةق لم تتجاوز 
مليبون دوالر أمريكبيق فبإن إجمبالي العجبز فبي الميبزان التجباري  700بلوغ حجم الصادرات إلبى مبا دون  ومع

مليبار دوالر أمريكبيق وهبو ن بس البرلم الباي أورده تقريبر لبب القبدس دوت  4.1إلبى  4.1ال لسطيني يتراوح ببين 
 كوم الشهر الماضي.

يمببا وصببلت معببدالت النمببو خببالل العببام الماضببيق يبباكر أن االلتصبباد ال لسببطيني يعبباني حالببة مببن التببباطتق ف
ق حين وصبلت نسببة النمبو االلتصبادي لراببة 1010عما كان عليه خالل العام  %5ق متراجعًا بب %1.1نحو 

10%. 
01/3/4104القدس، القدس،   

 
 آالف عامل فلسطيني أقل من الحّد األدنى لألجور 014جهاز اإلحصاء الفلسطيني: رواتب  .34

عبد هللا: كش ت بيانبات وأرلبام صبادرة عبن الجهباز المركبزي لإلحصباء ال لسبطيني مبتخرًاق أن محمد -رام هللا 
أالف موظبببف وعامبببل فببي األراضبببي ال لسبببطينية )الضبب ة الغربيبببة ولطبببا  غببزة والقبببدس الشبببرلية(ق  101نحببو 

 يتقاضون ألل من الحد األدنى لألجور.
شببيكلق وبحسببب بيببان  1410ل نحببو عببام ونصببف ويبلببغ الحببد األدنببى لألجببور البباي أصببدرته وزارة العمببل لببب

ق وحصببلت "القببدس دوت كببوم علببى نسببخة منببهق فببإن 1013اإلحصبباء ال لسببطيني البباي يعببرض أرلببام العببام 
من المستخدمين بأجر في القطا  الخاص بالض ة الغربية يتقاضون أجرًا شهريًا ألل من الحبد  %11.1لرابة 

 ألف موظف وعامل. 41.5األدنى لألجورق نحو 
ألبف شبيكلق بقيمبة تقبل عبن الحبد األدنبى المقبرق ببب  1.031ألبف نحبو  41.5ويبلغ متوسط أجور العاملين الب 

شيكل شهريًاق وكان العدد األكبر لهبتالء المسبتخدمين ببأجر فبي محافظبات شبمال الضب ة الغربيبة الببالغ  410
افظببات جنببوب الضبب ة ألببف شببيكلق يليهببا مح 1.011ألببف مسببتخدم بمعببدل أجببر شببهري لببدره  10.3عببددهم 

 شيكاًل. 151ألف مستخدم بمعدل أجر لدره  15الغربية حي  بلغ عددهم 
ألببف  11.7ق أي %17.1أمببا فببي لطببا  غببزة فقببد بلغببت نسبببة مببن يتقاضببون ألببل مببن الحببد األدنببى لألجببور 

 شبيكاًلق وكببان العبدد األكببر لهبتالء المسبتخدمين ببأجر فبي محافظببات 551عامبلق وبمعبدل أجبر شبهري لبدره 
شببيكلق يليهببا  575ألببف عامببل بببأجر وبمعببدل أجببر شببهري لببدره  33.1شببمال لطببا  غببزة حيبب  بلببغ عببددهم 

 شيكل. 510ألف عامل بمعدل أجر شهري لدره  17.4محافظات وسط لطا  غزة حي  بلغ عددهم 
 ألف عامل حتبى نهايبة 575ياكر أن عدد العاملين في السوا المحلي بلغ حتى نهاية العام الماضي حوالي 

ألبف عامبل عببن  11الرببع األخيبر مبن العببام الماضبيق حيب  ارت ببع عبدد العباملين فببي الضب ة الغربيبة بمقببدار 
 ألف عامل. 11الربع الثال  من ن س العامق بينما انخ ض بالقطا  بمقدار 
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من جهة أخرىق أظهر تقرير صبادر عبن مكتبب اإلحصباء المركبزي اإلسبرائيلي مطلبع العبام الجباري أن الحبد 
شيكل العبام الماضبيق فيمبا يبلبغ متوسبط الرواتبب ال عليبة لألجبور  4700لألجور داخل إسرائيلق يبلغ  األدنى
 .1011عن العام  %1.1شواكلق بنسبة ارت ا  تجاوزت حاجز  1104

01/3/4104القدس، القدس،   
 

 صدور كتاب "فلسطين والثورات العربية" .37
ي ضبببوء المتغيبببرات العربيبببة واإللليميبببة" مبببن تبببأليف دالل الببببزري: هبببو كتببباب "الصبببرا  العرببببي اإلسبببرائيلي فببب

مجموعة من الباحثين المرمولين. يتناولق ليس "الصرا  العربي االسرائيلي"ق كما ال يوحي عنوانهق إنما مولع 
القضببية ال لسببطينية فببي عببدد مببن البلببدان والكتببل العربيببة وغيببر العربيببة: مصببرق سببورياق األردنق لبنببانق دول 

خليجببيق فضببال عببن إيببران وتركيببا؛ والببك لبببل وبعيببد الزلببزال العظببيم البباي يضببرب بالعببالم مجلببس التعبباون ال
 العربيق والاي يسميه العنوانق تلطي ًا ربماق "المتغيرات العربية".

00/3/4104المستقبل، بيروت،   
 

 كتاب "مدن تحت الحصار".. ي برز أسباب حصار المدن وفقا  للمنظورين األمريكي واإلسرائيلي .34

نما هي الوسط الرئيسي للحربق وسط مرن شبه سائل ال عرض /أحمد صبري: "ليست المدينة مجرد مولعق وا 
إلسببتراتيجية للمدينببة حبباول متلببف كتبباب "مببدن تحببت يتولببف بببل يتببدفا أبببدا". بهبباا الوصببف الببدليا لألهميببة ا

الحصار" ستي ن غراهام أن يبرز أسباب حصار المدن وفقا للمنظورين األميركي واإلسرائيلي وكي ية تعاملهما 
مببع بببتر مقاومببة االحببتالل فببي العببراا وفلسببطين وغيرهمبباق لتطويعهببا لتصبببح فببي مرمببى النيببران وصببوال إلببى 

 عتبارها ساحات صرا  محتملة.عسكرة الحياة الحضرية با
يتضبببمن كتببباب "مبببدن تحبببت الحصبببار" تسبببعة فصبببولق يتنببباول ال صبببل األول كيبببف عبببادت الحبببرب والعنبببف 

 السياسي والتخيالت العسكرية واألمنيةق اليومق لتدخل المدن من جديد.
تبببر وفببا فببي حببين يبحبب  ال صببل الثبباني كي يببة تعامببل معالببل اليمببين السياسببي مببع المببدن المسببتهدفة التببي تع

نظبببرة اليمبببين األميركبببي معاديبببةق مبببن منطلبببا أنهبببا مبببدن خارجبببة عبببن القبببانون تتطلبببب عن بببا سياسبببيا ومرالببببة 
 عسكرية.

ل المزايبا الخاصبة للتنظبيم المبدني العسبكري الجديبد والسبمات الرئيسبة للتقباطع العميبا  أما ال صل الثال  ف ص"
 بين التنظيم المدني والعسكرة.

ت عيل المرالبة على المدن المترامية السيما على أطبراف المبدن الرئيسبة فبي محاولبة وتناولت ال صول السبعة 
لبسببط السببيطرة عليهبباق والتببي يببربط عبرهببا التخطببيط المببدني العسببكري الجديببدق بالحيبباة الحضببرية فببي الغببرب 

رب حيبب  تتكبباثر الحببدود وأنظمببة المرالبببة داخببل نسببيئ الحيبباة الحضببريةق وطموحببات الجببي  األميركببي فببي حبب
حضببرية ومضببادة للتمببرد ترتكببز علببى نشببر رجببال آليببين مسببلحينق ثببم الصببالت بببين التسببليةق والتقليببد والعنببف 
اإلمبريالي وانتشار التكنولوجيا اإلسرائيلية وعقيدتها في الحرب الحضرية واألمن والصالت بين البنية التحتيبة 

 الحضرية والعنف السياسي المعاصر.
01/3/1044الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 وزير الخارجية المصري: المفاوضات يجب أن تفضي إلقامة الدولة الفلسطينية .39
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أكد نبيل فهمي وزير الخارجية المصري أمس األهمية القصوى لاللتزام بكافة مرجعيات  ":ئ"الخلي –القاهرة 
ورة أن ت ضي عملية السالمق باعتبارها تمثل مبادئ الشرعية الدوليةق التي ال يمكن تغييرهاق وشدد على ضر 

المباحثات الجارية بين الجانبين ال لسطيني واإلسرائيلي إلى إلامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس 
 .7691يونيو  4الشرلية وعلى حدود 

جاء الك خالل استقبال نبيل فهمي وفد لجنة الحقوا غير القابلة للتصرف للشعب ال لسطيني التابعة لألمم 
 ب فلسطين الدائم في األمم المتحدة.المتحدة بحضور مندو 

وصرح المتحد  الرسمي باسم وزارة الخارجية الس ير بدر عبد العاطي بأن الوزير فهمي أشاد خالل 
االجتما  بالدور المهم الاي تقوم به اللجنة في الح اظ على الحقوا األساسية للشعب ال لسطينيق وبص ة 

لامة دولته ا  لمستقلة على كامل ترابه الوطني.خاصة حقه في تقرير المصير وا 
وأوضح عبد العاطي أن رئيس اللجنة األممية أعرب عن تقدير اللجنة لدور مصر التاريخي في دعم القضية 
ال لسطينيةق وأن اللجنة تواجه تحديات جديدة بهدف ضمان حصول الشعب ال لسطيني على كافة حقوله 

 األساسية المشروعة.
 11/3/2019الخليج، الشارقة، 

 
 النهضة اإلثيوبي وتركيا تضغطان على مصر بسدّ  "إسرائيل: "خبير مياه المصري .41

أكد خبير المياه المصري د. مغاوري شحاتةق وجود متامرة على األمن المائي العربيق  "الخليئ": -القاهرة 
اآلن بين مصر لحرمان المواطن العربي من حقه التاريخي في المياهق مشيرًا في الك إلى أن األزمة الناشبة 

ثيوبيا وراءها عدد من الدول المعادية لمصرق وعلى رأسها الكيان الصهيوني الاي حاول مرارًا الحصول  وا 
على مياه النيل عبر األراضي المصريةق مستندًا إلى وعد الرئيس الراحل أنور السادات بالكق مقابل 

ب الضغط على مصر وشعبهاق مستغاًل االنسحاب من سيناءق ولما لم يتحقا الك مارس الكيان كل أسالي
أزمة سد النهضة األخيرة ودعمه المباشر فنيًا وماديًاق لبناء السدق رابطًا الك بمولف أمريكا في الخمسينات 
والستينات في ممارسة السلوك ن سه تقريبًا بدعم إثيوبيا بإلامة عدد من السدود نكاية في الزعيم الراحل جمال 

 فشال مشرو  بناء السد العالي ولتها.الناصرق ومحاولة إ عبد
ولال مغاوريق الاي شغل منصب رئيس جامعة المنوفية وعميد كلية الزراعةق في تصريحات ل"الخليئ" إن 
استهداف المياه العربية والمصرية لم يقف عند أمريكا والكيان الصهيونيق بل هناك دول أخرى متورطة في 

حدا  مشكالت لكل من العراا وسورياق عبر نهري ال رات ودجلة أو الك بشكل مباشرق منها تركياق سواء بإ
من خالل دعم إثيوبياق ومساعدتها في بناء سد النهضةق سواء بتقديم القروض أو المساعدات ال نيةق رابطًا 

يونيوق ورفضها له ودعمها لمرسي واإلخوان مطالبها في الولت ن سه بأن تعود  03الك بمولف تركيا من 
اق وال تساوي ن سها بالكيان الصهيونيق الاي يسيء إلى العالم العربي سواء بدعمه إلثيوبيا أو إلى رشده

بسرلته مياه لبنان والجوالن والض ة وغزةق على اعتبار أن تركيا دولة إسالمية وال يجب أن تعادي شعوبًا 
 إسالمية وعربية.

 11/3/2019الخليج، الشارقة، 
 

 ودية ومصر متسقة مع إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتهاهمام سعيد: السياسات في السع .40
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وصف المرالب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن همام سعيد لرار السلطات  :محمد النجار
السعودية وضع جماعة اإلخوان المسلمين على لائمة اإلرهاب بأنه "خطأ سياسي"ق وعبر عن استهجانه من 

 وتولع التراجع عنه في فترة الحقة. القرار الاي يراه متسرعاق
مصري القضائي القرار ال عن القرار السعودي ال يختلفق أن في حوار مع الجزيرة نت قواعتبر سعيد

المصريين عبر "وهي جناح اإلخوان المسلمين في فلسطين كحركة إرهابيةق ألن  قبتصنيف حركة حماس
م أن يصن وا الحركة إرهابيةق وهو مولف ناتئ أيضا أكثر من عقدين تعاملوا مع حماس ولم يخطر على باله

وألن حماس  قعن مولف ان عالي يريد أن يعالب حماس لمجرد أنها اات صلة بجماعة اإلخوان المسلمين
لالك كانت مستهدفة من االنقالب العسكري الاي  قللمشرو  الصهيوني ومواجهاً  تحمل مشروعا منالضاً 

قالب حريص على تن يا كثير من السياسات الصهيونيةق وما دامت حماس يتبنى األجندة الصهيونيةق واالن
سالمي وعربي في مواجهة هاا الكيان ومطالبها برفع الحصار عن غزةق فإن  قتشكل لوة ثقل فلسطيني وا 

االنقالب العسكري يريد التخلص من هاا العبءق ولالك جرى الحكم على حماس كحركة إرهابية. وهاه 
ودية ومصر جاءت في ظل الم اوضات التي تريد إنهاء القضية ال لسطينيةق والتسليم السياسات في السع

بيهودية إسرائيل والتخلي عن القدس والمسجد األلصى وحا العودةق وال نستغرب أن تكون هاه السياسات 
دل واالن عاالت متسقة مع إنهاء ملف القضية ال لسطينية وتص يتهاق ونحن أمام منعطف تاريخي خطير فب

أن تقف األنظمة مجتمعة في وجه هاه التص ية وتهويد القدس والمسجد األلصى ها هي تجرم األطراف التي 
 ."تواجه الكيان الصهيوني

 في تحالف شعبي يناهض خطة وزير الخارجية األميركي جون كيريق إخوان األردن طاانخر وعند ستاله عن 
أكبر الداعمين لهق ألننا ندافع عن األردن وفلسطين  برنامئ ثبات األردن في مواجهة الضغوط نحن" لال:

وهي لضية إسالمية ووطنية بامتيازق ونحن نرفض خطة كيري لتص ية القضية ال لسطينية أو تهديد األردن 
نحن نعتبر أن القضية ال لسطينية وصلت منحنى حرجاق وأنها تحتاص إلعادة الوعي في  .والعا ومستقبالً 

ف كل من في للبه إيمان ومولف مع األردن وشعبه ومع الشعب ال لسطيني ومع األمة مرة أخرى وأن يق
 ."المقاومة

 11/3/4112، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يإسرائيل بتحقيق فوري بمقتل قاٍض أردني برصاص تل أبيبعّمان تطالب  .44
مةق عمر محار و حمدان الحاصق  قعم"انق نقاًل عن مراسليها في 11/3/4112، الدستور، عّماننشرت 

وبدون  فورياً  الحكومة األردنية طلبت من الحكومة اإلسرائيلية تحقيقاً  ق أنوزياد الطهراوي قحمزة العكايلةو 
تعرضه إلطالا نار عند الجانب  إثرتأخير في ظروف مقتل القاضي األردني رائد عالء الدين زعيتر 

 اآلخر من جسر الملك حسين صباح أمس االثنين.
ناصر جودة ظهر أمس القائم بأعمال الس ارة  األردني وشتون المغتربين واستدعى وزير الخارجية

النار على  إطالاية في عم"انق حي  أبدى استنكار الحكومة األردنية ورفضها الشديدين لحاد  سرائيلاإل
ابالغ "ي سرائيلق وطلب جودة من القائم باألعمال اإلمرفوضاً  القاضي األردنيق واعتبر الحاد  أمراً 

جراء تحقيا فوري ا  بت اصيل الحاد  وبشكل عاجل و  شامالً  بأن الحكومة األردنية تنتظر تقريراً  ه فوراً حكومت
بالغ السلطات األردنية بنتائئ التحقيا  ."باألمر وا 
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ن أمحمد المومني  .د األردنية علن وزير الدولة لشتون االعالم الناطا الرسمي باسم الحكومةأ من جانبهق 
أنه  قمسأ "الدستور"في تصريح لب قوشدد المومني ة ستسلم نتائئ التحقيا بمقتل زعيتر.السلطات االسرائيلي
لن " ستكون اجراءات صارمة وحازمة لمن يثبت ادانته وتورطه في عملية القتلق متكداً "بعد ظهور النتائئ 

يتم اجراء  . وأن الحكومة لن يهدأ لها بال حتى"حازمة تإجراءانتخاال ونريد ان نعرف ما جرى وسنتخا 
 تحقيا موضوعي وان ينال كل من يثبت ان له عاللة بالجريمة العقاب.

محمد الدعمة وماجد  قعم"انق نقاًل عن مراسليها في 11/3/4112، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
زعيتر لم يحصل على إجازة عملق موضحا أن القاضي رائد إن  لالًا أردنيًا لضائي اً مصدر  ق أناألمير

 لقضائي بانتظار الت اصيل النهائية لكي ية مقتله.المجلس ا
 

 أردنيا   قاضيا   "إسرائيل"قوات األمن األردني تفرق بالقوة احتجاجات على قتل  .43
فرلت لوات األمن والدرك األردني بالقوة عشرات المتظاهرين ومنعتهم من التحام  :النجار محمد- عم"ان

بالرصاص على جسر الملك  أردنياً  لاضياً  "إسرائيل"لتل  الس ارة اإلسرائيلية في عم"انق بعد ساعات من
 حسين الرابط بين األردن والض ة الغربية المحتلة صباح االثنين.

واستخدم األمن القوة لمنع المتظاهرين من التحام طوا أمني ألامه لرب الس ارة الحصينة في ضاحية الرابية 
متظاهرين من التواجد في محيط الس ارة فإنهم عادوا غربي العاصمة األردنية عم"ان. ورغم منع األمن ال

وتجمعوا مرة أخرىق لتعود لوات األمن وتعمل على ت ريقهم بالقوة وتعتقل عددا منهمق وأعلنت المنطقة 
 المحيطة بالس ارة منطقة مغلقة بعدما أغلقت الشوار  المحيطة بها ومنعت عنها حركة السير.
 11/3/4112، الجزيرة نت، الدوحة

 
 قاٍض أردني برصاص إسرائيليأردني بعد مقتل غضب  .44

استنكر االئتالف النيابي المكون من  :الحاصق عمر محارمةق حمزة العكايلة وزياد الطهراوي حمدان-عم"ان 
مس على لتل القاضي أ بإلدامهمكتل وطن واالتحاد والوسط االسالمي همجية جنود االحتالل االسرائيلي 

 ثناء توجهه الى فلسطين.ي أفرائد زعيتر  .األردني د
ان االئتالف يستهجن ويدين هاه  أمسولال المنسا العام لالئتالف النائب خالد البكار في تصريح صح ي 

ال علة الشنعاء التي كررها الجنود االسرائيليون المحبون للقتل والعدوان مرات عديدة بقتل المواطنين األردنيين 
كومة مستوليتها امام هاا الحاد  االجرامي وان تتصرف بشكل واضح االبرياءق مشددا على ان تتحمل الح

 .وصريح في مقتل القاضي زعيتر بالرد على الحكومة االسرائيلية واال عليها ان تقدم فورا استقالتها
باتخاا اشد اإلجراءات وتن يا ما  األردنية ت الحكومةطالبو الجريمةق من جهتهاق أدانت لجنة فلسطين النيابية 

وسحب س يرنا لدى هاا الكيان  ه مجلس النواب المتمثل بطرد الس ير اإلسرائيلي من عم"ان فوراً لرر 
 المتغطرس وتقديم مشرو  لانون وبصورة عاجلة لتعديل أو إلغاء ات الية وادي عربة.

لعام أدان رئيس كتلة اإلصالح النيابية النائب مجحم الصقور اغتيال زعيترق وطالب باسم الكتلةق النائب او 
صدار ماكرة اعتقال  األردني بتحريك شكوى لضائية جزائية ضد لائد الجي  اإلسرائيلي ووزير الدفا  وا 

 بحقهما فور تواجدهما على األراضي األردنية.
 ودان حزب الوحدة الشعبية جريمة العدو الصهيوني بقتل القاضي زعيتر.

 11/3/4112، الدستور، عّمان



 
 

 

 

 
           44ص                                    3033العدد:     11/3/4104 الثالثاء التاريخ:

 
 "إسرائيل"تصعيدية ضد  بإجراءاتطالب الحكومة ت األردنيين نقابة الصحفيين .43

جريمة اغتيال القاضي رائد زعيتر من لبل سلطات االحتالل  األردنيين دان مجلس نقابة الصح يين :عم"ان
 االسرائيلي اثناء عبوره الى فلسطين المحتلة.

طات االحتالل ولال نقيب الصح يين الزميل طارا المومني ان هاه الجريمة البشعة تعبر عن سلوك سل
االسرائيلي العدواني. واضاف ان مجلس النقابة وهو يدين هاا الحاد  االجرامي البشع الاي ادى الى 

ليدعو الحكومة الى اتخاا خطوات تصعيدية ازاء سلطات االحتالل التي لم تردعها ق استشهاد القاضي زعيتر
 .لبة مرتكبيهاترتقي الى مستوى الجريمة الالنسانية ومعا إنسانيةقاخالا او 

 11/3/4112، الرأي، عّمان
 
 زعيتر يباإلفراج عن "الدقامسة" بعد مقتل القاض تطالب"المهندسين" األردنية  .24

على مقتل القاضي رائد زعيتر  طالبت نقابة المهندسين األردنيين باإلفراص عن الجندي احمد الدلامسة رداً 
اد المهندسين العربق عبد هللا عبيداتق إن مقتل على يد جندي صهيوني. ولال نقيب المهندسين رئيس اتح
 القاضي زعيتر هو جريمة بحا الشعب األردني ومتسساته.

وطالب عبيدات الحكومة برد مناسب على الجريمة يتناسب مع حجمها وما تعكسه من استخ اف صهيوني 
بطرد الس ير الصهيوني بالشعب األردني. وأكد انه األوان للحكومة أن تمتثل لقرار مجلس النواب القاضي 

 واستدعاء الس ير األردني.
 11/3/4112، الشعب، مصر

 
 النهضة الجزائرية: حظر حماس في مصر تحقيق لمطلب إسرائيليحركة  .47

استغربت حركة "النهضة" الجزائرية بشدة لرار محكمة األمور المستعجلة المصرية ": برس س"لد –الجزائر 
 أنشطتها وتجميد ممتلكاتها في مصر إن وِّجدت.بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية وحظر 

ورأت الحركة أن هاا القرار بمثابة إنهاء كل التزامات مصر تجاه الشعب ال لسطيني "خدمة من السلطات 
المصرية إلسرائيل واألطراف المتحال ة معها بغية الحصول على الدعم السياسي منه تجاه المشرو  

 مصر".االنقالبي على الشرعية الشعبية في 
( أرسلت نسخة منه لب"لدس برس": "إن إلدام النظام االنقالبي 73/0ولال "النهضة" في بيان لها االثنين )

هو مطلب الكيان الصهيوني الاي ظل  اإلرهابيةالمصري على وضع حركة "حماس" على لائمة المنظمات 
سات وهو ما يعتبر خيانة لسنوات طويلة يعمل من أجل الوصول إليه لتص ية فلسطين أرضا وشعبا ومقد

ورأت "أن هاا القرار يتكد أن بعض األنظمة العربية  عظمى في حا األمة جمعاء وفي مقدمتها فلسطين".
سقطت في مستنقع مخطط الحركة الصهيونية ودخلت في مرحلة جديدة تن ياا ألجندتها الخبيثة التي 

 استعصت عليها في مراحل سابقة."
 10/3/2019قدس برس، 

 
 ر قطرية لـ"قدس برس": الدوحة تبحث سبل إيصال مساعدات مستعجلة إلى غزةمصاد .44
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كش ت مصادر لطرية مطلعة النقاب عن أن الدوحة تبال جهودا وص تها ": برس س"لد –الدوحة 
بب"المضنية" من أجل تأمين استمرار وصول المساعدات الضرورية إلبقاء عمل الكهرباء في المتسسات 

حياة المواطن ال لسطيني بص ة مباشرةق وعلى رأسها المستش يات وألسام العناية المركزة الحيوية اات الصلة ب
 التي ال تستغني عن الكهرباء.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لب"لدس برس" وطلبت االحت اظ باسمهاق أن لطر ملتزمة بتعهداتها لمساعدة 
رغم من صعوبة الوصول إلى غزة بالنظر إلى الشعب ال لسطيني بشكل مباشرق وأنها لن تتراجع عن الك بال

 الحصار المطبا الاي ت رضه إسرائيل والسلطات المصرية على القطا .
 10/3/2019قدس برس، 

 
 تقرير إسرائيلي: شراكة إسرائيلية سعودية حول العديد من الملفات أبرزها "إيران"  .49

ر إلى أنه خالل ال ترة التي تراجعت فيها أشار محرر الشتون الشرا أوسطية لإلااعة اإلسرائيلية يوسي نيش
سرائيل  من لناة الجزيرة(ق  إعالمياً على خل ية السياسة القطرية الخارجية )المدعومة -العاللة بين لطر وا 

سعودية حول العديد -شراكة إسرائيلية برزت-"والتي "كانت تعتمد على نو  من شراكة المصالح ليس أكثر
 يراني(.من المل ات )أبرزها الملف اإل

ولال نيشر إن الدولتين )إسرائيل والسعودية( تعتبران بنظر البعض من أبرز متضرري سياسة أوباما الشرا 
أوسطية وال سيما من ابتعاده عن بعض الحل اء التقليديين لواشنطن في المنطقة لصالح التقارب األمريكي 

لليميامع طهران وتعاي  واشنطن دوليا  لحرب الباردة بين الواليات المتحدة مع موسكو رغم ظروف ا وا 
 وروسيا. 

وأوضح أن العاللات اإلسرائيلية الخليجية يكتن ها بعض الغموضق وتتردد في اإلعالم العربي الكثير من 
الشائعات والتكهنات بالنسبة لمدى ال جوة بين الجوانب المعلنة والسرية في هاه العاللة ال سيما في المجالين 

 . االلتصادي واألمني
ولال إن "التحرك السعودي الجديد المتمثل بسحب الس راء الخليجيين من الدوحةق وبإعالن عدد من 
التنظيمات التي تدعمها دولة لطر وعلى رأسها جماعة اإلخوان المسلمين وجبهة النصرة تنظيمات إرهابيةق 

لكية الخليجية من سيناريوهات الخليجية ومخاوف األنظمة الم -يعيد إلى الواجهة هشاشة العاللات الخليجية 
 زعزعزة االستقرار في بلدانهم رغم الن ط ورغم المكانة االستثنائية للعائلة المالكة في تلك األنظمة".

وأكد أن استقاللية القرار القطري برز بشكل خاص بثالثة عوامل رئيسية؛ أولها التلميح بالتقارب مع طهران 
ق وثالثها إطالا لناة الجزيرة التي تلعب دورًا 8332حتى  إسرائيلمع  وحل ائهاق وثانيها التقارب والتعاون

 محوريًا في سياسة الدوحة الخارجية. 
"غير أن دولة لطر تدفع في نهاية المطاف ثمن تمردها على السعودية وتجاوز الخطوط الحمراء التي 

العربية )وال سيما الخليجية حددتها الرياضق فليس سرا أن لطر منا فترة باتت محسوبة بنظر بعض الدول 
 اإلخوان المسلمين وحماس". هاا ما يقوله نيشر. جماعة- أنقرة-منها(ق على "محور الدوحة 

 10/3/2019، 21موقع عربي 
 

 الشهر المقبل "إسرائيل"هجوم إلكتروني جديد لـ"أنونيموس" على  .31
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تهديداتها بشن هجمة  Anonymous "أنونيموس"جددت مجموعة لراصنة اإلنترنت المعروفة باسم  :الغد
 أبريل المقبل. شاملة على إسرائيل كالتي شنتها العام الماضيق والك في السابع من نيسان/

نحن "متخًراق ولالوا فيهق  "يوتيوب"وظهر عدد من عناصر المجموعة في مقطع فيديو نِّشر على مولع 
اف ضدكم أيها اإلسرائيليون الستمراركم في األنونيموس المجهولونق سنعود إليكم مجدًدا لشن مزيٍد من األهد

 ."لتل األبرياء
لن نقف مكتوفي األيدي وأنتم تستمرون بأعمال القمع ضد ال لسطينيين. فلن نسمح لكم اليوم "وأضافوا 

بمهاجمة دولٍة مستقلة عبر حمالت الكاب والخدا  الاي تمارسونهاق وسنستمر بالدفا  عن األبرياء عبر 
حباط خوادم المنظومة اإللكترونية الخاصة بكمق عدا عن سرلة البطالات الهجوم على موالع كم الحكومية وا 

 ."االئتمانية والحسابات المصرفية
أبريل المقبلق وهو يصادف ن س اليوم  موعد الهجمة المرتقبة في السابع من نيسان/ "أنونيموس"وحددت 

اا موالع حكومية إسرائيلية وموالع بارزة الاي لامت فيه بهجمة العام الماضيق والتي نتئ عنها اختر 
لجامعات ومتسسات مصرفية وتجاريةق فضاًل عن اآلالف من الص حات اإلسرائيلية على شبكات التواصل 

 .االجتماعي
 11/3/2019الغد، عمان، 

 
 إسرائيليين من دخول البالد السلطات التونسية تمنع سياحا  "هارتس":  .30

اإلسرائيلية إن السلطات التونسية منعت عددًا من السياح  "آرتسه"سلمان: لالت صحي ة  حسن-تونس 
اإلسرائيليين كانوا على متن س ينة نروجية من دخول البالدق مشيرة إلى أنه تم السماح للسياح اليهود غير 

ونقلت الصحي ة عن أحد السياح اليهود )يحمل جنسية كندية( لوله إن  اإلسرائيليين بالنزول للميناء.
سائحا يحملون الجنسية اإلسرائيلية من دخول البالدق مشيرا إلى أن القبطان أبقى  83منعت األحد  السلطات

 األمر سرا لحين الوصول إلى الشواطئ التونسية.
 
 

مئات السياح اليهود سنويا )أغلبهم من ’ يحئ‘ق حي  "موسم الغريبة"ويأتي هاا الحاد  لبل نحن شهر من 
 والعالم. إفريقياوهو واحد من ألدم المعابد اليهودية في ’ الغريبة كنيس‘الدول األوروبية( إلى 

 11/3/2019القدس العربي، لندن، 
 

 األمين العام لألحزاب العربية قاسم صالح: خطة كيري تهدف لتصفية القضية الفلسطينية .34
تحرك ألجل إدانة دعا األمين العام لألحزاب العربية لاسم صالح األمانة العامة إلى ال ":رالدستو ” - عمان

العدوان الصهيوني على المقاومة في لبنان والتنديد باإلجراءات التي لام بها االحتالل الصهيوني في القدس 
المحتلة باستباحة المسجد األلصىق في سياا مخطط تهويد المدينة المقدسةق وجعلها عاصمة الدولة 

 اليهودية العنصرية الكيان الصهيوني. 
الم اوضات التي يقودها وزير الخارجية األميركي جون كيري والهادفة إلى فرض  وطالب بولف مسرحية

 .ات اا استسالمي جديد لتص ية القضية ال لسطينية على حساب الحقوا الثابتة للشعب العربي ال لسطيني
 11/3/2019الدستور، عمان، 
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 د إلى الكنيست وأخبره بفشل الخطةخلفان لعزمي بشارة: ع  ضاحي  .33

خل انق الباح  عزمي بشارةق داعيًا  يهاجم رئيس الشرطة واألمن العام في دبيق ال ريا ضاح ":راألخبا"
إياه إلى العودة للكنيست اإلسرائيليق والك في تعليقات تأتي في اروة التوتر بين الدوحة وعدة دول خليجية 

 على خل ية موالف لطر السياسية. 
عزمي بشارة. أنا رجل أمن. ما عاد "أمسق  "تويتر"في مولع ولال خل انق في سلسلة تغريدات عبر حسابه 

ارجع من حي  أتيت. عزمي بشارة عد إلى الكنيست اإلسرائيلي ولل لهم الخطة  لك لبول لدى الخليجيين.
ت ركشتق هيا يا عزيزي. غادر الخليئ العربي غير مأسوف عليك. المكان الصحيح لعزمي بشارة في 

 ."الكنيست اإلسرائيلي
 11/3/2019خبار، بيروت، األ

 
 ومصر بدفاعها الصاروخي األردن "إسرائيل"تشارك  أنيعرض  أمريكيجنرال  .34

الترح جنرال أمريكيق اليوم االثنينق أن توسع إسرائيل نطاا منظومتها  ":القدس دوت كوم" – رام هللا
وتشارك مصر  ل كرة.المضادة للصواريم لتشمل األردن وربما مصر. ورحب مستول إسرائيلي بتح ظ بهاه ا

 واألردن إسرائيل بعض بواع  للقها بخصوص برنامئ إيران النووي والحرب األهلية في سوريا.
وطرح البريجادير جنرال جون شابالندق الملحا العسكري للس ارة األمريكية في تل أبيبق فكرة توسيع نطاا 

 ينة.في المد أمنىالمظلة اإلسرائيلية المضادة للصواريم أمام متتمر 
ولال للمستولين والخبراء اإلسرائيليين الحاضرين في متتمر معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي: "إاا 

في األردن مثالق فستدافع تلك القدرة بسهولة عن إسرائيل واألردن وحتى  إلليميةتمكنا من بناء لدرة دفاعية 
 تعددة الطبقات".لمنظومة دفاعاتكم الم أخرىمصر إن شئتم الكق بإضافة طبقة 

"مجرد فكرة للبح ". وكانت الواليات المتحدة مولت على نطاا واسع  بأنهووصف شابالند التراحه 
كما سمحت  اإلنشاءتحت  أخرىمنظومتين إسرائيليتين العتراض الصواريمق باإلضافة إلى منظومات 

 باندماجها مع نظيراتها من المنظومات األمريكية.
دير هيئة الدفا  الصاروخي اإلسرائيلية تقبله لل كرة فيما يبدوق لائال في المتتمر: وأبدى يائير راماتيق م

"سياسة وزارة الدفا  )اإلسرائيلية( تتمثل دائما في التعاون مع دول المنطقة بما في الك الدولتين المشار 
 ".إليهما

تعليا فوري. وكانت إسرائيل  بأي اإلدالءاألردنيون ومتحد  باسم الس ارة المصرية عن  المسئولونوامتنع 
 .7664ومع األردن عام  7616ولعت معاهدة سالم مع مصر عام 

" المضادة للصواريم 8ورفض راماتي الخوض في موضو  القدرة الحالية للمنظومتين اإلسرائيليتين "أرو 
ولال  ل مجاورة.الطويلة المدىق والقبة الحديدية المضادة الصواريم القصيرة المدى على توفير التغطية لدو 

صرارنا على عدم إ: "لن أطلعكم على خرائط العمليات. يمكنكم استخالص ما شئتم من نتائئ من "رويترزب"ل
 ".اإلجابة

 10/3/2019القدس، القدس، 
 

 مليون دوالر 449اإلسرائيلية بـ  "القبة الحديدية"الواليات المتحدة تدعم منظومة  .33
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يات المتحدة األمريكية مع إسرائيل ات الا يقضي بتطوير منظومة أبرمت الوال: الريماوي عالء- األناضول
ولالت اإلااعة اإلسرائيلية العامةق أمس االثنينق إن  مليون دوالر. 486بمبلغ  "الدفاعية"القبة الحديدية 

االت اا األمريكي القاضي بدعم تطوير منظومة القبة الحديدية جاء في سياا تعهد الواليات المتحدة بدعم "
 ."أمن إسرائيلق وتعبيرا عن عما العاللة بين البلدين

توليع ات اا مع إسرائيل يقضي بتحويل مبلغ "من جانبهاق أعلنت وزارة الدفا  األمريكية أمس االثنينق عن 
نتاص منظومات القبة الحديدية المضادة للصواريم القصيرة والمتوسطة  486 مليون دوالر لغرض تطوير وا 
 ."المدى

المشتركة للواليات  اإلستراتيجيةتوليع هاا االت اا يخدم المصالح " أن األمريكيةالوزارة  عالنإ وجاء في 
سرائيل"المتحدة   ق بحسب اإلااعة اإلسرائيلية.وا 

بعض مركبات هاه المنظومة في مصانع  إنتاصاالت اا الجديد ينص على "وأوضحت اإلااعة اإلسرائيلية أن 
 ."سيعزز التعاون بين الصناعات العسكرية لكال البلدين الاي األمربالواليات المتحدةق 

 11/3/2019رأي اليوم، لندن، 
 

 مجلس حقوق اإلنسان يطالب مصر بفتح معبر رفح المغلق منذ شهر .34
ناشد مجلس منظمات حقوا اإلنسان ال لسطينية السلطات المصرية العمل على فتح ": برس سلد” -غزة 

رق للتسهيل على أهالي لطا  غزة والتخ يف من معاناتهم جراء ما معبر رفح الحدوديق المغلا منا شه
تمارسه سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي "من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون اإلنساني الدولي ولانون 

 حقوا اإلنسان ضد سكان القطا  المدنيين".
لهاق أنه يتابع بقلا كبير التدهور  ولال المجلسق المكون من اثني عشر متسسة حقولية فلسطينية في بيان

المستمر في الظروف المعيشية للمدنيين ال لسطينيين في لطا  غزةق في ظل استمرار ليام السلطات الحربية 
اإلسرائيلية المحتلة بالتنكر والتنصل من التزاماتها القانونية حيال المدنيينق واستمرارها فرض العقاب 

 من سبع سنوات.  الجماعي على لطا  غزة منا أكثر
وندد بأشد العبارات استمرار الحصار اإلسرائيلي لقطا  غزة وتداعياته الخطيرة على كافة مناحي حياة 
السكان المدنيينق مجددا دعوته للمجتمع الدولي بالتدخل ال وري لرفع الحصارق وفتح كافة المعابر الحدودية 

لى لطا  غزة  وضمان حرية التجارة. للقطا  لتسهيل حركة وتنقل السكان من وا 
 10/3/2019قدس برس، 

 
 "أصدقاء اإلنسان" تدين مشاركة السلطات المصرية في حصار غزة وتطالبها بفتح معبر رفح .37

حثت منظمة أصدلاء اإلنسان الدوليةق ومقره فييناق السلطات المصرية على فك ": برس سلد” -فيينا 
كة الطبيعية على معبر رفح الحدوديق وتمكين الحصار الم روض على سكان لطا  غزة والسماح بالحر 

 المواطنين ال لسطينيين من الس ر والتنقل بكامل الحرية.
ولالت المنظمةق في بيان تلقت "لدس برس" نسخة عنهق إن المعبر الوحيد بين لطا  غزة واألراضي 

سعين شهرًا لحصار المصرية مغلا لليوم الثاني والثالثينق وأن سكان لطا  غزة "يتعرضون منا سبعة وت
ظالم لل نظيره في التاريم اإلنسانيق وال يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعيق وأن اآلالف من 
لى لطا  غزة. وكالك فإن حاجات  ال لسطينيين بينهم المئات من الطلبة عالقون وال يستطيعون الس ر من وا 
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ود بالولود والمواد الطبية والغاائية والتموينية سكان القطا ؛ والبالغ عددهم زهاء مليوني نسمةق تت الم للتز 
 ".االعتباروغيرهاق ويجب على السلطات المصرية أخا الحاجات الطبيعية واإلنسانية لسكان القطا  بعين 
 10/3/2019قدس برس، 

 
 في الجيش اإلسرائيلي والواليات المتحدةمن أوروبا  متطوعينمنظمات صهيونية تعمل على تجنيد  .34

ظمة العربية لحقوا اإلنسان في بريطانيا أن هناك منظمات صهيونية تعمل على تجنيد متطوعين لالت المن
أخرىق أجانب للخدمة في الجي  اإلسرائيلي من دول اإلتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية ودول 

لجي  (ق أصدلاء اAish Malach) آي  مالخ (قSar-El)إلب رأس هاه المنظمات تأتي سار  ىعل
الجمعيات التي لها ص ة خيرية تجمع  إلى( هاا إضافة Mahal–IDF-Volunteersومحال )اإلسرائيلي 

تحت سمع وبصر صنا  القرار في دول اإلتحاد األوروبي والواليات المتحدة  االحتاللتبرعات لجي  
 األمريكية.

ين حول العالم وتعتبر وحده أنشط المنظمات التي تجند متطوع (Sar- El) وبينت المنظمة أن "سار إل"
على يد الصهيوني أهارون دي يد الاي خدم في  7620هامه في الجي  اإلسرائيليقحي  تأسست عام 

 منظمة البالماخ والهجاناه وشارك في العديد من العمليات العسكرية ضد ال لسطينيين.
جي اق ها الحالي إسرائيل وأضافت المنظمة أن سار إل مصطلح عبري يعني الخدمة من أجل إسرائيل مدير 

لدر عددهم بب  7628عام  األمريكيةنواة تأسيس المنظمة متطوعين تم جمعهم من الواليات المتحدة  نكا
واليوم للمنظمة فرو  في ثالثين دولةق وأكثر المتطوعين يأتون من الواليات المتحدة األمريكية عبر  953

مة فولونتريات والعديد من هتالء المتطوعين بقي في منظمة متطوعين من أجل إسرائيلق وفرنسا عبر منظ
 فلسطين المحتلة وتجنس بالجنسية اإلسرائيلية.

متطوعا حي   4377م بلغ  8378ووفا إحصائيات "سار إل" لعدد المتطوعين من كافة أنحاء العالم لعام 
يجب أن يكونوا فما فوا أما من هم في سن أصغر ف 71أن باب التطو  م توح للرجال والنساء من سن 

 برفقة ولي األمر.
 10/3/2019المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، بريطانيا، 

 
  ويلتقي عباس "إسرائيل" األربعاءكاميرون يزور  .39

ق إسرائيل إلىبص ته رئيسا لوزراء بريطانيا  األولىيتوجه دي يد كاميرون للمرة  ":دوت كوم سالقد” - لندن
 أعلنويدلي بخطاب في الكنيست )البرلمان(ق كما  نتنياهوبنيامين  رائيلياإلسق حي  يلتقي نظيره األربعاء

 أثناءالرئيس ال لسطيني محمود عباسق  أيضاوسيلتقي رئيس الحكومة البريطانية  المتحد  باسمه االثنين.
 الشهر الماضي بسبب ال يضانات في بريطانيا. أرجئتزيارة تستغرا يومينق وكانت 

ق األربعاءرئيس الوزراء البريطاني سيتحد  في الكنيست  أناالثنين الماضي  أعلن يلياإلسرائوكان البرلمان 
 من دون مزيد من الت اصيل.

 10/3/2019القدس، القدس، 
 

 في الضفة الغربية" فرانس برس"تدين هجوم مستوطنين على مصور  فرنسا .41
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فرانس "ارة مصور في وكالة دانت باريس أمس الهجوم الاي ن اه الجمعة مستوطنون إسرائيليون على سي
 ."إلى كشف مالبسات هاا الحاد "بالض ة الغربيةق ودعت السلطات اإلسرائيلية  "برس

فرنسا تاكر بتمسكها والتزامها )...( الدفا  عن "ولال المتحد  باسم الخارجية ال رنسية رومان نادال إن 
ق "ي العالم من ممارسة مهمتهم بحريةحرية التعبير واإلعالم. يجب أن يتمكن الصحافيون في كل مكان ف

 ."السلطات اإلسرائيلية إلى كشف مالبسات هاا الحاد  ومالحقة من ايه"ودعا 
 "فرانس برس"وهاجم مستوطنون إسرائيليون الجمعة بالحجارة سيارة مصور فلسطيني يعمل لحساب وكالة 

 بية المحتلة.لرب مخيم الجلزون لالجئين ال لسطينيين شمال رام هللا بالض ة الغر 
سنة( إن عددًا من المستوطنين تجمعوا على جانب الطريا  40ولال المصور الصحافي عباس مومني )

ورشقوا سيارته بالحجارة ما أدى إلى إصابتها بأضرار كبيرةق في حين أصيب هو بجروح ط ي ة في الوجه 
 واليد.

 11/3/2019الحياة، لندن، 
 

 ة "إسرائيل"يد عضويبتجم "الفيفا" لندن: نشطاء يطالبون .40
بطالة "ق عنوان عريضة نشرتها مجموعة "جم"دوا عضوية إسرائيل في االتحاد الدولي لكرة القدم: "محمد نجا

بالضغط  "في ا"لجمع تواليع تطالب الب change.orgومقرها في لندنق على مولع  "حمراء لعنصرية إسرائيل
اح لالعبيهم اللعب والمشاركة على الصعيدين المحلي نحو احترام اإلسرائيليين حقوا ال لسطينيينق والسم

 والدولي.
 11/3/2019السفير، بيروت، 

 
 

 للجرحى السوريين "إسرائيل"فيلم ألماني يسلط الضوء على عالج  .44
 إرسالهاداس تاغس شاو عن  اإلخباريفي برنامجها  األلمانيةكش ت لناة داس ايرسته : جمعة عالء-برلين 

للعالص وكي ية االستعدادات  اإلسرائيليحقيقة لجوء جرحى سوريين للجانب  طالم تل زيوني لتصوير
الستقبال السوريين بالرغم من حالة العداء القائمة بين البلدين. واكر ال لم بان منطقة المستش ى  اإلسرائيلية

 أنقل خاصة الحظر بدا ي أن إالرفضت مرارا التراب الصح يين منها  اإلسرائيليةكانت سرية وبان السلطات 
 سكان المنطقة يعرفون بوجودها ويزورونها ولت الحاجة.

عن تزايد ظاهرة عالص السوريين  األردنالمتوسط ونهر  الحروالاي كان بعنوان ما بين  يوسلط ال لم الوثاثق
المتصارعة بموضو  العالص وغض النظر  واألطرافوعن علم الجهات الحكومية  اإلسرائيلية األراضيفي 

 اجة الماسة لالك.عنه للح
 11/3/2019القدس العربي، لندن، 

 
 مالحظات حول مبادرة الجبهة الشعبية غير المعلنة .43

 شاور د. عصام
اكرت وسائل إعالم فلسطينية بأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقدمت إلى حركتي فتح وحماس بمبادرة 

رير ال لسطينية وتشكيل حكومة وفاا وطني إلنهاء االنقسامق أساسها ت عيل اإلطار القيادي لمنظمة التح
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شهور. السيد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة لال بأن  1وكالك تحديد انتخابات تشريعية بعد 
السيد الرئيس محمود عباس وافا على المبادرة دون تح ظ ولكن حماس لم ترد عليها حتى اللحظةق كما أكد 

 المصالحة في حال لم تتلا إجابات من حركة حماس. بأن الجبهة ستعلن عمن يقوم بتعطيل
من حي  المبدأ فإن أي جهد تجاه إنهاء االنقسام عمل مقدرق وأن تقوم الجبهة الشعبية بب"مبادرة" تصب في 
صالح الوحدة الوطنية هي خطوة في االتجاه الصحيح يجب استكمالها بن س االتجاه )الصائب( دون انحراف 

 ة والتحال ات التاريخية.ب عل الجاابية الحزبي
الجبهة الشعبية لم تنشر في مولعها الرسمي أي خبر )حتى اللحظة( حول مبادرتها أو ت اصيل تلك المبادرة 
حتى نحكم عليهاق ولكن تصريحات السيد مزهر ليست مطمئنةق حي  اعتبر سل ا بأن رفض المبادرة تعطيل 

بادرة الجبهة نالت موافقة الطرفين ثم أخل طرف للمصالحةق وكنا سنوافا على ما اهب إليه لو أن م
بتطبيقهاق حينها "ربما" يكون من حا الجبهة أن تعلن عن الطرف المعطل للمصالحةق وتصريحات مزهر 

 تشير مسبقًا إلى نية الجبهة إلقاء الالئمة على حركة حماس التي لم ترد على المبادرة حسب لوله.
لالك فإننا ن ترض أن تكون مماثلة لما ات ا عليه في القاهرة أو أنها مبادرة الجبهة الشعبية غير معلنة و 

مختل ةق فإاا كانت مماثلة فال جديد لد يعنيه موافقة طرف ألن جميع ال صائل وافقت عليها في القاهرة ومن 
اا كانت مختل ة فإن موافقة فتح عليها يعدُّ تنالضًا للمولف الرسمي المعلن من  لبل ضمنهم حركة حماسق وا 

الرئاسة ال لسطينية التي أكدت على رفضها ألي مبادرات أو حوارات أو حتى وسطاء جددق أما إاا كانت 
مبادرة الجبهة الشعبية تنحصر في آليات التن يا فأعتقد أن آليات تطبيا المصالحة لد تم تحديدها بشكل 

 واضح في ات الية القاهرة ثم في إعالن الدوحة ولم يبا سوى التن يا.
عليه فإننا نتمنى من الجبهة الشعبية أن تبال جهودها في إلنا  طرفي الخصومة فتح وحماس بتن يا ما تم و 

االت اا عليه دون إثارة إعالمية ودون التحيز إلى طرف دون آخرق هاا إاا اعتبرنا الجبهة الشعبية وهي 
 إحدى فصائل منظمة التحرير ال لسطينية طرفًا محايدًا.

 01/3/4104، فلسطين أون الين
 

 تحصد "إسرائيل"القادم.. نحن نزرع و اإلعصار .44
 فهمي هويدي

 بعض الاي تزرعه السلطة في مصر هاه األيام تحصده إسرائيل على ال ور.
(1) 

ما إن اا  لرار محكمة األمور المستعجلة في القاهرة بحظر نشاط حركة حماس حتى ترددت األصداء 
 بسرعة في تل أبيب.
الئتالف الحاكم بالكنيست النائب الليكودي يورام لي ين إن لرار المحكمة المصرية يِّعد ولال رئيس كتلة ا

 سابقة ينبغي أن تستند إليها إسرائيل في تعاملها مع كل متيدي حماس في الداخل.
أن إسرائيل باتت مطالبة بتغيير  1/3وأضاف في تصريحات نقلتها القناة األولى في التل زيون مساء األربعاء 

يتها القانونية لمحاربة أعدائها تماما كما ت عل السلطات المصريةق منوها إلى أنه يتعين منع ممثلي فلسطين بن
 من التعبير عن تطلعاتهم القومية. 47عام 
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وهاجم النائب الجهاز القضائي "اإلسرائيلي"ق سيما المحكمة العليا التي تحكم بعدم دستورية بعض القوانين 
بص تها لوانين "تمس حقوا اإلنسان"ق وطالب باالست ادة  47خب السياسية ل لسطينيي الهادفة لمحاربة الن

 من تجربة القضاء المصري في إيجاد "العوائا القانونية التي تقلص القضاء أمام اإلرهاب".
تصريحات لي ين جاءت بعد ساعات من ظهور ما كتبه وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان على 

في الكنيستق معتبرا أنهم يمثلون حركة  47لى فيسبوك عندما طالب بطرد ممثلي فلسطينيي ص حته ع
حماسق على الرغم من أن معظمهم يمثلون لوى علمانية وشيوعية. وتعهد ليبرمان بالعمل على عدم السماح 

 في الكنيست. 47بتمثيل فلسطينيي 
ليبرمان ولي ينق لائال "نحن أبناء هاا البلد النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة رد على تصريحات 

 ووجودنا فيه هو الطبيعيق في حين أن ليبرمان ولي ين هما اللاان لدما من وراء الحدود".
وفى تصريحات للقناة األولى في التل زيون اإلسرائيليق وجه زحالقة حديثه لليبرمانق لائال "لقد أتيت من 

 حي  إنك لن ترى هناك العرب الاين تبغضهم".روسياق وبإمكانك أن ترجع إلى هناكق 
في اات السيااق تولع معلا الشتون العربية بصحي ة "هآرتس" تس ي بارئيل أن يكون لرار المحكمة 
المصرية مقدمة لقرار لضائي الحا يقضي باعتبار حماس حركة إرهابية بحكم القانونق متولعا أن ي ضي 

 س في مصر.األمر إلى تأكيد زعزعة شرعية حركة حما
(ق اعتبر بارئيل أن القرار يعكس في الوالع 1/3وفى مقال نشرته الصحي ة بعددها الصادر يوم األربعاء )

"الحضيض" الاي وصلت إليه العاللات بين الجانبينق مضي ا أن من شأنه أن يلزم الدولة المصرية بعدم 
 السماح بدخول أعضاء حماس إلى مصر.

ي رضه الجي  المصري على غزة يكمل الحصارق الاي ت رضه "إسرائيل"ق  وأكد بارئيل أن الحصار الاي
مشيرا إلى أنه ال يتم فتح المعبر إال ثالثة أيام كل أسبوعينق عالوة على عدم السماح بدخول وفود التضامن 
المختل ة إلى القطا ق إلى جانب الحرص على تدمير األن اا التي تستخدم في نقل البضائع واألموال 

 ا .للقط
تعددت األصداء اليومية في مختلف وسائل اإلعالم اإلسرائيليةق بما ال يتسع المجال لاكره. ورغم أنها لم 

 تبتعد كثيرا عن األجواء التي سبقت اإلشارة إليهاق فإنني تول ت عند أربعة منها هي:
اجة إسرائيل لول وزير الدفا  األسبا موشيه إرينز إن الحرب التي تشنها مصر على حماس تقلص ح -

 إلى شن حرب مستقبال على غزة.
ما اكرته شيمرين مائير )مراسلة الشتون العربية لمحطة الراديو "غالى تساهال"( من أن لرار حظر  -

حماس يشير إلى أن القيادة المصرية القادمة ستنجح في تحقيا ما فشل فيه آخرونق بما في الك دولة 
 إسرائيل.

 االستراتيجيةنقال عن أحد أعضاء مركز البحو   7/3ا الصادر يوم نقلت صحي ة هآرتس في عدده -
إن النظام الحاكم في مصر لن يعارض أي عملية من شأنها المساس بحركة  لوله-اسمهلم تاكر -بالقاهرة 

 حماس أو حركة المقاومة في غزة.
الوزراء اإلسرائيلي كشف المراسل السياسي للقناة الثانية أوري سيجل أن الرئيس أوباما طمأن رئيس  -

التطورات التي طرأت في مصر منا عزل  بأن-واشنطنخالل لقائه األخير معه في -بنيامين نتنياهو 
 الدكتور محمد مرسي تصب في صالح إسرائيل.
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أن الرجلين ات قا على  إلى-نتنياهوالاي رافا -ق أشار سيجل 4/3وخالل تقرير عرضته القناة ااتها في 
 في مصر في مواجهة "القوى المتطرفة". دعم السلطة القائمة

(1) 
إلسرائيل بشكل غير مسبوا. هكاا لال رئيس شعبة االستخبارات  االستراتيجيةالقرار السعودي يحسن البيئة 

دلين في تعليقه على لرار المملكة باعتبار اإلخوان المسلمين حركة يالعسكرية السابا الجنرال عاموس 
 ول ها.إرهابيةق تضامنا مع مصر في م

دلين أن يق أضاف 5/3وخالل مشاركته في برنامئ "يومان" الاي بثته القناة التل زيونية األولى مساء الجمعة 
الخطوة السعودية تعد لرارا تأسيسيا ي تح الباب على مصراعيه أمام تحوالت "إيجابية جدا" تسهم في تضييا 

 الخناا على األطراف التي تمثل تهديدا إلسرائيل.
دلين الاي يرأس حاليا "مركز أبحا  األمن القومي اإلسرائيلي" لال أيضا إن القرار السعودي يتكد ي الجنرال

عزم المملكة على مساندة السلطة القائمة في مصرق والتزامها بتوفير الظروف التي تضمن بقاءها. وهو ما 
 من الطراز األول إلسرائيل. استراتيجيةيمثل مصلحة 

ري جولد كبير المستشارين السياسيين لنتنياهو بالقرار السعودي. وتولع في حوار في اات السيااق رحب دو 
بثته اإلااعة العبرية مساء الجمعة ااتها أن يس ر الك عن تكثيف الحصار على المقاومة ال لسطينية 

 خصوصا في غزةق من خالل لطع الطريا على وصول أي تمويل مالي إليها.
السعودية ودول الخليئ لطعت شوطا طويال في تقييد تحويل األموال من وأضاف جولد "على الرغم من أن 

 الخليئ لقطا  غزةق فإننا نأمل أن يس ر القرار األخير عن سد جميع منافا الدعم المالي للقطا ".
واعتبر أن اإلجراءات السعودية ضد المقاومة في لطا  غزة تتكامل مع اإلجراءات التي ألدمت عليها 

ق التي نشطت في تدمير األن ااق األمر الاي للص فرص وصول السالح والعتاد الحربي السلطة في مصر
للمقاومة في القطا . وأضاف في هاا الصدد لوله إنه حين تولف السعودية التمويل المالي فإن الك يتدي 

 إلى إلحاا ضربة لوية للمقاومة ال لسطينية.
ئيل بالتحوالت الحاصلة في العالم العربيق دعت وفي الولت الاي احت ت فيه عناصر النخبة في إسرا

أصوات أخرى إلى الحار من االستسالم للت اتل. وهو ما عبر عنه المعلا العسكري لصحي ة "معاريف" 
 .5/3في مقال نشر يوم  ربابورتعمير 

من حقبة االعتماد على تلك  تحايره-جداوص ه بأنه كبير -عن مصدر استخباري  ربابورتفقد نقل 
والتق التي تصب في صالح الدولة العبريةق بقوله إن العالم العربي بات يشهد تحوالت هائلة وكبيرة التح

 جداق وما كان منها يحد  في سنين أو عدة عقود بات يحد  في أيام وربما ساعات.
را وأضاف المصدر االستخباري الكبير لوله إنه ال ينبغي إلسرائيل أن تركن إلى الرمال المتحركة في الش

 األوسطق حي  ال يستبعد أن تنقلب األمور في زمن لياسي ضد األنظمة وضد إسرائيل.
ن طالب بالده باليقظة والحارق فإنه دعا إسرائيل إلى إعداد الخطط الالزمة لمواجهة كل السيناريوهاتق  وا 

 التي تترتب على ولو  مختلف االحتماالت.
(3) 

ئيل والسعودية؟ الستال كان عنوانا لمقالة نشرتها صحي ة هل ستتك ل المصالح بتجسير الهوة بين إسرا
ق وتكمن أهميتها ليس فقط في خطورة مضمونهاق ولكن 1013ديسمبر/كانون األول  11"إسرائيل اليوم" في 
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أيضا كون كاتبها هو دوري جولد كبير المستشارين السياسيين لنتنياهوق ولد تلقيت ترجمة لها من خبير 
 صالح النعامي. الشتون اإلسرائيلية

ضافة إلى تحليله الخاص فإن دوري جولد استعان بشهادة كان لد سجلها بروس رايدل أحد خبراء  وا 
المخابرات المركزية األميركيةق الاين تخصصوا في شتون الشرا األوسطق واكر فيها أنه في بعض األحيان 

 كانت حسابات المصالح تجمع بين إسرائيل والسعودية في مربع واحد.
ودلل على الك بما حد  أثناء وجود الجي  المصري في اليمن لمساندة ثورته ضد الموالين لنظام اإلمامة 

 المدعومين من السعودية.
الك أن رئيس المخابرات السعودية آنااك كمال أدهم رتب اتصاال مع اإلسرائيليينق بمقتضاه نقلت الطائرات 

 .1111و1114اعدات بين عامي اإلسرائيلية إلى الموالين لإلمامة عتادا ومس
وتتبع الكاتب ما وص ه بالبراغماتية السعودية في التعامل مع إسرائيلق في فتاوى الشيم عبد العزيز بن باز 

 الاي أجاز مصالحة إسرائيل إاا كان في الك مصلحة للمسلمين.
ا من الرئيس ق وصوال إلى مول ه1001سبتمبر/أيلول  11وفى تحوالت السياسة السعودية بعد أحدا  

زاء الثورة اإليرانية حي  أدرك البلدان أنهما باتا يق ان في صف واحد.  العرالي صدام حسين وا 
حول دور  3/1/1014في هاا السيااق نجد تقريرا نشرته النسخة العبرية لصحي ة جيروزاليم بوست في 

 الس ير السعودي بواشنطن في نسئ العاللات السرية مع تل أبيب.
ر المختص بالشتون االستخبارية ولضايا األمن القومي يوسي ميلمانق وتحد  فيه عن اللقاءات كتب التقري

 السرية التي يعقدها الس ير السعودي عادل الجبير مع لادة المنظمات اليهودية في واشنطن.
الكبيرق وفي هاا الصددق اكر التقرير أن العاللة الوثيقة بين الجبير ولادة تلك المنظمات تعكس التقارب 

الاي حد  متخرا بين إسرائيل والسعوديةق مشيرا إلى أن الك التقارب يتمثل في نقل الرسائل والتنسيا 
 واللقاءات المكث ة بين مستويات تن ياية في كل من تل أبيب والرياض.

الاي  ولد أصبحت تلك اللقاءات بمثابة تقليد مستقر أرساه الس ير السعودي السابا األمير بندر بن سلطانق
 ال يزال على صلة حميمة بقادة المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة.

من المالحظات التي أبداها ميلمان أن الس ير الجبير صار يوجه انتقادات علنية لسياسة الرئيس أوباما في 
وزراء اجتماعاته مع لياديي المنظمات اليهوديةق وأن تلك االنتقادات تلقى ترحيبا من دوائر رئيس ال

اإلسرائيليق خصوصا أنها مما ال تجرت الحكومة اإلسرائيلية على توجيهه نظرا لطابعها الحاد وغير 
 الدبلوماسي.

في هاا الصددق نوه الصح ي الخبير إلى أنه يستشف من أحادي  الس ير السعودي أن الرياض تعتبر أن 
 ي دعم الرئيس األسبا حسني مبارك.الواليات المتحدة "خانتها" بسبب تقاربها مع إيرانق وترددها ف

(4) 
هاه بعض مقدمات وخل يات اإلعصار الاي تلوح ناره في فضاء المنطقة في الولت الراهنق وكلها تشير إلى 
أنها بصدد الدخول في طور جديد تنقلب فيه األولويات وتشيع فيه ال وضى التي تسعى إلى ت كيك العالم 

زالة آثار الربيع الاي أح  د  زلزاال في جنباته.العربي وا 
اا الحظت أن الدول التي ناصبت الربيع العربي العداء منا لحظاته األولى هي ااتها تقود تحوالت المنطقة  وا 

 في الولت الراهنق فإن الك سيعد متشرا يمهد لإلجابة عن الستال: إلى أين نحن ااهبون؟
 نواصل في األسبو  المقبل بإان هللا.
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 00/3/4104، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل"حول يهودّية  .43
 هاني المصري
بدأت القصة منا نشوء الحركة الصهيوني"ة وعقدها العزم على إلامة وطن لومي لليهود في "أرض الميعاد"ق 
أي في فلسطينق على حساب أهلها األصليينق أي الشعب ال لسطيني. وأخات القصة بِّعًدا عملًيا مع أول 

ثم أخات بعًدا خطيًرا عندما صدر "وعد بل ور" في الثاني من شهر تشرين الثاني هجرة يهودي"ة إلى فلسطين. 
ق الاي أعطى فيه من ال يملك إلى من ال يستحا. واكتملت الدائرة عندما أنكرت الحركة 1115من العام 

خت بين أنصارها مقولة )شعب بال أرض ألرض بال شعب(. وحتى  الصهيوني"ة وجود ال لسطينيين ورس"
اعترفت إسرائيل بالشعب ال لسطيني بالرسائل المتبادلة التي تزامنت مع توليع "ات اا أوسلو" في العام  عندما

؛ جاء الك بشكل موارب عن طريا االعتراف بالمنظمة بوص ها ممثاًل للشعب ال لسطيني من دون 1113
 وسالم.االعتراف بحقولهق بينما اعترفت المنظمة بحا إسرائيل في الوجود والعي  بأمن 

ق الاي لسم 171وتواصلت القصة وأخات بعًدا تراجيدًيا عندما أصدرت الجمعي"ة العامة لألمم المتحدة القرار 
من األرضق والدولة العربي"ة التي خصص لها  %11فلسطين بين الدولة اليهودي"ة التي خصص لها تقريًبا 

 لتقسيم على أن تكون دولي"ة.ق بينما خصص البالي لمنطقة القدس التي نص لرار ا%44تقريًبا 
وبالرغم من أن إسرائيل اعتبرت ن سها دولة يهودي"ة وتمثل الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالمق إال أنها 
لم تطرح مطلب االعتراف بها كدولة "يهودي"ة" كشرط ألي ات اا إال أثناء انعقاد متتمر "أنابوليس" في أواخر 

 .1005العام 
ينيين من اعترف بإسرائيل كدولة "يهودي"ة" من خالل توليع "ات الي"ة جنيف" بين هناك من بين ال لسط

ق بينهم أمين سر منظمة التحرير الحاليق الاي يعلن اآلن رفضه 1003إسرائيليين وفلسطينيين في العام 
ليهودي"ة إسرائيل من دون أن يعلن تخل"يه عن هاه االت الي"ة التي نصت على "حا كل من الشعبين 

ل لسطيني واليهودي في دولة"ق وال يغي"ر من بشاعة هاا االعتراف ما جاء بعد الك من عبارة تحدثت عن ا
"عدم اإلجحاف بالحقوا المتساوية لجميع المواطنين في كل من الدولتين". فكما نعرف أن وعد بل ور نص" 

لحقوا المدني"ة والديني"ة التي أيًضا "على ضرورة أن ن هم جلًيا أن لن يِّتتى بعمل من شأنه أن ينتقص من ا
تتمتع بها الطوائف غير اليهودي"ة المقيمة في فلسطين"ق ورأينا كيف أن هاه الجملة لم تساعدق بل غطت 
على التال  ال لسطينيين وتشريدهم وارتكاب المجازر بحقهم. فعندما يصبح أصحاب البالد دخالء تتم 

 الباب الستباحتهم. المطالبة بعدم اإلجحاف بحقهمق فهاا يعني فتح
هناك من يدعو من ال لسطينيين سًرا إلى با البحصة من خالل إرسال رسائل إلى الرئيس تطالبه باالعتراف 

والحمد هلل أنه ليس مقرًبا من الرئيس  –بإسرائيل كدولة "يهودي"ة"ق أو التوصل إلى حل وسطق وبعضهم تولع 
ئيل كدولة يهودي"ة وفًقا لما جاء في خارطة الطريا التي تنص أن يتم االعتراف ال لسطيني بإسرا –هاه األيام 

 على أن الحل يجب أن يتضمن إلامة دولتين: واحدة يهودي"ةق وأخرى فلسطيني"ة.
ومنهم من أخا يدعو علًنا إلى عدم الرفض التلقائي لاللتراح باالعتراف بيهودي"ة إسرائيلق والقيام لبل الك 

وتوضيح تبعاتها )وكأن هاا ليس واضًحا(ق وهل هناك أي غطاء لانوني لها؟ ب هم ت سير الدولة اليهودي"ة 
وهل يعني اعتراف ال لسطينيين بالدولة اليهودي"ة أنه ال يحا العي  فيها سوى لليهود؟ق أو عدم رفض 

نما مطالبة اليهود بت سير مااا يقصدون منه بالضبط.  المطلب اإلسرائيلي بهاا الشأنق وا 
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ينيين الاين يحدثون تصدعات في مولف اإلجما  ال لسطيني إزاء االعتراف بيهودي"ة مثل هتالء ال لسط
 إسرائيل يراهنون على أنهم عن هاا الطريا يلقون الكرة في الملعب اإلسرائيليق ويحرجون اليهود.

ت سير حجة هتالء تنازالت القيادة ال لسطيني"ةق خاصة بالنسبة لقضي"ة الالجئينق وأن اليهود مختل ون على 
هاا المطلبق وعلى أن إسرائيل دولة ديمقراطي"ة ويهودي"ة أو يهودي"ة وديمولراطي"ةق ومولع ال لسطينيين في هاة 
الدولةق وهل يتم العمل على تهجيرهم طوًعا أو لسًرا بالقوةق أو عن طريا تضمين االت اا القادم تبادل 

خطة كيريق أو القبول بوجودهم كعبيد  السكان واألراضي الاي ي ضله ليبرمان ووضعه شرًطا لقبول
 ومواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثةق أو اعتبارهم أللي"ة يِّمَنحون حقوًلا متساوي"ة في دولة لكل مواطنيها.

إاا ألدمت القيادة ال لسطيني"ة على االعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي أينما كانق مثلما تطالب 
مقابل ليام الدولة ال لسطيني"ةق التي إاا أليمت نتيجة لما تسمى "عملي"ة السالم" الجارية  الحكومة اإلسرائيلي"ةق

حالًيا ستقوم على جزء من الض ة ومن دون معظم القدسق ولن تستطيع استيعاب إال جزء من الشعب 
يل"ق وحررها ال لسطيني؛ فإنها تتبنى الرواية الصهيوني"ة للصرا ق التي تستند إلى أن فلسطين هي "إسرائ

اليهود إللامة دولتهم الموعودة لهم إللامة هيكل سليمان الثال ق وهاا يعني أن الضحي"ة ال لسطيني"ة تعطي 
الشرعي"ة للجالد الاي لن يعوضه ولن يك يه اعتراف العالم كله الاي ال يعادل اعتراف الشعب ال لسطيني به؛ 

 اف ال لسطيني بإسرائيل كدولة "يهودي"ة".لالك تعطي حكومة نتنياهو كل هاا االهتمام لالعتر 
كما ال تقتصر خطورة هاا االعتراف على تزييف الماضيق وما يعنيه الك من إلرار ال لسطيني بأنه كان 
نما في كونه ي تح الطريا واسًعا إلسقاط حا الالجئين في العودةق وحا الشعب  على خطأ منا البدايةق وا 

ا ومتساويا مع من اغتصب أرضهق كما ي تح الطريا الستمرار نظام ال لسطيني في الداخل أن يعي  حرً 
التمييز وال صل العنصري ولطرد من تبقى من فلسطينيينق بعد أن تكون ليادتهم لد اعترفت بأنهم غرباء 

 وغزاة ومحتلين وجاء اليهود لتحرير أرضهم منهم.
ني االستيطاني ال يزال م توًحا ولم يغلاق ما يجعل الكالم السابا منطقيًّا أن المشرو  االستعماري الصهيو 

بل اتجهق خصوًصا في السنوات األخيرةق نحو المزيد من التطرف وعدم االستعداد للمساومة لعقد أي تسوية 
تحقا الحد األدنى من الحقوا ال لسطيني"ة. وال يغير مما سبا التران االعتراف بإسرائيل كدولة "يهودي"ة" 

ق أو إضافة عبارة "لكل مواطنيها"ق أو إلرار لانون أساسي يح ظ حقوا المواطنين بالقول "مع عدم اإلجحاف"
في إسرائيلق ألنها عبارات تستهدف منح الشرعي"ة للجرائم السابقةق وفتح الطريا لجرائم الحقة. فإسرائيل 

دولة اليهودي"ة تجسيد لمشرو  استعماري استيطاني عنصريق واالتجاه المركزي فيها يعطي ت سيًرا للمطالبة بال
يواصل ويعما هاا المشرو ق بحي  ال معنى ألي جمل أو أي محاولة للتااكي من خالل اللعب بملعب 
الحركة الصهيوني"ة وتصور إمكاني"ة إحراجها عن هاا الطريا. فالمطلوب أواًل هزيمة وت كيك المشرو  

 االستعماريق وبعد الك يمكن االعتراف بالحقوا المتساوي"ة للشعبين.
أما التعلا بأايال أن لرار التقسيم نص على ليام دولة "يهودي"ة"ق فالرد عليه يكون: أن القرار كان يتحد  

ألف  417عن اليهود في فلسطين وليس دولة لليهود أينما كانواق كما أن الدولة اليهودي"ة كانت ستضم 
آالف يهوديق بينما  10ي وألف عرب 511ألف عربيق بينما كانت ستضم الدولة العربي"ة  405يهودي و

آالف عربي. فمن يتحد  عن  101ألف يهودي مقابل  100القدس وضواحيها ستضم وفا لرار التقسيم 
 لرار التقسيم عليه أن يأخاه كله وليس أن ينتقي جزًءا منه.

الرئيس وما له داللة في هاا السياا أن نص االعتراف األميركي بإسرائيل كان يتضمن كلمة "يهودي"ة"ق فقام 
األمريكي حينااك هاري ترومان بشطبها بخط يده واستبدالها بكلمة إسرائيلق ما يدل على أن مسألة 



 
 

 

 

 
           37ص                                    3033العدد:     11/3/4104 الثالثاء التاريخ:

االعتراف بإسرائيل كدولة يهودي"ة كانت مرفوضة حتى من ألرب حل ائهاق على عكس ما يمارسه الرئيس 
رائيل دولة "يهودي"ة"ق مخالً ا األميركي الحالي باراك أوباما الاي يدعم المطلب اإلسرائيلي باالعتراف بإس

 الدستور األمريكي والقيم الديمقراطي"ة التي من الم ترض أنها ترفض العنصري"ة والتمييز على أساس الدين.
إن تكرار الحدي  من لبل الرئيس أبو مازن عن استطاعة إسرائيل أن تسمي ن سها كدولة "يهودي"ة" أو كما 

رفوا بها على هاا األساس إاا اعترفت بها الجامعة العربي"ة أو األمم تشاءق وأن ال لسطينيين يمكن أن يعت
المتحدةق والموافقة على حل مت ا عليه لقضي"ة الالجئين وتخييرهم الشكلي في خياراتق من ضمنها خيار 

زن العودة إلى ديارهم "إاا وافقت إسرائيل"؛ يتنالض مع التأكيدات ال لسطيني"ة المستمرة التي يكررها أبو ما
بعدم االعتراف بيهودي"ة إسرائيلق فمثل هاه القضي"ة ستبقى مرفوضة من ال لسطينيين حتى لو اعترف العالم 
كله بهاق ومثل هاه الموالف تشجع من يريدون كسر المولف ال لسطيني الرافض لتبني الرواية الصهيوني"ة 

 للصرا .
00/3/4104، األيام، رام هللا  

 
 
 
 

 لمصلحة األمنيةاالتفاق وا بينالمسافة  .44
 يورام إتنغر
إن الرئيس اوباما على يقين من أن الساحتين الدولية وااللليمية مهيأتين للسالم اآلنق وهو يضغط على 

 ’.لم يكن اآلن فمتى؟! إاا‘بنيامين نتنياهو لائال: 
آاار  3ي ق حارت فألوباماق وهي صحي ة تعتبر متيدة تقليدية ’واشنطن بوست‘لكن مقالة أسرة التحرير في 

سياسته الخارجية تقوم على فانتازيا. فالرئيس اوباما يدير سياسة خارجية تقوم على مطامحه أكثر ‘بقولها إن 
 …الحروب والعنف في تراجع’ كأن‘من أن تقوم على الوالعق وعلى عالم 

… حد والعشرينمالئم للقرن التاسع عشر ال للقرن الوا ألوكرانياويزعم وزير الخارجية كيري أن غزو روسيا 
ويتس نا أن بوتين لم يتلا ماكرة كيري عن اساليب السلوك في القرن الواحد والعشرينق وكالك ايضا رئيس 

واالسد ايضا يقوم … الصين الاي يظهر العدوان على اليابان وعلى دول ضعي ة في جنوب شرا آسيا
 …’.بحرب من حروب القرن العشرين لمواطنيه

مي العربي الاي ال صلة له بالشأن ال لسطيني هو ربيع يبشر بالتحول الى يعتقد اوباما أن التسونا
الديمقراطية والسالم. وهو يضغط على اسرائيل من اجل تنازالت خطيرة برغم أن العالم والشرا االوسط 
يتميزان بنكوص الديمقراطية والسالم. والشرا االوسط بخالف ماهب الربيع العربي أكثر هياجا ولسوة 

وعدم تسامح وانقساما وعدم استقرار وخيانة وعن ا. ويضغط اوباما  ألمريكاا وتطرفا اسالميا وعداءا وطغيان
على اسرائيل للتوليع على ات اا في منطقة لم تجرب لط سالما عاما بين العرب؛ منطقة تتميز بات الات 

بين الديمقراطيات الغربية مولعة في الجليد ال منقوشة في الصخر؛ منطقة يلمع نجمها في الحرب الثقافية 
 ونظم االرهاب.

برغم أن ارت ا  مستوى ال وضى يوجب ارت ا  مستوى االمن والحار وال سيما في دولة تحاصرها المنطقة 
األعنف في العالم يتولع اوباما أن ترفع اسرائيل سقف األمل والثقة وتخ ض سقف األمن والحار. وهو يدعو 
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في يهودا والسامرة التي تشرف على القدس وتل ابيب ومطار بن غوريون  الى انسحاب من السالسل الجبلية
 بالمئة من سكان اسرائيل وبناها التحتية. 70وعلى 

بل إنه يتولع أن تتبنى اسرائيل ترتيبات امنية صاغها جنراالت امريكيون فشلوا في العراا وافغانستان. 
يراننا وعلى ضمانات دولية تبدو عورتها كل يومق وي ترض أن تقيم اسرائيل أمنها على االرادة الطيبة لج

 ويِّطلب اليها أن تضعف لدرتها على الرد  في فترة تِّبرز حيويتها وأن تتحول من كنز استراتيجي الى عبء.
ويِّطلب الى اسرائيل أن تقبل تقديرات متسسة الخارجية واألمن االمريكية التي يسوغ أداتها انتقاد صحي ة 

؛ وافراط في تقدير القوة العربية واستخ اف بالقوة 1147معارضة انشاء الدولة في  ومنه’ واشنطن بوست‘
اليهودية؛ ومحاولة استمالة رئيس مصر عبد الناصر؛ وخيانة الشاه االيراني والمساعدة في تولي الخميني 

وجعل للحكم؛ وعقاب اسرائيل على لص ها الم اعل الاري في العراا والتعاون الوثيا مع صدام حسين؛ 
عرفات زائرا دائما للبيت االبيض؛ والمساعدة في استيالء حماس على غزة؛ وتعريف حافظ وبشار االسد 
بأنهما زعيما سالم واصالح؛ والتخلي عن مبارك وتشجيع االخوان المسلمين؛ وتحويل ايران الممكن من 

 غير الك.تهديد تكتيكي متحكم فيه الى تهديد استراتيجي واري رهيب غير متحكم فيهق و 
توجب على اسرائيل وعلى الواليات المتحدة االمتنا  عن سياسة تستعبد ’ لم يكن اآلن فمتى؟! إاا‘إن مقولة 

تقديرات الوالع المركب المخيب لآلمال الاي يوجب تصميما بعيد المدى لتقديرات تبسيطية تسعى الى السالم 
 اآلن بكل ثمن لكنها تهديد فتاك لدعائم األمن.

 01/3/4104ا نظرة علي
 00/3/4104، القدس العربي، لندن
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