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 نفق تهريب إلى غزة 0731تدمير  الجيش المصري يعلن

 ب السيسي" تراجعت "بعد انقال "إسرائيل"عاموس جلعاد: معجزة.. كراهية 

 مسرررتوطنات تقصررر  "سررررايا القررردس"
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إذا اسرتمر  سرايا القدس" تقص  مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطا  غزة بالصواريت وتهدسد بتوسريع الرردس " .1
 العدوان 
أعلنيت سيرايا القيدس اليذرا  ، زيزة أي مين زيزةيو بي  ، عن وكالة 13/3/9112، القدس العربي، لندنذكرت 

المسلح لحركة الجهاد اإلسالم  ف  فلسطين، مساء األربعياء، صفيت تجمعيات إسيراةيلية محاذيية لقطيا  زيزة 
 زة مهددة برد صوي.برشقات من الفواريخ، فيما شنت إسراةيل عدة زارات على ز

فييي  بييييان تلقيييت يونايتيييد بيييرس انترناشيييونال نسيييخة منيييس، إنهيييا صفييي ت التجمعيييات اإلسيييراةيلية ” السيييرايا“وصاليييت 
 فاروخا وذلك على عدة رشقات. 00المحاذية بأكثر من 
يييييأت  فيييي  سيييييا  الييييرد األوليييي  علييييى جييييراة  العييييدو “، معتبييييرا  أن ذلييييك ”العملييييية مسييييتمرة“وأضييييات البيييييان أن 

ون  في  الضيي ة المحتلية وصطيا  زييزة والتي  كييان اخرهيا ازتييال ثالثيية مين مجاهيدي سييرايا القيدس شيير  الفيهي
 ."خان يونس أمس

نيير “فيواريخ، ومسيتوطنة  9بيي ” سيعد“فاروخا، وكيوبتس  33بي ” سديروت“صف ت بلدة ” السرايا“وذكر أن 
فيييواريخ،  6بيييي ” ك يييار عيييزا“فيييواريخ، ومسيييتوطنة  4بيييي العسيييكري ” فيييوفا“فيييواريخ، وموصييي   4بيييي ” اسيييح 

 فواريخ. 6بي العسكري ” زيكي “فواريخ، وموص   6بي ” م لسي “وكيبوتس 
صذي ة على تجمعات إسراةيلية، ما تسيب  بصفيابة إسيراةيلية، فيميا تمكنيت من ومية  43وأعلنت إسراةيل سقوط 

 طا  ززة.من ص” إسراةيل“فواريخ من الت  أطلقت على جنو   1من اعتراض ” القبة الحديدية“
 وصالت اإلذاعة اإلسراةيلية إن من ومة القبة الحديدية اعترضت عدة صذاةت أطلقت باتجاه مدينة اشكيلون.

األميييين العيييا  لحركييية "الجهييياد وبييييروت، أن طهيييران ، مييين 13/3/9112وكالرررة سرررما اإلخباريرررة، وأضيييافت 
نية وصعت على ات يا  وصيت إطيال  المقاومة ال لسطي أن أكد اإلسالم " ف  فلسطين د. رمضان عبد هللا شلح

 اإلسيراةيليةوصال شلح ف  تفريحات لس بعد صفت سيرايا القيدس لعشيرات البليدات  استسال .وليس على  نار،
 العدو.المقاومة ست هر صدراتها الفاروخية ف  وجس  إن إسراةيلجنو  
رد  أن  أكبيير موضييحا جيياهزة للييرد علييى أي اعتييداء بمييد  أبعييد وحجيي ةال لسييطينيالمقاوميية  أنشييلح  وأضييات

 وصيييان ل شيييلح المقاومييية ال لسيييطينية هيييو رد فيييتير مقابيييل التجييياوزات التييي  ي تحفيييى للكييييان الفيييهيون .
 ه  رد على هجمات الكيان الفهيون . فواريخنا
"سييييرايا القييييدس" أفييييدرت بيانييييا  أعلنييييت فيييييس مسيييي وليتها عيييين ، أن 13/3/9112السررررفير، بيررررروت، ونشييييرت 

و الفييهيون  بعشييرات القييذاةت والفييواريخ ردا علييى العييدوان المسييتمر ضييد شييعبنا "اسييتهدات متتبفييبات العييد
المجاهييد فيي  القييدس والضيي ة التربييية وصطييا  زييزة"، مضييي ة "تمكنييت مجموعييات سييرايا القييدس المنتشييرة علييى 
طول خط المواجهة من صفت بلدات وكيبوتزات العدو التالية: سديروت ي ناحيل عيوز ي نيير اسيح  ي فيوفا ي 

ومحلي  الفين  وصذي ية  300فياروخا مين طيراز  310بيي ز سعد ي ك يار عيزا ي م لسيي  ي زكيي  ي نتي يوت، كيبوت
 هاون".

وأكييد البيييان علييى أنل العملييية "تييأت  فيي  إطييار الييرد علييى العييدوان الفييهيون  المتوافييل ضييد أهلنييا فيي  القييدس 
نييياء شييعبنا فييي  الضييي ة التربيييية ، والتيي  كيييان اخرهيييا جريمييية ازتيييال أربعييية مييين أبوصطيييا  زيييزةوالضيي ة التربيييية 

المحتليية يفيي  األيييا  الماضيييةم وثالثيية ميين مجاهييدي سييرايا القييدس شيير  خييان يييونس يأمييس األولم" هيي  عبييد 
سماعيل أبو جودة، يفتا  بأن الرد "سيكون بحج  الخروصات الفيهيونية في   الشاف  معمر وشاهر أبو شن  وا 

 حال استمرارها".
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تاةيي  المقاوميية الوطنييية ي الجنيياي العسييكري للجبهيية الديموصراطييية لتحرييير كييذلك، وفيي  وصييت يحيي ، أعلنييت "ك
على موص  فوفا بايشتراك م  كتاة  شهداء األصفى  300فلسطين" مس وليتها عن "إطال  ثالثة فواريخ 

 مجموعات الشهيد أيمن جودة".
أن "الجهياد أعلين شيها  المتحدث باس  "الجهاد" ف  ززة داود ، أن 13/3/9112األخبار، بيروت، وجاء ف  

ليي  يكيين معنيييا  بالتفييعيد، لكيين إسييراةيل ارتكبييت انتهاكييات كبيييرة... إلييى حييين وفييلت هييذه اينتهاكييات إلييى 
مستو  تنفل إسراةيل من البند الذي يلزمهيا بعيد  العيودة إليى سياسية ايزتييايت". وأضيات: "كيان يجي  أن 

ة ايزتيايت، فصنها ستقابل برد فلسطين  صوي"، معتبرا  تفل رسالة م ادها أن إسراةيل إذا ما استمرت بسياسي
 أن إسراةيل "ه  من تقوض التهدةة اآلن".

أطلقييت اسيي  "كسيير الفييمت" علييى  "سييرايا القييدس"، ميين زييزة، أن 19/3/9112قرردس برررس، وأوردت وكاليية 
التربي  ردا عليى  م تجاه منطقية النقي 1|31العملية الت  تقو  بها بصطال  عشرات الفواريخ مساء األربعاء ي

 الثالثاء والعدوان المتوافل على الض ة التربية وززة. أمسازتيال ثالثة من عافرها 
وصييال النيياط  باسيي  سييرايا القييدس "أبييو أحمييد" "إن عملييية كسيير الفييمت الجهادييية تييأت  فيي  سيييا  الييرد علييى 

أن "عملييية كسيير الفييمت العييدوان الفييهيون  المتوافييل بحيي  شييعبنا المجاهييد فيي  الضيي ة وزييزة"، مشييير ا إلييى 
جيياءت بعييد سلسييلة طويلييية ميين الخروصييات الفيييهيونية للتهدةيية المبرميية ميي  المقاومييية ال لسييطينية فيي  نيييوفمبر 

   عق  معركة السماء الزرصاء".1031
وشدد ف  تفريح نشره الموصي  الرسيم  للسيرايا عليى شيبكة اينترنيت، عليى أن "سيرايا القيدس ملتزمية بالتهدةية 

فاروخ وصذي ية مسيتمرة  310من  أكثر إطال وأن عملية كسر الفمت الت  شملت  ،لعدو بهابمقدار التزا  ا
 حتى اآلن".

وأنهيا جياهزة لتقيدي   الفيهيون ،وأكد "أبو أحمد" على أن السرايا "ستوس  نطا  الرد ف  حيال اسيتمر العيدوان 
ا خطية مسيبقة لليرد عليى التضحيات ف  سبيل هللا مهما كلت ذلك من ثمن .. ونحن في  سيرايا القيدس وضيعن

 العدوان وكنا ننت ر اللح ة المناسبة لتن يذها وسنعلن عن ت افيل أكثر فيما بعد"، على حد تعبيره.
شيياركت عييدد ميين ففيياةل المقاوميية ال لسييطينية فيي  زييزة "سييرايا القييدس"، فيي  صفييت أهييدات إسييراةيلية محيطيية 

عيدوان اإلسيراةيل  ضيد الشيع  ال لسيطين ، واليذي بقطا  ززة بعدد من الفواريخ والقذاةت، وذلك رد ا على ال
 كان اخرها استشهاد ثالثة من "سرايا القدس" أمس الثالثاء.

أعلنييت "كتاةيي  المقاوميية الوطنييية"، الجنيياي العسييكري للجبهيية الديمقراطييية، و"كتاةيي  أبييو عليي  مفييط  "  فقييد
" مسيياء 300فييواريخ ميين طييراز " الييذرا  العسييكري للجبهيية الشييعبية مسيي وليتهما المشييتركة عيين إطييال  أربعيية

 شر  مدينة رفح جنو  صطا  ززة. اإلسراةيل م تجاه موص  إسناد "فوفا" 1|31األربعاء ي
وصالييت الكتاةيي  فيي  بيييان مشييترك: "يييأت  هييذا القفييت ردا  علييى القفييت الفييهيون  علييى صطييا  زييزة وعلييى 

 موافلة ايحتالل الفهيون  العدوان على أبناء شعبنا األعزل".
لواء نضال العامودي"، المحسوبة على حركة "فيتح" مسي وليتها  -األصفى نبها؛ أعلنت "كتاة  شهداء من جا

م عن استهدات مستوطنات "ناي العوز" و"ك ار عزا" شير  مدينية زيزة و"سييدروت" في  1|31مساء األربعاء ي
 بعدد من الفواريخ. 3941ال لسطينية المحتلة عا   األراض النق  الترب  داخل 

مين  األربعياءدت الكتاة  في  عيدة بالزيات عسيكرية لهيا أن الوحيدة الفياروخية التابعية لهيا تمكنيت مسياء وأك
، مشيييرا إلييى انهييا صفيي ت مسييتوطنة "سيييدروت" 300صفييت مسييتوطنة "نيياي العييوز" بثالثيية فييواريخ ميين نييو  

 النو .بستة فواريخ من ن س النو  على دفعتين، ومستوطنة "ك ار عزا" بثالثة فواريخ من ن س 
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وأعلنييت الكتاةيي  حاليية الن ييير العييا  علييى فييعيد أرض الييوطن وصفييت مواصيي  ايحييتالل وجنييوده أينمييا وجييدو. 
وصاليييت: "إن التفيييعيد الفيييهيون  سييييقابل بتفيييعيد أكبييير وسيييتكون ردود مجاهيييدينا مربكييية لعيييدونا الفيييهيون  

 وجيشس المجر ".
 

 ينفيدحالن و  خرين..آ وستةصالح شحادة وراء محاولة اغتيال متورط بقتل عرفات وهو  دحالن عباس: .2
رةيس السلطة ال لسطينية محمود أن  12/3/2112(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا ذكرت

عباس صال أما  أعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري لحركة فتح إن القيادي الساب  ف  الحركة محمد 
 يد فالي شحادة األولى.دحالن متورط ف  محاولة ازتيال الشه

وصال إن عزا  األحمد يشهد على حادثة حين جاء دحالن وصال: "إن فالي شحادة سينته  خالل دصاة  
يإبن الكل م .. زادر البيت صبل دصيقتين من  وفجأة سم  فوت ان جار ضخ  فذه  للخارج وعاد وصال: ن د

 استهدافس".
"دحالن كما تعرفون حق  معس الطي  عبد الرحي ، وحك  وأشار إلى سب  طرد دحالن من حركة فتح وصال: 

 بلعاوي، والسب  ما جر  ف  ززة، وكانت نتيجة التحقي  طرده من عملس كمستشار لألمن القوم ".
والسب  الثابت ف  التحقي  أنس كان مت اهما م  حماس، على أن يعملوا معا، وكان الوسيط بينهما ابن نزار 

بشهر بعثوا يحماسم رسالة لس، وصالوا لسنا بحاجة لك، اخرج أنت وجماعتك ونحن ريان، ولكن صبل اينقال  
 نتدبر األمر، فخرج هو وجماعتس، وحدث اينقال .

واته  عباس دحالن بتن يذ سلسلة ازتيايت وصال: "عندما أجر  التحقي  عزا  األحمد وأنهاه كانت النتيجة أن 
بو شعبان وأسعد الف طاوي صتال ونحن بالخارج وكل إخواننا ف  صتلوا بصيعاز من دحالن وه  محمد أ 6هناك 

 تونس وه  من القطا  يعرفون هذه القفة". 
وتاب  "وكادت تكون فتنة بين أبناء القطا  احتواها أبو عمار وصال ي نريد فتنة ف  تونس ث  بعد ذلك صتل 

 شرط ".  كل من هشا  مك ، وخليل الزبن ونعي  أبو سيت وخالد محمود شحدة وهو
وأضات عباس: "دحالن طرد من فتح وطرد من اللجنة المركزية وانتهى أمره وأنا صلت لكل الناس إنس طرد 

 انتهى.. ي وساطة وي زيرها..  دحالن لن يعود إلى فتح وهو مطرود".
يس، لماذا صتل هشا  مك ؟ كان لسانس طويال ويتكل  كثيرا، مك  كان يقول على المكشوت، الثالوث الجواس

 أنا سمعتس عشرين مرة. من ه ؟ خالد إسال ، ومحمد دحالن، وحسن عف ور.
صتل مك ، وهناك تحقي  موجود وموث ، خليل الزبن من أصر  المقربين لياسر عرفات، صتل ف  الوصت الذي 
كانت تخرج فيس م اهرات ضد ياسر عرفات، ومقايت ف  الفحت ضد ياسر عرفات، وتهديد لياسر 

 عرفات.
ف  فحي ة البيان اإلماراتية، يقول دحالن إن مهمة عرفات انتهت وي بد من  4004ينيسانم  4ر ف  شه

، 4004-7-91وهذا ف   '،جيل جديد، أيضا س يان أبو زايدة صال ن س الكال  'أبو عمار ل  يعد رمزا
 اح  وا التواريخ.

ديختر وعاموس جلعاد، األول  :، اف نفايستالس صال ف  إحد  الفحت إن لدحالن عالصات وثيقة م  اثني
 .4004-8-8يريد استعمال القوة م  ال لسطينيين، هذا ف  

ف  الشر  األوسط، دحالن يقول 'إذا ل  يجر إفالحات فصننا سنستأنت الم اهرات  4004-7-19وف  
 وايحتجاجات للمطالبة بمكافحة ال ساد، وسنكتل فتح لو كل نا ذلك رصابنا.
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سنة، ويطل   77األوسط أيضا، دحالن ينتهز فرفة وفول أبو عمار إلى ف  الشر   4004-8-6وف  
 من أبو عل  شاهين مفالحة ياسر عرفات.

إذن كانت م اهرات ومطالبات باإلفالي وتفريحات علنية بأن أبو عمار انتهت مدتس ويج  أن ينته ، 
 ول  يعد يفلح، وي بد من جيل جديد.

، طلبس عمر سليمان، وصال لس بالحرت الواحد، لو دعاك 4004سأسرد صففا أخر ، جبريل الرجو  ف  
 دحالن إياك أن تشر  عنده فنجان صهوة، إياك.

بعدها عقدت لقاءات بين خالد إسال  ومحمد دحالن، ومروان البرزوث ، ودحالن يقول له : نريد أن نت   
ايصترا . جبريل اختلت من هو الرةيس القاد ، فقال لس مروان: إذا فار ما فار، نحن نلتز  بفندو  

معهما ألسبا  أخر ، وكانت النتيجة أن مقر األمن الوصاة  نست، ومروان البرزوث  دخل السجن، وأنا 
أصول إضافة إلى ذلك، صالوا لتوفي  يالطيراويم زادر البلد، ومن أبلتس بذلك هو دحالن، وحادث ضر  مقر 

 وصال لس: المطع  راي، مطع  فاحبك انتهى.جبريل، كان خالد إسال  ف  المفعد م  سمير فبيحات، 
، س ال سألتس لتوفي  وأعيده اآلن، من صتل ياسر عرفات؟ هذه 4004و 4001و 4004كل هذا الكال  ف  

نما شواهد تستح  الن ر إليها، خافة أننا حاةرون من الذي أوفل الس  لعرفات.  ليست إثباتات، وا 
ي أعرت من كان حاضرا ايعتذار، أ ن عزا  ياألحمدم، جاء م اهرات علنية، ث  تأت  مرحلة ايعتذار، و 

وصبلل يده، من أجل أن يخ   شيةا، ولكن األحداث الت  جرت كلها شواهد. م اهرات ف  ززة ضد ياسر 
عرفات لماذا؟ وما معنى ذلك؟ ث  حديث للفحت بأن الرجل يعرفاتم انتهى، وي بد من جيل جديد، ول  

 يعد رمزا ول  يعد كذا.
فة أخر  ي نريد الحديث عنها اآلن، بعض السلوكيات ف  كام  دي يد هناك كثير أحياء، نبيل شعث، ص

فاة  عريقات، نبيل أبو ردينة، أبو عالء، كله ، صبل الذها  بأسبوعين جاءنا األميركان وصالوا: هيا 
حضير؟ فأجابه : سنأخذك  إلى كام  دي يد، فقال له  أبو عمار: دعونا نحضر أن سنا، فقالوا: أي ت

وفد إلى السويد، وجر  ما جر  بينه ، وجاءوا إلى كام  دي يد،  للتحضير. توجسنت اوض، فقالوا ي ضرورة 
وبالطري  بدأوا بصصنا  فاة  عريقات: أنت رجل وطن  أ  ي؟ فقال طبعا وطن ، فقالوا يج  أن تمش  

بالمةة من  10  يفلون بالساحة فقط، ونعطيك  معنا. القدس نعط  فيها بيتا ألبو عمار، رمزيا، واليهود فو 
محطات إنذار مبكر على  1محطات على نهر األردن داةمة إلى األبد، و 7األرض، على أن يكون هناك 

 التالل، والالجةين انسوا موضوعه  كليا.
إلى عندما كنا ف  كام  دي يد، تفوروا المن ر، أبو عمار أعطوه فيال ف  الوسط، وأنا أصمت ف  مبنى 

جانبس، على ناحية اليمين األميركان واإلسراةيليون والثالثة: محمد دحالن وخالد اسال  وحسن عف ور، 
 والجهة الثانية الوفد ال لسطين ، فاة ، ونبيل، ونبيل، وعبد ربس، وأكر  هنية.

سال  أصول لك : ل  نلت  معه  مرة واحدة، وكان األميركان واإلسراةيليين يأتون باألفكار، وه  يد حالن وا 
 وعف ورم يقنعون أبو عمار بالليل: إن ل  نقبل بما عرض علينا سنخسر.

وف  موضو  اخر، أشار الرةيس عباس إلى أن دحالن صال: ي نريد تسلي  فندو  ايستثمار كلس، دعنا 
لمبلغ مليون، لماذا نسلل  كل المبلغ ألبو عمار. وصلت يالرةيسم: كيت ي تسل  كامل ا 400إلى  970نبق  

ولماذا؟ م  األست هذه ثترة لدينا ألن أبو عمار كان يث  بخالد سال  وي يعرت ماذا يدخل للفندو  وماذا 
يخرج منس، وي أدري ما ه  المبالغ الت  احت  وا بها، إضافة للحفمة والمعابر والشركات، هذه شركات 

 والبنوك اإلسراةيلية كلها مثبتة لدينا ف  وثاة .
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ال الرةيس عباس: 'أنا أعرت السيس ، هو بطل من أبطال مفر، ومن أبطال األمة وبخفوص مفر، ص
 العربية، وهذا ي أحد ينكره عليس وما صا  بس معجزة'

القيادي الم فول من حركة فتح محمد  أن 13/3/2112، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(وأضافت، 
أما  المجلس الثوري، بأنس "نموذج متكامل من الخطا  الذي ألقاه الرةيس محمود عباس  دحالن، اعتبر

 الكذ  والتضليل، ونموذجا  للتباء والجهل بالواص  واألحداث ال لسطينية". كما صال.
وتعهد دحالن بكشت ت افيل ازتيال الرةيس الراحل ياسر عرفات. وصال: "وعد من  ان اكشت أكاذي  

واألخطر ف  تاريخنا الحديث، وهو صضية  خطا  عباس من األلت الى الياء، وخافة الموضو  األه 
ابو عمار لق  كرزاي فلسطين على عباس، ولماذا استشاط  أطل ازتيال الزعي  الراحل ابو عمار، ولماذا 

 عباس زضبا  ف  خطابس عن مفالحت  م  الراحل الع ي ".
س  وعد  اينجرار والرد وصال دحالن ف  رٍد نشره على حسابس ف  "ال يسبوك"، الليلة، "انن  صررت النأي بن 

على ت اهات واكاذي  محمود عباس، إي أنن  أجد ن س  ملزما بالرد على ما جاء على لسانس فيما يتعل  
بقضية ازتيال الشهيد فالي شحاده، لما تحملس من خطورة بالتة ف  هذه اللح ات العفيبة الت  يتعرض 

 فيها شعبنا ف  صطا  ززة الحبي  لعدوان  ال  وزاش ".
وأضات دحالن ف  معرض تعقيبس على اتها  عباس لس بالوصوت وراء ازتيال شحادة: "إن إثارة هذه القضية 
بهذه ال جاجة والحقارة وف  هذا الوصت بالذات يستهدت بالدرجة ايولى وحدة ولحمة شعبنا ف  مواجهة هذا 

 العدوان التاش ".
 هر صل  حكايات وتواريخ وطريقة استشهاد أبطالس  وتاب  صاةال : "ما ي يعرفس عباس بأن شعبنا يح   عن

ومن بينه  الشهيد فالي شحادة رحمس هللا والذي ازتيل بقفت إسراةيل  كان هو ايول واألخير، وليس 
 بصمكان احد ان ينسى ذلك اي اذا كان دجاي وكذابا مثل عباس". على حد تعبيره.

ادة ولضمان صتلس دمرت حيا بأكملس وأبادت كل من كان ف  استهدافها للشهيد فالي شح في"إسراةيل"وأردت 
ف  ذلك الح  من أط ال ونساء ورجال، ول  يحدث ان صفت الشهيد فالي صبل تلك الجريمة اإلسراةيلية، 
والس ال هنا كيت اختر  عباس كذبة نجاة الشهيد فالي شحادة من القفت، ولماذا يكذ  بتلك الوصاحة 

 عدت إلبالزس بنجاة الشهيد فالي من الضربة؟". بأن  أبلتتس صبل الضربة، ث 
نما كان متواجدا  ف  بيتس  وأشار دحالن إلى أنس يو  ازتيال شحادة ل  يكن بفحبة عباس أو عزا  األحمد، وا 

 وبضيافتس "ميتيل موراتينوس" ممثل ايتحاد األورب  والدكتور س يان ابو زايدة.
 

 بالقضاء في غزة يهدد عباس األسبقمدير جهاز األمن  .3
صال المدير الساب  لجهاز األمن الوصاة  ف  ززة يوست عيسى" إن ما ورد على لسان الرةيس : مدريد

"عباس" خالل كلمتس أما  المجلس الثوري لحركة فتح، كان جملة من األكاذي  وايفتراءات الرخيفة، ومن 
، لمساعدة ايحتالل ف  4008زة عا  ضمنها اتهامس ل  بالتواجد ف  سيناء أثناء العدوان اإلسراةيل  على ز

صفت مواص  حركة حماس، مستندا كما ادعى إلى معلومات نقلها السياس  اللبنان  "وليد جنبالط" للمس ول 
 ال لسطين  "عزا  األحمد".

وأكد "يوست عيسى" بأنس كان ف  مدينة را  هللا حينها، ول  يتادرها إي بعد فترة طويلة متوجها إلى إسبانيا 
 مال دراستس، مشيرا إلى أن "عباس" يعل  ذلك وكافة المس ولين ال لسطينيين.إلك
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وهدد عيسى باللجوء إلى القضاء ال لسطين  لرف  دعو  ضد الرةيس بسب  اصترافس جريمة القذت م  سب  
اإلفرار، م كدا مضيس ف  هذا الطري  وفوي للقضاء الدول ، إن عجز القضاء ال لسطين  عن إثبات 

 واستقاللس.مهنيتس 
 13/3/2112وكالة سما االخبارية، 

 
 وثيقة تنتهك مرجعية عملية السالم لن نقبل أي تمديد للمفاوضات ونرفض أيس  منظمة التحرير: .2

، ف  را  هللا "رفضها الحاز  ألية أمسرا  هللا: عشية أكدت اللجنة التن يذية لمن مة التحرير ال لسطينية، 
 ملية السال ، الت  تتمثل ف  صرارات الشرعية الدولية ومبادرة السال  العربية".وثيقة تتضمن انتهاكا لمرجعية ع

وف  بيان أفدرتس عق  اجتماعها  هر امس، برةاسة عباس أكدت اللجنة "رفضها الحاز  يستبدال تلك 
ن المرجعية بمرجعية جديدة أدنى سق ا بكثير، وت دي إلى خدمة التوس  اإلسراةيل  ايستيطان  وتلت  كو 

، وتمهد لض  إسراةيل ألجزاء واسعة من 9167مدينة القدس الشرصية جزءا من األراض  المحتلة العا  
األراض  ال لسطينية بذريعة األمن اإلسراةيل  والوصاة  ايستيطانية، وت تح البا  لبقاء دولة ايحتالل ألجل 

بيهودية ›وة على انتزا  ايعترات زير محدد ما يوص  القضية الوطنية ف  كارثة زير مسبوصة، كل ذلك عال
 من أجل إلتاء التاريخ والحقو  ال لسطينية جملة واحدة".‹ الدولة

 13/3/2112األيام، رام هللا، 
 

 عباس يطالب بوق  التصعيد العسكري اإلسرائيلي على غزة :ردينةأبو  .5
ززة، المتمثل ف  شن طالبت رةاسة السلطة ال لسطينية بوصت التفعيد العسكري اإلسراةيل  على صطا  

سلسلة من التارات الجوية على صطا  ززة، وذلك عق  رد المقاومة على ازتيال ثالثة من كوادرها ف  
 القطا  أمس الثالثاء.

ونقلت وكالة األنباء الرسمية التابعة للسلطة عن نبيل أبو ردينة الناط  باس  الرةاسة صولس إن رةيس السلطة 
تفعيد العسكري اإلسراةيل  على صطا  ززة المحافر"، معتبر ا أن "هذا محمود عباس "يطال  بوصت ال

 التفعيد يعرض المواطنين العزل إلى ويالت الحر  والدمار".
يذكر أن صطا  ززة يتعرض لقفت إسراةيل  مكثت، استهدت عدة مناط  ف  القطا ، ف  حين ترد 

مستوطنات المحيطة بقطا  ززة، حيث أطلقت ففاةل المقاومة بصطال  الفواريخ على المواص  العسكرية وال
 أكثر من ماةة فاروخ حتى اآلن رد ا على تفاعد ايعتداءات اإلسراةيلية ف  الض ة التربية وصطا  ززة.

 13/3/2112، فلسطين أون الين
 

 أبو ردينة: عباس لم يهاجم المشير السيسي بل وصفه بر"وطني قومي" .6
الرةاسة ال لسطينية نبيل أبو ردينة، ما تروجس بعض الجهات، الت   استهجن الناط  الرسم  باس  :را  هللا

وف ها بي "المشبوهة" حول أحاديث مزعومة للرةيس محمود عباس، تتعل  بمفر ووزير الدفا  المفري 
المشير عبد ال تاي السيس ، "ف  محاولة منها التشويش على العالصة ايستراتيجية بين مفر وفلسطين"، 

 كما صال.
م، أن مواصت 1|94أبو ردينة ف  تفريحات أذاعها القس  اإلعالم  لحركة "فتح" اليو  ايربعاء ي وأكد

الرةيس محمود عباس والقيادة ال لسطينية من مفر وصيادتها "ثابت ولن يتتير، وأن الرةيس وفت ما حدث 
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ت: "إن الرةيس حزيران ييونيوم بأنس معجزة ف  زمن انتهى فيس زمن المعجزات". وأضا 10ف  مفر ف  
 وفت المشير السيس  بأنس وطن  صوم ، ت تخر بس األمة العربية بأسرها".

 12/3/2112قدس برس، 
 

 هنية: الفصائل مجمعة على التهدئة لكن االحتالل يصر على اختراقها مستشار .7
ينية مفلحة فلسطأكدت الحكومة ال لسطينية ف  ززة أن ال فاةل ال لسطينية مجمعة على التهدةة ك: ززة

 على اخترصها واصترات جراة  ف   لها، داعية ايطرات ال عالة التحرك لوصت العدوان. لكن ايحتالل يفر
بصطال  م 1|94وشرعت "سرايا القدس" الذرا  العسكري لحركة الجهاد ايسالم  منذ عفر األربعاء ي

لترب  ف  ايراض  المحتلة عا  الفواريخ تجاه المواص  ايسراةيلية الحدودية ومناط  داخل النق  ا عشرات
فلسطينيين  استشهاد عشرةردها على التفعيد اإلسراةيل  ايخير الذي اد  إلى  إطار، وذلك ف  9148
وصال طاهر النونو المستشار ايعالم  لرةاسة مجلس الوزراء بتزة ف  تفريح مكتو   ساعة. 44خالل 

لتهدةة كمفلحة فلسطينية لكن العدو يفر على تلقت "صدس برس" نسخة عنس: "إن ال فاةل مجمعة على ا
 اختراصها واصترات جراة  ف   لها".

وأضات: "يحاول العدو منذ فترة استتالل بعض المتتيرات من اجل فرض معاديت جديدة تمكنس من 
تعويض خسارتس ال ادحة ف  معركة حجارة السجيل يالعدوان ايخير على ززةم وذلك عبر تسخين األجواء 

وحملل طاهر النونو ايحتالل مس ولية  الحفار والتفعيد واستهدات المواطنين ف  الض ة والقطا ". وتشديد
أي تفعيد، معتبر ا ردود فعل المقاومة ح  مشرو  للشع  ال لسطين ، داعي ا األطرات ال اعلة التحرك 

 للجمي  ايحتالل ووصت ممارساتس العدوانية.
 12/3/2112قدس برس، 

 
 ة تطالب بتحقيق وطني حول اتهام عباس لدحالن بالوقو  وراء اغتيال شحادةغز في  حكومةال .8

طالبت الحكومة ال لسطينية ف  ززة بتحقي  وطن  شامل ف  تفريح رةيس السلطة ال لسطينية محمود : ززة
عباس حول اتها  محمد دحالن القيادي الم فول من حركة "فتح" بازتيال الشيخ فالي شحادة م سس 

 عاما. 94سكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" صبل الذرا  الع
تفريح لي "صدس برس": "ان هذا التفريح  ززة ف وصال طاهر النونو المستشار ايعالم  لرةاسة الوزراء ف  

يحتاج الى تحقي  وطن  ف  حقيقة ما كان وي زال يقو  بس صادة السلطة األمنيون المتورطون بالتنسي  
 متورطين منه ".ايمن  ومحاكمة ال

 إذا" النونو:. وصال أخطرواعتبر تفريح الرةيس عباس حول اتها  دحالن بازتيال شحادة خطير وتوصيتس 
كان فحيحا واألرجح ذلك فما الذي دف  "ابو مازن" يمحمود عباسم الى الفمت كل هذا الوصت بل 

ها منف  وزير الش ون ايمنية وتكليت دحالن بعد ذلك بمها  صيادية عليا ومناف  وزارية حيث شتل بعد
 ث  المس ول ايمن  األعلى ف   ل رةاستس، فكيت يوليس هذه المناف  وهو يدرك خيانتس وتبعيتس يسراةيل".
واضات: "ث  هل تذكر يعباسم بعد هذه السنين هذه المعلومة ليعلنها على المأل ول  يعتبرها ف  الساب  

دحالن او زيره من صادة التنسي  ايمن  ف  صتل المزيد من  مثلبة، وما الذي يضمن أنس ي يعل  تورط
 الشهداء والقادة" على حد تعبيره.

 12/3/2112قدس برس، 
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 االحتالل مسؤولية التصعيد في غزة تحمل الحكومة .9

حملت الحكومة ال لسطينية، اليو  األربعاء، ايحتالل اإلسراةيلية مس ولية "التفعيد" ف  ززة، محذرة من 
ت" هذا األمر، م كدة أن إطال  صذاةت فاروخية تجاه المستوطنات المحاذية لقطا  ززة جاء ردا  "تداعيا

"نحمل  وصال إيها  التفين المتحدث باس  الحكومة: على جراة  ايحتالل ف  األراض  ال لسطينية المحتلة.
ل لسطين  للدفا  عن ايحتالل المس ولية ونحذر من تداعيات أي تفعيد ون كد أن المقاومة ح  للشع  ا

وأكد أن "ايحتالل الفهيون  يست رد بأبناء الشع  ال لسطين  ف   ل انشتال عرب  بعيدا عن  ن سس".
 القضية ال لسطينية والمقدسات، ويحاول فرض سياسة جديدة ويقو  منذ فترة بتفعيد الساحة".

  ال لسطين  وتنطل  ف  وشدد على أن ال فاةل ال لسطينية "ففاةل حكيمة وتبحث عن مفلحة الشع
 صراراتها من هذا المنطل  وتر  أن التهدةة مفلحة وايحتالل يقو  باختراصها".

وطال  التفين ف  البيان "الدول العربية وايسالمية والمجتم  الدول  بالتحرك للضتط على ايحتالل لوصت 
مقذوفة فاروخية محلية  10ة نحو سرايا القدس الذرا  العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي وأطلقت عدوانس".

الفن  باتجاه المستوطنات ردا على ازتيال ايحتالل ثالثة من عنافرها بفاروخ أطلقتس طاةرة دون طيار 
 هجومية.

 12/3/2112، فلسطين أون الين
 

 "جرائم تل أبيب"تيسير خالد يطالب واشنطن باتخاذ موق  إزاء  .11
ن يذية لمن مة التحرير ال لسطينية، تيسير خالد، اإلدارة األناضول: طال  عضو اللجنة الت -را  هللا

، فيما دعا ’اتخاذ موصت إزاء استمرار إسراةيل ف  جراةمها اليومية ضد أبناء الشع  ال لسطين ’األمريكية، بي
 ’.بالعقيمة والعبثية‘إلى وصت الم اوضات ال لسطينية ي اإلسراةيلية، واف  ا إياها 

لتن يذية ستطل  من الرةيس ال لسطين  محمود عباس أن يحمل رسالة صوية إلى اللجنة ا‘وصال تيسير إن 
من الشهر الجاري، تطالبس باتخاذ  97الرةيس األمريك  باراك أوباما، خالل لقاةهما المزم  عقده ف  الي

 ’.موصت إزاء جراة  إسراةيل اليومية ضد أبناء الشع  ال لسطين 
 13/3/2112القدس العربي، لندن، 

 
 القاضي رائد زعيتر لس القضاء األعلى الفلسطيني ينعى شهيد العدالةمج .11

نعى المجلس القضاة  األعلى ال لسطين  الشهيد القاض  راةد زعيتر الذي يصى حت س على : يبترام -عمان 
 يدي جندي اسراةيل  ايثنين الماض  خالل عبوره الى األراض  ال لسطينية عن طري  جسر الملك حسين.

يس المجلس القاض  فريد الجالد ف  برصية لرةيس المجلس القضاة  األردن  هشا  التل، التعازي وصد  رة
باس  أعضاء مجلس القضاء األعلى ال لسطين  وصضاة فلسطين ومو    المجلس باستشهاد صاض  محكمة 

فصننا نحتسبس  وصال الجالد "إننا إذ نشاطرك  ف  األردن الشقي  هذا المفا  الجلل فلح عمان راةد زعيتر.
عند هللا عز وجل شهيدا رو  بدماةس الطاهرة ثر  فلسطين ساةلين المولى عز وجل أن يتتمده برحمتس 
نا إليس  نا هلل وا  ويسكنس فسيح جناتس ويلهمك  ويله  أهلس وذويس الفبر والسلوان إنس ول  ذلك والقادر عليس وا 

 ".راجعون
 13/3/2112الغد، عمان، 
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 سرائيلي لزعزعة االستقرار والتهرب من استحقاقات العملية السياسيةالهباش: التصعيد اإل .12

صال وزير األوصات ال لسطين  محمود الهباش إن "ايحتالل اإلسراةيل  يستهدت : نادية سعدالدين -عمان 
خل  أجواء التفعيد العسكري والعدوان ضد المقدسات الدينية والمقدرات ال لسطينية، لزعزعة ايستقرار 

وأضات، لي"التد" من فلسطين المحتلة، إن اصتحا  المستوطنين  هر  من استحقاصات العملية السياسية".والت
والمتطرفين اليهود، يوميا  تقريبا ، للمسجد األصفى المبارك تحت حماية صوات ايحتالل، كما حدث أمس، 

 "."ي كد المض ل اإلسراةيل  نحو مزيد من التفعيد والعنت ضد الشع  ال لسطين 
 13/3/2112الغد، عمان، 

 
 وزير العمل أحمد المجدالني: اإلطاحة باإلسالم السياسي أكبر خدمة للقضية الفلسطينية .13

 الذيالتحول  ،"المفري اليو م  "حوار ف  ة ر وزير العمل ال لسطين  أحمد المجدين  الذي يزور القاهصال 
اة السياسية، وأهميتس تنب  من أنس كسر الحي ف يونيو سي د  إلى نقلة نوعية  10مفر منذ  ف يحدث 

يقود المنطقة، ويجر  مفالحة تاريخية بين اإلسال    كانت ترعاه أمريكا لك الذي السياس سيطرة اإلسال  
سراةيل، أكبر خدمة للقضية ال لسطينية، واته  المجدين  ن ا  الرةيس مرس  بعد  النزاهة ف    السياس وا 

وردا على س ال: ما ه  الرسالة الت  تريد توجيهها إلى حركة حماس؟ أجا   رعاية المفالحة ال لسطينية.
ي نريد استتالل عزلتك  اآلن، وهذه ه  ال رفة المناسبة إلنقاذ أن سك ، خافة أن لها: المجدين : أصول 

ا إرهابية، وعليك  أن تعلنوا أنك  تن ي  وطن  فلسطين ، أم باعتبارك  جماعةهناك حكما صضاةيا مفريا 
 بك .الويء األيديولوج ، فهو خاص 

 12/3/2112، المصري اليوم، القاهرة
 

 المقاومة إلدارة الميدان بحكمةفي غزة وتدعو  ل االحتالل مسؤولية التصعيدتحمس  حماس .12
ليييي، أن 13/3/9112، فلسررررطين أون اليررررنذكيييرت  حكوميييية ايحييييتالل مسيييي ولية تييييدهور  تحركيييية حميييياس حمل

يفالها إلى هذا ال  حد، عبر سلسلة طويلة من اينتهاكات والقتل وايزتيايت.األوضا  وا 
وحذرت الحركة ف  تفيريح مكتيو  للنياط  باسيمها فيوزي برهيو  مين ارتكيا  ايحيتالل أي "حماصيات" جدييدة 

حركتس تن ر بخطورة بالتة إلى التهديدات اإلسراةيلية للقطا . وطال  بوصيت هيذه  أنبح  صطا  ززة، م كدا 
ودعييت حركيية حميياس المقاوميية ال لسييطينية واألذر  العسييكرية  ي عييدوان علييى صطييا  زييزة.التهديييدات ووصييت أ

بييصدارة الميييدان بحكميية ووعيي  وفهيي  واصتييدار، وبمييا يضييمن الح ييا  علييى دميياء أهييال  القطييا  ومفييالح الشييع  
والعاجيل كما وطالبت جامعة الدول العربية ومن مة الم تمر اإلسالم  باإلسيرا  بالتيدخل ال يوري  ال لسطين .

 لوصت تدهور األوضا  ف  صطا  ززة ولج  أي عدوان على القطا .
فيي  صييال سييام  أبييو زهييري، النيياط  باسيي  حميياس، ، أن 19/3/9112، المركررز الفلسررطيني ل عررالموأضييات 

م لي"المركز ال لسطين  لإلعال ": "ايحتالل الفيهيون  يتحميل المسيةولية 1-31تفريٍح مساء اليو  األربعاء ي
امل عين موجية العيدوان والتفيعيد الحيال "، مشييرا  إليى أن ايحيتالل يقتيرت جيراة  يوميية كيان اخرهيا بشكل ك

 استشهاد ستة مواطنين ف  الض ة وززة.
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وأكيد أبيو زهيري أن "ال فياةل مجمعية عليى التهدةية" ولكنييس أشيار إليى أن ايحيتالل يقيو  بياخترا  هيذه التهدةيية 
د علييى حيي  الشييع  ال لسييطين  فيي  الييدفا  عيين ن سييس فيي  مواجهيية "ن كييوصييال: ميين خييالل جراةمييس المسييتمرة. 

 وطال  الدول العربية بلج  ايحتالل عن ممارساتس العدوانية ووصت حملة التشهير ضد المقاومة. العدوان".
 

 إعادة نشر قواتها على الحدود لمنع عمليات التسلل العربي": مصر طلبت من حماس  القدس" .15
علوميات م كيدة حفيلت عليهيا "القيدس العربي " مين مفيادر موثوصية، إليى وجيود تشيير م: يي أشيرت الهيور ززة

عالصيية وتنسييي  كبييير بييين الن ييا  المفييري الحييال  وبييين حركيية حميياس التيي  تحكيي  صطييا  زييزة، لهييا عالصيية 
بالوض  األمني  في  منطقية سييناء، إضيافة إليى ضيبط الحيدود ال افيلة، تمخيض عنيس طلي  القياهرة مين صيادة 

عليييى  احتجاجييياجيييد صيييوات الحركييية األمنيييية عليييى طيييول الحيييدود بعيييد أن سيييحبتها صبيييل أشيييهر حمييياس إعيييادة توا
 تعرضها لعمليات إطال  نار من الجان  المفري.

والتنسيي  بيين حركية حمياس  ايتفيالووف  ما أفضت بيس مفيادر موثوصية مطلعية عليى الكثيير مين ت افييل 
بييييين الجانيييي  المفييييري الييييذي تمثلييييس  فييييالايتوالجانيييي  المفييييري، فقييييد أكييييدت لييييي "القييييدس العربيييي " أن خييييط 

 المخابرات المفرية، وبين حركة حماس ل  يتل  بالمطل .
وتتحدث المفادر عن عشرات عمليات التنسي  بين الطرفين، جرت ف  عهد ما بعد إسقاط جماعة اإلخوان 

ف  عق  صيرار  والتنسي  على حالها، حتى ايتفالالمسلمين ف  مفر، م  التأكيد على بقاء هذه القناة ف  
 ح ر حركة حماس ومفادرة أمالكها ومقراتها ف  مفر.

وأه  ما يشملس التنسيي  بيين الطيرفين يقيو  عليى مني  حمياس التي  تسييطر جييدا عليى منطقية أن يا  التهريي ، 
ألي عمليات تسلل ألفراد الجماعات اإلرهابية المسلحة التي  تنشيط في  سييناء إليى صطيا  زيزة، حييث ي تيزال 

 سجل نجاحا كبيرا ف  هذا المجال.الحركة ت
وف  دليل جديد على وجود "صناة التنسي " بين حماس ومفر، ذكير مفيدر مطلي  أن صيوة تابعية لحمياس في  
صطا  ززة سلمت األمن المفري أحد المهربين مين أفيحا  األن يا  بعيد أن حياول الهيرو  إليى صطيا  زيزة 

 عبر ن   حدودي.
 13/3/9112القدس العربي، لندن، 

 
 شحادة صالح تدعو لتحقيق وطني بدور دحالن في اغتيال ماسح .16

حركييية حمييياس إليييى فيييتح تحقيييي  وطنييي  فييي  حقيقييية ميييا كيييان وي ييييزال يقيييو  بيييس صيييادة السيييلطة األمنييييون : زيييزة
 المتورطون ف  التنسي  األمن  ومحاكمة المتورطين".

ء علييى لسييان عبيياس حييول صييال الييدكتور فييالي البردويييل، النيياط  الرسييم  باسيي  حركيية حميياس إنل "مييا جيياو 
 مشاركة دحالن بازتيال الشيخ شحادة، ه  اتهامات بالتة الخطورة وتحتاج إلى متابعة وتحقي  شامل".

 19/3/9112، المركز الفلسطيني ل عالم
 

 الثوري لحركة فتح ينفي اختيار نائب لعباس المجلس .17
كييس فييتح الييدكتور فييبري فيييد  خييالل العييا  للمجلييس للثييوري لحر  األمييينن ييى ناةيي   ”:اليييو  رأي“ –أبييو ب  

مقابلييس معييس علييى راديييو فلسييطين أن يكييون المجلييس الثييوري صييد تطيير  إلييى تعيييين ناةيي  للييرةيس ال لسييطين  
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وكانت مفادر إعالمية ذكرت أن اجتماعات المجلس الثوري لحركية فيتح،  محمود عباس من صري  أو بعيد.
 للرةيس عباس حس  طلبس. الت  بدأت ايثنين الماض ، تعكت على اختيار ناة 

وتييرددت أسييماء عييدد ميين صيييادات حركيية فييتح، ال فيييل الرةيسيي  فيي  من ميية التحرييير ال لسييطينية، كمرشييحين 
للمنف  الجديد الذي طلبس عبياس، منهيا جبرييل الرجيو  ونافير القيدوة وميروان البرزيوث  وفياة  عريقيات 

للمجليييس الثيييوري للحركييية افتتحيييت فييي  را  هللا  وكانيييت اليييدورة الثالثييية عشيييرة ومحميييد اشيييتيس ونبييييل أبيييو ردينيييس.
 بخطا  لعباس أكد فيس رفض ايعترات بيهودية إسراةيل، وهو ما أيده المجلس.

 ويعد المجلس الثوري أعلى هيةة صيادية ف  حركة فتح، كبر  ال فاةل ال لسطينية.

 13/3/9112رأي اليوم، لندن، 
 

 المكل  به التآمريللدور  واستكمالللحقائق  قلب عباس الرئيس ألقوال: تزوير خالد سالم فتح .18
صال المتحدث باسي  حركية فيتح احميد عسيات انيس لييس زريبيا  عليى شيخص مثيل الميدعو محميد رشييد : را  هللا

ور  أنيخالييد سييال م  مييازن"، فهييو بييذلك يسييتكمل دوره الخيييان  التيي مري  أبييوالييرةيس محمييود عبيياس "  أصييواليييزل
 إصليمييةالشع  ال لسطين  واستخدامها ف  بناء شبكة  أموالت الماليين من سرصة مةا إشكالسوالذي من ابسط 

 .إسراةيليين أعمالوسياسية ورجال  أمنيةمشبوهة ترتبط مباشرة بشخفيات 
فيي  العالصييات  إسيي ينوتسيياءل عسييات فيي  تفييريحات فييح ية مييا الهييدت وفيي  هييذا التوصيييت بالييذات ميين د  

ن  والمفري وبين القيادتين ال لسيطينية والمفيرية وبالتحدييد مي  ناةي  التاريخية المتينة بين الشعبين ال لسطي
وزير الدفا  المفيري المشيير عبيد ال تياي السيسي  اليذي يكين ليس اليرةيس والقييادة وحركية  األولرةيس الوزراء 

 فتح والشع  ال لسطين  كل احترا  وتقدير.
بالمفيالح ال لسيطينية العلييا للشيع   راراإلضيوصال عسات ان المدعو خالد سال  وعفابتس ي هي  لهي  سيو  

هيذا التل يي  وهيذا التزويير عليى لسيان اليرةيس بخفيوص  أخرهيا، والت  كان واألصوال األفعالال لسطين  عبر 
 أعضياءمين  330يذكر اس  مفيدره مين بيين  أنعسات نتحد  خالد سال   وأضاتمفر والمشير السيس .

رةييييس اليييوزراء د رامييي  الحميييد هللا وخمسييية مييين  إليييى إضيييافةالمجليييس الثيييوري اليييذين حضيييروا جلسييية ايفتتييياي 
مستشاري الرةيس وعشرة من صيادة شيبيبة فيتح م كيدا في  الوصيت ذاتيس ان جميي  مين اسيتمعوا لخطيا  اليرةيس 

 الجلسة موثقة بالفوت والفورة. أنه  شهود على كذ  خالد سال ، مشددا على 
13/3/9112رام هللا،  الحياة الجديدة،  

 
 مع حماس بغزة لكش  األنفاق "إسرائيل": حرب سريسة تشهدها ائيليإسر  ضابط .12

أكلييد ضييابط فييهيون  رفييي  فيي  صييياد المنطقيية الجنوبييية أنل ال فيياةل ال لسييطينيلة، وخافيية  حركيية حميياس فيي  
صطيييا  زيييزة تشيييهد هيييذه األييييا  حربيييا  مييي  "إسيييراةيل" بعييييدا  عييين وسييياةل اإلعيييال ، حييييث يوافيييل سيييالي الجيييو 

ار اليو  البحيث عين األن يا  التي  توافيل حمياس ح رهيا، يفتيا  إليى أنل الطياةرات الحربيلية الفهيون  على مد
ف  الجيش الفهيون  تقو  بين الحين واآلخر بشن زارات على مناط  فارزة بالقطا  مسيتهدفة  مين خاللهيا 

 أن اصا  يجري تشييدها بشكل مستمر تحت رمال ززة.
العيياملين فيي  وحييدات ح يير األن ييا  لي شييل  يسييتهداتاباك" يسييعى وأشييار الضييباط الفييهيون  أنل جهيياز "الشيي

الخطييط التيي  يييت  إعييدادها، ميي  تخييوت متوافييل ميين تنييام  وتمييدد أن ييا  المقاوميية خييارج حييدود صطييا  زييزة، 
موضييحا  أنل "إسييراةيل" تراصيي  التتيييرات الجترافييية علييى مسييتو  صطييا  زييزة بشييكل متوافييل، لمعرفيية التتييييرات 
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 ا ، خافة  الرمال الت  يت  استخراجها أو التتييرات الت  صد تحدثها ف  البوابات والت ريعات الت  تحدثها األن
والمراصبيية، ومحيياويت  ايسييتهداتالفييهيونيلة أولييت نفيييبا  كبيييرا  ميين  ايسييتخباراتول ييت إلييى أنل أجهييزة  لهييا.

يكليييت "الشييياباك" عميييالءه للعييياملين فييي  األن يييا ، حسييي  الموصييي ، حييييث  ايختطييياتالتجنييييد، أو التهدييييد أو 
بمراصبته ، لمعرفة تحركاته ، واألماكن الت  يعملون فيها ك  يستهدفها، مشييرا  إليى أنل "الشياباك" يسيعى ليزر  
العميييالء فييي  فييي وت العييياملين فييي  ح ييير األن يييا  للبحيييث عييين أي معلومييية ت ييييده  سيييواء بطولهيييا، اتجاههيييا، 

وأنل ال فيياةل ال لسييطينية تتبيي  أسييالي  حديثيية فيي  التمويييس  عمقهييا، وأيل معلومييات عيين التقييد  ببناةهييا، خافيية  
 على أجهزة الرفد التكنولوجيلة والبشريلة.

يا  "محميد الضييت" بيات مخت ييا   على فعيد اخر، أكلدت أوسياط أمنيية فيهيونية أنل القاةيد العيا  لكتاةي  القسل
الفييهيونية  ايسييتخباراتة هزيميية عيين الييرادارات الفييهيونيلة تمامييا ، بعييد أن اسييتطا  خييالل السيينوات الماضييي

التييي  ينتهجهيييا  وايخت ييياءوبيييات ي ي هييير عليييى راداراتهيييا بيييالمطل ، معتبيييرة  أنل ذليييك يعنييي  أنل وسييياةل التموييييس 
نجحت ف  ت ادي أعين المخابرات، خافة  أنل حماس ف  ززة تمتلك العديد من ال نيين والخبراء في  عملييات 

 أخطاةه  السابقة بشكل ملحو .التمويس، وبات صادتها يست يدون من 
 19/3/9112، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3133الترجمات العبرية 

 
 الصمت الذي التزمت به الحركة ليس ضعفاً تشيسع زيدان الذي اغتيل في "عين الحلوة":  فتح .91

عليى مسيتو  لبنيان  نييةواألمحشدت حركية فيتح، أميس، صياداتهيا وكوادرهيا السياسيية والتن يميية : محمد فالح
وتضييامنت ميي  ن سييها فيي  عييين الحلييوة خييالل تشيييي  الكييادر العسييكري "ال تحيياوي" العقيييد جميييل زيييدان الييذي 

 ازتيل صبل يومين ف  المخيل .
مفادر ف  فيتح أكيدت ليي"الس ير" أنل "الفيمت اليذي التزميت بيس الحركية وعيد  اليرد باليد  والنيار عليى النزييت 

نميا كوننيا أ  الفيب  في  هيذا المخيي  وبياص  الدموي الذي يستهدت كو  ادرها ليس ضيع ا أو جبنيا أو تراجعيا، وا 
ال تنيية ومالصيياة  إلييى، وعييد  جييره وأهلييسالمخيمييات"، مشيييرة  إلييى أنل "عييد  الييردل نيياب  ميين الحييرص علييى المخيييل  

نسيييخة الميييأجورين والمتييي مرين فييي  منتفيييت الطريييي ، لتحوييييل عيييين الحليييوة إليييى يرميييوك اخييير أو نهييير بيييارد ب
ول تيت هيذه المفيادر اينتبياه إليى أنل "فيتح" أرادت مين خيالل هيذه المشياركة الواسيعة، أميس، "توجييس  جديدة".
بهذه ايزتيايت وعمليات س ك الد  ال لسيطين  في  المخيي  بيأن جمهيور الحركية  األمرمن يعنيه   إلىرسالة 

ات وهييو فيي  حاليية ميين التضيي  الشييديد لمييا مييا زال متماسييكا  وحاضييرا  وفيياعال  فيي  عييين الحلييوة وبيياص  المخيميي
 يحفل".

ونقييل صاةييد "صييوات األميين الييوطن  ال لسييطين " فيي  لبنييان اللييواء فييبح  ابييو عيير ، تعييازي القيييادة ال لسييطينيلة، 
وعلى رأسها الرةيس محمود عباس، إلى ذوي زيدان وأهليس ورفيا  دربيس، معتبيرا أن "جريمية ازتياليس هي  خدمية 

ا  بهييا هييو مييرتبط بهييذا العييدو وين ييذ أجندتييس التيي  تسييتهدت اميين واسييتقرار المخييي "، للعييدو الفييهيون  والييذي صيي
مشييددا  علييى أنل "فييتح تمهيييل وي تهمييل، ولكننييا نعيييضل علييى الجييراي مييين أجييل أميين أهلنيييا وشييعبنا فيي  المخيييي  

 والجوار".
الة من الرع  بدوره، حذلر شناعة من "خطورة ما يجري من أعمال صتل تهدت إلى تدمير عين الحلوة وبث ح

كمييا  واإلرهييا "، داعيييا  إلييى "صييوة أمنييية فاعليية وصييادرة علييى السيييطرة واخييذ المبييادرة وحمايييية األميين ايجتميياع ".
طالبيييت عاةلييية زييييدان كافييية القيييو  الوطنيييية واإلسيييالمية بيييي"تحملل مسييي ولياتها وتقيييدي  المجيييرمين للعدالييية لينيييالوا 

 رصبة الجمي ".عقابه  الذي يستحقون، وان د  الشهيد جميل ب
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إلييى ذلييك، عقييدت صيييادة "فييتح" فيي  لبنييان سلسييلة لقيياءات واجتماعييات فيي  عييين الحلييوة، وركلييزت علييى مسييألة 
يييل  بنيييا، وسييينبقى نتحمل ايسيييتهدات اليييدموي. وأكليييد بييييان فيييادر عييين "فيييتح" أن "جريمييية ازتييييال زييييدان لييين ت ره 

نة فلسطينية فلسطينية"، مطالبة  بي"وجود صوة مس ولياتنا ف  إحباط الم امرة الت  تستهدت المخيمات بصشعال فت
 أمنية فاعلة وصادرة لمواجهة هذا المخطط وأخذ المبادرة، وحماية األمن ال لسطين ".

ييل مسيي ولياتها كامليية إلحبيياط الميي امرة، ووضيي  حييدٍل لميين  كمييا دعييت "القييو  الوطنييية واإلسييالمية كافيية إلييى تحمك
دا ". يريد أن يعبث باألمن ال لسطين  من خالل  موصت حاس  نأمل بأن يكون موحل

من جهتها، شدلدت صيادة ففاةل "من مة التحرير ال لسطينية" ف  فيدا على "عد  السماي بجعل عين الحلوة 
 يرموك جديدا"، مطالبة  كافة القو  بي"العمل على تعزيز القو  األمنية المشتركة ألخذ دورها ف  المخي ".

 13/3/9112، السفير، بيروت
 

 تشكر قطر على الدعم المادي اإلنساني للقضية الفلسطينية اسحم .91
"لقييد لمسيينا  صييال القيييادي فيي  حركيية حميياس الييدكتور فييالي البردويييل لييي" الشيير ":: محمييد جمييال -ريمييا زنييادة 

علييى مييد  السيينوات الماضيييية والحالييية روي الكيير  والنخييوة العربيييية لييد  دوليية صطيير الشيييقيقة وصييد تمثلييت فييي  
بالد سييمو الشيييخ تمييي  بيين حمييد ال ثييان  واألمييير الوالييد سييمو الشيييخ حمييد بيين خلي يية ال ثييان  مواصييت أمييير اليي

 حيث صدما الكثير من الدع  المعنوي والسياس  والدع  المادي اإلنسان  للقضية ال لسطينية".
صيية وأكد على أن دع  سمو األمير ومواصيت الثابتية في  دعي  القضيية ال لسيطينية تعكيس أفيالة ورجولية وأخال

نجيد ليد  الزعمياء هيذه الفي ات حييث ت هير الرجولية عنيد الشيداةد  وأضات:" نيادرا  ميا التعامل لسمو األمير.
 وهذه الشدة لقطا  ززة الت  كش ت لنا معدن الرجال لسمو األمير واألمير الوالد".

 13/3/9112الشرق، الدوحة، 
 

 ويعلون يهددان وليبرمان يدعو الحتالل غزة نتنياهو .99
رةيس الوزراء اإلسراةيل  بنيامين نتنياهو ، أن يو ب  اي، عن 13/3/9112، قدس العربي، لندنالذكرت 

وصال نتنياهو ف  تفريحات نقلتها وساةل إعال  إسراةيلية إن جيش الدفا   هدد بالرد بقوة على الهجمات.
يعتدي عليس، العمليات اإلرهابية الت  ترتك  ضده، وسيستمر ف  ضر  من يريد أن  "سيوافل إحباط"

وأشار نتنياهو إلى أن عدد الفواريخ الت  أطلقت من صطا  ززة خالل العا   ."وسيكون ردنا صوي ا للتاية
لن نكت   بذلك، وسنوافل العمل من أجل ضمان أمن المواطنين ف  "وصال  المنفرت األصل منذ عقد.

 ."الجنو  وف  كل أنحاء البالد

ألمن اإلسراةيل  موش  يعلون صال: "لن نسمح للجهاد اإلسالم  وزير ا، أن 13/3/9112، 28عربونشرت 
أو أي جهة أخر  ف  صطا  ززة بأن تشوش حياة المواطنين ف  إسراةيل. حينما ي يكون هدوءا ف  جنو  

على  اإلسالم  يندمونيكون هدوء ف  صطا  ززة، يوسنردم بشكل سيجعل عنافر الجهاد  إسراةيل لن
 ذوها".ن  اإلطال  الت  عمليات

رةيس الوزراء اإلسراةيل  برد صاس وصال: "إذا ل  ينع  الجنو  بالهدوء سيكون ضجيج ف   جانبس توعدمن 
ززة". وحاول نتنياهو الزج بصيران ف  المعادلة وتحميلها مس ولية إطال  الفواريخ صاةال: "ما نراه اليو  هو 

تطلقها على مواطنين إسراةيليين  واريخ لك إيران بالفتزودها  من مات-إيرانيةمن مات إرهابية برعاية 
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ي تض  إيران يدها على سالي نووي أو فواريخ ذات ر وس نووية". على حد  نضمن أنأبرياء. علينا أن 
 تعبيره.

وزير الخارجية ايسراةيل  افيتدور ليبرمان دعا ، أن أ ت  ، عن 13/3/9112، رأي اليوم، لندنوذكرت 
 فاروخا من القطا  على جنو  اسراةيل. 310من  أكثر إطال زة بعد صطا  ز "اعادة احتالل"الى 

ي يوجد بديل عن اعادة احتالل كل صطا  -بعد هجو  كهذا"وصال ليبرمان للقناة التل زيونية ايسراةيلية الثانية 
 . "ززة بشكل كامل

المساء على من جانبس وفت ناط  بلسان الجيش اإلسراةيل  أفيحاي أدرع ، إطال  الفواريخ هذا و 
التجمعات اإلسراةيلية ف  محيط صطا  ززة بأنس األعنت منذ الحر  اإلسراةيلية األخيرة على ززة صبل 

حركة الجهاد اإلسالم  تقت خلت العملية، لكن حماس من  "وصال أدرع  ف  تفريحات فح ية: عامين.
منذ انتهاء عملية عامود  إطال  الفواريخ من القطا  يعتبر أعنت حادث "وأضات: ."يتحمل المس ولية

م ي..م الجهاد اإلسالم  يقت وراء اإلطال ، لكن حماس بف تها الجهة 1031السحا  ينوفمبر/تشرين ثان 
 .”المسيطرة ف  القطا  تتحمل كامل المس ولية

دعوة المجلس ايمن  المفتر "الكابينيت"  نتنياهو صرر، أن13/3/9112، القدس، القدسوأضافت 
 اليو  الخميس الى جلسة طارةة لبحث "طر  الرد" على فواريخ ززة.لالجتما  فباي 

واضات موص  "والال" العبري انس على ضوء التفعيد الحافل على ايوضا  ايمنية ف  صطا  ززة، بلور 
صادة ايجهزة ف  جيش ايحتالل توفيات للرد على اهدات محددة ف  ف  القطا  حيث من المقرر ان يت  

واشار الموص  الى ان "الكابينيت" سيقرر طر  رد  جتما  الطارئ الذي دعا اليس نتنياهو.عرضها اما  اي
 جديدة ردا  على عمليات إطال  الفواريخ من القطا  باتجاه التجمعات ايستيطانية ايسراةيلية.

 
 تقدم الحركة الصهيونية " وفيإسرائيل"في هجرة اليهود إلى دور تاريخي  لبريطانيانتنياهو:  .93

رةيس الوزراء اإلسراةيل  بنيامين نتنياهو ، أن ك اي زبون، عن 13/3/9112، الشرق األوسط، لندنكرت ذ
الكنيست، ف  حضور رةيس الحكومة البريطانية دي يد كامرون، إن إسراةيل ترز  ف  بصال ف  خطابس 

 هودي بوطنس وحقوصس فيس.تحقي  السال  م  جيرانها ال لسطينيين، شرط اعترافه  بالفلة التاريخية للشع  الي
سنة، منذ بدء عملية أوسلو، حاولت الحكومات اإلسراةيلية المتتالية أن تحق   10خالل "وأضات نتنياهو: 

السال  واألمن م  ال لسطينيين. إنها صامت بمحاويت شملت تنازيت فعبة وأبدت استعدادها يتخاذ خطوات 
ية السال  ين د. إنس ين د ليس بسب  إسراةيل ولكن بسب  عملية ولكن م  مر الزمان، الوصت المتاي لعمل

الرفض ال لسطين  المستمر لالعترات بالدولة اليهودية وتمكينها من اتخاذ التدابير األمنية الالزمة لضمان 
ينبت  أن أصول إن الرفض ال لسطين  لالعترات بالدولة اليهودية هو جذور الفرا  وليس ". وتاب : "مستقبلها
 30بي إنن  أذكرك  بأن هذا الرفض سب  إصامة هذه البلدات ". وأضات: "اليهودية يالمستوطناتم البلدات

كما "ومضى يقول:  ."سنة، وهذا الرفض ي يزال صاةما حتى بعد أن أخلينا جمي  البلدات من صطا  ززة
ى اخر سنتمتر ت ضلت ييقفد رةيس الوزراء البريطان م، جر  إخالء البلدات اليهودية من صطا  ززة حت

والمن مات ال لسطينية الت  تعمل هناك تحت الرعاية اإليرانية أطلقت على بلداتنا وابال من الفواريخ 
. وتطر  نتنياهو إلى الملت "والقذاةت الفاروخية من األماكن الت  أخليناها. لن نسمح بتكرار هذا السيناريو

تبارها أكبر دولة مفدرة لإلرها  ف  العال  بسب  اإليران  وناشد األسرة الدولية الضتط على طهران باع
 مطامعها للحفول على صنابل نووية.
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أن الحكومات اإلسراةيلية صال "نتنياهو ، أن اسعد تلحم ، عن 13/3/9112، الحياة، لندنوأضافت 
 ."المتعاصبة صدمت تنازيت كبيرة ف  محاولة منها للتوفل إلى سال  وأمن م  ال لسطينيين

، وصال إنس ل  يكن ممكنا  تقد  الحركة "دور بريطانيا التاريخ  ف  هجرة اليهود إلى إسراةيل"ياهو بي وأشاد نتن
، مشيرا  "الذي بلغ أوجس بوعد بل ور بصصامة بيت يهودي ف  أرض إسراةيل"الفهيونية من دون دع  بريطانيا 

أن طل  "وأردت:  يحمل اس  بل ور. إلى أن مقر رةيس الحكومة اإلسراةيلية ف  القدس المحتلة يق  ف  شار 
س إلى ال لسطينيين أوي  بأن يسللموا بيهودية إسراةيل والموافقة على ترتيبات تضمن  تقدي  تنازيت يج  أن يوجَّ

أنس حان الوصت لممارسة ضتط دول  على ال لسطينيين الذين يرفضون ف  شكل ". وتاب : "أمنها ووجودها
ا ايتجاه، وطالما بق  الضتط موجها  إلسراةيل فقط وتمترس ال لسطينيون وراء مثابر القيا  بأية خطوة ف  هذ

 ."موص ه  فلن يحفل أي تقد  نحو السال 
 

 تصرسفوا وفق التعليمات لدى قتل القاضي األردني زعيتر الجنودليبرمان:  .92
قاض  األردن  راةد زعيتر داف  وزير الخارجية اإلسراةيل  أفيتدور ليبرمان عن الجنود الذين صتلوا ال: النافرة

ايثنين الماض  على معبر "الكرامة" ال افل بين الض ة التربية واألردن، مشير ا إلى أنه  "تفرلفوا حس  
ا للجان  1|31وصال ليبرمان، لإلذاعة العبرية فباي اليو  األربعاء ي التعليمات المرعية". م: "أفبح واضح 

تفرفوا من منطل  الدفا  عن الن س وحس  التعليمات المرعية"، األردن  أن جنود جيش الدفا  ف  المعبر 
 يفت ا الن ر إلى أن "إسراةيل ي تخ   شيةا عن األردن فيما يخص التحقي  حول مقتل القاض  زعيتر".

وأكد ليبرمان على متانة العالصات م  األردن، وأعر  عن اعتقاده بأنس لن ت قط  العالصات بين الجانبين 
لقاض  األردن  راةد زعيتر على يد جنود إسراةيليين. وتاب : "ي يمكن إلسراةيل إي التعبير عن بسب  صتل ا

 أس ها لوصو  هذا الحادث"، على حد تعبيره.
 19/3/9112قدس برس، 

 
 ن تتحمل مسؤولية ما تقوم بهأوعليها .. المنطقة بإشعال "الجهادتسمح لر"حماس  :يرتسبعمير  .95

ل الوزير ايسراةيل  من حز  "الحركة" عمير بيرتس ان حماس تسمح للجهاد صا :سما–القدس المحتلة 
 ايسالم  باشعال المنطقة وعليها ان تتحمل مس ولية ما تقو  بس.

 
انس ي يطال  باحتالل ززة  أمسل بيرتس وهو سكان بلدة اشدروت الت  تعرضت لعشرات االفواريخ اوص 

 وية  ا  القبة الحديدية يسقاط فواريخ ززة.ولكنس ي يد توجيس ضربات صوية ودصيقة وتق
 13/3/9112، وكالة سما اإلخبارية

 
 من المبكر الحديث عن احتالل غزة :انونداني د .96

صال ناة  وزير الحر  دان  دانون ان على اسراةيل توجيس ضربات لر ساء المن مات  :سما–القدس المحتلة 
صررالمستو  العسكري ان الطري   إذاززة. وصال انس ف  ززة موضحا انس من المبكر الحديث عن احتىالل 

 الوحيد يستعادة هدوء بلدات الجنو  هو احتالل ززة فان المستو  السياس  سيبحث ذلك.

 13/3/9112، وكالة سما اإلخبارية
 



 
 
 

 

 
           91ص                                    3155العدد:     13/3/9112 الخميس التاريت:

 وحماس تتحمل مسؤولية ما يجري هدفًا بغزة 92: قصفنا اإلسرائيلي جيشال .97
سراةيل ، الليلة، سلسلة زارات مكث ة على أهدات عديدة ف  صطا  شنت طاةرات ايحتالل اإل: ف ا -ززة

وأعلن الناط  بلسان جيش ايحتالل أن سالي الجو اإلسراةيل  أزار  ززة دون أن يبلغ عن وصو  إفابات.
م هدت ف  صطا  ززة ردا  على رشقات الفواريخ الت  سقطت ف  وصت ساب  اليو  على 19الليلة على ي

وأشار الناط  اإلسراةيل  إلى أن جمي  الطاةرات عادت إلى صواعدها بسال ، م كدا   زة.مستوطنات زالت ز
أن "الجيش اإلسراةيل  لن يحتمل أي محاولة للمس بمواطن  دولة إسراةيل، وسيوافل العمل بفرامة وبقوة 

ما يجري  وحملل الناط  اإلسراةيل  حركة حماس مسةولية ضد أي جهة تمارس اإلرها ". على حد تعبيره.
ف  ززة، م كدا  أنها ه  "العنوان هناك وعليها تحمل المسةولية"، ومنوها  أن الجيش جاهز ومستعد للدفا  

 عن "مواطن  إسراةيل ". كما صال. 

 19/3/9112، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 " بالجيش اإلسرائيليالحريديم"تجنيد " و االستفتاء العام" ييقر قانون الكنيست .98
أصر الكنيست ايسراةيل  الليلة الماضية، بأفوات ايةتالت الحاك  ومقاطعة : برهو  جرايس  -نافرة ال

المعارضة البرلمانية، صانون "ايست تاء العا "، الذي يقض  بعرض أي ات ا  لحل الفرا  يشمل انسحابا من 
كن التاء صانون كهذا بأزلبية عادية مناط  تق  تحت ما يسمى "السيادة ايسراةيلية" لالست تاء العا ، وي يم

مستقبال، وهو القانون الذي من شأنس أن يكون عقبة كبر  أما  أي امكانية للتوفل الى حل للفرا  يقبل بس 
ويتعل  القانون اساسا بمنطقة مدينة القدس الكبر  وما ت  ضمس من مناط  لها،  الجان  ال لسطين .

أن كان ايحتالل صد فرض على هاتين المنطقتين "القانون  ومرت عات الجوين السوري المحتل، بعد
وجر   ايسراةيل  ف  الماض ، كما سيسري القانون على أي مناط  ستكون ضمن ات ا  "تبادل أراض".

إصرار القانون بحضور نوا  ايةتالت الحاك ، واستمرار تتي  المعارضة البرلمانية عن جلسات الهيةات 
 مة مناصشة سلسلة من القوانين الكبيرة الت  فوتت عليها الهيةة العامة للكنيست العامة، احتجاجا على أن

بالقراءات النهاةية ف  اليومين الماضيين، إذ كان الكنيست كان صد فوت فباي أمس األربعاء، على صانون 
لذين يرفضون التجنيد العسكري، الذي ي رض التجنيد على الشبان المتدينين اليهود المتزمتين "الحريدي "، ا

 الخدمة العسكرية من منطلقات دينية، رز  توجهاته  اليمينية.
والقانون الذي يزيد من حدة الفرا  بين "الحريدي " والم سسة الحاكمة، إلى حد مواجهات ميدانية، من شأنس 

 .1010، على أن يكون تدريجيا حتى العا  1030أن يدخل حيز التن يذ ال عل  والملوس ابتداء من العا  
كذلك أصر الكنيست  هر يو  الثالثاء صانون  رف  نسبة الحس  ف  اينتخابات البرلمانية و"استقرار الحك "، إذ 

 .%1بدي من  %1213جر  رف  نسبة الحس  ف  اينتخابات البرلمانية إلى 
 13/3/9112، الغد، عمسان

 
 : حماية منشآت الغاز يشوبها التقصيرفي "إسرائيل" مراقب الدولة .92

كشت تقرير مراص  الدولة ف  إسراةيل عن سلسلة إخ اصات ف  استعدادات الجيش اإلسراةيل  على مستو  
 حماية منش ت التاز والن ط البحرية وجاهزية وحدات ايحتياط لاللتحا  بث كنها ف  حالة الحر .
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ذات "وف ها بيوف  تقرير عن أداء الم سسة األمنية أفدره أمس، رأ  يوست شابيرا أن المنش ت الت  
يمكن أن  "المياه الخالفة اإلسراةيلية"والموجودة ف   "أهمية اصتفادية واستراتيجية كبيرة لالصتفاد اإلسراةيل 

 ."دول معادية ومن مات إرهابية"تكون عرضة لالستهدات من صبل 
ثالث وعرض التقرير الجهود الت  بذلت حتى اآلن على فعيد حماية هذه المنش ت، كاش ا  عن مرور 

وبحث الحكومة  1030سنوات ما بين إعداد مجلس األمن القوم  اإلسراةيل  خطة بهذا الشأن ف  منتفت 
لهذه الخطة ف  نيسان العا  الماض  من دون أن تتخذ القرارات المطلوبة. وأشار التقرير إلى أن الجيش 

عد  إصرار خطة متكاملة "أن يقو  من شهر كانون األول الماض  بتقدي  حماية جزةية للمنش ت، معتبرا  
 ."للحماية يعرصل صدرة الجيش ووزارة الدفا  على اتخاذ خطوات لتطبي  الخطة المذكورة

ف  ضوء التهديدات األمنية الت  تحيط بمنش ت التاز، فصنس كان من المناس  أن يكون "ورأ  التقرير أنس 
. من جهة أخر ، تطر  التقرير "ملحو ة مسار تن ي  حمايتها ف  المجلس الوزراء المفتر صفيرا  بفورة

بشكل موس  لك اءة وأهلية من ومة تجنيد صوات ايحتياط أثناء الحر ، وخفوفا  ف   ل تنام  تهديد 
 ."السالي الفاروخ  الدصي  وال تاك على الجبهة الداخلية"

 13/3/9112، األخبار، بيروت
 

 خطاب كاميرون في الكنيست متحيز وسطحي: الطيبي أحمد .31
اإلسراةيل  أحمد الطيب ، انتقادا حادا إلى  وجس الناة  العرب  ف  الكنيست: عبد الر وت أرنا ط -القدس

 كلمة رةيس الوزراء البريطان  دي يد كاميرون أما  الكنيست.
خطا  كاميرون ف  الكنيست ": "تويتر"وصال الطيب ، ف  تتريدة على حسابس ف  موص  التوافل ايجتماع  

أحد النوا  اليهود صال ل : كاميرون "وأضات:  ."ويكرس األفكار المسبقة يل  يحددهام متحيز وسطح 
 ."فهيون  جيد

 13/3/9112، رأي اليوم، لندن
 

 "اإلخوان" جماعة إرهابية قرار السعودية الذي يعدس تحتفي ب "إسرائيل" .31
صرار السعودية اعتبار أجمعت نخ  أمنية وسياسية وا عالمية "إسراةيلية" على أن : فالح النعام  -ززة

 جماعة "اإلخوان المسلمين" جماعة إرهابية يحسن البيةة ايستراتيجية إلسراةيل بشكل زير مسبو .
واعتبر رةيس شعبة ايستخبارات العسكرية الساب  الجنرال عاموس يادلين أن القرار السعودي يعتبر صرارا  

بية جدا " ست دي إلى تضي  الخنا  على أطرات تمثل تأسيسيا  ي تح البا  على مفراعيس أما  تحويت "إيجا
 تهديدا  إلسراةيل، وعلى رأسها "اإلخوان المسلمين".

أن القرار السعودي يعن  أن حكومة الرياض عاصدة العز  على دع  سلطة اينقال  ف  "أوضح يادلين، 
هذه السلطة، وهو ما يعد مفر، وهذا يعن  أن السعودية ت كد التزامها بتوفير ال روت الت  تدع  بقاء 

 مفلحة استراتيجية من الطراز األول إلسراةيل".
وف  ذات السيا ، رح  دوري زولد، كبير المستشارين السياسيين لرةيس الوزراء اإلسراةيل  بنيامين نتنياهو 
 .بالقرار السعودي، متوصعا  أن ي ض  إلى تكثيت الحفار على المقاومة ال لسطينية، سيما ف  صطا  ززة

وف  مقابلة أجرتها معس اإلذاعة العبرية الليلة الماضية، نوه زولد إلى أن "إسراةيل" تأمل أن يس ر القرار 
وكان  ة ال لسطينية، سيما ف  صطا  ززة.السعودي عن تشديد إضاف  على وفول األموال لحركات المقاوم
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ت العسكرية "اإلسراةيلية" صد أوضح الجنرال رون تيرا، الذي سب  أن شتل مواص  مهمة ف  شعبة ايستخبارا
أن العاةلة الحاكمة ف  الرياض تناف  جماعة اإلخوان المسلمين العداء، ألنها تخشى أن تنتز  منها تمثيل 

 اإلسال  السن  ف  العال . 
درة عن "مركز أبحاث األمن وف  دراسة نشرت ف  العدد الخامس من مجلة "عدكون استراتيج "، الفا

القوم  اإلسراةيل " أشار تيرا، إلى أن ما زاد من دافعية السعودية للتفدي لجماعة اإلخوان المسلمين هو 
ت جر ثورات الربي  العرب ، ووفول جماعة اإلخوان المسلمين للحك  ف  عدد من الدول العربية، سيما ف  

ال  سوداوية بالنسبة للعاةلة المالكة بشأن اضطال  "اإلخوان" مفر، األمر الذي كان ي ذن بتحق  أكثر األح
 بدور راع  العال  السن .

 8/3/9112، "91موقع "عربي 
 

 األردن لن تتأثر بمقتل زعيترو  ة "إسرائيل"ولال": عالق"موقع  .39
على  صلل معلقون إسراةيليون من تأثير حادثة استشهاد القاض  األردن  راةد زعيتر: فالح النعام  -ززة 

وصال اف  سيخاروت، معل  الش ون العربية ف  موص  "ولال" اإلخباري  مستقبل العالصات اإلسراةيلية األردنية.
إنس على الرز  من ردة ال عل الجماهيرية التاضبة على مقتل زعيتر إي أن العالصات األمنية والتعاون 

 حادث.ايستراتيج  بين الجانبين أكبر من أن ي ثر عليها مثل هذا ال
وف  تقرير نشره الموص  مساء الثالثاء، نوه سيخاروت إلى أن العالصات األردنية اإلسراةيلية ف  أوجها، مشيرا  

وأشار  إلى التعاون والتنسي  األمن  العمي  بين الجيش والمخابرات اإلسراةيلية واألجهزة األمنية األردنية.
اء اإلسراةيل  بنيامين نتيناهو والديوان الملك  ف  سيخاروت إلى التنسي  الكبير بين مكت  رةيس الوزر 

 عمان، مشيرا  إلى زيارات نتنياهو لعمان، ولقاءاتس م  الملك عبد هللا.
 13/3/9112، "91موقع "عربي 

 
 يشيد بدور األجهزة األمنية األردنية بحماية السفارة  اإلسرائيلي في عمان السفيرنائب  .33

لتل زة اإلسراةيلية الثانية مقابلة عبر الهاتت م  ناة  الس ير اإلسراةيل  أجرت صناة ا: فالح النعام  -ززة 
ف  عمان، حيث أكد أن جمي  العاملين ف  الس ارة وعاةالته  يتواجدون ف  مبنى الس ارة خوفا من ردة فعل 

ة، مشيرا  إلى وامتدي الدبلوماس  اإلسراةيل  دور األجهزة األمنية األردنية ف  تأمين الس ار  الشار  األردن .
 وجود عنافر أمن إسراةيليين يقومون بتأمين الس ارة من الداخل.

 13/3/9112، "91موقع "عربي 
 

 بيت شيمش في انتخابات بلدية "العلمانيين"على  "المتشددين"فوز مرشح ": إسرائيل" .32
السياسية والدينية انتهى سبا  مرير ينتخا  رةيس بلدية اسراةيلية كرس اينقسامات : مالك فارو  -القدس 

وأعيد  ف  البالد يو  األربعاء بصعادة انتخا  رةيس البلدية اليهودي المتشدد بعد فوزه على منافسس العلمان .
انتخا  موش  أبو طبول كرةيس لبلدية بيت شيمش القريبة من القدس ف  انتخابات ح يت باهتما  الرأي 

 العلمانيين والمتشددين دينيا.العا  ف  الدولة الت  تتكرر فيها التوترات بين 
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ف  المةة من األفوات  33وصالت وزارة الداخلية ايسراةيلية إنس ف  انتخابات اإلعادة فاز ابو طبول بنسبة 
فوتا عن منافسس العلمان  إيل  كوهين. ونتيجة للحملة اينتخابية الساخنة للمعسكرين زادت  031ب ار  

 المةة. ف  03نسبة ايصبال على التفويت على 
 19/3/9112، وكالة رويترز لألنباء

 
 ثالثين غارة جوية على قطا  غزة شنس  الطيران اإلسرائيلي :العبرية إلذاعةا .35

شيين الطيييران الحربيي  اإلسييراةيل ، الليليية الماضييية، سلسييلة زييارات جوييية علييى أهييدات مختل يية فيي  : النافييرة
  الفيييواريخ رد ا عليييى تفييياعد ايعتيييداءات صطيييا  زيييزة، وذليييك فييي  أعقيييا  صييييا  المقاومييية ال لسيييطينية بيييصطال

وبحسيي  مفييادر عسييكرية  وايزتيييايت اإلسييراةيلية والتيي  بلتييت عشييرة فيي  زضييون أربعيية وعشييرين سيياعة.
إسراةيلية؛ فصن طاةرات ايحتالل الحربية مين مختليت األنيوا  شينلت الليلية الماضيية حيوال  ثالثيين زيارة جويية 

لإلذاعية العبرييية أنييس منيذ بييدأت عمليييات إطيال  الفييواريخ ال لسييطينية وأشيارت المفييادر ذاتهييا عليى القطييا ، 
من صطا  ززة أزل  الجيش معبر كر  أبو سال ، الذي يعتبر المعبر التجياري الوحييد في  صطيا  زيزة، كميا تي  

 إزال  معبر بيت حانون بشكل شبس كامل.
13/3/9112، قدس برس  

 
 بمخيم اليرموك استشهاد الجئة فلسطينية جوعاً ": العمل مجموعة" .36

أعلنييت "مجموعيية العمييل ميين أجييل فلسييطيني  سييورية" استشييهاد الالجةيية فاطميية داود أمييس فيي  مخييي  : دمشيي 
 اليرموك إثر نقص التتذية والرعاية الطبية داخل المخي .

م استمرار الحفار المشدد الم يروض عليى المخيي  منيذ 1-31وأكدت المجموعة ف  بيان لها اليو  الخميس ي
ثمانيييية أشيييهر، يفتيييس إليييى أنيييس بعيييد الحالييية التييي  استشيييهدت أميييس، ارت ييي  العيييدد اإلجميييال  لضيييحايا  أكثييير مييين

 ضحية. 319الحفار ف  مخي  اليرموك إلى 
13/3/9112، المركز الفلسطيني ل عالم  

 
 " يقتحمون المسجد األقصىمستوطًنا برفقة المتطرفين "فيجلن وغليك "صفا": ستون .37

اصييتح  مسييتوطنون برفقيية ناةيي  رةيييس الكنيسييت اإلسييراةيل  "موشيييس فيييجلن"  :خيياص فيي ا –القييدس المحتليية 
 والحاخييا  المتطييرت "يهييودا زليييك" فييباي األربعيياء المسييجد األصفييى المبييارك وسييط حراسيية شييرطية مشييددة.

مسيتوطن ا برفقية المتطيرفين "فييجلن  60وصال المختص ف  ش ون القدس جميال عميرو لوكالية "في ا" إن نحيو 
ميين الحاخاميييات اليهييود اصتحميييوا منيييذ سيياعات الفيييباي المسييجد األصفيييى علييى شيييكل دفعيييات،  وزليييك" وعيييدد

كمييا انييدلعت مواجهييات عني يية فيي  بييا  العييامود بييين صييوات ايحييتالل  وتجولييوا فيي  أنحيياء مختل يية ميين باحاتييس.
وتي   صفيى.األالمسيجد فلسيطينيين، وانتهياك حرمية  سيتةوالشبان الذين خرجوا بمسييرة سيلمية تندييد ا باستشيهاد 

 إفابات إلى المستش يات لتلق  العالج. 30نقل حوال  
19/3/9112وكالة الصحافة الفلسطينية، )صفا(،   

 
 "طالب العلم" بحقس  األقصى المسجد بعادات عنا  محاكمات و ": األقصى عمارة" .38
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والمقدسيييات فييي  بييييان لهيييا مييين اسيييتهدات الطيييال  المشييياركين فييي  مشيييرو   األصفيييىحيييذرت م سسييية عميييارة 
 إليىالمبارك، ومالحقته  صضاةيا تحت حجج واهية وصضايا مل قة تهدت  األصفىط  العل  ف  المسجد مفا

الثالثياء حيين منعيت  أميس أولكميا حيدث ييو   األصفيىاست زازه  وردعه  عين اليدخول والتواجيد في  المسيجد 
عيددا مين المفيلين صوات ايحتالل المفلين من الدخول منيذ سياعات ال جير البياكرة واعتيدت علييه  واعتقليت 

التعسي ية التي  تسيتهدت  اإلجيراءاتد. حكمت نعامنة بهيذه  األصفىندد مدير م سسة عمارة و  وطال  العل .
نتيجية فيمود الطيال  والمفيلين " المأزوميةي "وافي ا اياهيا بي فييس،مشرو  مفاط  العل  والطال  الملتحقين 

، رز  ما يتعرضوا لس األصفىوحماية المسجد  اءأحيف   إفراراف  وجس المضايقات والمالحقات الت  زادته  
ايحتالل متخبط ف  خطواتس وف  طريقس  أنال المة تبشر  األحكا هذه  أن إلىمن است زاز وتخويت، مشيرا 

 زوال. إلى
13/3/9112مؤسسة األقصى للوق  والتراث، أم الفحم،   

 
 القدس القديمة في واستراتيجياً  كبيراً  اً هآرتس: "عطيرات كوهانيم" تستملك مبن .32

ذكرت فحي ة يه رتسم اإلسراةيلية على موصعها اإللكترون  مساء أميس، أن الميدير تن ييذي لجمعيية : القدس
أن الجمعية  يعطيرات كوهاني م دانيال لوريا وجس رسالة عبر البريد اإللكترون  إلى م يدي الجمعية أشار إلى

 متيير مربيي  فيي  القييدس القديميية. 3000زيييد مسيياحتس علييى ايسييتيطانية "اشييترت مبنييى كبيييرا جييدا واسييتراتيجيا ت
وأضيييافت، "الفيييور التييي  تييي  إرفاصهيييا بالبرييييد اإللكترونييي  ت هييير مبنيييى البرييييد فييي  شيييار  فيييالي اليييدين واليييذي 
ي ستخد  جزء منس أيضا كمركز للشرطة اإلسيراةيلية" مشييرة إليى أن "الفيور ت هير أعميال التيرمي  التي  تجيري 

"يقول لورييا في  الرسيالة إن المبنيى سيسيتخد  كمركيز تعليمي  مي  مقير إصامية لطيال   وتابعت، داخل المبنى".
وصالييت، "البريييد  المعهييد الييدين  فيي  الجمعييية والييذين يلتحقييون بالمعهييد صبييل اينضييما  إلييى الجيييش اإلسييراةيل ".
خول إلى المبنى اإللكترون  يشير إلى انس ت  استمالك المبنى من خالل متبر  سخ " ملمحا إلى انس سيت  الد

 بعد عيد ال فح اليهودي ف  الراب  عشر من شهر نيسان المقبل.
13/3/9112األيام، رام هللا،   

 
 66االحتالل يهدم قرية العراقيب للمرة الر  .21

للميرة السادسيية والسيتين، هييد  ايحييتالل اإلسيراةيل  صرييية العراصيي  البدوييية في  فييحراء النقيي ، : أمجيد سييمحان
لستين بدأ سكان القرية ببناةها مجددا  ف  تحٍد لكل محاويت التشريد، وتحيت شيعار "يهيدمون وللمرة السابعة وا

 ونبن . هنا باصون".
ويو  أمس، داه  عشرات الجنود صرية العراصي  الت  ي تعترت بها إسراةيل ف  فحراء النق ، ودمروا كل ما 

ل القرية المكونة من الفي يح والخييا  ركاميا ، عملره األهال  ف  ال ترات الماضية. وخالل دصاة  أفبحت مناز 
 وترك أهلها ف  العراء، فيما األمطار التزيرة تتساصط فو  ر وسه .

13/9/9112السفير، بيروت،   
 

 من دخولها الفلسطينيينمئات الدونمات بمنطقة "سمرة" في األغوار ويمنع  يجر االحتالل  .21
عشيرات الميواطنين وممثليين عين ال عالييات الرسيمية محمد بالص: منعت صيوات ايحيتالل، أميس،  -طوباس 

والوطنييية واألهلييية فيي  محاف يية طوبيياس واألزييوار الشييمالية، ميين الوفييول إلييى األراضيي  الزراعييية المملوكيية 
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لمييواطنين ميين المحاف يية فيي  منطقيية سييمرة بيياألزوار الشييمالية، فيمييا تسييتمر عمليييات تجريييت مةييات الييدونمات 
حاطتهيا بأسيالك شياةكة مين صبيل المسيتوطنين، تحيت حراسية صيوات ايحيتالل، في  الزراعية ف  تلك المنطقية وا  

وتقيييد  هييي يء المواطنيييون، ناةييي  المحييياف ، أحميييد  خطييية تهيييدت إليييى مفيييادرتها لفيييالح توسيييي  ايسيييتيطان.
األسييعد، ومسيي ول ملييت األزييوار فيي  المحاف يية، معتييز بشييارات، ومنسيي  الحمليية الوطنييية لمناهضيية الجييدار 

حركيييية فييييتح، محمييييود فييييوافطة، وسييييكرتير جبهيييية التحرييييير ال لسييييطينية، سييييمير فييييوافطة،  وايسييييتيطان فيييي 
وناشطون من الم سسات األهلية والرسمية، وأفحا  تلك األراض  إلى منطقية سيمرة، في  محاولية للتفيدي 
ألعمال التجريت والبناء الت  يقو  بها المستوطنون وجنود ايحتالل واحتجاجا عليى سياسية مفيادرة أراضي  

 المواطنين.
13/3/9112األيام، رام هللا،   

 
 في سجون االحتالل مرحلة خطرة تواجه الحركة األسيرة ":واعد"جمعية  .29

أعلنيييت م سسيييات حقوصيييية وعييياةالت أسييير  فلسيييطينيين، أميييس، أن الحركييية األسييييرة عليييى  راةيييد يفييي : -زيييزة 
أسييير   4صيييت تيييدهورت فيييحة أعتيييا  مرحلييية مهمييية وخطيييرة لمواجهييية السيييلوك العيييدوان  "اإلسيييراةيل "، فييي  و 

 مضربين عن الطعا  منذ ما يزيد على الشهرين.
وأكييدت "جمعييية واعييد لألسيير  والمحييررين" أن الرسيياةل المسييربة ميين المعييتقالت تشييير إلييى أن الحركيية األسيييرة 
عليى أعتييا  مرحليية مهميية وخطييرة، وصاليت فيي  بيييان، إن ايتفييايت جارييية بيين ال فيياةل داخييل صييال  األسيير 

موصييت صييوي وموحييد لمجابهيية محيياويت عييزل األسيير  وايلت ييات علييى إنجييازات إضييراباته  وخافيية للخييروج ب
 .1031إضرا  الكرامة ف  مايو/أيار 

ميين األسيير  المضييربين عيين الطعييا  بسييب  اإلهمييال الطبيي ، فيي   ييل اسييتمراره  فيي   أربعييةوتييدهورت فييحة 
اةلة األسير معمر بنات إن حالتيس الفيحية يوما ، وجله  من مدينة الخليل، وصالت ع 61اإلضرا  ألكثر من 

 تزداد سوءا  ف   ل اإلهمال الطب .
13/9/9112الخليج، الشارقة،   

 
 فلسطينيًا في الضفة 15االحتالل يهدم منشآت ويعتقل  .23

هييدمت سييلطات ايحيتالل خيامييا  سييكنية وح يياةر أبقييار :عييالء المشييهراوي، عبييد اليرحي  حسييين - زيزة، را  هللا
 لى مدخل بلدة العيزرية جنو  شر  القدس المحتلة، كما هدمت متسلة سيارات لعشيرة بدوية ع

للناشييط فيي  المقاوميية الشييعبية ال لسييطينية سييام  أبييو زالييية صيير  مييدخل البلييذة للمييرة الثانييية، وخيامييا  سييكنية، 
 .ح  "أح اد يونس"بأفراد  30إحداها لعاةلة فلسطين  ك يت، صوامها 

 تيييش فيي  الخليييل، وصرييية مييريش زربهييا، وصرييية الرشييايدة شيير  بيييت لحييي ، وشيينت صييوات ايحييتالل حمييالت ت
ونابلس، ومخي  عين بيت الماء لالجةين ال لسطينيين زر  المدينة، وصرية عورتيا جنوبهيا، وبليدة يعبيد جنيو  

 .فلسطينيا   33زر  جن ، اعتقلت خاللها 
13/9/9112اإلتحاد، أبو ظبي،   

 
 إبدا  إسرائيلي اأنه على وُتسوقها الفلسطيني لتراثاُتقلد تطريزات من  أجنبية شركات .22
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الشيركات األجنبيية بعيرض مالبيس وأحذيية تحميل تطرييزات مين التيراث  بعيض صامت مي خرا   ي ريما شري: لندن
مفيمم  أزيياء يقيميون في  إسيراةيل دون ذكير  وذكيرت أنهيا مين فيناعة ر مواصعهيا اإللكترونييةعب ال لسطين 

التيي  تميييز منطقيية ميين أخيير  بأسييلو   بجترافييية فلسييطين وارتباطهيياذه األزييياء أي رابييط عيين تيياريخ وتييراث هيي
 . التطريز وشكلس مثل بيت لح  ورا  هللا والبيرة وبيت دجن

 كموصيييي  أن المواصيييي  التيييي  تعييييرض بعييييض هييييذه المنتجييييات تييييدع  أن بعضييييها مسييييتورد ميييين إيطاليييييا والالفييييت
يحمييل تطريييزات بيياللون األحميير وموصيي  "جيياي كييرو" الييذي يعييرض فسييتان "فالييي  تيونييك" الييذي  " "انثروبولييوج

 الذي يعرض مجموعة كبيرة من ال ساتين واألحذية المنقوشة بتطريزات عرت بها التراث ال لسطين .
منذ احتاللها ل لسطين على سرصة المأكويت التراثية  إسراةيل إصدا الشع  ال لسطين    أخر ، يشتكمن جهة 

  وجبة يهودية من التراث اليهودي. بأنهامص وأفبحت تتباهى وتت اخر وتدع  ال لسطينية مثل ال الفل والح
بتقييدي  وجبيية الحمييص وال الفييل ال لسييطينية كوجبيية تاريخييية ميين المطييبخ اليهييودي للييرةيس  إسييراةيلوصييد صامييت 
 خالل زيارتس للمنطقة. أوباماباراك  األمريك 

 13/3/9112القدس العربي، لندن، 
 

 !"اً "اعتبرونا يهود :المصرية للسلطة فلسطينيمذيع  .25
خرج مذي  فلسطين  من صطا  ززة عن النص ف  تقريره عن إزال  معبر رفح ووجس رسالة ساخرة إلى : ززة

 الجان  المفري وصال "اعتبرونا يهود".
وصييال المييذي  أيميين العييالول الييذي يعمييل مراسييال ل ضيياةية ال ييرات العراصييية فيي  صطييا  زييزة "رسييالة إلييى القيييادة 

. يف  وانسوا الجيرة وانسوا أننا مسلمين وانسوا العروبة واعتبرونا يهود" وانسوا الجترافيافرية انسوا التاريخ الم
 إشارة منس إلى المعاملة الحسنة الت  تعاملها السلطات المفرية لليهود، وعين عالصاتهيا المتينية مي  إسيراةيلم.

افيل ايجتمياع  تطالي  ب يتح معبير رفيح اليذي صيا  عدد من النشطاء حملة إلكترونية عليى مواصي  التو  وأطل 
 مرات. تسعةالجان  المفري بتلقس بشكل شبس ت  منذ اينقال  ول  ي تح إي 

19/3/9112"، 91موقع "عربي   

 
 
 
 
 نفق تهريب إلى غزة 0731تدمير  الجيش المصري يعلن .64

 طا  ززة.ن   تهري  بين سيناء وص 0731أعلن الجيش المفري أمس، أنس دمر : يأ ت  م
ومنذ الفيت الماض  يقو  الجيش المفري بعملية واسعة النطا  ف  شبس جزيرة سيناء ويستهدت بف ة 

 خافة األن ا  الت  كانت تتيح لمهربين نقل وصود ومواد بناء من مفر إلى صطا  ززة. 
 07/7/9106الخليج، الشارقة، 

 
  لم يتغير ومصرالتنسيق األمني بين حماس "القدس العربي":  .63

من مفادر موثوصة، إلى وجود  "القدس العرب "تشير معلومات م كدة حفلت عليها : الهور أشرت-ززة 
عالصة وتنسي  كبير بين الن ا  المفري الحال  وبين حركة حماس الت  تحك  صطا  ززة، لها عالصة 
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رة من صادة بالوض  األمن  ف  منطقة سيناء، إضافة إلى ضبط الحدود ال افلة، تمخض عنس طل  القاه
على  احتجاجاحماس إعادة تواجد صوات الحركة األمنية على طول الحدود بعد أن سحبتها صبل أشهر 

 تعرضها لعمليات إطال  نار من الجان  المفري.
والتنسي  بين حركة حماس  ايتفالووف  ما أفضت بس مفادر موثوصة مطلعة على الكثير من ت افيل 

بين الجان  المفري الذي تمثلس المخابرات  ايتفالأن خط  "القدس العرب "والجان  المفري، فقد أكدت لي
المفرية، وبين حركة حماس ل  يتل  بالمطل ، رز  ما الت إليس العالصة بين الطرفين م خرا بعد أن صضت 

 ."من مة إرهابية"محكمة األمور المستعجلة المفرية بح ر حماس واعتبارها 
حماس بعد إزاحة الرةيس محمد مرس  عن الحك ، وصيا  الجيش المفري فم  اشتداد الخالت بين مفر و 

بحملة مشددة على منطقة الحدود ال افلة بين الطرفين، والت  تكثر أس لها أن ا  تهري  البضاة  الت  
 01أصامها سكان ززة، سحبت حركة حماس صواتها األمنية المنتشرة ف  تلك المنطقة الت  تمتد لنحو 

ادت تموضعها ف  نقاط خل ية، بسب  تعرضها بين الحين واآلخر لرشقات نارية من الجنود كيلومترا، وأع
 ايتفالالمفريين، عالوة على سما  جنود حماس الكثير من الشتاة  بشكل يوم ، ما استدعى صيا  جهة 

نشر المفرية يالمخابرات العامةم بحماس إلجراء اتفايت فورية بمس ول  الحركة تدعوه  إلى إعادة 
 القوات ف  مواصعها السابقة.

، كان بسب  الخشية من تعرض الحدود لعمليات "القدس العرب "الطل  المفري وف  ما توضحس مفادر 
، وعق  انسحا  1112اصتحا  من السكان كالت  حدثت م  اشتداد الحفار على ززة ف  مطل  العا  

ين إلى مناط  سيناء، كذلك كانت القاهرة ، حين تدف  ايت ال لسطيني1112إسراةيل من ززة ف  العا  
 تخشى من أن تكون حدودها عرضة لهجمات من جان  مسلح  سيناء، يتلوها هرو  سهل إلى صطا  ززة.

وتتحدث المفادر عن عشرات عمليات التنسي  بين الطرفين، جرت ف  عهد ما بعد إسقاط جماعة اإلخوان 
والتنسي  على حالها، حتى ف  عق  صرار  ايتفاللقناة ف  المسلمين ف  مفر، م  التأكيد على بقاء هذه ا

 ح ر حركة حماس ومفادرة أمالكها ومقراتها ف  مفر.
وأه  ما يشملس التنسي  بين الطرفين يقو  على من  حماس الت  تسيطر جيدا على منطقة أن ا  التهري ، 

سيناء إلى صطا  ززة، حيث ي تزال ألي عمليات تسلل ألفراد الجماعات اإلرهابية المسلحة الت  تنشط ف  
 الحركة تسجل نجاحا كبيرا ف  هذا المجال.

 07/7/9106القدس العربي، لندن، 
 

 تراجعت "بعد انقالب السيسي"  "إسرائيل"عاموس جلعاد: معجزة.. كراهية  .64
حدثت صال اللواء احتياط عاموس جلعاد خالل منتد  استعرض فيس خارطة التهديدات الت  تواجس إسراةيل "

وحس  القناة الثانية العبرية فقد كشت جلعاد خالل منتد  أمن   لنا معجزة.. الكراهية إلسراةيل تراجعت".
، إذ أن مع   الدول الت  "إسراةيل"خاص بأنس طرأ م خرا  تتير كبير ف  خارطة التهديدات الت  تواجس 
جلعاد  نحن نر  أنس حفل لنا معجزة"شكلت التهديد الرةيس  إما ضع ت أو جعلت مواص ها أكثر اعتداي ، 

بوزارة الحر  الفهيونية أدلى بتلك األصوال خالل األمسية الت   السياس - الذي يرأس اليو  القس  األمن 
ع قدت من صبل معهد السياسات وايستراتيجيات التاب  لمركز دراسات هرتسليا، حيث تناولت هذه األمسية 

راةيل". وأوضح جلعاد بأن مع   التتيير طرأ م خرا  ف  مفر وتركيا، موضو  بلورة الر ية األمنية لي"إس
 حيث تحررت هناك صليال  حلقة الخن  اإلسالمية الت  هددت "إسراةيل".
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وصال جلعاد "الجنرال السيس  أصفى اإلخوان المسلمين وعالصاتنا م  مفر جيدة، وكذلك الكراهية إلسراةيل 
ززة وي ديرون حر   إلىمن األن ا  الم دية  %02إلى  01  من تراجعت هناك، والمفريون نجحوا بصزال
 فارمة وعنيدة ضد القاعدة ف  سيناء".

 09/7/9106الشعب، مصر، 
 
 بإطالق الصواريت.. وتحاول استعطا  مصر "إسرائيل"أبو الغيط: حماس تستفز  .62

ةيل، صال أحمد أبو تعليق ا على صيا  حركة حماس بصطال  فواريخ من صطا  ززة نحو إسرا: نور رشوان
التيط وزير الخارجية األسب ، إن هذا التفرت الذي صامت بس حماس ناتج عن استشعارها بقدر من العزلة 

 ضتط عرب  كبير. تحت-لهاالمنافر الرةيس  -الشديدة، بعد أن أفبحت صطر 
، أن حماس "اةالحي"، الذي ي عرض على فضاةية "الحياة اليو "وأوضح أبو التيط، ف  تفريحات لبرنامج 

ا فه  تطال  بذلك إسراةيل بالقيا  بعمل عسكري ضدها، صاةال :  هذا حدث من صبل "عندما تطل  فواريخ 
ه  تست ز إسراةيل، وتطل  منها أن تضربها، عشان تستعطت "، مضي  ا: "1101وعا   1112عا  
يداف  عنها، صاةال :  وأضات أن حماس تحاول استعطات مفر، بعد أن رأت أنها ليس لها  هير ا ."مفر

ه  بتناشد مفر أي تترك القطا  بم رده، ولذلك بتست ز إسراةيل عشان تض  مفر ف  الوض  الل  "
 ، مضي  ا أن هذه لعبة م هومة."تضطر فيس إنها تتفرت لفالحها

ا على إسراةيل فست ل تأثيراتها مح دودة وأشار وزير الخارجية األسب ، إلى أنس مهما أطلقت حماس فواريخ 
 ."الجان  اآلخر صوتس طازية، ولألست سيسقط ضحايا كثيرون من أهلنا ف  ززة"للتاية، صاةال : 

 07/7/9106الشروق، مصر، 
 
 "إسرائيل"سويلم: حماس تريد توريط مصر في صراعها مع  حساماللواء  .01

تر الحافل بينها صال اللواء حسا  سويل ، الخبير العسكري، إن "حماس" تريد أن تستتل التو : ميسر ياسين
سراةيل ف  إشعال الحدود المفرية ف  محاولة ضر  إسراةيل من سيناء؛ إلدخال مفر ف  الفرا  الداةر  وا 

 بينهما.
وأضات "سويل " ف  تفريحات لي"الوطن" أن القيادات العسكرية ف  مفر تدرك هذا المخطط جيدا، فالفرا  

وأكد أنس ي يستبعد أن  نا بيضر  ال المين بال المين".الداةر بين إسراةيل وحماس ي دخل لمفر فيس: "ورب
 تقو  إسراةيل باجتياي بري لتزة أو احتالل جزء منها، كما كانت ت عل ف  الساب .

 09/7/9106الوطن، مصر، 
 
 "إسرائيل"األسلحة الروسية المصرية ال تضمن لمصر التفوق على  صفقةتقرير:  .00

وهو النسخة العبرية لفحي ة جيروزالي  بوست، اإلسراةيلية  "بوستذي "أندراوس: ذكر موص   زهير-النافرة 
الت  تفدر باللتة اإلنكليزية، ذكر أن معهد واشنطن لسياسة الشر  األدنى صد أفدر تقريرا األسبو  

-Sالماض  يتحدث فيس عن أن السلطات المفرية الحالية تسعى بقوة للحفول على ن ا  الدفا  الجوي ي

طور، وطاةرات مقاتلة من نو  يميغم، وفواريخ يكورنيتم المضادة للدبابات، وهو م الروس  المت300
اإلسراةيل  ف  العدوان الذي شنتس الدولة العبرية على لبنان ف  تموز  ايحتاللالسالي الذي أعا  جيش 

لتوصي  ول ت الموص  اإلسراةيل  إلى أن األسلحة المذكورة تمت خالل ف قة ت  ا .1112ييوليوم من العا  
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عليها خالل زيارة وزير الدفا  المفري المشير عبد ال تاي السيس  إلى موسكو الشهر الماض ، والت  تقدر 
 مليار دوير بتمويل من المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية. 1بي 

 يعن  ت وصها وف  الت افيل أشار الموص  العبري إلى أن وفول األسلحة الروسية الجديدة إلى مفر ي
عسكريا على الدولة العبرية فحس ، بل يعتبر بمثابة تقويض لمعاهدة السال  الموصعة بين الدولتين ف  العا  

والمعروفة باس  ات ا  يكام  دي يدم. عالوة على ذلك أوضح الموص  أن ف قة األسلحة شملت  0030
حة ما أسماه الموص  باإلرها  ف  سيناء والت  طاةرات الهيلوكبتر الهجومية والت  تعتبر حاسمة لمهمات مكاف

تدعمها إسراةيل بكل ما أوتيت من صوة، على حد تعبير الموص . وجاء أيضا ف  التقرير الذي نشر على 
الموص  اإللكترون  أن األسلحة المذكورة أعاله ليس لها عالصة بعمليات مكافحة اإلرها  ف  شبس جزيرة 

ة صد تطرحها إسراةيل ف  المستقبل على مس ولين المفريين حول إذا ما سيناء، األمر الذي سي رض أسةل
 ستبقى سلمية تماما، أو على األصل تقويض الثقة بينهما. ايحتاللكانت نوايا مفر ف  عالصتها م  دولة 

 07/7/9106القدس العربي، لندن، 
 
 في سيناءبيت المقدس تقبض على جاسوس صهيوني  أنصارجماعة  .09

نفار بيت المقدس فباي اليو ، فيديو جديد اليو  عن اعتقالها جاسوسا فهيونيا ف  نشرت جماعة أ
وبحس  اعترات الجاسوس فقد أكد أنس ت  تجنيده بالموساد وأن مهمتس ف  سيناء رفد تحركات  سيناء.

بالغ الجان  الفهيون  بكا اإلسالميةالحركات  فة المسلحة ورفد اإلن ا  وحركة تهري  السالي إلى ززة وا 
 التطورات.

 09/7/9106الشعب، مصر، 
 
 الجنسية المصرية عن هنية ومشعل إلسقاطدعوى  .07

أصيمت دعو  بمحكمة القضاء اإلداري أما  مجلس الدولة، أمس، طال  فيها الدكتور  الخليج":"–القاهرة 
سماعيل  هنية. سمير فبري المحام  بصسقاط الجنسية المفرية عن القياديين الحمساويين، خالد مشعل وا 

ن "حماس" حركة  وصال د. سمير فبري ف  دعواه إن كال  من هنية ومشعل يحمالن الجنسية المفرية، وا 
مرفوضة، وفقا  للحك  الفادر من محكمة القاهرة لألمور المستعجلة، الذي ح ر أنشطتها داخل األراض  

 اإلضرار بالمفالح المفرية.المفرية، ما يستوج  صط  أية فلة بها وبقيادتها، متهما  الحركة وصادتها ب
 07/7/9106الخليج، الشارقة، 

 
 يطالب باإلفراج عن الدقامسة... و لطرد السفير اإلسرائيلي يمهل الحكومة أسبوعاً  "النوابعمسان: " .52

حتى يو  الثالثاء المقبل، لاللتزا   األردنية الحكومة األردن  أمهل مجلس النوا  :المنس  جهاد-عملان 
طرد الس ير اإلسراةيل  من عملان وايفراج عن الجندي األردن  المسري أحمد الدصامسة، بتوفية المجلس ب

على جريمة ايحتالل اإلسراةيل  بازتيال الشهيد القاض   تحت طاةلة حج  الثقة عن الحكومة، وذلك ردا  
وفوت  .عيترو تقدي  تعويض لذوي الشهيد ز أي اعتذار إسراةيل  عن الجريمة أورفض المجلس  راةد زعيتر.
من تل أبي ،  األردنمن عملان، وسح  س ير  "إسراةيل"مس، للمرة الثالثة، على طرد س ير أالمجلس 

واإلفراج عن الدصامسة. وطال  النوا  الحكومة باإلفراج عن جمي  السجناء األردنيين وال لسطينيين ف  
لشهيد زعيتر، وفتح تحقي  موس  السجون اإلسراةيلية، ووضعه  بفورة التطورات اليومية بخفوص صضية ا
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على المعابر الحدودية  فلسطينية-ف  الجريمة، وتقدي  القتلة لمحكمة الجنايات الدولية، وفرض سيطرة أردنية 
 م  الجان  ال لسطين .

 13/3/2112، الغد، عمسان
 

 إلطالق مبادرة مصالحة بين فتح وحماساألردني يدعو اب و النمجلس  .55
فتح  بصعادة مس مقترحا  أ هاخالل الجلسة الت  عقد األردن  رفض مجلس النوا  :الريايت مفط ى-عملان 

 األردن  الناة  حيث دعا مبادرة مفالحة بين فتح وحماس. إلطال دعا  كمامكات  حماس ف  األردن، 
ن يتبنى المجلس مبادرة للمفالحة بين أبو سويل  الى فتح مكات  تمثيل سياس  لحماس ف  عملان و أموسى 

 وحماس. فتح
 13/3/2112، الدستور، عمسان

 
 ل ما لم يتحمله أحد من تبعات القضية الفلسطينيةاألردن تحمس  :النسور .56

ربعاء وزير الخارجية مس األأهللا النسور فباي  عبد .داألردن  استقبل رةيس الوزراء  :بتراوكالة  –عملان 
ن جمي  المشاكل الت  تمر بها منطقة أ النسوركد أو  والتعاون لجمهورية جزر القمر العارت سيد حسن.

يهمنا "الشر  ايوسط منذ عدة عقود تعود جذورها الى عد  ايجاد حل عادل للقضية ال لسطينية مضي ا 
حد أن األردن تحمل ما ل  يتحملس أول ت الى  ".نفرة ومساندة جزر القمر ف  المحافل الدولية لهذه القضية

 خر  ف  المنطقة.ل األمن تبعات القضية ال لسطينية والمشاك
 13/3/2112، الرأي، عمسان

 
 
 
 

 المصلين من دخول المسجد األقصى االحتالليستنكر منع سلطات  األردنيوزير األوقا   .57
هايل  .داألردن  استنكر وزير األوصات والش ون والمقدسات اإلسالمية  ، وكالة بترا:الشرعة حسين-الم ر  

صفى لى المسجد األإل اإلسراةيل ، بمن  المفلين من الدخول عبدالح ي  داود، صيا  سلطات ايحتال
همية دور الوفاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية ف  أ  األوصاتأكد وزير كما  المبارك.

 عاصة وتأخير المخططات اإلسراةيلية لتن يذ مشاريعها التهويدية فيها.إ القدس الشريت، ف  
جد األصفى ه  ح  للمسلمين ممثلين بالقيادة الهاشمية الت  استمدت وفايتها كد أن الوفاية على المسأو 

على المقدسات بحك  إرثها التاريخ  وات اصية الوفاية الموصعة م  السلطة ال لسطينية، وليس م  الجان  
ت أو اإلسراةيل  الت  ي نقر أي تفرت لس ف  هذا الموضو ، وي يجوز الت ريط بهذه الويية على المقدسا

 التنازل عنها.
 13/3/2112، الرأي، عمسان

 
 بالدناتقدم فلسطين وتطورها وتحقيق األمن فيها سينعكس إيجابًا على األردني:  لداخليةاوزير  .58
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مس األربعاء ف  لقاءين أحسين هزا  المجال   األردن  التقى وزير الداخلية :فارو  المومن  ،بترا –مراكش 
بو عل ، وذلك على هامش انعقاد الدورة أء محمد ابراهي  وال لسطين  سعيد من فلين ن يريس المفري اللوا

 الحادية والثالثين لمجلس وزراء الداخلية العر  ف  مدينة مراكش المتربية.
 كد المجال  وصوت األردن الى جان  الشع  المفري ف  مواجهة مختلت التحديات الت  يواجهها.أو 

مان فيها من واألإن تقد  فلسطين وتطورها وتحقي  األ ،ره ال لسطين ن يم   خالل اللقاء ،وصال المجال 
 على األردن ودول المنطقة. يجابا  إسينعكس 

 13/3/2112، الرأي، عمسان  
  
 نفي إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد جيش االحتالل.. و عمسان" يباشر التحقيق في اغتيال زعيتر ادعاء" .59

أبو التن  أمس، التحقي  ف   روت  عبد هللاعملان األول القاض   باشر مدع  عا  :الدخيل زايد-عملان 
ومسببات وحقاة  استشهاد صاض  محكمة فلح عملان راةد زعيتر، أثناء زيارتس الخافة لألراض  

 ال لسطينية، على أيدي جنود ايحتالل اإلسراةيل  يو  ايثنين الماض ، وذلك وفقا  لمفدر صضاة  مطل .
يتخاذ كل اإلجراءات القانونية،  ن ملت القضية سيتاب  أردنيا  إطل  عد  نشر اسمس،  وصال المفدر، الذي

لكشت الحقيقة ومعاصبة المعتدي. ون ى المفدر فحة المعلومات، الت  تناصلتها وساةل إعال  أمس، عن 
ض  إفدار مذكرة اعتقال، بح  صاةد جيش ايحتالل اإلسراةيل  ووزير حربس، فور وجودهما على األرا

األردنية، باعتبارهما "متبوعين ومس ولين صانونا  عن أفعال وأعمال تابعه ، وه  أفحا  القرار ف  إفدار 
 التعليمات لجنوده ".

وصال المفدر إن "النيابة العامة ال لسطينية، ستبلغ السلطات القضاةية األردنية بما اتخذ من إجراءات 
ة للمحكمة الجناةية الدولية، بعد صرار الناة  العا  ب تح تحقي  بالطر  الرسمية"، مستبعدا تقدي  شكو  جزاةي

 ف  القضية.
 13/3/2112، الغد، عمسان

 
 

 اإلسالمي يستنكر جريمة قتل زعيتر الوسطحزب  .61
الجريمة اإلسراةيلية بقتل القاض  األردن  راةد زعيتر. األردن  استنكر حز  الوسط اإلسالم   :عملان

تحقي  فوري وضرورة ايجاد موصت يرصى الى مستو  الجريمة. كما طال   جراءبصوطال  ف  بيان الحكومة 
 الحز  مجلس النوا  بأن يكون لس موصت جريء.

 13/3/2112، الرأي، عمسان
  
 األردنيين تدين اغتيال القاضي زعيتر الكتاب رابطة .61

جرام  الذي ارتكبس العدو العمل اإل"استنكرت فيس  أفدرت رابطة الكتا  األردنيين، يو  أمس، بيانا   :عملان
إلى ت عيل وترجمة صرار مجلس "، داعية الحكومة األردنية "الفهيون  بح  القاض  األردن  راةد زعيتر

النوا  األردن  بصزال  س ارة العدو نهاةيا ، والكت عن المراهنة على يالتسويات السياسيةم المزعومة م  
إلى إدانة جولة " . كما دعت الرابطة"لمواثي  والعهود الدوليةعدو استيطان  إجالة  إرهاب  ي يقي  وزنا  ل

 ."الفهيون  وايستيطانكيري الت  جاءت زطاء  لهذه الجريمة ولمزيد من القتل واإلجرا  
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 13/3/2112، الدستور، عمسان
 

 "إسرائيل"أقوى سالح ضد  اللبنانية دي فريج: المقاومة عبر الدولة الوزير .62
ل  يحلل الخالت  إذاون التنمية اإلدارية نبيل دي فريج استقالة الرةيس تما  سال  اليو  توصل  وزير الدولة لش  

المقاومة "لى أن إ "أمس "األنباء المركزية"حول بند المقاومة ف  البيان الوزاري، وأشار ف  حديث الى وكالة 
ن ه  أصو  سالي ضد إسراةيل، ال علية إلسراةيل تكون عبر الدولة، والوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيي

 ."وحدة لبنان واللبنانيين ه  المثل زير الفالح إلسراةيل
 13/3/2112، المستقبل، بيروت

 
 تحاول التنصت على الهوات  الخلوية اللبنانية "إسرائيل" .63

 ، عشرات الرساةل النفية على هوات ه أمسبناء مناط  جنو  لبنان منذ ليل أيتلقى  :بتراوكالة  –بيروت 
المشار  باألرصا و هدايا نقدية وتطل  منه  ايتفال أنه  ربحوا سيارات أرصا  خارج لبنان تزع  أالخلوية من 

 اليها ف  هذه الرساةل.
ن مفدر هذه أنس "بنتيجة التحقيقات الت  أجرتها األجهزة األمنية تبين إلبنان  ف  بيروت  أمنىوصال مفدر 

لى "التنبس والحذر وعد  الرد على تلك إمن  اللبنان  المواطنين ألالرساةل ه  إسراةيل". ودعا المفدر ا
خر، لشبكة ايتفايت اللبنانية من صبل العدو اايتفايت". وصال "إنس اخترا  إسراةيل  جديد من نو  

هذه الرساةل بهدت التنفت والتجسس على شبكة  بصرسالاإلسراةيل  وهناك شبكة دولية محترفة، تقو  
 للبنانية الخلوية".ايتفايت ا

 13/3/2112، الغد، عمسان
 
 
 

 أشهر إضافية ثالثةعن تمديد منحة دعم الكهرباء لغزة  تعلنقطر  .46
أعلنت صطر، اليو  األربعاء، أنها صررت تزويد صطا  ززة المحافر األناضول: -المفري  أحمد-الدوحة 

ز  لتشتيل محطات الكهرباء ف  مليون دويرم من الوصود الال 71ماليين لاير صطري ي 001بما صيمتس 
 القطا ، بحس  وكالة األنباء القطرية الرسمية.

مليون  0.2لتخ يت معاناة الشع  ال لسطين  ف  صطا  ززة يحوال  ”الوكالة القطرية صالت إن القرار جاء لي
 وف  وصت ساب  اليو ، أعلن فتح  الشيخ خليل، ناة  رةيس سلطة الطاصة ف  ززة، لوكالة ”.نسمةم

األناضول لألنباء، عن موافقة صطر على تمديد المنحة الخافة بتمويل الضراة  المستحقة على الوصود 
 الالز  لتشتيل محطة توليد الكهرباء.

وأوضح خليل أن صطر أبلتت مكت  رةيس الحكومة يالمقالةم ف  ززة إسماعيل هنية بموافقتها على تمديد 
 مليون دوير. 71 منحة الكهرباء لثالثة أشهر أخر ، بقيمة

 ول  تذكر الوكالة القطرية وي المسةول ال لسطين  مزيدا من الت افيل عن القرار.
وكان بيان فادر عن الحكومة المقالة ف  ززة األحد الماض ، أفاد بأن هنية هاتت الشيخ تمي  بن حمد ال 

ودفعت  ”.ي  الدع  لقطا  ززةموافلة تقد“وأوضح البيان أن أمير صطر أكد لهنية، عزمس  ثان ، أمير صطر.
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مليون دوير للسلطة ال لسطينية ف  را  هللا، ه  صيمة ضريبة  71صطر ف  ديسمبر/كانون األول الماض ، 
 الوصود المخفص لمحطة التوليد ف  ززة.

 07/7/9106رأي اليوم، لندن، 
 
 "عيد الخيرية" تدعم أراضي المزارعين في غزة .40

عادة تشجير األراض  ن ذت م س: الشر  بوابة-الدوحة  سة الشيخ "عيد الخيرية" مشروعا  يستفالي وا 
عاةلة وشخفا ، من أفحا  األراض  المنكوبة الت  ت  تجري ها،  011الزراعية ف  محاف ات صطا  ززة لي 

 820.382وتوفير فرص العمل للمزارعين والعمال العاطلين عن العمل ف  محاف ات ززة، بتكل ة بلتت 
 ..رياي  صطريا  

وفري عل  بن خالد الهاجري رةيس إدارة المشاري  بي"عيد الخيرية" بأن المشرو  يستهدت استفالي 
عادة إعمار وتشجير أراض   دون ، باإلضافة إلى  111عاةلة تبلغ مساحتها  21األراض  الزراعية وا 

عادة تأهيلها وتشجيرها لتكون  81استفالي أراض   فالحة للزراعة، مزارعا  من العاطلين عن العمل، وا 
 فرفة عمل. 021وتسه  ف  توفير 

 07/7/9106الشرق، الدوحة، 
 
 يدين اغتيال القاضي زعيتر العربيالبرلمان  .44

راةد زعيتر  األردن -ال لسطين أدان أحمد بن محمد الجروان رةيس البرلمان العرب  ازتيال القاض  : يوا م
 على ال ور.برفاص جيش ايحتالل بد  بارد ما أد  إلى استشهاده 

وأكد الجروان أن البرلمان العرب  يدين كل ممارسات ايحتالل الفهيون  اإلرهابية تجاه الشع  العرب  
وأبد   وال لسطين ، وطال  بصجراء تحقي  ف  مالبسات هذا ايعتداء الفارخ على المواطنين العر  العزل.

 ية" ضد الشع  ال لسطين .استنكاره يستمرار الفمت الدول  على اينتهاكات "اإلسراةيل
 07/7/9106الخليج، الشارقة، 

 
 "الدولة اليهودية" ويرفض مقاطعة "إسرائيل" يؤيد مطلب كاميرون .43

رةيس الوزراء البريطان ، دي يد كاميرون، أبد  األربعاء، أن  07/7/9106فلسطين أون الين، نشر موص  
لى أراض  الض ة التربية المحتلة، معلنا  رفض لندن تأييد بالده يصتفاد المستوطنات اإلسراةيلية المقامة ع

 دوليا، ويستمرار النشاط ايستيطان ". "إسراةيل" "دعوات مقاطعة
صال كاميرون: "لدي رسالة واضحة ألولةك الداعين إلى مقاطعة إسراةيل: إن  "الكنيست"ف   كلمة لس أما  

حال الذي سيكون عليس هذا البلد إذا وفلنا إلى ومضى صاةال: "تخيلوا ال بريطانيا تعارض تلك المقاطعة".
 حل الدولتين.. إن ات ا  السال  سيحسن مكانة إسراةيل الدولية".

ف  أن تكون "دولة يهودية"، حيث تحدث عن الدولة العبرية  "إسراةيل"ودع  رةيس الوزراء البريطان  رزبة 
ا لي"وصت النشاط ايستيطان  اإلسراةيل  إي أن كاميرون أبد  دعمس أيض كي"وطن صوم  للشع  اليهودي".
 ف  األراض  ال لسطينية المحتلة.
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معارضتس حملة مقاطعة إسراةيل الت  تقودها، أن كاميرون أعلن  07/7/9106الحياة، لندن، وذكرت 
خفوفا  من مات بريطانية وأوروبية، وجدد دعمس الكامل للدولة العبرية، م كدا  ح  إسراةيل ف  الدفا  عن 

 ."احتمال تعرض إسراةيل لألذ "ها مبديا  ت همس لين س
وف  خطا  أما  الكنيست اإلسراةيل  أمس، نال تف ي  نوا  األحزا  الفهيونية يباستثناء ميرتس 

إن بريطانيا تعارض المقاطعة. سواء كانت من النقابات العمالية الت  تقو  "اليساريم، صال كامرون: 
مكانة "، مشيرا  إلى أن "و الجامعات الت  تحاول خن  التبادل األكاديم بحمالت يستبعاد اإلسراةيليين أ

 ."إسراةيل كوطن للشع  اليهودي، لن ترتكز أبدا  على صرارات جوفاء صا  بتمريرها سياسيون هواة
، ف  إشارة إلى حركة "نز  الشرعية عن دولة إسراةيل خاطئ. هذا أمر بتيض وسنهزمس معا  "وأضات: 

  ، وسح  ايستثمارات وفرض العقوبات على إسراةيل.مقاطعة البضاة
حلقت  بمروحية فو  نهر األردن وأدركت  ك  ه  ضيقة يمساحةم وك  "وصال إنس ف  زيارتس األخيرة إلسراةيل 

فاروخا  منذ بداية هذا العا ، ولمحاولة صذرة  72لي ه  صابلة لألذية هذه الدولة. هذه الدولة الت  تعرضت 
ي  أسلحة إلى ززة. ورأيت مدارس يفلسطينيةم أ طلقت عليها أسماء انتحاريين، فأدركت من من إيران لتهر 

جديد ما يعن  أن تخات وأنت ف  بيتك. وعليس، فصنن  أصول بكل وضوي إن دعم  إلسراةيل زير صابل 
نون لالهتزاز. إنس فل  كالفخر. وسأكون إلى جان  إسراةيل وحقها ف  الدفا  عن ن سها ف  إطار القا

، وأن حكومتس اتخذت "ضد الالسامية ف  بريطانيا وأوروبا عموما  "وتباهى كامرون ف  حربس  ."الدول 
وشطبت مواص  معادية  "إجراءات فارمة ضد المتطرفين ف  إنكلترا لمن  م اهر التحريض ف  الجامعات"

ولت أن تجد لها مكانا  عندنا، إن هذه الالسامية المخي ة والمقرفة حا»"للسامية على شبكة اإلنترنت. وصال: 
 ."لكنن  لن أسمح بذلك خالل وييت 

إلى ذلك أكد كامرون دعمس جهود وزير الخارجية األميرك  جون كيري لحل الفرا  بين إسراةيل 
ويرةيس السلطة  نتنياهوإننا على ثقة بأن يرةيس الحكومة اإلسراةيلية بنيامينم "وال لسطينيين وصال: 

عباسم أبو مازن يريدان السال . ونحن نت ه  طل  وصت ايستيطان والعمليات العداةية.  ال لسطينية محمود
باإلفراج عن المخربين، م  ما تنطوي عليس هذه الخطوة من أل . لكننا لن نقول لك   نتنياهوإننا نثملن موصت 

 ."كيت تفنعون عملية السال  وأنت  لست  ف  حاجة إلى نفاةح من 
ات م  ن يره اإلسراةيل  ف  القدس بعيد وفولس األربعاء ف  زيارة تستتر  يومين وعقد كامرون محادث

وسيلتق   إلسراةيل واألراض  ال لسطينية سيجري فيها محادثات حول عملية السال  والبرنامج النووي اإليران .
لمحتلة، كامرون الخميس م  الرةيس ال لسطين  محمود عباس ف  مدينة بيت لح  جنو  الض ة التربية ا

 وف  مس ولين فلسطينيين.
"همجية" وف   أنهابي"الهجمات من ززة" معتبرا  أن كاميرون ندد 07/7/9106األيام، رام هللا، وجاء ف  

 بيان للرةاسة اإلسراةيلية كونها "تستهدت السكان المدنيين".
 
 والفلسطينيين هو أسوأ ما شهدت "إسرائيل"كيري: انعدام الثقة بين  .44

 إسراةيلجون كيري مهندس الحوار المباشر بين  األميرك أصر وزير الخارجية  م:  ت أي –واشنطن 
" وان ات ا  السال  ما زال "ممكنا، لكنس األسوأمستو  انعدا  الثقة بين الجانبين هو " أن أمسوال لسطينيين، 

لكنن  سأصول  اليو  عن الت افيل، أتحدث"لن  األميرك وفري كيري أما  لجنة ف  مجلس النوا   فع ".
تقد  ف  عدة مجايت، حتى لو كان جليا بقاء ثترات... بعضها واس   إحرازاعتقد انس ت   أنن لك  ببساطة 
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نهماالطرفين جديان،  أن"اعتقد  وأضاتجدا" بين الطرفين.  سبيل للمض  صدما، لكن  إلىيريدان التوفل  وا 
 ما شهدت". سوأأهذا المستو  المرت   من انعدا  الثقة بين الطرفين هو 

مستعد يتخاذ بعض الخيارات  اآلخر أنمنهما  أيجدي فعال. وي يعتقد  اآلخر أنمنهما  أيوتاب  "ي يعتقد 
 إلى إشارةممكن، لكنس فع " ف   األمر أنالفعبة الت  ينبت  اتخاذها هنا". لكنس تدارك "ما زلت اعتقد 

 يت ال اةت.الف إحياةهاعملية السال  الشاصة الت  تمكن كيري من 
 07/7/9106الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 إسرائيليةغارة  92وتتجاهل  بإطالق الصواريت من غزة تندد األمريكية الخارجية .42

عشرات الفواريخ من صطا  ززة على  بصطال  األربعاءنددت الوييات المتحدة بقوة  :أ ت  مي-واشنطن 
 إعالن، بعيد اإلرهابية"الهجمات "وصت فوري لهذه  إلى، داعية اإلسالم من جان  حركة الجهاد  إسراةيل

زارة على مواص  فلسطينية، ف  مناط   10 األربعاءالجيش اإلسراةيل ، إن طاةراتس الحربية شنت مساء 
الوييات " أنجني ر بساك  ف  بيان  األميركيةوصالت المتحدثة باس  الخارجية  مختل ة من صطا  ززة.

والت  ارتكبها  إسراةيلمستهدفة  األربعاءارات بالهجمات بالفواريخ الت  وصعت العب بأشدالمتحدة تندد 
وصت فوري لهذه  إلىندعو  ،مبرر لهذه الهجمات أيليس هناك " وأضافت ."ف  صطا  ززة إرهابيون

 ."تداف  عن ن سها أندولة من حقها  كأي إسراةيل إن اإلرهابية،الهجمات 
 07/7/9106رأي اليوم، لندن، 

 
 "إسرائيل"يندد بإطالق صواريت من غزة على  مون كي بان .31

  مون يو  األربعاء بسلسلة من الهجمات كندد األمين العا  لألم  المتحدة بان  :محمد عبد العال
 الفاروخية من صطا  ززة على إسراةيل صوبلت برد انتقام  إسراةيل  سري .

ن العا  بشدة الهجمات الفاروخية المتعددة ف  بيان "يستنكر األمي ك  مون وصال المكت  الفح   لبان
 ."اليو  على إسراةيل من ززة والت  أعلنت الجهاد اإلسالم  مس وليتها عنها

م يعر  عن ك  مون البيان "ما زال يجري التحري عن األنباء عن األضرار واإلفابات لكنس يبان وأضات
كل العنافر ال اعلة على توخ  أصفى صدر البيان صولس "وهو يحث  وأضات. "للتفعيد الحاد للعنت األست

 من ضبط الن س للحيلولة دون مزيد من الحوادث صد ي دي إلى تفعيد أكبر وزعزعة ايستقرار ف  المنطقة.
 07/7/9106وكالة رويترز لألنباء، 

 
 األمم المتحدة تعبر عن قلقها لزيادة عدد الضحايا من بين الفلسطينيين .30

منس  األم  المتحدة لعملية السال  ف  الشر  األوسط، جيمس راول ، عن  عبد الحميد فيا : أعر  ناة 
صلقس لزيادة عدد الضحايا من بين ال لسطينيين ألسبا  أمنية وطال  األطرات المعنية بضبط الن س والعمل 

. وأضات أن األم  المتحدة تحث على إجراء تحقي  شامل ف  كل حالة ايحتقانعلى التهدةة والتخ يت من 
 تل للتأكد من أن هناك مس ولية تلح  بكل من ينتهك القانون الدول .ص

 07/7/9106القدس العربي، لندن، 
 
 تقرير سري أوروبي: حماس تعيش عزلة غير مسبوقة .39
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تفبح أكثر  أن فصمام تر  طر   أما حركة "حماس" تقت  أنير  تقرير أوروب  : عبد الر وت أرنا وط
ح، وتنض  إلى من مة التحرير ال لسطينية وتتوفل إلى تسوية م صتة م  اعتداي، أن تتفالح م  حركة فت

فهو أن تكثت هجماتها  اآلخرمفر وعلى وجس الخفوص فيما يتعل  بالوض  ف  سيناء، أما الطري  
 المسلحة على إسراةيل بما ف  ذلك من خالل الض ة التربية.

  هللا حول صطا  ززة والذي حفلت "األيا " على ف  القدس ورا األوروب ويقول تقرير ر ساء بعثات ايتحاد 
نسخة منس: اليو ، يواجس ززة حالة إنسانية واصتفادية خطيرة وملحة م  انقطا  التيار الكهرباة  ف  أنحاء 

ساعة ف  اليو ، ونتيجة لذلك: هناك إزال  لعمليات ضخ مياه الفرت  02لمدة تفل إلى  صطا  ززة
ى المياه الن ي ة؛ انخ اض ف  اإلمدادات الطبية والمعدات، ووصت الفح ، وانخ اض فرص الحفول عل

ذا تركت  الواردات من مواد البناء؛ ارت ا  معديت البطالة وارت ا  األسعار وزيادة انعدا  األمن التذاة . وا 
هذه المشاكل دون عالج، فصنس يمكن أن يكون لهذا الوض  عواص  وخيمة على ايستقرار ف  ززة، وعلى 

 ن األوس  نطاصا ف  المنطقة، وكذلك على عملية السال  ن سها".األم
لوض  حركة  أيضالقطا  ززة ولكن  اإلنسانيةوجاء التقرير حول ززة ت فيليا ليس فقط بشأن ايحتياجات 

 "حماس" ي سيما بعد عزل الرةيس المفري محمد مرس  والتطورات ف  المنطقة.
زيرت بشكل عمي   1100اسية الت  اجتاحت المنطقة منذ العا  "اينت اضات السي أن إلىول ت التقرير 

 ن رة حماس، فخالل سنة واحدة فقدت دعما كبيرا ف  المنطقة ن را للسيا  السياس  المتتير".
 07/7/9106األيام، رام هللا، 

 
ر  :كوبنهاغن .37 رة إلى أرشي  متطوسِّ  تحويل ذاكرة الالجئين الفلسطينيين المصوس

ف  كوبنهازن، منذ أيار يمايوم  الدنمركيةيقو  فري  مختص ف  المكتبة الملكية : برس صدس-كوبنهازن 
الماض ، بترصي  فور خافة بالالجةين ال لسطينيين وأرش تها، وذلك بتمويل من الحكومة الدانمركية، وه  

 الفور الت  يتضملنها أرشيت وكالة زوض وتشتيل الالجةين ال لسطينيين "أونروا" المفولر.
اينتهاء من رصمنة أكثر من ماةة وخمسين ألت فورة حتى  1108حتى مطل  اذار يمارسم الجاري  وت ل 

ر تن ي  معرض خاص عن هذه الثروة المفولرة الهاةلة ف  عا   عند اينتهاء من  1102اآلن، ومن المقرل
افة "يونسكو" أرشيت أدرجت من مة األم  المتحدة للتربية والعل  والثق 1110وف  عا   أرش ة باص  األعمال.

 وكالة "األونروا" ف  صاةمتها العالمية م  ايعترات بقيمتس التاريخية.
ألت "نجتيت"، وعشرة  871ويض ل األرشيت المفولر والسمع  البفري لد  الوكالة األممية أكثر من 

هذه ثروة شريط فيديو، وتمثل  371ايت مطبوعة، وخمسة وثمانين ألت شريحة، وخمسة وسبعين فيلما ، و
، وسيتيح تحويلها 0082مفولرة توث  حياة الالجةين ال لسطينيين منذ مرحلة النكبة الت  حللت به  عا  

الرصم  إنقاذها من التلت وح  ها ويتيح تفني ها بشكل سهل واستدعاءها بأفضل الطر  المتاحة وجعلها 
 ف  متناول صطاعات واسعة.

ن هذا األرشيت من الفور واألفال  الت  اتخذت من صبل مفوري "األونروا" خالل النفت الثان  من  ويتكول
نشاء  القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، بما ف  ذلك مشاهد تهجير ال لسطينيين إبلان النكبة، وا 

، وتطولرات فاحبت الحر  ف  لبنان، ومراحل 0023، والنزوي خالل حر  عا  0021مخيمات ف  سنة 
 ة عالوة على تفوير شخفيات ووجوه وجوان  الحياة اإلنسانية.األحداث الالحق

 09/7/9106قدس برس، 
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 بدعم من الحلفاء االنهياراقتصاد حرب في سورية تجنب  .36

تحول ايصتفاد السوري خالل األعوا  الثالثة الماضية إلى اصتفاد حر ، فاألولوية ه  لتأمين المواد 
هذا ايصتفاد ت اد   أن  نشاط العديد من القطاعات اإلنتاجية. إي األساسية كالوصود والتذاء، وسط تراج  ف

اينهيار على رز  العقوبات التربية على تفدير الن ط الذي كان يشكل مفدر الدخل األساس  للحكومة، 
يران، واستقرار سعر فرت الليرة السورية بعد فقدانها ثالثة  وذلك ب ضل عوامل أبرزها دع  حلي تيس روسيا وا 

 .1100مارس / با  صيمتها منذ منتفت اذارأر 
ايصتفاد السوري تحول ف  شكل جذري، إذ دمر ايصتفاد الذي " أنيقول الخبير ايصتفادي جهاد يازج  

كنا نعرفس إلى حد كبير. وثمة صطاعات واسعة من ايصتفاد السوري توص ت عن اإلنتاج، وكثير من 
الحر  " أنايصتفادي،  "سيريا ريبورت"وضح يازج  م سس موص  . وي"الالعبين ايصتفاديين زادروا البالد

أنتجت اصتفادا  جديدا  نسميس اصتفاد الحر . باتت السرصة وأعمال الخطت والحواجز والسيطرة على حقول 
وير   ."الن ط مفادر دخل. وثمة رجال أعمال أفادوا من الحر ، وم سسات وشبكات جديدة نمت معها

 أنف  األردن مازن أرشيد  "الشركة المتحدة لالستثمارات المالية"وث ايصتفادية ف  مدير الدراسات والبح
وشهدت البالد منذ «. ايصتفاد السوري بات اصتفاد حر ، ألن سورية ساحة صتال يشارك فيها الجمي "

  احتجاجات مناهضة لن ا  الرةيس بشار األسد، تحولت بعد أشهر إلى نزا  دا  تسب 1100منتفت اذار 
 ألت شخص، وأد  إلى تهجير الماليين إلى خارج البالد وف  داخلها. 081بمقتل أكثر من 
 الناتج المحلي

فبراير الماض ، انخ اض / البريطانية ف  شباط "ايكونوميست"ورجحت وحدة البحوث ايصتفادية ف  مجلة 
. وأفاد 1101بليونا  ف   21، بعدما وفل إلى 1108بليون دوير عا   78الناتج المحل  ف  سورية إلى 

مليون شخص  17نفت السكان البالغ عدده   أن، 1107تقرير لألم  المتحدة ف  تشرين األول يأكتوبرم 
ودفعت  ف  المةة. 82.2. وبلغ معدل البطالة "فقرا  مدصعا  "مليون منه  يعانون  8.8باتوا تحت خط ال قر، و

ما يطلبس السوريون اليو  الخبز "ية. يقول يازج : هذه األوضا  بالسوريين إلى التأصل  م   روت صاس
. وبحس  تقرير األم  المتحدة، خسر ايصتفاد السوري حتى النفت "والشاي والسكر، وهذا صابل للتأمين

. وأعلن مس ولون رسميون 1101بليونا  ف   80باليين دوير، منها  017، ما مجموعس 1107الثان  من 
 1.1بليون دوير، والفناعة  0.2خساةر صطا  السياحة بلتت  أناض ، سبتمبر الم/ سوريون ف  أيلول

 بليون.
ف  المةة، من  02وكان الن ط، أبرز موارد الحكومة، أكثر القطاعات تضررا ، إذ انخ ض اإلنتاج بنسبة 

يطرة أل ا ، وف  وزير الن ط سليمان العباس. ويعود هذا التراج  الحاد إلى س 08ألت برميل يوميا  إلى  722
مقاتل  المعارضة على زالبية حقول الن ط ف  محاف ت  دير الزور يشر م والحسكة يشمال شر م، إضافة 

 .1100سبتمبر / إلى العقوبات األوروبية على استيراد الن ط السوري منذ أيلول
زاء حاجة ايستهالك ال"ف  المةة من الن ط السوري 01يشترون "ووف  يازج ، كان األوروبيون  يوم  . وا 

ألت برميل يوميا ، لجأ الن ا  إلى تلبية حاجتس من إيران، أبرز حل اةس اإلصليميين، عبر خط  021البالغ 
. وتستورد سورية عبر هذا الخط ما صيمتس 1107يوليو / بليون دوير وص  نهاية تموز 7.2اةتمان  بقيمة 

 مليون دوير من الن ط شهريا . 811
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اعتماد سورية على إيران ليس فقط من الناحية العسكرية، بل باتت " هر هذه الخطوات ت أنوير  يازج  
ديسمبر اليماض  ات اصا  ضخما  م  شركة / . ووصعت سورية ف  كانون األول"إليران أهمية اصتفادية أيضا  

سورية تقت " أنروسية لليتنقي  عن التاز والن ط ف  مياهها اإلصلييمية، بتمويل من موسكو. وير  أرشيد 
 ."ي يمكن توص  انهيار اصتفادي صري "، وف   ل هذه التحال ات "لى رجليها اصتفاديا  بدعي  من حلي اةهاع

ويربط الخبير األردن  بين المكاس  العسكرية للن ا ، خفوفا  منذ استعادة مدينة القفير اإلستراتيجية ف  
اللبنان ، وثبات الم شرات  «حز  هللا»يونيو بدع  صوي من حلي س / ريت حمص يوسطم مطل  حزيران

خالل األشهر الماضية تحسن وض  الليرة السورية نتيجة المكاس  العسكرية على "ايصتفادية. ويقول: 
 ."األرض

 الليرة في مقابل الدوالر
ليرة  711ليرة سورية. إي ان السعر تدهور إلى أكثر من  21وصبل اندي  األزمة، بلغ سعر فرت الدوير 

، إبان تلويح الوييات المتحدة بشن ضربة عسكرية ضد الن ا . وم  تراج  1107فيت  للدوير خالل
احتمايت الضربة وتدخل المفرت المركزي، عاد سعر الفرت إلى مستويات مستقرة تراوي حاليا  بين 

 ليرة للدوير. 021و 021
ي تتيير سياس  ف  زير ف  شكل عا ، أي تتيير سياس  لفالح الن ا  يعزز الليرة، وأ"ويقول يازج : 
. ويعدد عوامل إضافية ساعدت ايصتفاد على الثبات، منها انخ اض عدد السكان وتراج  "فالحس يضع ها

صدرته  الشراةية، والحد الحكوم  من الن قات الجارية، والمساعدات الدولية الت  تع   الحكومة من استيراد 
لثبات، تبدو التوصعات ايصتفادية سلبية، خفوفا  بعد العديد من الحاجات ايستهالكية. وعلى رز  هذا ا

 انتهاء األزمة.
م  "يعاود النمو  أن، صبل 1108يبلغ ايصتفاد السوري أدنى مستوياتس خالل  أن "ايكونوميست"وتوصعت 

، 1102وحتى م  حلول "، ولكن وعلى رز  ذلك "تأصل  الم سسات م  جمود يميزان الوض م العسكري
حتى بعد انتهاء األزمة "مما كان عليس صبل األزمة. ويقول أرشيد:  "أصل حجما  بنحو الثلث سيكون ايصتفاد

صد يكون أفع  من الوض  الراهن. سورية "، بل "الوض  ايصتفادي ف  سورية سيكون جيدا   أني اعتقد 
 ."دخلت ف  ن   م ل  سيمتد إلى ما بعد نهاية األزمة

 07/7/9106الحياة، لندن، 
 
 9100 سنةسمي: المصريون أنفقوا ملياري دوالر على المخدرات إحصاء ر  .30

م أن 7|01أعلن الجهاز المركزي للتعبةة العامة واإلحفاء ف  مفر، اليو  األربعاء ي: برس صدس-القاهرة 
مليار جنيس مفري يصرابة  07.2ف  مفر بلغ حوال   1100على المخدرات خالل عا   األن ا حج  

ف  الماةة من عاةدات  3.2ف  الماةة من عاةدات صناة السويس، كما يعادل  72.8ل ملياري دويرم بما يمث
 ف  الماةة من عاةدات السياحة. 10.1الفادرات و

ت د  إلى  الت عن المخدرات وأسبا  ال اهرة، أن البطالة من أه  العوامل  اإلحفاةيةوأ هرت الدراسة 
يبلغ نسبة العاطلين المتهمين بقضايا المخدرات نحو المخدرات، ل ف اإلدمان أو ايتجار زير المشرو  

 .1100المتهمين بقضايا المخدرات خالل عا   إجمال ف  الماةة من  70.0
 األن ا ول  يوضح بيان فدر عن جهاز اإلحفاء، ما إذا كان هذا الرص  يسجل زيادة أو نقفانا ف  حج  

 دفة.على المخدرات، مقارنة ف  العا  الذي سب  السنة المسته
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 الصفيح الساخن سياسة .76
 إياد القرا
الساحة الميدانية ف  ززة تبلغ ذروتها بعمليات عدوانية تستهدت المواطنين والمقاومين على حد سواء كما 

 ساعة. 14خالل  6حيث ارت عت حفيلة الشهداء إلى  باألمس،حدث 
تتفاعد يوما بعد يو ، ف  محاولة من ايحتالل لرف  يأت  هذا التفعيد بعد مجموعة من ايعتداءات الت  

مستو  التوتر ف  صطا  ززة، م  مراعاة ارتباط هذا التفعيد بالمتتيرات اإلصليمية الت  يعتقد ايحتالل أنها 
 مساعدة لس.

التهمة الجديدة لالحتالل إصليميا ومحليا، حيث وجس ايتها   المزعومة، وه اخرها أيضا  س ينة األسلحة 
الهدت والمحور ف  المواجهة، ويأت  ذلك كمسوغ يسوصس ايحتالل يستهدات  والتمويل، وززةإليران بالدع  

 جاهزة أما  المجتم  الدول  لتبرير العدوان القاد . المقاومة، وتهمة
مشروعها الوطن  ف  مواجهة ايحتالل يتركز حول  المحيطة، لكنالمقاومة ال لسطينية تع  المتتيرات 

بقاءة حفر المشرو  ضرور  على عاتقها إبقاء جذوة  ايحتالل، ويق معادلة التهديد لكيان  ايستيطان ، وا 
 الفرا  مشتعلة ومركزة باتجاه مركزية الفرا .

يواجس ايحتالل سياسة المقاومة الردعية واإلعداد الذي يتضح أنس يسير على نس  متفاعد تجاه تحقي  
 سياسة الرد .

بقاء المقاومة ف  حالة السياسة الت  يتبع بقا ها على الف يح الساخن وا  ها ايحتالل ه  تسخين الساحة وا 
شتالتوتر وشل صدراتها دون  كوادرها ف  متابعة عملية اإلعداد والتجهيز وكشت صدراتها العسكرية  تطوير، وا 

 والتطويرية.
يبق  المقاومة ال لسطينية ف   ايحتالل يرز  ف  أن يتاب  تطوير صدراتس العسكرية وايستخبارية ف  حين

حالة شلل وعد  تطوير، لذلك يسعى يتبا  سياسة الف يح الساخن على حدود ززة م  استهدات مركلز 
 ومدروس ألهدات معينة يحق  فيها بعض النجاحات.

ل وفش كثيرا ،هذه السياسة صد ي تكون ناجحة إذا ما صادت نحو مواجهة زير محسوبة سيدف  ثمنها ايحتالل 
 ايحتالل، أويوص  عددا من الخساةر ف  ف وت  ما، صدتطور  حاليا، نتيجةعمليات ايستنزات الت  يتبعها 

صيامس باستهدات معين يقود لمواجهة صاسية على الطرفين ف  وصت صد تكون لفالحس ت شل أمامس سياسة 
ى عاتقها دوما إيجاد المعادلة وننتقل لمعادلة جديدة تض  عنافرها المقاومة الت  يق  عل الساخن،الف يح 
وهنا مقفد واضح وهو إصدا  ايحتالل على توجيس ضربات م اجةة للمقاومة ال لسطينية ف  الوصت  البديلة،

 الذي يناسبس..
19/3/9112، فلسطين أون الين  

 
 ردواالعتذار وال الجريمة .77

 ياسر الزعاترة
إسراةيل “يل ، بنيامين نتنياهو، بيانا جاء فيس إن مساء أول أمس الثالثاء أفدر مكت  رةيس الوزراء اإلسراة

 ”.وتعبلر عن تعازيها للشع  األردن  والحكومة األردنية“لموت راةد زعيتر، ” تعبلر عن أس ها
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ي أحقر من ايعتذار سو  التبرير الذي ساصس الفهاينة لقتل القاض  راةد زعيتر، بالقول إنس حاول خن  
ي ي عرت كيت ألعزل ي يملك شيةا أن يقتل جنديا مدربا، وهل كان على أحد الجنود واختطات سالحس، و 

 ؟!”المعتدي“زمالةس أن يردوا بالرفاص، أو ب ك ايشتباك، وربما الرد بضر  
إنها ببساطة حكاية ايستخ ات بالد  ال لسطين  واألردن  والعرب ، فهو ي يستح  عناء فك اشتباك، وي 

ألسهل للتعامل معس، حتى لو كان يداف  باللسان عن كرامة مهدورة ف  عراك، فالرفاص هو الوسيلة ا
 طوابير الذل على المعابر وأما  الحواجز الفهيونية.

ذا كان إلسح  مولخو يمبعوث نتنياهو الداة  ف  كل ايتجاهات، بما فيها م اوضات لندن السرية،  وا 
المهماتم، إذا كان لس أن يعتذر عن صتل وم اوضات مدينة عربية م  بديل محتمل لعباس، وزير ذلك من 

القاض  زعيتر، فهل جاء مثال على ذكر العدوان الفهيون  اليوم  على المسجد األصفى، والتلويح بصنهاء 
الوفاية األردنية عليس؟ هل وعد م اوضيس األردنيين بوصت تلك ايعتداءات، بينما يعل  الجمي  أن أحدها 

 ن هو يقد  ايعتذار ف  عمان؟!كان يتحرك على األرض، بينما كا
ليس ذلك من صبيل المبالتة، ف   حين كان مولخو ف  عمان يقد  ايعتذار، كان عشرات من المتطرفين 
يقتحمون المسجد األصفى بحماية رجال الشرطة، وي يتورعون عن فعل ما يريدون، بينما يشتبك رجال األمن 

 م  المرابطين ف  المسجد.
تلك ايعتداءات، ومعها عمليات التهويد المتسارعة للمسجد ولمحيطس كامال؟ كال هل وعد مولخو بوصت 

دون شك، فالهيكل يج  أن يبنى، والقدس وما يعرت بمربعها المقدس ليست محل مساومة عند الفهاينة، 
ه  لكن ذلك ي يتير ف  أبجديات التعامل األردن  وي حتى ال لسطين  الرسم  والعر  معه ، وها هو مس ول

 يشيد بالعالصات المتينة بين البلدين والتعاون األمن ، وأنس لن يتأثر بما جر .
ي نعرت إلى أين تمض  الردود الرسمية على الجريمة، وهل يمكن للرسم  أن ينسج  م  التض  الشعب ، 

ستشهد ستة فضال عن النياب  حيال الجريمة البشعة، والت  تتكرر يوميا ف  األراض  ال لسطينية المحتلة يا
خالل اليومين الماضيينم، لكننا نسأل س اي بسيطا هو: إذا كان د  الشهيد راةد زعيتر الذي صتل بد  بارد 
من صبل جنود نتنياهو صد كلت اعتذارا بسيطا كالذي جر  تقديمس، فلماذا ي يفار إلى تقدي  اعتذار مماثل 

دي أحمد الدصامسة، ومن ث  اإلفراج عن الرجل عن مقتل ال تيات اإلسراةيليات ف  الباصورة برفاص الجن
 عاما؟! 30الذي مضى عليس ف  السجن 

اعتذار مقابل اعتذار، م  أن األسبا  الت  دفعت الدصامسة إلى إطال  الرفاص كانت أكثر است زازا بكثير 
ن األوان من ال عل الم ترض للقاض  زعيتر على معبر الكرامة. إنس الس ال الذي يطرحس كل أردن ، وصد ا

إلطال  الدصامسة، من دون أن يكون ذلك ردا كافيا على الفلت الفهيون ، وف  مقدمتس ايعتداء على 
المقدسات ف  القدس، فضال عن كل الم ردات األخر ، ومن ضمنها المعاملة المهينة على المعابر، ولن 

من مهمات األردن، وربما نضيت إلى ذلك ما يجري ف  الض ة وززة، فربما صيل إن الرد على ذلك ليس 
حتى العر  ف  زمن الشرذمة الباةس الراهن، م  أن كل ما يجري حيال القضية، وف  المقدمة التسويات 
المقترحة إنما يهدد األردن على نحو ي يقل عن تهديد القضية كلها بالتف ية، حتى لو أعلن عن التمسك 

ي يتورعون عن تسمية التعاون م  العدو واعتقال  بالثوابت، تلك الكلمة الت  ابتذلت على ألسنة أصوا 
 ”!!تنسي  أمن “الشرفاء، بأنس مجرد 

13/3/9112، الدستور، عمسان  
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 حرب أخرى في الخليج .78
 سمدار بيري
تحية سال  جد م اجةة من صاةد شرطة دب ، العقيد ضاح  الخل ان، الذي هاجمنا بلدغ سا  بعد تف ية 

تف ية الت  وصعت ف  وردية العقيد ضاح  صبل نحو أرب  سنوات ي مس ول حماس، محمود المبحوي. ال
يعب  التنس? المتخ ين تملفت من الكاميرات ون ذت عملية من ايفال ، أخرجت منس سلسلة ‘مجموعة 

من الشتاة  والتهديدات. ف  زضبس الكبير اصس  اي يتراج  الى أن يت  القبض على اخر صتلة المبحوي. ولكن 
سبو  الماض  زير العقيد من دب  النتمة وهاج  حماس. التهديد على ايمن الداخل  ف  ف  نهاية اي

ول  يذكر أي كلمة ’. تمد بساطا  أحمر لقيادة من مة ايرها ‘الخليج هكذا يسميه ، ويته  امارة صطر بانها 
 سيةة عن اسراةيل حول التف ية اياها.

اسراةيل صبل سب  سنوات ويح ى ’ زادر‘شارة الذي تحية سال  ايضا من عضو الكنيست الساب  عزم  ب
بملجأ على مستو  خمس نجو  ف  الدوحة، مركز الحك  القطري. وحس  ما يرو  ف  الخليج، فان بشارة 
هو المعل  السري لحاك  صطر الشا ، الشيخ تمي ، والموف  من خلت الكواليس بعد  التراج  وعد  التنازل 

وحز  هللا. وبايساس عد  التأثر بملك السعودية. من يشتا  لبشارة مدعو  ف  مواضي  مفر، تركيا، سوريا
ين يراج  مقايت الحسابات الت  يفدرها ف  مركز البحوث الذي اصي  لس ف  الدوحة، وف  ف حة 

 ال يسبوك الساخنة التابعة لس.
 مة العليا يمارات الن ط يكادون عندنا ي يبحثون ف  امور الخليج المتل ية جراء الشرخ الداخل  ف  المن

، الشقي  التن  للجامعة العربية، ’مجلس التعاون‘الخمس والسعودية. هذا الشرخ، الذي يمز  الى معسكرين 
ل  يولد ف  اييا  ايخيرة. فالسعودية تحذر صطر، وصطر تستخت. ثالث مدن اعادت س راءها من الدوحة، 

بين الويءات. من جهة هو الزعي  الدوري لمجلس الخليج  ع مان تتلمص، والحاك  المريض ف  الكويت يق ز
يمز  المن مة. ومن جهة اخر ، لديس دين كبير للسعودية. من الجهة الثالثة، ين ر ’ حردا‘ولن يحتمل 

 بعين شوهاء الى صفة الترا  بين واشنطن وطهران.
لحاةط اييران . مثل مفر، ف  نهاية المطات كي ما حللنا ايزمة واسبابها، فان العنوان مسجل على ا

صطر. ’ وصاحة‘السعودية ايضا اخرجت ايخوان المسلمين عن القانون، ونجحت ف  جر امارات الن ط ضد 
الت  تدعو الى مكافحة ال ساد السلطوي. هذا ايضا ’ الجزيرة‘ول  يعد هذا مجرد البث التحريض  لمحطة 

ردوزان وايسالميين ف  تركيا، المساعدة لحز  هللا تيار التبرعات والسالي الى سوريا، الدع  ايعمى ي
الذي يمز  لبنان، حالة ثوران ايعفا  ف  بتداد. رةيس الوزراء العراص ، نوري المالك ، م زو  من رياي 
الحر  الباردة. وف  روحس ير  جداول ايرهابيين الذين سيأتون الى اراضيس، يشعال ميادين القتال بين 

 شيع .السنة والمعسكر ال
إمارة صطر ه  مكان فتير وناء، مشو  ومرك . فه  الدولة ايزنى ف  العال  بالنسبة لمواطنيها. ثلث 
السكان فقط ه  من مواليد المكان ايفليين، اما الباصون فخبراء وعاملون اجان  جندوا لمشاري  طموحة. 

عديد، ومن جهة ثانية يثيرون  فمن جهة يعززون القاعدة العسكرية ايمريكية ايكبر الت  تختبىء ف 
أعفا  واشنطن بسب  ايجندة العربية. فالدع  التري  من اوباما لحركة ايخوان المسلمين ومساعيس م  
طهران دفعا بطاصات متجددة الى القطريين. وه  بالطب  ين ون تمويل من مات ايرها ، ولكنه  يوافلون 

المحرض القرضاوي حين تكون  –س. وسيمتشقون الداعية تطوير القاعدة على أنواعها وخالد مشعل وعفبت
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حاجة للتخري  على الجنرال السيس  خططس لتهدةة مفر، سيتمزون الحرس الثوري اييران ، وسينت رون 
 بال مباية الى أن تهدأ السعودية.

19/3/9112يديعوت   
13/3/9112، القدس العربي، لندن  

 
 في أمريكا يضع  "إسرائيل"لوبي  .72

 ابرايتان ه
يسأل الناس وي سيما ف  السنوات ايخيرة أي ي ه  رةيس الوزراء ايدارة ايمريكية، حينما يتحد  الرةيس 
ومبعوثيس فباي مساء ويحاول أن يعرضه  ع راة. إن الجوا  المعتاد عن ذلك هو أن نتنياهو أكثر امريكية 

 من ايمريكيين ويعرفه  معرفة عميقة.
س بيةة عمل امريكية كلها تقريبا دوري زولد ورون بريمر وهاري إيرو ومايكل أورن حول أنشأهذا الى أنس صد 

وهناك من يقولون إنه  يتكلمون بينه  ايضا ف  الديوان ف  القدس بلتة انجليزية امريكية ينقول بالمناسبة إن 
مريكا ايضا ف  ايمريكيين شديدي الحساسية بالدصاة  الفتيرة ف  شأن اللتة. ويكمن سر نجاي بيب  ف  ا

 سيطرتس الكاملة على اللتةم. إنها امريكا الفتيرة حقا.
لكن ايمريكيين على الخفوص يعلمون بيب  ف  هذه اييا  أنس ل  يطل  على اخر ما جد، فالذي كان 

ذاسنة حينما كان نتنياهو يخد  ف  ايم  المتحدة ل  يعد فحيحا اليو .  13فحيحا صبل  ل  يتعل  ذلك  وا 
 فسنعلمس ال ه  ببث مباشر من البيت ايبيض كما حدث ف  م تمر اييباك ايخير مثال.بن سس 

زحت كل ر ساء وزراء اسراةيل على اختالت أجياله  داةما الى م تمرات اييباك السنوية. وصد علموا جيدا 
انت جماعة أن اييباك ه  الدعامة الحقيقية لدولة اسراةيل ف  امريكا. وه  الكتت وه  ال هر. وصد ك

الضتط اليهودية ف  امريكا الثانية ف  أهميتها ف  واشنطن يبعد شركات انتاج السالي الخ يتم، وتنافس 
 الجمي  ف  تنمية العالصات باييباك.

وصد تحولت اييباك ب ضل يهودي فالح هو تو  ديان وكثيرين اخرين ف  الوييات المتحدة واسراةيل الى 
مريكا ف  كل ش ء أراد التأثير، وصد رأيت بأ  عين  امريكيين كبارا يذرفون الدم  أع   ايجسا  تأثيرا ف  ا

حياته  العامة. وكان يمكن أن تالح  مكانة اللوب  اليهودي ف  م تمره  ألجلأما  رجال اييباك ويتوسلون 
خر عضو من السنوي، وصد كان الجمي ، وعقول الجمي ، يحضرون؛ من رةيس الوييات المتحدة وناةبس الى ا

 اعضاء مجلس  النوا  والشيوخ ومن الحكا  ور ساء المجالس البلدية. أي كل امريكا.
وصد دبرت اييباك من جهتها امورها ف  الحقبة ايخيرة بفورة مضخمة، فقد ارت   ساةل ما الى رأسها. 

ثتها ايضا. فقد أحد فصنهاوألنها تحتاج داةما لوجودها بال اختالفات ومشكالت وحرو  فتيرة وكبيرة، 
حاولت ف  جملة ما حاولت أن تعل  ر ساء حكومات ف  اسراةيل درسا. و جد ذات مرة ف  اسراةيل رةيس 
مح لس بأن يهاتت رةيسا ف  البيت ايبيض مباشرة. وكان ي عل ذلك ويحل المشكالت بن سس  وزراء كان صد س 

اعة الضتط اليهودية انذاك شديدة األهمية فانقضت اييباك عليس. ألنس كيت يتجرأ على ذلك؟ فقد كانت جم
 والضرورة بحيث اضطر رةيس الوزراء ذاك الى أن يكت  رسالة ت سير ونفت اعتذار الى نشطاء اييباك.

بيد أن السحر انقل  على ساحره ف  السنوات ايخيرة. وألن الحكومات ايخيرة ف  اسراةيل كانت يمينية 
يباك أكثر يمينية ف  اراةه ، ان فمت رويدا رويدا العالصة المشتركة وكان يهود الجالية ومنه  نشطاء اي

وجود رأي  ألجلبينه  وبين ر ساء ايدارة ف  الوييات المتحدة. فقد وجدوا أن سه ، وه  الذين عملوا داةما 
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ت مشترك اسراةيل  امريك ، مجبرين على أن يتولوا طرفا من الطرفين. وه  الذين جهدوا للسير بين صطرا
المطر الديمقراطية والجمهورية، وجدوا أن سه  صريبين جدا وأكثر مما ينبت  الى الحز  الجمهوري الذي 

 خسر ف  المعركتين اينتخابيتين ايخيرتين ف  الوييات المتحدة.
إن ايدارة ايمريكية الت  كانت تميل الى اسراةيل داةما أفبحت تن ر ف  السنوات ايخيرة الى وجهات 

وأفبحت ت  سد على اييباك شأنها. وتالح  ايدارة ايمريكية ايضا ابتعاد اليهود العلمانيين ف  اخر  
الوييات المتحدة عن ايشتتال الكثيت بش ون اسراةيل كما كان ف  الماض . وكان جوا  ايدارة 

يجد نوا  كانوا الديمقراطية حادا فقد تجرأ رةيس الوييات المتحدة على عد  حضور م تمر اييباك ول  
يمألون داةما صاعات الم تمر زمنا للمشاركة، وزا  رجال كبار ف  ايدارة عن النا ر. فيبدو أن اييباك ل  

 تعد كما كانت.
، وللطمأنة وللتشجي ، ولف  ولالشتراكعلى هذه الخل ية القاتمة جاء رةيس وزراء اسراةيل للمشاركة 

 الحري . تط ئة يجيدة كما ه  داةمام لن مضمون وأمل. لكنس يعل  ايضا أن ألت خطب
19/3/9112 ،يديعوت  
13/3/9112، القدس العربي، لندن  
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