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 نحن وحماس شركاء في الحرب والسلم وهناك اتفاق عام على حق المقاومة في الردشّلح:  .1
ررران، وال ا برهرررور جرايسررري، عرررن 14/3/1014، الغـــد، عّمـــان ذكرررر  حركرررة صررررو، وعرررن وكرررا  ، أن مرررن عم،

ان المقاومرة الفلسرني ية لرن تصرم  علرر الحررا ا سرراليلية المتواصرلة با سرتينان  قالر ،الجهاد اإلسالمي 
العار رمضان شلح، التزامها بثبي  التهدلرة التري جرر  مرح ا حرتالل  أمي هاوالتصعيد الميدا ي، مؤكدو بلسان 

 أمس برعاية مصرية.
مرح ق راو الميرادين مسراس أمرس، اوقع را سرابققا اتفراب تهدلرة برعايرة مصررية لك  را لرر  وقرح  وقال شلح فري مقابلرة

 صك استسالر، لك  ا أمار مواصلة العدو جرالمه كان قرار اكسر الصم ا.
وأضاف شلح حسبما أورد موقح سرايا القدس التابعة للحركة: ا حن وحماس شركاس في الحرا والسلر، وه اك 

المقاومرة فري الررد (..س لسر ا هرواو حررا و ضرح كفصرالل مقاومرة مصرلحة شرعب ا  صرا  اتفاب عار علرر حرب
 أعي  ا، ومن المعيا أن  صم  علر الحرا المتواصلة با ستينان والتصعيدا.

جماعقا أن المقاومة من حقهرا علرر ا تهاكرا  ا حرتالل وهري مرن تقررر كيفيرة  وأشار إلر أن توافققا فلسني يقا وا 
 اإسراليلا جربت ا أمس واليور في كافة التوغال  و حن مزق ا أشالس هذا الكيانا.الرد، مؤكدا أن 

وأوضح اأن غيره جرا الحل السلمي ولرر يفلرح واإسرراليلا لرديها مشررود واحرد وهري دولرة للكيران، مشريرا إلرر 
 أن الوضح في الضفة الغربية المحتلة أشبه بالمو  السريري لكن مخنئ من يظن أن شعب ا يمو ا.

وعن قدرا  المقاومة، أوضح شلح أن المقاومة ورغر ما يمتلك ا حتالل تستنيح تدبر ما تواجهه به، وتردافح 
به عن  فسها وتغير معادلة القوو معه، واإذا وصل  صرواريخ ا لمدي رة اترل أبيراا فرا حتالل عليره أن يخمرن 

 ويعرف أين ستصل إمكا ات اا.
 ررا أن فعررل المقاومررة الررذي يتحررده ولرريس التهديررد والوعيررد، والتجربررة وقررال إن االررردود متروكررة للظررروف، وتعلم

ا أن ا المقاومرة أصربح  معروفرة و عررف إمكا ات را  إمكا را أثب  أن عمل المقاومة في تقدر وازديادا، موضرحق
 وموازين القوو في الم نقةا.

المية مستقلة وقام  من ليس  لإليجار وهي مقاومة إس اإلسالميوشدد شلح علر أن اب دقية حركة الجهاد  
أجررل فلسررنين ولررن  لقيهررا جا بررا إ  بتحريرهررا كاملررةا. ولفرر  إلررر أن اقضررية فلسررنين مغيبررة عررن كررل خرررالن 

 العالر ولكن   أحد يظن في العالر أن هذا الجرح سي دمل وسيرجح الحب ألصحابها.
لحركررة الجهرراد اإلسررالمي  األمررين العررار ، أن(يررو .برري . يس، عررن 14/3/1014الخلــيج، الشــارقة،، وأضرراف 

هدد اإسراليلا بمزيد من الضربا  إذا ما واصل  اعدوا هاا علر قناد غزو. وقرال شرلح  رمضان عبدهللا شلح
للتلفزيررون اإليرا رري، أمررس اإن المقاومررة مسررتعدو لتوجيرره المزيررد مررن الضررربا  إذا واصررل الكيرران عدوا رره علررر 

تها اسرايا القدس جاس  رداق علر هجما  الكيان ااإلسرراليليا قناد غزوا. وأشار إلر أن الصواريخ التي أنلق
علررر قنرراد غررزوا. وقررال إن ااإسررراليلا لررر تلتررزر بالهد ررة الترري وقعتهررا المقاومررة الفلسررني ية معرره عقررا حرررا 

 ا علر غزو. وأضاف اان المقاومة وقع  علر الهد ة ولر توقح علر ا ستسالرا.1041الثما ية أيار عار 
 

 ر.. وندين إطالق الصواريخ من قطاع غزة على "إسرائيل""اتفاق إطا ّطلع على أيّ نعباس: لم  .2
قال الرليس محمود عباس: اإ  ا س واصل الجهود من أجل التوصل إلر حل  اوفاا: - حسن عبد الجواد

، وصو ق 7691سلمي وسياسي يحقب السالر وا ستقرار في م نقت ا، ي هي ا حتالل الذي بدأ في العار 
قامة دولة فلسنين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، التي  ريدها مدي ة مفتوحة ليتمكن أصحاا إل
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الديا ا  السماوية الثاله من الصالو فيها، في إنار حل الدولتين لتجسيد دولة فلسنين التي تعيش إلر 
 جا ا دولة إسراليل بأمن وحسن جوارا.

ي نلا لتمديد المفاوضا ، وفي حال حصولها علر هذا النلا وأوضح أن االقيادو الفلسني ية لر تتسلر أ
ستقور بدراسته، وستحدد موقفها ب اس عليه، وأن الجا ا الفلسني ي لر ينلا اتفاب إنار، بل إن الجا ا 
األميركي هو من اقترح، و حن قل ا ع دما  رى هذا ا تفاب  حكر عليه، وع دما يصل ا س قول رأي ا فيه، 

 قاق يكون م سجماق مح الشرعية الدوليةا.ف حن  ريد اتفا
وأضاف الرليس في مؤتمر صحافي عقده مح رليس الوزراس البرينا ي ديفيد كاميرون، في قصر الرلاسة 
ببي  لحر: اتفق ا علر تسعة أشهر للمفاوضا ، ولدي ا أمل أن  صل إلر شيس ملموس ومحسوس في هذه 

 لي اا.الفترو، لر   اقش مسألة التمديد ولر تنرح ع
: إن قوا  ا حتالل قتل  بدر بارد ثالثة عباسوفيما يتعلب بالتصعيد العسكري في قناد غزو، قال 

فلسني يين في الضفة الغربية وثالثة  خرين في غزو، ولر  سمح أي ت ديد أو اعتذار عن هذه األعمال من 
م  إسراليل بالرد عليها، و حن قبل الحكومة اإلسراليلية، وباألمس جر  عملية إنالب صواريخ من غزو وقا

  شجا العدوان والتصعيد العسكري بكل أشكاله بما فيها الصواريخ.
فيما يتعلب بمقانعة إسراليل:  حن لر  دد لمقانعة إسراليل بل  تعامل معها، ومن غير  عباسوقال 

ما يجري في الم نقي أو المعقول أن  قول إ  ا  قانح إسراليل، وا  ما  قانح و دعو للمقانعة لكل 
 المستون ا ، ألن ا ستينان غير شرعي و بد من مقانعة م تجا  إسراليل اآلتية من المستون ا ا.

وحول موضود المصالحة، قال: ا حن  عرف أن الدولة تشمل الضفة الغربية وقناد غزو، و بد أن يحصل 
سني ي، ولذلك  حن هذا، ولذلك  حن  سعر لمصالحة مح حماس من أجل أن تعود وحدو الونن الفل

 حريصون علر الوصول لال تخابا ، وهذا ما  ردده وهذا ما  ريد أن  صل إليها.
 11/3/2111األيام، رام هللا، 

 
 باسم نعيم: الجانب المصري أجرى اتصاالت وجهودا مكثفة من أجل تثبيت التهدئة .3

للشؤون في غزو كومة حالقال باسر  عير مستشار رليس : (وكا  س -برهور جرايسي -ال اصرو-عمان
الخارجية لفرا س برس ا حن في حماس والفصالل مع يون في ا لتزار بتثبي  التهدلة وعدر التصعيد وحماية 

 شعب ا الفلسني ي من اي عدوان اسراليليا.
اتصا   وجهودا مكثفة من اجل تثبي  التهدلةا. وتابح ا حمل  أجرىوبين  عير ان الجا ا المصري 

ا شقاس في مصر بكافة الخروقا   أبلغ االيلي مسؤولية العدوان وخرب التهدلة، علما ا  ا ا حتالل ا سر 
 ا سراليلية خاصة العودو لالغتيا  ا.

واوضح  عير ان ااتصا   اجرتها مصر م ذ الليلة الماضية مح كل ا نراف المع ية بما فيها حماس 
 والجهاد ا سالمي لتثبي  التهدلةا.

 11/3/2111الغد، عمان، 
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 76باالعتراف بدولة فلسطين على حدود  اإلسرائيلي تطالب الكيان في رام هللا الخارجيةوزارة  .1
نالب  وزارو الخارجية الفلسني ية، الحكومة ااإلسراليليةا با عتراف بدولة فلسنين علر أساس رار هللا: 

باعية الدولية وفي مقدمتها الو يا  إلثبا  جديتها في المفاوضا ، أمار كافة الدول، والر  7691، حدود
 الفلسني ية.المتحدو بإعناس األولوية إل هاس ا حتالل ااإلسراليليا لألرض 

وأشار  الوزارو في بيان، أمس، إلر أن ب يامين  ت ياهو رليس الحكومة ااإلسراليليةا يتجاهل عن سبب 
ضرورو اعتراف حكومته باحتاللها لألرض إصرار أن المفتاح الحقيقي والجدي ل جاح المفاوضا  يتمثل في 

  .واتخاذ قرار بإ هاس هذا ا حتالل، ومبادرتها لالعتراف بدولة فلسنين 7691الفلسني ية م ذ عار ،
 13/3/2111الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 في الضفة وغزة "إسرائيل"تطالب بوقف جرائم  الفلسطينيةالسلطة  .5

دالر لدى األمر المتحدو في  يويورك السفير رياض م صور، المجتمح نالب  دولة فلسنين عبر مراقبها ال
الدولي، واألنراف السامية المتعاقدو علر اتفاقية ج يف الرابعة، ب قل رسالة حازمة إلر اإسراليلا بالوقف 
الفوري  رتكاا مسلسل الجرالر وا  تهاكا  واستخدار القوو المفرنة والمميتة ضد السكان المد يين 

 غزو.سني يين العزل في الضفة الغربية وقناد الفل
وشدد السفير م صور في رسالل بعه بها إلر األمين العار لألمر المتحدو، ورليس مجلس األمن (لكسمبرغس، 
ورليس الجمعية العامة لألمر المتحدو، علر ضرورو منالبة اإسراليلا با متثال  لتزاماتها القا و ية واحترار 

 .شريةقدسية الحياو الب
 11/3/2111الخليج، الشارقة، 

 
 مقربون من دحالن في غزة يقاضون محمود عباس نواب .7

هدد  واا عن حركة فتح الفلسني ية، مقربون من القيادي المفصول محمد دحالن : األ اضول –غزو
 بمقاضاو، قالد الحركة رليس السلنة الفلسني ية محمود عباس؛ ردا علر ا تهاما  التي أنلقها ضدهر.

وقال ال واا: ماجد أبو شمالة، وأشرف جمعة، عالس ياغي، في تصريح مشترك أصدروه الخميس: االقضاس 
 سيكون الحكر والفيصل في ا تهاما  البانلة التي أنلقها عباس بحق اا.

 وأكد ال واا تمسكهر بحقهر في االدفاد عن أ فسهر أمار القضاس الفلسني ي؛ ل في ا تهاما  التي نالتهرا.
أضاف ال واا الثالثة: اإ  ا جاهزون للخضود للمساسلة، ف حن من  ادي ا باحترار القا ون، و حن أول و 

 الخاضعين لسيادته؛ أل  ا ليس لدي ا ما  هرا م ه أو  خشاه، وقد قم ا بالحديه مح محامين لرفح القضيةا.
 13/3/2111، 21موقع عربي 

 
 رعاية مصريةبفي غزة : اتفاق لتثبيت التهدئة حركة الجهاد .7

ــاة، لنــدنذكررر   أعل رر  أن  حركررة االجهرراد اإلسررالميا، أن غررزومررن  فتحرري صررب،اح، عررن 14/3/1014، الحي
مصر  جح  في إعادو تثبي  التهدلة في قناد غزو بعد يومين من ا عتداسا  اإلسراليلية استهدف  الحركة 

  ة رفح ج وا القناد.الماضي شمال شرقي مدي سالثالثافي أعقاا اغتيال ثالثة من كوادرها 
وأعلرررن ال رررانب باسرررر االجهررراد اإلسرررالميا داوود شرررهاا إن االجا رررا المصرررري أبلغ رررا (بعرررد ظهرررر الخمررريسس 
بالتوصرررل  تفررراب لتثبيررر  التهدلرررة بشررركل متبرررادل وفقررراق لشررررون التهدلرررة التررري ترررر ا تفررراب عليهرررا بعرررد الحررررا 
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حررتالل اإلسررراليليا. وأضرراف إن افصررالل المقاومررة وموافقررة ا  1041اإلسررراليلية الثا يررة علررر غررزو فرري  هايررة 
 ملتزمة بتثبي  التهدلة شرن ا لتزار اإلسراليلي الكامل بهاا.

وكان القيادي في الحركة خالد البنش ذكرر إ ره ابعرد جهرود واتصرا   مصررية حثيثرة ترر تثبير  التهدلرة وفقراق 
أن يلترزر العردو بتفاهمرا  التهدلرة وعردر التري تمر  فري القراهرو برعايرة مصررية كريمرة شررن  1041لتفاهما  

 خرقه ا تفابا.
ووجه البنش الشكر الإلخوو المصريين علر جهودهرا، والتحية المقاومت را الباسرلة وفري مقردمها مقراتلي سررايا 

 القدس وأب اس شعب ا الفلسني ي المقاور الذي حمر المقاومةا.
باسر  عرير مستشرار رلريس حكومرة احمراسا للشرؤون وأكد  حركة احماسا التوصل إلر تثبي  التهدلة. وقال 

الخارجيررة: ا حرررن فررري حمررراس والفصررالل مع يرررون فررري ا لترررزار بتثبيررر  التهدلررة وعررردر التصرررعيد وحمايرررة شرررعب ا 
الفلسني ي من أي عدوان إسراليليا. وبين  عير أن الجا ا المصري أجرى اتصا   وجهوداق مكثفة من أجل 

ا حتالل اإلسراليلي مسؤولية العدوان وخرب التهدلة، علماق بأ  ا أبلغ را األشرقاس  تثبي  التهدلةا. وتابح: ا حمل
 في مصر بكافة الخروقا  اإلسراليلية خاصة العودو لالغتيا  ا.

وأوضررح  عررير أن ااتصررا   أجرتهررا مصررر م ررذ الليلررة الماضررية مررح كررل األنررراف المع يررة بمررا فيهررا حمرراس 
 ةا.والجهاد اإلسالمي لتثبي  التهدل

وقررال ال ررانب باسررر حركررة احمرراسا فرروزي برهررور إن احمرراس ت ظررر بخنررورو بالغررة إلررر التهديرردا  اإلسررراليلية 
يصرالها إلرر هرذا الحرد  ألهل ا في قناد غزوا، محمالق الحكومة اإلسراليلية االمسرؤولية عرن تردهور األوضراد وا 

 عبر سلسلة نويلة من ا  تهاكا  والقتل وا غتيا  ا.
في تصريح صرحافي أمرس امرن ارتكراا أي حماقرا  جديردو فري حرب أهل را فري القنرادا، منالبراق  وحذر برهور

 بر اوقف هذه التهديدا  ووقف أي عدوان علر قناد غزوا.
وحض المقاومة الفلسني ية واألذرد العسكرية ابإدارو الميدان بحكمة ووعي وفهر واقتدار وبمرا يضرمن الحفراظ 

 .علر دماس أهل ا ومصالح شعب اا
كما نالا جامعة الدول العربية وم ظمة المؤتمر اإلسالمي اباإلسراد بالتدخل الفروري والعاجرل لوقرف تردهور 

 األوضاد في قناد غزو ولجر أي عدوان علر أهل اا.
ولوحظ أن برهور و احماسا لر ينلبا من مصرر بالتردخل لوقرف العردوان اإلسرراليلي، كمرا جرر  العرادو خرالل 

 علر القناد.أي عدوان إسراليلي 
بدورها، وجه  سرايا القدس رسالة باللغة العبريرة إلرر الحكومرة والجريش والجمهرور اإلسرراليلي حرول التصرعيد 
األخير. وقال  السرايا في رسالتها المصرورو الم شرورو علرر موقرح ايوتيرواا: ا  حصرا ة لكرر فري بالد را. إلرر 

 و قف أمامها بصدور ا وستدفعون ثم اق باهظاقا. حكومة اإلرهاا نالراتكر وأيضاق صواريخكر س تصدى لها
لر ثك اتكر العسكريةا. ودع  الجمهرور اإلسرراليلي إلرر اعردر  وتوعد  الجيش اإلسراليلي بر االوصول إليكر وا 

 جعل حياتكر رهي ة لدى قيادتكر المتنرفةا.
 قال في الجهاد عاق عن أشرف الهور من غزو، أن مصدراق منل ،14/3/1014القدس العربي، لندن، وأضاف  

لرررر االقررردس العربررريا إن هررردف الرشرررقا  الصررراروخية التررري أنلقهرررا مسرررلحو سررررايا القررردس كررران اإيصرررال رسرررالة 
ا، مضريفا الخروقرا إلسراليل مفادها أن عدر التزامها بالتهدلة المبرمة يع ي أن الفصالل المسلحة سترد علرر 

 اعملية سرايا القدس كان هدفها حماية التهدلةا.
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عليره فري  روفمبر مرن  ا تفرابر إلر أن إسراليل ا قلب  علر اتفاب التهدلة، وعاد  علر خالل ما جررى وأشا
 ، عالوو عن استخدامها سياسة االهدوس مقابل المعابرا.ا غتيالفي مصر، إلر استخدار سياسة  1041العار 

   ااريخ امحلرري الصرر حوكشررف المصرردر فرري الوقرر  ذاترره أن  شررناس الحركررة اسررتخدموا  وعررا معي ررا مررن الصررو 
يتعدى  ناقه البلدا  اإلسراليلية القريبة من غالف غزوا، ملمحا إلر أن تلك القذالف محلية الصر ح لريس لهرا 

 تأثير قوي كتلك التي أدخلتها المقاومة من الخارج.
 يتهرا وحسا ما أكد أيضا لر االقدس العربيا فإن حركته لر تبلغ حركة حماس التي تسرينر علرر قنراد غرزو ب

 قذيفة أنلق  علر إسراليل. 430شن الهجما  الصاروخية التي وصل عددها لر 
 

 عرضة للتفرد اإلسرائيلي إن قرر االحتالل توسيع عدوانه "الجهاد"ترك نل حماس: لم نكن .4
أكرررد ال رررانب باسرررر حمررراس سرررامي أبرررو زهرررري أن الررررد الفلسرررني ي علرررر ا عترررداسا  اإلسرررراليلية، شررركل كسررررا 

حررتالل فرررض رؤيترره الخاصررة للتهدلررة، وهرري أن يغتررال مررن يريررد دون أن يجررد ردا مررن المقاومررة لمحرراو   ا 
 الفلسني ية.

ولف  في حرديه للجزيررو  ر  إلرر أن حركتره كا ر  علرر تواصرل مرح حركرة الجهراد أث راس اتصرا تها بالجا را 
دا أن احمرراس لررر تكررن المصررري لتثبيرر  التهدلررة، وفرري الميرردان أيضررا كرران ه رراك ت سرريب عررالي المسررتوى، مؤكرر

 لتترك الجهاد عرضة للتفرد اإلسراليلي إن قرر ا حتالل توسيح عدوا ها.
ن لرر يلترزر افالمقاومرة  وشدد أبو زهري علر أن الهدوس سيسود إذا التزر ا حرتالل اإلسرراليلي بب رود التهدلرة، وا 

رهان إسراليل علر ضعف المقاومة وعلر رأسها كتالا القسار علر أهبة ا ستعداد لمواجهتها، مشيرا إلر أن 
 جراس الحصار والتضييب عليها فشل.

 14/3/1014، الجزيرة نت، الدوحة
 

 فيما يخص التهدئة حماستواصل مع تلم مصر  :المصريمشير  .9
مصر لر تتواصل مح  في، أن القوا  األم ية المصريحركة حماس، مشير  في القياديأكد الفخرا ي: هاشر 

 هذا الموضود مح حماسا. فيالقناد، وقال: الر تجر اتصا    فيهدلة حركة حماس بخصوص الت
غزو ترعر ا تصا    فيلقاس مح ق او االميادينا اللب ا ية، إن الحكومة الفلسني ية  فيا المصريوقال ا

 موضود التهدلة وتحديد نبيعة اإلدارو الميدا ية. فيوالمشاورا  ما بين الفصالل الفلسني ية 
ذا خرب ا حتالل التهدلة  فيمح بقاس حالة التهدلة  وتابح: ا حن هذه المرحلة، وأن الهدوس يقابل الهدوس، وا 

فإن المقاومة ستكون بالمرصادا، مضيفاق أن تحذيرا  الفصالل إلسراليل لر تكن عبثية وع دما تقرر الرد 
 يكون ذلك وفب الرؤية الفلسني ية.

حرا لشعب ا  أي  جريمح تثبي  التهدلة و   ريد أن  ا أن فصالل المقاومة بمجملهاالمصريوأوضح ا
هذه اللحظة لر يثب  التهدلة  في، وأعتقد فيما يتعلب بإنالب بعض الصواريخ جاس ألن العدو الفلسني ي

 وتصريحاته اإلعالمية تتوعد غزو.

 13/3/1014، اليوم السابع، مصر
 

 "إسرائيل"دئة مع حماس: مصر تواصلت مع "الجهاد" ولم تنسق معنا بخصوص الته .10
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لر ي سب مح الحركة بخصوص التهدلة مح إسرراليل،  المصريأعل   حركة حماس، أن الجا ا : أحمد جمعة
 الجهاد فقن. ت ظيروأن مصر تواصل  مح 

اتفرراب  بررأي المصررريبحركررة حمرراس فررر تصررريحا  تليفزيو يررة الررر يبلغ ررا الجا ررا  القيرراديحمررد  غررازيوقررال 
 ي سب مح حماسا. يالمصر والمفروض أن الجا ا 

وفرررر ذا  السرررياب  فررر  مصرررادر مرررن مكترررا  ت يررراهو، أن يكرررون قرررد ترررر التوصرررل الرررر تهدلرررة مرررح الفصرررالل 
 رسرميالفلسني ية فر غزو . و قل  الق او العاشرو وفب مصادرها من داخل مكترا  ت يراهو ا ره   يوجرد اتفراب 

 بالتهدلة لكن الهدوس يقابله هدوس.
 13/3/1014، اليوم السابع، مصر

 
 فتح: دحالن المطلوب رقم واحد للعدالة والقضاء .11

قرررال المتحرررده باسرررر حركرررة فرررتح أسرررامة القواسرررمي إن الحركرررة لرررن تسرررمح لررردحالن وحف رررة المجررررمين : رار هللا
الشرعا الفلسرني ي التري سررقوها، مرن ال يرل مرن الررليس كمرا  أمروالالكذابين والمتآمرين معه، الرذين يسرتغلون 

 لقالد الشهيد ياسر عرفا  قبل وأث اس حصاره.تآمروا علر الرليس ا
 اإلسرررراليلي: ايحررراول دحرررالن المرفرررود علرررر قررروالر الررردعر أمرررسوأضررراف القواسرررمي فررري تصرررريحا  صرررحفية 

ت فيذ مشرود تآمري ضد الرليس، مستخدما  إقليميةالمباشر، والمعادي للمشرود الون ي، والمستخدر من قوى 
، وهي ذاتها التي استعملها في السابب حين استغل مسؤوليته وموقعره فري أخالقية   وأساليا، اإلجرارأدوا  

السلنة كأبشح استخدار  رتكاا جرالر قتل وفساد، حتر برا  الررقر واحرد فري قالمرة الهراربين مرن وجره عدالرة 
 وقضاس الشعا الفلسني ي.

رليس وهررو يكشررف عررن وشرردد القواسررمي علررر ثقررة الشررعا الفلسررني ي بررالرليس الررذي اسررتمح بقلرروا مفتوحررة للرر
الخرارجين علرر القرا ون  أنم ظومة التآمر واإلجرار بحب حركرة فرتح والقروى الون يرة وقضرية، ودحرالن يردرك 

مكررا هر مزبلررة الترراريخ، وا رره بررا  منلوبررا أمررار العدالررة باسررر الشررعا الفلسررني ي الررذي لررن يغفررر لرره ولمررن معرره 
 تأمرهر وسيحاسبهر علر جرالمهر.

 14/3/1014، م هللاالحياة الجديدة، را

 
 "ثوري فتح": الثوابت هي صيغة الحد األدنى المقبول فلسطينيا وال اعتراف بالدولة اليهودية .11

أكررد المجلررس الثرروري لحركررة افررتحا، أن الثوابرر  الون يررة الفلسررني ية هرري صرريغة الحررد األد ررر  -وفررا -رار هللا
 و المرو ة بأي م ها.المقبول فلسني يا، وأ ه   يمكن تجاوزها أو التراجح ع ها أ

وجررردد، فررري بيا ررره الخترررامي الصرررادر عرررن الررردورو العاديرررة الثالثرررة عشررررو، اشرررهداس اليرموك..والثبرررا  الرررون يا، 
وشعارها االحرية لألسير مروان البرغوثي واألسير فؤاد الشوبكي وجميح األسرىا، بما   يقبل التأويل وال قاش 

علررر ماضرري ا وحاضررر ا ومسررتقبل ا،  حررن الفلسررني يين؛ المسرريحيين رفضرره للدولررة اليهوديررة، آلثارهررا الكارثيررة 
 والمسلمين واليهود الفلسني يين، وكذلك العرا والمسلمين.

وشدد علر ا لتزار بإنالب سراح الدفعة الرابعة من األسرى القدامر، داعيا القيادو إلر اتخاذ كل ا حتياجرا  
، باعتبرررراره حقررررا سررررياديا لدولررررة 33روتوكررررو   الدوليررررة الررررر والجاهزيررررة لال ضررررمار للم ظمررررا  والمعاهرررردا  والب

فلسررنين، غيررر مرررتبن بررأي التزامررا  أو اتفاقررا ، وأن تحديررد توقيترره الررذي يررراه المجلررس م ونررا بالقيررادو ودون 
 تأخير.
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واعتبر أن الضغونا  التي تمارسرها بعرض الجهرا  علرر القيرادو لرن تحقرب أهردافها وغاياتهرا، وابالمقابرل لرن 
 ون  ا وتاريخ ا بمغريا  زالفة و  تعادل حف ة من تراا الونن فلسنينا. بيح 

ودعرررا المجلرررس الكرررل الفلسرررني ي وقناعرررا  الشرررعا الفلسرررني ي المختلفرررة إلرررر األخرررذ با عتبرررار أن الحصرررار 
ك ه المالي   يؤلا الون يين علر ون هر وقيادتهر، مشيرا الر ا ه يؤمن بال ضال ال قابي والكرامة اإل سا ية ل

 يعي أن الفلسني يين   يسقنون حصو هر.
وقرردر المجلررس الثرروري الحاجررة لتفعيررل األداس الحكررومي، ورفررد الحكومررة برروزراس مررن ال خبررة السياسررية القياديررة 
والكفرراسا  الون يررة  سررتعادو هيبررة العمررل الحكررومي وا عنالهررا شررعورا كررامال با سررتقرار، بعيرردا عررن توقيتررا  

 ودو، والتي نال ا تظارها.وت بؤا  المصالحة الم ش
ورأى أن احمررررراسا ت رررررتهي اسرررررتراتيجية إدارو ا  قسرررررار وعررررردر التراجرررررح عرررررن ا قالبهرررررا وأ هرررررا   تعمرررررل إل جررررراز 
المصرالحة، مؤكرردا أن المصررالحة الون يررة وتعزيرز الجبهررة الداخليررة ووحرردو ال ظرار السياسرري ضرررورو مسررتعجلة 

ياته تجاههرا، وأن افرتحا جراهزو للت فيرذ الفروري  تفراقي ومصلحة ون ية عليا، يجا علر الجميح تحمل مسؤول
 القاهرو والدوحة.

واعتبر االمجلس الثوريا أن تغيير مكا ة السلنة القا و يرة إلرر دولرة فلسرنين، يوجرا وضرح القروا ين الجديردو 
 ية ومواسمرررة وتكييرررف القررروا ين الموجرررودو، وم هرررا دسرررتور دولرررة فلسرررنين والمجلرررس التأسيسررري للدولرررة الفلسرررني

 .1041العتيدو. وأكد ا عقاد المؤتمر العار السابح في موعده المحدد صيف 
 14/3/1014، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 نفسه وأعوانه" عباسبفضح ملفات يملكها "ضد  "اللينو" يهّدد .13

 المكتررا اإلعالمرري لقالررد قرروا  األمررن الررون ي الفلسررني ي اللررواس صرربحي أبررو عرررا مقررا ق : وز،د  مررال خليررل
بع رروان االرررليس أبررو مررازن يقنررح النريررب عررن البررديل الرردحال يا، جرراس فيرره أن االخيررار اإلسررراليلي ر األميركرري 
يتمثل بالضغن الفتحراوي الرداخلي إليجراد قيرادو بديلرة تتمراهر مرح مشررود الت رازل عرن الثوابر  الون يرةا. مرن 

اخليرة، علرر رأسرها محمرد دحرالن وتعريتره ه ا كان االهجور غيرر المسربوب علرر المشررود الحقيقري وأدواتره الد
فتحاوياق وشعبياق أل ه يسعر عبر أدوا  أم ية ومؤسساتية إلر خلب حالة شعبية رديفة ت مو علر ضرفاف فرتح 

 وفصالل الم ظمة والحالة الشعبية الفلسني ية وبغناس أم ي ومالي وخدماتيا.
علر الحاجا يا سريادو الررليسا، عب،رر فيره عرن اأسرفه  في المقابل، أصدر االلي وا بيا اق بع وان االعين   تعلو

إن كررران المصررردر الموثررروب هرررو عرررزار األحمرررد وشرررل،تها. ورأى اأ هرررا فاجعرررةا إن  كررران عبررراس ايمتلرررك كرررل هرررذه 
المعلومررا  لسرر وا  نويلررة ولررر يحرررك سرراك اق، وتحررالف مررح األد القالررد محمررد الرردحالن فرري المررؤتمر السررادس 

ااألخبررارا، قررال اللي ررو إ رره سرريلجأ إلررر القضرراس اللب ررا ي لرفررح دعرروى قرردح وذر  لحركررة فررتحا. وفرري اتصررال مررح
وتشهير ضد األحمد. وأك،د أن ج بالن  فر ما  قل عن لسا ه، بعد مراجعته من قبل مسؤولين لب را يين نروال 

 يور أمس.
.   يخجررل الرجررل مررن ويغررادر االلي رروا اليررور إلررر دولررة اإلمررارا  العربيررة المتحرردو للقرراس دحررالن وزوجترره جليلررة

رل الحرديه عررن  الرحلرة، برل يؤكرد أ ره أبلرغ كافرة المراجرح األم يرة والسياسرية المع يرة بالزيرارو وأهردافها التري فض،
تفاصررريلها بعرررد عودتررره. وكشرررف أ ررره سررريبدأ بعرررد عودتررره بفضرررح الملفرررا  التررري يملكهرررا اضرررد أبرررو مرررازن  فسررره 

 وأعوا ها.
 14/3/1014، األخبار، بيروت
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 : تواصل الجهود إلخراج المسلحين من مخيم اليرموكةفتح في سوري مسؤول حركة .14

: قال مسؤول حركة فتح بسروريا سرمير الرفراعي، األربعراس، إن الجهرود األ اضول-رار هللا ر من قيس أبو سمرو
الفلسررني ية تتواصررل إلخررراج المسررلحين الغربرراس (لررر يحررددهرس مررن داخررل مخررير اليرمرروك عقررا عررودتهر منلررح 

 /مارس الجاري.شهر  ذار
وأضرراف الرفرراعي، فرري مررؤتمر صررحافي عقررده بمقررر وزارو اإلعررالر الفلسررني ية فرري رار هللا، أن امخررير اليرمرروك 
عاد من جديد إلر  قنة الصراد، وللحصار والقصف بسبا خرب المسلحين لالتفابا، مشيرقا إلرر أن االمخرير 

 وريا.يشهد قصفقا متباد ق بالقذالف بين المعارضة وال ظار الس
وأعرررا عررن اضرررورو إخررراج المخررير مررن دالرررو الصررراد، وتحييررد كافررة المخيمررا  الفلسررني ية فرري سرروريا وعررودو 

 ال ازحين إليهاا.
وأشرار الرفراعي إلررر أن اوفردقا فلسررني يقا يتواجرد حاليقررا فري العاصرمة السررورية دمشرب، إلجررراس حروار واتصررا   

 سكا ها.مح مختلف األنراف، لحثهر علر تحييد المخير و 
وترابح قررالالق إن اتعقيرردا  الوضرح الفلسررني ي فرري سروريا مررن العوامررل التري أسررهم  فرري عرقلرة تنبيررب ا تفرراب 

 (مح المعارضة وال ظار السوريينسا.
 وبين أن اعدد الشهداس الفلسني يين م ذ بداية األزمة تجاوز األلفي موانن، إضافة إلر ألفي معتقل ومفقودا.

 14/3/1014، القدس العربي، لندن
 

 المتحدث باسم "فتح" يقاضي محمد رشيد بتهمة نشر أكاذيب .15
قدر المتحده باسر حركة فتح أحمد اعسرافا، بصرفته موان راق فلسرني ياق، شركوى لل الرا العرار  -رار هللا (وفاس 

الفلسني ي القاضي عبرد الغ ري العويروي ضرد محمرد رشريد، المستشرار ا قتصرادي للررليس الفلسرني ي السرابب 
راحل ياسر عرفا ، بدعوى أ ه كتا أكاذيا  سربها للررليس الفلسرني ي محمرود عبراس و شررها علرر موقعره ال

 ا لكترو ي اان  ي  برسا.
وأوضررح عسررراف فرري الشررركوى أن رشرريد ادعرررر، قالبررراق للحقررالب، برررأن الرررليس شرررن هجومرراق علرررر ال الرررا األول 

السيسري و راقالق علرر لسرا ه زوراق وبهتا راق قولره اإن  لرليس الوزراس ووزير الردفاد المصرري، المشرير عبرد الفتراح
 دكتاتور مصر الجديد في عصر الثورا  الديمقرانيةا، وغيرها من التلفيقا . يالسيس

 14/3/1014، االتحاد، ابوظبي
 

 السوري  عباس بـ"االنغماس" ضد النظامتتهم  "القيادة العامة" .16
ا بزعامررررة أحمررررد جبريررررل أ هررررا اترررردينا تصررررريحا  للرررررليس القيررررادو العامررررة -أعل رررر  االجبهررررة الشررررعبية : ل رررردن

الفلسني ي محمرود عبراس اتهرر فيهرا االقيرادو العامرةا بالمسرؤولية عرن أزمرة مخرير اليرمروك فري ج روا دمشرب، 
متهمررة عبرراس بررر اا  غمرراسا بالعمررل ضررد ال ظررار السرروري. وكرران عبرراس قررال فرري تصررريحا  أمررار المجلررس 

 يون الرسمي الفلسني ي إن االقيادو العامةا مسؤولة عن األزمة في اليرموك.الثوري لر افتحا  قلها التلفز 
لسرران عبرراس (أبررو مررازنس مررن اتهامررا  لهررا وألمي هررا  علرررقالرر  االقيررادو العامررةا إ هررا اتسررت كر بشرردو مررا ورد و 

ب العرررار أحمرررد جبريرررل بالمسرررؤولية عرررن مأسررراو مخرررير اليرمررروكا. ووصرررف  تلرررك ا تهامرررا  بأ هرررا اقلرررا للحقرررال
 ودعاليةا.
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برل لعبر  دوراق إيجابيرا فري حرل  –كما ادعرر عبراس  –وتابع  في بيان إ ها الر تكن المسبا ألزمة اليرموك 
 إلروالمسلحين الفلسني يين في داخل المخير التي أد   41األزمة باقتراحها لمبادرو وقع  عليها الفصالل الر 

خرراج المرضرر وكبرار السرن والنرالا والتري أشرررف البردس فري حرل األزمرة اإل سرا ية بإدخرال المرواد الغذا ليررة وا 
 عليها جبريل شخصياقا.

واتهمرر  الجبهررة عبرراس والسررلنة الفلسررني ية بررر اإقحررار فلسررني يي سررورية والمخيمررا  فيهررا فرري األزمررة السررورية 
 ع دما تخلر وزير خارجية السلنة الفلسني ية عن حب فلسنين فري رلاسرة دورو مجلرس وزراس خارجيرة الردول

لصرالح دولرة قنرر ليفسرح لهرا فري المجرال  1044تشررين الثرا ي ( روفمبرس عرار  41العربية الرذي عقرد بتراريخ 
لتمرير القرارا  التآمرية ضد سورية ثر التصوي  ب عر بعد ذلك علرر قررار تعليرب عضروية سرورية فري مجلرس 

ومباركتره كمرا حصرل فري ليبيرا  الجامعة العربية وفرض العقوبا  عليهرا والموافقرة علرر التردخل الخرارجي فيهرا
 في موقف أقل ما يقال فيه إ ه ا غماس رسمي فلسني ي في المؤامرو علي سوريةا.

 14/3/1014، الحياة، لندن
 

 حركة المجاهدين: من حق المقاومة الدفاع عن شعبها .17
اتها أكرررد  حركرررة المجاهررردين الفلسرررني ية علرررر حرررب المقاومرررة فررري الررردفاد عرررن  فسرررها وشرررعبها وأمتهرررا ومقدسررر

 بالنريقة والمكان التي تراها م اسبة.
فرررري تصررررريح صررررحفي، اليررررور الخمرررريس: اإن العرررردو  عنررررا هللاوقررررال ال ررررانب الرسررررمي باسررررر الحركررررة د.سررررالر 

مقراومين مرن شرعب ا  3الصهيو ي لر يكف عرن اعتداساتره ضرد شرعب ا ومقاومت را األبيرة ليتروج عدوا ره باغتيالره 
 في الضفة الباسلة وغزو المحاصروا.

 13/3/1014، فلسطين أون الين
 

 صاروخا على النقب 16 إطالقبعد التهدئة.. غزة:  .14
صرررواريخ  40ذكرررر  مصرررادر عبريرررة، مسررراس اليرررور الخمررريس، أن  :ترجمرررة خاصرررة -القررردس دو  كرررور -غرررزو

أنلقرر  مررن قنرراد غررزو سررقن  فرري م ررانب متفرقررة مررن ال قررا الغربرري ج رروا إسررراليل، فيمررا قالرر  صررحيفة 
 اإلسرالميحركرة الجهراد  أعل ر مرن قنراد غرزو م رذ  أنلق صاروخا  43بان ما مجموعه ايديعو  احر و ا 

 التهدلة.
ووفقا لوسالل إعالر عبرية، فإن الصواريخ العشرو سقن  في م انب مفتوحة في اسديرو ا واشعار ه يغفا 

 و أضرار.المجاورتين لقناد غزو، بي ما سقن صاروخان قبل ذلك في مدي ة عسقالن دون وقود إصابا  أ
وأشررار  المصررادر إلررر أن ثالثررة صررواريخ أخرررى ا جحرر  القبررة فرري إسررقانهاا بي مررا كا رر  ت تنلررب مسررتهدفة 

 اسديرو ا وا تيفو ا.
، فإن الجيش  شر بنارية القبة الحديدية في بلر السربح وأسردود، وذلرك فري اإلسراليليةوحسا وسالل اإلعالر 

 راليلية في الج وا استمرار الدراسة كالمعتاد.وق  أعل   بلديا  العديد من التجمعا  اإلس
يسررفر عررن  أنلمسررتون ا  ااشرركولا دون  اإلقليمرريفرري وقرر   حررب عررن سررقون صررارود فرري المجمررح  وأعلررن

 . اإلسراليليةوفقا للمصادر  أضراراو  إصابا 
ة الحاليررة علررر وقررال مصرردر أم رري إسررراليلي للق رراو العبريررة العاشرررو بررأن االتقيررير األم رري لرردى الجرريش أن الجولرر

 وشك ا  تهاس الليلةا.
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 13/3/1014، القدس، القدس
 
 

 منسق العالقات الخارجية بحركة فتح: حماس مستفيدة من اضطراب األوضاع فى قطاع غزة .19
حركررة فررتح، إن حركررة حمرراس مسررتفيدو مررن  يقررال أيمررن الرقررا، م سررب العالقررا  الخارجيررة فرر: سررمير حسرر ر

ا أ ها ليس  المحدد للجهة الراعية للمصالحة الفلسني ية، ومصرر قناد غزو، مو  فياضنراا األوضاد  ضحق
 المسلول عن الملف م ذ بدايته.

 اإلعالمرييقدمره  الرذيمداخلة هاتفية لبر رامي اممكرنا،  يحركة فتح ف يوأضاف م سب العالقا  الخارجية ف
 سراليل وحماس.ا، أن قناد غزو يعا ر احتاللين هما إيس يب يرمضان، ويذاد علر ق او اس خيري

 14/3/1014، اليوم السابع، مصر
 

 خبراء: قصف "الجهاد" لـ"إسرائيل" جاء بالتوافق مع حماس .10
علرر  صرواريخ، اإلسرالميتوقح خبراس سياسيون فلسني يون أن يكون إنالب حركة الجهراد : غزو (األ اضولس

القنراد  فريتردير الحكرر  التريا، مستون ا  محاذية لرغزو، مساس األربعاس، قد جاس برالتوافب مرح حركرة احمراس
 .1002م ذ عار 

أحاديه م فصلة لرمراسلة ااأل اضولا أن حركة حماس، سرع  مرن خرالل هرذا التصرعيد إلرر إيصرال  فيورأوا 
رسررالة إلسررراليل، مفادهررا بررأن االمقاومررة لررن تصررم  علررر اعتررداساتها المتواصررلة، وحصررارها المفررروض علررر 

 غزوا.
بير  الحكمرة لالستشرارا  وحرل ال زاعرا  بغرزو، أن هرذا التصرعيد جراس ضرمن  وأكد أحمد يوسف، رليس مركز

 اتفاهما  فلسني ية داخلية، سع  لوضح محددا  لمالمح وتفاصيل التهدلة المنلوبة مح إسراليلا.
وأضرراف: احركتررا حمرراس والجهرراد، باعتبارهمررا األقرروى، واألكبررر تررأثيرا فررر معادلررة الصررراد مررح إسررراليل، اتفقتررا 

أمار ا عترداسا  والخروقرا  اإلسرراليلية  يصال رسالة إلسراليل بأن قناد غزو لن يقف مكتوف األيدعلر إي
 تضيب حلقاته يوما بعد يورا. يالمتكررو، والحصار الذ

 13/3/1014، اليوم السابع، مصر
 
 
 

 ضرورة تحييد الوجود الفلسطيني في لبناناللبنانية:  عند مدير المخابرات حماس .11
مرردير مخررابرا  الجرريش العميررد الررركن  أمررسحركررة حمرراس برلاسررة ممثلهررا فرري لب رران علرري بركررة زار وفررد مررن 

 العميد الركن عبد الكرير يو س وال الا الثا ي العميد باسر خالد. األولدمون فاضل وال الا أ
ي الوفررد شرردد علررر اضرررورو القيررار بخنرروا  عمليررة تضررمن تحييررد الوجررود الفلسررني ي فرر إنوأفرراد بيرران للحركررة 

وا سرررتقرار وحمايرررة العالقرررا   األمرررنوالمحافظرررة علرررر  اإلقليميرررةلب ررران عرررن الخالفرررا  المحليرررة والصرررراعا  
 المشتركةا.

 14/3/1014النهار، بيروت، 

 
 بإدانة االرهاب وحقنا بالدفاع عن أنفسنا مرتبطنتنياهو: التقدم بالسالم  .11
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ليس الوزراس اإلسراليلي ب يامين  ت ياهو ر ، أن أشرف الهور، عن 14/3/1014، القدس العربي، لندنذكر  
تقور علر مبدأ المعاملة بالمثل بمع ر أ ها اأعلن أن إسراليل لديها سياسة واضحة إزاس ما يجري في الج وا 

 .استضرا كل من يحاول اإلعتداس عليها
د رد إسراليل علر أي اعتداس  حب من قناد غزو يستهدف تشويش اإلحتفا   بعياوأضاف متوعدا 

تذوي  حقيقة تعاملهر مح حكومة حازمة وجيش قوي ا، وأ ذر الت ظيما  المسلحة بر االمساخر سيزداد صرامة
 .اللغاية

ارتكا خنأ بتج به است كار اإلعتداسا  الصاروخية اوا تقد في ذا  الوق  الرليس محمود عباس وقال إ ه 
 .ااألوضاد إسراليل بتصعيدالفلسني ية، وباتهامه 

 إسرراليل لقتلهراادان اا تقرد عبراس الرذي   ت يراهو، أن وكرا   عرن، 14/3/1014، ستور، عّمانالدوأضراف  
التقدر  حو السالر الحقيقي، يجا ان يكرون ه الرك  أرد ا اإذا. وتابح اقذالف هاون علي ا أنلقواثالثة ارهابيين 

 . اوضوح حول ادا ة ا رهاا وحق ا بالدفاد عن  فس ا
 

 كل من يتورط بإطالق الصواريخ فدمه مهدور.. و توقف إطالق النار نل "إسرائيليعلون: " .13
 إسرررراليل لرررروزيرررر الجررريش اإلسرررراليلي اموشررريه يعلرررونا، قرررال إن أن ، 13/3/1014، القـــدس، القـــدسذكرررر  

توقرررف إنرررالب ال رررار وأن الهررردوس سررريقابله الهررردوس فقرررن، مشرررددا علرررر أن منلقررري الصرررواريخ سررريدفعون الرررثمن 
 باهظا.

علون في تصريحا  إلذاعة الجيش اإلسراليلي، ردا علر تصريحا  لمسلولين فلسني يين عن جاس  أقوال ي
وكان  الا وزير الجيش ادا ي دا ونا، قال للق او السابعة اأ ه   علر  التوصل  تفاب تهدلة برعاية مصرية.

وأ صح الم ظما   وقف إنالب ال ار وأن كل من ينلب ال ار علر إسراليل سيدفح الثمن، إلسراليل باتفاب
 اإلرهابية بعدر اختبار حدود صبر اا. وفب قوله.

يعلون حذر مجدداق الفصالل الفلسني ية  أن ،أحمد رمضانعن ، 14/3/1014، المستقبل، بيروتوأضاف  
أن لدى الجيش الكثير من امن مغبة ا ستمرار في إنالب الصواريخ علر ج وا إسراليل، موضحاق 

 .اد في استخدامها حال الحاجةالخيارا  التي لن يترد
أن ا، وأضاف امنلقي الصواريخ سيدفعون الثمن باهظقااوقال في ختار جلسة مشاورا  مح قادو الجيش إن 

ذا لر توقف إنالب الصواريخ، فسيتر استهدافها واستهداف مصالحها في  حماس هي المسؤولة عن القناد، وا 
 .االصواريخ فدمه مهدوركل من يتورن بإنالب ا، مشدداق علر أن االقناد

 
  "اإلخوان": العالم العربي سيدعم أي عمل عسكري الجتثاث حماس ألنها تمثل ذراعًا من أذرع بينيت .14

قال  فتالي ب ي  وزير ا قتصاد و الا رليس الوزراس إن البيلة اإلقليمية تسمح : صالح ال عامي –غزو 
 القناد.إلسراليل بهامش مرو ة كبيرو في مواجهة المقاومة في 

وفي مقابلة مح اإلذاعة العبرية صباح الخميس، أشار ب ي  إلر أن ه اك شراكة بين اإسراليلا واأل ظمة 
العربية في الحرا ضد جماعة اإلخوان المسلمين، م وهاق إلر أن العالر العربي سيدعر أي عمل عسكري 

 حيته دعا وزير الخارجية اإلسراليليمن  او   جتثاه حماس أل ها تمثل ذراعاق من أذرد اإلخوان المسلمين.
وأعلن ليبرمان أ ه لن يوافب علر  أفيغدور ليبرمان إلر إعادو احتالل قناد غزو كرد علر إنالب الصواريخ.
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ت فيذ أي عمل عسكري   يتضمن إعادو احتالل القناد، مشيراق إلر ضرورو وضح حل جذري لمشكلة 
 لت ظيما  العاملة ه اك.ااإلرهااا في قناد غزو عبر تدمير ب ر كل ا

وأوضح  مصادر اإسراليليةا أ ه علر الرغر من الحماس الذي يبديه كل من ليبرمان وب ي   حتالل 
القناد، إ  أن معظر الوزراس وال خا العسكرية تعارض أي حملة تهدف إلر إعادو احتالل القناد بسبا 

 تداعياتها اإلقليمية والدولية.
 13/3/1014، "11موقع "عربي 

 
 1001" بالضفة سنة السور الواقي"ستكون مشابهة لعملية شتاينتس: عملية اجتياح غزة  يوفال .15

ساعة دخول القناد اأشرف الهور: قال يوفال شتاي تس وزير الشؤون اإلستخبارية اإلسراليلي إن  -غزو 
را الخيرو ضد ، وأشار إلر أن هذه العملية كان يجا أن تتر في الحاتقترا ويجا أن يكون ذلك سريعا

وأوضح أن عملية اإلجتياح للقناد ستكون  .1041في تشرين الثا ي/  وفمبر  اعامود السحااالقناد 
 في الضفة الغربية. 1001التي  فذها اإلحتالل في العار  االسور الواقيامشابهة لعملية 

 14/3/1014، القدس العربي، لندن
 

 ق الصواريخعن عمليات إطال  هي المسؤولة حركة حماس: بيريز .16
صحيح أن الجهاد اإلسالمي هو من يقور ا زالرليس اإلسراليلي شمعون بيري : قالأحمد رمضان - رار هللا

بعمليا  إنالب الصواريخ علر البلدا  والمدن اإلسراليلية المحينة في قناد غزو، ولكن من يتحمل 
 .االمسؤولية الكاملة عن هذا القصف هي حركة حماس

لجيش اإلسراليلي قار بت فيذ العديد من العمليا  في قناد غزو وقصف العديد من أن اا زوأضاف بيري
، مؤكدا بأن كل عملية إنالب صارود من قناد غزو، سوف تقابل بمزيد من القصف اإلسراليلي، ااألهداف

 للقصف الصاروخي من قناد غزو. اموان يهااكون إسراليل لن تسمح بتعريض 
 14/3/1014، المستقبل، بيروت

 
 بينيت وليبرمان وبيري: الدفعة الرابعة من األسرى الفلسطينيين لن تشمل أسرى من الداخل الوزراء .17

زهير أ دراوس: قال وزير العلور اإلسراليلي يعقوا بيري صباح أمس الخميس، إن إنالب الدفعة  -ال اصرو 
لنة الفلسني ية والحكومة الرابعة من األسرى الفلسني يين، ستكون مشرونةق بتمديد المفاوضا  بين الس

، إ ه لن يتر ايسراليل هايورا، خالل مقابلة مح صحيفة ايش عتيدا اإلسراليلية. وأضاف بيري، وهو من حزا
إنالب سراح الدفعة الرابعة من األسرى الفلسني يين، في حال توقف  المفاوضا  بين الجا بين، والتي من 

علر صلة بما سلف، أكد رليس حزا البي   حد تعبيره. المتوقح أن ت تهي خالل األشهر القادمة، علر
اليهودي وزير اإلقتصاد  فتالي بي ي ، أن الدفعة الرابعة من األسرى الفلسني يين لن تشمل أسرى من الداخل 
ا علر ناولة الحكومة. وقال بي ي  في مقابلة مح موقح  وأعرا عن معارضته الشديدو لنرح الموضود أساسق

العبري إن الدفعة الرابعة لن تشمل من أسماهر بالسفاحين من عرا إسراليل، مضيفقا  اإلخباري اWALLAا
وتابح قالالق إن قرار اإلفراج ع هر  أن قرار اإلفراج عن األسرى   يشمل و  يتنرب إلر أسرى الداخل.

ا قانعقا.   يتنلا موافقة من الحكومة لكن ذلك يلقر رفضق
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غدور ليبرمان، أمس األول، إ ه يعترض علر إنالب سراح أسرى قال وزير الخارجية اإلسراليلي أفي
 سيصو  ضد قرار اإلفراج ع هر. ايسراليل بيت وافلسني يين من الداخل، مؤكدقا علر أن حزبه، 

 14/3/1014، القدس العربي، لندن
 

 في غزة شرساً  : نواجه عدواً جلعاد عاموس .14
ياسية في وزارو الجيش اإلسراليلية، إن دولته تواجه لعاد رليس الهيلة األم ية السجقال عاموس : وكا  

 اعدوا شرسا في قناد غزوا.
لعاد في مقابلة مح اإلذاعة اإلسراليلية العامة: ارسالة إسراليل لهذا العدو: إذا لر يسد الهدوس جوأضاف 

 الجا ا اإلسراليلي من الحدود، فهو لن يسود قناد غزو أيضاقا.
داسا  الصاروخية الفلسني ية األخيرو التي ا نلق  من غزو كان م قنح وأضاف: ارد الجيش علر ا عت

اعلر الفلسني يين في غزو، اإلدراك بأن استمرار المواجهة، سي عكس سلبياق علر القناد  وقال: ال ظيرا.
 وسكا ه، ومن المستحسن وضح حد للمواجهةا.

 13/3/1014، فلسطين أون الين
 

 تفجير الجبهة في غزة وال سيما بعد االنفجار في الجبهة مع األردنليست معنية ب" إسرائيل": فيشمان .19
قال المحلل العسكري اإلسراليلي إليكس فيشمان إ ه ليس إلسراليل وحماس : 14عربي  –القدس المحتلة 

مصلحة في إشعال حرا بي هما غير أن الوضح مرشح لدفح الم نقة  حو مواجهة عسكرية ستكون أضرارها 
 فين.بالغة علر النر 

واضاف فيشمان في افتتاحية يديعو ، الخميس، أن ا ضمار حماس إلر الجهاد اإلسالمي في إنالب 
 الصواريخ علر إسراليل إن حصل فإ ه ي ذر بفصل ع ف  خر في الج وا.

وقال فيشمان إن علر إسراليل ا ستعداد أليار من المعارك مح حماس والجهاد اإلسالمي، قد تشمل إنالب 
قذيفة صاروخية علر إسراليل، األربعاس، هي محاولة لردد  14خية كثيفة. وأضاف أن إنالب قذالف صارو 

 إسراليل وتذكيرها بقدرا  الجهاد اإلسالمي في غزو.
وتابح: اليس  إسراليل مع ية بتفجير الجبهة في غزو و  سيما بعد ا  فجار الذي وقح هذا األسبود في 

لمعادية إلسراليل والعاصفة في األردن حول مقتل القاضي تقح في أرض الجبهة مح األردنا، وأن ااألحداه ا
ويختر فيشمان بأن غزو كا   وما زال  الحلقة الضعيفة  خصبة من توتر عظير في المجتمح األرد يا.

 والع يفة والتي   يتر التحكر بها.

 14/3/1014، "11موقع "عربي 
 

 يستا معنيتين بالتصعيدوحركة حماس ل "إسرائيلاإلسرائيلية: " الصحافة .30
علر رغر التهديدا  التي أنلقها سد ة الحكومة اإلسراليلية ضد الت ظيما  الفلسني ية ا: الحياوا –ال اصرو 

، إ  أن تعليقا  المحللين اإلسراليليين اإعادو احتالل غزواو  ااستهدافها وضرا مصالحهاافي قناد غزو بر 
سراليل يبقر رهن في الشؤون العسكرية اتفق  علر أن إشعا  االخسالر في األرواحال الحدود بين القناد وا 

لكن األمور قد اليستا مع يتين بالتصعيد،  احماساالتي يتكبدها أحد النرفين، مضيفين أن إسراليل  وحركة 
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في حال تسبا تعرض ج وا إسراليل إلر القذالف الصاروخية من غزو في خسالر كبيرو في األرواح،  اتفل 
 .ا يمكن للحكومة اإلسراليلية أن تمر عليها مر الكرار تح  ضغن الرأي العارع دها  ا

 خر ما ينمح إليه رليس الحكومة اإلسراليلية اعاموس هارليل أن  ا«هآرتساوكتا المعلب العسكري في 
. اب يامين  ت ياهو في الوق  الراهن، هو رؤية ج ود إسراليليين يجولون بين شوارد غزو ويفتشون بيوتها

 وأضاف إن الشارد اإلسراليلي   يؤيد تصعيداق إسراليلياق في الوق  الراهن.
هي التي تقرر حجر الرد اإلسراليلي،  امسألة الثمناأن  ايديعو  أحرو و اوكتا المعلب العسكري في 

 .ليس  مع ية،  عتباراتها الخاصة، بتصعيد واسح علر الحدود احماساوأضاف أن كالق من إسراليل  و
 14/3/1014، حياة، لندنال

 
  "إسرائيل"النقص في القوى البشرية يعيق نشر "قبة فوالذية" في : هآرتس .31

كشف  صحيفة اهآرتسا في عددها الصادر اليور ان جيش ا حتالل غير قادر  :ترجمة خاصة -رار هللا 
 بذلك.علر تشغيل م ظومة إضافية للقبة الفو ذية بسبا ال قص في الكوادر المؤهلة للقيار 

واضاف  اهآرتسا العبرية أ ه وعلر ما يبدو فإن معدل السرعة في إ تاج وتص يح م ظومة القبة الفو ذية 
اسرد من معدل إمكا ية جيش ا حتالل بتشغيلها، وذلك علر الرغر من ا ستعداد الذي ابدته الو يا  

مساعدو في تص يح هذه الم ظومة مليون دو ر إضافية لل 114 إسراليل برالمتحدو هذا ا سبود لتزويد 
 والصواريخ الالزمة  عتراض الصواريخ الموجهة الر إسراليل.

 13/3/1014، القدس، القدس
 

 تدرس خيارات تصدير الغاز من حقل لوثيان البحري للغاز "إسرائيل" .31
لي للغاز ان رويترز: قال الرليس الت فيذي لشركة ت قيا تشارك في مشرود حقل لوثيان اإلسرالي –تل أبيا  

 إسراليل تدرس خياراتها لتصدير الغاز من الحقل البحري العمالب إلر دول في الشرب األوسن وخارجه.
في الملة في حقل لوثيان أكبر اكتشاف  11.31حصصا مجموعها ا أفِ ر أويلا ةوشرك اديليك دريلي غاوتملك 

 بحري في العشر س وا  األخيرو.
 عمل و خنن للمستقبل علر أساس الم تجا  الناقة ا ديليكاي لشركة وقال يوسي  بو، الرليس الت فيذ

هدف ا هو التوصل إلر قرار …بأ  ا س عثر علر مزيد من الغاز قبالة سواحل إسراليل وقبرص إفتراض
 .1044-1042إستثماري في  هاية العار كي  ستنيح إ تاج الغاز في لوثيان بحلول 

ر األرجح المرحلة األولر من أعمال التنوير. وتشمل الخنن إقامة ورسر علر ورقة ما قال إ ها ستكون عل
مليار متر مكعا من  43م شأو عالمة فوب لوثيان لتخزين اإل تاج وتحميله، ستكون قادرو علر معالجة 

وقال  بو ان حوالي  صف اإل تاج سيضخ عبر خن أ ابيا إلر إسراليل واُ ردن والسلنة  الغاز س ويا.
وه اك  لباقي سيباد عن نريب خن أ ابيا م فصل إلر جار  خر قد يكون تركيا أو مصر.الفلسني ية، وا

وستعالي صادرا   أيضا خنن أكثر تعقيدا لتصدير الغاز النبيعي المسال، و سيما إلر األسواب اآلسيوية.
لخيار الغاز المسال برا في م شأو في قبرص، أو بحرا في م شأو عالمة، وهو ما قال  بو ا ه سيكون ا

 األفضل.
 14/3/1014، القدس العربي، لندن
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 "نتانيا"انفجار عبوة ناسفة بمدينة أحرنوت:  يديعوت .33
س 14ا فجر  عبوو  اسفة في سيارو إسراليلية في مدي ة  تيا يا (شمالي م نقة الر  عالس الريماوي: -رار هللا 
 الر إسراليلية.مما أدى إلر إصابة شخص بجروح متوسنة، بحسا وسالل إع خميسمساس ال

عبوو ااإلسراليلية علر موقعها علر اإل تر   إن  وقال  وسالل اإلعالر وبي ها صحيفة يديعو  أحر و 
 .ا اسفة ا فجر  في سيارو إسراليلية مما أدى إلر إصابة إسراليلي بجراح متوسنة إلر خنرو

مكان الحاده، فيما باشر   قوا  كبيرو من الجيش اإلسراليلي والشرنة وصل اوتابح موقح الصحيفة إن 
 .االشرنة التحقيب علر الفور

 14/3/1014، رأي اليوم، لندن
 

 بدولة يهودية""أهم من االعتراف  اتفاق سالم وتطبيع العالقات مع العالم العربيإسرائيليان: استطالعان .34
يصر رليس بين استنالعان للرأي،  شر   تالجهما صحيفة اهآرتسا أ ه في حين : سما–القدس المحتلة 

الحكومة اإلسراليلية ب يامين  ت ياهو علر منلا ا عتراف بإسراليل كررادولة يهودية، فإن اإلسراليليين يولون 
 أهمية أكبر  تفاقية السالر وتنبيح العالقا  مح العالر العربي.

فراهار وبحسا استنالعين للرأي، أجريا في الشهر األخير من قبل الباحه رافي سميه لرامركز دا ي أ
من اإلسراليليين يعتقدون أن األهر بال سبة لهر هو أن يوقح العالر  %34للسالر في الشرب األوسنا، فإن 

يعتقدون أن األهر  %14العربي كله علر اتفاقية سالر مح إسراليل ويقير معها عالقا  نبيعية، مقابل 
شخص  100قد شارك في كل استنالد  حو و  بال سبة لهر هو اعتراف الفلسني ية بإسراليل كررادولة يهوديةا.

 .%1.1من اإلسراليليين البالغين، ب سبة خنأ تصل إلر 
من اإلسراليليين يعتقدون أن حصول إسراليل علر وسالل أم ية متنورو  %14ويتضح من ا ستنالعين أن 

 أجابوا بالعكس. %14أهر من ا عتراف الفلسني ي، مقابل 
 عتراف بالدولة اليهودية أهر من توقيح الو يا  المتحدو علر حلف دفاعي من اإلسراليليين إن ا %11وقال 

 أجابوا بالعكس. %14مح إسراليل، مقابل 
من اإلسراليليين إن األهر هو اإلصرار علر  %30وردا علر سؤال تم  صياغته بنريقة مختلفة، قال 

ا بأ ه يجا اإلصرار علر الحصول أجابو  %11الحصول علر اعتراف فلسني ي براالدولة اليهوديةا، مقابل 
 .4414علر تعويضا  لمن يسمون براالالجلين اليهودا الذين كا وا يعيشون في الدول العربية حتر العار 

من اإلسراليليين إ هر علر استعداد للت ازل  %31وردا علر سؤال بشأن ما يسمر براالقدس الشرقيةا، قال 
ح وشعفان، إذا كان ذلك من أجل ضمان غالبية يهودية في عن أحياس في شرقي القدس، مثل الشيخ جرا

ردا علر السؤال اهل سيكون مقبو  عليك أر غير مقبول أن  %11إسراليل. وتراجع  ال سبة ذاتها إلر 
مقابل  %11تكون األحياس العربية في شرقي القدس تح  السيادو الفلسني يةا، وتراجع  ال سبة إلر 

هل سيكون مقبو  عليك أر غير مقبول أن تكون العاصمة في الفلسني ية ردا علر سؤال ا %11معارضة 
إ هر علر استعداد ألن تكون المفاوضا  مح السلنة الفلسني ية  %14وقال  في جزس من القدس الشرقية.

 .%11مح تبادل م انب، مقابل معارضة  4432علر أساس حدود الرابح من حزيران 
لر استعداد للسماح، خالل المفاوضا ، بمواصلة الب اس في الكتل من اإلسراليليين إ هر ع %13وقال 

 .%32ا ستينا ية الكبرى فقن المقامة علر أراضي الضفة الغربية، مقابل معارضة 
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وت اول ا ستنالد سي اريوها  مختلفة تتصل بإمكا ية تفكك الليكود في أعقاا التوقيح علر اتفاب سالر مح 
بيتي وا  –من مصوتي االليكود  %13فتاس عار يصادب علر اتفاقية السالر. وقال الفلسني يين، بعد إجراس است

يصوتون لكتلة برلاسة  %44إ هر سيصوتون في ا  تخابا  القادمة لكتلة برلاسة  ت ياهو وليبرمان، مقابل 
 %12وردا علر سؤال م فصل موجه للمستنلعين عامة، قال  معارضي ا تفاب دا ي د ون وميري ريغيف.

 إ ه   رأي لهر. %31يدعمون مواقف ريغيف ود ون، بي ما قال  %14إ هر يدعمون مواقف  ت ياهو، مقابل 

 14/3/1014، وكالة سما اإلخبارية
 

 "األقصى"حول فرض السيادة اإلسرائيلية على  "الكنيست"بطريرك القدس يرفض مناقشات  .35
رك القردس وسرالر أعمرال فلسرنين واألردن، عرن عبر البنريرك ثيوفيلوس الثالره، بنرير: وفا -القدس المحتلة

رفضرره لم اقشررا  الك يسرر  حررول فرررض السرريادو اإلسررراليلية علررر الحرررر القدسرري الشررريف. جرراس ذلررك خررالل 
 استقباله عددا من أب اس الك يسة األرثوذكسية المقدسية في مقر البنريركية في البلدو القديمة بالقدس.

14/3/0141الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 44الـ حذر من التفرقة اإلسرائيلية بين فلسطينيي ي ن" بفلسطيالكنائس الكاثوليكية مجلس" .36
أصدر مجلس رؤساس الك الس الكاثوليكية في األراضي المقدسة في ختار اجتماعه  :برهور جرايسي -ال اصرو

ا رررا يحرررذر فيهرررا مرررن ال صرررف سررر وي، الرررذي عقرررد فررري القررردس المحتلرررة يرررومي الثالثررراس واألربعررراس الماضررريين، بي
الرسمية أو عبر اتباعها، من دب أسرافين التفرقرة برين أب راس الشرعا الفلسرني ي الواحرد،  اإلسراليليةالمحاو   

علرر أسرراس دي رري نررالفي، مجررددا رفضره لرردعوا  التج يررد فرري جرريش ا حرتالل، أو اخررتالب مررزاعر ي تررزد عررن 
 وجرراس فرري البيرران الررذي صرردر علررر شرركل وثيقررة، .إسررراليليةالمسرريحيين عررروبتهر، تمهيرردا لتمريررر مخننررا  

ا حن رؤساس الك الس الكاثوليكية في إسراليل  رود أن  وضرح أ ره لريس مرن حرب السرلنا  اإلسرراليلية المد يرة 
و  مررن واجبهررا أن تقررول ل ررا مررن  حررن. فرري الواقررح معظررر المررؤم ين فرري أبرشرريات ا فرري إسررراليل هررر فلسررني يون 

هررر أيضررا موان ررون فرري دولررة إسررراليل. و   رررى أي ت رراقض فرري هررذا التحديررد عرررا. وهررر نبعررا مسرريحيون. و 
 لهويت ا: مسيحون وفلسني يون وعرا وموان ون في دولة إسراليل. 

14/3/1014الغد، عمان،   
 

 بعد منعه من السفر عبر معبر رفح لتلقي العالجوفاة رضيع مريض غزة:  .37
أشهرس جراس عدر تمك ه من السفر للعالج بفعل  3ل (توفي مساس الخميس المريض أحمد عمار أبو  ح: غزو

 استمرار إغالب معبر رفح البري ج وا قناد غزو.
وقال  اللج ة الون ية لفك الحصار في بيران مقتضرا وصرل اصرفاا  سرخة ع ره إن الرضريح أبرو  حرل يعرا ي 

دون ذلك ممرا أدى من تضخر في القلا والكبد وحاول  عاللته عالج في الخارج لكن إغالب معبر رفح حال 
 إلر وفاته.

 31معبر رفح أمار الحا   اإل سا ية من المرضر والنالا وأصحاا اإلقامرا  األج بيرة م رذ  مصروتغلب 
 وق  سجل فيه حوالي خمسة   ف موانن أسمالهر للسفر عبره.ييومقا، 

13/3/1014وكالة الصحافة الفلسطينية، )صفا(،   
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 بسبب حصار اليرموك اً عشهيد فلسطيني جو  ":العمل مجموعة" .34
، ةاستشهد   جئ فلسني ي، الخميس، جراس تواصل الحصار علر المخيمرا  الفلسرني ية فري سروري: دمشب

 وخاصة مخير اليرموك.
في بيان تلقر  اصرفاا  سرخة ع ره، إن حسر ي علري الحسرن  ةوقال  مجموعة العمل من أجل فلسني يي سوري

جر عررن سرروس التغذيررة والرعايرة النبيررة بسرربا اسررتمرار الحصررار عامراس، قضررر إثررر إصررابته بالجفراف ال ررا 11(
 علر المخيما  الفلسني ية.

وفي ذا  السياب،   يزال الحصرار المشردد المفرروض علرر مخرير اليرمروك لالجلرين الفلسرني ين مسرتمراق م رذ 
امرة بحصرار القيرادو الع –أكثر من ثما ية أشهر حيه يقور الجيش ال ظامي ومجموعا  مرن الجبهرة الشرعبية 

 المخير وم ح إدخال أي من المواد الغذالية أو النبية إليه.
14/3/1014، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  

 
 ت االعتقال اإلداري لخمسة أسرىيتثب ..تدهور الوضع الصحي لعدد من األسرى: معطيات .39

ا حررتالل أن األوضرراد الصررحية ااأليررارا: أفرراد محررامو وزارو األسرررى الررذين زاروا عررددا مررن سررجون  -رار هللا 
 لعدد من األسرى المرضر سيلة للغاية وتتدهور يوما بعد يور و  يتلقون العالجا  الالزمة.

أفرراد  الوحرردو القا و يررة فرري مؤسسررة الضررمير لرعايررة األسررير وحقرروب اإل سرران، أمررس، أن مررن جهررة أخرررى: 
وبي رررر   معتقلررررين مررررن مدي ررررة  ررررابلس. محكمررررة اعرررروفرا العسرررركرية ثبترررر  أمررررر ا عتقررررال اإلداري بحررررب خمسررررة

 33أشهر بحب كل من: عصم  شولي ( 3االضميرا أن اعوفرا العسكرية ثبت  أمر ا عتقال اإلداري لمدو 
أشرهر  1عامراقس، ولمردو  31عامراقس مرن عورترا، ومه رد شراهين ( 14عاماقس من عصيرو الشرمالية، و بيره عرواد (

 عاماقس من بي  دجن. 13قليل، و ضال مفلح (عاماقس من كفر  34بحب كل من: عاصر أحمد (
14/3/1014األيام، رام هللا،   

 
 لألسرى القدامى سماً ا بثالثينتم تسليم الطرف األمريكي قائمة  :44الحركة األسيرة في الـ  .40

أجري را اتصرا ق  األسريرو فري الرداخل:الفلسرني ية قال أيمن حاج يحير، سركرتير الرابنرة، عرن الحركرة الون يرة 
لمتابعة  خر التنورا    قل إليكر  عضو اللج ة المركزية لم ظمة التحرير الفلسني ية، صالا عريقا  .دمح 

إسرما لألسررى القردامر بمرا فيهرا أسررى الرداخل وقرد  30أهر مجرياته: تر تسلير النرف األمريكي قالمرة تشرمل 
 استلم ا  سخة رسمية من القالمة. 

وقد رد النرف األمريكي بأ ه ملتزر باإلتفاب باإلفراج عن األسرى  وأضاف حاج يحير،  قالق عن د. عريقا :
محمرود عبرراس  ، وقرد سرلر النررف األمريكرري رسرالة خاصرة مرن الررليس14/3/1041المشرمولين بالقالمرة فري 

األخيرر فرإن الررليس  ا سررولرر يحررر كافرة األسررى وحترر  با تفرابتر ص علرر األتري: فري حرال ترر اإلخرالل 
مررر لألاليور التررالي سرريتوجه وبرر 14/3وكررل العمليررة السياسررية فرري  مررح الجا ررا اإلسررراليلي  سرري هي المفاوضررا

 المتحدو، علر حد تعبيره.
14/3/1014القدس العربي، لندن،   

 
 على خلفية التصعيد األخير مع قطاع غزةمعبر "كرم أبو سالم"  االحتالل يغلق .41
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ن سياسريون أن إغرالب إسرراليل لمعبرر كررر أبرو سرالر، أكرد مراقبرون ومحللرو  :(األ اضرولس ،عنا هللار عال  غزو
 الم فذ التجاري الوحيد لقناد غزو، سيفاقر معا او قرابة مليو ي فلسني ي.

إ سرا ية تنرال كافرة م راحي الحيراو المتعنلرة أصرالا،  بكارثرةوحذروا من أن استمرار إغالب المعبر، سيتسربا 
 جا  غزو قبل إغالقه.من احتيا % 30خاصة أن المعبر لر يكن يلبي سوى 

عررن سلسررة إجررراسا  عقابيررة، ضررد قنرراد غررزو علررر خلفيررة  األربعرراسوكرران الجرريش اإلسررراليلي قررد أعلررن مسرراس 
إنالب عشرا  الصواريخ علر ج وا إسرراليل، أهمهرا إغرالب كافرة المعرابر الحدوديرة مرح قنراد غرزو، ووقرف 

 إدخال البضالح والمواد التموي ية للقناد حتر إشعار  خر.
14/3/1014لقدس العربي، لندن، ا  

 
 صيدامن سورية في النازحين السوريين والفلسطينيين  عدد ألفاً  50من  أكثر "تقرير": .41

 10، في صيدا وجوارها، إلر أكثرر مرن ةوصل عدد ال ازحين السوريين والفلسني يين من سوري: محمد صالح
 مجمعاق. 41ال ازحين إلر  عاللة، فيما وصل عدد التجمعا  التي تؤوي 2331ألفاق يشكلون 

مكا ية تالفي اسرتقبال وعُ  قد في سرايا صيدا الحكومية، أمس، أول مؤتمر للبحه في تداعيا  أزمة ال زوح، وا 
أعداد إضافية في صيدا ومخيماتها، والمشاكل التي تعتررض البلرديا  والجمعيرا  اإلغاثيرة التري تهرتر بشرؤون 

  ال ازحين.
المؤتمر عقد بدعوو من ااتحاد المؤسسا  اإلغاثية العاملة في ملرف ال رازحين السروريينا واتجمرح المؤسسرا  
األهلية في صيدا والجوارا، وشارك فيه محافظ الج وا برالحلول  قرو  ابرو ضراهر، رلريس بلديرة صريدا محمرد 

فرري صرريدا والج ررواا كامررل  اإلغاثررةالسررعودي وعرردد مررن رؤسرراس بلررديا  الم نقررة، رلرريس ااتحرراد المؤسسررا  
كزبرررر، الم سرررب العرررار للتجمرررح ماجرررد حمترررو، ومررردير دار الع ايرررة فررري الصرررالحية األرشرررم دري   قرررو  صرررغبي ي 

 وممثل اوكالة غوه الالجلين الفلسني يينا في م نقة صيدا محمود السيد.
 وعرض كزبر ب اس علر تقرير لتوز،د العالال  ال ازحة في م نقة صيدا، وهي كاآلتي:

 .1212ر عالال  سورية في مدي ة صيدا: 
 .233سورية في مدي ة صيدا:  -ر عالال  فلسني ية 

 .4ر عالال  لب ا ية عالدو من سوريا: 
 .4110ر عالال  فلسني ية ر سورية في مخيمي عين الحلوو والميه وميه: 

 .1400ر عالال  سورية في مخير عين الحلوو: 
 عاللة. 2331مخيماتها هو ر المجمود العار في م نقة صيدا و 

 لعدر استيفالها شرون ال زوح. 1241وأعلن أن العالال  التي تقدم  للتسجيل ورفض نلباتها 
14/3/1014السفير، بيروت،   

 
 نابلس في "مقام يوسفعشرات المستوطنون اليهود " اقتحام عقب مواجهات .43

ان وقروا  ا حرتالل التري اقتحمر  برفقرة ا دلع  فجر اليور الجمعة مواجها  ع يفة بين عشرا  الشرب:  ابلس
 المستون ين قبر يوسف شرب مدي ة  ابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
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وقال شرهود عيران لوكالرة (صرفاس إن جريش ا حرتالل عرزز مرن تواجرده فري محرين القبرر وأقرار  قانرا عسركرية 
الرذين رشرقوهر بالحجرارو، حيره  لتأمين دخول وخروج المستون ين خالل المواجهرا  التري ا ردلع  مرح الشربان
 رد الج ود بإنالب الق ابل الصوتية والغازية صوا الشبان وم ازل الموان ين.

14/3/1014وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 

 وتقتحم عدة بلدات في الضفة فلسطينياً  13تعتقل  االحتاللقوات  .44
 ي الضرفة الغربيرة بمرا فيهرا القردس المحتلرة.موان راق فر 43اوفاا: اعتقل  قروا  ا حرتالل، أمرس،  -محافظا  

مخررير  ررور شررمس، شرررب وجرراس  حملررة ا عتقررا   خررالل مررداهما   فررذتها قرروا  ا حررتالل اإلسررراليلية فرري 
، كما واقتحم  بلدو العيسوية وسن القدس المحتلة، ولر تسلر مدي ة بلدو يعبدو واد برقين،  في ج ين،، نولكرر

 بي  لحر من حملة المداهما .
14/3/1014األيام، رام هللا،   

 
 والسالح مصوب نحوهفلسطيني يحقق مع فتى  االحتالل: "هآرتس" .45

 شر موقح صحيفة اهآرتسا أمس شرينا مصورا لجلسة تحقيب مح فتر في شررنة  :الحياو الجديدو -رار هللا 
 لواس اشايا يظهر فيها الج دي الذي قار باعتقاله مصوبا السالح  حوه.

ن الفتر مرن قريرة ال بري صرالح، اعتقرل مرؤخرا مرح ثالثرة شربان  خررين خرالل تظراهرو احتجاجيرة وقال الموقح ا
 علر سينرو مستون ي ا افيه تسيونا علر  بح مياه تابح للقرية.

الفتررر الررذي يخضررح لالسررتجواا لررر ي شررر اسررمه، وخضررح الشرررين لعمليررة تمويرره كرري   تعرررف هويترره، لكررن 
 ، و وه إلر أن وجود الج دي في جلسة التحقيب أمر مستهجن.التقرير يشير إلر أ ه كان مكبال

14/3/1014الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 1013 خالل سنةمركزًا ثقافيًا عاماًل في فلسطين  654: "الفلسطيني إلحصاءاجهاز " .46
الثقافرة  ، بم اسربة يرورأمرسالفلسرني ي،  لإلحصراسااأليارا: بين تقرير صرادر عرن الجهراز المركرزي  -رار هللا 

مركرزاق  314من كل عار أن عدد المراكز الثقافيرة العاملرة فري فلسرنين بلرغ  43/3يور  يوافبالفلسني ي الذي 
مركررزاق فرري قنرراد غررزو، حيرره بلررغ أعلررر عرردد مراكررز  43مركررزاق فرري الضررفة الغربيررة، و 121؛ 1043فرري عررار 

 مركزاق ثقافياق عامالق. 41افظة الخليل مراكز ثقافية، يليها مح 401ثقافية عاملة في محافظة  ابلس بواقح 
مرررن هرررذه  %4.4ألرررف  شررران ثقرررافي؛  4.1حررروالي  1043وأضررراف: إن المراكرررز الثقافيرررة قررردم  خرررالل عرررار 

معررارض، فرري  %1.0عررروض ف يررة، و %41.4دورا ، و %33.0محاضرررا ،  %40.1األ شررنة  رردوا ، و
 .1041  ف  شان ثقافي عار  4.1حين بلغ  هذه األ شنة حوالي 

14/3/1014األيام، رام هللا،   
 

 فيلم "نهر البارد يروي" للمخرجة الفلسطينية ساندرا ماضي  .47
اخترررار  المخرجررررة األرد يررررة مرررن أصررررول فلسررررني ية سرررا درا ماضرررري، مدي ررررة رار هللا، : بديعرررة زيرررردان –رار هللا 

لبررارد يرررويا، فرري وبالتحديررد قاعررة الجليررل فرري متحررف محمررود درويررش، لعرررض فيلمهررا الوثررالقي الجديررد ا هررر ا
 إنار مشرود ااألربعا سي ماا الذي ي ظمه المتحف بالتعاون مح اشايا جرواا.
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ويررأتي هررذا الفرريلر الررذي لررر تنرحرره مخرجترره للعرررض فرري المهرجا ررا  أو الفضرراليا  حتررر اآلن، بعررد فيلمهررا 
را إليره، وحمرل اسرر األول عن مخير الالجلين الفلسني يين الذي هجره أهله بفعل تسلل ما يسمر افرتح اإلسرال

ا هرر البررارد مخرير اعتقررالا، ليسرلن الضرروس علرر مررا وصرفته بررر اا تفاضرة أهررل مخرير  هررر البراردا بهرردف العررودو 
 إليه وكسر الحصار الذي يمارس عليه بين فترو وأخرى.

14/3/1014الحياة، لندن،   
 

 روائي القصيراليستعرض معاناة فلسطينيي اليرموك بفيلمه  المخرج الفلسطيني محمد بكري .44
يضررح المخرررج والممثررل الفلسررني ي محمررد بكررري فرري فيلمرره الروالرري القصررير الجديررد : فجررر يعقرروا -بيرررو  
 فسه أمار جملة من األسللة التي تتعدى الجا ا الف ي الذي ي كشرف عرادو مرن وراس  -دقالب  4.4 -ايرموكا

امي واحرد مرا يفتررض أ ره حيراو عاللرة يستنلح المخرج محمد بكري عبر مشهد با ور و  ظهور عمل ف ي للعلن.
، ويسررتعرض الفرريلر مررن خررالل هررذه فلسررني ية فرري غرفررة واحرردو. عاللررة مهمومررة. الوجررور يسررينر علررر أفرادهررا

 العاللة معا او الالجلين الفلسني يين كافة في مخير اليرموك المحاصر م ذ أكثر من ثما ية أشهر.
14/3/1014الحياة، لندن،   

 
 للتهدئة "الجهادـ"غزة وتتصل ب ى قطاععلتدين الغارات  مصر .94

س، الغارا  31/1الخارجية المصرية أدا   الخميس (، أن القاهرومن  02/2/3109قدس برس، ذكر  
اإلسراليلية علر قناد غزو، والتي أد  لسقون ضحايا فلسني يين، فيما علم  اقدس برسا أن السلنا  

وقال السفير بدر عبد . ميا لتثبي  التهدلة مح إسراليلالمصرية أجر  اتصا   مح حركة االجهاد اإلسال
، إن مصر تدين أي اعتداسا  علر الخميسالعاني المتحده الرسمي باسر الوزارو في مؤتمر صحفي 

الشعا الفلسني ي، ولن  تقبل بأي وضح ا  تهاكا  اإلسراليلية المستمرو حيال القدس الشريف والقصف 
صر يهمها الشعا الفلسني ي وغير مع ية بجماعة أو فصيل فلسني ي المستمر علر غزو، مضيفقا أن م

 محدد.
في قناد غزو تفاصيل الدور المصري في استعادو التهدلة أن  09/2/3109األخبار، بيروت، وجاس في 
ة، مح رفض ا ستخبارا  المصرية الكشف ع ها. علر األقل هذا ما أفاد  به مصادر ضبقي  غام

األولوية لمصر حالياق أن تستمر مفاعيل التهدلة في القناد في ا، موضحة أن اخباراألاعسكرية مصرية، لر
 ا.ظل التوقعا  ا ستخبارية المصرية بأن ه اك شيلا ما ينبخ لغز،و

 
 انتهاء مدة المفاوضاتالخارجية المصرية: على القيادة الفلسطينية االستعداد لما بعد  .01

و الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاني ضرورو عدر تكرار أكد المتحده باسر وزار  :وكا   -القاهرو
اإلسراليلية  -بشأن المفاوضا  الفلسني ية  0222عار  أميركاما حده بعد قمة كاما ديفيد الثا ية في 

 ع دما  جح  إسراليل في تحميل الرليس والزعير الراحل ياسر عرفا  مسؤولية ا هيار القمة.
مر صحفي بمقر وكالة أ باس الشرب األوسن أمس: اه اك تحرك مصري في وقال عبد العاني، في مؤت

 02القضية الفلسني ية خاصة مح قرا ا تهاس ا ستحقاب الخاص بمفاوضا  السالر بين الجا بين في 
  يسان المقبلا.



 
 
 

 

 
           15ص                                    3156العدد:     14/3/1014 الجمعة التاريخ:

ولف  إلر أن ما هو منروح حتر اآلن من خالل المفاوضا    يلبي الحد األد ر من الحقوب المشروعة 
لشعا الفلسني ي، مؤكدا ان وزير الخارجية  بيل فهمي حذر أكثر من مرو بضرورو التحرك سريعا. ل

 يسان ع دما ي تهي  02وأضاف: اعلر األشقاس الفلسني يين أن يتحسبوا ويستعدوا م ذ اآلن للفترو ما بعد 
 الموعد المستهدف إل جاز اتفاب السالرا.

با لواش نن للقاس الرليس األميركي باراك أوباما،  فتا إلر أن وقال ان الرليس محمود عباس سيتوجه قري
الوزير فهمي تحده أكثر من مرو عن ضرورو عدر تكرار ما حده في كاما ديفيد الثا ية. وأضاف: اوزير 
الخارجية  بيل فهمي أكد للرليس والقيادو الفلسني ية ضرورو التحسا خاصة أن كل المؤشرا    تبدو 

اوضا  في ظل وجود ا ستينان اإلسراليلي المستمر وا ستفزازا  وا قتحاما  المتكررو مشجعة علر المف
 للحرر القدسي الشريفا.

 09/2/3109الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 صباحي تدين العدوان على غزةحمدين مصر: حملة المرشح الرئاسي  .00

اعتداس  أليرفضها الكامل عن  صباحيأعرب  الحملة الرسمية لحمدين : إيمان علر وسمر سالمة
 الداخليالفلسني ية المحتلة، مؤكدو علر أن ا  شغال بالشأن  األراضيجزس من  أيا علر صهيو يا

يشهدها الشارد ومحاولة تشويه كل ما هو متعلب بالقضية  التيوحالة ا ستقناا الحادو  المصري
 مح القضية الفلسني ية. عن إعالن التضامن الكامل بث يهرالفلسني ية وغزو بالتحديد لن 

 المصريوأعل   الحملة حسا بيان صادر ع ها الخميس رفضها لتدخل أحد الفصالل الفلسني ية بالشأن 
رفض حكر جماعة  فيتجل   التيوا حيازه لجماعة اإلخوان المسلمين، ومعاداو اإلرادو الشعبية المصرية 

 يو يو. 12 فياإلخوان 
يس مبرراق  بتعاد ا عن مسا دو قضية فلسنين ورفض حصار قناد غزو وأضاف البيان: الكن هذا الرفض ل

جامعة الدول العربية،  رلاسيوا عتداس عليه.. و نالا بصفت ا موان ين مصريين قبل أن  كون حملة مرشح 
وواضح من جامعة الدول العربية تجاه العدوان علر غزو، خاصة أن فلسنين جزس من  رسميباتخاذ موقف 

 بية لن  تخلر ع ها.األمة العر 
 09/2/3109اليوم السابع، مصر، 

 
 صفقات غاز فاسدة في عهد مباركنتيجة  مليارات دوالر 01: مصر خسرت "المصرية المبادرة" .03

، وفققا لتقريٍر صدر أمس 0232إلر 0222من مليارا  دو ر من إيرادا  الغاز  32خسر  مصر  حو 
ن: افساد تعاقدا  الغاز في عصر مباركا، فقد سمح  العقود عن المبادرو المصرية للحقوب الشخصية بع وا

سراليل بأسعار  سبا يا وا  المبرمة في عصر امباركا بتصدير مليارا  األمتار المكعبة من الغاز إلر األردن وا 
 بخسة.

واستخدر تقرير المبادرو المصرية الصادر أخيرقا أوراب محاكمة بعض الشخصيا  المشتِركة في تلك 
تهر فساد، للوصول إلر رقر يعبر عن خسالر مصر من جراس تصدير الغاز بسعر بخس، ووجد الصفقا  ب

س  حو 0232-0222التقرير أن مصر خسر  علر مدار الس وا  الس  من تصدير الغاز إلر الخارج (
 ضعف إ فاقها علر الصحة س ويًّا. وبد ق من ا ستفادو بمواردها النبيعية، دعم  صادرا  مصر من الغاز

 ا قتصاد اإلسبا ي واألرد ي واإلسراليلي.
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ا حادًّا في مصادر الناقة ويواجه الماليين من سكان مصر ا قناد التيار  وتواجه مصر حالي،ا  قصق
الكهربالي بصورو شبه يومية، وبدأ  بالفعل مفاوضاٌ  لسد هذا العجز من خالل استيراد الغاز من إسراليل 

ي تر تصديره بها من مصر. ويؤدي ال قص في مصادر الناقة إلر ودول الخليي بأضعاف األسعار الت
الحديه عن مقترحا  شالكة عن استيراد الفحر، أو ب اس المحنا  ال ووية أو توسيح التكسير الهيدروليكي 

أما هيكليًّا، فما زال   فس الظروف التي سمح  لهذه العقود ر اإلشكالية ر بالوجود ُيعمل بها،  للغاز الشيس 
سرية عقود البترول والغاز النبيعي، إلر ا عدار الرقابة العامة والمساسلة وعدر وجود  قاش عار حول من 

 أسعار استيراد أو تصدير الغاز.
 02/2/3109، مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 
 مكتائب القسامن خالل تلقوا تدريبات عسكرية  بقية "تنظيم الردع" : المتهموناليوم" المصري" .02

الم صورو،  فيالقضية المعروفة بت ظير الردد والتأمين  فيأمر اإلحالة وقالمة اإلثبا   االمصري اليورات شر 
الج سية،  تهامهر بتشكيل مجموعة مسلحة  فلسني يي تمون لجماعة اإلخوان، بي هر متهر  31المتهر فيها 

ة لتلقر تدريبا  عسكرية علر يد كتالا تتبح ت ظير اإلخوان، وتسلل أفراد المجموعة عبر األ فاب السري
 لحركة حماس. العسكريالقسار بقناد غزو، الج اح 

، المسؤول الفلسني يإن التحريا  أكد  تسلل المتهمين إلر قناد غزو عن نريب المتهر وقال أحد الشهود 
مية حماس، وا  هر عن تسلل ع اصر الت ظير، وتلقيهر تدريبا  عسكرية،  ظرا لعالقته بحركة المقاومة اإلسال

لالنالد  للحركة. العسكريتلقوا التدريبا  العسكرية ه اك بمعرفة ع اصر كتالا عز الدين القسار، الج اح 
 علر  ص اإلحالة وقالمة اإلثبا ، ا ظر:

/410179http://www.almasryalyoum.com/news/details 
 09/2/3109المصري اليوم، القاهرة، 

 
 
 
 
 تر برصاص االحتالل اإلسرائيليييدين مقتل القاضي األردني زع المصري الشعبيالتيار  .09

أدان التيار الشعبي المصري، مقتل القاضي األرد ي الفلسني ي األصل، رالد زعيتر برصاص : سامح  شين
امةا بين الضفة الغربية المحتلة واألردن، استمرارقا للعربدو قوا  ا حتالل اإلسراليلي ع د معبر االكر 

 اإلسراليلية بحب كل ما هو عربي.
بيان له مساس الخميس، أن الكيان الصهيو ي الذي دأا علر القيار بكل الممارسا  التي تخرب  فيوأضاف 

أساليا القتل والتشريد وهدر  كل ا تفاقا  والمعاهدا  وعدر ا لتزار بجميح األعراف الدولية، وقد مارس كافة
الم ازل، لر يعد يأبه بجرالمه تجاه العرا اعتمادا علر حالة االصم  المخزيا التي تعيش فيها األ ظمة 

 العربية حيال ا عتداسا  اإلسراليلية المستمرو.
و، وينالا وحذر التيار الشعبي المصري من تداعيا  التصعيد اإلسراليلي المتواصل وعمليا  ا غتيال القذر 

لزار إسراليل بوقف هذا العدوان وتوفير الحماية  المجتمح الدولي ومؤسساته المع ية الوقوف ع د مسلولياتها وا 
 الدولية للشعا الفلسني ي األعزل الذي يواجه  لة القتل الصهيو ية بصدوره العارية.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/410179
http://www.almasryalyoum.com/news/details/410179
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 09/2/3109األهرام، القاهرة، 
 

 ة أردنية عليا: إقامة الدولة الفلسطينية مصلحالطراونة .55
قامة الدولة الفلسني ية المستقلة إن أعانف النراو ة . راألرد ي أكد رليس مجلس ال واا  :بترا –عم،ان 

است ادا الر قرارا  الشرعية الدولية  ا،القدس الشرقيةاوعاصمتها  7691علر خنون الرابح من حزيران عار 
 سني يين يشكل مصلحة استراتيجية ارد ية عليا.وعودو وتعويض الالجلين الفل ،ومبادرو السالر العربية

 11/3/2111، الدستور، عّمان
 

 وستتخذ القرار المناسب في مقتل القاضي زعيتر..تنتظر نتائج التحقيق  األردنية الحكومة: المومني .57
ردا علر سؤال -لشؤون اإلعالر وا تصال محمد الموم ي األرد ي قال وزير الدولة  :محمد ال جار - عم،ان

األرد ي  إن الحكومة تحترر قرار مجلس ال واا -للجزيرو    في مؤتمر صحفي عقده صباح يور الخميس
علر خلفية مقتل القاضي األرد ي رالد زعيتر برصاص ج دي إسراليلي  بنرد السفير اإلسراليلي من عم،ان،

ير أ ه اعتبر أن ه اك أث اس ا تقاله من األردن للضفة الغربية، وا  ه سيتباحه معهر في سبل ت فيذه، غ
إلر أن الحكومة ت تظر  تالي التحقيب الموم ي وأشار  معنيا  تدعو للتمهل قبل اتخاذ القرار الم اسا.

 وأ ها ستتخذ القرار الم اسا ب اس علر هذه ال تالي. اإسراليلاالمشترك الذي تجريه األردن مح 
 13/3/2111، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"الحكومة إذا طردت سفير  ةيعتزم معاقب أردني نائب .56

 استجاب ع دما أصر علر نرح الثقة بالحكومة إذا هي  غريباق  تخذ  الا في البرلمان األرد ي موقفاق ا
بعد مقتل القاضي رالد زعيتر. وأشار ال الا موسر أبو سويلر  للضغن الشعبي ونرد  السفير اإلسراليلي

 للتهديد بنرح الثقة فيها من قبل زمالس المجلس ال يابي. ه سيحجا الثقة عن الحكومة إذا خضع  بأ
علر الخضود للتقاليد العشالرية األرد ية في حا   القتل  اإسراليلاال الا ميسر سردية بإجبار  ونالب 

 عبر توجيه جاهة تعتذر للشعا األرد ي عن عملية القتل.
 11/3/2111، رأي اليوم، لندن

 
 "إسرائيل"قمة سائغة في فم ميشال سليمان: لبنان لم يعد ل .55

أي اعتداس اسراليلي جديد علر لب ان، أو احتالل، ان أالعماد ميشال سليمان اللب ا ية رأى رليس الجمهورية 
الرليس لقاله خالل  وقال سليمان، .إسراليلاهو الر حد ما مستبعد، ألن لب ان لر يعد لقمة سالغة في فر 

لب ان   يستنيح أن ان أوشدد علر  .اح الدولتين اسراليل وفلسنين حن  دعر بشكل كامل اقترا: االف ل دي
يحمل  جلين اضافيين، إذ لديه مشكلة الالجلين الفلسني يين وهر بأعداد كبيرو، و  يمكن أن يتحمل ولو 

 ا.بضعة   ف اضافية، فهو   يستنيح أن يتحمل اللجوس الر اراضيه وهذا أمر محسور
 11/3/2111، السفير، بيروت

 
 قطاع غزة علىيدين العدوان اإلسرائيلي  هللاحزب  .55
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ما يحصل في قناد غزو هو عدوان صهيو ي صريح بغناس أمريكي، تتحمل اأن  ا اللب ا يحزا هللاارأى 
مسؤوليته الكاملة قيادو العدو، وما الرد المحدود من قبل فصالل المقاومة الفلسني ية، وعلر رأسها سرايا 

إدا ته الشديدو لال تهاكا  ا، معبراق عن اوا التزار موجبا  الهد ة وعدر خرقهاالقدس، إ  تذكير بوج
اإلسراليلية المم هجة ضد قناد غزو، ويرى في هذه ا عتداسا  محاولة سافرو من قبل العدو الصهيو ي 

 .الالستفراد بأب اس الشعا الفلسني ي في ظل ا شغال عربي بعيدا عن القضية الفلسني ية والمقدسا 
صم  بعض الحكوما  العربية ومؤسسا  المجتمح الدولي عما يجري من اعتداسا  ضد ادان الحزا أو 

القناد، ويرى فيه صمتا مشبوها يعني القاتل فرصة  ستكمال عدوا ه وممارسة إجرامه من دون أي خوف 
والفعال للجر العدوان  ما فعلته المقاومة الفلسني ية هو الخيار الوحيد المتاحا، مشدداق علر أن، امن العقاا
 .االمتمادي

 11/3/2111، السفير، بيروت
 

 قطاع غزة علىدين العدوان اإلسرائيلي ت لبنانيةب احز أ .71
بالعمل الجاد لتعزيز صمود غزو ودعر االمجتمح العربي بكافة مستوياته  ا اللب ا يحزا ا تحادانالا 

را المركزية و  يجوز التخلي ع ها تح  اي مقاومتها في مواجهة ا حتالل،  ن فلسنين تمثل قضية الع
 .ااعتبار، وهي قضية محورية في ا من القومي العربي

، اتحالف القوى الفلسني يةاو القاس األحزاا والقوى والشخصيا  الون ية اللب ا يةاكما دع  لج ة المتابعة لر
مواصلة مهزلة المفاوضا  مح التوقف عن اإلر  ام ظمة التحرير الفلسني يةابعد اجتماد مشترك، قيادو 

العدو الصهيو ي التي يستفيد م ها كغناس للقيار باعتداسا  متواصلة خدمة لمخنناته ا ستينا ية واغتيال 
 .اقيادا  وكوادر المقاومة

، بعد اجتماعها برلاسة أمين السر عضو المجلس السياسي الج ة دعر المقاومة في فلسنينابدورها،  د،د  
الصم  العربي والدولي وسياسية الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة في احسن حا هللا، بر احزا هللاافي 

إدا ة صواريخ المقاومة المشروعة ردا علر الغارا  الصهيو ية وغض النرف عن ا عتداسا  والممارسا  
 .االصهيو ية في قتل المجاهدين واألبرياس وخرب العدو للمواثيب وا تفاقا  الموقعة

ذ  وقفة تضام ية مح االذين يدعمون حب الشعوا في مقاومة ا حتالل إلر  احزا التوحيد العربيادعا وا 
: اتجمح العلماس المسلمينا، سأل اأهل ا في غزو وتوفير المساعدا  الالزمة لوقف  لة العدوان الصهيو ي

ي بدايا  األزمة السورية؟ وهل لماذا لر تجتمح الجامعة العربية اجتماعا استث اليا وعاجال كما كا   تت نح فا
الدولة اللب ا ية مح هذا ا عتداس الصهيو ي؟ فلماذا التأخر في إصدار البيان الوزاري وعلر رأس أولوياتها 

 .احب الشعا والجيش والمقاومة في م اهضة هذا الكيان؟
 لفلسني ية.في لب ان بسالة المقاومة ا اجبهة العمل اإلسالمياو ااألمةاكما حي،  كل، من حركة 

 11/3/2111، السفير، بيروت
 

 الشعب الفلسطيني يستصرخ العالم إلنقاذه من الهجمة اإلسرائيلية والحصار واالنتهاكات :الشيخ قبالن .71
الشعا االشيخ عبد األمير قبالن إلر أن،  اللب ا ي أشار  الا رليس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلر

الهجمة اإلسراليلية والحصار وا  تهاكا  للمقدسا  ا سالمية  الفلسني ي يستصرد العالر إل قاذه من
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يكون السالح موجهاق ضد العدو اإلسراليلي، وان يحل العرا والفلسني يون المشاكل ا، منالباق بأن اوالمسيحية
 . ابالتي هي أحسن،  ن إسراليل هي العدو لشعب ا الذي غرسه ا ستعمار في ارض فلسنين
 11/3/2111، السفير، بيروت

 
 من مخطط صهيوني لتصفية القضية الفلسطينيةتحذر  "أمل"حركة  .72

ال الا ها ي قبيسي في لقاس شبابي للحركة  اللب ا ية جدد المسؤول الت ظيمي في الج وا لحركة اأملا
االتمسك بالمقاومة ثابتة من الثواب  الون يةا، وقال: المصلحة من اسقان كلمة المقاومة في هذه اللحظة 

ياسية والتاريخية التي يمر فيها لب ان والم نقة؟ وبصراحة البعض يريد فتح العقول امار ما تريده الس
اسراليلا. وحذر من المخنن الصهيو ي االرامي الر تصفية القضية الفلسني ية في غمرو ا  شغال والتشرذر 

ة عن اسقان حب العودو العربيا،  فتا الر ان االمشرود الصهيو ي با  واضحا من خالل اعال ه صراح
 وتهويد القدس وتغذية ال عرا  النالفية والمذهبيةا.

 11/3/2111، النهار، بيروت
 
 العريفي: ال يجوز السكوت لعدوان اليهود على غزة الداعية .32

عل،ب الداعية السعودي الشهير الشيخ محمد العريفي، علر الغارا  اإلسراليلية علر  محمود القيعي: –القاهرو
بعيدا عن الجدل في األحزاا والمصالح السياسية،   يجوز ابقوله ا تويترالك علر حسابه في غزو، وذ

 ا.أهون من قتل مؤمن  السماواالسكو  لعدوان اليهود، المؤم ون جسد واحد، وزوال 
 09/2/3109رأي اليوم، لندن، 

 
 من معرض الرياض الدولي للكتاب درويشسحب أعمال محمود  .39

المشرفة علر معرض الرياض الدولي للكتاا في السعودية بسحا جميح أعمال  السلنا  أمر  :ل دن
 الشاعر الفلسني ي الراحل محمود درويش.

وج،ه  بسحا جميح  سخ األعمال اإن، إدارو المنبوعا  بمعرض الرياض الدولي للكتاا،  اسبباوقال موقح 
يقاف بيعها،  علر خلفية اعتراض عدد من الشباا الكاملة للشاعر الفلسني ي الراحل محمود درويش، وا 

والشباا المحتسا هر الم تمون ألعضاس هيلة  .االمحتسبين علر ما وصفوها بعبارا  كفرية احتواها الكتاا
وأضاف التقرير أن، خالفا  شا  األمر بالمعروف وال هي عن الم كر التي تقور بدور مشابه للشرنة الدي ية.

الدور علر ما احتواه كتاا درويش، وعبَّروا عن اعتراضهر لعرض  بين المحتسبين الشباا ومسؤول إحدىا
الكتاا أمار الزوار، وتنوَّر الخالف إلر تجمهر أعداد كبيرو من الزوار ورجال األمن الذين سينروا علر 

 وأضاف الموقح أ ه تم  إحالة الجميح للج ة األم ية الخاصة بالمعرض.’. الموقف
 09/2/3109القدس العربي، لندن، 

 
 دولة يهودية "إسرائيلـ"ب االعترافكيري يدعو الفلسطينيين إلى  .30

وزير الخارجية األمريكي جون كيري دعا الفلسني يين الخميس ، أن 09/2/3109روسيا اليوم،  ذكر موقح
بيهودية الدولة اإلسراليلية، وذلك علر خلفية تعثر عملية المفاوضا  التي  ا عترافمارس/ ذار إلر  31
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وصرح كيري الذي كان يتحده ردا علر أسللة وجهها أعضاس لج ة الخارجية التابعة للكو غرس ا يديرها. 
 بأن الو يا  المتحدو تعتقد بضرورو اعتراف الفلسني يين بإسراليل كدولة يهوديةا.

وأضاف كيري االفلسني يون في عملية تفاوضية حاليا وهر سيتخذون هذه القرارا  حين يعرفون بالضبن 
 اذا سيحصلون مقابل ذلكا.علر م

تحفظ أمار لج ة الخارجية التابعة لمجلس ال واا من أن كيري ، 09/2/3109، 94عرب  وجاس في موقح
تركيز إسراليل علر ا عتراف الفلسني ي بها كرادولة يهوديةا واعتبر ذلك خنأ، األمر الذي وصفته صحيفة 

يل والو يا  المتحدو، وأ ه من المتوقح أن يتسبا اهآرتسا بأ ه يكشف عن الخالفا  في الرأي بين إسرال
 ذلك بحصول توتر بين النرفين.

وقال كيري إ ه يعتقد أ ه يحصل خنأ من قبل أشخاص معي ين بنرح هذا الموضود (ا عتراف بإسراليل 
حالل سالر. وبحسبه فإ ه قد أ وضح كدولة يهوديةس المرو تلو المرو كمركا حاسر في توجههر إلقامة دولة وا 

 موقفه، وأن الحوار في هذا الشأن   يزال مستمرا.
وأشار  اهآرتسا إلر أن تصريحا  كيري تأتي تمهيدا للقاس المرتقا األسبود القادر في البي  األبيض بين 
الرليس األمريكي باراك أوباما وبين رليس السلنة الفلسني ية محمود عباس. يذكر في هذا السياب أن أبو 

خرا أ ه لن يوافب علر ا عتراف بإسراليل كدولة يهودية، وبالتالي فإن تصريحا  كيري مازن قد صرح مؤ 
تأتي بهدف التوصل إلر حل وسن لحل الخالف، وتعبر عن خيبة أمله بسبا المصاعا المتصاعدو التي 

 تحول دون تقدير ااتفاب إنارا للنرفين.
ا. 3291من العار  383قرار األمر المتحدو  و قل عن كيري قوله إن امسألة الدولة اليهودية قد حل  في

مرو. وبحسبه فإن الرليس الفلسني ي الراحل ياسر  99وأضاف أن القرار يأتي علر ذكر االدولة اليهوديةا 
 إ ه يوافب علر أن تكون إسراليل دولة يهودية. 0229ومرو أخرى في العار  3288عرفا  قال في العار 

تكشف أمورا كا   تقال وراس الكواليس من قبل مسؤولين أمريكيين وكتب  اهآرتسا أن تصريحا  كيري 
قد ابالغا ع دما صرح عال ية بمنلبه ا عتراف   ت ياهويعتقدون أن رليس الحكومة اإلسراليلية ب يامين 

 بالدولة اليهودية، وتركيزه علر ذلك كشرن   م دوحة ع ه للتقدر في المفاوضا .
هذه المسألة مركزية أكثر، كلما صعا   ت ياهوض قوله إ ه اكلما جعل و قل  عن مصدر في البي  األبي

 علر عباس قبول هذا المنلاا.
إلر ذلك، لفت  اهآرتسا إلر تصريح كيري في كا ون األول/ ديسمبر الماضي، والذي جاس فيه إ ه اعلي ا 

مصادر في  يويورك، كما أشار  الصحيفة،  قال عن  أن  بحه عن سالر يعترف بإسراليل كدولة يهوديةا.
إلر أن رؤساس الم ظما  اليهودية في الو يا  المتحدو قد تب وا موقف  تا ياهو، وأ هر علر استعداد لتوجيه 

 ا تقادا  لإلدارو األمريكية في حال تلقوا إشارو بذلك من إسراليل.
 

 الفلسطينية األراضيشركة في  مئةما يزيد عن : سندعم كاميرون .33
عباس محمود زير الخارجية البرينا ي ديفيد كاميرون إ ه بحه مح الرليس و قال  :سوفا( –حسن عبد الجواد

 عدو قضايا، أبرزها العملية السياسية والدعر ا قتصادي.
 وعبر كاميرون عن سعادته بزيارو فلسنين ولقاس الرليس عباس في أول زيارو لفلسنين كرليس للوزراس.

ركاس في السالر، وأن تحقيب سالر شامل يتنلا قرارا  صعبة، وعبر عن اعتقاده براأن الفلسني يين ش
وبرينا يا كان لها تجارا في المفاوضا  وستقور بكل ما بوسعها من أجل إ جاح المفاوضا  الفلسني ية 
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، بجا ا إسراليل 3291اإلسراليلية، و ريد أن  رى حل دولتين دولة فلسني ية قابلة للحياو ب اس علر حدود 
ض، والقدس مدي ة مقدسة للديا ا  الثاله، ويجا أن تكون عاصمة للدولتين، وغزو جزس رليس مح تبادل أرا

 من الدولة الفلسني يةا.
وقال: يجا أ   سمح لمن يريدون أن يهدموا عملية السالر أن ي جحوا عبر إنالب الصواريخ، وأد ا هجما  

الفلسني ية   تتحقب من خالل الع ف بل من يور أمس وفخامتكر أد تر ذلك، وأعلر أ كر تفهمون أن الدولة 
خالل المفاوضا ، وتحدث  مح فخامتكر ومح رليس الوزراس اإلسراليلي ووجد  أن الرغبة موجودو، وأ ا 

 أحه النرفين علر ا ستفادو من الفرصة الموجودو.
لر علر تقدير دعر وأضاف: برينا يا تريد أن تساعد الفلسني يين علر ب اس مؤسسا  واقتصاد قوي، واتفق ا 

شركة فلسني ية لالستثمار في الم انب اجا، وهذا يساعد ال شانا  الزراعية وسيعزز ا قتصاد  322
 الفلسني ي بشكل كبير، وس ساعد علر ت ظيف حقول ألغار في الضفة من أجل استخدامها بالزراعة.

يليين، و شجح الجا بين علر تحقيب وقال إن ابرينا يا تعمل علر تقليص الفجوو بين الفلسني يين واإلسرال
حل الدولتين عبر اتخاذ قرارا  صعبة،   يوجد نريقة واحدو يجا أن يكون ه اك  ود من الت ازل وهذا 

 يتنلا شجاعة، ودور ا أن  شجح القادو ألن ال تيجة ستكون مهمة جداق وكبيرو جداقا.
 09/2/3109األيام، رام هللا، 

 
 من أجل التذكير بمعاناة مخيم اليرموك اً مليون 32لمشاركة حملة إنسانية عالمية تتطلع  .32

ُأنلق  حملة إ سا ية عالمية لتذكير الرأي العار بمح ة الالجلين الفلسني يين في : قدس برس - يويورك
 م ظمة أممية وحقوقية. 312سورية،   سيما في مخير اليرموك ج وا دمشب، وذلك بمشاركة 

مليون تغريدو  01وكالة غوه وتشغيل الالجلين الفلسني يين اأو رواا، إلر جمح وتهدف الحملة، التي تتب اها 
ومشاركة عبر مواقح التواصل ا جتماعي مثل افيسبوكا واتويترا (يمثل الرقر عدد سكان سورية قبل 

س، (#دعو ا  مرس، من أجل تذكير الرأي LetUsThroughالحراس، من خالل استخدار الوسر التالي: (#
 لعالمي بمح ة الالجلين الفلسني يين في سورية وبالظروف المختلفة التي يواجهها المد يون ه اك.العار ا

مليون داعر وه اك خمسة أيار للوصول إلر الرقر الم شود  2.2وأكد  الم ظمة األممية أ ه ُجمح حتر اآلن 
اآل ف من سكان مخير  مارس الحالي. حيه سيتر  شر الصورو المروعة والتي تظهر 38مليو قاس قبل  01(

اليرموك وهر ي تظرون المساعدا  علر لوحة كبيرو في ساحة االتايمزا في  يويورك بالقرا من مقر األمر 
المتحدو، وذلك إليصال رسالة قوية وواضحة من الم ظما  اإل سا ية أن تواصل معا او سكان اليرموك 

 مرفوض وغير مقبول، كما قال .
ن الصورو قد تعادل ألف كلمة، حيه سينلا  حقا من المتواجدين في ساحة وتقول اأو رواا: ايقال إ

ظهار الصورو المروعة لسكان المخير في الخلفية ليتر  شرها لجميح شركاس  االتايمزا تصوير أ فسهر وا 
 مليون. 01وداعمي الحملة الر 

ر األمن وهذا يع ي أن األو روا بدوره؛ قال إلي ا كريس غا يس، ال انب باسر األو روا: اه اك حالة من ا عدا
لر تتمكن من تقدير المساعدو اإل سا ية التي تمس الحاجة إليها، بما فيها المساعدا  النبية في المقار األول 

فلسني ي الذين يحتاجون إلر الغذاس  38222والنرود الغذالية لحوالي عشرو أيار اآلن. وهذا يع ي أن 
أن األنفال الذين يحتاجون إلر رعاية نبية وشكل  خر من أشكال  بشكل ماس، هر دون نعار. وهذا يع ي
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وأضاف: االوضح في مخير اليرموك يالس حقا ويجا أن  الدعر اإل سا ي الماس،   يحصلون عليها.
 يتوقفا، وتابح: ا حتاج ممرا إ سا يا مثلما نلا مجلس األمن باإلجماد من األنراف علر أرض الواقحا.

 02/2/3109قدس برس، 
 
 في لندن يناقش الدور األوروبي في القضية الفلسطينية ومستقبله مؤتمر .34

س، 31/1احتض   جامعة اويستم يسترا في العاصمة البرينا ية ل دن، الخميس (: قدس برس -ل دن
 فعاليا  مؤتمر أكاديمي بع وان: اأوروبا وفلسنين: اخفاقا  الماضي وتحديا  المستقبلا.

ن مركز العودو الفلسني ي في ل دن ومركز الدراسا  الديمقرانية التابح لقسر وجاس المؤتمر بالشراكة بي
الدراسا  السياسية والعالقا  الدولية في جامعة اويستم سترا، وبمشاركة أكاديميين فلسني يين وبرينا يين 

 ودوليين.
ة بجامعة وافتتح ال دوو رليس مجلس أم اس مركز العودو محمد حامد ورليس قسر الدراسا  السياسي

اويستم سترا، حيه حددا أهداف ال دوو التي ركز  علر ت اول الدور األوروبي في القضية الفلسني ية سواس 
في الماضي، حين كان ا ستعمار المباشر لفلسنين، ثر تقيير الحاضر واستشراف المستقبل بما يخدر حقوب 

 الشعا الفلسني ي.
 02/2/3109قدس برس، 

 
 
 م فرنسي يسمح بتجريم "مقاطعي إسرائيل"إلبطال تعمي مطالبات .34

تعمير يعرف باسر وزيرو العدل  إبنالت ام  الدعوا  الهادفة  ة:ترجمة خاص -القدس دو  كور-رار هللا
الفر سية السابقة اميشيل  ليو  ماريا، يحه المد،عين العامين علر توجيه تهر ج الية لألفراد الذين يدعون 

 في فر سا.لمقانعة البضالح اإلسراليلية 
شخص فر سي، ي تمون لم ظما  تدعر  322يأتي ذلك بعد أن وج،ه  المحاكر الفر سية تهما ج الية لقرابة 

حركة مقانعة إسراليل وسحا ا ستثمارا  م ها وفرض العقوبا  عليها، بادعاس أن هؤ س األشخاص 
إسراليل ا تهاكها للقا ون الدوليا صر،حوا عال ية بأ هر ايرفضون شراس الم تجا  اإلسراليلية نالما واصل  

 ودعوا االموان ين اآلخرين ليقتدوا بهر لممارسة الضغن علر إسراليل كي تفك،ك الجدار والمستون ا ا.
، 3883من قا ون الصحافة للعار  09وكا   الوزيرو اميشيل  ليو  ماريا است د  في تعميمها هذا للمادو 

وان ين أو الم ظما  التي تدعو لمقانعة بضالح لدولة ما ي تقدو ها، التي فسرتها علر أ ها تتيح معاقبة الم
مح أن هذه المادو في الحقيقة تشير إلر معاقبة أوللك الذين تصدر ع هر تصريحا  ع صرية أو معادية 

وقد واجه هذا التعمير سيال جارفا من ا  تقادا  من حقوقيين وأكاديميين ومحامين وقضاو   تهاكه  للسامية.
 ية التعبير.حر 

 02/2/3109القدس، القدس، 
 
 دعمًا للجيش اإلسرائيلي مليون دوالر في ليلة واحدة 32: جمع ةالواليات المتحدة األمريكي .21

في الو يا  المتحدو، خالل ا حتفال الذي  اأصدقاس الجيش اإلسراليلياجمع  م ظمة : وكا   –البيان
مليون دو ر في ليلة واحدو، ستخصص لإل فاب علر ج ود  01ت ظمه س وياق، دعماق لجيش ا حتالل، مبلغ 
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ا حتالل، بما يضمن رفاهيتهر. وتمك   الم ظمة هذا العار من تحنير جميح األرقار القياسية، التي كان 
شخصية من الو يا  المتحدو،  3922تقور بجمعها، خالل األعوار الماضية، في احتفال شارك فيه  حو 

سراليل ودول أخرى.  وا 
 09/2/3109البيان، دبي، 

             
 مليار دوالر حجم تجارة المخدرات سنويا 231األمم المتحدة:  .20

مليار دو ر  102قدر  األمر المتحدو حجر تجارو المخدرا  علر المستوى العالمي بر : قدس برس -فيي ا
 س ويا.

مة، في تصريحا  له علر هامش وقال ديفيد دادج، المتحده باسر مكتا األمر المتحدو للمخدرا  والجري
للج ة المخدرا  في األمر المتحدو، والذي سيعقد في العاصمة ال مساوية فيي ا الخميس  12ا جتماد الر 

مليار دو ر كل عار وتصل إلر كل بلد  102س، إن اتجارو المخدرا  العالمية تدر ما يقدر 31/1(
، لمواجهة التحدي المتمثل في المخدرا  غير المشروعة وم نقةا، مضيفا أ ه ا  توجد دولة كبيرو بما يكفي

 والجريمة بمفردهاا، علر حد قوله.
هذا ومن المقرر أن يركز المشاركون في اجتماد فيي ا، علر سبل مواجهة تجارو المخدرا  عالميا، فضال 

 عن م اقشة الجوا ا المالية والقضالية الحاسمة لمعالجة تجارو المخدرا .
مكتا المخدرا  والجريمة في األمر المتحدو، فإن تعاني المخدرا  يودي بحياو أكثر من  وبحسا تقديرا 

 ألف شخص س ويا. 022
 02/2/3109قدس برس، 

 
 .. مرحلة الالعودةوعباسدحالن  .71

ألف موظف حكومي فلسني ي في  22كما هي الحال في بداية كل شهر، تقاضر  حو : عد ان أبو عامر
ر شبان/فبراير الماضي في الخامس من  ذار/مارس الجاري. لكن استث اسق ُسج،ل قناد غز،و رواتبهر عن شه

ونال  حو ملة موظ،ف قصدوا مصارفهر وعادوا خالي الوفاض، إذ لر يحصلوا علر مستحقاتهر وفب قرار 
رسمي صادر عن السلنة الفلسني ي،ة. أما السبا فكو هر من أ صار محمد دحالن عضو المجلس التشريعي 

دي المفصول من احركة فتحا، وقد خالفوا السياسة العامة للسلنة الفلسني ي،ة، ما رفح من مستوى والقيا
 األزمة بي ه ]دحالن[ وبين الرليس محمود عباس.

وقد حصل االمو يتورا حصرياق علر جميح األسماس المشمولة بالقرار، وجميعهر من العاملين في األجهزو 
 وقالي الذي كان يقوده دحالن.األم ي،ة وتحديداق جهاز األمن ال

وعلر االمو يتورا من مصدر أم ي في غز،و، أن عدداق من الموظفين الذين قنع  رواتبهر منلوبون من قبل 
وا من غز،و إلر مصر والضف،ة الغربي،ة بعد سينرو احماسا علر القناد م تصف العار  احركة حماسا، وقد فر،

 غز،و.، في حين أن القسر اآلخر ما زال في 1002
وجاس  ردود الفعل سريعة علر القرار، إذ خرج هؤ س الذين قنع  رواتبهر في تحركا  ميدا ي،ة. وفي وقفة 
تضام ي،ة حضرها االمو يتورا في الثامن من  ذار/مارس الجاري، ات،هر هؤ س من أصدر القرار بالسعي إلر 

سهر أوصياس علر افتحا في حين م صا  الا الرليس، مشد،دين علر ضرورو التصد،ي لمن يظ ،ون أ ف
يخن،نون للقضاس عليها.  ونالبوا عباس بالعدول عن القرار بشكل سريح رداق علر منالباتهر في ظل 
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األوضاد ا قتصادي،ة الصعبة، مهد،دين بإقامة خيمة اعتصار أمار م ازل أعضاس الهيلة القيادي،ة العليا لرافتحا 
 في غز،و.

هها الموظفون الذين قنع  رواتبهر إلر أب اس افتحا، قالوا فيها إ هر ليسوا  وحصل االمو يتورا علر رسالة وج،
ضد، عباس و  يتبعوا لشخص بعي ه، بل هر يؤي،دون فكرو دحالن المتمثلة باإلصالح الت ظيمي، مت،همين قيادو 

زي،ة إلر المجلس افتحا في الضف،ة بتهميش غز،و وأب الها علر المستويا  الت ظيمي،ة كافة من اللج ة المرك
 الثوري.

ووصف القيادي الفتحاوي الكبير في غز،و سفيان أبو زايدو وهو من أبرز حلفاس دحالن، القرار براالمجزرو 
والجريمة البشعةا التي ارتكب  بحب، كوادر افتحا لقنح أرزاقهر، منالباق عباس بصفته رليساق لكل أب اس 

 الشعا الفلسني ي بإلغاله.
الوقالي السابب رشيد أبو شباك الذي كان الذراد األيمن لدحالن، ظهر أكثر ع فاق في رد،ه لكن قالد األمن 

علر القرار. فقد دعا إلر حمل السالح ضد، السلنة، األمر الذي تم،  مواجهته با تقادا  حادو من أوسان 
 تعق،د المشكلةا أن فتحاوي،ة، إذ من شأن ذلك أن يسفر عن إراقة دماس ويؤد،ي إلر تداعيا  خنيرو من شأ ه

 القالمة.
وعلر االمو يتورا من مصدر فتحاوي من غز،و يقير في الضفة الغربي،ة، أن، قنح الرواتا دفح بعدد من أ صار 
دحالن إلر مغادرو رار هللا خوفاق من عقوبا  يفرضها عباس عليهر مستقبالق وقد توج،هوا إلر األردن ودبي 

ر أن خروجهر يعكس حالة بالغة التوت،ر، ألن الفترو المقبلة ستشهد وم انب أخرى في الخارج. أضاف المصد
 استهدافاق واضحاق لهر في الضف،ة.

وفور بدس ا حتجاجا  في غز،و،  فر عضو اللج ة المركزي،ة لرافتحا محمد المد ي وجود قرار بمعاقبة مؤي،دي 
ب حالة من البلبلة بين أ صار دحالن وأ صاره من خالل قنح رواتبهر، متهماق بعض وسالل اإلعالر بخل

 الحركة.
من جهته شد،د رليس الهيلة القيادي،ة العليا في افتحا في غز،و زكريا اآلغا المحسوا علر عباس في خالل 
ين في خالل اعتصار حضره االمو يتورا، علر رفضه المنلب للقرار كو ه خانلاق ومن دون  لقاله بالمحتج،

ين ب  الوقوف إلر جا بهر.أسباا موجبة، واعداق المحتج،
وقد سبب لراالمو يتورا أن أعد، تقريراق تفصيلياق عن ال زاد الفتحاوي الداخلي ما بين عباس ودحالن متوقعاق 

 استمراره، وذلك في ضوس تباعد الرجَلين في ما خص، ملفا  داخلي،ة وخارجي،ة.
لغربي،ة مقر،ا من اللج ة المركزي،ة وكان لقاس لراالمو يتورا مح مسؤول فلسني ي رفيح المستوى في الضف،ة ا

لرافتحا، كشف فيه ما اعتبرها اأسرار قنح الرواتا عن ع اصر دحالن في غز،وا. فقال رافضاق الكشف عن 
هوي،ته، إن اعباس شك،ل لج ة من أعضاس مركزي،ة افتحا والحكومة واألجهزو األم ي،ة لفصل موظفي غز،و 

ة تأييدهر لدحالن. وقد ا  بثق  عن هذه اللج ة لجان عد،و في غز،و واألقالير الخارجي،ة، مهم،تها بالتدريي بحج،
 جمح األسماس المؤي،دو له والمتعانفة معه ورفح تقارير فيها لقنح رواتبهاا.

أضاف أن اثم،ة سبباق أساسياق  خر للقرار، وهو ما وصل عباس من تقارير من قبل األجهزو األم ي،ة في 
ل قو،و مسلحة في مخي،ما  الضف،ة. وقد اشتبك  في األسابيح األخيرو مح القوا  الضف،ة تفيد بأن دحالن شك، 

الموالية لعباس في خالل الحمال  األم ي،ة التي  فذتها في مخير بالنة في مدي ة  ابلسا. وتابح أن ادحالن 
رد، وهو يستغل دو ر أميركي للف 300قار بتج يد عشرا  المسلحين في مقابل مبالغ مالي،ة شهري،ة تقد،ر بر 

 ضالقتهر ا قتصادي،ة إلثبا  امتالكه قو،و في وجه عباسا.



 
 
 

 

 
           35ص                                    3156العدد:     14/3/1014 الجمعة التاريخ:

هه  الا مدير األمن الوقالي الموالي لعباس رفع  كالا  إلر ذلك، حصل االمو يتورا علر تعمير داخلي وج،
إن  افتحا في غز،و وحذ،رهر من قنح رواتبهر خالله ع اصربتاريخ الثا ي من شبان/فبراير الماضي، هد،د من 

 فك،روا بتأييد دحالن.
من جهة أخرى أشار  أوسان فتحاوي،ة في غز،و إلر أن من يقف وراس القرار هو عضو اللج ة المركزي،ة 
لرافتحا  بيل شعه المقر،ا من عباس، وذلك بعد تعر،ضه لتهديدا  بالقتل من أ صار دحالن في خالل 

هو األمر الذي دفعه إلر مغادرو غز،و خوفاق علر زيارته األخيرو لغز،و في م تصف شبان/فبراير الماضي. و 
 حياته، وقد نلا من احماسا توفير حماية أم ي،ة له.

وفور وصول شعه إلر الضف،ة، ات،هر دحالن بالعمل علر تدبير ا قالا في داخل افتحا من خالل استخدامه 
ا . وقد ات،همه أيضاق من قبل إسراليل ضد، عباس، كما استخدمته سابقاق مح الرليس الراحل ياسر عرف

 بمحاولة خلب تحالف مح احماسا في غز،و.
وبحسا معلوما  حصل عليها االمو يتورا، فإن من أسباا القرار ما كشفه تقرير سابب عن لقاس جمح 

إلتمار المصالحة با لتفاف علر  1043دحالن بقيادو احماسا في إمارو أبو ظبي في كا ون األول/ديسمبر 
 عباس.

المو يتورا الحصول علر تعقيا رسمي من احماسا حول اللقاس المذكور، فأجاا مصدر مسؤول وقد حاول ا
فيها أن الحركة عقد  لقاسا  مح رجا   دحالن في غز،و بعد عودتهر من الضف،ة من أمثال ماجد أبو 

 شمالة وعالس ياغي من دون تأكيد أو  في اللقاس رسمياق مح دحالن  فسه.
أن االمشكلة ليس  في اللقاس مح دحالن أو غيره. ف حن  بحه عن مصلحة شعب ا أضاف المصدر المسؤول 

ذا اضنر، األمر يمكن أن  قابل أعداس ا لفك، الحصار عن شعب ا. والمقابلة مح دحالن ليس   الفلسني ي، وا 
 مشكلة، لكن المهر ال تيجةا.

لة األساسي،ة التي دفع  بعباس إلر وتجدر اإلشارو إلر أن تسريبا  صحافي،ة كا   قد تحد،ث  عن أن المشك
قنح رواتا أ صار دحالن، هي ما شهدته القاهرو من لقاس جمح األخير مح وزير الدفاد المصري المشير 
عبد الفتاح السيسي في أوالل كا ون الثا ي/ي اير الماضي. األمر الذي دفح بقيادو افتحا إلر نلا تفسير من 

قالالق إن السيسي لر يستقبل دحالن بصفته فلسني ياق وا  ما م ضمن وفد  السفير المصري في رار هللا الذي رد، 
 إماراتي!

وأوضح المسؤول الفلسني ي  فسه المقر،ا من قيادو افتحا في الضف،ة لراالمو يتورا أن اضغون دحالن علر 
لألمن عباس تتعاظر هذه المر،و عبر السيسي، بسبا عالقة األخير الحميمة مح دحالن حين كان مديراق 

الوقالي في غز،و وكان السيسي مديراق لالستخبارا  العسكري،ة المصري،ة. فهما كا ا يجتمعان مح الجا ا 
 اإلسراليلي في إنار الت سيب المشتركا.

أضاف اكل ذلك دفح بعباس إلر تحجير  فوذ دحالن في غز،و، في حين يشب، السيسي نريقه إلر الرلاسة في 
ني ي،ة من تمك ه من استقناا السعودي،ة واإلمارا  وجعلهما إلر جا به مصر. وتتخو،ف السلنة الفلس

 لممارسة جهود مماثلة لدى عباس لصالح دحالن!ا.
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مة نويلة ومعروفة. فمن الماضي تخلي الو يا  المتحدو األميركية عن حلفالها ليس أمراق جديداق، والقال
، وشاه «أوغستو بي وشيه»القريا وحتر اليور  ستذكر حا   واضحة من  ود ما جرى مح الج رال التشيلي 

« حس ي مبارك»، والرليس المصري «زين العابدين بن علي»، والرليس التو سي «محمد رضا بهلوي»إيران 
األرض. بل إن األمر تعدى واقح التخلي عن رؤساس  وغيرهر في كافة أصقاد«.. محمد مرسي»ومن بعده 

دول، إلر عملية التخلي عن التزاما  قالمة مح م ظومة دول في م انب حساسة ربما لن يكون  خرها، 
الموقف من الملف ال ووي اإليرا ي. وه ا  رى أن المخاوف العربية والخليجية من المشرود ال ووي اإليرا ي 

حيه با  الكل يتساسل عما إذا كا   الصفقة بين إيران والدول الس  ليس   هي مخاوف مشروعة تماماق،
مجرد إعادو رسر لالستراتيجية األميركية في الم نقة في سياب ما بدا تخلي واش نن عن حلفالها التقليديين 

مصداقية لصالح التقارا مح إيران. وهذا التنور جعل ثقة دول الخليي تهتز بالو يا  المتحدو، كما قلل من 
واش نن، خاصة مح ضبابية، بل ورخاوو الموقف األميركي من األزمة في سوريا، كما تراه دول الخليي. وفي 
 ظر مراقبين ومحللين فإن إيران ربما أصبح ، في قادر األيار، مرشحة للعا دور فعال وربما متشارك مح 

تخل معين عن سياب تعاون قدير وقوي الو يا  المتحدو كما رس  عليه الحال في العراب. وفي هذا كله 
 أسماه البعض تحالفاق مح المملكة العربية السعودية ودول الخليي العربية.

وبالمقابل، يرى البعض، أن الو يا  المتحدو   تتخلر عن حلفالها، بمع ر أ ه ليس للو يا  المتحدو حلفاس، 
وهذه «! قالمة الحلفاس»حتر يتر شنبهر من  بل لها مصالح مح أنراف معي ة، ما أن ت تفي الحاجة إليهر

ن تكرس  مح الكثيرين، فإ ها لر تمر في حالة  ، وفي مقدمته «مجلس التعاون الخليجي»ال ظرو األميركية وا 
السعودية التي أوضح  لألميركيين استياسها عبر رفض المقعد الذي حازته في مجلس األمن، مقرو اق بقراسو 

قاتها مح اإلدارا  األميركية المتعاقبة، وخاصة م ذ قنح ال فن عن الغرا خاصة لمصالحها ولخرينة عال
 .4423عشية حرا أكتوبر 

،   يعلن علر المأل «غير مباح»اليور، ومن واقح وجودي في أنر القيادو الفلسني ية، ثمة همس فلسني ي 
لي الو يا  المتحدو عن القيادو ، حول ا حتما   المتزايدو لتخ«األجواس الداخلية»رغر ا تشاره الكثيف في 

الفلسني ية. ولربما تحول هذا الهاجس إلر خوف حقيقي لدى القيادو الفلسني ية التي راه   علر واش نن. 
ومما يكثف هذه المخاوف ما ينرحه اللوبي الصهيو ي علر لسان بعض قادته الفكريين والسياسيين. وفي 

إسراليل »رب األد ر، قد  ظر بداية فبراير الماضي  دوو بع وان هذا، السياب، كان معهد واش نن لسياسة الش
وزير الخارجية »، تحده فيها مدير المعهد (روبر  ساتلوفس قالال: «وأميركا وشرب أوسن يتالنر باألمواج

األميركي جون كيري اكتشف سر ال جاح، واحتضن بيبي (رليس وزراس إسراليل ب يامين  ت ياهوس، واحتضن 
وأضاف ساتلوف الذي «. سراليلي وأعنر  ت ياهو وجوداق أم ياق في األغوار، لكن هذا غير كافالموقف اإل

يتوجا علر الو يا  المتحدو التي تتحده مح إسراليل »يعتبر من أشد المدافعين عن إسراليل في واش نن: 
حده معهر بصراحة عن التضحيا  التي يجا أن تقدمها، أن تفعل الشيس ذاته مح الفلسني يين، وتت

ما حب العودو، وأن تخبرهر كذلك بحقيقة أن عودو الالجلين هي  بم تهر الصراحة وتقول لهر: إما الدولة وا 
ضرا من الخيال، ولذلك فإ كر إن أردتر الدولة الفلسني ية فالبد أن تتخلوا عن أوهار حب العودو، وتعترفوا 

في المنالبة بتعديل مبادرو السالر »أداس دورها كما نالا ساتلوف اإلدارو األميركية ب«. بيهودية الدولة
العربية ليكون التركيز فيها فقن علر اتفاب للسالر بين الفلسني يين واإلسراليليين، مقابل اعتراف العرا 
وتنبيح عالقاتهر مح إسراليل، وأن يتر تجاهل موضود هضبة الجو ن أل هر يعرفون أن وضح الجو ن لن 

 «.مةيبحه لس وا  نويلة قاد
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  تغير نبيعتها، و  ت حاز إلر جا ا الشعوا ونموحاتها،  -مثل الغالبية العظمر من العواصر–واش نن 
بل تركض وراس مصالحها، وهذا أمر نبيعي. واليور، با  جلياق أن اإلدارو األميركية قد تخل  عن ا لتزار 

 هالي خالل مدو األشهر التسعة « سالر» الذي قنعته للقيادو الفلسني ية بالعمل من أجل التوصل إلر اتفاب
المحددو للمفاوضا  الفلسني ية اإلسراليلية التي استؤ ف  في يوليو الماضي وبدأ  تنرح التوصل إلر ما 

   يعلر ك هه أحد حتر اآلن، لكن« اتفاب إنار»يسمر 
اق حقيقياق عدا عن أ ه من الواضح أ ه يستجيا للمنامح والمخننا  اإلسراليلية و  يقدر للفلسني يين شيل

يمثل التفافاق علر ا تفاب ال هالي المفترض التوصل إليه، األمر الذي يكرس ا حتالل اإلسراليلي ويدير من 
عمره. والحال كذلك، تعا ي القيادو الفلسني ية من شكوك حقيقية تجعلها تتخوف من تحميلها، أميركياق، 

 اعر الصادر عن اإلدارو األميركية للقيادو الفلسني ية، ورغر ما مسؤولية فشل المفاوضا . فرغر كل الكالر ال
قدمته وما يمكن أن تقدمه القيادو الفلسني ية من ت از   في المقابل، تتوارد في مخيلة هذه القيادو أشواك 
 أفكار علر رأسها ا سحابا  إسراليلية جزلية أحادية الجا ا وعقوبا  مت وعة قد تفرضها إسراليل، مقرو ة
با سحاا أميركي من ساحة العمل علر إيجاد تسوية دون إدا ة للنرف اإلسراليلي الذي ما فتئ ينرح 

مح الحكومة اإلسراليلية، ونبعاق دون أن تسمح « مواجهة»منالا تعجيزية، وذلك في  ناب تج ا أي 
وقف إن تبلور حقاق، فإ ه بتولي األمور. وهذا الم« الرباعية الدولية»اإلدارو األميركية لألمر المتحدو أو لر

سيقدر خدمة كبرى في  ناب شراس الوق  إلسراليل كي تستكمل جهودها المحمومة إل جاز شعارها القدير: 
ا ستيالس علر أكبر قدر من األرض الفلسني ية مح تقليص عدد الفلسني يين (في أرضهرس إلر أقصر 

 مدى!
14/3/1014، االتحاد، ابوظبي  
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 كمال خلف
لهجته بيرو  بسبا  الف ادب في  تزال قصة الشاا محمد صالح داوود الذي فقد عمله في منعر أحد 

عاما كان يجيد  30التي أثار  ا ستياس لدى رواد المنعر، علما أن الشاا البالغ من العمر  الفلسني ية
هذه القصة تنرب تفكيري كلما مشي  في شوراد بيرو  مر   ع ه.  تزالو المديرو المسؤولة عمله، بشهاد

هذه القصة دون اي ضجيي سوى تعانف بعض ال اشنين علر مواقح التواصل ا جتماعي ثر نوي  لكن 
مل مح تشكل السمة العامة للتعا بدأ ما حده للشاا محمد ليس  حالة فردية ا ها واحدو من ا حداه التي 

الفلسني يين ليس في لب ان فقن بل في كل البلدان العربية في لب ان   تكفي السنور علر صفحة في جريدو 
 السيارا  تو ا  التمييز الع صري بدا اللب ا يون علر شاشتهر بالقول ان الشرح مع او المخيما  في ك

لذين  فذوا تفجيرا  في م انب المفخخة تخرج من المخيما  وزاد التحريض ج سية بعض ا  تحاريين ا
والذي يحمل  اللب ا يةلب ا ية وكبير المخننين لهذه ا عمال القذرو  عير عباس المعتقل ا ن لدى السلنا  

ا تحاريون اخرون من ج سيا  مختلفة  فذوا اعمال ارهابية لكن لر يسلن احد الضوس  الفلسني يةالج سية 
اصحاا ورواد المناعر او يقظة وتحسا رجال ا من علر  علر ج سيتهر لر تشكل لهجتهر  استياس 

الحواجز الم تشرو في بيرو  ومحينها لكن تحضر الج سية ويكثر الحديه عن المخيما  ع دما يحمل 
 ا رهابي الج سية الفلسني ية  وفي هذه القضية  ورد ثاله  قان اساسية في هذا السياب
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مد يين من اي  أ فسهر بين  مشكلة لديهر في تفجير  كفيريوندين والتا ولر ا رهاا   ج سية له و  
 ج سية كا  

من  أكثروالمجازر في تاريخ هذه الم نقة  لإلرهااج سية عربية ودولية تعرض   أكثر الفلسني يونالثا ية 
 ستين عاما من ا رهاا والتشريد والقتل ا سراليلي

و للبعض القول في لب ان فان هذه مسؤولية الدولة اللب ا ية كا   المخيما  تشكل م نلقا كما يحل إذاالثالثة 
التي حاصر  هذه المخيما  وعزلتها عن محينها وم ع  ع ها الكرامة ا  سا ية  وتياراتها كافةواحزابها 

احقاد وسيراكمها ما يحول المخيما  الفلسني ية في لب ان  ر كروحب البشر في العمل والتعلر والت قل وهذا 
 ست فجر في لحظة تاريخية وسياسية موقوتةبل الر ق ا

المقيمون في سوريا  جلين وباحثين عن اقارا  والفلسني يونعلر الحدود اللب ا ية حيه يدخل السوريون 
م ح رجال ا من علر الحدود مؤخرا الفلسني ي من الدخول الر ا راضي اللب ا ية اسوو  إليهر يؤوون

من اسبود  أكثراي فلسني ي قادر من سوريا حب ا قامة علر اراضيها  بالسوريين رغر ان لب ان   تعني
واحد بفيزا مدفوعة الثمن وع دما تسال عن القرار تجد ان   قرار رسميا صادرا عن السلنا  اللب ا ية بهذا 

 شفهية.الخصوص يقولون لك ا ها تعليما  
 الفلسني ية ا ورمثل م ظمة التحرير ع دما زر  دمشب قبل ايار صادف  في احد المناعر في العاصمة م

اخي مش معقول ماذا يحده في ا عالر  (ياعبد الهادي وقبل ان  تصافح صرد بصو  عال امار ال اس 
التحريض علر الفلسني ي يجا ان  ما هذامصنلح ا رهابي الفلسني ي يلي نالعين فيه  ما هذااللب ا ي 

  الحوار مح السيد ا ور بعد ان حاول  خفض صوته قليال ليتوقف هذا وهذه مسؤوليتكر ..وهللا عيا س اكم
. 

لر تتمكن م ظمة التحرير والسلنة الفلسني ية من رفح الحيف الذي يشوا تعامل ال ظار الرسمي العربي مح 
فالسلنة  لألولويا التقيتهر ا ه يعود  فلسني يونالشعا الفلسني ي في الشتا  ولهذا اسباا قال مسؤولون 

من اموال  الفلسني يةا قتصاد المتعا في الم انب  وا  عاشحياو ومرتبا  الموظفين لديها  تسعر لتامين
الر ا هتمار بمسار التفاوض وا ستينان وا حتالل وتهويد  باإلضافةالم ح المربونة بالموقف السياسي 

 نويلة.القدس والقالمة 
لر وجههر تتحكر بهر هواجس السياسيا  فهل بقي الفلسني يون في الدول العربية بال مرجعية هالمين ع

 واب الهر.المصير اليور هو الخبز اليومي للفلسني يين  سؤالالعربية؟؟؟  لأل ظمةا م ية والع صرية 
ليس  لب ان استث اس في هذا الزمن ا غبر علر هذا الشعا. في دول الخليي العربية التي تدعر (التحو   

 الفلسني يونبالمال والسالح والمقاتلين ا جا ا من اصقاد ا رض يم ح الديمقرانيةس في البلدان العربية 
ويسعر بعض الفلسني يين للحصول علر جواز سفر من اثيوبيا او الس غال او  وا قامة.من الدخول 

والباكستا يين غالبية سكا ها من اله ود  أصبحللحصول علر اذن دخول هذه الدول العربية التي  زمبابوي
 وا ثيوبيين. ينوالفلبي ي

 (رحرفي مصر بلد القومية العربية والمد الثوري والجيش المصري الذي قدر ا ف الشهداس من اجل فلسنين 
علر عروبة مصر  والمتآمر المأجوريصور ا عالر المصري الفلسني ي بالمجرر والقاتل  ا يارسهللا تلك 

زو ويحاكر القضاس المصري ه اك الرليس المعزول وام ها القومي يغلب معبر رفح الشريان الحياتي لقناد غ
 بتهمة التخابر مح حركة حماس
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هل اصبح الفلسني يون كاليهود في اوربا قبل الحرا العالمية هل سياتي يور يم ح الفلسني يون من دخول 
دعر التي تزين بيا ا  القمر العربية عن  الشعارا بعض ا ماكن والمناعر في الدول العربية .. اين هي 

الشعا الفلسني ي لتقرير مصيره بي ما علر ارض الواقح يسال الفلسني ي عن مصيره ومصير او ده في 
 دول ا بارتهيد

قبل اسبود ذهب   جراس حوار تلفزيو ي مح مستشارو الرليس السوري د بثي ة شعبان رتب  ل ا د بثي ة موعدا 
وجه د بثي ة وكال  كل  أشربقل  فلسني ي  ا  ؟ن في القصر الجمهوري بدا التعارف بي  ا بالسؤول من اي

بي  ا لس ا او د سايكس بيكو ا   فلسني ي يع ي ا      فربا واد المديح للشعا الفلسني ي مكررو عبارو 
لر يكن كالر د شعبان صادما او …  شعا عظير وفلسنين في وجدان كل عربي أ ترالر ال فس  أقرا

ا عليه كثيرون اسلوا حكمه وسياساته الداخلية وا عدار الحريا  السوري الذي عا مفاجلا فال ظار
القوا يين السورية تسمح  ارضه.والديمقرانية في مجتمعه لر يكن يوما متحيزا ضد البيلة الفلسني ية علر 

في سوريا يتعدى التعامل مح الفلسني ي حدود  والتعلير ولإل صافللفلسني ي بالتملك والعمل وا قامة 
 التي تعني الكرامة للفلسني ي الر ثقافة الشعا السوري وعروبته. القوا ين

تحتل  او .استبدلوا حلر العودو الر فلسنين بالعودو الر مخيمهر  الفلسني يينه اك في سوريا ملا  ا ف 
مجتمعه اخراج المقاتلين  الفلسني يةجبهة ال صرو واخواتها المخير وترفض الخروج م ه وتحاول الفصالل 

ا ا دون قتال لر ي جح اتفاب بهذا الخصوص عقدته الفصالل مح المسلحين فبعد  شر قوو فلسني ية ا ج
ا مور الر ما كا   عليه ا قض  جبهة ال صرو وداعش معا علر المخير فجرا  إلعادورمزية داخل المخير 

ان قرار اقليما من  دباإلجماالموقف واقر   لتدارسمن جديد  غية ا تفاب. عقد  الفصالل ه اك اجتماعا 
 ا تفاب والبقاس في المخير وم ح عودو اهله اليه .. إللغاساحدى الدول الداعمة لهذه المجموعا  صدر 

رحر هللا شاعر ا الفلسني ي محمود درويش ع دما كتا قصيدو ا ا يوسف يا ابي اخوتي   يحبو  ي و  
 يريدو  ي بي هر يريدو  ي ان امو  لكي يمدحو ي ..

 التيه.من هذا  هللا ليخرج ال ا  القربر.ه ما اقصر ظلر ذوي اااا 
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 اليكس فيشمان
 ُفتح في غزو ص دوب الشرور، وبقي فقن أن  رى ما هو الشينان الذي سيقفز م ه.

ذاذ به، إن ذلك الشينان ُتمسك سلنة احماسا في غزو ب استقر رأيها علر أن تكف عن الت حي جا با وأن  وا 
 ت ضر الر االجهاد ا سالميا في انالقه ال ار فسيبدأ فصل ع يف  خر في الجبهة الج وبية.

في هذه الحال، وبرغر حالة الجو الشتالية، ي بغي ا ستعداد لعدو ايار معارك مح احماسا واالجهاد 
ف صاروخية أكثف مما تلقي ا، أول من أمس، وربما يكون ه اك ايضا قذال إنالبا سالميا قد تشمل 

 ا ز ب الر م ظومة متصلة هشة لكل تفاهما  اعمود السحااا.
إن الحساا في م نقت ا هزلي: فليس إلسراليل و  لر احماسا مصلحة في اشعال الحدود، وهما لذلك 

 ُتخرجان المصابيح وتفحصان عن مقدار الضرر الذي حده.
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ا لر تكن عشرا  القذالف الصاروخية، التي أنلقتها االجهادا قد أحدث  ضررا وخسالر فمن المعقول أن فاذ
الرد ا سراليلي قد ُيحده الكثير من الضجيي والشعور بالعمل ع د الجمهور في اسراليل مح كون مقدار 

 الضرر بقناد غزو موزو ا.
راليلي احماسا من أن تبتلح كمية الدمار والمصابين والشيس  فسه في النرف اآلخر، فاذا مك،ن الرد ا س

 فمن المعقول أن ت ضر الر ا حتفال بصورو متواضعة فقن أو أ  ت ضر بتاتاق.
ومح ذلك تحده اخناس حي ما يتر اللعا بال ار، ولهذا يمكن أن  قول بعد بضعة ايار فقن هل تر انفاس هذه 

 ال ار حقا.
الذي كان  –الصاروخية، أول من أمس، ليس هو مجرد ا نالب  القذالف إنالبالشيس المفاجئ في 

 بل مقداره. –متوقعا 
قذيفة صاروخية هو محاولة إلحداه ردد إسراليلي مرو اخرى، وتذكيرها بقدرا  االجهاد  14فانالب 

 ا سالميا العسكرية.
الميا لسلنة احماسا الصواريخ تحٍد ايضا من االجهاد ا س إنالبوفي مقابل ذلك فان هذا المقدار من 

 التي يمكن أن  شر ضعفها.
 وهو الشرين ا م ي في الجا ا الغزي. –ولد  جولة الع ف الحالية  تاج المعركة علر االمقياس ا م يا 

وفي قيادو الج وا يصرون وبحب علر ا ستمرار علر ت فيذ اعمال تمشين ه اك لم ح وضح شح ا  متفجرو 
 وحفر أ فاب.

و أ ه تُفضل مواجها  عسكرية صغيرو  تاج دخول الجيش ا سراليلي علر شح ا  متفجرو والتصور العار ه
 توقح جرحر في اسراليل وتوجا ردودا مؤلمة في غزو.

 وفي مقابل ذلك فان دخول هذه الم نقة من وجهة  ظر الفلسني يين عدوان علر السيادو يوجا ردا.
ميا أنلقوا ال ار علر دورية للجيش ا سراليلي، وهر ُقتل، الثالثاس الماضي، ثالثة من االجهاد ا سال

 يضافون الر رجل  خر من االجهادا قتل، ا سبود الماضي، بتصفية ُمركزو.
ومن المعقول جدا أن  فرض أن النلا الميدا ي لرد مؤلر رادد علر اسراليل حصل علر موافقة قيادو 

 االجهاد ا سالميا في دمشب.
ير الجبهة في غزو و  سيما بعد ا  فجار الذي وقح، هذا ا سبود، في الجبهة مح ليس  اسراليل مع ية بتفج

 ا ردن.
إن ا حداه المعادية إلسراليل العاصفة في ا ردن حول مقتل القاضي الفلسني ي تقح في ارض خصبة من 

ا ميركي، علر خلفية رحال  وزير الخارجية  –البدوي والفلسني ي  –توتر عظير في المجتمح ا رد ي 
 جون كيري.

فالجمهور ا رد ي يؤمن بأ ه توجد صفقة سرية بين األميركيين والملك ا رد ي في مركزها التخلي عن حب 
 العودو مقابل اعناس ا ردن تعويضا ماليا ضخما واعادو تأهيل الالجلين.

ما الفلسني يون في والبدو غاضبون أل هر كا وا يأملون أن ي صرف ثالثة ماليين فلسني ي عن ارضهر، أ
 ا ردن فيشعرون بأ ه تم  خيا تهر.

 ولهذا فان حريقا  خر مح الفلسني يين في القناد قد يشعل ا ردن والضفة الغربية ايضا.
لكن غزو كا   وما زال  الحلقة الضعيفة والع يفة والتي   يتر التحكر بها. وهر في هيلة القيادو العامة ايضا 

   الحدود فسيبدأ ذلك في قناد غزو.اشتعل إذايفترضون أ ه 
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 جدعون ليفي
أهمل الجيش ا سراليلي في هذا ا سبود ت فيذ عمله قليال فقتل الفلسني ي غير الصحيح. فبدل أن يقتل 

ربما دفح وربما ضرا بغضا وربما رفح قضيبا من الحديد وربما ، ’هللا أكبر‘مجرد فلسني ي يرفح صوته بر 
رمر حجرا وربما كان يمسك بسكين كل ا فعال التي ُتحل في الجيش ا سراليلي القتل بصورو  لية قتل 
الج ود بالخنأ، ومن المؤكد أن ذلك كان بالخنأ، قاضيا ارد يا. ولو  أ ه كان قاضيا لما حاكمهر أحد علر 

 قتله.
رالد زعيتر كان قاضيا، وفي ا ردن ايضا، ولهذا حده هياج سياسي شمل تحقيقا وتعزية من رليس لكن 

 وكأن زعيتر لر يكن فلسني يا من  ابلس.’ الشعا ا رد ي‘الوزراس لر 
 ف وصي ب اسق علر ذلك بأن ُيستعمل من اآلن اجراس جديد هو اجراس التعرف علر هوية من ُيقتلون عبثا.

اس بعد ذلك ببضح ساعا  فقتل ج ود الجيش ا سراليلي الفلسني يين الصحيحين. فقد لكن ا صالح ج
، وهذا شيس مباح له بالنبح فأنلق  قوو من الجهاد ’تمشين‘ ألغراضاجتاح الجيش ا سراليلي قناد غزو 

كان الذي ا سالمي ال ار علر الجرافا  المجتاحة فكا   ال تيجة قتل ثالثة فلسني يين (صحيحينس. ففي الم
ي تظر فيه الحكر بالمو  كل امرأو مختلة  فسيا تتجرأ علر ا قتراا من الجدار، ومن يجمعون الخردو 

 المعد ية أو مجرد المتظاهرين ُيباح للجيش ا سراليلي كل شيس.
ويجوز له ايضا أن يدفن منلوبا تح  أ قاض بيته وأن ُيصفيه من مسافة صفر كما حده قبل اسبوعين في 

ي ، ويجوز له ايضا أن يكمن لراشقي حجارو وُيصفيهر بال ار الحية من الكمين كما حده هذا ا سبود بير ز 
 ألربعةفي قرية بتين التي قتل فيها ساجي درويش الذي رمر مستون ة بي  إيل بالحجارو، وكما حده 

 راشقي حجارو  خرين في ا شهر ا خيرو.
ي غا تس. لر يكن ع د ا م ذ زمن رليس هيلة اركان حبيا يشرف علر هذا العمل رليس هيلة ا ركان ب 

بهذا القدر، كهذا. فهو متواضح وبشوش وهو وجه الجيش ا سراليلي الجميل، ويث ي عليه الجميح ويث ون 
علر استقامته، فلن يتورن أحد مثل غا تس في قضايا كقضية هرباز. وكر فرح  حي ما تر تعيي ه للم صا 

، وُملقي الفوسفور ا بيض ومقاول ’الرصاص المصبوا‘كان القالد العسكري لعملية بدل يو ف غال   الذي 
ا تصار ب سبة ’و’ مخرا 400قتل ‘التصفيا  الذي افتخر في ا سبود الماضي مرو اخرى بلغته القاسية بر 

 ? في تلك العملية المجرمة.400: 4
لنيف غا تس، وهو  خر صيحة في ص اعة ربما ما كان غا تس ليتبجح هذا التبجح. لكن الرجل ال زيه ال

ا مور الغثة، هو قالد الجيش الذي أصبح في ا شهر ا خيرو يقتل بسهولة   تحتمل. فال يكاد يوجد اسبود 
دون أن يقح قتيل أو قتيالن وثالثة واربعة احيا ا، وكل ذلك قنرو قنرو كما في ذلك ال ود من التعذيا 

مذبحة و  قتل جماعي. بل حدث  امور ه ا وه اك في فلسنين فقتل ولد الصي ي، ولر تقح،   سمح هللا، 
 ه ا وقاٍض ه اك، هذه أمور نبيعية.

  يكاد يعني تقارير ع ه و  يبحه عن اسبابه الحقيقية  فاإلعالرإن تقانر المو  هذا   يوجد من يوقفه. 
الملل. و  يستنيح وقف تقانر بيقين، والساسة علر الخصوص راضون، والجمهور يتثاسا بالنبح لكثرو 
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المو  هذا سوى غا تس لك ه   يفعل ذلك، فال توجد تحقيقا  و  محاكمة و  ما ُيتحده فيه، ولر ُيسمح 
ال ار. وماذا عن التصفية في بير زي  أو القتل من  إنالبم ه قول جهير واضح عن الحاجة الر وقف 

 كمين في بتين؟ ليس ذلك شيلا.
الماضي أشرف غا تس ايضا علر مهرجان الغ يمة وحيلة السفي ة الدعالية، وهو موجود  في  هاية ا سبود

الجيش ا سراليلي في امريكا. قبل اسبوعين ُأرسل معاب من الجيش  ألصدقاساآلن في ا حتفا   المقززو 
تف ميامي كي يكشف عن اعضاله المبتورو للجمهور الذي يه شانئا سراليلي الر مسيرو مشابهة في 

ويبكي. فاليهود والمهاجرون من اسراليل يحبون ذلك. وهر ايضا يحبون غا تس كما يحا أكثر ا سراليليين 
 هذا الرجل ال زيه.

لكن  زاهة رليس ا ركان الحقيقية لر ُيحكر عليها بحسا سلوكه في حياته أو بحسا مقدار لنفه. إن 
ذايش الذي يتولر قيادته، غا تس سُيحكر عليه مثل كل رليس اركان  خر بأفعال الج لر يحده ذلك اآلن  وا 

 فسيحده في يور ما. وهذا الجيش يقتل ويقتل، وتقح جرالر حرا رويدا رويدا وبال تشويش.
13/3/1014هآرتس   

14/3/1014، القدس العربي، لندن  
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