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 ودحالن إلسقاط حماس "إسرائيل"ار: تعاون وبيض بين بع  دوائر العسكر في مصر والزه   .1

مطمدد ن ىلدد  لن الت فددات   موفددد صددحيلح ولوموندددو اللرنسدديحلحركددح حمددا    فدد  القيدداد محمددود الزهددار  بدددا
السياسيح مع ىيران هد  علد  و دل التسدويح  ورله لند  ى ا تدض تتلديع المسداعدات الماليدح مدن ىيدران ىلد  حدد 
كبيددر  فددلن  لددل كددان نتيةددح وم ددكلح تقنيددحو. وهددال التقريددر ىندد  مددن المسددتحيل ىةددرا  تحددوي ت المصددرفيح مددع 

 بنول غزة  ول ا يةب لن يمر المال  نقدا  عبر األنلاق.
ال ينكددر محمددود الزهددار لن والوحددع لصددبح لكصددر تددوترا وصددلوبحو  وهدد ا ألن الحكومددح المصددريح بقيددادة وزيددر و 

 تسل  ىل  عزل حما   مما لده بالحرورة ىل  تلاهض الوحع االهتصاد  الهش لص . حعبد اللتاالدفاع 
ات الصريحح من القاهرة  بما ف   لل التدتل فد  ال دنون الداتليدح المصدريح  وتاصدح الزهار االتهامورفع 

التددد  تنطدددو  علددد  دعدددض المةموعدددات المسدددلحح الةهاديدددح البدويدددح فددد  سدددينا   ونحدددن ليحدددا لددددينا م ددداكل مدددع 
وا ل  السلليين ف  غزة  وعلي   ف  ملن  التهامنا بتقدديض األسدلحح ىلد  لول دل الد ين هدض فد  مصدر  ولدض يقددم

 دليل عل   للو.
يددره الزهددار لندد  وال ملندد  وال مبددرر لت هدد و لموهددك مصددر  ىال ى ا كددان الهدددك مندد  وىهندداع ال ددرب بدد نهض و 

يقاتلون اإلرهابو. وىن التلسدير الوحيدد  كمدا يحديك  هدو لن يقولدوا  نحدن سدوك نسدحق حمدا   ألنهدا تمصدل 
صدورو  لند  هدو اإلرهداب وهدو ال ديطان  لد لل فلند  لدي  نظاما ىس ميا  واإلس ض ال ُيقبل من ال رب  ألنهدض 

 صراعا حد حما   ولكن حد اإلس ضو.
ه   السياسح  الت  تستهدك )وفقا للقياد  ف  حما  محمود الزهار( ىسقاط حكومح غزة  ه  نتيةح للتلاون 

السدابق لةهداز  بين ىسرا يل ووبلع الدوا رو اللسكريح ف  مصر وفتح )حدزب السدلطح الللسدطينيح(  والدر ي 
 األمن الوها   ف  غزة  محمد دح ن  لحد لبرز تصوض ر ي  السلطح الللسطينيح  محمود عبا .

ويددره تقريددر الصددحيلح لن تقيدديض د. الزهددار المت ددا ض للددرح اتلدداق المصددالحح الللسددطينيح هددو لكصددر مصددداهيح  
ل لمريكددددا تريددددد المصددددالحح وهددددد صدددداغ  بطددددرح ص صددددح لسدددد لح  والةددددواب الحددددمن   بالنسددددبح لدددد   سددددلب   وهدددد

سرا يل؟و.  الللسطينيح؟ هل ىسرا يل مستلدة لقبول  لل؟ هل لده لبو مازن األدوات للرح  عل  األمريكان وا 
وال يوةدد لددده محمددود الزهددار لوهدداض ب دد ن نتدا س ملاوحددات السدد ض بددين ىسددرا يل والللسددطينيين وال بتصددوح 

فلندد  لدن يكددون للللسددطينيين ل  تيددار سددوه الكلدداح المسددلح  التطدوة التاليددح  وفدد  حددال ف ددلها )الملاوحددات(  
 ألن  لي  هنال بديل  وليست األمض المتحدة ه  الت  تلطينا دولحو.

مددع حصددارها وعزلهددا  يقددول التقريددر  تدددير حمددا  ع هتهددا مددع ةارتهددا ىسددرا   بلنايددح  وهدد  تسددل  ةاهدددة 
  دون لن تدددتمكن مدددن مندددع بلدددع 1051 للحلددداظ علددد  وهدددك ىطددد ق الندددار الددد   لنهددد  الحدددرب فددد  ندددوفمبر

طدد ق صدواريل مددن وهدت  تددر علد  ةنددوب  ةماعدات المقاومدح األتددره فد  غددزة  مصدل الةهدداد اإلسد م   وا 
وىسدرا يلو. فدد  األسدابيع األتيددرة  اهتدرب الم ددات مدن ال ددباب ال دزيين الدد ين  دكلوا حركددح غيدر رسددميح و ددباب 

 األمن   ولصيب الل رات منهض بنيران ىسرا يليح.االنتلاححو  واهتربوا مرارا وتكرارا السياج 
وينه  الزهار حديصد  مدع موفدد ولومونددو بتوةيد  انتقدادات ال عدح  وم دكلتكض  فد  ال درب  هدو لنكدض ال تلرفدون 
اللرق بين المقاتلين من لةل الحريح واإلرهابيين. هل كان دي ول ىرهابيا؟ ما اللرق بين اللرنسديين تد ل فتدرة 

 للسطينيين ف  ظل االحت ل اإلسرا يل ؟ والحقيقح لن  ال ت ق لكض!و.االحت ل وال
 14/3/4114، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن
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 "اتفاض اإلطار"قبل لقائه أوباما لتمرير  "إبداء ليونة"  لضغوط كبيرة لّتعر  يعباس  القدس العربي: .2
ون لن الر ي  محمود عبا  يتلرع ف  ه   ل رك الهور  تليد مللومات مصدرها مسنولون فلسطيني -غزة

من ال هر  71ف  المواهك هبل لقا   المقرر ف  الد  وىبدا  ليونحواألوهات لح وط كبيرة من عدة دول لد 
 وتنازالتوالةار   مع الر ي  األمريك  بارال لوباما  و لل ف  ظل توهع ب ن يطلب من الللسطينيين تقديض 

 .واتلاق اإلطارولتمرير م روع 
عل  الر ي   تمار وح وط ووهال مسنولون ف  حركح فتح ححروا منترا اةتماع المةل  الصور  وةود 

عبا   ولكدوا لنهض فهموا األمر من كلمح الر ي  المركزيح ف  المةل   الت  كانت مطولح  و ملت الحديث 
 عن عدة ملاصل  ولهمها الملك السياس   والتحديات الداتليح.

لن الر ي  يواة  بالللل ه   الح وط ومصدرها من دول متتللح بينها عربيح  وقد  اللرب الولحدهض لكد لد 
ولتره غربيح  م يرا ىل  لن الر ي  لكد لن  لن يقدض ل  تنازل ف  مواحيع الحل النها    ولن  طالب من 

 المةل  الصور  ومن لطر حركح فتح دعما كبيرا ت ل زيارت  المقررة ىل  وا نطن.
للومات لن حركح فتح ستبدل بتنظيض فلاليات ىسناد للر ي  مع م ادرت  وا نطن  ولن هنال توةهات وتليد م

للتروج بمسيرات دعض ف  المناطق الللسطينيح  ت كيدا عل  دعض مواهك لبو مازن  عل  غرار تلل الت  
د ف  اللاض نظمتها الحركح لدعض الر ي  الراحل ياسر عرفات ت ل  هاب  للملاوحات ف  كامب ديلي

0222 . 
 11/3/2112القدس العربي، لندن، 

 
 يبعث ببرقية تعزية بوفاة العقيد جميل زيدان في مخيم عين الحلوة عباس .3

ووفاو  عزه الر ي  محمود عبا   لم   باست هاد عحو هيادة هوات األمن الوطن  الللسطين   -بيت لحض 
ولدان  يد آصمح ف  متيض عين الحلوة اإلصنين المنصرض. ف  لبنان  المناحل اللقيد ةميل زيدان  ال   اغتالت 

الر ي  عبا  ف  برهيح تلزيح ألسرة ال هيد  ةريمح االغتيال  ولكد لنها غريبح عن عادات  لبنا الللسطين  
 وعن هيض ديننا الحنيك  ولنها تستهدك  لبنا الللسطين  ف  لبنان.

لن تكسر ىرادت  ف  مواصلح نحال  الم روع من و دد عل  لن ه   الةريمح لن تلتت من عحد  لبنا و 
هامح الدولح المستقلح وعاصمتها القد  ال ريك.  لةل ىنةاز حقوه  ه  تقرير المصير وا 

 ف  اإلطار  لهامت ةبهح التحرير الللسطينيح بيت عزا  لل هيد زيدان ف  بيت لحض.
11/3/2112األيام، رام هللا،   

 
 أنهم سيسلموننا "اتفاض إطار" مكتوبًا عقب زيارة عباس أبلغتناالمتحدة  الوالياتالهباش:  .2

ىننا لض وهال وزير األوهاك وال نون الدينيح ف  السلطح الللسطينيح محمود الهباش   ةيهان الحسين  -القاهرة 
 نبّلغ ب ةندة لقا  الر ي  عبا  مع الر ي  لوباما  لكن األميركيين لبل ونا ىنهض سيسلموننا اتلاق ىطار مكتوبا  
عقب زيارة الر ي  عبا  وبلد لن يكون الةانب األميرك  هد بلور لفكار  بلد استماع  ىل  الةانبين 

 .والللسطين  واإلسرا يل 
وُس ل الهباش عما تردد عن تراةع محتمل من وزير التارةيح األميرك  ةون كير  لمطالب  الللسطينيين 

لي  مطلوبا  من اإلدارة األميركيح لن وسطين   ف ةاب  باالعتراك بيهوديح الدولح تلهما  من  للموهك اللل
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تتبن  مواهلنا  ونحن من ةانبنا لن نتبن  مواهلها )...( فنحن ال نريد لن ندتل ف  مواةهح مع لحد 
 .ووحريصون عل  ع هاتنا مع األميركيين ومع كل الدول ولكن لي  عل  حساب مصالحنا

لبو ومهما كانت الح وط  وولحاك    صيرة  مبا رة وغير مبا رةتهديدات كوول ار ىل  لن عبا  تلّرع لد  
م يين فلسطين   ل لل لن تللح ل  ح وط تارةيح ف  صني  عن هناعات   72ال يمّصل نلس  بل يمّصل  ومازن

. ولكد لن  ال يمكن القبول ووصوابت  الوطنيح  ول لل سيقول )ال( كبيرة لكل ما يتلارع مع مصالحنا الوطنيح
باتتصار  ديد لن يكون هنال س ض وفلسطينيح من دون لن تكون القد  ال رهيح عاصمتها. وهال   بدولح

ورله لن التصليد  .ومن دون القد   ولن نقبل بوةود مستوطن واحد ف  الحلح ال ربيح بلد االنسحاب منها
ىن والمت زض  وهال  اإلسرا يل  األتير ف  هطاع غزة وك لل ف  الحلح ال ربيح يلك  الموهك اإلسرا يل  

وعل  صليد الهةوض ال    ن   .ونتانياهو ف  م زق ل لل لة  ىل  التصليد محاولح من  للتروج من موهل 
الر ي  الللسطين  لتيرا  عل  القياد  البارز محمد دح ن ت ل تطاب  ف  اةتماعات المةل  الصور  

تح( وه ا   ن داتل  ال ع هح ل  بال  ن لبو مازن كان يصارح لبنا  الحركح )فولةاب   وفتحولحرك  
 .والسياس  والملاوحات ولن ينصر عل  ل  منهما

 11/3/2112الحياة، لندن، 
 

 ممكن إذا نفذت "إسرائيل" اتفاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية السالم: قريع .1
مةل  االست ار  لحركح دعا عحو اللةنح التنلي يح لمنظمح التحرير الللسطينيح  ر ي  الو  وفا –تل لبيب 

درال حقيقح لن اللالض يت ير من حولنا   وفتحو  لحمد هريع  ىسرا يل ىل  الكك عن السةاالت السطحيح  وا 
وان  ال فا دة من اتت ق مزيد من الموانع واللقبات عل  طريق الس ض  بما ف   لل  رط االعتراك بيهوديح 

 ستحقاهات اللمليح السلميح الت  ال ملر منها ف  نهايح المطاك.الدولح  والت رع بكل ما من   ن  ت ةيل دفع ا
وهال هريع ف  كلمت  لماض المنتمر السياس  السنو  لحزب ميرت  اإلسرا يل   لم  الةملح  ىن الت عب 
بالوهت والمماطلح والتسويك  تطوات لن تند  ىال ىل  المزيد من التلقيدات  وتدفع بليدا بلرح التوصل 

ولحاك لن المةال  .7691ادل و امل  عل  لسا  حل الدولتين عل  حدود الرابع من حزيران ىل  س ض ع
ما زال ملتوحا لماض استمرار اللمليح السلميح والملاوحات مع ىسرا يل  ى ا ما عملت عل  تنلي  االتلاهات 

  السيادة الت  وهلتها مع منظمح التحرير الللسطينيح  ولهمها تسليض مناطق وب وجو ف  الحلح ىل
 الللسطينيح.

11/2/2113الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 حماس ال تعمل إلنجاز المصالحة"بوري فتح": ندعم عباس ونرف  "الدولة اليهودية"..  .6
محمدود عبدا  فد  موهلد  مدن الملاوحدات مدع  لكد المةل  الصدور  للدتح دعمد  للدر ي   ل رك الهور -غزة 

اليهوديحو  وو لل لد وآصارها الكارصيدح علد  ماحدينا وحاحدرنا ومسدتقبلنا  نحدن    وةدد رفح  لد والدولحوىسرا يلو
الللسطينيون المسيحيون والمسلمون واليهود الللسطينيون  وك لل اللرب والمسلمونو  حسب ما ةا  ف  بيان 

 المةل  الصور .
 االحتياةداتيادة ىل  اتتا  كل بلط ق سراح الدفلح الرابلح من األسره القدام   داعيا الق االلتزاضو دد عل  
  باعتبددار  حقددا سددياديا لدولددح 33ىلدد  المنظمددات والملاهدددات والبروتوكددوالت الدوليددح الددد  ل نحددماضوالةاهزيددح 
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فلسددطين  غيددر مددرتبط بدد   التزامددات لو اتلاهددات  ولن تحديددد توهيتدد  الدد   يددرا  المةلدد  منوطددا بالقيددادة ودون 
 ت تير.

تمارسددها بلددع الةهددات علدد  القيددادة الللسددطينيح ولددن تحقددق لهدددافها وغاياتهدداو  واعتبددر لن الحدد وطات التدد  
 منكدا لن  ولن نبيع وطننا وتاريتنا بم ريات زا لح وال تلادل حلنح من تراب الوطن فلسطينو.

لن  باالعتبددداروطالدددب المةلددد  الصدددور  الكدددل الللسدددطين  وهطاعدددات ال دددلب الللسدددطين  المتتللدددح ىلددد  األتددد  
مدددال  وال ينلدددب الدددوطنيين علددد  وطدددنهض وهيدددادتهض  ولن المةلددد  يدددنمن بالنحدددال النقددداب  والكرامدددح الحصدددار ال

 اإلنسانيح ولكن  يل  لن الللسطينيين ال ُيسقطون حصونهضو.
وهدددر المةلدد  الصددور  الحاةددح لتلليددل األدا  الحكددوم   ورفددد الحكومددح بددوزرا  مددن النتبددح السياسدديح القياديددح 

  بليدددا عددن توهيتددات باالسددتقرارسددتلادة هيبددح اللمددل الحكددوم  وا عطا هددا  ددلورا كددام  والكلددا ات الوطنيددح ال
 وتنبنات المصالحح المن ودة  والت  طال انتظارها.

وعددددض التراةدددع عدددن  االنقسددداضوفددد  ملدددك المصدددالحح رله المةلددد  لن حركدددح حمدددا  وتندددتهس ىسدددتراتيةيح ىدارة 
ز المصددالحح  منكدددا لن المصددالحح الوطنيددح وتلزيددز الةبهددح انق بهددا مندد  سددبع سددنوات  ولنهددا ال تلمددل إلنةددا

الداتليح ووحدة النظاض السياس  حرورة مستلةلح ومصلحح وطنيح عليا  يةب عل  الةميع تحمل مسنوليات  
 تةاهها  ولن وفتحو ةاهزة للتنلي  اللور  التلاه  القاهرة والدوححو.

ىل  دولح فلسطين  ويوةب وحدع القدوانين الةديددة وموا مدح واعتبر المةل  لن ت يير مكانح السلطح القانونيح 
ولكدد  وتكييك القوانين الموةودة  ومنها دستور دولح فلسدطين والمةلد  الت سيسد  للدولدح الللسدطينيح اللتيددةو.

ال ددلبيح  تتطلددب تلليلهددا وتن دديطها وتةديددد  واالتحدداداتلن منظمددح التحريددر الللسددطينيح ومنسسدداتها المتتللددح 
 بما يحمن فاعليتها الوطنيح والمنسساتيح. هياكلها

بالقد  ومنسساتها ومقدساتها  وف  المقدمح المسةد األهص  وحراس   وبالمواطنين  االهتماضودعا ىل  زيادة 
 الللسطينيين والحيلولح دون تهةيرهض وتتليك الح وطات عنهض.

وت صدديل الديمقراطيددح ودوريتهددا  وهبددل   لددد 1054ولكددد انلقدداد المددنتمر اللدداض السددابع فدد  موعددد  المحدددد صدديك 
المقبل للةنح المركزيح  والمبا رة بلعداد ال  حح الناظمدح للحدويح  ل ةتماعت ةيل ت كيل اللةنح التححيريح 

 المددنتمر وتححددير األوراق المتللقددح فدد  البرنددامس السياسدد  والددوطن   وتحديددد زمددان ومكددان انلقدداد المددنتمرو.
ركدح فدتح لكبدر مدن الةميدع وفدوق الةميدع  ولكبدر مدن ل  ةماعدح  ولن ل  فلدل ولعلن المةلد  الصدور  لن وح

لمحاولح ىحلافها لو تلكيل بناها لو اللبث بها سيواة  وفق األصول المنصوح عليها ف  النظداض  ولن كدل 
 اللتحاويين لن يسمحوا بالنيل منها لو التنكر لتاريتهض ونحالهض فيهاو.

بالقدددد  ومنسسددداتها ومقدسددداتها وفددد  المقدمدددح المسدددةد األهصددد   االهتمددداضودعدددا المةلددد  الصدددور  ىلددد  زيدددادة 
وحراس   وبالمواطنين الللسطينيين  والحيلولح دون تهةيرهض وتتليك الح وطات عنهض  وف  ه ا السياق فلن 
المحافظح عل  المنسسات الوطنيح ف  القد  مهمح كبره يةب اللمل ألةلها  سوا  المنسسات الصدحيح لو 

 لو التيريح لو التدماتيح  ومنها ةمليح المقاصد التيريح و ركح كهربا  القد . األهليح
نةدداز اتلدداق  وكددان الددر ي  لكددد لن التلنددت اإلسددرا يل  ولطماعدد  وتحددول دون تحقيددق تقدددض فدد  عمليددح السدد ض وا 

درة  ددامل وعددادلو  محدديلا لن ىسددرا يل وطاملددح فدد  األرع الللسددطينيح فدد  ال ددور والقددد  واألراحدد  المصددا
 والمقاض عليها المستوطنات  وهحيح ال ة ين والمطلب المستحدث بيهوديح الدولحو.

و دد عل  لن صوابت ال لب الللسدطين  ومةبولدح بالددض وملدل تحدحيات   ولنهدا ال تحتمدل الت ييدر لو التندازل  
كدن لن تقدمد  ألةدل ألنها ت كل الحد األدن  لإلةماع الللسطين  وألن القيادة الللسطينيح هددمت لهصد  مدا يم
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بمددا فيهددا القدددد    5637السدد ض اللددادل  وال يمكنهددا المسددداومح علدد  متددر واحدددد مددن األراحدد  المحتلددح عددداض 
وم اط ح البحر الميدت ونهدر األردن والمنداطق الحدراض  وحدل هحديح ال ة دين الللسدطينيين بمدا يرحديهض وفدق 

 س ضو.والمبادرة اللربيح لل 564هرارات ال رعيح الدوليح وهرار 
و دد عل  لن المطالبح اإلسدرا يليح بداالعتراك بدد والدولدح اليهوديدحو ك درط  ولدن نقبدل بد  ولدن نلتدرك بيهوديدح 

  منكددا لند  يدرفع مبددل 5663المتبدادل الد   تدض عداض  بداالعتراكىسرا يل تحت ل  ظدرك كدان  مدع التزامندا 
 .والنقاش ف  ه ا الموحوع

 15/3/4114القدس العربي، لندن، 
 

 مؤتمرها السابع سيعقد في موعده وأن دحالن مطرود منها نتح تؤكد أف .7
لكددددت حركدددح التحريدددر الدددوطن  الللسدددطين  وفدددتحو لن منتمرهدددا السدددابع سددديلقد فددد  الموعدددد   راض هللا )فلسدددطين(

 المحدد ل   وهو  هر آب )لغسط (  ولن ممصل  األهاليض سيكونون منتتبين. 
( علدد  موهلهددا الكتروندد   لن كددل  دد   يةددب لن يكددون 3|54ض الةملددح )و كددرت وفددتحو فدد  افتتاحيددح لهددا اليددو 

هانونيا  ولن هنال لةنح مدن اللةندح المركزيدح والمةلد  الصدور  لإل دراك علد  هد ا المدنتمر واإلعدداد لد  ةيددا 
 من كل النواح  السياسيح والتنظيميح والقانونيح  وال تروج عن القانون. 

حركددح  لددو كنددا حركددح ل  كدد ض الندددصرنا  ونحددن وهددت اللددزوض علدد  هلددب  ولحددافت االفتتاحيددح  ونحددن لسددنا ل 
رةددل واحددد  ونحددن علدد  هلددب رةددل واحددد وسددنبق  علدد  هلددب رةددل واحددد  نحددن فدد  هدد   الحركددح مندد  ع ددرات 
السدددنين  وسنسدددتمر حتدددد  يتحقدددق النصدددر  وال لحددددد هدددادر علددد  تحقيددددق النصدددر غيدددر هدددد   الحركدددح الموحدددددة 

 لح وطات ف  اللالضو.المتماسكح البليدة عن كل ا
ولكدت االفتتاحيح استق ليح الحركح التامدح وحيادهدا عدن ل  ت فدات عربيدح د عربيدح  وهالدت  وعندوان الحركدح 
لننا نريد لن نقاتل من لةل بلدنا  وال نريد لن ننتم  أل  نظاض عربد  لو فكدر  فكرندا هدو وفدتحو  ولكدن ى ا مدا 

للربدد  فهدد ا  د ن  التدداح  فالحركددح نةحددت ألنهددا متميددزة وبليدددة لراد  دتح لن يبقدد  حددام  اللكددر القددوم  ا
 عن كل األطراك وه  صديقح للكلو.

اللةنددح  دحدد ن مددنوحددول الموهددك مددن القيدداد  السددابق فيهددا محمددد دحدد ن  هالددت االفتتاحيددح  وفددتحو  طددردت 
لددود ىلدد  وفددتحو فهددو المركزيددح ومددن صددلوفها نها يددا  انتهدد  لمددر   انتهدد . ال وسدداطح وال غيرهددا. دحدد ن لددن ي

 مطرودو  عل  حد تلبير المصدر.
 14/3/4114قدس برس، 

 
 : المقاومة هي التي تحقض توازن الرعب والتهدئة سياسة خاطئة"الشعبية" .5

عحو المكتدب السياسد  للةبهدح ال دلبيح لتحريدر فلسدطين مسدنول فرعهدا فد  غدزة ةميدل    عدّ غزة )فلسطين(
(  ورد المقاومح بم ات الق ا ك الصاروتيح عل  مواهع وم تصبات 3|54مزهر ف  تصريحات اليوض الةملح )

االحددت ل الصددهيون  هددو الددرد األنةددع والمطلددوب علدد  اإلرهدداب الصددهيون   وهددو الدد   يحقددق عمليددح تددوازن 
الرعدب  بليدددا  عددن سياسدح التهد ددح مددع االحددت ل والتد  صبددت بددالملمو  وبالدددما  الللسدطينيح التدد  تسدديل ب نهددا 

 ط ح يست لها االحت ل لمواصلح عدوان  وةرا م و.سياسح تا
وةددددد مزهدددر دعدددوة الةبهدددح لت دددكيل ةبهدددح مقاومدددح مسدددلحح تحدددض ةميدددع األ رع اللسدددكريح للصدددا ل المقاومدددح 
الللسددطينيح والتدد  مهمتهددا التوافددق علدد  تكتيكددات المقاومددح مددن حيددث مكانهددا وتوهيتهددا وحةمهددا ونوعيتهددا للددرد 
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حرورة صوغ ىستراتيةيح وطنيح موحددة هلبهدا المقاومدح والوحددة  ألند  بددونهما ال عل  االحت ل  م ددا  عل  
 يمكن مواةهح اللدو الصهيون  المةرض لو االنتصار علي .

 14/3/4114قدس برس، 

 
 التهدئة قي غزة متماسكة بعد يومين من الضربات المتبادلة .9

تماسدكح الةملدح ى  تحددث الةديش اإلسدرا يل  بدت التهد ح الت  لعلنتهدا اللصدا ل الللسدطينيح فد  هطداع غدزة م
 عن ىط ق صاروخ واحد من القطاع بلد يومين من اللنك المتبادل.

وهال الةيش اإلسرا يل  ف  بيان صدر هرابدح الظهدر بالتوهيدت المحلد   ومند  دهدا ق اسدتهدك صداروخ ةندوب 
وخ األول الدد   يطلددق علدد  اسددرا يلو. ولوحددح ندداطق باسددض الةدديش لوكالددح وفددران  بددر و لن هدد ا هددو الصددار 

ساعح. والصاروخ هو السداد  مند  اعد ن حركدح والةهداد اإلسد م و التمدي  عدن  51من  لكصرىسرا يل من  
اتلاق تهد ح برعايح مصريح. ورد الةيش اإلسرا يل  عبر  ن غارات لليلدح الصانيدح علد  التدوال . وهدال الةديش 

والطدددا رات الحربيددح اإلسدددرا يليح اسدددتهدفت لربلدددح مواهدددع  اإلسددرا يل  فددد  بيدددان هرابدددح منتصددك ليدددل التمدددي  ىن
فد  ةندوب هطداع غددزة وص صدح فد   دمال القطداعو. وبحسددب  دهود عيدان ومصدادر امنيدح فلسددطينيح  إلرهدابيين

فلن ال ارات اإلسرا يليح استهدفت من آت هدرب مديندح غدزة تابلدح لكتا دب عدز الددين القسداض  الةنداح اللسدكر  
 ح ف  غزة.لحركح وحما و الحاكم

واسدددتهدفت ال دددارات اإلسدددرا يليح ليحدددا  موهلدددا  للةدددان المقاومدددح ال دددلبيح فددد  ةندددوب مديندددح رفدددح الحدوديدددح مدددع 
مددن القطداع عصدر التمدي   كمددا اعترحدت القبدح الحديديددح  لطلقدتوهدال الةديش ىن تمسددح صدواريل  مصدر.

 صاروتين. ولطلقت ص صح صواريل صباحا  هبل اإلع ن عن تصبيت التهد ح.
وكتب المحلل اللسكر  لليك  في مان ف  صحيلح ويدديلوت لحروندوتو لن ووابدل الصدواريل وهد ا ك الهداون 
عبددارة عددن حدددث غيددر عدداد و. ولحدداك لن ومددا بدددل كحملددح صدد ر وردع تحددول ىلدد  محاولددح تطيددرة مددن هبددل 

سددتقابل  يينىرهددابهيددادي  الةهدداد اإلسدد م  لوحددع تددط لحمددر  للت كيددد علدد  لن ا  عمليددح اغتيددال تسددتهدك 
المقبدل  وبالتدال  فدلن  دي ا   األسدبوعوه   الصي ح هد تتحع هريبدا  ل تتبدار  ربمدا  ىنبلط ق النيرانو. وتابع 

 لض ينت  فلليا و.
وتحدصت افتتاحيح ف  صحيلح وةيروزالض بوستو لن حركح الةهاد اإلس م  تستلرع عحد تها  وان اللددا  

ش بددالر ي  اإلسد م  محمددد مرسدد  هددد تددوفر احتمدداالت اسددتراتيةيح المصدر  تةددا  وحمددا و مندد  ىطاحددح الةددي
  ىن كانت مستلدة التتبارهدا. وتابلدت االفتتاحيدح لن ولحدد التيدارات هدد يكدون ت دكيل تحدالك إلسرا يلةديدة 

غير رسم  وسدر  بدين مصدر والواليدات المتحددة وحركدح فدتح لإلطاحدح بحكومدح حمدا   لدي  فقدط لو ب دكل 
 ل اللسددكريحو. ولحددافت  وهنددال تيددار آتدر يتحددمن ت ددةيع حمددا  علدد  مواصددلح ت ييددر لساسد  عبددر الوسددا

 موهلها لتصبح حركح سياسيح  رعيحو.
 15/3/4114، الحياة، لندن

 
 : دحالن يستخدم الكذب لضرب العالقة بين القيادتين الفلسطينية والمصريةفتح .11

ندافع عن الحركح والم روع الوطن  والر ي   ىنناهال عحو المةل  الصور  لحركح فتح موفق مطر و  راض هللا
لحياتدد  بسدددبب تمسددك  بحقدددوق ال ددلب الللسدددطين  وصوابتدد   رافحدددا  ىسدددرا يلالمنتتددب الدد   يتحدددده تهديدددات 

مدازن بدالر ي  المصدر  الملدزول  لبدوب كل هاطع ك ض مداهر مقدداد وهدو مدن اتبداع دحد ن بت دبيه  الدر ي  
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 اإلتدوانابدح للدب علد  وتدر عواطدك ال دلب المصدر  الدرافع ةماعدح محمد مرس   ملتبرا هد ا الت دبي  بمص
دحددد ن التكسدددب علددد  حدددرب الل هدددح بدددين القيدددادتين المصدددريح والللسدددطينيح  لتبددداعالمسدددلمين  ومحاولدددح مدددن 

 وال لبين المصر  والللسطين .
الدر ي   ىنو مطر ف  لقا  مع هناة الميادين اللحا يح ف  برنامس حديث الوطن بصت  مسدا  التمدي   ولحاك

حاةح ال لب الللسدطين  فد  ملرفدح الحقدا ق عدن المتدآمرين علد  هحديت  والمتداةرين  ىل ابو مازن استةاب 
للحدد ط علدد  الددر ي  ال ددهيد ياسدددر عرفددات ان محمددد دحدد ن مدددتهض  ىسدددرا يلبهددا  وعلدد  الدد ين اسددتتدمتهض 

مددنامرة ص صيددح  لفظددعسددتتدمهض فدد  القحددا   وهددو مطلددوب لللدالددح وت لمدداضبةددرا ض هتددل وتددآمر وفسدداد ومللاتدد  
وهدال  باسدتتداض دحد ن لحدرب صوابدت ال دلب الللسدطين . ىسدرا يلاألح ع ت ترل فيهدا حمدا  الد  ةاندب 

نمانحن ف  فتح ال نقتل وال نتصارع  مطر  نطهر صدلوفنا مدن التبليدح لا دتاح والمتةنحدين والمةدرمين  وا 
ما   دباب فلسدطين والتدداع ولسداليب اسدتتداض النلدو  ومواهدع واللاسدين  كا لا لسداليب التحدليل والمتداةرة بدد

ورافحدا اعتبدارهض هدادة فد   ولتباعد المسنوليح الت  استتدمها دح ن وةماعت   مقل  من هيمدح وحةدض دحد ن 
الحركددح  فقددال  وال يوةددد فدد  فددتح ها ددد لو مناحددل يلمددل تادمددا ألميددر وكا ددلا عددن اسددتتداض دحدد ن الكدد ب 

 وتسويق المواهك.ك سلوب للتحليل 
 15/3/4114، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 : السلطة تتحمل مسؤولية الدماء التي سقطت نتيجة التنسيضحماس .11

حمددل هيدداد  فدد  حركددح حمددا  السددلطح الللسددطينيح ولةهزتهددا األمنيددح  المسددنوليح عددن دمددا  ال ددهدا    ةنددين
 ال ين هحوا ةرا  سياسح التنسيق األمن  مع االحت ل.

القيدداد  فدد  الحركددح نزيدد  لبددو عددون تلليقددا  علدد  اتهدداض دحدد ن مددن هبددل ر ددي  السددلطح بالم دداركح فدد   وهددال
عمليددات اغتيددال لقددادة مددن المقاومددح  ىّن وحمددا  تدددرل مندد  البدايددح مددده وعمددق التنسدديق األمندد  بددين لةهددزة 

 السلطح واالحت ل الصهيون   ولنها ح رت من تطورت  من  زمن بليدو.
 عون تصريحات عبا  ت كيدا  واعترافا  بالمده ال   وصل الي  التنسيق األمن  بين الةانبين.واعتبر لبو 

واسدتهةن صدمت حركددح فدتح طددوال اللتدرة الماحدديح عدن لعمدال دحدد ن  وعدن ةرا مدد  بحدق لبنددا   دلب  طيلددح 
ا  حدين كددان السدنوات الماحديح  مدد كرا  بد ن فددتح هد  التدد  دعمدت دحد ن وسدداندت  واعتبرتد  بطدد   مدن لبطالهدد

  وهددو فدد  حينهددا كددان يتقلددد منصددب مست ددار األمددن 1007ها دددا  ومتصدددرا  ل نلدد ت األمندد  فدد  غددزة عدداض 
وهددددال لبددددو عددددون ىّن السددددلطح الللسددددطينيح ممصلددددح بر يسددددها وهادتهددددا يتحملددددون دمددددا   ددددهدا  ال ددددلب  القددددوم .

ح االحدت ل وكدان للتنسديق الللسطين  ممن سقطوا وكدانوا حدحيح لددح ن ورةالد   ووكدل  دهيد سدقط برصدا
 األمن  ورةاالت  يد ف  تسهيل اغتيال و.

 14/3/4114، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 اتفاض مع حماس على التزام التهدئةيعود إلى مخيم الشاطئ:  أبو بكر األنصاري .14
 ث بلددد سددنوات طويلددح مددن الم حقددح واالتتلددا   تلددّرع ت لهددا لددص  محمددد يددون  -)غددزة(  ال دداط متدديض 

محاوالت اغتيال اسرا يليح  واعتُقل لمدة ص صح لعواض ف  سةون وحما و  عاد لبدو بكدر األنصدار   لحدد لبدرز 
  ولتد  يمدار  عملد  والةهداد و وفدق ال داط هادة الةماعات السدلليح الةهاديدح فد  غدزة  ىلد  بيتد  فد  متديض 
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مهاةمددح المنسسددات المحليددح مددن مقددا   القواعددد التدد  وحددلتها حركددح وحمددا و  التددزاض بالتهد ددح  والتوهددك عددن
 ومراكز وصالونات وغيرها.

ويقول لبو بكر ال   تول  هيادة مةموعح وةهاديحو تستلهض فكر والقاعدةو بلد اغتيال ها د المةموعح لبو الوليد 
  ىن الةماعات والةهاديحو التم  ف  غزة توّصلت هبدل 1051ت رين األول )اكتوبر( عاض  54المقدس  ف  

عداض ىلد  اتلداق مدع حركدح وحمدا و علد  االلتدزاض بالتهد دح وعددض المد  بالمنسسدات المحليدح. ويحديك   حوال
لبددو بكددر  ووافقنددا علدد  التهد ددح مددن منطلددق  ددرع   حيددث نلتددزض بمددا يصددب فدد  مصددلحح لهلنددا فدد  فلسددطين  

ويقحدد   تددردو. ويدددفع عددنهض اللدددوان واأل ه... لكددن ى ا انتهددل اللدددو التهد ددح  فمددن حددق كددل المةموعددات لن
ال ق الصان  ف  التلاهض مع وحمدا و بد ن تقدوض الحكومدح بدد ورد الملاسددو  علد  لن تتدول  الةماعدات تقدديض مدا 
لدددديها مدددن مللومدددات ىلددد  الحكومدددح عدددن ليدددح وملاسددددو مصدددل تلددداط  التمدددور لو المتددددرات وم ددداهدة األفددد ض 

 اإلباحيح.
صور وسبلح  هدا و من لعحا  المةموعح  لحدهض سدقط  ويقول لبو بكر من غرفت  الص يرة الت  يلّلق فيها

مس لتان مترابطتان  وعندما تتدول  الحكومدح در  الملاسدد فلنندا  األعدا ف  سوريح  وص ح المةتمع ومحاربح 
 نكّك ليدينا عنهاو.

ة وتنكد حركح وحما و  من ةهتها  لنها توصلت ىل  تلاهمات  لويح مع الةماعات السلليح الةهاديح ف  غز 
تقحدد  بددااللتزاض بددالتوافق الددوطن  وعدددض لتددد  القددانون فدد  اليددد. وهددال مسدددنول فدد  الحركددح ىنهددا تلاملددت مدددع 
لنصددار السددلليح والةهاديددحو فدد  غددزة ب سددلوب الحددوار  واتتددا  اةددرا ات هانونيددح بحددق مددن يصددر علدد  متاللددح 

للددزل ل ددهور طويلددح فدد  ويقددول لبددو بكددر ىندد  تلددرع لتلدد يب هددا  فدد  سددةون وحمددا و تمصّددل فدد  وا القددانون.
 ال تا و. لصنا زنزانح انلراديح ص يرة  ال بح  الحرب المبرح  ورش الما  البارد 

وعندما ُيس ل هل سيرد علد  هد   الممارسدات يومدا  مدا  يةيدب  ونت هد  عندد هللاو. وكدان لبدو بكدر عحدوا  فد  
وحمدا و  لكندد  انسدحب منهددا مددع الوحددات التاصددح فد  وكتا ددب عدز الدددين القسداضو  الةندداح اللسدكر  لحركددح 

احتةاةدا  علد  م داركح وحمدا و فد  االنتتابدات وت دكيلها الحكومدح. وهدو  1003عدد مدن لنصدار  فد  اللداض 
يوحح  وهررت مع مقاتلين آترين االنسحاب بلد لن هررت حما  الم اركح ف  االنتتابات ألننا تربينا عل  

الرنتيسدد  وابددراهيض المقادمددح وغيددرهض بدد ن هدد   الحكومددات  زوعبددد اللزيددليددد   دديوخ الحركددح مصددل لحمددد ياسددين 
نهدداظالمددح  ولن االنتتابددات حددراض  ددرعا    ليسددت وسدديلح لت ييددر المةتملدداتو. ويحدديك  ونحددن تربينددا علدد   وا 

المنهس الةهاد   كنا مةاهدين وان ر  فينا حب الةهاد  ورفحنا اسلوب حما  الةديدد القدا ض علد  الددتول 
 ف  الحكومحو.

ل ف  غزة عدة مةموعات ةهاديح تستلهض فكر والقاعددةو مصدل  التوحيدد والةهداد  ةديش اإلسد ض  لنصدار وتلم
بيدددت المقدددد   لنصدددار السدددّنح  األمدددح  مةلددد   دددوره المةاهددددين  لكنددداك بيدددت المقدددد . لكدددن ةميدددع هددد   

 عل  ت كيل ةسض تنسيق  بينها. 1051المةموعات اتلقت ف  لواتر اللاض 
مهض ىل  حركح والةهاد اإلس م و وه  حركح مةاهددة لكنهدا تدارج الحكومدح  يدرد لبدو وعن سبب عدض انحما

بكددر هددا     ولددض نددر لن هنددال صدددها  فدد  نيددح تحريددر لرحددنا. هنددال مددن يريددد االنتتابددات )حمددا ( وهنددال مددن 
 مةدال هدو ال داق المتلدب  وال واألحسدن(و. ويتابع  ونحن نبحث عن األحسن  اإلس م يوال  ىيران )الةهاد 

 للحل الوسطو.
حددود  ىزالدحوعن هدفهض ال   يسلون ىلي   يقول لبو بكر  وىهامح  رع هللا عل  األرع وتحرير لرحدنا. نريدد 

 توحيد المنطقح تحت  رع هللاو. ىعادةسايك  بيكو  
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د ع رة ل تاح من غزة ف  سوريح. ويقول لبو بكر ىن عدد لنصار السلليح الةهاديح ف  غزة زا حوال وهتل 
 بصددورة كبيددرة فدد  اللددامين األتيددرين. ويلددزو  لددل الدد  الرغبددح فدد  اسددتلهاض تةربددح الةماعددات الةهاديددح هنددال.
وف  وهت التهد دح يلمدل لعحدا  السدلليح الةهاديدح فد  غدزة علد  ص صدح مسدتويات  التسدليح واإلعدداد  ومراهبدح 

 األةانب  ومراهبح مناطق واللسوقو المحتملح.
نهدددض يراهبدددون ةميدددع األةاندددب المقيمدددين فددد  غدددزة  ويراهبدددون األعحدددا ض آالك ويوحدددح لبدددو بكدددر ىن لدددديه   وا 

د لبدو بكدر بقاعددة  دالم دبوهح وفدق رليهدض  ويقددمون تقدارير الد  الحكومدح التتدا  هدرار ب د نها. ويستر  األماكن
كدر وحلها اإلماض لبو حنيلدح وةدا  فيهدا  وفد  غيداب حكدض ال دريلح يصدبح األمدر بدالملروك والنهد  عدن المن

فريحددح علدد  كددل مسددلضو. ويحدديك  والقاعدددة هنددا هدد  الحددديث النبددو  ال ددريك القا ددل  مددن رله مددنكض منكددرا  
 و.اإليمانفلي ّير  بيد   فلن لض يستطع بلسان   وان لض يستطع فبقبل  وهو لحلك 

مدن وُس ل لبو بكر عن هحيح تطك ومقتل المتحامن اإليطال  فكتور ارغون  ف  غزة  ف ةاب  وتض تطلد  
بينهض األخ لبدو الوليدد المقدسد  الد   اغتيدل علد  دراةتد  عداض  10لةل مبادلت  ب سره عند الحكومح  عددهض 

و. وهددال ىن المةموعددح التاطلددح هددررت هتلدد  بلددد لن صبددت لهددا اندد  ومددار  اللاح ددح فدد  نسددا  المسددلمين 1051
 والتةس و.

 15/3/4114، الحياة، لندن
 

 مفاوضات سرية مع الملك حسين إلجراءرتدي مالبس تنكرية أ كنت: بيريز .13
  اليوض الةملح  من ت ل ن ر صور عل  موهع )فيسبول( زك ك الر ي  االسرا يل   ملون بيري  القد 

 ان  تنكر اواسط السبلينات ل ف ت من رهابح حر  الحدود والتوة  ال  االردن الةرا  ملاوحات سريح.
ليكض وكتب عل  صلحت  ف  )فيسبول( ان وعيد المس اتر )بوريض( لي  المناسبح الوحيدة الت  نتنكر فيها. وا 

الصياب التنكريح الت  كنت البسها اواسط السبلينات .. عندما كنت اتوة  للقا  اللاهل االردن  الملل حسين 
 هبل توهيع اتلاهات الس ضو.

15/3/4114القدس، القدس،   
 

 الدولة خطأ "يهودية"و على على كيري بعد اعتباره اصرار نتنياه إسرائيليةحملة  .14
القد  د القد  اللرب    نت مصادر سياسيح ىسرا يليح  الةملح  حملح عل  اإلدارة األمريكيح  بلد 

ىصرار ىسرا يل عل  مطلب وتصريحات هالت ىنها لوزير التارةيح األمريك   ةون كير   اعتبر فيها لن 
  .واعتراك الللسطينيين بلسرا يل دولح يهوديح كان تط 

اإلدارة األمريكيح تلتبر ممارسح وونقلت اإل اعح اإلسرا يليح اللامح عن مصادر سياسيح )لض تسمها( هولها  ىن 
الح وط عل  ىسرا يل ك  تتنازل عن المطلب باالعتراك بيهوديح دولح ىسرا يل  لمرا  لسهل من مواةهح 

 .والللسطينيين
اك فلسطين  بيهوديح الدولح عل  وصيقح المبادئ الت  مقررا  لن ُيدرج اعتر  كانووهالت المصادر نلسها  

يبلورها وزير التارةيح األمريك  ةون كير   ولكن وا نطن باتت تلهض لن الر ي  محمود عبا  مستلد 
 .ولنسك الملاوحات عل  ه   التلليح  ول لل هررت ممارسح الح وط عل  ىسرا يل

  عن كير  هول  لماض لةنح التارةيح ف  لم امح  نقلت  وكانت وسا ل ىع ض ىسرا يليح  بينها اإل اعح الل
لعتقد لن  كان من والكون ر  األمريك  ب  ن مطلب ىسرا يل للللسطينيين االعتراك بلسرا يل دولح يهوديح  
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التط  لن يقوض بلع النا  بلصارة ه ا األمر مرارا  وتكرارا  كمقرر حاسض لموهلهض  تةا  ىمكانيح هياض دولح 
 .ووالس ض

15/3/4114، القدس العربي، لندن  
 

 واألمنية االقتصاديةاألعباء  بسبب انهيار األردنتخشى من  "إسرائيل: "هآرتس .15
ف  صحيلح )هآرت ( اللبريح  لمير لرون   االستراتيةيحالناصرة د زهير لندراو   ك ك محلل ال نون 

لبيب  عن تتوك وتوة  حقيق  الةملح  ك ك النقاب  نق   عن مصادر لمنيح رفيلح المستوه ف  تل 
لده صناع القرار ف  الدولح اللبريح  من المستويين السياس  واألمن   من ىمكانيح انهيار نظاض الملل 

واألمنيح الت  سببها لاردن تدفق ال ة ين السوريين ىل   االهتصاديحاألردن   عبد هللا الصان   بسبب األعبا  
يك  عل  ه ا التطر تمصل ف  ىرسال عدد كبير من الةنود  يقدر وبين آرون لن الرد األمر  المملكح.

با الك للحلاظ عل  المملكح الها ميح وحدودها  م دد ا عل  لن الدعض األمريك  حرر الةيش اإلسرا يل  
عام ا  ل  ت ل لحداث ما يطلق علي   44التتا  ىةرا ات عمليح  كالت  هامت بها هبل  االستلدادمن 

(  ولكن المصادر عينها  لكدت للصحيلح عل  لن وحع األردن غير المستقر يحتض عل  )ليلول األسود
مع الةي ين األمريك  واألردن  عل  حد  االستراتيةيحرفع درةح التنسيق ف  ه   القحيح  االحت لةيش 
 سوا .

ا  اللراق وهالت المصادر عينها ىن التوك ف  تل لبيب من انهيار األردن هو تبلات  لل  وسيطرة سوري
 االستراتية والمملكح اللربيح السلوديح عل  لةزا  من المملكح المنهارة  األمر ال   سيحول الوحع 

 اإلسرا يل  ىل  لصلب بكصير مم ا هو علي  اليوض.
ونقل عن المصادر عينها لن هتل القاح  األردن  من لصول فلسطينيح ت ل األسبوع الةار  عل  ملبر 

ن يتكرر ف   كل صان عندما سيسيطر الللسطينيون عل  الملبر  وحسب ه ا السيناريو  اللنب  من الممكن ل
فلن  من غير المستبلد بتات ا لن تلصك باألردن مظاهرات واحتةاةات كما ةره ف  مصر  األمر ال   
سيند  ف  نهايح المطاك لسيطرة هوه ىس ميح مت ددة عل  الحكض ف  المملكح  وه   القوه ه  بطبيلح 
الحال ملاديح إلسرا يل  ولمنع تحول ه ا السيناريو ىل  واهع  تسا ل المحلل  هل سيقوض الةيش األردن  

 بت ةيع من ىسرا يل والواليات المتحدة األمريكيح بالتدتل عسكري ا؟
15/3/4114، القدس العربي، لندن  

 
 ضد االحتالل "ة شعبيةحرك"شابًا إسرائيليًا من رافضي الخدمة العسكرية يطمحون إلى  55: هآرتس .16

تن    5637للمرة التامسح ف  تاريل االحت ل اإلسرا يل  لاراح  الللسطينيح عاض   لسلد تلحم  -الناصرة 
حركح  بابيح ترفع التدمح اللسكريح ف  األراح  المحتلح وتدعو ىل  ىنها  االحت ل  لكن السنال 

قاتها الت  لض تلّمر طوي   ةرا  عدض انحماض عدد المطروح هل ينول مصير الحركح الةديدة ىل  مصير ساب
 كاك من ال بان للكرتها؟

 ابح و ابا  لعلنوا رفحهض التدمح  15تحض ف  الوهت الراهن  الت -الةديد ه   المرة لن الحركح الةديدة 
عبر  بكات التواصل االةتماع  حيث ن ر ال بان وال ابات رسالتهض األول  ودعوا  انطلقت-اللسكريح 

ل  رفحها  55-53فيها لترابهض لبنا   لملارحتنا وعاما  ىل  ىعادة النظر ف  ملن  التدمح اللسكريح وا 
. لما الةديد الصان  فيكمن ف  لن لصحاب المبادرة واحت ل األراح  الللسطينيح عل  يد الةيش اإلسرا يل 
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فع فكرة التةند ب كل عاض ال يطلنون ف  لت هيح التدمح اللسكريح ف  منطقح محتلح فحسب ىنما ف  ر 
 ويصيرون تسانالت حول هَيض الةيش.

يحظون بلر اد ودعض رافحين هدام   والرافحين الةددولم  ىل  لن  وهآرت ووي ير تقرير ن رت  صحيلح 
اليساريح الت  ترصد ممارسات االحت ل وتوّة  التماسات و كاوه كصيرة ىل  المحكمح  ويش دينوومنظمح 

يا حد بلع الممارسات. ويحيك التقرير لن  فح   عن ملارحح ال باب الرافحين التدمح اإلسرا يليح اللل
ال وفينيح واللسكريح ف  لرع محتلح فلنهض يوةهون ادعا ات  ديدة اللهةح للةيش عل  تلليح ما يصلون  بد 

 .واالحت ل اللسكريح السا دة واألحرار االةتماعيح االهتصاديح الت  تلحق بالمةتمع اإلسرا يل  ةرا 
لن يصبحوا حركح  لبيح عل  غرار ما حصل ف  الواليات  وهآرت وويتمن  المبادرون ال ين تحدصت ىليهض 

 المتحدة هبل نصك هرن حد الحرب ف  فيتناض.
15/3/4114، الحياة، لندن  

 
 من األراضي الفلسطينية إلى الخارج المغادرين: ارتفاع عدد اليهود معطيات .17

 كرت ملطيات ىحصا يح  لن ارتلاعا  ملحوظا  طرل من  بدايح اللاض الةار  عل  عدد   الناصرة )فلسطين(
وهال تقرير صادر عن دا رة اإلحصا  المركزيح  اليهود المهاةرين ىل  تارج األراح  الللسطينيح المحتلح.

ع رة ف  الما ح  اإلسرا يليح  ىن لعداد المهاةرين من الدولح اللبريح ارتلع من  بدايح اللاض الةار  بنسبح
للك يهود  سافروا ىل  التارج ومكصوا هنال ت ل  هر   115مقارنح مع اللاض الماح   حيث بلغ عددهض 

للك يهود  هاةروا ت ل اللترة  اتها من عاض  474كانون صان  و باط )يناير وفبراير( الماحيين  مقابل 
1053.  

(  فقد 3|54للبريح ف  عددها الصادر اليوض الةملح )سرا يل هيوض/ ااوبحسب التقرير ال   ن رت  صحيلح 
مليون يهود  مقابل  1توّهلت دا رة اإلحصا  المركزيح لن يبلغ عدد المهاةرين مع نهايح اللاض الةار  نحو 

  .1051مليون مسافر ت ل عاض  4.3مليون مسافر ت ل اللاض الماح  و 4.6
 1054ىل  األراح  الللسطينيح المحتلح من  بدايح عاض  وف  سياق مّتصل  سةل لعداد اليهود المستةلبين

ف  الما ح عن اللترة  اتها من اللاض الماح   حيث سّةل  هر كانون صان  )يناير(  3.7ارتلاعا  بنسبح 
يهوديا  تض استقدامهض ت ل  5545يهوديا  ل ستيطان ف  فلسطين المحتلح مقابل  5155الماح  استقداض 

 ض الماح .ال هر  ات  من اللا
14/3/4114، قدس برس  

 
 

 أشهر عشرةأدنى مستوى في  إلىفبراير /يهبط في شباط  "إسرائيل"التضخم في  .15
بالم ح وهو لدن  مستوه ل  ف   5.1 ىل تراةع الملدل السنو  للتحتض ف  اسرا يل ف  فبراير  باط   القد 

 ن التلع ف  اسلار اللا دة.ل هر مما هد يبق  الح وط عل  البنل المركز  إلةرا  المزيد م 50
 0.1يوض الةملح لن من ر اسلار المستهلكين انتلع  لإلحصا اتولظهرت بيانات من المكتب المركز  

بالم ح  0.3بالم ح ف  فبراير عن ال هر السابق مواص  التراةع لرابع  هر عل  التوال . وكان المن ر هبط 
 ف  يناير كانون الصان .
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وهو -بالم ح  0.71 ىل نقديح ببنل اسرا يل )البنل المركز ( سلر اللا دة القياس  وتلحت لةنح السياسح ال
 فبراير  باط. 14ف   ملاة بالم ح ف  هرار  5.00 من-1006لدن  مستوه ل  من  نوفمبر ت رين الصان  

 .1054بالم ح لللاض الصان  عل  التوال  ف   3.3ومن المتوهع ان يحقق اهتصاد اسرا يل نموا هدر  
14/3/4114، وكالة رويترز لألنباء  

 
 

 من دخول المسجد األقصى لتأدية صالة الجمعة آالف المصلين يمنعاالحتالل  .19
لن آالك  54/3/1054للوهددددك والتددددراث فدددد  بيددددان لهددددا بلددددد ظهددددر اليددددوض الةملددددح  األهصدددد لفددددادت منسسددددح 

القديمح بالقد  المحتلح  وآتدرين المصلين لدوا ص ة الةملح  هبالح لبواب المسةد األهص   وف  لزهح البلدة 
  وكاندت األهصد لدوا الص ة عند مداتل القدد  القديمدح  فيمدا صدلت لعدداد محددودة الةملدح داتدل المسدةد 

عامدا مدن  40بمندع مدن هدض دون الدد  اإلسدرا يل  ب  تاليح  ةدا   لدل بلدد لن هداض االحدت ل  األهص ساحات 
والمددداتل  األهصدد  لبددوابونصددب الحددواةز المتلددددة عنددد لت ديددح صدد ة الةملددح   األهصدد  دتددول المسددةد 

 .ىلي الواصلح 
14/3/4114، أم الفحم، للوقف والتراث األقصىمؤسسة   

 
 دونم من أراضي قرية حارس 111من  أكبرمصادرة ب يشرع االحتاللالضفة:  .41

طات سدددل لنالمةلددد  المحلددد  فددد  هريدددح حدددار  بمحافظدددح سدددلليت فددد  بيدددان لددد  يدددوض الةملدددح     لكددددسدددلليت
دونض من لراح  القريح لصالح توسيع مستوطنح )رفافا( المقامح عل   500من  لكصراالحت ل تلتزض مصادرة 

ما يسم  بد واإلدارة المدنيح اإلسرا يليحو سلمت  المتطط الهيكل  الةديد  لنالمةل  المحل   ولوحح .لراحيها
دوندددض مدددن لراحددد   500حدددوال  ادرة للقريدددح  حيدددث يظهدددر مدددن تددد ل هددد ا المتطدددط لن االحدددت ل يلتدددزض مصددد

مصدادرتها تقدع فد  الناحيدح ال دماليح ال ربيدح مدن القريدح   االحدت لول ار ال  ان األراح  الت  يندو   القريح.
وه   ات المنطقح التد  اهيمدت عليهدا مسدتوطنح )رفافدا(  مدا يلدزز االعتقداد ان هد   التطدوة تسدتهدك توسديع 

 اطنين.ه   المستوطنح عل  حساب اراح  المو 
15/3/4114القدس، القدس،   

 
 في رفح الغارات الجوية تجاه أهداف متفرقة يجدداالحتالل  .41

اسددت نلت الطددا رات الحربيددح اإلسددرا يليح غارتهددا تةددا  لهددداك ومواهددع متلرهددح فدد  محافظددح رفددح  محمددد الةمددل 
 فةر لم   تزامنا مع تحلق مكصك للطا رات بمتتلك لنواعها.

ة فلن الطا رات لطلقت صاروتين كبيرين تةا  موهع والتكنحو  التابع لدوكتا ب القسداضو  ووفقا للمصادر المتلدد
الةنداح اللسددكريح لحركددح وحمددا و   ددرق رفددح  مددا تسددبب فدد  وهددوع لحددرار ماديددح بال ددح فدد  الموهددع  دون لن 

 يسلر  لل عن وهوع ىصابات ف  األرواح.
ينددح  وعلدد  وةدد  التحديددد موهددع تدددريب تددال ولبددو عقددب  لددل  ددنت الطددا رات غددارة صانيددح اسددتهدفت غددرب المد

  عطاياو تابع وأللويح الناصر ص ح الدينو  الةناح اللسكريح للةان المقاومح ال لبيح.
15/4/4114األيام، رام هللا،   
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 في الضفة خالل قمع االحتالل للمسيرات األسبوعية العشراتإصابة  .44
بالرصدددداح الحدددد   األةانددددبالمددددواطنين والمتحددددامنين    الل ددددرات مددددنلمدددد   لصدددديب مندددددوبو واألياضو ووفدددداو 

األسددبوعيح المنددددة باالسددتيطان ومصددادرة  للمسدديراتوالمطدداط  وبحدداالت اتتندداق ةددرا  همددع هددوات االحددت ل 
 .الحلحاألراح  الت  ةرت ف  عدة مناطق من 

هريدح   ح النب  صالحهريح بللين  غرب مدينح راض هللا  هري   ف  بلدة بيت لمر  مال التليلوترةت المسيرات
هريح بيتين   مال مدينح البيرة  هريت  الليزريح ولبو دي    رق القد   هريح كلر هدوض  بمحافظدح   الملصرة
 وهريح بللين الت   هدت ع رات االصابات. هلقيليح 

15/4/4114األيام، رام هللا،   
 

 بحر غزةن في ومصرية تستهدف الصيادي إسرائيليةزوارض  ":الفلسطينيالمركز " .43
( الندددار صددددوب هددددوارب 3-51لطلقددددت الدددزوارق الحربيددددح الصدددهيونيح والمصددددريح صددددباح اليدددوض السددددبت )  غدددزة

 الصيادين الللسطينيين المبحرة هرب الحدود البحريح الللسطينيح المصريح.
  فتحدت نيرانهدا صدوب هدوارب الصديادين ب دكل ملداة  ولتره مصدريحوهال  هود عيان ىن زوارق االحت ل 

يدد كر لن    والحقددت القدوارب حتدد  ابتلدددت عدن المنطقددح  م ددير ا ىلد  لندد  لدض يبلددغ عددن وهدوع ىصددابات.ومكصدك
البحريح المصريح منلت الصيادين الللسطينيين ُمن  نهايح يونيو الماح  بلد عزل الر ي  محمد مرس   مدن 

 .الصيد بمياهها  وح رت كل من يقترب لو يحاول الدتول لحدودها باالعتقال
15/3/4114، الفلسطيني لإلعالم المركز  

 
 زيتون جنوب الخليلالر اشجأ عشراتمستوطنون يقتلعون  .44

(  علد  هطددع ع درات ل دةار الزيتددون مدن لراع  زراعيددح 3|54لهددض مسددتوطنون يهدود  يدوض الةملددح )  التليدل
 فلسطينيح ف  بلدة يطا هحا  التليل ةنوب الحلح ال ربيح المحتلح.

للةندددح ال دددلبيح لمقاومدددح االسدددتيطانو فددد  يطدددا  فددد  حدددديث لددددوهد  بدددر و  لن و كدددر راتدددب الةبدددور منسدددق وا
مةموعح من مستوطن  وسوسياو اليهوديح المقامدح علد  لراحد  البلددة  لهددمت اليدوض علد  هطدع واهدت ع لكصدر 
من لربلين  ةرة زيتون من لرع  زراعيح مملوكح للمواطن يوسدك  دتات ول دقا   فد  منطقدح لغزيدو  ةندوب 

 . رق يطا
14/3/4114، قدس برس  

 
 

 ومقاطعتها "إسرائيل"تطالب برحيل  في نابلس فلسطينيون يعلقون لوحات .45
ةنددوب المدينددح   30نصددب نا ددطون مددن المقاومددح ال ددلبيح فدد  نددابل   لوحددات علدد  ةوانددب  ددارع   نددابل 

 تطالب ىسرا يل بالرحيل من فلسطين  ومقاطلتها.
   يسدددتتدم  مسدددتوطنو مسدددتوطنح يتسدددهار ةندددوب ندددابل     الددد30ونةدددح النا دددطون بالوصدددول ىلددد  ال دددارع 

وعلقوا الفتدات تددعو لمقاطلدح االحدت ل علد  ال دارع الر يسد   كمدا وهداموا بوحدع الفتدات كتدب عليهدا وحدان 
الوهددت كدد  ترحلددوا مددن ارحددنا  بددال تين اللبريددح واإلنةليزيددح فدد  الموهددك التدداح بالمسددتوطنين علدد  ملددرق 

 المستوطنح.
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15/3/4114القدس، القدس،   
 

 األقصىبالمسجد دوليا لحرمانه الصالة  "إسرائيل"مبادرة لمقاضاة  يطلضمقدسي  .46
عامدا(  لمد  مبدادرة  تصديح لتةميدع تواهيدع  35لطلق المواطن المقدسد  عميدد بدرهض )  وفا -القد  المحتلح

هصددد  المبدددارل المدددواطنين الللسدددطينيين لمقاحددداة ىسدددرا يل دوليدددا بسدددبب منلهدددا صددد ة المدددواطنين بالمسدددةد األ
 وتحديد لعمار من يسمح بدتولهض الي .

و كددر لن وفكددرة الحملددح ةددا ت بلددد لن منلتدد   ددرطح االحددت ل بالقددد  مددن الدددتول للمسددةد األهصدد  برفقددح 
ابنتي  اللتين لض تتةاوز لعمارهن ستح لعواض  مدا دفلد  للبحدث عدن مددتل هدانون  مدن تد ل است دارة محدامين 

 اللبادةو.حول حقوق االنسان وحريح 
15/3/4114الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 4114 سنةُمصابين في غزة منذ بداية  111شهيًدا و 15بغزة:  الصحةوزارة  .47

عددد المدواطنين الد   ارتقدوا فد  هطداع غدزة بلدغ مند  بدايدح   هالدت وزارة الصدحح ب دزة  لن نبيل سدنونو  - غزة
 550 دددهيد ا ىحدددافح ىلددد   55وتددد ل مهمدددات ةهاديدددح  اللددداض الحدددال  نتيةدددح تصدددليد االحدددت ل اإلسدددرا يل  

 ُمصاب ا ت ل التصليد اللسكر  اإلسرا يل  األتير. 51ُمصابين  منهض سبلح  هدا  و
وزارة د.ل درك القددرة  عدن هلدق وزارتد  البدالغ ىزا  ممارسدات االحدت ل التصدليديح حدد الدولعرب النداطق باسدض 

المنطقح ويدفلها ىل  مواةهح ةديدة تند  بحر ا وةوًّا مما يهدد االستقرار المدنيين الُلّزل ف  هطاع غزة  برًّا وب
 صلوك المواطنين.بىل  مزيد من ال هدا  والةرح  

وهددددال القدددددرة فدددد  تصددددريحات تاصددددح بدددددوفلسطين لون اليددددنو و ىن  لددددل يدددد ت  فدددد  ظددددل الحصددددار اإلسددددرا يل  
مرار ىغد ق ملبدر رفددح البدر  لل دهر التاسددع الملدروع علد  غدزة لللدداض الصدامن علد  التددوال   ىحدافح ىلد  اسددت

 عل  التوال   مما يهدد منظومح الحياة اليوميح للمواطنين السيما التدمات األساسيح اإلنسانيح والصحيحو.
14/3/4114، فلسطين أون الين  

 
 فتح والمصالحة معه إلى بإعادتهالسيسي يتبنى دحالن ويطالب عباس  ":اليوم "رأي .45

الل هدددات المصدددريح مدددع الدددر ي  الللسدددطين   لن واليدددوض ورل مصدددريح وصيقدددح االطددد ع لدددد كدددرت مصدددادر   لنددددن
 .األسبقالوها    األمنمع تصم  محمد دح ن مسنول  األتيرت ك  لرحيحمحمود عبا  متوترة عل  

مددع الم ددير عبددد اللتدداح السيسدد  تحدددث عددن  األتيددرلقا دد   ولصنددا الددر ي  عبددا    لنوهالددت هدد   المصددادر 
من المصالحح الللسطينيح  وعلينا  دعنافبادر الم ير السيس  بالقول و ىحيانهاالمصالحح الللسطينيح وحرورة 

الت فددات داتددل الحركددح  وتصوصددا مددع دحدد ن  فددرد  ىلدد  ى ددارةنتحدددث عددن المصددالحح واللتحاويددحو فدد   لن
 و!ليست بتيرفقال الم ير السيس  وال فتح .. بتيرالر ي  عبا  بقول  وفتحو 

حركدح وفدتحو  ىلد السديد دحد ن  ىعدادةالدر ي  عبدا  بحدرورة  ىلد رسدالح  ىيصدالوكدان الم دير السيسد  يريدد 
ل ا   هرارات طرد  منها. وا 

لقا دد  مددع  لصنددا نبيددل  ددلث هددال  د. لنغحددب مصددر علدد  حركددح وفددتحو  لسددبابمددن  لناليددوضو  رل وعلمددت و
ما ةره ف  مصر هو انق ب عسكر    لنهطاع غزة هبل  هر  ىل زيارت   لصنا كح حما  مسنولين ف  حر 
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 دددلث علددد  ها مدددح  د.وحدددلت  لنهددداالقيدددادة المصدددريح التددد  يتدددردد  ىلددد وان تقريدددرا بهددد ا التصدددوح وصدددل 
 يكون  كر  لل. لنالممنوعين من دتول القاهرة  ولكن الدكتور  لث نل  نليا هاطلا 

15/3/4114رأي اليوم، لندن،   
 

 سيناءفي  في دفن النفايات النووية الصهيونية متورطانجمال مبارك وطنطاوي ": الشعب" .49
 طنطددداو للملارحدددح المصدددريح الوطنيدددح عدددن تدددورط الم دددير محمدددد حسدددين  السياسددد ك دددلت تقدددارير للمةلددد  

ح السدابق وهيادات عسكريح وسياسيح والر ي  المتلوع محمد حسدن  مبدارل ونةلد  ةمدال مبدارل ووزيدر الزراعد
بصدحرا  سدينا   اإلسدرا يل الم دلح ونلايدات ملاعدل ديموندح  اإلسدرا يليحدفدن النلايدات النوويدح  فد اباظدح  لمدين

 وزارة الدفاع المصريح. طنطاو تول   ىبانومناطق صحراويح مصريح 
رب اللالميدح الحد ىبدانبالصحرا  ال ربيدح المصدريح  األل اضبلتح ملك دفن ملد التقرير     وطالب زيدان القنا 

ةبارالصانيح   وللمانيداايطاليدا  رلسهامن الصحرا  ال ربيح وعل   األل اض ىزالحالدول ال ربيح عل  تحمل نلقات  وا 
داعيدا لتقدديض المتدورطين بارتكداب تلدل الةدرا ض للةنايدات الدوليدح  األل داضتلدل  ىزالدح لوبتلويحات ماليدح  نطالب 
رسال سدينا  للك دك عدن تلدل النلايدات  ىل الوكالح الدوليح للطاهح ال ريح ب اإل لاعاتفريق من وحدة هيا   وا 

 المصر .تلتبر ةريمح حرب حد ال لب  الت التطيرة 
14/3/4114الشعب، مصر،   

 
 لليوم البالث على التواليالسلطات المصرية تواصل إغالض معبر رفح  .31

د  مع هطاع غزة ف  االتةاهين واصلت السلطات المصريح لم   ىغ ق ملبر رفح البر  الحدو   )وكاالت(
لليددوض الصالددث علدد  التددوال  بلددد فتحددح لمدددة ص صددح ليدداض األسددبوع الماحدد   فيمددا ت ددهد حدددود مصددر ال ددرهيح مددع 

وهطدداع غددزة فدد   ددب  ةزيددرة سددينا  حالددح مددن التددوتر عقددب هيدداض طددا رات عسددكريح  45فلسددطين المحتلددح عدداض 
وهدال  القصك الةو  والصداروت  ألهدداك فد  رفدح الللسدطينيح.وىسرا يليحو بالتحليق فوق المنطقح الحدوديح و 

مصدر لمن  مصر  مسنول ومن الطبيل  وف  حاالت اللدوان اإلسدرا يل  علد  غدزة لن يكدون نتيةتد  تدوتر 
 عل  طول الحدود مع مصر ومع غزةو. 

15/3/4114الخليج، الشارقة،   

 
 
 
 
ل احتجاجاتاألردن:  .31  ردًا على اغتيال زعيتر غاء معاهدة السالمتطالب بطرد السفير اإلسرائيلي وا 

ال حب ال لب  ف  األردن تواصل   تامر الصماد   عن عمان من، 15/3/4114، الحياة، لندن  كرت
لم   احتةاةا  عل  هتل القاح  األردن  را د زعيتر برصاح الةيش اإلسرا يل  اإلصنين الماح   وصّدت 

وهالت  غاحبين مقر السلارة اإلسرا يليح غرب اللاصمح عّمان.هوات ال رطح والدرل محاولح اهتحاض  بان 
الماح  كلةرا   الص صا ىن السلارة اإلسرا يليح منحت موظليها ىةازات من  يوض  والحياةومصادر رسميح لد 

 احتراز   ل  بلد يوض واحد عل  مقتل القاح  زعيتر.
ر السلارة  وتحولت المناطق المةاورة مع تدفق لردنيون ىل   وارع ح  الرابيح غرب اللاصمح  حيث مقو 

ساعات الصباح األول  ىل  مربلات لمنيح ُنصبت فيها الحواةز الملدنيح  لمنع وصول المتظاهرين. لكن 
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الم ات تمكنوا من الوصول ىل  ساحات مسةد الكالوت  المطل عل  مقر السلارة  وال   ال يبلد سوه 
ووهلت ا تباكات بين لفراد من الدرل كانوا يحملون الهراوات بحلح لمتار من سكن السلير اإلسرا يل   

 عبد هللاوال از المسيل للدموع وبين  بان حاولوا التقدض مسافح لكبر وتلرحوا ل عتقال  وُعرك منهض 
 7الدهامسح   قيق الةند  األردن  لحمد الدهامسح ال   يقح  حكما  بالسةن مده الحياة ف  األردن لقتل  

هماض  واإلتوان المسلمينوو وهد ت ل االحتةاةات المراهب اللاض لةماعح  .5667ا يليات عاض طالبات ىسر 
سليد  وهيادات حزبيح ىس ميح ويساريح  وهيادات من التةمع ال لب  لإلص ح  وعدد من هادة النقابات 

 المهنيح والل ا ر  ولهارب القاح  زعيتر.
ادات ال عح للموهك الرسم  األردن  حيال مقتل زعيتر. ولحرق وردد المتظاهرون هتافات وّةهوا فيها انتق

المتظاهرون لع ما  ىسرا يليح ولميركيح  وداسوا علما  ىسرا يليا  كبيرا   كما نّظموا ةنازة رمزيح لزعيتر  ال   
وور  الصره ف  نابل   مال الحلح ال ربيح التمي  الماح   ووحلت يافطح عل  نلش ت ب  كتب 

 .و  األردنيين ليست رتيصحدماوعليها 
ورصد سياسيون ومراهبون للوهلات ال لبيح  الت  تكررت ت ل األسبوع لماض مقر السلارة اإلسرا يليح لده 
عمان  ما اعتبرو  تلبيرا   لبيا  عن عدض القناعح بالرد الرسم  ال   ةا  عبر استدعا  القا ض باألعمال 

النسور تقديض ىسرا يل اعت ارا  رسميا   وموافقتها عل  ىةرا   هللاعبد اإلسرا يل  هبل ىع ن ر ي  الوزرا  
 تحقيق م ترل حول مقتل زعيتر.

وتةدد الةدل ف  صلوك سياسيين ونواب ومواطنين عبر مواهع التواصل االةتماع   لم   بلدما ن ر 
وال   اتحح لن  اإلتبار  نصا  ل عت ار اإلسرا يل  ال   وصل ىل  التارةيح األردنيح  وتبرن وموهع 

 الحكومح اإلسرا يليح  ولي  اعت ارا . ولسكوتحمن تلبيرا  عن 
الملايطح وعل  القحاة    عن لمينمحافظاتوالعمان  من  ،15/3/4114، الدستور، عم ان ولحافت

براهيض لبو زينح  وانظم ممصلو الحرال ال لب  وال باب  ف  لوا  المزار الةنوب  ف  محافظح الكرل    لن وا 
م  الةملح طالبت بلص حات سياسيح واهتصاديح ومواةهح المتططات االسرا يليح لسحب لهلح احتةاةيح و 

الوصايح االردنيح عل  المقدسات االس ميح ف  القد  ال ريك واغ ق السلارة االسرا يليح وطرد السلير 
بح ردا عل  مقتل القاح  االسرا يل  من عمان وسحب السلير االردن  من تل ابيب وال ا  ملاهدة واد  عر 

 االردن  زعيتر ومنع استيراد التحار والمواد ال  ا يح من الكيان الصهيون  وعدض التصدير ل .
عل  حرورة طرد السلير االسرا يل   و دد ر ي  حزب الةبهح االردنيح الموحدة ف  الزرها  سلط  تليلات 

االحتةاةيح الت  نظمها الحزب اماض مقر  ف  من عمان وتةميد اتلاهيح واد  عربح  موححا ت ل الوهلح 
  تنديدا بمقتل القاح  االردن  ال هيد را د زعيتر ان طرد السلير حالزرها  الةديدة  عقب ص ة الةمل

 غن  عن . االسرا يل  مطلب محتض وال
ود ت ل تطبح الةملح الةريمح النكرا  من هبل الةن لم وف  عةلون تناول تطبا  المساةد ف  عةلون 

الصهاينح والت  تمصلت بقتل ال هيد الدكتور القاح  را د زعيتر بيد ال در والةبن حيث اكد التطبا  ت ل 
التطبح عل  ما ةا  ف  القرآن الكريض من ان اليهود اصحاب غدر وتيانح وال امان لهض ودليل  لل الةريمح 

 الت  راح ححيتها ال هيد.
ظح ف  وة  المنامرات الت  تحال لها من هبل اليهود واعوانهض  الفتين ودعا التطبا  االمح ال  التوحد واليق 

ف  فلسطين وتدمير البن  التحتيح ومحاولح اتماد ولةض  لا قا ال  ما يةر  من اعتقاالت وحرب وتدمير 
 االصوات الت  تطالب باللدالح والحق وتروج اليهود.
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  لم بيانا  لصدرتةمع ع ا ر الطليلح لن   تمحافظاوالعمان من ، 15/3/4114، الرأي، عم ان ول ارت
كما ونظض حرال مناب وهلح احتةاةيح اماض مسةد الحسينيح  استنكر في  مقتل ال هيد القاح  را د زعيتر.

 الكبير طالب ت لها الم اركون الحكومح باتتا  موهك صارض حيال مقتل القاح .
 

 وفلسطين شعبان وتاريخ مشترك األردنالروابدة:  .34
ان األردن هو لوصق األهطار اللربيح  الروابدة الرنوكهال ر ي  مةل  األعيان الدكتور عبد   بودابست-بترا

ارتباطا بللسطين  فهو األهرب لها من حيث التاريل والحدود والل هات والمصالح والتداتل السكان   ع وة 
 ححاريح واحدة. ىنهما وحدةعل  روابط اللروبح والدين حت  يصح القول 

واحاك الروابدة ف  محاحرة ل  بلنوان )األردن وفلسطين   لبان وتاريل م ترل( للقاها ف  ةاملح التا 
االول ان البلدين عا ا عل  مده التاريل ف  ىطار دولح واحدة  و هدا الدول ال ازيح نلسها   لم الهن اريح 

ير ف  اللادات واللبا  واألغان  واللهةات وامتزةا ف  وحدات اداريح عابرة إلهليميهما  الفتا ال  الت اب  الكب
 والتمازج بين اللا  ت.

وعرع للدور االردن  ف  دعض القحيح الللسطينيح عبر المحطات التاريتيح باعتبار  سردا للحقا ق لمن 
يةهل لو يتةاهل  ولي  تلبيرا عن كرض لو منح  فاإلنسان ال يمن عل  نلس  الن فلسطين منا من  األزل 

ه  هحيتنا ىل  لن تتحرر وتقرر مصيرها وتقيض دولتها المستقلح وعاصمتها القد   صض تبق  بلد وهحيتها 
  لل هحيتنا ف  نسس ع هح مصل  ملها.

15/3/4114، الدستور، عم ان  
 

 ردا على استهداف دورية في جنوب لبنان قصف موقعا لحزب هللاي الجيش اإلسرائيلي .33
بط كبير ف  الةيش اإلسرا يل  ىن هوة تابلح لس ح المدرعات بيروت د وكاالت د سلد اليا   هال حا

هصلت موهلا لحزب هللا ف  منطقح مزارع  بلا مسا  الةملح ف  لعقاب انلةار ل ض هرب سيارة عسكريح عند 
  الحدود مع لبنان بمنطقح مزارع  بلا  لدت حسب صحيلح ويديلوت لحرونوتو ىل  ةرح ص صح عسكريين.

سرا يل  لن هوات من س ح  المدرعات والمدفليح اإلسرا يليين لطلقت ه ا ك باتةا  ولحاك الحابط اإل
 مواهع وم بوهحو ف  منطقح مزارع  بلا وكلر ك .

ونقل موهع ووال و االلكترون  عن الحابط هول  ىن  وف  ه   المرحلح نره لن حزب هللا مسنوال عن ه ا 
تحسب من تدهور الوحع فلن  تتواةد ف  منطقح مزارع  بلا الحدثو ف  ى ارة ىل  تلةير الل ض وان بسبب 

ولصدر الةيش اإلسرا يل  تلليمات للمواطنين والمزارعين ف  المنطقح بلدض االهتراب من  هوات كبيرة.و
 ال ريط الحدود  مع لبنان.

ستهدفتها وكانت صحيلح ويديلوت لحرونوتو  كرت لن ص صح ةنود ىسرا يليين كانوا عل  متن آليح عسكريح ا
 عبوة ناسلح عند الحدود مع لبنان نقلوا ىل  مركز وزيكو الطب  ليتحلوا للحوصات.

من ةهتها   كرت الوكالح الوطنيح لإلع ض ف  لبنان لن موهلا  ىسرا يليا  ف  تلح الرمتا داتل مزارع  بلا 
 ملض. 507المحتلح  استهدك بصاروخ من عيار 

 15/3/4114القدس العربي، لندن، 
 

 "إسرائيل"اتفاض سالم مع إلىمبادرة للحوار والتوصل  يعر  كمال اللبواني السوريمعار  ال .32
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عرع الدكتور كمال اللبوان  الملارع السور  وعحو الهي ح السياسيح ل  ت ك الوطن    ىبراهيض الةبين
مسبق ب  ن  مع وتسّربت مللومات عن تنسيق  السور  مبادرة للحوار والتوصل ال  اتلاق س ض مع اسرا يل.

هليميح عديدة ودور للكون ر  األميرك  ف  اإلعداد والتححير ل .  لطراك عربيح وا 
ب ن  لن يقّدر لب ار األسد االنتصار عل  ال لب السور  ف  حوار مع اللرب  لندن  يقّر كمال اللبوان  و 

لإلس ميين باالنتصار ولن يتمكن من بسط سيطرت  عل  سوريا من ةديد  وبالمقابل فلن اللالض لن يسمح 
 ف  حربهض حد األسد.

يره كمال اللبوان  لن  وطالما لننا  نحن السوريين  ما زلنا نلّكر ف  ىبادة ىسرا يل واإلسرا يليين ومحوهض من 
الوةود  فمن الطبيل  لن تستمر ىسرا يل ف  دعض األسد ال   لض يحّرل ساكنا نحوها  سنقيض س ما مع 

 و.ايح  لما ا نهرب من ه ا؟اإلسرا يليين ف  النه
الةوالن لرع سوريح  تض تسليمها إلسرا يل ب  ملركح من لةل كرس  الحكض من هبل وزير الدفاع ولحاك و

  وكانت بقيح األصمان حرب األسد عل  الصورة الللسطينيح ف  المنطقح  وعل  7691حافظ األسد ف  اللاض 
درل لن ل  لحد سيتول  حكض سوريا اليوض وغدا لو بلد غد سيلقد القوه اللربيح المدنيح المتتللح  وعلينا لن ن

اتلاق س ض مع اإلسرا يليين  واتلاهيات الس ض ف  اللالض لض تلد غامحح  ىسرا يل ربما تلّكر اليوض ف  لن 
ه ا سيلليها من توهيع اتلاق س ض تليد في  األرع الت  احتلتها وما  سوريا ف  حالح حرب لهليح مزمنح.

تب عليها ةرا   لل  ولكننا هبل لن نصل ىل  تلل المرحلح  لما ا ال نبيع هحيح الةوالن ف  التلاوع يتر 
 لفحل من لن نتسرها ونتسر ملها سوريا عل  يد األسد؟و.

 بيع الجوالن على طاولة المفاوضات
تسرها مع الزمن   وحين لطرح موحوع الةوالن ف نا لبيع ما هو  اهب سللا  هحيح الةوالن سناللبوان  يقول

لو استمرت األمور به ا ال كل  ولو تقّسمت سوريا لل ر سنوات هادمح  فلن تةد لحدا يطالب بالةوالن  
القحيح اليوض لننا مقابل الحلاظ عل  وحدة سوريا والمةتمع السور  ومصالح المنطقح وملاهبح المةرمين  

ف  مسار س ض واحح سيمح  ف  سياق اهتصاد   فلننا ندعو المةتمع الدول  كّل  لينق  ما تبق  من سوريا
 وتنمو  كبير.

والديمقراطيح كما تللض ال يمكن بنانها عل  لسا  اهتصاد  فقير وم ر ض  ا ن ما ه  الرافلح له ا كّل ؟ 
س ض ف  المنطقح  وما صمن ه ا كّل ؟ هلنا لاميركيين لتكن الةوالن ه  منصح الحل ف  المنطقح لةميع 

  نرح  لن تكون الةوالن حديقح س ض دوليح  والمناطق السياحيح فيها تكون ملتوحح لللالض الم اكل ملا
كّل   ومن  ا  من المستوطنين لن يبق  فليبق   ومن  ا  ال هاب ىل  ىسرا يل لو غيرها فلي هب  لما لهل 

 لويحهضو.الةوالن األصليون  فسيكون لهض التيار بين ىما لن يلودوا ىل  لراحيهض لو لن يتض ت
ما ه  االستراتيةيح المطروحح لتطبيق م روع ت يير النظاض والس ض  وكيك يمكن النظر بواهليح ىل  ما 
يةر  التححير ل ؟ وهل يمكن ىهناع ال لب السور  بتلل االستراتيةيح؟ ه   األس لح يةيب عنها اللبوان  

اللرب  84  عرب  لن يتنكر ل   ىنهض عرب بالقول  وطرحنا وسيطا بين السوريين واإلسرا يليين  ال يمكن أل
الللسطينيون تلك التط األتحر  ىحافح ىل  الدروز ف  ىسرا يل  اتها وف  لبنان وسوريا والةوالن  ه ا 
األمر سيقو  من دور ووةود هنال  ال ين يمكن لن يكون لهض دوٌر تاريت  ف  مد يد اللون إلتوتهض من 

 وةودهض داتل ىسرا يل ويمنع  وبانهض فيهاو. اللرب السوريين  وبالمقابل سيقو 
 12/3/2112العرب، لندن، 
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 سرائيليينإالتونسية تنفي التمييز في معاملة سياح  السياحةوزيرة  .31
و ل ك ب  نلت وزيرة السياحح التونسيح آمال كربول  الةملح  ممارسح السلطات التونسيح والتمييز –تون  

 من دتول الب د منترا  مللنح لن األمر يتللق بدوم كلح ىةرا يحو.ف  ملاملح سياح اسرا يليين ُمنلوا 
والص صا   لعلنت  ركح ونورفيةيان كروز الينو المتتصصح ف  تنظيض رح ت بحريح سياحيح عبر اللالض  
ىل ا  كل رح تها المتبقيح له ا اللاض نحو تون   ىصر منع سياح اسرا يليين من دتول ه ا البلد ت ل توهك 

 ترة تابلح لل ركح بمرف  تونس .با
 11/3/2112القدس العربي، لندن، 

 
 ويهاجم قطر "إسرائيل"ضاحي خلفان يغازل  :أحرنوت يديعوت .33

ك لت صحيلح يديلوت لحرنوت االسرا يليح مللومات مصيرة حول تناهع مواهك حاح  تللان نا ب ر ي  
بل فترة وةيزة يكيل لها الللنات. ول ارت ال   رطح دب  وهالت ان  االن ي ازل اسرا يل ف  حين ان  كان ه

 ان  بدل مواهل  وصار يهاةض هطر بدال عن اسرا يل.
وتحت عنوان وحرب لتره ف  التليسو  كتبت سمدار بير  ف  صحيلح ويديلوت لحرونوتو اإلسرا يليح تقول 

ض بلد تصليح مسنول وتحيح س ض ملاة ح من ها د  رطح دب   اللقيد حاح  تللان  ال   هاةمنا بلدغ سا
حما  محمود المبحوح. ف  غحب  الكبير لهسض لال يتراةع ال  لن يتض القبع عل  آتر هتلح المبحوح. 
ولكن ف  نهايح االسبوع الماح  غير الن مح وهاةض حما  واعتبرها المهدد عل  االمن الداتل  ف  التليس 

منظمح االرهاب ولض ي كر ل  كلمح سي ح عن وهك ا يسميها  ويتهض هطر ب نها تمد بساطا  لحمر لقيادة 
 اسرا يل حول التصليح ىياهاو.

 11/3/2112الشرض، الدوحة، 
 

 يستنكر العدوان الصهيوني على غزة في الكويت اتحاد الطلبة .33
استنكر ر ي  الهي ح اإلداريح باالتحاد الوطن  لطلبح الكويت وفرع الةاملحو ف ح   محمد اللودر  -كتب

حداث الت  وهلت ب زة اللزة والصمود من هبل ا لح الصهيونيح الت  تستتدض األسلحح اللتاكح اللةم  كل األ
حد لبنا  ال لب الللسطين  األعزل ال ين لض يةدوا بدا  سوه المقاومح وسيلح للدفاع عن لرحهض ولنلسهض 

ال كهربا  الفتا ال  والحق ف  طلب الليش بس ض تحت ه ا الحصار ال ديد ونقح ال  ا  والدوا  ف  ما  و 
ان اهل غزة يستيقظون عل  لصوات الق ا ك ورا حح البارود والقتل  بالم ات والةرح  با الك ف  يوةد 
مكان ىال وتض ه ف  حت  المدار  والمساةد تنتهل حرماتها والةميع من حولها يتلرةون وي ةبون وال 

الةراح ال   تتلرع ل  كل يوض وبوحوح ان غزة ت ن من  لم ولحاك اللةم  ف  تصريح ل   يتحركون.
من هبل اللدو الصهيون  ال   يسل  بكل السبل لكسر ىرادة ال لب الللسطين  وكسر األمح ب رع ىم   

 ال روط عل  اللرب وا عادتهض مرة لتره ليكونوا تحت سيطرة ووط ة االستلمار مرة لتره 
 11/3/2112السياسة، الكويت، 

 
 فلسطيني بدولة يهودية اعترافإصرار على الخطأ التركيز  نكيري: م .35
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لمدد  الةملددح عددن هلقهددا مددن احتمددال تحددول فدد  موهددك  ىسددرا يليحعبددرت لوسدداط   برهددوض ةرايسدد  -الناصددرة 
وزيدددر التارةيدددح األميركددد  ةدددون كيدددر   ب ددد ن مدددا يسدددم  ويهوديدددح الدولدددحو  بلدددد لن هدددال فددد  كلمدددح لددد  لمددداض 

 يز عل  اعتراك فلسطين  وبدولح يهوديحو.الكون ر  ه ا األسبوع  ىن  من التط  الترك
وكددان كيددر  هددد هددال فدد  كلمددح لدد  لمدداض الكددون ر  األميركدد   ولعتقددد لندد  مددن التطدد  مددن ةانددب لنددا  ملينددين 

حددد ل  األتدددرهطدددرح هددد ا الموحدددوع المدددرة تلدددو  بصدددلت  اللنصدددر الحاسدددض فددد  نهةهدددا إلمكانيدددح ىهامدددح دولدددح وا 
واإلدارة  ىسدددرا يل  وىن هددد ا التصدددريح يك دددك الت فدددات بدددين ليحاإلسدددرا يالسددد ضو  وهالدددت صدددحيلح وهدددآرت و 

  لن تصير التوتر المتةدد بينهماو.األميركيح  ومن المتوهع 
  يوةد هنال لكصدر 5647ف  اللاض  555المتحدة  األمضوهال كير  ىن وموحوع الدولح اليهوديح حل ف  هرار 

  5655الددر ي  الراحددل ياسددر عرفددات وصددادق فدد   لددل فقددد عدداد  ىلدد  ىحددافح كددر للدولددح اليهوديددح.  44مددن 
 دولح يهوديحو. ىسرا يلتكون  لن  عل  لن  يوافق عل  1004ف   لترهومرة 

 لوبامددابددين الددر ي  األميركدد  بددارال  األبدديعالمقبددل فدد  البيددت  األسددبوعوةددا  تصددريح كيددر  كلعددداد للقددا  
الللسدطين  االعتدراك بمدا يسدم  ويهوديدح  والر ي  الللسطين  محمود عبا   ال   ينكدد دا مدا رفدع الةاندب

و  وهالت هآرت   ىن تصريحات كير  تلك  ليحا ىحباط كير  ف  حو  المصاعب التد  تقدك فد  ىسرا يل
 بين الطرفين. ىطاروة  تحقيق اتلاق 

. نلميركيداهيلدت حتد  ا ن تلدك الكدوالي  فقدط مدن مدوظلين  لمدوراولحافت الصحيلح  لن تصريحات كير  
كدولددح  بلسددرا يللمطلبدد  االعتددراك  لعطاهدداتقدددون لن ر ددي  الددوزرا  نتنيدداهو وبددالغو فدد  الللنيددح التدد  وهددنال  يل

يهوديح وف  تركيز  عل  ه ا الموحوع. وكلما ةلل نتنياهو الموحوع مركزيدا لكصدر  هكد ا ةلدل مدن الصدلب 
 ىلد  اإلدارةقددو ومدع  لدل  ل دار منت األبديععل  عبا  هبدول الطلدبو  هدال لمد  مصددر مقدرب مدن البيدت 

كلنصر لساس  ف  كل  تصريحات سابقح لكير  واوباما تلهدا فيها بالسل  ال  تحقيق اعتراك بدولح يهوديح
 تسويح دا مح.

وهك ا مص   ف  كانون األول )ديسمبر( الماح  هال كيدر  ىن وعليندا لن نةدد السد ض الد   يلتدرك بلسدرا يل 
 كدولح يهوديحو.

15/3/4114الغد، عمان،   
 

 والظروف الصعبة التي يعيشونها نالفلسطينيي مطالب الالجئين أتفهمغراندي:  .39
  اند  يقدددر مطالبدح ال ة ددين األوسددطهددال فيليبدو غرانددد  الملدوع اللدداض لوكالدح ال دوث فدد  ال درق   بيدت لحدض

فددد  متتلدددك مةددداالت عمدددل الوكالدددح  ويدددتلهض  لكصدددرالللسدددطينيين فددد  المتيمدددات ولمددداكن تةملددداتهض  بتددددمات 
 يحلمتاوك الت  يلي ونها  ف  ظل الظروك الصلبح التد  يواةههدا ال ة دون فد  المنطقدح  وتصوصدا سدور ا

صدلوبح الحصدول علد   لن ىالاند  كدان دا مدا يوافدق علد  مطالدب المدوظلين   ىلد ولبنان وهطاع غزة  م يرا 
ح بددين وكالددح ال ددوث تلزيددز الل هدد لهميددحومنكدددا علدد   المددرة تمويددل مددن الدددول المانحددح حددال دون  لددل هدد   

 وهيادات المةتمع المحل .
ةا   لل ت ل زيارة تاصح هاض بها  ومدير عمليات الوكالح ف  الحلح ال ربيح فيليب  سان يز  وحكض  هوان 

ابدو لدبن مددير عمليدات الوكالدح فد  محافظدات ةندوب الحدلح  للةندح ال دلبيح  ولمةدمست ار الملوع اللاض  
زيارتدد  للمحافظددات الللسددطينيح  لمناسددبح هددرب تركدد  لمنصددب   ىطددارو لددل فدد  للتدددمات فدد  متدديض الدهي ددح  
 كملوع عاض لوكالح ال وث.
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15/3/4114وكالة معا اإلخبارية،   
 

 سوريةبالحرب  إلنهاءمن بريطانيا ودول غربية يدعون العالم  حاخامات ":كرونيكلجويش " .41
الحرب  ىنها لتره هادة اللالض للتحرل من لةل دعا حاتامات من بريطانيا ودول غربيح   لندن د )يو ب  ل (

 .1055آ ار/مار   51ف  سوريا  بمناسبح ال كره الصالصح الندالعها ف  
 اإلغاصدحنددا   لعددهاوهالت صحيلح )ةويش كرونيكل( الصادرة من لندن الةملح ىن الحاتامدات وهلدوا رسدالح 

 األزمح ف  سوريح.اليهوديح اللالميح بمناسبح مرور ص صح لعواض عل  اندالع 
 ىط هد لصدالح ال ة دين السدوريين  مند   ىسدترلين للدك ةنيد   100اليهوديدح ةمدع  اإلغاصدحلن نددا   ولحدافت

نحددن كقددادة دينيددين يهددود وونسددبت الصددحيلح ىلدد  الحاتامددات هددولهض فدد  الرسددالح  فدد  ليلول/سددبتمبر الماحدد .
زمدح فد  سدوريا  ونحدّث حكومدات اللدالض علد  اللداض األتيدر لا 1054ملتزمون بب ل كل ما ف  وسدلنا لةلدل 

المسدداعدات المنقدد ة للحيدداة ىلدد  ةميددع المحتدداةين  وااللتددزاض  ىيصددالالتحددرل لوهددك نزيددك الدددض فيهددا  وحددمان 
وكددان سدبلح حاتامدات مددن متتلدك لنحدا  بريطانيدا دعددوا حكومدح المملكدح المتحدددة  .وبملاوحدات سد ض  داملح

دولددح  بمددا فيهددا الواليددات المتحدددة  53لسددوريين بلددد رفحددها االنحددماض ىلدد  ىلدد  فددتح لبوابهددا لمدداض ال ة ددين ا
آالك الةددد  سدددور  فدددارين مدددن القتدددال الددددا ر فددد  ب دهدددض  50وفرنسدددا وللمانيدددا  تلهددددت بالسدددماح ألكصدددر مدددن 

 بدتول لراحيها.
15/3/4114رأي اليوم، لندن،   

 

 ض الفلسطينيينبدفاعه عن حقوالذي ُعرف البريطاني "توني بن"  السياسيوفاة  .41
عامدا  وعدرك وبدنو بدفاعد  عدن حقدوق  55عدن  وتدون  بدنوتدوف  فد  لنددن السياسد  والنا دط اليسدار    لندن

. وظل تون  بدن 1003 سنحلللراق  لمريك - المنيدة لقحيتهض وملارحح ال زو األنةلو ومواهل الللسطينيين 
زير  وتحول ف  لتريات حيات  لدرة وطنيح عاما كنا ط ونا ب ف  حزب اللمال وو  30ف  الحياة اللامح مدة 

صمينح حيث عكك عل  ىعداد لكصر من كتاب عن حيات  السياسديح ويومياتد  التد  سدةل فيهدا للحيداة السياسديح 
 ف  بريطانيا.

وبسبب مواهل  المنيدة للللسطينيين فقد اتهض مدن الةماعدات المنيددة إلسدرا يل بملداداة السداميح التد  هدال عنهدا 
 .و ولكنها ويستتدمونها إلسكات النا ىنها وحيلح

14/3/4114"، 41موقع "عربي   
 

 حماس وحكاية عودة االبن الضال .44
 محسن صالحد. 

الوحع الصلب ال   تلي   حركح حمدا  بلدد لن تركدت سدوريا  وبلدد االنقد ب اللسدكر  فد  مصدر  ةلدل 
ح لدت ىلد  عزلتهدا وحدللها  بلع لصوات الناهدين وال امتين تتلال  متهمح حما  بانتهاج سياسدات تاط د

ومطالبح )حسبما وصل  بلحهض( ه ا واالبن الحالو ىما باللودة ىل  ححن والمقاومح والممانلحو المتمصل ف  
ما باللودة ىل  ححن وال رعيح الللسطينيحو الت  يقودها الر ي  عبا . يران  وا   سوريا وا 
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ار االعتدال والتسويح هما مساران متلارحان  ىال والطريك لن  بالرغض من لن مسار المقاومح والممانلح  ومس
لننددا نةددد لصددواتا محسددوبح علدد  الطددرفين تنلدد  علدد  هدد ا واالبددن الحددالو الطريددق الدد   يسددلك   وهدد  بدد لل 

 تلترك عمليا باستق ليح حما  عنهما ولنها تنتم  لمدرسح صالصح ال يسلد الطرفين صلودها.
*** 

بيدح تميدل ىلد  التسدطيح والتبسديط  وتبند  فهمهدا ل تدر علد  لسدا  وىمدا هنال صقافدح منت درة فد  منطقتندا اللر 
ما عليناو.  ملنا وا 

وهنددال صقافددح لتددره تبندد  مواهددك الدددول واألحددزاب والحركددات علدد  لسددا  المصددلحح والمنللددح فقددط  وال تحددع 
مددا ُي حددظ مددن بدداال لملددايير القدديض واألتدد ق والمبددادئ. وربمددا كددان ةانددب مددن هدداتين الصقددافتين ُمحقددا  بسددبب 

انت ار السلول السياس  القا ض عل  االنتهازيح والنلليح. غير لن  ال ينب   وحدع الةميدع فد  سدلح واحددة مدن 
 الملايير والتلميمات.

والدد ين تلدداملوا مددع حمددا  علدد  هدد ا األسددا   تلدداملوا ملهددا كحركددح وظيليددح تابلددح ىمددا للةيددب اإليراندد  لو 
  المصدددلحح  ولدددض يتلددداملوا ملهدددا كحركدددح تحدددرر وطنددد   وال كحركدددح السدددور  لو القطدددر   بحسدددب مدددا تقتحدددي

 ىس ميح لها مباد ها ولت هياتها ومرةليتها.
والدد ين ُيَبسددطون األمدددور وي ددوهون الحقيقدددح ال ينظددرون ىلددد  المنظومددح اللكريدددح التدد  تحكدددض حمددا   وال ىلددد  

  هدا ها ولسراها. هاعدتها ال لبيح الواسلح  وال ىل  دورها الوطن  والةهاد   وال ىل 
ويرون ف  تقاطع الل هات لو المصالح بين طرك وآتر دليل ىدانح لو دليل تبليدح  وال يسدتطيلون لن يلرهدوا 
بين تطين متوازيين متلقين ف  االتةا   وبين تطين بمسارين متتللين تقاطلا ف  نقطح ملينح صض لكمدل كدل  

 منهما مسار  ف  االتةا  ال   حدَّد .
*** 
كددن حمددا  عندددما حدددصت الصددورات والت يددرات فدد  اللددالض اللربدد   تنتقددل مددن ححددن ىلدد  ححددن  ولددض تكددن لددض ت

 لدددل الولدددد الحدددال الددد   لسدددا  الحسدددابات ولغحدددب لبدددا !! ولكنهدددا كاندددت منسدددةمح مدددع نلسدددها ومدددع تطهدددا 
لد  حقهدا فد  التحدرر وصد ناعح اإلس م  والوطن  وال دلب  والتحدرر . انحدازت حمدا  ىلد  ىرادة ال دلوب وا 

 هرارها ونظامها السياس .
لدددض تلدددرق حمدددا  بدددين ىرادة ال دددلب فددد  مصدددر وبدددين ىرادتددد  فددد  سدددوريا لو ل  بلدددد آتدددر. وربمدددا كاندددت هددد   
وتطي تهدا األولدد و فقدد كددان مطلوبدا منهددا فدد  محدور والمقاومددح والممانلدحو لن تقددك ىلد  ةانددب اإلرادة ال ددلبيح 

 ة ف  سوريا.ف  مصر وتون   ولكن لي  ىل  ةانب ه   اإلراد
وكان مطلوبا منها ف  ومحور االعتدالو لن تقك ىل  ةانب اإلرادة ال لبيح ف  سوريا  ولكن لي  ىل  ةانب 
اإلرادة ال دلبيح فد  مصددر وتدون   غيددر لن طرفد  الممانلددح واالعتددال ك همددا لدض يكونددا يرغبدان بهدد   اإلرادة 

ح بالنسددبح لمحددور االعتدددال  وحتدد  ال تحدديع ال ددلبيح فدد  الدديمن  حتدد  ال يحدديع نظدداض علدد  عبددد هللا صددال
 مكاسب الحوصيين بالنسبح لمحور والممانلحو.

لما والتطي ح الصانيدحو فهدو انتمدا  حمدا  ىلد  مدا يلدرك بددواإلس ض السياسد و الد   بدرز كمحدرل للصدورات )فد  
المستبدة  وهو ما ةلل ما البي ح اللربيح الُسنيَّح(  كما برز كتيار لول للةماهير  وكنقيع لانظمح اللاسدة و 

تبقدد  مددن لنظمددح تبدد ل مددا لددديها مددن لمددوال ها لددح  وآالت ىع ميددح هويددح وواسددلح التدد صير فدد   دديطنح واإلسدد ض 
دتدال حمدا  فد  عمليدح الت دوي  الممدنهس  باعتبارهدا ةدز ا مدن هد    السياس و وتقديض صورة سوداويح عن   وا 

سرا يليا.المدرسح المنتميح ىل  تط اإلتوان المسلمين.   وهو ما لق  بالت كيد ترحيبا غربيا وا 
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الدد ين يتحدددصون عددن ونلليددح وانتهازيددحو حمددا   ي محددون لعيددنهض عددن حقيقددح لندد  عندددما تددرج آتددر هيددادات 
  لدض يكدن اإلتدوان هدد فدازوا فد  االنتتابدات فد  مصدر  كمدا لدض تكدن 1051حما  من سدوريا فد  لوا دل سدنح 

 وريا.الصورة هد لت ت  كلها الواسع ف  س
ولض يكن الحصار هد ُرفع عن هطاع غزة  كما لن برنامس المصدالحح الللسدطينيح لدض يكدن منلد ا علد  األرع  

 فقد دفلت حما  صمن مواهلها وانحيازها لتيارات ال لوب هبل لن تحصل عل      من والم انضو.
دتها ف  هطر ومصر وتركيا وكان الصمن الماد  ال   دفلت  حما  بتروةها من سوريا كبيرا  فقد ت تتت هيا

ولبنان وغيرها  وتلقدت ىمكانات ىدارتها لللمل ومتابلتد   وتسدرت الةاندب األكبدر مدن الددعض اإليراند   بينمدا 
 عانت من غحب وبرود دول تليةيح.

وبالتددال  فددلن الحددديث عددن االنتهازيددح والنلليددح لددي  فدد  محلدد . وهدد  عندددما ترةددت مددن سددوريا دفلددت فدداتورة 
 تتدض وةودها ك طا  للسلول األمن  للنظاض تةا   لب .رفحها لن يس

كما لنها لض تترج تروج ناكر الةميل  فقد عملت هيادتها ف  األ هر األول  ليل نهار لمحاولح الوصدول ىلد  
 حل سلم  داتل   يةنب دتول السوريين ف  حرب لهليح ويةنب سوريا التدتل التارة .

  سوريا لض يكن ةميل النظاض فقط  ال   سمح لهدا باللمدل وحريدح صض ىن الةميل ال   حصلت علي  حما  ف
نما ةميل ال لب ليحا ال   احتحنها ولحبها ودعمهدا ووهدك ىلد  ةانبهدا  هد ا باإلحدافح ىلد  لن  الحركح  وا 

 حما  لصرت عل  عدض التدتل ف  ال  ن الداتل  السور .
لاملددح لهددا ىنمددا يقددوض بواةبدد   وعليدد  لال يتوهددع صددض ىن مددن يدددعض هحدديح فلسددطين والقددوه الوطنيددح واإلسدد ميح ال

  را  وال ات لمواهك وسياسات تلارحها ه   القوه.
*** 

ىن ةوهر هحديح فلسدطين هدو والحريدح والتحريدرو  وتحقيدق ىرادة ال دلب الللسدطين  علد  لرحد   وتحدرر  مدن 
 لاد  ىرادة  لوبها.االحت ل  وال ينب   ألحد لن يتوهع لن تقك القوه اللاملح لللسطين مع هوه ت

وب دددكل عددداض فدددلن الحليدددك اإلسدددتراتية  الحقيقددد  لللسدددطين كدددان ال دددلوب ولدددي  األنظمدددح  وال دددلوب تبقددد  
 واألنظمح تزول وتتبدل. وال   يريد لن ُيحرر األرع علي  لن ُيحرر اإلنسان لوال.

سةاما مع عدض تدتلها لما لما ا سكتت حما  عن األنظمح الت  تستحيلها وعن ممارساتها  فقد كان  لل ان
 ف  ال  ن الداتل   وعدض وةود صورة  لبيح لص .

لمدددا عنددددما حددددصت الصدددورة ولصدددبح مدددن المحتمدددل لن تسدددتتدض ك طدددا  ل دددرعنح النظددداض وسدددلوك  األمنددد   فقدددد 
 احطرت التتا  القرار  انحيازا إلرادة ال لب  ولكن دون التدتل ف  ال  ن الداتل .

ل لللسدددطين مدددن تدددارج كوكدددب األرع. وكاندددت الواهليدددح وفقددد  األولويدددات ولدددض يكدددن بلمكدددان حمدددا  لن تلمددد
يقتحدديان التلامددل مددع البي ددح اللربيددح المتداتلددح والملقدددة المحيطددح بللسددطين المحتلددح  مددن تدد ل البحددث عددن 

 نقاط التقاطع واالتلاق فيما يتدض هحيح فلسطين.
ةدل مدن م دروعها اإلسد م  والدوطن  فدد  صدض ىن حمدا  حافظدت علد  اسدتق ليتها  ولدض ُتتددك  هويتهدا لو تت

 ل  لحظح  ولض تتردد ف  نصح األنظمح واالتةاهات المتتللح عندما كان يتاح لها المةال لو اللرصح ل لل.
*** 

من ةهح لتره  سلت محاوالت ت دوي  حمدا  و ديطنتها  والتد   داركت فيد  وسدا ل ىع ميدح مدنصرة مصدريح 
)محسوبح عل  محور واالعتدالو(  ىل  تقدديض حمدا  كطدرك يصدارع مدن وتليةيح وتابلح للسلطح ف  راض هللا 
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لةدددل السدددلطح  ويتددددتل فددد  ال ددد ن الدددداتل  المصدددر  ويلبدددث فددد  لمدددن مصدددر  ويلطدددل المصدددالحح  ويقمدددع 
 المواطنين ف  غزة  بل ويحم  الحدود مع الكيان اإلسرا يل  من ت ل منع عمليات المقاومح.

البن الحالو  وعلي  لن يدتل ف  وبيت الطاعحو بقيادة لب  مازن  ولن يسير وبالتال  فلن  يةب وت ديب ه ا ا
 ف  المسار ال   اتتطت  لنلسها دول واالعتدالو اللرب   حت  تتحقق ل  والهدايحو.

ول لل هاض ه ا الملسكر بتبرير الحصار اللرب  لقطاع غزة  وتبرير تددمير األنلداق والتندق الممدنهس للقطداع  
  مددع الحصددار اإلسددرا يل  للقطدداع والتسدداوق مددع األةندددة اإلسددرا يليح فدد  ىسددقاط الحكومددح التدد  وتبريدر التمدداه

تقودها حما   وك ن  فلل وطن  هوم  لحمايدح لمدن مصدر  وتبريدر الملانداة الها لدح التد  يتسدببون بهدا لنحدو 
  باعتبددار  لددل للددك فلسددطين   وحرمددان القطدداع مددن احتياةاتدد  األساسدديح وحريددح حركددح لبنا دد  700مليددون و

 مةرد ىةرا ات احترازيح.
وال ين ال يكلون عن تقديض لوا ح االتهاض حد حما  لض يقدموا دلي  واحدا ةادا عل  وعبثو حمدا  فد  لمدن 
 مصر  لكنهض كانوا يتنقلون من تهمح ىل  لتره  ومن ى اعح لو ك بح ىل  الت  تليها  دونما تحق ق لو ىصبات.

نمددا  ددحن اإلنسددان اللربدد  بصددور سددوداويح متتاليددح عددن حمددا  واإلتددوان  فلددض يكددن المطلددوب هددو األد لددح  وا 
لتبرير كافح ىةرا ات الحصار والقتل واإلسقاط والتركيع الت  تقدوض بهدا األنظمدح ولةهزتهدا اللسدكريح واألمنيدح  

 بالتوافق مع األةندة اإلسرا يليح األميركيح ف  المنطقح.
   لصددرت  محكمدح القحدايا المسدتلةلح والقاحد  بحظدر لن دطح حمدا  وف  ه ا السياق  فقد كان الحكدض الد

ف  مصر ومصادرة ممتلكاتها  نمو ةا ب يسا ومسي ا للقحا  المصر  ولقادة االنق ب ف  مصدر  تصوصدا 
ى ا علمنددا لن المحكمددح هدد  غيددر  ات اتتصدداح بهدد ا األمددر  ولن األدلددح المقدمددح ال تلدددو تقددارير ىع ميددح 

 تحريحيح مللقح.
لول ل ال ين يبيلون لحما  دروسا ف  الوطنيح  ال يللنون للنا  لن ةوهر عمليدح الحد ط عليهدا يقدوض علد  
لسددا  هبددول حمددا   ددروط الرباعيددح الدوليددح  ولولهددا االعتددراك بالكيددان اإلسددرا يل  وصانيهددا وهددك المقاومددح لو 

 مات تةا  الكيان اإلسرا يل .ونب  اإلرهابو  وصالصها االلتزاض باتلاهات لوسلو وما ت ها من التزا
لد  مربدع التندازل عدن الصوابدت الللسدطينيح  دون  ل  ىنهض من  لون بةر حما  ىلد  مسدار التسدويح السدلميح وا 
 لن يتحدصوا هض لنلسهض عن تروةهض من مستنقع اتلاهيات لوسلو  وما ةرت  عل  هحيح فلسطين من وي ت.

 درعيح الللسدطينيح  وعدن حدرورة عدودة واالبدن الحدالو ىلد  ولول ل ال ين يتحدصون عن وتروجو حما  عن ال
لححددانها يحدداولون ىغمدداع لعيددنهض ولعددين الةمدداهير عددن األسددلوب االنتقددا   الكيلدد  الدد   يسددتتدمون  فدد  

 تلريك ال رعيح.
فكيك تترج حما  عن ال رعيح وه  الةهح الت  فازت ب غلبيح ساحقح بها ف  انتتابدات المةلد  الت دريل  

   ولما ا يقوض لبو مازن ومنيددو  فد  فدتح مند  نحدو سدبع سدنوات بتلطيدل عمدل المةلد  الت دريل ؟ الللسطين
 وحت  ا ن؟ 1007ولما ا لض تلد ىلي  ألت  ال رعيح لحكوماتها ف  راض هللا من  

ولمددا ا ليحددا تواصددل الةهددح نلسددها احتكددار السدديطرة علدد  منظمددح التحريددر  وتلطيددل لو ىحددلاك منسسدداتها 
ح وال دددلبيح والتنلي يدددح؟ وا  ا كاندددت حمدددا  هددد  التدد  تقدددود الحكومدددح  وتملدددل األغلبيدددح الت دددريليح  فمدددا التمصيليدد

 حاةتها ألن تقوض بدواالنق بو عل  نلسها؟
يساو  بلع من يلزك عل  حكايح واالبن الحالو بين مطداردة السدلطح فد  راض هللا لقدوه المقاومدح وتنسديقها 

ن منددع حمددا  بلددع اللصددا ل الللسددطينيح مددن ىطدد ق صددواريتها علدد  األمندد  مددع الةانددب اإلسددرا يل  وبددي
 الةانب اإلسرا يل   ويدَّعون لن حما  وتحم  الحدود اإلسرا يليحو.
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ويتلدط هددنال  عدن عمددد بدين منظومددح ها مدح فدد  ةوهرهدا علدد  االلتدزاض بم ددروع التسدويح وهمددع هدوه المقاومددح  
ر لسددلحتها  وتتدديح حريددح اللمددل وبدين منظومددح ها مددح فدد  ةوهرهددا علدد  المقاومددح وتر  عدد  بناهددا التحتيددح  وُتطددوّ 

لللصددا ل المسددلحح  ولصبتددت ةدددارتها فدد  الدددفاع عددن هطدداع غددزة  وفدد  حددرب اللمددق اإلسددرا يل   غيددر لنهددا 
 تحاول تنسيق اللمل المقاوض وتلزيز صمود القطاع  وتوفير  روط لفحل لللمليح التنمويح ف  ظل الحصار.

ان الصدددهيون  حمدددا  علددد  وحمايدددحو حددددود  بالحصدددار التدددانق وبدددالحم ت اللسدددكريح  ولمدددا ا ويكددداف و الكيددد
 وباغتيال القادة  وتدمير البن  التحتيح والمزروعات والمنازل؟

*** 
نلود لنقول ىن السر ف  الحملح علد  حمدا  لنهدا رفحدت لن تكدون تحدت ةنداح لحدد لو لداة مدن لدواتد   لمدا 

 ينب   لن يكون عل  لسا  تحديد الةهح الت  حلَّت طريقها ف
 مده التزامها بمباد ها وهيمها وعدض تنازلها عن الصوابت. -
 مده التصاهها بالةماهير وهمومهض وتطللاتهض. -
 مده لدا ها عل  األرع ف  تدمح فلسطين. -

 بالت كيد فلن حما   مصل ل  ةهد ب ر   لها لتطانها وتقصيراتها وعناصر حللها  ولكدن هندال فرهدا كبيدرا
بددين لن تتطددد  لو تتلصددر ولندددت تسددير فددد  طريددق صدددحيح  وبددين لن تصددديب لحيانددا ولندددت تسددير فددد  طريدددق 

 تاط .
ولنددددت عندددددما تسددددلل سددددلوكا واهليددددا )ولددددي  عدددددميا( فدددد  بي ددددح ملاديددددح وملقدددددة  فقددددد تحددددطر التتيددددار لتددددك 

ون لن تةدد بي دح الحررين  وهد تتوسع ف  دوا ر المباح  كما هد تبحث عن لفحدل البي دات المناسدبح لللمدل د
 مصاليح. لكن األهض لن يبق  اتةا  البوصلح صحيحا.

 14/3/4114نت، الدوحة،  الجزيرة.
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 ياسر الزعاترة 
كصيرة ه  القصح واللحا ح الت  ك لها محمود عبا  ف  حديص  الطويدل لمداض لعحدا  حركدح فدتح بمناسدبح 

اض. وفدد  حددين اسددت رق الرةددل فدد  الحددديث عددن تدداريل حركددح فددتح علدد  نحددو انلقدداد المةلدد  الصددور  هبددل ليدد
رومانسدد   فقددد ةددا  فدد  ال ددق الصددان  لدديتحَّ غريمدد  محمددد دحدد ن بسلسددلح مددن اللحددا ح التدد  سددتةللنا فدد  
انتظددار الةددز  الصددان  مددن اللدديلض  ممددص  فدد  ردود دحدد ن نلسدد   فدد  حددين تكلددل زميلدد  فدد  تحمددل ةددز  مددن 

ر دديد  لو تالددد سددد ض( بكتابددح مقددال بلنددوان وع ددرة لكا يدددب فاحددحح فدد  تطدداب محمدددود  االتهامددات )محمددد
عبا و  واكتل  دح ن بوعد سنكون بانتظار   حيث هال ف  صلحت  عل  موهع وفدي  بدولو  ووعدد مند  لن 
لك ك لكا يب تطاب عبا  من األلك ىل  اليدا   وتاصدح الموحدوع األهدض واألتطدر فد  تاريتندا الحدديث  

هحيح اغتيال الزعيض الراحل لبو عمار  ولما ا لطلق لبو عمار لقب كرزا  فلسطين عل  عبا   ولمدا ا وهو 
 است اط عبا  غحبا ف  تطاب  عن مصالحت  مع الراحل اللظيضو.

كدددان طبيليدددا لن تركدددز وسدددا ل اإلعددد ض علددد  الةدددز  المتللدددق بددددور دحددد ن فددد  اغتيدددال القيددداد  الحمسددداو  
ح  دددحادة  السددديما لنندددا ىزا  هيددداد  مدددن الليدددار الصقيدددل فددد  حمدددا  وتددداريل ال دددلب )القسدددام ( الكبيدددر صددد 

 55الللسدددطين . ها دددد ةلدددل المسدددتوه السياسددد  للكيدددان الصدددهيون  يوافدددق علددد  هصدددك عمدددارة ب كملهدددا وهتدددل 
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 تصا  بينهض نسا  ولطلال من لةل التتلح من   وهو ما لض يلللو  مع ل  لحد آتر  ربما باستصنا  ال هيد 
ن ةا  اغتيال األتير ف  سياق حرب عل  القطاع.نز   ار ريان  وا 

فدد  سددياق الحددديث عددن صدد ح  ددحادة هددال عبددا  بددالنح وحادصددح لتددره ليحددا  ددهد عليهددا عددزاض األحمددد  
المحاولح األولد  الغتيدال صد ح  دحادة فد  غدزة. ةدا  دحد ن وهدال  صد ح  دحادة سدينته  تد ل دهدا ق  

فدراح دحد ن للتدارج وعداد وهدال  نةدا ابدن الدد)...(  تدرل البيدت هبدل دهيقتدين وبلد دها ق ُسمع انلةار حتض  
 من استهداف و.

واهددع الحددال لندد  لددض تكددن هنددال محاولددح لولدد  الغتيددال  ددحادة  بددل هدد  الوحيدددة  وهدد ا مددا اسددت ل  دحدد ن فدد  
ن  هدب الدبلع ىلد   لن  لدل يد ت  الت كيل ف  القصح  لكن تورط دح ن ف  لمر كه ا ال يبددو مسدتبلدا  وا 

ف  ىطار تصليح الحساب ملد  ألةدل ىبلداد  تمامدا عدن حركدح فدتح  السديما لن صمدح توةد  كمدا التتيدار نا دب 
 للبا  ك  تتوهك الوساطات إلعادة دح ن ىل  الحركح لو التلويح ب  كبديل  كما فلل نتنياهو.

ط  ت ددّ لون ةواسددي  ملكددض؟ هصددح لتددره رواهددا عبددا   وعددزاض األحمددد  هددب ىلدد  لبنددان  فقددال لدد  وليددد ةنددب 
ل دددتاح مدددن عنددددكض  موةدددودون فددد  الةندددوب اللبندددان  ويقددددمون مللومدددات إلسدددرا يل عدددن مواهدددع حدددزب هللا  

. فقددال 1005وكدد لل فدد  سددينا   ددتح اسددم  يوسددك عيسدد  مددع مةموعددح للتبليددغ عددن مواهددع لحمددا  فدد  
مددن مددع اللينددو؟ فقددال  مةموعددح عددزاض  مددن لعطدد  هدد   األ دديا   فقددال ةنددب ط   ددتح اسددم  اللينددو  فسدد ل  

 تابلح لمحمد دح نو.
هنال ليحا االتهاض المبا ر لدح ن بالمسنوليح عدن اغتيدال سدبلح مدن هدادة وعناصدر حركدح فدتح  ومدنهض مدن 
اتهمدت باغتيدالهض ةهدات لتدره  ومدنهض مدن فتحدت تحقيقدات فد  اغتيدالهض  وانتهدت ىلد  ال  د    بينمدا يةدزض 

 ح ا ن بهويح هاتلهض!!.زعيض السلطح وفتح والمنظم
بلددد  لددل لورد محمددود عبددا  هصصددا ووهددا ع تتللددق بددالملك األكصددر حساسدديح ممددص  فدد  تددآمر دحدد ن علدد  
ياسر عرفات  وحديصد  عدن حدرورة الدتتلح مند   لو ل ديا  بهد ا الملند   ومدن حدمنها هصدح تتللدق بمسد لح 

ى ا دعددال دحدد ن ل ددرب فنةددان ههددوة فدد   السددضّ  تحديدددا  تمصلددت فدد  هددول عمددر سددليمان لةبريددل الرةددوب  ىندد 
 ت رب  ملمحا ىل  ىمكانيح لن يكون مسموما.

ال تحتمل ه   السطور سرد الوها ع الكصيدرة التد  سداهها عبدا  حدول تدآمر دحد ن علد  عرفدات  لكنندا ننتهد  
ات  وه  بالةملح األتيرة الت  لتح بها الموهك ملمحا حد التصريح الواحح ىل  مسنوليت  عن اغتيال عرف

 مسنوليح صرَّحت بها مركزيح فتح من هبل ب كل مبا ر.
. سدنال سد لت  1004و 1003و 1001هال عبدا  فد  الت صدح  وكدل هد ا الكد ض )الوهدا ع التد  سداهها( فد  

نمدا  دواهد تسدتحق النظدر ىليهدا   لتوفيق الطيراو  ولعيد  ا ن  من هتل ياسر عرفدات؟ هد   ليسدت ىصباتدات  وا 
 رون ف  من ال   لوصل السض للرفات؟و.تاصح لننا حا 

عل  لن لهض ما يمكن لن يرد ىل   هن المراهب هندا هدو  كيدك حددث لن كدان عبدا  يللدض بكدل تلدل الوهدا ع  
ولددض يك ددلها ىال ا ن  بينمددا كددان فدد  حالددح تلدداهض حمدديض مددع دحدد ن. لال ي ددكل  لددل كلدد  ىدانددح لدد ؟! للددض يكددن 

ت لصندددا  الحصدددار  وفرحدددا عليددد  بقدددوة القدددرار األمريكددد  ال ربددد  ك همدددا فددد  ملسدددكر واحدددد حدددد ياسدددر عرفدددا
 اإلسرا يل   صض كانا ملا ف  سياق وراصت ؟!.

لدن نحدديك لكصددر مددن  لدل  فمددا هيددل آنلددا هدو ىدانددح ال تقبددل الةدددال للقا دل  ولددي  لدددح ن وحددد   ى ا صددحت 
مدز كمدا هتلدوا لسدابق   وهدالوا فيد  التهض  ول  ك ض غير  لل هو ب  هيمح  لكدن مدن يحبدون الهتداك للدزعيض الر 

 هو ما لض يقل  مالل ف  التمر ف   لل الوهت  لمصال هنال  سيصّمون آ انهض وعقولهض كما فللوا من هبل.
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 يا لقحيتنا الللسطينيح كض من الةرا ض ارتكبت باسمها  وكض ركبها لنا  لض يكونوا لمنا  عليها.

 15/3/4114، "41موقع "عربي 
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 داود كتاب
يتوهع الللسطينيون لن يواة  ر يسهض ملركح بقا   السياس  مع توةه  ىلد  وا دنطن لححدور همدح صدلبح مدع 
الر ي  األميرك  بارال لوباما. فالمتوهع لن يواة  الدر ي  عبدا  حد وطا  مدن الواليدات المتحددة لقبدول ىطدار 

ةون كير . وهد تتحمن االتلاهيح موحوع ويهوديحو الدولح اإلسرا يليح  االتلاهيح الت  وحلها الوزير األميرك 
ددل الدددتول فدد  تلاصدديل الموحددوع عبددر تناولدد  بلبددارات عامددح. ومددع  لددل  يتوهددع لن يحتددو  ىطددار  فيمددا ينةَّ
االتلاهيددح الدد   ترعددا  وا ددنطن  بندددا  يكددون مترةددا  بحيددث يسددمح لكدد  الطددرفين مواصددلح المحادصددات  ى ا مددا 

ا  لددل  مدن دون الحاةددح ىلد  التوهيددع عليد  وتحمددل المسددنوليح القانونيدح لتنليدد  كدل بنددد فيد . فللدد  عكدد  اتتدار 
محادصات كامب ديليد ف  آتر واليح كلينتون  فتطح كير  ال ت مل بندا  حول ىنها  الصدراع  مدا يةللهدا فد  

 لحسن األحوال اتلاهيح موهتح لتره.
االتلاهيدات الموهتدح تلهددوا علندا  بلددض مواصدلح المحادصدات المقدرر لن  الللسطينيون ال ين يلارحدون مزيددا  مدن

تستكمل نهايح نيسان )لبريل(. والمتوهع لن تدتض عمليدح لتدره مدن اإلفدراج عدن السدةنا  لواتدر آ ار )مدار (  
ولي  واححا  ما ى ا كان ه ا اإلفراج سيكون م روطا  بكيليح تصرك عبدا  فد  همدح البيدت األبديع. وغيدر 

ح ليحدا  مدا ى ا كدان هد ا اإلفدراج الد   مددن لةلد  وافدق الللسدطينيون علد  ت ةيدل طلبداتهض ل نحدماض ىلدد  واحد
وكدداالت األمددض المتحدددة المتتللددح )مبا ددرة لو بلددد  لددل بقليددل( سددتلقب  مةموعددح ىع نددات لمسددتوطنات ةديدددة. 

المسددتوطنات فدد  األراحدد  فدد  عدددد  1053فصمددح تقددارير تقددول ىن الحكومددح اليمينيددح لهددرت زيددادة كبيددرة فدد  
 المحتلح تصل ىل  حلك اللدد ف  اللاض ال   سبق .

ف  لفحل السيناريوات  هد يقبل عبا  ةز يا  ىطار االتلاهيح فيمدا يدرفع علندا  لن يكدون الللسدطينيون وحددهض 
ن الد ين محطرين ىل  االعتراك بلسرا يل كدولح يهوديدح. هد ا ال درط لدض يطدرح لبددا  لمداض المصدريين واألردنيدي

وّهلوا اتلاق س ض. والسنال األعقد ال   يواة  عبا   ما ا سديحدث فد  اليدوض التدال  للنهايدح المقدررة لا دهر 
التسددلح مددن ملاوحددات السدد ض المبا ددرة. يقددول الللسددطينيون ىنهددض ليسددوا تحددت ل  التددزاض بلدددض تنليدد  حقهددض فدد  

المحكمح الةنا يح الدوليح واالتحاد الدول  ل تصاالت.  االنحماض ىل  وكاالت األمض المتحدة المتتللح بما فيها
والمسنولون الللسطينيون كانوا وما زالوا يصرحون ب ن  ال توةد تطط لتمديد ملاوحات الس ض. ول ن لصددر 
ه   التصريحات هيادات من الدرةح الصانيح  فلبا  ظل صامتا  تاركا  المةدال ملتوحدا  لتمديدد الملاوحدات فد  

 ييرات ملموسح عل  األرع لمواةهح االنتقادات اللاصدلح التد  سديواةهها داتدل حركتد   ناهيدل حال ةرت ت
عن الةهات السياسيح الللسطينيح األتره. وهد اهترح البلع لن ىط ق سراح مةموعح ىحافيح من السدةنا  

را يل مندداطق الدد ين هحددوا سددنين طويلددح فدد  السددةن  هددد يليددد تمديددد الملاوحددات. واهتددرح آتددرون لن تنقددل ىسدد
 تاحلح لسيطرتها ىل  الحكومح الللسطينيح  تاصح ف  مناطق)ج( حيث لةي ها السيطرة الكاملح.

ويصددر الللسددطينيون ليحددا  علدد  لن تةميددد االسددتيطان ال بددد مندد   تصوصددا  فدد  المندداطق التدد  يوافددق ةميددع 
تتللدق ب دزة المحاصدرة. فرفدع  األطراك عل  لن تكون ةز ا  من دولتهض. وصمح فكدرة لتدره هدد تقندع المت دككين

الحصددار عنهددا لمددر ممكددن بلددد ىعددادة ن ددر الحددر  الر اسدد  علدد  ملددابر رفددح وبيددت حددانون  مددا ي ددكل دفلددح 
عمليح وعاطليح كبيرة للللسطينيين  وهد يحلك هبحدح حمدا  علد  القطداع. لقدد كاندت ىدارة لوبامدا وال زالدت 
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طع السددماح بالتنقددل بددين األراحدد  المدد كورة فدد  اتلاهيددات تنيددد هيدداض دولددح فلسددطينيح متواصددلح ة رافيددا . وسدديق
لوسلو وكوحدة واحدةو  وطا  طوي   عل  طريق ىصبات لن عمليح الس ض يمكن لن تسدلر عنهدا نتدا س ملموسدح. 
وتطددوة كهدد   هددد تحددر بمحدداوالت ىسددرا يل االسددتراتيةيح للددزل غددزة عددن الحددلح  ولكددن  فدد  الواهددع  هددد تددتض 

 حرر لمن  إلسرا يل بينما ُيسمح للقيادة الللسطينيح بمواصلح الملاوحات.بطريقح ال تسبب ل  
 15/3/4114، الحياة، لندن
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 يوعز هندل
من  فل االرتباط وةدت نلس  مدرتين للدب  البدزة اللسدكريح  فد  داتدل هطداع غدزة ولمامد . هد ا علد  مدا يبددو 

ويددد هب  وسدددكان الةندددوب يواصدددلون اللددديش تحدددت مطدددر سيسدددتمر بلدددد ةيلددد  مدددن االحتيددداط. ا دددت ك يددد ت  
متط ددح. ال يمكددن  ددرح هدد ا ب ددكل متتلددك. الددردع ال يددوفر الهدددو   هددو يددوفر حدداالت  ىسددرا يلالصددواريل. 

مكانيحتوهك   تلريلات. ليحاكبت الم كلح. تنقح سياسح واححح بالنسبح لقطاع غزة  تنقح  وا 
النهيار ومحاولح ةلب حكض ةديد. وكتب نتنياهو وليبرمان ا ىل . واحدة ه  دفع حكض حما  ىمكانيتانتوةد 

ال يقلدز لحدد علد  اللقيدح  بمدن فد   األصنا عن ه ا تطابات كاملح  وفل  من ه ا حملح انتتابات. وف  ه   
 لددل همددا. فدد  حملددح ورصدداح مصددبوبو وبلددد  لددل فدد  حملددح وعمددود السددحابو عددارع وزيددر الدددفاع ايهددود 

مدع  بد نهضالد ين ادعدوا  ألول دلال ريلدح  ليحدااالنهيدار. وكاندت ملارحدت   ىلد  بارال ب كل هداطع دفدع حمدا 
سمع لبارال. بلدد  نتنيداهو فد  وعمدود  ألن  اإلسرا يل لوهك الةيش  ب ن   و رح لرادتصليح حما . اولمرت 

لددض يتددرج.   ولكندد  لرادسددمع لبددارال. ليبرمددان  ألندد   ولكندد  لبقدد  القددوات التدد  ةندددها فدد  التددارج لرادالسددحابو 
 بارال لض يلد وزير دفاع. ولض يلد ال ريلح. القرارات الت  تتت  ه  من انتاج  ات .

نهدا هد  ت ييدر هواعدد الللدب  ىسدرا يل ىمامهداالتد  تقدك  األتره اإلمكانيح فدل االرتبداط.  درا كدان لض تيدرا   وا 
كدن بقيندا فد  نظدر لنلسدنا هندال. ترةندا  ول ىلد . لدن نلدود 1001الرهان عل  فل االرتباط سبق لن ات  ف  

وفدد  نظددر ملظددض اللددالض مسددنولين. حددان الوهددت للتلدداط  ملهددض كدولددح. ال ككيددان فلسددطين  وال ةددز  مددن حددل 
مستقبل . حماسدتان. دولدح فلسدطينيح توةدد ملندا فد  حالدح حدرب. للدولدح توةدد حقدوق وع هدات  للدولدح توةدد 

واريل  هدض مسدنولون عدن الددمار. وعنددما يكدون ليحا واةبات ودفع صمن ف  حالدح اللددوان. عنددما تكدون صد
وهدد   –هدددو   يمكددن اسددت ناك الل هددات. وهددك الكهربددا   المددا  ولمدداكن اللمددل ال تندددرج فدد  ع هددات الدددول 

ها مح فقط عندما تكون اتلاهات او مسدنوليح طدرك واحدد علد  طدرك آتدر. ل دزة توةدد حددود مدع مصدر ومدع 
مسدنولح عدن الحيداة فد   ىسدرا يلمدن تطلدق الندار. اللرحديح فد  لن   وهد  تتتدار مدع مدن تلمدل ومدع ىسرا يل

 القطاع تةلل الحياة سهلح عل  حما .
مدازن يصدبح مدع السدنين مدحوحدا. فداللكرة مند   لبدوكما لن الربط بين القطاع وبين الملاوحدات الةاريدح مدع 

و كاندت سدي ح مند  البدايدح  ال بان هطاع غزة سديرتبط بدولدح فلسدطينيح فد  ويهدودا والسدامرة لوسلوعهد اتلاهات 
. الللسطينيون اإلسرا يل دولح تت كل من ةز ين  وال يوةد ا  سبب لتلق ملبر فلسطين  تيال  عبر النقب 

مددن هطدداع غددزة متتللددون عددن الللسددطينيين فدد  راض هللا. وهددض بقدددر كبيددر تصددوض مريددرون. وللددل هدد ا بسددبب 
المبددان  ال يتلددق لةددوا  ايةابيددح. بلددد  لسددطحال فددتح مددن رةدد ىلقددا الطبيلددح والمندداخ  والن روايددح حمددا  هدد  

 تسع سنوات من فل االرتباط حان الوهت ل عتراك بالت يير.
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واحددددة غيدددر ها مدددح  االسدددتمرار. نصدددك هددددو   صددواريل  احتيددداط وحملدددح عسدددكريح. لدددي  هكددد ا يلدددل  ىمكانيددح
 االرتباط  هك ا يربط المر  بحياة عاديح متل رة.
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 دان مرغليت
األربلدددا  حسدددب مقدددايي  ملهدددوض وزيدددر الددددفاع  اإلسددد م للةهددداد  اإلسدددرا يل لقدددد تقدددررت  ددددة حدددربح الةددديش 

و   وكدل مدا يمكدن عملد  هداألوسطمو ي  بوغ  يللون ف  ان  ال توةد حلول دا مح للنزاع اللنيك ف  ال رق 
مدددا يمكدددن استت صددد  مدددن  لفحدددللن ت دددتح مدددا هدددو  ىسدددرا يلو. وبنظدددر   علددد  األزمدددات ىدارةاالن ددد ال بدددد و

لي  لهل. هك ا  حيال الللسطينيين ف  الساحح السياسيح   ليحاالوحع الملط   لي  لكصر  وان كان ممكنا 
 ف  المواةهح اللسكريح. ليحاوهك ا 

 ىلد تال  عل  لسا  االفتراع بان بين الحين وا تدر سدتكون حاةدح عل  النار تقوض بال اإلسرا يل  دة الرد 
  ومستوه الهدو  بين الحملتين تتقرر بالتوازن ال   ل هرالنقب ال رب  للدة  ىل حملح عسكريح تليد السكينح 

 و الللسطينيح بوهك الندار دون المد  بمكدانتهضاإلرهابوبين اللةض ال   يسمح لمنظمات و األليمحبين الحربح 
 الداتليح.

ما هبل االنلةدار الحدال  بهددو  نبدع مدن سلسدلح االعتقداالت التد  نلد ها حكدض حمدا  بدين  األسابيعلقد تميزت 
 لوسددداطوالمنظمدددات والمتطرفدددحو. ولكدددن هددد   التطدددوات لحددددصت غحدددبا  دددديدا فددد   اإلسددد م الةهددداد  لعحدددا 

 ينةحوا ف  ةر حما . الن طا  الميدانيين  ال ين طالبوا بوحع حد لوهك النار  ولكنهض لض
الد ين تصددوا لن داط عسدكر   اإلسد م الماح  ص صح مدن رةدال الةهداد  األسبوعوت ير الوحع بلد لن هتل 

التد   دلرت بدالحرج عقدب اكت داك سدلينح السد ح  ىيدرانحدو  اتحدر مدن  لعطد عاد  وبدالتواز   ىسرا يل 
 تاصتها.

ملنيتدددان فددد  المسدددتقبل  األتدددرهمدددن الةهدددح  مدددن ةهدددح وحمدددا  اإلسدددرا يل مدددن حيدددث الةدددوهر  فدددان الةددديش 
  بتهد ددح عمليددح علدد  طددول الحدددود. ولكددن ةملددح مددن ليحددا اإلسدد م المنظددور  وفدد  ملظددض الوهددت الةهدداد 

انلةددار  ىلدد الن دداطات التدد  تترافددق واحتكددال محددتض  الل هددح بينهددا مصددادفح ةدددا  تددند  بددين الحددين وا تددر 
بدان  لسدللنا  التد  تلتدرع كمدا ىسدرا يلرد مددرو  مدن  ىلد ل حدا ل عنك مدن الللسدطينيين فد  غدزة  وعلد  

 لي  ف  يدها حل دا ض للم كلح.
ملهوم  ف  لن الحم ت اللسكريح ال تحل الم كلح وبالتال   لسا لم  )األول( عاد افي دور ليبرمان ون ر 
تسدلض بلدد هدد    احدت ل غددزة. ولكدن لدي  علد  لسدان  ةدواب لمدن ىلد فدان موهلد  الصابدت هدو لند  يةدب اللدودة 

كل اللالض. فلي  لديها حت  محمد دح ن بديل  يمكن  لن يحل محدل حكدض  ىسرا يلالتطوة الت  ستصير عل  
 فر ناةيا بروح   ولن يتةرل عل  اللودة. 1007حما . فل  اللاض 

ندوع مدن صدواريل لتيدرة فد  الةولدح الحاليدح فد  النقدب ال ربد . فالللسدطينيون يحتلظدون ب ا نوبالتال  تسدقط 
 المسلمح )لما ا؟( وك ن  محلوظ لهض دوما حق الح ط األتير عل  الزناد.
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واالصندددين  اللددد ين همدددا يومدددا عطلدددح  األحدددديدددوض  وباألسدددا هددد ا يلنددد  لنددد  يوةدددد احتمدددال ةيدددد فددد  لن اليدددوض  
للتتلدد  فدد  المسدداتر ومسدديرات  هددو المطددر الهاطددل مددن السددما  ولددي  مطددر  األكبددرللمدددار   سدديكون اللدددو 

 لصواريل.ا

 54/3/1054  اليوض ىسرا يل
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