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 النطالق الجهاد مجددا عد  مشعل: فصاول المقاومة ت   .2
أكَّااد رساايس المكلااا السياساي لحركاال حماااس نالااد مغااعا أنَّ فطاار ىاا ة اليااوم  ااي مرمااى : 17عربااي -عماان 

ي مرمى االسلهداف، من القريا ومن البعيد؛ مغيرًا إلى أنَّ ى ة ع ي ة بسالح المقاومل والجهاد  ي النيران و 
والقاااادس وأهااااا الغاااالا ، غااااعا واحااااد، وف اااايل واحاااادة،  44ساااابيا و، مو ااااحًا أنَّ أهااااا ىاااا ة وال اااا ل والااااا 

 واسلراليجيل واحدة، هي الجهاد والمقاومل. حسبما أ اد موفع حركل حماس.
اااام والصاااحابل واللاااابعين وغااادَّد م غاااعا علاااى أنَّ ال ااا ل الحربيااال المحللااال سلسااالعيد مجااادها؛ وهاااي  ااا ل القسَّ

 والغهداء والصالحين والعلماء، الذين لهم  ي لاريخ األمل مقام عظيم.
رون  ي العاصمل القطريل لكريمًا لعودة جثامين  وفاا مغعا نالا أمسيل مساء الجمعل أفامها األسرى المحرَّ

 ااي ال اا ل المحللاال:  إنَّنااا نسلبغاار بعااودة جثااامين الغااهداء األطهااار عااودة لااروح المقاوماال،  طالمااا  الغااهداء
الجهاااد ع ياا ، والغااهداء كاارام وعظماااء، ال طرياا" لنااا إالَّ بااق ، مو ااحًا أن الق اايل ال لسااطينيل اليااوم باا مس  

ر  لهااا إالَّ بلجديااد روح المقاوماال الحاجاال أن لناار  ماان حاللهااا الراهناال اللااي لكالباا  عليهااا الماا امرا ، وال مناا
 والجهاد واالسلغهاد، والذي سيكون فريبًا بإذن و.

وغاااادَّد مغااااعا علااااى أنَّ الغااااعا ال لسااااطيني األصاااايا، وحركاااال حماااااس وكااااا ال صاااااسا المقاوماااال ال لسااااطينيل 
ا ال لسطيني لم يلعاا المجاهدة المقاللل ُلعد  العد ة، ولعما على انطال" الجهاد من جديد، مغيرًا إلى أنَّ غعبن
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ولم يوفف مسيرة الجهاد والمقاومل إال  بلحرير  لسطين كا  لسطين  من بحرها إلى نهرها، ومن غمالها حلاى 
لهااا المسااجد األفصااى المبااارا، ويعااود الالجسااون واألساارى  ااي السااجون  جنوبهااا، وحلااى لعااود القاادس حاار ة ودر 

ن غاء و سيلحق" ذ  لا فريبًا؛ فاساًل:  نحن واثقون من ذلا بإذن و .الصهيونيل إلى أرض الوطن، وا 
وأ اف:  اإلنسان عندما يولد ابنق، وناصال نحان ك بنااء  لساطين نجها هم وهام  لاذا  أكبادناا للغاهادة،  هاذا 
يمانااق وغااجاعلق  إنااق منااذ اللحظاال األولااى يقااوا  إنَّ ابنااي  ااداء  الاار " ماان و، وغااعبنا ال لسااطيني برجوللااق وا 

هو  ي سبيا و، منذ أن ولاد، نقد ماق غاهيدًا ون ماا مان و أن يار " الغاهادة وأن يكاون ذنارًا لناا ل لسطين ، 
 عند و وذكرًا حسنًا  ي الدنيا .

اام  اإن  رحلناا كبيارة،  اإذا ماا ن َّاذ أوَّا عمليال  ر وسانا  اي الساماء،  واسالدرا:   اإذا ماا اللحا"  اي كلاساا القسَّ
ذا ما اسلغهد، نحمد ربنا سبحانق ولعالى، ونقد مق طواعيًل بر اا، ونهن اأ أن سانا حينماا نقاد م أىلاى ماا نملاا  وا 

 بعد الدين .
وباايَّن مغااعا أنَّ الااذاكرة ال لسااطينيل  يهااا أكثاار ماان ذلااا، حلااى عناادما يحيااا جثمااان الغااهيد ساانوا ، وماان ثاامَّ 

، وم يااد صاااالح الااادين نساالرجعهم ولاااو بعاااد عغاارا  السااانين، كماااا  ااي الغاااهيد عمااااد ال بياادي ومااااهر حبيغااال
اددًا،  ومحمد الحنبلي، وىيارهم مان الغاهداء األبطااا، وماا أن اساللم  الجثاامين، حلاى جااء عبا" الغاهادة مج 

 وأها ال  ل المحللل  نورون بذلا.
وأغار مغعا إلى أنق هالف بعض عااسال  الغاهداء المسالرجعل جثاامينهم؛ م كادًا أناق  وجاد ال رحال والل اعاا 

باااألمس؛ ألنَّ الغااهادة ىالياال والغااهداء عظااام، وألنَّ الجهاااد  ااي ساابيا و هااو أساامى أمانينااا، وك نمااا الغااهادة 
 وهو حيالنا .

وأ اااف:  نحماادا يااا را أن أنعماا  علينااا بالغااهداء، وأكرماا  أهلنااا وعواسلنااا وعغاااسرنا ومنيمالنااا، الحمااد   
 والمجاهدين .الذي جعا ب اعل  لسطين، وجعا رأس مالها الغهداء، واالسلغهاد، 

ونااوَّم مغااعا إلاااى أنَّ حياااة الغاااعا ال لسااطيني كل هااا ذكااارى للغااهداء؛   اااي هااذا الغااهر مااارَّ  ذكاارى اسلغاااهاد 
الدكلور إبراهيم المقادمل، وبعد أيام ذكرى الغهيد القاسد الم س س غيخ  لسطين أحماد ياساين، رحماق و، و اي 

عبد الع ي  الرنليسي؛ مبي نًا أنَّ اللاريخ ال لسطيني والعرباي  الغهر القادم ذكرى القاسد العظيم الدكلور المجاهد
 واإلسالمي حا ا بالغهداء وذكرى لنليدهم؛  الغهادة نلود، وحياة ملجد دة.

وفاااا:  إنَّنااا نعاايت لحظااا  الجهاااد وعباا" الغااهداء واالسلغااهاديين، وال بااد أن نسلح اار النياال، وهااذا غاارف 
جهاد، وأن يسلعد لها، وغرف عظيم لنا ك بنااء  لساطين وحمااس واألمال الم من، أن يحدث ن سق بالغهادة وال

العربياال واإلسااالميل أن يكااون لهاا الء الغااهداء هااذا المقااام العظاايم، وال نيااار لنااا إال  اللمسااا بااذلا، وال لحرياار 
 ل لسطين بدون الجهاد والمقاومل واالسلغهاد .

 43/3/4841، "44موقع "عربي 
 

 "مطعون في وطنيته"و "الجنون"فتح والسلطة ويصفه بـ بتدمير م عباسدحالن يته .3

محمد دحالن صا  ، أن محمود القيعي ، عن مراسلهاالقاهرة من، 47/3/4841، رأي اليوم، لندن ذكر 
الذي الهم  يق دحالن بالقلا  –جام ى بق على الرسيس ال لسطيني محمود عباس، واص ا نطابق األنير 

 يرا إلى أن عباس دم ر  لح، ودمر السلطل، ودم ر منظمل اللحرير ال لسطينيل.، مغبالكارثل –وال ساد المالي 
على فناة دريم مساء االحد، ” العاغرة مساء“حوارم مع برنامج   لح  يووصف القيادي الساب"  ي حركل 

وانلقد دحالن أن ينو ن  نطاا عباس ب نق انحدر إلى مسلوى هابط، وب نق مصر  على لدمير حركل  لح.
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س منا ا مثا يوسف عيسى، ملساسال: لماذا لحق" معق وهو كان معا  لرة من ال من، ملساسال: ما عبا
ولماذا لم لدر إلى مصالحل وطنيل حقيقيل رىما  الذي  عللق يا عباس ل لسطين سوى غعارا  ونطابا ؟!

لمحمود ووصف القيادي ال لحاوي نطاا عباس بالمسنرة اللي لم لسأ ألحد مثلما أساء   عن حماس؟
 .على المسنرةملعود   عباس عباس، وأنق 

 
 مخبر عند مرسي
عما منبرا عند محمد مرسي، مغيرا إلى أن نطاا أبو ما ن يذك رم بنطاا ” أبو ما ن“وفاا دحالن إن 

مرسي األنير، م كدا أن الغعا ال لسطيني لم يعد يحلما كارثل مثا محمود عباس، ألنق سر" السلطل، 
حالن غباا  لح فاسال: اصبروا  هذم مرحلل صعبل وفاسيل، و لح بافيل، وال يمثلها وناطا د ودمر  لح.

نما يمثا كا ما هو رديء.  أمثاا عباس، وا 
 

 السيسي أنقذ مصر
نما يقوم ببعض  وفاا دحالن إن المغير السيسي أنقذ مصر من اإلنوان، مغيرا إلى أنق ال يلحدث باسمق، وا 

مصر واألمل  طويال لبناءاسلحا  اسم السيسي، م كدا أن أمام السيسي مغوارا الواجبا  وال يعلنها، منكرا أنق 
 العربيل.

 
 عباس ليس مصدرا لمنح الوطنية

ق عباس االلهاما  النطيرة لق؟  وردا على س اا: لماذا وج 
ن الجميع.  فاا دحالن: عباس ليس مصدرا لمنح الوطنيل، ألنق ليس سويا، ومطعون  ي وطنيلق، وأنق نو 

ا دحالن عباس فاسال: والدا لصوص، وأن  سلب  أمواا الغعا ال لسطيني، وجس  للنو ن وطنيا وناط
مثا يوسف عيسى، مغيرا إلى أن الهاما  عباس لق ما هو إال إسقاط ن سي، ألنق يغعر  ي فرارة ن سق بما 

 ي المحاكم  مليون دوالر، م كدا أنق ال لوجد 760ولساءا دحالن عن المليار و وجهق لي من الهاما .
 ولابع دحالن: بال  مير وبال فيم وبال أنال". ال لسطينيل لهمل واحدة  دم، ووص ق ب نق:

أين لجنل اللحقي"  ي و اة  لماذا ال يذها عباس للق اء ويلهمني بكا هذم االلهاما  أمام لجنل وطنيل.
ل لسطينيل اللي يرأسها لو ي" وافلرح دحالن لكوين لجنل عربيل برساسل عمرو موسى لساعد اللجنل ا عر ا ؟

 راوي، لللحقي"  ي و اة عر ا .طيال
وافلرح لجنل وطنيل، لبحث ك اءة ل حص ك اءة أبو ما ن العقليل والسياسيل، مغيرا إلى أن الدبابا  

. ملهما أبو ما ن ب نق يق م  يق كا غيء. وناطا عباس لل لسطينييناالسراسيليل هي اللي أل  بعباس رسيسا 
 .يمسنر  حالا ومسنرلنا! مغيرا أنق يريد أن يلهي الغارر ال لسطيني بصرار  لحاوي  لحاو سانرا: 

وأنق ذاها إلى واغنطن ليمدد  كبرى. ب نها كذبلووصف دحالن الم او ا  بين عباس واالسراسيليين 
 ة.الم او ا   قط. ولابع: ارجع لوطنا، وأعطنا بديال وطنيا لهذم الملهاة. لن ل يدا هذم الملها

وفاا ع و المجلس اللغريعي: لو عاد عباس بحلوا من واغنطن،  س بادر باالعلذار لعباس علنا. مغيرا 
نما يعرف طري" اإلفدام  .إلى أنق ال يعرف طري" الهروا، وا 
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أجاا دحالن: عباس ىاسا عن الوعي. إذا ثب  أنني لورط   وعن الهام عباس لق بقلا فادة  لسطينيين؟
ا لس  رجال، مغيرا إلى أنق سكن صالح غحادة  ي بيلق، ووفف معق، وو ر الحمايل  ي دم  لسطيني،   ن

 لق، م كدا  ي حين أن كا من وف وا مع أبو ما ن طردهم، والهم عباس ب نق  افد للذاكرة.
ولساءا دحالن: لماذا لم يذكر عباس اسراسيا ولو مرة واحدة  ي سيا" الهامها بقلا عر ا ؟ ولابع دحالن: 

أو لو ثب  ، مد يوسف دحالن جاه  مدى حيالي للحساا  ي ف يلين: القلا ومسلعد للمثوا للق اءأنا مح
لطاا عباس العار مدى حيالق، وكا أفاربق ” االسلثمار“ولو  لح  صندو"  علي  أنني أنذ  دوالرا واحدا.

 بق.دوالر، ووك ا من يقبض لق رال 1000لوظ  وا، حيث عي ن ابن أنيق  ي س ارة الصين با 
وفاا دحالن: لدي  ماليين الوثاس"  د عباس، م كدا أنق ليس عندم عالفل لجاريل مع نجيا ساويرس، 

 ووص ق ب نق رجا وطني.
 

 من قتل صالح شحادة؟
وعن الهام عباس لق ب نق وراء فلا صالح غحادة، رد  دحالن ب ن كا هذم الروايل وهم، وأنق كان  ي بيلق، 

وس ا دحالن عباس: إذا كان   بعكس عباس الذين يسلغهد  قط باألموا .ولديق غهود أحياء على ذلا، 
 روايلا صحيحل، لماذا لم لحاكمني، ول عني بالسجن بلهمل العمالل.

دحالن كغف أنق ، أن أيمن رم ان من القاهرة عن مراسلها، 47/3/4841، اليوم السابع، مصر وأ ا  
معاهدة كاما دي يد األنيرة، كما الهمق رسيس السلطل   ي  لم يجبر الراحا ياسر عر ا  على لقديم اللنا ال

دور رىم وجودم ولم يسلطع منافغل  أيال لسطينيل محمود عباس أبو ما ن، م ي ًا أن أبو ما ن لم يكن لق 
ي و  ابنق على الرىم من  لكيف يل، ولابع فاساًل  المه لل وصل  على أنق لرا الم او ا   أي  يعر ا  
  .ال لسطينياو ا  مصريل للعل" بالغعا م   يأنق كان 

وجهها إليق أبو ما ن ب نق كان سمسار ص قل  اللي، االلهاما  1ون ى  دحالن  نالا حوارم على فناة دريم
 ،القذا يالراحا معمر  الليبيكان  سيلم بيعها إلى سيف اإلسالم نجا ال عيم  واللياألسلحل اإلسراسيليل 

ث حيث طلا منى أبو ما ن أن أفوم بلوصيا ابنق ياسر مع سيف اإلسالم ولابع فاساًل  العكس الذى حد
بسيف  عالفليلكى يقوم بعما ص قل لجاريل مع روسيا، ولكنى ر    ، ولابع فاساًل  أنا ال أنكر  القذا ي

ص ل يرسا أبو ما ن  ب ي، ولساءا فاساًل  ال لسطينيولكنها كان  من أجا مصلحل الغعا  القذا ياإلسالم 
 اءم كمبعوثين إلى ر ساء العرا .أبن

 4واسلطرد فاساًل  ال عيم الراحا ياسر عر ا  لم يكن يملا إال طاسرة رساسيل نربانل بينما يمللا أبو ما ن 
  يطاسرا  رساسيل  نمل حاليًا والحريا أنق يبيع بع ها ويغلرى بداًل منها، باإل ا ل إلى أنق يلحكم 

 3 ا   ساد للعل" بهم، مغيرًا إلى أنق هرا أموالق إلى عمان ولديق المحيطين بق من نالا اإلمساا بمل
 األردن .  يفصور  نمل 

وأغار  دحالن  إلى أن أبو ما ن  يع هيبل  لح باإل ا ل إلى نسارة ى ة ووفعها لح  سطوة حركل 
على الرىم من لجاهق بالمحاكم ال لسطينيل  رسميالهام  أيحماس، ال لًا إلى أنق حلى هذم اللحظل ال يوجد 

 يوجهها لق أبو ما ن. الليكم االلهاما  
 

 على الحقوق الفلسطينية تمديد المفاوضات يشكل خطراً : فلسطينيونمسؤولون  .1
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يللقي الرسيس ال لسطيني ، ك اح  بون، عن مراسلها رام و من، 47/3/4841، الشرق األوسط، لندن فال 
ا أوباما، اليوم، مسلحا بدعم غعبي كبير، وعربي على محمود عباس )أبو ما ن( الرسيس األمريكي بارا

مسلوى صنع القرار، لجهل عدم االعلراف بيهوديل إسراسيا، المس لل األكثر لعقيدا أمام و ع ال ا" إطاري 
 لعمليل السالم.

ويحاوا أوباما اليوم إفنار عباس بقبوا ال ا" اإلطار الذي صاىق و ير نارجيلق جون كيري، بعدما  غا 
ثني رسيس الو راء اإلسراسيلي بنيامين نلنياهو عن إصرارم على يهوديل الدولل، لكن أبو ما ن أبلغ  ي 

 مسلغاريق ومس ولين عربا فبا اللقاء أنق لن يوا " على ذلا مهما لعرض ل حوط.
إن عباس ال ينوي ر ض كا ما يطرحق أوباما، لكنق « الغر" األوسط»وفال  مصادر  لسطينيل مطلعل لا

ولابع : «. سيسلمع أوال ثم يقوا رأيق»وا إيجاد صيحل حا وسط ال لمس بالثواب . وأ ا  : سيحا
الرسيس لن يقبا ال ا" إطار  يق اعلراف بيهوديل الدولل وال يغير إلى القدس الغرفيل، لكنق مسلعد مثال »

طال" سراح أسرى  «.للمديد الم او ا  مقابا لجميد االسليطان وا 
عباس أن ال يعود بصدام ونالف مع الواليا  الملحدة، نصوصا أن اإلدارة  وحسا المصادر سيحاوا

والدليا حديث كيري عن أن »األمريكيل ال لوا " نلنياهو على إصرارم على مس لل يهوديل الدولل. وأردف: 
 «.إسراسيا يك يفرار اللقسيم يغير إلى يهوديل الدولل، وأن هذا 

يجا أن »مس، وعبروا عن نيبل أملهم من لصريحالق، فاسلين إنق ورد مس ولون إسراسيليون على كيري، أ
 «. ي حط على ال لسطينيين وليس على إسراسيا

، أن سعد الدين وبرهوم جرايسي الناصرة، عن ناديل-عمان من، 47/3/4841، الغد، عم ان وأ ا  
طر كبيرة لمس إن  الحديث عن لمديد الم او ا  مع إسراسيا يحما منالوا مس ولون  لسطينيون فا

واسلبعد المس ولون أن ينر  لقاء الرسيس  بالحقو" الوطنيل  ي ظا الهوة العميقل بين موافف الجانبين .
محمود عباس بالرسيس األمريكي باراا أوباما، المقرر اليوم  ي واغنطن، بنلاسج ملموسل، معلبرين أنق 

  ي سس لمرحلل  اصلل ونيارا  محايرة .
ن يذيل لمنظمل اللحرير واصا أبو يوسف أنق  ال لوجد لوفعا  إيجابيل مرغحل عن وفاا ع و اللجنل الل

وأ اف، لا الحد  من  لقاء واغنطن، إ اء الموفف اإلسراسيلي الملعن  واالنحيا  األمريكي الم  وح لق .
فامل ا لدولل على حدود  لسطين المحللل أن  أهميل اللقاء لقع  ي ل كيد الثواب  ال لسطينيل بإنهاء االحلالا وا 

 ، ور ض  يهوديل الدولل .734وعاصملها القدس، وح" العودة و " القرار  7361العام 
وأكد  الر ض الغعبي وال صاسلي الواسع للمديد الم او ا ، ألنق يصا  ي ندمل عدوان االحلالا  د 

لمو   30او ا ،  ي غهيدًا  لسطينيًا منذ اسلسناف الم  10الغعا ال لسطيني ، ال لًا إلى  سقوط  هاء 
 )يوليو( الما ي،   اًل عن اللوسع االسليطاني واللهويد ومصادرة األرا ي وهدم المنا ا .

من جانبق، اعلبر ع و اللجنل المرك يل لحركل   لح  جماا المحيسن أن  لقاء واغنطن يقع على م لر" 
 ما الدنوا  ي دوامل العنف .طر"،  إما أن ي سس لسالم حقيقي ي من الحقو" الوطنيل ال لسطينيل، وا  

فامل الدولل  وفاا، لا الحد  من  لسطين المحللل، إن  الرسيس أوباما مدعو  للد ع لجام إنهاء االحلالا وا 
، وذلا إذا أراد 734وعاصملها القدس، وح" العودة و " القرار  7361ال لسطينيل المسلقلل على حدود 

 لحقي" لسويل سلميل .
 

 االتفاق: ال أحد يستطيع تحميلنا المسؤولية وال تمديد المفاوضات إال لتنفيذ "عربيالالقدس "العالول لـ .3
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ى ة ا أغرف الهور: ال يعرف أحد من المس ولين ال لسطينيين األ كار اللي يحملها الرسيس ال لسطيني محمود 
يكي باراا أوباما عباس  ي  يارلق الحاليل إلى واغنطن،  ي ظا لوفعا  أن يقدم نالا لقاسق بالرسيس األمر 

اليوم غيسا من الليونل، ل مان عدم انهيار العمليل السلميل، وإلحرا  الموفف اإلسراسيلي الرسمي الذي 
 ي السالم،  ي ظا انلقادا  ’ ليس غريكا‘اسلبق  ال يارة بإعالنق على لسان أحد أهم الو راء أن أبو ما ن 

 ’.ال ا" اإلطار‘عد نطل كبيرة وجه  لو ير النارجيل األمريكي جون كيري، م
ويصطحا الرسيس عباس  ي  يارلق الحاليل إلى واغنطن كال من الدكلور صاسا عريقا  رسيس و د 
الم او ا ، وماجد  ر  مدير المنابرا  اللذين وصال  ي وف  ساب" لمهيدا لل يارة، وعدد من المساعدين 

 اآلنرين.
 ي  باالسلمرارني، جميعهم أكدوا أن الرسيس لعهد اسلطلع  رأي أكثر من مس وا  لسطي’ القدس العربي‘

، مثا بقاء وجود ’ال ا" اإلطار‘ر ض مطالا إسراسيا، وبعض ما ورد  ي أ كار كيري اللي و ع   ي 
، أو افلصار عاصمل  إسراسيا  بيهوديلإسراسيلي على حدود الدولل ال لسطينيل مع األردن، أو االعلراف 

لكن أيا من المس ولين لم يغر صراحل إلى ما يحملق  يط من القدس الغرفيل.الدولل ال لسطينيل على ج ء بس
 ’.رجا سالم‘الرسيس من أ كار فد يبقي  يها على الصورة اللي حا ظ عليها ب ن يظا 

أن الرسيس عباس و ع عقا اجلمار عقدم بطافمق ’ القدس العربي‘ول كد معلوما  سابقل حصل  عليها 
لم او ا  والغ ون السياسيل، منططا الجلماعق مع أوباما، يرلك  على السياسي المصحر المنلص با

 حملق أ كارا يرد  يها على كا ما سيعرض عليق  ي ذلا اللقاء.
ولعما  ي المناط" ال لسطينيل حركل  لح  ومن الم كد أن يلعرض عباس  ي واغنطن إلى  حط كبير،

 ي نطوالق السياسيل، وذلا   مبايعل الرسيس ل كد اللي يل عمها الرسيس على مواجهل ذلا ب عاليا  غعبيل 
 ي نطوة هد ها إبالغ اإلدارة األمريكيل أن عباس سيلحدث باسم الحركل ومنظمل اللحرير بغكا كاما، 
معولين كذلا على دعم حركل حماس وال صاسا المعار ل األنرى لكا نطوا  الرسيس اللي ير ض  يها 

 لقديم لنا ال  إلسراسيا.
إن اإلدارة ’ القدس العربي‘ود العالوا ع و اللجنل المرك يل لحركل  لح  ي لصريحا  لا وفاا محم

، وذلا ’وهي لدرا أن سبا  غا جهود السالم ل لي من إسراسيا‘األمريكيل ل حااااط على القيادة ال لسطينيل 
 هذم اإلدارة إلى الجانا اإلسراسيلي.  انحيا ‘من باا 
وا ال لحاوي إن كان من بين النيارا  اللي يحملها الرسيس عباس لواغنطن المس  ’ القدس العربي‘وس ل  

لإل ال  من ال حط األمريكي القبوا بلمديد الم او ا ،  قاا إن هذا األمر ىير مطروح، وأن اللمديد 
وأغار  ي هذا السيا" إلى عدم وجود أي  ’.حاا كان هناا ال ا" ويحلا  إلى وف  لللن يذ‘ممكن أن يلم 

  ي الم او ا  مع الحكومل ال لسطينيل الحاليل اللي للنكر لكا اسلحقافا  عمليل السالم. جدوى
مع الرسيس  لالجلماروكان نبيا أبو ردينل الناط" باسم الرساسل فاا إن الرسيس لوجق السب  إلى واغنطن، 

ل لي  ي وف  حساس ‘ ، وفاا إنها’الهامل‘ووصف ال يارة با  أوباما االثنين، لبحث لطورا  عمليل السالم.
 الجانا ال لسطيني بالثواب  ال لسطينيل والغرعيل الدوليل. الل ام، م كدا ’و ي ظروف عربيل ملحولل

 47/3/4841، القدس العربي، لندن
 

 األمريكية "الضغوط"في وجه  لعباسأكبر حملة مساندة  تطلقالسلطة الفلسطينية  .6
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يس ال لسطيني واألمريكي، لطل" حركل  لح والسلطل ال لسطينيل بالل امن مع لقاء الرس: ك اح  بون -رام و
ودعا  األمريكيل، ولحثق على اللمسا بالثواب .« ال حوط»اليوم )االثنين( أكبر حملل مساندة لق  ي وجق 
كا موظ ي القطار العام والم سسا  الرسميل والغعبيل »رسيس الحكومل ال لسطينيل، رامي الحمد و، 

وفاا «. هليل وكا  سا  غعبنا للمغاركل  ي  عاليا  دعم الرسيس ومساندلق  ي لمسكق بالثواب والمدنيل واأل
إن ال عاليا  ل لي لمساندة الرسيس  ي ر  ق لكا المحاوال  الهاد ل إلى »الحمد و  ي لصريح صحا ي: 

 «.االنلقاص من حقو" غعبنا الوطنيل المغروعل اللي أفرلها الغرعيل الدوليل
  المدارس والجامعا  والموظ ون  ي الو ارا  إجا ا  للمغاركل  ي المظاهرا  اللي سلنظم  ي كا وأعطي

مدن ال  ل الحربيل، اللي غهد  أي ا مظاهرا  أمس ل ييدا لعباس، كما لسعى ال  ل إلى اللنسي" مع 
 حماس للنظيم مظاهرا  مماثلل  ي ال  ل.

 47/3/4841، الشرق األوسط، لندن
 

 : "صراع األدمغة" بين األجهزة األمنية واالحتالل "مستمر ولحظي"في غزة ليةوزير الداخ .7
فاا و ير الدانليل واألمن الوطني  لحي حماد:  إن الو ارة لنوُض حربًا غرسل مع االحلالا للج يف : ى ة

  منابع اللنابر والمعلوما  اللي يعلمد عليها للوصوا إلى  عاف الن وس  ي فطار ى ة .
(، أن 3-71نالا حديثق  من برنامج  أورا" غنصيل  عبر أثير إذاعل الرأي، مساء السب  ) وكغف حماد
وأكد أن  صرار  لمسلويا  إلكلرونيل وبال  لمللا وساسا لقنيل ملقدمل  ي مكا حل اللنابر. و رالق وصل 

يوم، مغيرًا إلى أن األدمحل  بين األجه ة األمنيل  ي ى ة وأجه ة منابرا  االحلالا  مسلمر ولحظي   ي كا 
وأعلن أن  جها  األمن الدانلي ُيواصا دورم  ي مكا حل اللنابر ومالحقل العمالء وجمع المعلوما  عنهم.

األجه ة األمنيل لكلغف  ي كا يوم طرفًا جديدة يبلكرها االحلالا إلسقاط  عاف الن وس وهو يعما 
 الق يل ال لسطينيل .لا الق اء على وطنيل أبناء غعبنا وُيحاوا ياسسًا لص يل 

 47/3/4841لإلعالم، المركز الفلسطيني 
 

 العدوانية المستمرة لـ"األقصى" تهدد بتفجير األوضاع واالنتهاكاتقريع: االقتحامات  .0
 األيام : حذر ع و اللجنل اللن يذيل  ي منظمل اللحرير ال لسطينيل، ورسيس داسرة غ ون القدس  -القدس 

بل إصرار الكنيس  اإلسراسيلي على منافغل مو ور السيادة على المسجد أحمد فريع أبو عالء، من مح
األفصى وافلحام و ير اإلسكان اإلسراسيلي اوري ارسيا وعدد من مرا قيق للمسجد، معلبرا ان هذم االفلحاما  

 واالنلهاكا  العدوانيل المسلمرة لهدد بل جير األو ار ود عها بالجام المجهوا.
كلحد صارخ إلرادة الغارر العربي وال لسطيني  لقدس الى ان هذا المقلرح ي ليوأغار  داسرة غ ون ا

وكإصرار على ل جيج األجواء  ي المنطقل وهو ي لي  ي ل امن مع االفلحاما  والدعوا  الصهيونيل الفلحام 
 المسجد األفصى  ي األعياد اليهوديل وعيد المسانر وعيد ال صح.

غ ون القدس، الى إعالن بلديل االحلالا اإلسراسيلي  ي القدس رصد ومن جانا آنر، أغار رسيس داسرة 
مليار دوالر للهويد مدينل القدس ولقيام م سسا  اسليطانيل وجمعيا  عنصريل عالميل بدعم  7.3حوالي 

 االسليطان لبناء الب ر والوحدا  االسليطانيل ومصادرة وهدم المنا ا والمحاا اللجاريل  ي مدينل القدس.
 47/3/4841، ، رام هللااأليام
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 رمز للتضامن ولن ينساها شعبنا كوريالخضري: ريتشل  .9
أكد الناسا جماا الن ري رسيس اللجنل الغعبيل لمواجهل الحصار، أن المل امنل األمريكيل ريلغا كوري 

نالا  عامًا  ي ر ح نالا محاوللها اللصدي لجرا ل إسراسيليل 77اللي فللها جيت االحلالا اإلسراسيلي فبا 
 هدم منا ا  لسطينيين  سلبقى رم ًا للل امن والحريل ولن ينساها غعبنا .

وفاا الن ري  ي لصريح مكلوا، اليوم، إن  كوري سلبقى رم ًا لكا المل امنين ألنها  ح  بحيالها 
 نف .ليحيا ىيرها، وحمل  رسالل الحا والو اء والل امن  ي وف  فابلها االحلالا برسالل القلا والدم والع

 لن ينسى سكان منيم ر ح وفطار ى ة و لسطين وكا أحرار العالم ريلغا كوري ودماءها اللي وأ اف: 
سال  لحمايل الح" والعدا، وسيبقى غعبنا يكن لها ولعاسللها ومحبيها الو اء، وسلبقى  ي نظرهم رم ًا للحريل 

ذكرى رحيلها، ووجق رسالل ودعا الن ري المل امنين األجانا لحما رسالل كوري  ي  والل حيل .
لالحلالا  أنق لن يسلطيع إيقاف حركل الل امن مع الغعا ال لسطيني وسلبقى جريملق البغعل وصمل 

 عار .
 46/3/4841، فلسطين أون الين

 
 فصياًل إلنهاء مأساة مخيم اليرموك  41جديد بين دمشق و اتفاق: منظمة التحرير .48

لم » ي منظمل اللحرير ال لسطينيل، الس ير أنور عبد الهادي انق أعلن مدير الداسرة السياسيل : رام و
اللوصا إلى ال ا" من أجا إنقاذ المبادرة ال لسطينيل حوا أ مل منيم اليرموا، باللوا " مع الحكومل 

أن اآلليل الجديدة لعودة »األحد،  أمسوأو ح عبد الهادي  ي بيان صحا ي  ».74الا السوريل و صاسا 
اليرموا أنذ  بعين االعلبار الدروس من المحاوال  السابقل للن يذ المبادرة، واللي جوهرها أهلنا لمنيم 

لم االل ا" على »وأ اف أنق  .»المنيم إنالء المنيم من السالح والمسلحين، وعودة كا الندما  إلى 
ر مع كا انلصار لجنل الحوار مع المسلحين، إلى نمسل أع اء  قط، م و ين حصرًا بالل اوض والحوا

 .»الجديدة المسلحين دانا المنيم، من أجا لن يذ اآلليل 
 47/3/4841، المستقبل، بيروت

 
 يلزم خطباء الضفة بتمجيد عباس بخطبة الجمعة الهباش: المركز الفلسطيني لإلعالم .44

مود أكد عدد من نطباء المساجد لمراسلنا أن ما يسمى  و ير األوفاف   ي  حكومل  رام و مح: رام و
الهبات أل م نطباء المساجد الجمعل الما يل ب ن يكون مو ور النطبل لمجيد رسيس السلطل محمود عباس 

 على نل يل نطابق األنير.
وفاا نطباء ومصادر ملعددة  ي و ارة األوفاف، إن لعميما مكلوبا ونطبل مكلوبل كان عنوانها لمجيد ودعم 

أوامر صارمل صدر   والنطباء، وأنو ع  على األسمل رسيس السلطل محمود عباس عقا نطابق األنير 
وأ ا   المصادر أن كا إمام ونطيا للقى عدة الصاال  ول كيدا  فبا يوم  لألسمل بااللل ام بالنطبل.

الجمعل الما يل ب ن يلل م بمو ور النطبل، وأن ينصصها للمجيد رسيس سلطل رام و، واإلعالن عن 
غار  المصادر إلى أن لهديدا  للقاها األسمل  ي حالل عدم الل امهم بذلا وأ دعمق والدعاء لق بالنطبل.

 القرار، ولكن كثيرا منهم لم يلل موا بذلا على أرض الوافع.
 47/3/4841، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الفلسطينية تبدأ بتحديث سجل الناخبين االنتخاباتلجنة  .44
األحد، بلحديث سجا النانبين  أمسيل ال لسطينيل، صباح األنا وا: بدأ  لجنل االنلنابا  المرك   –ى ة 
وأو ح  لجنل االنلنابا  المرك يل،  عاما. 71، والذي يسلهدف ال لسطينيين الذين بلحوا سن 1074للعام 

 ي لصريح صحا ي، أن عمليل اللسجيا سلجري  ي جميع محا ظا  فطار ى ة وال  ل الحربيل، وسلسلمر 
 حلى صباح النميس المقبا.

أل ا  33ألف  لسطيني منهم  64عامًا نالا العام الجاري، نحو  71ويقدر عدد ال لسطينيين الذين بلحوا سن 
وبلح  النسبل الكليل للمدرجين  ي سجا النانبين بعد  أل ا  ي فطار ى ة. 14 ي ال  ل الحربيل، ونحو 

 يل لللسجيا.ممن بلحوا السن القانون %41.7انلهاء مرحلل اللسجيا  ي العام الما ي 
 47/3/841، القدس العربي، لندن

 
 من التطرف.. ولبنانية من التوطين فلسطينيةمخاوف ": السفير" .43

لم يسلبغر المس ولون اللبنانيون نيرًا  ي مسلقبا الو ع على صعيد المنطقل، ولحديدًا  ي ما : داود رماا
لسطيني محمود عباس الى بيرو ، حيث نص ف يل الصرار العربي ا اإلسراسيلي، منذ آنر  يارة للرسيس ال 

لعم د لقديم مطالعل مطولل نالا اجلماعالق الرسميل مع أركان الدولل عن مسار الق يل ال لسطينيل لارينيًا 
وصوال الى الوافع الراهن، يومها عكس ابو ما ن صورة فالمل جدًا عن مآا م او ا  اللسويل، غارحًا 

 ي يل اللي بموجبها ال يمكن ممارسل ادنى مقوما  السيادة الوطنيل.بالل صيا الغروط االسراسيليل اللعج
وعب ر ابو ما ن  ي حينق عن ريبلق وغكوام من األداء األمريكي للملف الل او ي ال لسطيني ا االسراسيلي، 
حيث ال اعلراف بحدود وال حا جذريًا لمرض االسليطان وال ح" بإفامل مغاريع لنمويل وحلى سياحيل على 

ر المي ، وال من ذ للدولل الموعودة نار  السيطرة االسراسيليل، وال ح" عودة لالجسين ال لسطينيين حلى البح
الى غبق الدولل ال لسطينيل الموعودة، مع نيل وا حل لل ر  الديني النهاسي عبر لهجير  لسطينيي ارا ي 

 الى نار  ما يسمى النط األن ر  ي سيا" عمليل اللهويد. 7344
اللي بثها أبو ما ن  ي بيرو ، ع  ها بيان اعالن النيا  الذي يعما عليق و ير النارجيل « واعجالل»هذم 

 ي المنطقل، والذي ظاهرم لوا ن ونيا  سليمل، وباطنق إعطاء « غبق مقيم»األمريكي جون كيري وهو 
ىربي ُيعما على  اسراسيا كا غيء بما  يها يهوديل الدولل، وسط معلوما  بدأ  للوالر عن لوجق أمريكي ا

وفع النيران السوريل المسلعرة، وانغحاا كا »للق يل ال لسطينيل على « اللص يل»إن اجق عربيًا للمرير هذم 
 «.الدوا العربيل بوافعها الدانلي، وعدم اسلقرار الو ع  ي مصر

انعقاد القمل العربيل  بعد أيام يحا الرسيس األمريكي باراا اوباما  ي ًا  ي السعوديل، هذم ال يارة اللي لسب"
 ي الكوي ، سيكون جوهرها الملف ال لسطيني ا االسراسيلي، وهذا ما د ع ابو ما ن الى القيام ب وسع مروحل 

فليميل وعربيل مع الصاال  مكث ل  ي كا الجام.   يارا  الى عواصم ىربيل وا 
واألوروبيين والعرا، الرسيس ال لسطيني ابلغ األمريكيين »ويكغف مصدر ديبلوماسي من رم عن أن 

ولحديدًا المرغح الرساسي المصري المغير عبد ال لاح السيسي، انق بعد المغهد العربي الراهن والمناطر 
الكبيرة على الق يل ال لسطينيل، ي  ا بقاء الرسيس السوري بغار األسد على رأس السلطل  ي سوريا مع 

سوريا  ي  و ى عارمل سيوسع داسرة ن وذ  الح اظ على النظام العلماني، ألن ذهاا األسد ودنوا
 «.اللنظيما  الملغددة وسي دي الى  را كا فوى االعلداا  ي المنطقل، ال سيما على الساحل ال لسطينيل

ان ابو ما ن ابلغ محدثيق الحربيين والعرا ما م ادم، ان الق اء على فوى االعلداا »ويو ح المصدر 
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لي لمسا بالسلطل ال لسطينيل لمصلحل فوى اللطرف، والدليا على ذلا يعني الق اء على القوى المعلدلل ال
ان الملطر ين اللك يريين ظهر منهم انلحاريان  لسطينيان، وباللالي  إن سقوط النظام  ي سوريا سيرلد على 
الساحل ال لسطينيل عبر لصويا اإلرهاا اللك يري على فوى االعلداا الملمثلل  ي منظمل اللحرير 

يل بقيادة حركل  لح، ونحن كسلطل  لسطينيل لم نلمس من النظام السوري ما ي ذينا. لذلا  إن ال لسطين
سقوط هذا النظام لمصلحل سيطرة اللك يريين هو ا عاف للق يل ال لسطينيل، بحيث لصبح فوى االعلداا 

 «. ي موفع ملدن ليسود منط" اللطرف
ها لريدون إلحاء فوى االعلداا ال لسطيني لمصلحل إن ابو ما ن س ا امام األمريكيين، »وفاا المصدر: 

فوى اللطرف كي يكونوا  ي مقابا الملطر ين االسراسيليين؟ هذا ال يعني اننا مع  سل من الغعا السوري  د 
 سل انرى، نحن مع كا الغعا السوري ولعا ي سوريا يهمنا، ألنق ي ثر على مسار الق يل ال لسطينيل، لكن 

ا، وهذا يرلد على الق يل ال لسطينيل المهددة بالل سخ واالنهيار من فبا الملطر ين مسار االحداث يني ن
الذين ي نذون الصرار من صرار عربي ا اسراسيلي فابا للحا السلمي، الى صرار مع االنظمل، والى صرار 

 «.مذهبي مدمر يطيح بالق يل ال لسطينيل
الثاني كما نقا مو دون  عبد وع ملا االردن إن هذم المناوف لحدث بها ابو ما ن م»وي يف المصدر 

من فبلق موف ق الى دوا نليجيل، وهذا الموفف كان لق ل ثير إيجابي وحق" نلاسج مرحليل، لمث ل   ي لح ي  
 1واغنطن لل حط على الرياض لر ع ال يلو عن مغاركل االسلالف السوري المعارض  ي اجلماعا  جنيف

ان لبنان سيسعى  ي اإلطار الديبلوماسي لكي »وأكد المصدر  «.للقاء  قطاللي حقق  نليجل وحيدة وهي ا
ل لي االلصاال  القاسمل  ي نصوص الصرار العربي ا االسراسيلي ملوا قل مع مندرجا  المبادرة العربيل 

بن عبد الع ي ، ولحديدًا  ي بند ح" العودة لالجسين  عبد ومبادرة الملا  باألساسللسالم، واللي هي 
ال لسطينيين ور ض لوطينهم  ي الدوا اللي يقيمون  يها، ونصوصًا الدوا اللي لنص دساليرها على ذلا، 

 «.والدسلور اللبناني ينص بو وح على ر ض اللوطين
 47/3/4841، السفير، بيروت

 
 سندعم أي موقف يرفض التنازل.. حمدان: المقاومة عنوان المرحلة المقبلةأسامة  .41

لاادكلور أساامل حماادان رساايس داساارة العالفااا  النارجيال بحركاال حماااس، أن حركلااق ساالدعم أكااد  ا: محماود هنياال
أي موفاااف يااار ض اللناااا ا والر اااوخ للمغااارور األمريكاااي، منوًهاااا إلاااى نطاااورة حجااام اللناااا ال  المطلاااوا مااان 

 عباس لقديمها نالا  يارلق المقررة إلى الواليا  الملحدة.
عباااس مااع الاارسيس األمريكااي باااراا أوبامااا ىااًدا اإلثنااين، فبيااا  وماان المقاارر أن يللقااي رساايس الساالطل محمااود

انلهاء المدة المحددة ل لرة الم او ا  وبحث سبا لحقي" عمليل السالم الملعثرة بالمنطقل، وساط حاديث عان 
  حوط كبيرة يلعرض لها عباس من أمريكا.

ال ااحوط واللاا م بثوابااا  وفاااا حماادان  ااي حااديث ناااص بااا الرسالل ناا   مسااااء األحااد، إن ر ااض أبااو مااا ن 
غااعبق،  ساايكون ماادعوًما ماان كااا فااوى الغااعا وناصاال المقاوماال، داعًيااا إيااام إلااى العمااا علااى لرليااا البياا  

لمام المصالحل ال لسطينيل  وًرا.  الدانلي ال لسطيني وا 
وناااادى ب ااارورة أن ياااد ع الموفاااف الاااراهن فياااادة السااالطل إلاااى إنهااااء كاااا محااااوال  اللصااا يل وطاااي صااا حا  

عاااادة اعلباااار المقاومااال اللاااي أساااقط  كاااا الرهاناااا  ونجحااا   اااي  ااارض الل اااا ااار  الق ااايل، وا  وض اللاااي دم 
 االنسحاا على المحلا عن فطار ى ة، و " لعبيرم.
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وطالاااا عبااااس باااإطال" مغااارور مواجهااال وطناااي وغااااما ماااع االحااالالا، يعااا   مااان حالااال الحاااراا الغاااعبي 
 فادرة على لحما أعباء المقاومل.والصمود  د االحلالا، واسلكماا بناء م سسا  وطنيل 

وغد د على أن حماس لن لقف عند حدود مواجهل الم امرا  اللي لحاا  دها بالصمود، با سلغارر بإعاادة 
إطال" مواجهل المقاومل الغعبيل والمسلحل  ي المراحا المقبلال، كماا أو اح ذلاا نالاد مغاعا رسايس المكلاا 

المقاومااال سلسااالم الرايااال البي ااااء، بسااابا ال اااحوط اللاااي  وأ ااااف حمااادان  مااان يعلقاااد أن السياساااي للحركااال.
 لمارس عليها  ي فطار ى ة  هو واهم، وحماس لن للنلى عن حمايل أبناء غعبها .

وأكد  أن أحد أهداف ال يارة هو إفنار عباس باللجاوا مع إجراءا  اإلدارة األمريكيل للولير المنطقل بما يدعم 
إلى واغانطن  اي ى اون لا  مم عمليال الم او اا  باين االحالالا والسالطل ول لي  يارة عباس  أمن  إسراسيا .

ولوفع  اللي اسل ن    ي يوليو من العام الما ي بعد نمس جوال  أجراها و ير نارجيل أمريكا جون كيري.
حمدان أن ل حط الواليا  الملحدة على عباس إلعادة محمد دحالن إلى حركل  لح كي يلصدر المغهد من 

بااًرا أن مااا لحاادث بااق عباااس نااالا األيااام الما اايل عاان دحااالن بمن لاال م غاار علااى عاادم اساالجابلق جديااد، معل
 لذلا.

 46/3/4841، الرسالة، فلسطين
 

 "إسراويل": الوساطة المصرية للتهدوة جاءت بطلب من "الجهاد" .43
صااريل كغااف مصاادر موثااو" بااق  ااي حركاال  الجهاااد اإلسااالمي  أن الوساااطل الم: جيهااان الحساايني –القاااهرة 

سااااراسيا جااااء  بطلااااا إسااااراسيلي. وفاااااا المصاااادر لااااا  الحياااااة : إن  لللهدسااال األنياااارة بااااين الجهاااااد اإلسااااالمي وا 
اإلسااراسيليين هاام الااذين بااادروا بااللصاااا مااع الساالطا  المصااريل وطلبااوا ماانهم اللاادنا للثبياا  اللهدساال لحساابًا 

ينها لجام البلدا  اإلساراسيليل. وأ ااف: منهم أن يسلمر اللصعيد من جانبنا باسلمرار إطال" المقاومل صوار 
لاااام الل كيااااد علااااى إعااااادة اللاااا ام إسااااراسيا بوفااااف عمليااااا  االىلياااااال ، ألن ال ااااا" اللهدساااال ياااانص علااااى وفااااف 
االىلياال  وأن لكون اللهدسل ملبادلل. وفاا المصدر: إذا لماد  إساراسيا  اي عادوانها لماا لرددناا  اي إطاال" 

م  هموا الرسالل واسلجابوا لها  ورًا. وأكد أن إسراسيا هي اللي نرف  اللهدسل، الم يد من الصواريخ )...( لكنه
وأو ااح  مغاايرًا إلااى اىليالهااا ثالثاال عناصاار ماان  ساارايا القاادس  الجناااح العسااكري لحركاال  الجهاااد اإلسااالمي .

ن، وهم  هماوا المصدر أن  الجهاد  عندما أطلق  صوارينها األنيرة كان يعنيها إرساا رسالل ردر لإلسراسيليي
الرسااالل واساالجابوا لهااا، لااذلا لراجعااوا  ااورًا. وفاااا: كنااا معنيااين  قااط بإرساااا رسااالل م ادهااا الااردر وبال عااا لاام 
الردر،  اللصعيد لم يكن يعنيناا، ونحان ال نرياد أن نناوض حرباًا. وأغااد المصادر بعالفال  الجهااد اإلساالمي  

ي مااا بيننااا. وكغااف لااا  الحياااة  أن  الجهاااد  طلباا  ماان مااع حركاال  حماااس  فاااساًل إنهااا جياادة وهناااا لنسااي"  اا
السلطا  المصريل االلصاا مع  حماس  للثبي  اللهدسل. وأ اف: عندما الصا المصريون معنا طلبنا منهم 
االلصاااا أي ااًا باااإلنوة  ااي حركاال  حماااس  للثبياا  اللهدساال )...( لكننااا ال نساالطيع أن ن اارض علاايهم ذلااا. 

العالفاا  باين مصار و  حمااس  مسالمرة، مغايرًا إلاى أن األنيارة هاي اللاي لسايطر  الموفف يلطلا أن لظاا 
على فطار ى ة بما يغكا من أهميل لمصر وأمنها القومي. ودعا إلى عدم إفحام معبر ر ح  اي أي نال اا  

 بين مصر و  حماس  ألن الذي يد ع الثمن هم أبناء فطار ى ة.
س  ب نهاا لحماي األمان اإلساراسيلي، وفااا: إن ال اا" اللهدسال ورأى المصدر أنق مان الظلام وصاف حركال  حماا

يهاااادف إلااااى حماياااال حقااااو" الغااااعا ال لسااااطيني وحماياااال المقاااااومين ماااان االىلياااااال  ولمنااااع اجلياااااح الحاااادود 
 ال لسطينيل، مغددًا على أن المقاومل ح" طبيعي إ اء أي انلرا" إسراسيلي.
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يااران ور ااض المصاادر لناااوا الجهااود اللااي لبااذلها حركاال  ال جهاااد اإلسااالمي  لللطيااف األجااواء بااين  حماااس  وا 
ولكنق اسلبعد لمامًا ما لردد عن نيل رسيس المكلا السياسي للحركل نالد مغعا نقا إفاملق إلى إيران. وفاا: 
من المبكر لمامًا الحديث عن مثا هذم النطوة، إذ ما  ال  عالفا   حماس  ماع طهاران ملبادة باالحيوم، كماا 

  كرة رىبل مغعا  ي اإلفامل  ي طهران ألسباا عدة أبسطها البعد الجحرا ي.أنني أسلبعد 
 47/3/4841، الحياة، لندن

 
 واشنطنمن الفلسطينيين لم يفوضوا عباس للتفاوض باسمهم في  %98البردويل:  .46

أعلناا  حركاال حماااس أن رساايس الساالطل ال لسااطينيل محمااود عباااس الااذي يصااا اليااوم األحااد : ىاا ة ) لسااطين(
( العاصاامل األمريكياال واغاانطن للقاااء الاارسيس األمريكااي بااارا أوبامااا ىاادا، ذهااا ماان دون ل ااويض ماان 3|76)

ىالبياال أبناااء الغااعا ال لسااطينيل وننبااق السياساايل و صاااسلق المقاوماال، وأكااد  أن أي ال ااا" ياالم اللوفيااع عليااق 
 وينلقص من حقو" الغعا ال لسطيني ذرة واحدة لن يكلا لق النجاح.

ي  اااي حمااااس الااادكلور صاااالح البردوياااا  ااي لصاااريحا  ناصااال لاااا  فااادس بااارس  الياااوم األحاااد وأو ااح القيااااد
ماان أبناااء الغااعا ال لسااطيني لاام ي و ااوا عباااس للل اااوض باساامهم، وفاااا:  كااا  صاااسا  %30( أن 3|76)

وجاا ء كبياار ماان حركال  االح لاام ي و ااوا عباااس  منظمال اللحرياار ال لسااطينيل والجهاااد اإلسااالمي وحركال حماااس
باسمهم، ولذلا  عباس  ي واغنطن ال يمثا إال ن سق وال ري" المصاحا لق، وأي ال ا" ينلقص ذرة  للل اوض

 واحدة من الحقو" ال لسطينيل لن نعلرف بق ولن ُيكلا لق النجاح .
ون ااى البردويااا وجااود أي لواصااا بااين  حماااس  وعباااس بغاا ن الجهااود األمريكياال لللسااويل، وفاااا:  لاام ياالم أي 

س  وعباااس ال فبااا ذهاباق إلااى واغاانطن وال بعاادها، ال ماان طر اق وال ماان طر نااا، وكمااا فلاا  الصااا بااين  حمااا
  عباس  ي واغنطن ال يمثا الغعا ال لسطيني .

وفلا البردويا من الرهان على  عف العالم العربي وانغحالق بق ايام الدانليل للمريار أي ال اا" ينالقص مان 
نيل ذهبيل لألمريكيين واإلسراسيليين ألن ي ر وا ماا يغاا ون علاى الحقو" ال لسطينيل، وفاا:  هذم  رصل لاري

الغعا ال لسطيني وال يوجد طرف عربي يغكا غبكل أمان للحقو" ال لسطينيل،  الو اع العرباي يعايت حالال 
من اللردي والقيادا  العربيل منهمكل بالح اظ علاى مناصابها، وباللاالي هام يظناون أن الوفا  مناساا للمريار 

ص يل الق ايل ال لساطينيل. لكان المقاومال ال لساطينيل لان لسامح با ن يلعادى أحاد علاى حقاو" الغاعا م امرة ل
ال لسطيني، ولن لسمح أي ا بلمرير أي ال ا" ينلقص من الحقو" ال لسطينيل، ولن لسلطيع ال جامعل الدوا 

ال لساااطيني القباااوا العربيااال وال منظمااال اللعااااون اإلساااالمي وال السااالطل ال لساااطينيل بااا ن ل ااارض علاااى الغاااعا 
 باللنا ا عن حقوفق .
أن يااااد ع الحصااااار بالغااااعا ال لسااااطيني إلااااى االسلسااااالم واهمااااون،  إمكانياااالاهنااااون علااااى ر وأ اااااف:  الااااذين ي

 الحصااار سااواء كااان ماان االحاالالا أو ماان مصاار أو ماان الساالطل واحااد وهااو ينطلاا" ماان ذا  ال لساا ل، وهااي 
ا اي وال الحا ار وال المسالقبا مان فادرة المقاومال وع يملهاا ل إسقاط المقاومل، لكن هذا لم يحير  اي الم  لس

 لللصدي ألي مغرور من هذا النور ، على حد لعبيرم.
( إلااى الواليااا  الملحاادة لكااي 3|71وكااان رساايس الساالطل ال لسااطينيل محمااود عباااس فااد لوجااق أمااس السااب  )
مع إسراسيا اللاي لنلهاي مهللهاا  اي يبحث ىدا )االثنين( مع الرسيس األمريكي باراا أوباما م او ا  السالم 

 نهايل نيسان )أبريا( المقبا، لكن من دون أي م غر على لقدم يليح لمديدها.
 46/3/4841قدس برس، 
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 حماس: ال نتوقع أي آثار إيجابية لزيارة عباس إلى واشنطن .47

ي آثاار ايجابيال فااا الملحادث باسام حمااس األساير المحارر حساام بادران إن حركلاق  ال للوفاع أ: الحد، عم اان
واغنطن على الق يل ال لسطينيل، واللي ل لي اسلكمااًل لمغرور اللسويل ومنطط و ير  ]محمود عباس[ ل يارة

 النارجيل األمريكي جون كيري .
وأ اف، لا الحد  من  لسطين المحللل، أن  واغانطن سالمارس م يادا مان ال احط علاى الارسيس عبااس للقباوا 

 طي االحلالا ىطاًء سياسيًا للم ي  ي عدوانق الثاب   اد  الغاعا ال لساطيني .بلمديد الم او ا ، مما يع
ورأى  عدم وجود  أي  مانل لعدم لمديد الم او ا ،  ي ظا لسريبا  للحدث عن غروط السلطل  ي حاا 
اللمديااااد بمااااا يجعلااااق مو ااااوعًا نا ااااعًا للبحااااث، وا لقاااااد ثبااااا  الموفااااف، بعاااادما  كساااار    الساااالطل غااااروطها 

 ، عند العودة إلى طاولل الل اوض مجددًا .7361ف الم او ا ، بوفف االسليطان ومرجعيل السلسنا
 47/3/4841، الغد، عم ان

 
يران و إعادة عالقة حماس بالزهار ومروان عيسى ينجحان "القدس العربي":  .40  سابق عهدهالا 

لحركال حمااس فبااا  األحاد أن إياران أعطا  ال اوء األن ار’ القادس العرباي‘ولياد عاوض: علما   -رام و 
 أيااام إللمااام  يااارة رساايس المكلااا السياسااي للحركاال نالااد مغااعا إلااى طهااران، واللااي كاناا  م جلاال منااذ غااهور.

لعقااد  فريبااا،ولجااري حماااس ومساا ولون إيرانيااون حاليااا لرليبااا  ل يااارة و ااد ماان الحركاال برساساال مغااعا لطهااران 
ا السياسااي لحماااس. وكاناا  طهااران اعلااذر   ااي سلساالل لقاااءا  مااا بااين المساا ولين اإلياارانيين ورساايس المكلاا

لغرين األوا الما ي عن اسلقباا مغعا دون أن ل كد ر  ها ال يارة، با طلب  ل جيلها، ملذرعل  ي حيناق 
بانغحاال  المس ولين اإليرانيين، إال أن السبا الحقيقي كان ى ا طهران من الحركل ول  م العالفل ما بين 

 الطر ين.
اللي فادها الدكلور محمود ال هار القيادي البار   ي حماس، إ اا ل الاى ماروان  لصاال االوبعد غهور من 

عيسى ناسا القاسد العام لكلاسا القسام الجناح المسلح للحركل، أثمر  عن  اوء أن ار إيراناي إللماام  ياارة 
 مغعا الى طهران نالا المرحلل القادمل.

اإليراناي جااء بعاد أن نجاح ال هاار، وماروان عيساى  راألن ا اإن ال اوء ’ القادس العرباي‘وحسا ما علم  
 ساب" عهدها. إلى ي إعادة العالفل مع إيران 

جاناا ال هاار دورا رسيسايا  اي إعاادة العالفال ماا  إلاى إن مروان عيساى لعاا ’ القدس العربي’وو " ما رغح لا
يااران الااى ساااب" عهاادها، حيااث فاارر  طهااران اساالسناف الاادعم المااالي والس ياسااي للحركاال بعااد بااين حماااس وا 

انقطااار دام أكثاار ماان ساانلين وكااان بساابا ر ااض الحركاال الوفااوف مااع النظااام السااوري بااا ومقاطعلااق ماان فبااا 
 فيادة الحركل  ي النارجيل وانلقالها من دمغ" إلى الدوحل.

وكااان فااد لااولى موفااع ناسااا القاسااد العااام لكلاسااا القسااام عقااا اىلياااا إسااراسيا أحمااد الجعبااري  ااي نهاياال عااام 
وكان عيسى، غحا منصا ناسا الجعبري الذي لولى  مام األمور  ي  حيث كان يغحا ذلا الموفع. 1071

 .1001إسراسيليل عام  اىليااالقسام بعد إصابل فاسدها العام محمد ال يف بجروح نطرة  ي محاولل 
 1071بر عاام واسلغهد الجعبري  ي ىارة إسراسيليل على سيارلق بوسط فطار ىا ة  اي الراباع عغار مان ناو م

 القطار.حيث كان اىليالق بدايل الحرا اإلسراسيليل األنيرة على 
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محمود ال هار، كغف النقاا ما نرا عان الغارور  اي نطاوا    حماس‘وكان ع و المكلا السياسي لحركل 
 من جانا الحركل من غ نها إحداث لطور  ي العالفل مع إيران فريبًا.

س مجلااس الغااورى اإلسااالمي علااي الريجاااني األنياارة اللااي أكااد  يهااا وفاااا ال هااار لعقيبااا علااى لصااريحا  رسااي
 . وهو ليس م اجًسا لحركل حماس‘اللقارا مع حماس، ب ن ذلا الموفف اإليراني ملوفع، 

وكااان الريجاااني صاارح ماا نرا باا ن عالفاال إيااران مااع حماااس عاااد  كالساااب"، وهااي لاادعمها علااى اعلبااار أنهااا 
يااران ماان جانبهااا أنااذ  نطااوا ، وصاارح ال هااار  ااي حيناا لي ااار مقاااوم. ق أن حركاال حماااس أنااذ  نطااوا ، وا 

 األمر الذي فاد الى اللقارا مرة أنرى ما بين الطر ين.
 يمااا يلعلاا" بالعالفاال مااع إيااران، إذ النااذ  االنقساااموغااهد  حماااس نااالا األعااوام الثالثاال الما اايل، حالاال ماان 
م ااًدا لللوجهاا  اإليرانيال، ورحاا عان ساوريا ماع نالد مغعا، الاذي يعلبار الرجاا األوا  اي الحركال، موف ًاا 

اندالر الثورة هناا، و ي المقابا، حا ظ الليار الثااني بالحركال بقياادة ال هاار والقياادة العساكريل للحركال وعلاى 
 إلاااىأن نجحاااا  اااي إعاااادة الحركااال  إلاااىرأساااها محماااد ال ااايف وماااروان عيساااى علاااى حباااا العالفااال ماااع إياااران، 

 ران.عالفلها الممي ة مع طه
 47/3/4841، القدس العربي، لندن

 
 حماس تدرس إطالق مبادرة لمنع الفتنة المذهبية مع لبنان .49

لبناان جهااد طاق، أن حركلاق لادرس إطاال" مباادرة   يأعلن ع و القيادة السياسيل لحركل  حماس  : )أ ت أ(
المذهبياال ، وأنهااا  لرجماا  هااذم ال لساطينيل ومنااع ال لناال  -ولع ياا  العالفاال اللبنانياال  ال لسااطينيلحمايال الوجااود 

النطااوة بسلساالل ماان اللقاااءا  وال يااارا  المكث اال مااع كااا القااوى الوطنياال والجهااا  الرسااميل واألمنياال اللبنانياال 
 وال صاسا ال لسطينيل من أجا إنجاحها .

ان، وفاا طق نالا احل اا أفاملق  الرابطل اإلسالميل لطلبل  لساطين ،  اى منايم الرغايديل بصاور بجناوا لبنا
رادة المقاومل  لبنان و لساطين ، مغاددا   يلكريما للطالا المل وفين، إن  مغاريع ال لنل لن لناا من ع يمل وا 

لواجااق الغاااعبين  اللااايعلااى   اارورة و اااع إساالراليجيل لبنانياال  لساااطينيل لمواجهاال كاااا الماا امرا  واللحااديا  
 المقاوم . الوطني، وحمايل المغرور وال لسطيني اللبناني
كد الحرص على اسللباا األمن واالسلقرار  ى المنيما  وجوارها، وعلاى لقويال العالفاا  األنويال باين كما أ

، والاادعوة لوحاادة الصااف والكلماال لمواجهاال المناااطر المحدفاال بلبنااان و لسااطين، واللبناااني ال لسااطينيالغااعبين 
 . الصهيونيال لندم إال العدو  الليور ض ال لنل المذهبيل 

لاا لى ماان أجااا غااطا ولصاا يل الق اايل  كيااريجااون  األمريكااييساامى نطاال و ياار النارجياال واعلباار أن  مااا 
ال  وهاي، الصاهيونيال لساطينيل، ولع يا  الموافاف اإلساراسيليل إفليمياا ودولياا واالنحياا  الكاماا والاداعم للكياان 

 جديد للق يل ال لسطينيل . غيء أيطيالها   يلحما 
 47/3/4841، اليوم السابع، مصر

 
 تهم حماس بمنع تظاهرة مؤيدة لعباس في غزةفتح ت .48

الهماا  حركاال  االح، أمااس، أجهاا ة األماان اللابعاال للحكوماال المقالاال اللااي لقودهااا حماااس  ااي ىاا ة، : )وكاااال (
 بمنعها من لنظيم وف ل دعم للرسيس محمود عباس، بالل امن مع  يارلق إلى واغنطن.
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اا  لجمعااًا لعغاارا  الغاابان فاارا وفاااا مصاادر فيااادي  ااي  االح إن أجهاا ة األماان اللابعاال للح كوماال المقالاال    
مسجد الغمعل  ي ى ة، نرجوا لللعبير عن ل ييدهم للرسيس ال لسطيني، ور ض أيل  احوط يمكان أن لماارس 
عليق نالا لقاسق المرلقا مع الرسيس األمريكي باراا أوباما، اليوم االثنين، وذكر أن مجموعل أنرى لجم ع  

ل  القوى األمنيل مجد دًا لل ريقها، واحلج    ي ميدان الجندي المجهوا مان المغااركين  يهاا علاى  70، ولدن 
 األفا، ولح  ظ  على الصوَر واألعالم.

وفاا القيادي  ي   لح  محماد النحااا إناق  بادعوة مان الحملال الغاعبيل للح ااظ علاى الثوابا  لام لنظايم لظااهرة 
والمثق ااين ماان كااا ال صاااسا انقااض علاايهم أ ااراد  ااي ساااحل الجناادي المجهااوا، و ااور لجمااع عغاارا  الغاابان 

 غنصًا واعلدوا على عدد آنر . 73الغرطل واألمن الدانلي و  وا اللظاهرة واعلقلوا 
وأكاد النااط" باسام الغارطل أياوا أبااو غاعر أناق  لام  اض لجماع لمجموعاال مان األغاناص فااموا بمسايرة ىياار 

 رنيص .مرنصل، الغرطل     هذم المسيرة ألنها لم لحصا على ل
 47/3/4841، الخليج، الشارقة

 
 فتح تنظ م لقاءًا في مخيم عين الحلوة تضامنًا مع أبو مازن .44

وصاال  حااادة النال ااا   اامن البيااا  الاادانلي لحركاال  االح باااين  الغاارعيل ال لسااطينيل  ممثلاااًل : محمااد صااالح
ادي  ال لحااوي  السااب" بالرسيس ال لسطيني محمود عباس و األطر ال لحاويل  اللابعال لاق مان جهال، وباين القيا

 محمد الدحالن ومن معق من جهل ثانيل، إلى المنيما  ال لسطينيل  ي لبنان.
وكما كان ملوف عًا، غهد مني م عين الحلوة، أمس، أحد لداعيا  النال ا   ال لحاويل ، إذ نظ م    لح  ا غعبل 

 ام مقر  الحركال  عناد مادنا عاين الحلاوة.عين الحلوة ا لقاء غعبيا  لحاويا ل امنا مع الغرعيل ال لسطينيل أم
ولحااد ث  ااي اللقاااء، الااذي حمااا غااعار  الل ااامن مااع ابااو مااا ن ودعمااًا للغاارعيل ال لسااطينيل ، كااا ماان: عبااد 
مقاادح عاان  فااوى اللحااالف ال لسااطيني ، عماار النااداف عاان  منظماال اللحرياار ال لسااطينيل ، محمااد  اااهر عاان 

لس الوطني ال لسطيني   ي لبنان، ثم ر عا  غاناعل عان   الح . األح اا اللبنانيل، صالح اليوسف عن  المج
وأك ااااد الملحاااادثون  دعاااام غاااارعيل ابااااو مااااا ن فاسااااد مساااايرة  اااالح ومنظماااال اللحرياااار ال لسااااطينيل ورساااايس الساااالطل 

 الوجدان ال لسطيني . إلىال لسطينيل الثاب  على الحقو" ال لسطينيل الذي أعاد مسيرة ياسر عر ا  

 47/3/4841، السفير، بيروت
 

 فتح: موضوع دحالن أغلق وللقضاء كلمة الفصل .44
فاااا ع ااو المجلااس االسلغاااري  ااي حركاال  االح اللااواء الحااا  نالااد مساامار إن  :نادياال سااعد الاادين –عمااان 

حركلااق  أىلقاا   ف اايل الناسااا الم صااوا محمااد دحااالن،  بعااد حساام الاارسيس محمااود عباااس ألماارم، وللق اااء 
 مر وعل  د م اللناذ اإلجراءا  الال مل .كلمل ال صا بغ ن اللهم والق ايا ال

وأ اف، لا الحد ، إن الرسيس عباس، نالا حديثق األنيار أماام المجلاس الثاوري للحركال،  و اع النقااط علاى 
الحااروف وأعلاان نلاااسج اللحقيقااا  اللااي لوصاال  إليهااا لجنلااان لاام لغااكيلهما سااابقًا ماان  مرك ياال   االح للباا   ااي 

 ل سريل، وهذا كان م نذنا عليهما آنذاا .المس لل، ولكنها أبق  اإلدان
وأو ااح أن  الاارسيس عباااس لحاادث بغاا ا يل وو ااوح عاان ف اايل دحااالن، وبااذلا يكااون المو ااور فااد أىلاا" 
بالنسااابل لحركااال   ااالح ، ويبقاااى الق ااااء الجهااال المنولااال باااالنظر  اااي الااالهم الموجهااال  اااد م والنااااذ اإلجاااراءا  

 اااي إعاااالن ذلاااا، ولكناااق أراد الل كاااد مااان بعاااض المسااالجدا ، ورأى أن  عبااااس فاااد لااا نر  المناسااابل حيالهاااا .
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وبناصاال  اااي لبناااان ، وذلااا عناااد إغاااارلق إلااى وفاااوف دحاااالن وراء مجموعااا   اااي لبناااان مرلبطاال باااق يقودهاااا 
 غنص اسمق  اللينو  للعاون مع السلطا  اإلسراسيليل ولنقا أماكن وجود عناصر  ح ا و .

لى مسار الم لمر العاام الساابع للحركال، المقارر عقادم  اي غاهر آا واسلبعد الحا  مسمار  ل ثير ما حدث ع
)أىسطس( القادم ، مقادرًا با ن  لغاهد ال لارة المقبلال لقاديم اسالقاال  وانساحابا  مان العناصار المحساوبل علاى 

 دحالن، إذا كانوا سليمي النيل ، بحسبق.
 47/3/4841، الغد، عم ان

 
 

 ث ملف العالقة مع إيران"السفير": شل ح التقى مشعل في قطر لبح .43
فبا أسبور أو أكثر بقليا ذها األمين العام لحركل الجهاد اإلسالمي رم اان عباد و غالح إلاى : علي هاغم

العاصااامل القطريااال الدوحااال،  اااي  ياااارة حملااا  طاااابع الساااريل، أواًل بسااابا الو اااع األمناااي لغااالح الاااذي ل اااعق 
نطرًا  ي العالم، وكذلا إسراسيا الذي يلصدر ماع ىيارم مان الواليا  الملحدة على السحلها لإلرهابيين األكثر 

 فادة المقاومل لواسح اللص يل الناصل بها.
أما السبا الثاني للسريل  كان طبيعل ال يارة اللي هد   للقاء رسيس المكلا السياسي  ي حركل حماس نالاد 

 مغعا الذي يلنذ من الدوحل مقرًا لق منذ لركق سوريا.
بد و وأبي الوليد ليس جديدًا،  كالهما يقود حركل مقاومل إسالميل  لسطينيل، وكالهما كاان اللقاء بين أبي ع

يجاور اآلنر  ي دمغ" فبا األ مل، وكالهما حليف إليران. الجديد هنا هو مكاان اللقااء: الدوحال، والمسالجد 
 من اآلن.هو أن مغعا ربما ي ور طهران بعد رأس السنل اإليرانيل، أي نالا أسبوعين  قط 

ياران فاد عااد  إلاى ماا يمكان وصا ق بالو اع المقباوا.  نالا األغهر الما يل، كانا  العالفال باين حمااس وا 
، بع اها سياساي وبع ااها عساكري وبع ااها 1073و اود عديادة ماان الحركال  ار  طهاران منااذ صايف العااام 

ن عواسا" عادة كاناا  وحادم مغاعا ظاا ناار  فاواسم المساا رين إلاى طهاران، أل اآلنار ألساباا أنارى منلل ال.
لمنااع اللواصااا المباغاار بينااق وبااين القيااادة اإليرانياال أو حلااى بينااق وبااين الااذين يمونااون لللو ياا" بينااق وبينهااا. 
السبا معروف، وهو موفف مغعا من األ مل الساوريل ول ييادم الوا اح والصاريح ناالا  لارة معينال لاا الثوار  

المقاوماال  عاان دور عسااكري أو نبرالااي فدملااق حماااس   ااي مواجهاال النظااام، بااا ومااا حكااي  ااي أروفاال  محااور
لاابعض الكلاسااا، وهااو األماار الااذي لاام ن يااق جملاال ول صااياًل علااى لسااان أكثاار ماان فيااادي حمساااوي، وذهااا 

 البعض منهم إلى القوا إن الذين فللوا من الحركل  ي معارا سوريا ذهبوا بمبادرة  رديل.
ن ماار  بمااا يغاابق  مصااادر فيادياال  ااي حماااس أكااد  أن ال يااارة أصاابح  وغاايكل، وأن العالفاال مااع طهااران وا 

ن كا ما يحكاى عان لاولر أو  سحابل الصيف، إال أنها اليوم جيدة وكذلا العالفل بين حماس و ح ا و ، وا 
  لور ليس سوى أمنيا  من ال يرىا  ي ر يل  محور المقاومل  يعود إلى ساب" عهدم.

ل إلااى أن العواساا" اللااي كاناا  لمنااع  يااارة مغااعا إلااى طهااران ولغااير المعلومااا  الملااو رة ماان مصااادر ملقاطعاا
فبا أغهر كان  كثيرة، لكنهاا  اي ال لارة األنيارة انحصار  بعادم القادرة علاى لا مين موعاد ماع المرغاد األعلاى 
 للجمهوريل اإلسالميل السيد علي نامنسي، الذي، وألسباا عدة، كاان ي  اا اللرياث فباا حصاوا هكاذا لقااء.

لعلم أن دون هذا األمر ال غايء  عااًل يعيا" ال ياارة، جهاد  للا مين الموعاد عبار األصادفاء لكن حماس اللي 
المغلركين والحل اء المعنيين، وذلا ألن  يارة طهران من دون لقاء المرغد لن يكون لها المعناى والوفاع الاذي 

وياا  وأن حماااس لرياادم أو الااذي يرياادم مغااعا، وألن  يااارة المرغااد ساالعني ماان دون غااا أن صاا حل كاملاال ط
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عاد  بقوة إلى مكانها الساب"  ي  محور المقاومل والممانعل  الذي يغهد اليوم عمليل إعادة صوغ وبناء على 
 فواعد جديدة لناسا  من ما بعد  الربيع العربي .

 ي هذا اإلطار، يقوا مصدر عربي ملابع للحراا الذي يجري على صعيد المنطقل إن عمليال إعاادة صاياىل 
وبناسها لجري على فدم وسا"  ي المنطقل ب سارها،  محاور االعلاداا  يعياد لقيايم لجربلاق بعاد  الربياع  المحاور

 العربي ، وكذلا  محور المقاومل والممانعل ، وكالهما اليوم انلل   أهدا ق وعر ا  جبهلاق وكثار  مغااكلق.
ج ومصاار علااى دورهااا  ااي وي اايف المصاادر، إن اليااوم ال بااد ماان غااكر اللطااورا  األنياارة  ااي سااوريا والنلااي

لسااريع حركاال اللمو ااع بااالرىم ماان النال ااا  واللناف ااا ، السااعوديل واإلمااارا  والبحاارين ع لاا  فطاار اللااي 
وجااد  ن سااها أفاارا إلااى إيااران لمامااًا كُعمااان، وينطباا" األماار علااى لركيااا ولااونس و اإلنااوان المساالمين   ااي 

ن كان  على نالف جذري مع طهران حوا سو  ريا، إال أنها لجاد ن ساها إليهاا أفارا مماا هاي المنطقل اللي وا 
 إلى  محور االعلداا  الذي يعاد لغكلق أي ًا بما يلناسا مع النط السياسي والمصالح المغلركل.

أهاام مااا جاااء علااى لسااان المصااادر الملقاطعاال، هااو أن الدوحاال اللااي انحساار  عالفلهااا بااالملف السااوري نااالا 
اسلثمارالها الجهاديل على كا المحاور هناا، وأنها مسلعدة للعا دور األغهر الما يل، بدأ   عليًا بلص يل 

إيجاااابي إلاااى جاناااا لركياااا  اااي إفناااار مااان لماااون علااايهم مااان المعار ااال الساااوريل للجلاااوس إلاااى طاولااال جديااادة 
للم او ا  بناء على المبادرة اللركيل اإليرانيال المغالركل للوصاوا إلاى حاا ينهاي ن ياف الادماء المسالمر  اي 

وأن يلرا أمر الحسم  ي مصير الرسيس السوري بغار األسد  ي نهايل المطاف إلى الغعا السوري، سوريا، 
والنقطل األنيرة هذم ربما لكون مربط ال رس  ي الص حا  الجديدة اللي من الملوفع أن ل لح نالا األسابيع 

 المقبلل.
 47/3/4841، السفير، بيروت

 
 حددة لزيارة مشعل إلى إيرانال ترتيبات متؤكد أنه  حماس"قدس برس":  .41

أكاد  مصاادر مقرباال مان حركاال حمااس، أن الحركال حريصاال علاى لملاين عالفالهااا ماع كا اال : لنادن ا الدوحاال
الدوا العربيل واإلسالميل، على فاعدة دعمها للق يل ال لساطينيل، وأغاار  إلاى أن عالفالهاا ماع إياران لادنا 

ث  لاااا  فااادس بااارس  وطلبااا  االحل ااااظ باسااامها، وجاااود ون ااا  هاااذم المصاااادر، اللاااي لحاااد  ااامن هاااذا السااايا".
لرليبا  ل يارة فريبل لرسيس المكلا السياسي لحركل  حماس  نالد مغعا إلى إيران، وفالا :  حركال  حمااس  
حريصل على لملين عالفالها مع كا الدوا العربيل واإلساالميل اللاي لساند المقاومال، وبالنسابل إلياران العالفال 

نماا يلعلا" نعها كان  وا حل  وفويل، ولكنها لعر   إلى نور من ال لاور بسابا ال يلعلا" بحركال  حمااس  وا 
بالموفف اإليراني من ف يل سوريل، مع العلم أن نرو   حماس  من سوريل لم يكن نليجل موفف سياسي من 

اإلساالميل، النظام السوري، ألن سياسل  حماس  فاسمل على عدم اللدنا  ي الغ ون الدانليل للادوا العربيال و 
نما انسجاما مع نطها الثوري حلى ال يلم اسلندام وجودها  ي سوريل لصالح أي طرف من أطراف األ مل  وا 

 السوريل .
وأ ااا   المصااادر:  العالفاال مااع إيااران  لاار  ولراجعاا  بساابا هااذا اللاابس، ونحاان حريصااون علااى أن لبقااى 

لداعمال للمقاومال والقريبال منهاا بماا  اي ذلاا إياران، عالفالنا  اعلل وفويل مع جميع الدوا العربيال واإلساالميل ا
ألن العم" العربي واإلسالمي للمقاومل  روري، لكن من الناحيل العمليل ال لوجد حلى اآلن لرليبا  محاددة 

 ل يارة مغعا إلى إيران ، على حد لعبير المصادر.
 46/3/4841قدس برس، 
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 وتحذ ر من غدر االحتاللغزة: "لجان المقاومة" تدعو لجبهة مقاومة موحدة  .43

طالباا  لجااان المقاوماال الغااعبيل بلغااكيا جبهاال مقاوماال موحاادة لغااما كا اال القااوى وال صاااسا : ىاا ة ) لسااطين(
ال لسااطينيل لهاادف للمحا ظاال علااى ثواباا  وحقااو" الغااعا ال لسااطيني واللمسااا بحقااق المغاارور  ااي المقاوماال 

 رض والمقدسا .والجهاد، لمواجهل المحلا كنيار وحيد للنالص ولحرير األ
الغغنيل  ي لصريح مكلوا لق  صاسا المقاومل إلى ل عيا  ىر ل العمليا   علىودعا الملحدث باسم اللجان 

الميدانيل المغلركل  من أجا لنسي" أعلى  ي العما المياداني المغالرا ولوحياد ولع يا  فادرا  المقاومال لاردر 
غااف لنااا عان عاادم الل امااق باا ي لهدسال ياالم إبرامهااا مااع وفاااا:  إن اللجااارا مااع العادو الصااهيوني لك االحالالا.

المقاومااال ال لساااطينيل . وأ ااااف:  إن الحااادر صااا ل ملال مااال للعااادو الصاااهيوني وال يلجماااق إال ال عاااا المقااااوم ، 
محذرًا المقاومين من  الركون ألي هدوء م يف والبقاء على الجاه يل لرد الصار صاعين  يما لاو  كار العادو 

 بح" أبناء غعبنا ومجاهدينا ، حسا فولق. الصهيوني العدوان
 46/3/4841قدس برس، 

 
 "قدس برس": دحالن عرض مليون دوالر لتجنيد مسؤول أمني سابق .46

كغف مصدر  لسطيني مطلع لاا  فادس بارس  النقااا عان أن القياادي الم صاوا مان حركال  الح محماد : لندن
، مقابا لجنيدهم لصالح  ريقق المناهض لرسيس دحالن فدم عروً ا ماليل كبيرة على فادة ومس ولين بالسلطل

 السلطل محمود عباس، مغيًرا إلى أن الرسيس عباس على اطالر باألمر.
وأغااار المصاادر، الااذي ر ااض الكغااف عاان هويلااق  ااي لصااريح لااا  فاادس باارس  أن محمااد دحااالن فاادم عرً ااا 

عاادة لرليا ا صا وف أع ااسق  اي ال ا ل إلحدى الغنصيا  األمنيال الساابقل  اي ال ا ل بان امامق ل ريقاق وا 
الحربياال والقاادس المحللاال مقابااا منحااق غنصاايًا مبلااغ مليااون دوالر ساانويًا ومنحااق صااالحيا  واسااعل  ااي لجنيااد 

  مقربيق لصالح  ري" دحالن.
وأكااد المصاادر ن سااق أن المساا وا األمنااي الساااب"، والااذي ر ااض العاارض، لااولى مناصااا فيادياال  ااي األجهاا ة 

 الف مع  ري" السلطل برام و ومعروف بلوجهالق المناه ل للرسيس محمود عباس.األمنيل برام و وعلى ن
 46/3/4841قدس برس، 

 
 

 "كدولة يهودية إسراويلـ"كيري من االعتراف ب موقفجلعاد أردان ينتقد  .47
انلقد و ير إسراسيلي أمس موفف و ير النارجيل األميركي جون كيري من االعلراف : أ ف ا -لقدسا

، عغيل  يارة الرسيس ال لسطيني محمود عباس إلى البي  األبيض. وفاا و ير  دولل يهوديل ا بإسراسيا ك
من الم سف  البيسل اإلسراسيلي جلعاد اردان، المقر ا من رسيس الو راء بنيامين نلنياهو، لإلذاعل العامل إنق 

جا أن يس ا جون ي . وأ اف  ومارس  حوطًا على الطرف الناطأ )إسراسيا( أنط للحايل أن كيري 
كيري )الرسيس ال لسطيني( أبو ما ن فبيا وصولق إلى البي  األبيض، لماذا ير ض بعناد االعلراف بإسراسيا 

من الوا ح أن ال لسطينيين يرىبون  ي مواصلل طرح مطالا جديدة حلى بعد  ولابع اردان  . كدولل يهوديل
 . مكن أن يحدث اال مع االعلراف بالدولل اليهوديلاللوصا إلى ال ا" وال يريدون انهاء الن ار الذي ال ي

 47/3/4841، الحياة، لندن
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 ين شمال القدسيحي استيطاني جديد للجنود النظاميصادق على بناء  اإلسراويليوزير اإلسكان  .40

صاد"  أوري اريسيا  و ير إسكان االحلالا اليوم االحد، على نطل لبناء حي اسليطاني  :عكا أون الين
 لح جنود الندمل النظاميل  ي غماا مدينل القدس.جديد لصا

وأغار موفع  والال ، أن و ير إسكان االحلالا صاد" على نطل رسيس بلديل االحلالا بالقدس القا يل 
 ببناء حي ناص بجنود الندمل النظاميل  ي جيت االحلالا  ي منطقل  رامو   غماا المدينل.
 46/3/4841، عكا اون الين

 
 سيناريوهات ةاويلي: الوضع األمني في الضفة أمام ثالثمصدر أمني إسر  .49

نقل  إذاعل الجيت صباح اليوم األحد عن مصدر أمني إسراسيلي ر يع المسلوى فولق  إن الين: عكا أون 
الو ع القاسم  ي ال  ل الحربيل ال يمكن أن يسلمر  ي حاا  غا الم او ا  ، ال لل إلى أن للا 

   كان مسسولون كبار  ي المنظومل األمنيل فد أدلوا بها  ي الما ي.اللصريحا  للنافض مع لصريحا
وأ اف المصدر األمني  إن  غا الم او ا  لن ي دي بال رورة إلى اندالر انل ا ل ثالثل، ولكن سي دي 
ذلا إلى أجواء مغحونل سلجعا المنطقل على ص يح سانن ، ولغير اإلذاعل إلى أن اسلعدادا  الجيت 

رلبطل بالمحادثا  اللي جر  مع نلنياهو واللي سلجري محادثا  غبيهل مع رسيس السلطل لللا الحالل م
من  3وكغ   اإلذاعل أن مناط" ال  ل الحربيل أمام  محمود عباس  ي واغنطن االثنين القادم.

و ا  السيناريوها  الملوفعل نالا ال لرة المقبلل، ويلمثا السيناريو األوا بلحقي" انلرا" حقيقي  ي الم ا
الجاريل والم ي فدمًا واللوصا إلى ال ا" سالم بين الطر ين وهو ما يعني الل ام  إسراسيا  بلن يذ نطوا  

 عمليل على أرض الوافع وهذا أمر مسلحيا حدوثق، بحسا اإلذاعل.
أما السيناريو الثاني وهو  غا الم او ا  بغكا لام،  ي حين من الملوفع أن يكون السيناريو الثالث هو 
عبارة عن لمديد للم او ا  الجاريل، وهو ما لص ق المصادر األمنيل اإلسراسيليل بمرحلل ال يار ألن هذم 
المرحلل يمكن أن ل دي إلى حدوث محاوال  للمساس بمسار الم او ا  مثا لن يذ عمليا   داسيل أو 

يل، وأو ح  اإلذاعل أن اسلمرار المواجها  مع جنود االحلالا الملواجدين  ي منللف مناط" ال  ل الحرب
 ما يثير المناوف لدى المنظومل األمنيل هما السيناريوهان الثاني والثالث.

ول ل  اإلذاعل على لسان مراسلها  عيدو بن باجي  إلى أن لحقي" انلرا"  ي الم او ا  واللوصا إلى 
ل لسطينيل، ال لًا إلى أنق ال ا" سالم سي  ي إلى وافع مجهوا ال لعلمق األجه ة األمنيل اللابعل للسلطل ا

و ي الوف  الراهن ال يمكن اعلماد غكا معين لما هو فادم، كما أنق من الصعا لقدير غكا اللصعيد 
 المحلما  ي حاا لعثر  الم او ا ، مغيرًا إلى أن احلماا اندالر انل ا ل  سيلل.

م الملحدة  ي مساعيها بهدف ن ر وأكد مراسا اإلذاعل على أنق  ي حاا لوجه  السلطل ال لسطينيل إلى األم
الغرعيل عن  إسراسيا ،  إن ذلا سيغجع الجمهور ال لسطيني بالنرو   ي مظاهرا  سلميل لحطيها وساسا 

 اإلعالم،  ي محاولل الغلعاا الو ع  ي ظا وافع حساس.

 46/3/4841، عكا اون الين
 

 صناعية لمراقبة أنفاق غزة أقماراً طلق ت "إسراويل" .38
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هناا أنوار عديدة من األفمار الصناعيل الناصل باللقاط الصور واللي لمر  و" أيل نقطل : ناص -المجد 
 سنليملرا  إلى حوالي ملر. 70على الكرة األر يل مرلين يوميا. للراوح فدرة اللبيين لهذم األفمار ما بين 

لكوين صورة  وفد حدث  لطورا  هامل  ي لكنولوجيا لحليا الصور المللقطل بحيث أصبح من الممكن
ثالثيل األبعاد لبًعا للمعلوما  القادمل من ال  اء النارجي وباسلطاعل هذم األفمار الر يل عبر السحا 

 وليال.
( وفمرها لاللصاال  الهال يل والبث 3و1و7وهذا ما لقوم بق دولل االحلالا ب  ا أفمارها اللجسسيل )ا "

مر اصطناعي  و" المنطقل العربيل لللجسس عليها واللل  يون )عاموس(.. ولنوي  ي المسلقبا لثبي  ف
ويلم اللقاط الموجا  الناصل لمحطا  أر يل لملا هواسيا  عمالفل، ولها الصاا مع فمر  بصورة داسمل.

 اصطناعي مجاور للقمر المراد اللجسس عليق.
لمسلغعرا  الحديثل وفد ا داد  لحديثا  هذم الدواسر  ي األنوار المسلندمل  ي األفمار ال  اسيل وأنوار ا

والمحناطيسيل واألغعل لح  الحمراء، وأصبح  الكمبيولرا  هي اللي لقوم بكا ل مهام المعالجل واللحليا 
 طبقا لمطالا برامج االسلطالر واللغحيا اللي لحما بها من األرض أو يلم انليارها أثناء الطيران.

 
 أقمار األنفاق:

القاسمل لح  سطح األرض، وما  لنا نذكر فدرا  األفمار  باسلطاعل هذم األفمار اكلغاف اللحركا 
الصناعيل األمريكيل اللي اكلغ   المقابر الجماعيل المح ورة حديثا، واللي اسلندملها النالو ك حد أدلل 

 اللطهير العرفي الذي فام بق الصرا  د ألبان كوسو ا.
لم دولل الكيان م نرا نراسط عن األن ا" وكذلا ما لنافللق بعض الصحف ب ن القمر الصناعي ال رنسي فد س

 فد فامبين الحدود ال لسطينيل المصريل، وكذلا األن ا" اللي بدانا فطار ى ة، ويلوفع ان يكون االحلالا 
بنقا لقنيل الرصد إلى أفمار لم إطالفها  ي اآلونل األنيرة لمرافبل اللحركا  لح  األرض وباألنص 

 د مع الكيان.المنطقل ال اصلل بين ى ة والحدو 
 43/3/4841، المجد االمني

 
 جندي إسراويلي يزعم نجاته من محاولة اختطاف بالجليليديعوت أحرونوت:   .34

ادعى جندي إسراسيلي ظهر األحد لعر ق لمحاولل انلطاف من ثالثل أغناص نالا  :عكا أون الين
 ن المحللل.انلظارم  ي محطل حا ال  بم لر" فرا فريل دير حنا  ي الجليا غماا  لسطي

أغناص حاولوا إرىامق  أن ثالثلوفال  صحي ل  يديعو  أحرونو   إن جندًيا أنبر مس وليق  ي الجيت 
 على الدنوا  ي سيارة فرا القريل، ال لًل إلى أنق لمكن من ال رار إلى بسالين ال يلون المجاورة.

نقاط ل ليت على طوا الطري"  وأغار  الصحي ل إلى أن غرطل االحلالا  لح  لحقيًقا  ي الحادث ونصب 
وذكر  االذاعل العامل االسراسيليل مساء اليوم االحد أن غرطل االحلالا   ي محاولل ل بط السيارة المذكورة.

وجها  االمن العام يحققان  ي هذم االثناء مع الجندي من أجا اللعرف على مالبسا  الحادثل واللحق" مع 
 صد" ادعاسق.

 46/3/4841، عكا اون الين
 

 بين الفلسطينيين للقيام باالغتياالت والخطف واالستخبارات  المستعربينزرع ت "إسراويل" .34
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المسلعربون هو وصف رجاا فوا  األمن اإلسراسيليين الذين يمو هون أن سهم ك ن هم من العرا، من أجا 
دد من الوحدا  االندما   ي المجلمع العربي النموذجي، ويكون ذلا عادة ألىراض أمنيل معي نل. هناا ع

من المسلعربين  ي  إسراسيا  واللي لنلمي إلى أجه ة أمنيل منلل ل. المعرو ل من بينها هي وحدا  
ل،  -المسلعربين اللي لنلمي إلى حرس الحدود وللا المنلميل إلى وحدة  دو دو ان  )الكر   وحدة معي نل ناص 

 للقلاا  ي أرا ي ال  ل الحربيل(.
بين بجميع المقاللين المندمجين  ي ص وف السكان  ي المناط" العرا من وفد اللص" وصف المسلعر 

ن ما جمع المعلوما  االسلنباراليل  قط.  ال لسطينيين، حلى حين لكون مهم لهم المعر  ل ليس  هي الهجوم وا 
لوحدة  دو دو ان  واألنرى المنلميل لحرس  كال وحدلي المسلعربين اللابعل للجيت اإلسراسيلي، للا المنلميل

الحدود، لقومان بإجراء لرسانل من العمليا  الهاسلل والسريل واللي لديهما معجبين ملحم سين. عمليل كللاهما 
 جعللا من مهم ل االسلعراا مي ة  ي العمليا ، وكللاهما لعمالن  ي األرا ي يوميًّا.

الكغف عن المقاللين ال لسطينيين، االىلياال ، معالجل أعماا جلا المعلوما  االسلنباراليل، النطف، 
الغحا واالعلقاال ؛ للا هي المهام  اللي لقوم بها وحدة المسلعربين اللابعل لحرس الحدود،  ي منطقل 

 معاديل و ي ظروف صعبل، وال لصبح أبسط عند لن يذ العمليل نالا االندما  مع السك ان المحل يين.
مسلعربين اللي لعما  ي إطار حرس الحدود والغاباا من عدد من الوحدا  ال رعيل المنلغرة وللكو ن وحدة ال

 ي البالد و ًقا للمناط" والمقاطعا . لعما وحدا  المسلعربين  ي منطقل ال  ل الحربيل لح  فيادة الجيت 
صل  ي حرا  ي مناط"  يها أبنيل سكنيل،   قد عمل  وحدة اإلسراسيلي وجها  األمن العام، وهي ملنص 

المسلعربين سابًقا  ي فطار ى ة، ولكن بعد  ا  االرلباط انلقل  للعما  د  ال لسطينيين الذين يحاولون 
صل  الدنوا إلى إسراسيا من ى ة أو مصر، ولعما وحدة مسلعربين القدس  ي منطقل القدس وهي ملنص 

  ي العما االسلعرابي  ي أوساط سك ان المنطقل الغرفيل.
مسار ندمل المقالا  ي الوحدة نحو عام وأربعل أغهر.  ي البدايل يكون المسار مغابًها جدًّا ويسلحر" 

ع  لمسار لدريا مقاللي المغاة ويغما لدريبا  أساسيل ولدريبا  ملقد مل، ولكن  ي وف  الح" للوس 
صل. بعد ذلا يمر  المقاللون ل ولدريبا  ملنص  بلدريا مكا حل  الم امين أكثر ولغما لدريبا  فلاليل ناص 

اإلرهاا، القلاا الصحير )حرا العصابا (، الهبوط، القنص، لدريبا  مالحيل على مسلوى عاٍا )مالحل 
المناط" الم لوحل والمبنيل( والقلاا القريا. أيً ا، يمر  بعض المقاللين بلدريبا   ي دراسل اللحل العربيل 

 ال صحى والمحكيل واللمويق.
وحدة  دو دو ان  هي أحد األسباا الرسيسيل  ي أن  معد ا لن يذ العمليا   د المدن  ومن المعلاد أن يقاا إن  

وهذا على عكس ما كان يحصا  ي إسراسيا  ي منلصف  %0اإلسراسيليل انن ض إلى ما يقارا 
ن اللسعينا . ويقاا أيً ا إن  مقاللي وحدة  دو دو ان  هم نور من اآلال  الحربيل واالسلعراا، وأن هم يد عو 

 ثمًنا غنصي ا ثقيال إلدارة حياة م دوجل.

 47/3/4841، الشعب، مصر
 

 ةالجوين فلسطينيين في سوري أربعةاستشهاد  ":مجموعة العمل" .33
الصاواريخ  جار و   ي فصف عنيف بالقاذاسف آنريناسلغهد أربعل الجسين  لسطينيين وأصيا ثمانيل : دمغ"

 العاصمل السوريل دمغ".االثنين على منيم اليرموا لالجسين ال لسطينيين ب
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وفااا موفااع  مناايم اليرماوا نيااو   علااى صاا حلق علاى  ال يساابوا  إن القصااف جاااء  اي أوا أيااام لن يااذ مبااادرة 
 والغااهداء هاام : غااادي محمااد غااهابي، برهااان عبااود ) العيلااوطي (، غااحادة عقلاال، أمااا الغااهيد لحييااد المناايم.

 الرابع  لم يلم اللعرف على اسمق ولم د نق.
47/3/4841لصحافة الفلسطينية، صفا، وكالة ا  

 
صابات ب .31  شارع صالح الدينالقدس: اقتحامات في المسجد األقصى.. مواجهات واعتقاالت وا 

عبد الار وف أرناا وط: اعلاد  فاوا  االحالالا اإلساراسيلي، أماس، علاى غابان  اي سااحا  المساجد  -القدس 
مان بوابالاق ومناع  1المساجد غامل  إىاال"  األفصى المبارا فبا أن ل رض فياودا علاى دناوا المصالين إلاى

ن كاناا  ساامح  لجماعااا  المساالوطنين بدنولااق بماان  10ماان لقااا أعمااارهم عاان  عامااا ماان دنااوا المسااجد وا 
   يهم و ير البناء واإلسكان أوري ارسيا.

وفد غاهد  مدينال القادس عادة اغالباكا  ماع فاوا  االحالالا اإلساراسيلي كاان أعن هاا  اي غاارر صاالح الادين 
وأعلن  الغارطل . غبان بعد لعر هم لل را من فبا القوا  اإلسراسيليل 1ساعا  العصر حيث أصيا  ي 

 .مصلين 1اإلسراسيليل أنها اعلقل  
وذكااار الغااايخ عااا ام النطياااا، مااادير أوفااااف القااادس، أن الغااارطل اإلساااراسيليل عماااد  مناااذ سااااعا  الصاااباح 

مان الادنوا  اي إجاراء اسال  ا ي  10الاا ون سان بواباا  ومنعا  مان هام د 3إلىال" أبواا المسجد باسالثناء 
 لرا " مع السماح لجماعا  المسلوطنين بدنوا المسجد.

وكان و ير البناء واإلسكان اإلسراسيلي أوري ارسيا فد افلحم المساجد ل لارة أنهاهاا بلصاريحا  اسال  ا يل حياث 
ناااي  اااي الحااارم القدساااي الغاااريف فااااا،  إن الوافاااع الاااذي يقاااوم  ياااق مغااااىبون  لساااطينيون بلحدياااد الجااادوا ال م

ويمنعااون الماااواطنين اليهاااود ماان  ياااارة الحااارم لااايس مقبااوال علاااى اإلطاااال"  وأ اااف،  س واصاااا  ياااارة المكاااان 
 وأطالا فوا  األمن بالح اظ على السيادة اليهوديل  يق .

 47/3/4841األيام، رام هللا، 
 
 

 سور القدس" يشاركون في "أطول سلسلة بشرية قاروة حول الفلسطينيون الفآ .33
 اي مباادرة ىيار مسابوفل، لجماع اآلالف مان  أناق  و اا : عانالقادس ، مان 47/3/4841األيـام، رام هللا، فال  

المواطنين  ي ساحل باا العامود  ي القدس الغرفيل المحللل بعاد ظهار أماس، وهام ير عاون كلباا ب ياديهم فباا 
مان بااا العاامود وحلاى بااا الجدياد وفاد حماا  أن يلو عوا على طوا سور القدس القديم  ي المنطقل المملدة

 كا منهم كلابا فرأ أج اء منق لمدة ساعل.
، ىالبيلهم من الغباا ولكن بينهم ال لسطينيون بحلوا الساعل الثانيل من بعد ظهر أمس، لجمع اآلالف من 

لسالل بغاريل فارسال الكثيرين من كبار السن واألط اا،  ي ساحل بااا العاامود إياذانا باانطال" مباادرة  أطاوا س
 حوا سور القدس .

ولقوا مبادرة  غباا البلد  القاسمل علاى هاذم ال عاليال، إن  ال كارة لقاوم علاى إح اار أي كلااا نريادم، لنمكاث 
ساااعل كاملاال ماان الثانياال لحاياال الثالثاال ظهاارا، كااي نغااكا أطااوا سلساالل بغااريل فارساال حلااى ناادنا بهااا موسااوعل 

مكلباال جبااا المكبار، وبهااذا نكااون فااد كساارنا كااا األرفااام القياساايل   ساايس ىينايس ، بمناساابل ماارور عااام علااى ل
ال لساااطينيل اللاااي دنلااا  الموساااوعل بالكنا ااال والحماااص، لنثبااا  أن غااابابنا فاااادر علاااى لعاااديا البوصااالل اللاااي 
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غبان وغابا  من القدس ودانا أرا ي  -حسا م سس المبادرة حسام عليان-المبادرة غارا  يها انحر   .
آالف آناارين  ااي السلساالل  ااي مديناال بياا  لحاام، وبلاادة الاارام غااماا القاادس،  4ل امنااا مااع مغاااركل , 44عااام الااا

الاى ذلاا، ن اذ  فارئ. ألف 71 ي ال عاليل  اإلجمالي ي مصر، وعمان، ليكون عدد المغاركين  اإلسماعيليلو 
طوا سلسلل بغريل وف ل  من  عاليل  أ ، ي ساحل المهد ،  ي بي  لحم،أمسالعغرا  من ال ليا  والغبان، 

 فارسل  ي يوم واحد ، املدادا للسلسلل اللي لحيط بسور القدس.
، من القادس نقااًل عان ياو باي أي، أن فاوا  الجايت اإلساراسيلي   ا  47/3/4841الحياة، لندن، وأ ا   

وأكاد مصادر طباي أن أمس بالقوة أطوا سلسلل فارسل حاوا القادس، واعلقلا  وأصااب  عاددًا مان المغااركين، 
افم اإلسعاف أنل  ثالثل جرحى ونقللهم لمرك  طباي،  يماا غاوهد الجناود وهام يالحقاون الغابان ويعلقلاون طو 

 عددًا منهم.
 

 خالل الشهرين الماضيين %08بنسبة  الفلسطينيين وتيرة اعتقال األطفال تصاعد األورومتوسطي: .36
ساااراسيلي باعلقااااا األط ااااا جنياااف: رصاااد لقريااار دولاااي لصااااعًدا نطياااًرا وملحوًظاااا  اااي فياااام فاااوا  الجااايت اإل

 اي الماسال بالمقارنال  40ال لسطينيين، حيث ارل ع  وليرة االعلقاال  بحقهم نالا الغهرين الما يين بنسبل 
 مع الملوسط الغهري ألرفام المعلقلين األط اا نالا العامين الما يين.

آذار/ مااارس(،  71االثنااين )وأغااار  المرصااد األوروملوسااطي لحقااو" اإلنسااان ،  ااي لقرياار صااادر عنااق اليااوم 
ط اااا  لساااطيني ناااالا الغاااهرين األولاااين مااان هاااذا العاااام  140إلاااى فياااام فاااوا  االحااالالا اإلساااراسيلي باعلقااااا 

ط ااًل مان ها الء بقاوا فياد االعلقااا لمادة أسابور  461)كانون ثااني/ ينااير وغاباط/  برايار(، م اي ًا أن هنااا 
يلنااذ ماان جنيااف مقااًرا رسيًسااا لااق، إن معاادا اعلقاااا األط اااا وفاااا المرصااد الحقااوفي الااذي  واحااد علااى األفااا.

بلاغ نحاو  1071حالل اعلقاا غهريًا، و اي العاام  100بلغ  ي الملوسط نحو  1073ال لسطينيين نالا العام 
دارة السااااجون  731 حالااال اعلقااااا غاااهريًا، اساااالنادا إلاااى إحصااااءا  الحركااال العالمياااال للاااد ار عااان األط ااااا وا 

ط اااًل، لاام إطااال"  310( احلجااا  1074سااج ا غااهر كااانون ثاااني )يناااير( ماان هااذا العااام ) اإلسااراسيليل.  يمااا
ط اااًل ماانهم رهاان االحلجااا  لماادة أساابور  اا كثر. أمااا غااهر غااباط  110سااراح بع ااهم نااالا ساااعا ، وبقااي 

ط اااًل رهاان االحلجااا  لماادة أساابور  141حالاال احلجااا  ألط اااا  لسااطينيين، بقااي ماانهم  330) براياار(  سااجا 
 %40كثر. وهو ما يعني ارل اعًا  ي عدد المحلج ين األط اا نالا الغهرين األولين من هذا العام بنسابل   

 (.1073عن ملوسط االعلقاا الغهري للعام المنصرم )

وأغااار  األوروملوساااطي  إلااى أن ملابعااال ف ااايا األط ااااا ال لسااطينيين الاااذين لحلجاا هم السااالطا  اإلساااراسيليل 
االعلقاا ل لي علاى نل يال فياامهم بإلقااء الحجاارة علاى دورياا  االحالالا اإلساراسيلي  ُلظهر أن معظم حاال 

اللي لجوا المادن ال لساطينيل، أو بسابا مغااركلهم  اي مسايرا  سالميل  اد الجادار العاا ا أو ر اع غاعارا  
ال لعااد وكلابال عبااارا  ورساوما  لمجااد  لسااطين ولار ض االحاالالا، م كاادًا علاى أن العديااد ماان للاا األ عاااا 

جراسم  ي القانون الدولي أو أنها ال لسلدعي القيام باعلقاا الط ا، والذي ينبحاي أن يكاون اسالندام االعلقااا 
مسلبعدًا فدر اإلمكان. منو ها إلى أن إسراسيا  -بموجا ما لمليق مبادئ القانون الدولي وحقو" الط ا -بحقق 

 بلعاملها مع هذم المس لل. كثيرًا ما لمارس سياسل العقاا الجماعي  ي ما يلعل"

ول ااا  المرصاااد الحقاااوفي الااادولي األنظاااار إلاااى أن معظااام حااااال  اعلقااااا األط ااااا ال لساااطينيين لكاااون بعاااد 
منلصف الليا، ويرا قها إجراءا  بوليسيل فمعيل لمأل النوف  ي ن س الط ا وعاسللق ودونما مبارر أو حاجال 

قاال ابنااق عنااد اعلقالااق وال يبلَّااغ بالمكااان الااذي يقلااادون الط ااا أمنياال  علياال لااذلا، كمااا ُيمنااع ولااي الط ااا ماان مرا 



 
 
 

 

 
           47ص                                    3439العدد:     47/3/4841 اإلثنين التاريخ:

إليق.  يما يحَرم معظم األط اا الذين يلم احلجا هم من حقهم  ي الحصوا على المساعدة القانونيال العاجلال، 
حيااث لعماااد الساالطا  اإلساااراسيليل  ااي معظااام الحاااال  إلاااى باادء اللحقيااا"  ااور اعلقااااا الط ااا، ودون انلظاااار 

حامي الناص بق، كما يلعرض العدد األكبر من ه الء األط اا لالحلجا   ي  ن انل ان راديل وهو ح ور الم
 ما لق أثر ن سي سلبي إ ا ي على األط اا.

وذكاار عاادد ماان األط اااا، الااذين اللقاااهم المرصااد  ااي إطااار رصاادم لحالاال اعلقاااا األط اااا ال لسااطينيين، أنهاام 
ساي، واللاوبيخ، والحرماان مان الناوم والاذهاا إلاى الحماام وال ارا، لعر وا أثناء اللحقيا" معهام لل احط الن 

ساءة المعاملل والعناف ، اللاي أوصا  الماادة ) ( 73/7وهي إجراءا  لعد  صورة من صوراللعذيا و ال رر وا 
 من ال افيل حقو" الط ا على منعها ولجريم مرلكبيها.

ا ال لساطينيين دونماا ساند مان القاانون يناالف ونوم المرصد إلى أن هذا اللصعيد  ي االعلقاال  بح" األط ا
/ا(، واللااي جاااء  يهااا  ال ُيحاارم أي ط ااا ماان حريلااق بصااورة ىياار 31ال افياال حقااو" الط ااا  ااي مادلهااا رفاام )

فانونيل أو لعس يل )..( وال ُيلج  إلى اعلقالق أو سجنق و ًقا للقانون إال كملج  أنير وألفصر  لرة  منيل ، ال لاا 
اعلقاا أط اا  لسطينيين على نل يل مسيرا  سلميل  ين اوي علاى انلهااا  ا اح لحقهام  اي  االنلبام إلى أن  

 اللعبير عن آراسهم .

47/3/4841المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، جنيف،   
 

 أطفال ثالثةبينهم  فلسطينياً  44الخليل واالحتالل يعتقل  فيمسيرة للمستوطنين الضفة:  .37
مواطنًا من عدة محا ظا  بينهم ثالثال أط ااا مقدسايين  71فوا  االحلالا أمس   و ا : اعلقل  - محا ظا 

وصااحا يان اثنااان أثناااء لحطيلهمااا مساايرة اساال  ا يل للمساالوطنين بالنليااا وأحااد الرعاااة بعااد مطاردلااق ماان فبااا 
ميادة فااا مواطناون يقيماون  اي لاا الر و  غبان بينهم أسايران محارران مان فلقيليال. وسللمسلوطنين غر" يطا، 

المسايرة انطلقا  بمناسابل عياد المساانر اليهاودي وبمغااركل العغارا  النلياا، أن   ي البلدة القديمل من مدينل
أن األنيرين  ر وا فيودا على لنقا المواطنين  اي و من المسلوطنين لرا قهم فوة من غرطل وجنود االحلالا، 

لى نارجق أثناء المسيرة  .الحي وا 
47/3/4148األيام، رام هللا،   

 
  ورفض كل الضغوط األميركية "منظمة أهلية تطالب عباس "بالتمسك بالثوابت 08أكثر من  .30

منظمل أهليل من منللف  40أصدر  غبكل المنظما  األهليل ال لسطينيل عري ل موفعل من أكثر من : ى ة
ي البيااا  القطاعاااا  لطالاااا الااارسيس محماااود عبااااس، الاااذي سااايللقي الااارسيس األميركاااي بااااراا أوباماااا الياااوم  ااا

 األبيض  ي العاصمل األميركيل واغنطن،  باللمسا بالثواب  وحقو" غعبنا ور اض كاا ال احوط األميركيال .
وفالاا  الغاابكل  ااي بيااان أمااس إنااق علااى  ااوء اللقاااء المرلقااا بااين الاارسيس عباااس والاارسيس أوبامااا و  ااي ظااا 

راف بحقااو" غااعبنا ال لسااطيني ىياار اساالمرار اللعناا  اإلسااراسيلي واالنحيااا  األميركااي الوا ااح  ااي عاادم االعلاا
القابلل لللصرف لطالا المنظما  األهليل الموفعل على هذم العري ل الرسيس عباس بعدم الر اوخ لل احوط 
األميركيل واللمسا بحقاو" غاعبنا الاذي نا اا ويسالمر  اي الن ااا مان أجلهاا كاا أبنااء الغاعا ال لساطيني، 

 ومن ي من بعدالل ف يلنا الوطنيل .
47/3/4841لندن، الحياة،   
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 تسمح فقط بإدخال وقود لمحطة كهرباء غزة وتبقي المعابر مغلقة كعقاب للسكان "إسراويل" .39
ساامح  الساالطا  اإلسااراسيليل يااوم أمااس دنااوا غاااحنا  لقااا وفااودا منصصااا للغااحيا : أغاارف الهااور -ىاا ة

للجاريال ماع القطاار، وذلاا محطل لوليد الكهرباء الوحيدة  اي فطاار ىا ة، رىام اسالمرار فارار إىاال" المعاابر ا
 على أثر ل افم األو ار بعد لوفف المحطل وانقطار الليار عن السكان ىالبيل ساعا  اليوم.

وجاء  نطوة  الح معبار كارم أباو ساالم اللجااري بغاكا اسالثناسي لادنوا غااحنا  الوفاود بعاد ثالثال أياام مان 
ردا علااى إطااال" مساالحين صااواريخ علااى  اإلىااال" الملواصااا، بعااد فاارار إسااراسيا إىااال" كا اال معااابر ىاا ة،

 مناطقها الجنوبيل نهايل األسبور الما ي.
47/3/4841القدس العربي، لندن،   

 
 شجرة زيتون جنوب نابلس 33مستوطنون يتلفون  .18

غجرة  يلون من نالا رغها بمواد كيماويل  ي فريل جالود  11، أمس و ا : أعدم مسلوطنون ظهر  -نابلس 
سا وا ملاف االساليطان  اي غاماا ال ا ل الحربيال ىساان دىلاس، با ن مسالوطني  يات وأ ااد م جنوا نابلس.

غجرة  يلون بمواد كيماويل، مو حا أن األغجار لقع  ي  11كودت  المقامل على أرا ي جالود فاموا برت 
 منطقل  البيا ل  وهي لعود للمواطنين عبد الحني أحمد حج محمد ومحمد إسماعيا حج محمد.
47/3/4841، األيام، رام هللا  

 
 ااألونرو على تقليص مساعدات  فلسطينيون في غزة يتظاهرون احتجاجاً ال نالالجوو .14

األنا وا: طالا العغرا  من الالجسين ال لسطينيين بإلحاء لقليص المساعدا  الحذاسيل والماليل، اللي  -ى ة
 اي فطاار ىا ة. ور اع الالجساون آلالف من األسر ال لساطينيل ، لقدمها وكالل ىوث ولغحيا الالجسين األونروا
الغعبيل لالجسين ، اللابعل لمنظمل اللحرير ال لسطينيل، أمام  اللجنلالمغاركون  ي لظاهرة دع  إلى لنظيمها 

األحد، ال لا  لطالا بوفف سياسل لقليص المساعدا  اإلىاثيل،  أمسمقر األونروا الرسيسي  ي مدينل ى ة، 
وو عا   حوث لساهم  ي إعدام غعا ب كملاق ،  مان حقاي أن أعايت وألعلام .بلسنا ملسولين ،  وكالل ال ومنها:
الغعبيل لالجسين بيانا نالا المظاهرة، طالا إدارة وكالل أونروا، بمراعاة الظروف االفلصاديل الصعبل  اللجنل

 اللي يمر بها فطار ى ة، والعدوا عن فرار لقليصا  المساعدا .
47/3/4841القدس العربي، لندن،   

 
 محاربة مرض السرطانب ي نجز بحثًا علميًا من شأنه اإلسهاموفيسور فلسطيني بر  .14

ماان غاا نق المساااهمل  ااي محارباال  عالمياااً  أ اااف برو يسااور  لسااطيني انجااا ا علمياااً  :بغااار دراىماال –نااابلس 
 مرض السرطان الذي عج  العلماء حلى اآلن عن إيجاد عال  جذري لق.

جامعل النجاح الوطنيل مان إثباا  لا ثير مركباا  محاددة علاى األنساجل ولمكن البرو يسور إسماعيا وراد من 
السرطانيل، مو حا أن هذم المركبا  ذا  نغاط ىير عادي  ي فلا ناليا السرطان بغكا انلقاسي كماا هاو 
الحاا  ي فلا أنوار مسلعصيل من البكليريا، وبذلا يكون هناا أما  ي لطوير واللالعا  ي البنيل اللركيبيل 

 هذم المعقدا ، معربا عن أملق ب ن يمثا ذلا حاًل ملوا عًا لمغكلل مسلعصيل.  لمثا
وراد بحثاااق باللعااااون ماااا باااين جاااامعلي النجااااح الوطنيااال وكرالغاااي  اااي الباكسااالان، وجاااامعلي ال رفااااء  وأنجااا 

واألردنياال  ااي األردن، وجامعاال محمااد النااامس  ااي المحاارا، وحمااا البحااث عنااوان:  لغاانيص ودراساال األثاار 
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والاذي نغار الحقاًا علاى  الثاي األماين وثنااسي األماين معاا .بيولوجي لمعقدي ا  النحاس المرلبطل بملصللي ثال
مليااون إنلااا  بحثااي  ااي منللااف  71المجلاال اإللكلرونياال العالمياال لألبحاااث العلمياال واللااي ل اام مااا ي يااد عاان 

 الحقوا العلميل  ي العالم.
47/3/4841الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 العام في يوم األرض اإلضراب ت علن 10ة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي لجن .13

العام والغاما  ي البلدا  العربيل  اإل رااإعالن  44فرر  لجنل الملابعل العليا لغ ون  لسطينيي  :الناصرة
اطا  ،  ااي الثالثااين ماان الغااهر الحااالي، كمااا ساالكون سلساالل ماان النغاااألرضليااوم  34الااذكرى الااا  إحياااء ااي 

 الجماهيريل الوحدويل وبينها المظاهرة المرك يل.
47/3/4841الغد، عم ان،   

 
 كتاب "التجربة الديمقراطية لألسرى" لألسير المحرر فهد أبو الحاج .11

كلااا االساير  إطاال" األيام : نظم  ي فاعل مبنى الكليل العصريل الجامعيل  ي رام و أماس ح اا  -رام و 
لحا   اللجربل الديمقراطيل لألسرى ال لسطينيين  ي معالقال  االحالالا ، وذلاا باللعااون  هد أبو ا د.المحرر 

 مع مرك  أبو جهاد لغ ون الحركل األسيرة  ي جامعل القدس.
أنور أبو عيغل ورسيس مجلس أمناء الكليل المهندس سامر الغيوني وعدد من  د.وح ر الح ا و ير الثقا ل 

 يل واجلماعيل.األسرى المحررين وأوساط ثقا 
 و ي نهايل الح ا لم لكريم د. أبو الحا  من فبا الكليل العصريل الجامعيل بلسليمق درعا لقديرا لجهودم.

47/3/4841األيام، رام هللا،   
 
 
 

 من األدوية بغزة صنفاً  413: نفاذ وزارة الصحة في غزة .13
" المعابر أثر على احلياجا  فاا و ير الصحل  ي حكومل حماس بح ة، م يد المنلاللي، ان إىال: ى ة

من القاسمل األساسيل  %30صن ا من األدويل، لمثا  741القطار الصحي بغكا كبير ما لسبا بن اذ 
وحذر المنلاللي نالا برنامج  لقاء مع مس وا  الذي ينظمق المكلا اإلعالمي الحكومي بح ة، من  لألدويل.

الطبيل،   ال عن انقطار وصوا الو ود  ا المسلل منطورة األو ار الصحيل بعد لوفف واردا  األدويل و 
 الطبيل ال اسرة بسبا الحصار الم روض على ى ة.

من المغاريع اإلنغاسيل الناصل بو ارة الصحل بسبا إىال" المعابر،  %40واغار إلى لوفف ما ي يد عن 
اح بلحويلها وكذلا حرمان مسا  الحاال  المر يل اللي لل افم أو اعها الصحيل، جراء عدم السم

 لمسلغ يا   ي النار  بسبا إىال" معبر ر ح البري.
حاال  مر يل منذ لغديد الحصار وا ىال" السلطا  المصريل معبر ر ح  3وفاا ان و ارلق  سجل  و اة 

أغهر ، مغيرا إلى أن إىال" المعبر يلسبا  ي حرمان القطار الصحي من وصوا الو ود  3منذ أكثر 
 األمر الذي حاا دون إجراء عمليا  جراحيل للعديد من المر ى. الطبيل الملنصصل لح ة،
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وأغار إلى المغاكا اللي لسبا بها نقص الوفود، ال سيما  ي ظا أ مل انقطار الليار الكهرباسي الملواصلل، 
 األمر الذي عطا عما العديد من المرا " الطبيل، وأثر سلبا عليها.

 46/3/4841، القدس، القدس
 
 حماس إرهابية لمصادرة أموالهاحركة وصول حكم اعتبار  ننتظر: مصريال وزير العدل .64

فاا المسلغار نير عثمان و ير العدا، إن الو ارة ما ال  حلى اآلن لنلظر الحكم الصادر من : نورهان حسن
باعلبار حركل حماس ال لسطينيل جماعل إرهابيل واللح ظ على  والقا يمحكمل األمور المسلعجلل بعابدين، 

دارة أمواا اإلنوان  لكالها دانا مصر.ممل وأكد أنق  ور وصولق سيلم إرسالق إلى اللجنل المغكلل لحصر وا 
وأ اف  عثمان   ى لصريحا  ناصل لا اليوم السابع ، أنق سيلم  اللناذ اإلجراءا  القانونيل الال مل حيالق.

عقاريل الناصل بالحركل دانا جمهوريل لن يذ الحكم  ور وصولق بمصادرة كا ل األمواا الساسلل والمنقولل وال
 مصر العربيل وكذلا المقرا  والمكالا اللابعل لها.

 64/3/4166اليوم السابع، مصر، 
 
 حركة حماس من ورطة االشتباك المباشر مع مصر إلخراجمحاولة "األخبار":  .64

للصعيد الحالي بين الجهاد لعلقد أجه ة االسلنبارا  المصريل، على ما يبدو، ب ن ا: إيمان إبراهيم -القاهرة 
سراسيا مجرد  ، بعدما  محاولل إلنرا  حركل حماس من ورطل االغلباا المباغر مع مصر اإلسالمي وا 

، أن مصر حظر  أنغطلها على أر ها، وهو ما يلنا ى مع  على نحو ىير صحيح اد ع  الحركل أنيرًا، 
س على أرض مصر إلى حين الب    ي الحظر الم ف  لحركل حما منطو" الحكم المصري الذي نص على 

 . الق ايا المر وعل  د أع اء الحركل وفادلها  ي لهملي اللنابر وافلحام السجون
كاًل  ودع  مصادر معنيل  ي للا األجه ة إلى  رورة عدم اللهويا بغ ن اللصعيد  ي القطار، معلبرًة أن 

سراسيا ال ينويان اللصعيد الملبادا، بدليا انليارهما ألهداف ىير مهمل نالا  من الجهاد اإلسالمي وا 
الذين لو رىبوا  -لقادة حماس  المهلرئالمح ى من الموفف  . ولساءل  المصادر عن  المواجها  الحاليل

األرفام المبالغ  يها لعدد الصواريخ اللي ألقلها  ، ال لل إلى  حياا إسراسيا األمورالعلقلوا من فام بلصعيد 
صارونًا  37نحو  اإلسراسيليلافع إسراسيليل، واللي بلغ عددها بحسا الروايل الجهاد اإلسالمي على مو 

 . صارونًا و " روايل الجهاد، مع األنذ  ي االعلبار عدم لسجيا إصابا  أو و يا  071و
غما  مان عدم »االسلراليجي محمد جمعل،  األهراماللدنا المصري لللهدسل، و " ر يل الباحث  ي مرك  

نغطاء وعناصر الجهاد اإلسالمي من فبا الجانا اإلسراسيلي، على أن لسلمر الهدنل بين  للبع أو لص يل
اللصعيد انلهى بمجرد أن كث    االسلنبارا  المصريل  ، مغيرًا إلى أن  2102الجانبين و قًا لغروط 

ها بين الجهاد ربما أراد  حماس أن لرل ع ألسنق الل . وفاا  لواصلها مع الجانبين ال لسطيني واإلسراسيلي
سراسيا، ألن إغعاا األمور مع إسراسيا  ي هذم اللحظل  أفا  -فد يكون منرجًا من وجهل نظر حماس  -وا 

كل ل من بداسا أنرى كثيرة، لجهل الم  " الذي لعاني منق الحركل اآلن  من جوار عربي ىير حا ن، 
 . لى حد ما، ومصالحل ىير منج ة، وغرعيل ملآكلل إاإلسلراليجيلومغهد إفليمي يلعارض مع طموحالها 

إن مصر طلب  من حماس بعد اللصعيد األنير إعادة نغر عناصرها على الحدود مع  وأ اف جمعل 
مصر، وربما غعر  حماس من هذا المطلا المصري أنها ما  ال  فويل وم ثرة، لكن الحقيقل أن الطلا 

بالجنود المصريين المرابطين على الحدود  جاء للبيل لرىبل مصريل بعدم احلكاا المدنيين ال لسطينيين
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بمعنى درء  - ي حاا ل افم  األو ار هناا بعد ال ربل العسكريل اإلسراسيليل  -الغرفيل الملانمل للقطار 
 . م يد من ل  م األو ار على الحدود

 64/3/4166األخبار، بيروت، 
 

 في اإلعالم المصري تتواصل حماسحملة تشويه  .64
واصا اإلعالم المصري هجومق على حركل  حماس ، وذلا بالرىم من العدوان  :20عربي  –القاهرة 

وببحث صحير على موفع نغر ال يديو  اليوليوا  نالا اليوم المنصرم  اإلسراسيلي الذي يغهدم فطار ى ة.
ويحاوا   قط عن  حماس  يظهر جليا من أعداد ال يديوها  حجم الهجوم الغرس وىير المبرر على حماس.

م المصري لغويق  حماس  والهامها ب نها لعادي مصر، ولقوم بعلميا  إرهابيل على أرض مصر، اإلعال
ويدلا  ول لقر اللقارير اإلعالميل اللي لهاجم ال لسطينيين للمهنيل. وذلا دون لقديم أي دليا على ذلا.

ح أون لي  نغطاء على لعمد اإلعالم المصري لغويق حركل حماس، بما فام  بق مذيعل برنامج  صبا
آذار/ مارس،  01 االثنيناألربعاء،  بعد نطاا كلاسا القسام أثناء ا للاحها لميدان د. إبراهيم المقادمل 

والذي فيا  يق أن  الحركل فد نقل  المعركل إلى فلا  الكيان المسخ  )الكيان اإلسراسيلي( بعد لطويرها 
 لمنظوملها الصارونيل .

لنطاا فال  المذيعل إن النطاا يقوا  إنهم نقلوا المعركل إلى فلا مصر  ولعقيبا لها على ذلا الج ء من ا
ثم بدأ  لحقر ولكيا االلهاما  إلى حركل حماس، والهملهم بالكذا والجها وأنهم يمارسون القمع والقهر 

جماعل إرهابيل ألننا  إنكمدانا ى ة فاسلل  المصريين عار ين إن ى ة دم لح  ال حط والقهر وعار ين 
ناكم هنا  ي مصر ، ثم هددلهم بالمعلقلين واألسرى ال لسطينيين  ي السجون المصريل فاسلل  بلحلموا، جرب

العناصر الممسوكل منكم من هم على فيد الحياة ومن هم ليس على فيد الحياة لن لسلطيعوا الوصوا إليهم 
 أو الوصوا ألسماسهم أو هم  ي أي سجن .

امج أحمد موسى أنق يجا  را موافع لدريا  الناليا اإلرهابيل دانا و ي مقطع  يديو آنر فاا مقدم البر 
ى ة بالصواريخ ، وناغد القوا  المسلحل مرارا ولكرارا بهذا المطلا، دون أي مراعاة لحقو" المدنيين 
ال لسطينيين  ي ى ة، ودون لقديم أي دليا على الهامق حماس باإلرهاا وأنها السبا  ي أحداث العنف 

سيناء، إنما اكل ى بعرض جما مكلوبل على الغاغل وفاا إنها من على موافع لابعل لحماس ولم  األنيرة  ي
 يلم عرض اسم الموفع أو أي عالمل لغير إلى حماس.

وم نرا فاا الممثا محمد صبحي  ي لقاء للي  يوني لق الحديث ذالق إن جماعل حماس اإلرهابيل كان  
أن هذا  مبيجبت لمنق  قال  نقلا  ي المصريين  وال م مصر بلنرا السياحل  ي  إسراسيا .. ووجد  

ل ربها  بالقوة .. ونوث" عالفلنا مع  لح الممثا الغرعي والوحيد ل لسطين، حماس جماعل إرهابيل بلقلا 
وفال  مقدمل برامج أنرى لدعى حياة الدرديري  البد لقوالنا المسلحل من  را ب ر اإلرهاا  ي فطار   ينا.

حماس بعمليا  عسكريل حاسمل ألننا كمصريين لن ننسى نهاسيا يوم اعلد  على السيادة  ى ة ولدمير
المصريل وعلى غرف مصر وفلا األبرياء  ي ميدان اللحرير و لح السجون ولورطها  ي كا عمليا  الجيا 

 .الرابع لصالح بني إسراسيا 
 63/3/4166، 46موقع عربي

 
 اً جميع عبد هللا األشعل: حماس تدافع عن العرب .64
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جدد الدكلور عبد و األغعا النبير  ي القانون الدولي ومساعد و ير النارجيل : محمود هنيل -الرسالل ن 
 المصريل األسب"، د اعق عن حركل حماس، فاساًل إنها منظمل مقاومل لدا ع عن العرا جميًعا.

اإلفليميل بما  يها حالل النالف  وفاا األغعا  ي حديث لا الرسالل ن  ، سلنغر ل اصيلق الحًقا إن البيسل
القاسمل بين مصر وحماس، غجع   إسراسيا   ي اللمادي بعدوانها على القطار، وهي لعلبر ال رصل 

وأكد  أن األو ار لو كان  منلل ل بين مصر  السانحل بالنسبل لالحلالا السلكماا مغروعق بالمنطقل.
اعًيا السلطا  الم فلل بعدم االنحراف عن المسار القومي وحماس لما لجرأ   إسراسيا  على العدوان عليها، د

 المصري الثاب  بدعم الق يل ال لسطينيل.
وأ اف  االحلالا لجرأ بعدوان نوعي  د ال لسطينيين نالا حكم مبارا، مسلهجًنا صم  النظام الحالي 

  ي إدانل العدوان الذي لعرض لق القطار نالا األيام الما يل .
 64/3/4166، الرسالة، فلسطين

 
 نقل الدقامسة إلى المستشفى إثر تدهور صحته .05

الدفامسل، الذي يق ي  أحمد إبراهيم فبيال : نقا الجندي األردني -عم ان  ي  نا وااألمراسا وكالل 
مس االحد، إثر لدهور صحلق، و " ابن أ، المسلغ ىإسراسيليا ، إلى  قعقوبل السجن  ي بالدم بلهمل فلل

الو ع الصحي لألنير لدهور جراء دنولق  ي إ راا  . وفاا نجا عم الجندي، إن ياد الدفامسل عمق
 عم ان(. كلم غمالي 07مسلغ ى الم ر" الحكومي ) م لوح عن الطعام منذ الجمعل الما يل، ونقا إلى

 71/3/2572، القدس العربي، لندن
  
 زعيترحكومية للتعامل مع مطالب النواب حول استشهاد  خطةاألردنية": الرأي " .07

لوصيا   ،نافت  ي جلسلق اللي عقدها أمس لساعلين األردني ن مجلس الو راءأ  الرأي علم   :عم ان
فرها  ي جلسل منافغل اسلغهاد القا ي األردني راسد  عيلر الذي ف ى برصاص جنود أمجلس النواا اللي 

هذم الق يل  ي جلسل النواا  لللعاما مع  نطل سياسيل االحلالا اإلسراسيلي االثنين الما ي بهدف بلورة 
 الم مع عقدها يوم ىد.

فروها بعد انلهاء منافغل ألى الثالثاء للرد على مطالا أع اسق اللي إوأمها مجلس النواا الحكومل 
ووجق رسيس الو راء د. عبد و النسور و ير النارجيل بإعداد بيان سياسي محكم  لداعيا  اسلغهاد  عيلر.
من مجلس النواا للحكومل. ويغرف الو ير ناصر جودة على صياىل البيان الذي  حوا النقاط اللي ورد 

 يعدم عدد من الس راء  ي النارجيل.
 71/3/2572، الرأي، عم ان

  
 "الوطن البديل" تهدد النسيج الوطني وتهديدات كيري مرفوضة إشاعات: أردنيون نقباء .02

حديث عن  اللوطين والوطن البديا  هو حديث على أن الأردنيون  أجمع نقباء :محمد الكيالي -عم ان 
 ىريا وي  ي إلى إحداث انقساما  بين الغعبين األردني وال لسطيني.

وغدد النقباء  ي حديثهم إلى  الحد ، على أن  لحل اللهديد اللي لسلهدف األردن  ي مغرور نطل و ير 
ال لسطينيين على حد سواء ب ن  لسطين النارجيل األميركي جون كيري اللوطينيل،  لن له  ثقل  األردنيين و 
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سلبقى األرض الموعودة ألهلها، وأن الحديث عن مغرور الوطن البديا ما هو إال وهم وم يعل للوف ، كما 
 و الثاني  ي وف  ساب" . أغار إلى ذلا الملا عبد

ا ساد جو المصارحل وفاا نقيا المهندسين ال راعيين محمود أبو ىنيمل إن   كرة الوطن البديا ال لنمو إذ
والمكاغ ل جميع مكونا  المجلمع األردني ، م كدا أن  فرار اللوطين هو بمثابل حكم بإعدام لألردن، البلد 

 الم ياف، الذي اسلقبا وناصر، ولل لسطينيين الذين هجروا من وطنهم فسرا ورىما عنهم .
هم المداوال   ي أ األردن من  بدورم، فاا نقيا الجيولوجيين بهج  العدوان إن  هاجس اللوطين  ي

الصالونا  السياسيل، وال لكاد لنلو جلسل من  لح المو ور والنقات حولق . وأو ح العدوان أنق  مما يثلج 
 ن كا ل مكونا  المجلمع األردني لر ض مبدأ ان يكون األردن هو بديا ل لسطين .أالصدر 

النقسام اللي لمر بها األمل والصرار بين مكونالها، و عبيدا  أن حالل ا بدورم، أكد نقيا المهندسين عبد
هو  ما لعوا عليق الواليا  الملحدة والكيان الصهيوني  ي هذم المرحلل . ودعا عبيدا  إلى الوفوف ص ا 

 واحدا لمواجهل المنططا  اللي لحاا  د األمل. 
 ألين هي أرض عربيل ال يح"  اي  الناليلل أن   لسطي .بدورم، أكد أمين عام مجمع النقابا  المهنيل د

 ج اء منها بحجل حالل اللردي وال عف  ي العالم العربي .أو سلطل أو دولل عربيل اللنا ا عنها أو أكيان 
 71/3/2572، الغد، عم ان

 
يران والواليات المتحدة "إسراويلمع "عالقاتها بالصعبة  المعادلة تحقق: قطر إسراويليكاتب  .53  وحماس وا 

 روعى كياس  رسيس فسم الغسون العربيل بجريدة  يديعو  أحرونو    اإلسراسيليفاا الكالا : هاغم ال نرانى
عالفالها النارجيل   يلمكن  من لحقي" المعادلل الصعبل  اللياإلسراسيليل، أن فطر الدولل العربيل الوحيدة 

  مع الدوا.
راسيا من جانا وحركل حماس أن الدوحل لمكن  من لوطيد عالفالها مع إس األسبوعيمقالق   يوأ اف 

من جانا آنر، وبناء عالفا  مع إيران والواليا  الملحدة، مو حل أنق رىم كونها دويلل صحيرة، إال أنها 
 كا بلد لريد إدنالها  يق بمنطقل الغر" األوسط.  يلمكن  من إدناا يدها الصحيرة 

مليون نسمل يعيت معظمهم نار   2ا يبلغ لعداد سكانه الليوأكد أن هذم العالفا  الملغابكل للدولل 
نما اسل ادة كحيرها من أموالها الطاسلل ب  ا إنلا  البلروا، وفوة افلصادها  أرا يها، ال يعد إنجا ا لها، وا 

،  يما يعرف بالقوة الحير ملناسبل مع حجم 2122جعلها كذلا لسل يف بطولل ك س العالم لعام  الذي
 حرا يل.الدولل من حيث السكان والمساحل الج

 الذيوأغار الكالا إلى أن الدوحل لم لكلف  قط بدعم اإلنوان إلى دعم حماس المعرو ل ب نها ابنل اللنظيم 
يونيو،  رد  السعوديل بلصنيف  71عقا ثورة  المصريالنظام   ي، نكايل إرهابيصن لق القاهرة ب نق 
 دعما لموفف القاهرة.  إرهابياإلنوان ب نق لنظيم 

 64/3/4166مصر،  اليوم السابع،
 
 "قرارات صعبة" بشأن السالم اتخاذكيري يحث عباس على  .56

صرح مس وا أمريكي ب ن و ير النارجيل األمريكي جون كيري حث : أحمد صبحي نلي ل -واغنطن 
القرارا  الصعبل اللي سلكون  روريل  فبا الموعد  الناذالرسيس ال لسطيني محمود عباس يوم األحد على  

 إبريا نيسان. 22سالم مع إسراسيا  ي  الل افيلصا النهاسي لللو 
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ويللقي الرسيس األمريكي باراا أوباما مع عباس االثنين بعد نحو أسبوعين من لقاء ال عيم األمريكي مع 
رسيس الو راء اإلسراسيلي بنيامين نلنياهو الذي فاا إنق مسلعد للقيام بسالم لاريني  مع ال لسطينيين ولكنق لم 

   علنا.يعرض لنا ال
ثالث سنوا  وفاا  اسلمريوليو لمو  بعد لوفف  22وأعاد كيري إسراسيا وال لسطينيين إلى الم او ا   ي 

 . اللسعل المقبلل األغهر ي ذلا الوف  إن  هد نا سيكون اللوصا الل ا" بغ ن الو ع النهاسي نالا 
 اآلنلوفعالهم فاسلين إنهم يحاولون  إبريا فلص المس ولون األمريكيون 22الموعد النهاسي  ي  افلرااومع 

 براير غباط إلى إن  22صياىل إطار عما للم او ا   بحلوا ذلا الموعد. وأغار كيري ن سق  ي 
 .آنرياللوصا الل افيل سالم كاملل فد يسلحر" لسعل أغهر 

  األحد إن ثالث ساعا اسلمركيري وعباس الذي  اجلماروفاا مس وا كبير بو ارة النارجيل األمريكيل عن 
القليلل الما يل وغجعق  الغاهر و ير النارجيل غكر الرسيس عباس على فيادلق وغراكلق الحا مل نالا 

 المقبلل. األسابيعالقرارا  الصعبل اللي سلكون  روريل  ي  الناذعلى 
   وأكد أي ا أننا  ي وف  مهم  ي الم او ا  وانق على الرىم من أن هذم الق ايا موجودة منذ عغرا

السنين يجا أال يلرا أي من الطر ين القرارا  الصعبل  ي هذم المرحلل لقف  ي طري" )اللوصا( لسالم 
 . داسم.  ووصف المس وا محادثا  اليوم ب نها  صريحل ومثمرة

 64/3/4166وكالة رويترز لألنباء، 
 
 " إسراويلة التي طالب فيها نتنياهو بعدم التمسك بـ"يهودي محق في تصريحاته يريك "هآرتس": .55

 دولل  إن األحدفال  صحي ل  هآرلس   ي ا للاحيل عددها الصادر اليوم  :لرجمل ىسان حالوة -رام و 
 فريل  لسطينيل ولهجير مسا  اآلالف من ال لسطينيين . 011 أنقاضفام  على  إسراسيا

نياهو بعدم اللمسا جون كيري اللي طالا  يها نل األميركيولناول  الصحي ل لصريحا  و ير النارجيل 
 ال ا". ألي  كغرط مسب" إسراسيابا يهوديل 

وللوبي اليهودي  ي  لإلسراسيليين األوانوكلب  الصحي ل لح  عنوان )كيري على ح"( فاسلل  لقد آن 
السلنالص العبر من حديث  األوانالواليا  الملحدة الذين يدعمون بصورة عمياء مطلا نلنياهو، آن 

 األمنيلمطلا نلنياهو ليس ج ءًا من المصالح  أن إلىكيري  كان يلم ح  أني ل واعلبر  الصح كيري .
ال ا" سياسي؛ حيث يدرا كيري كال لسطينيين  إلىإحباط اللوصا  إلىبا هو عاس" جديد يهدف  إلسراسيا

( األمنيلحا المساسا الجوهريل الحقيقيل لحا الصرار )الالجسين والحدود والقدس واللرليبا   أن واإلسراسيليين
 هامغيل . أمورسالم وليس اللمسا بالحديث عن  ال ا" إلىهو الطري" لللوصا 

،  إن إسراسياإىرا"  إلىعودة الالجسين سل دي  أنالصحي ل انق  ي الوف  الذي  يد عي نلنياهو  وأ ا  
 كيري يبرر المس لل عبر الحقاس" والوفاسع اللارينيل اللي ال لقبا الل ويا .

االعلراف الرسمي  إلىباإل ا ل  إسراسياال لسطينيين فد  اعلر وا  عاًل بدولل  أن إلى ل الصحي وأغار 
ومصر عبر معاهدلي السالم  األردن، وكذلا إسراسيابإسراسيا من فبا المبادرة العربيل بوجود دولل 

ال اويل  ما ن  ي أبو إصرار نلنياهو هو محاولل لحغر  أنواعلبر  الصحي ل  المبرملين مع البلدين .
 إسراسيا، ملجاهاًل )نلنياهو( مس وليل إسراسياومطالبلق بإدارة ظهرم لل لسطينيين الذين يعيغون دانا دولل 

من  اآلالففريل  لسطينيل ولهجير مسا   011 أنقاضفام  على  إسراسيا أنعن مغكلل الالجسين وعن 
 بعكسق، و " الصحي ل.ما ن اللسليم  أبوال لسطينيين من بيولهم ، وهو ما يسلحيا على 
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 64/3/4166القدس، القدس، 
 
 : المستوطنات باألراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعيةاألردنسفير بريطانيا في  .54

برساسل الناسا هايا الدعجل أمس مع الس ير األردنيل بحث  لجنل الغ ون النارجيل النيابيل : بلرا –عمان 
وثمن الس ير ميلي  الدور الرسيسي والريادي الذي ، سبا لع ي هاالبريطاني بيلر ميلي  العالفا  الثناسيل و 

السالم  إلحالاو الثاني للحقي" األمن واالسلقرار والصااللق المكث ل  يقودم األردن بقيادة جاللل الملا عبد
  ي اسل ا ل الالجسين اإلنسانيالعادا والغاما القاسم على حا الدوللين  ي المنطقل، مثلما ثمن دورم 

 االفلصاديل اللي يلعرض لها. واألو ارالثقيلل اللي يلحملها  واألعباء
 أنوحوا موفف بريطانيا من م او ا  السالم وجوال  و ير النارجيل األميركي جون كيري، أكد ميلي  

على الجانبين ال لسطيني واإلسراسيلي اسلحالا ال رصل وجهود كيري الداعيل للسالم، م ي ا ان سياسل بالدم 
فرارا  الغرعيل الدوليل ولر ض  ي ذا  الوف  بناء المسلوطنا  باعلبارها ىير غرعيل وفانونيل  إلىسلند ل

 ولعي" عمليل السالم.
 64/3/4166الغد، عمان، 

 
 عن حملة شاملة إلغاثة فلسطينيي سورية ت علن"الوفاء األوروبية"  .54

وبي سوريل  عن إطال" حملل غاملل أعلن   حملل الو اء األوروبيل لعون منك: فدس برس -بروكسيا 
إلىاثل  لسطينيي سوريل  ي دانا سوريل ونارجها، ال سيما  ي مراك  اللجوء اللي وصلوا إليها إن كان  ي 

  لبنان أو األردن أو لركيا.
(، 02/7وكغف أمين أبو راغد، رسيس الحملل،  ي لصريح مكلوا للق   فدس برس  نسنل عنق األحد )

حرا الجديد للحملل سيغما ألوا مرة مناط" جديدة نار  دمغ"، حيث من المقرر أن النقاا عن أن الل
 لصا فوا ا  الو اء  إلى درعا وحلا وحماة والالذفيل.

وفاا إن الحملل األوروبيل لسلهدف إيصاا المساعدا  اإلنسانيل والدواسيل ألكبر عدد ممكن و " إمكانالها، 
م اللنسي" مع الجها  المعنيل للن يذ الحملل، ال ًلا النظر  ي الوف  على أن لسلمر مدة غهر لقريًبا، حيث ل

ذالق أن أو ار  لسطينيي سوريل النا حين إلى دوا الجوار لسوريل  ي ىايل السوء ولحلا  إلى جهود كبيرة 
 من أجا إنقاذهم.

 64/3/4166قدس برس، 
 
 اإلسراويلي منتجات الكيان لمقاطعةتطبيق إلكتروني  .54

ل م حركل المقاطعل وسحا االسلثمارا  و رض العقوبا  على  إسراسيا  إ احل النقاا عن لع: )د ا أ(
إصدار لجريبي من لطبي" إلكلروني جديد يعما على الهوالف المحمولل ويسمح للمسلندم بالبحث عن صلل 

 أي منلج  ي األسوا" ا إسراسيا  بحرض مقاطعل منلجالها.
يم   على الص حل اإللكلرونيل لطبعلها الصادرة  ي بريطانيا، أن وأ اد  صحي ل  إنلرناغوناا بي نس لا

اللطبي" الجديد سيبلغ مسلندمي هوالف  آي  ون  بصلل أي غركل ا إسراسيا  عن طري" فاعدة بيانا  
  نمل فام بإعدادها مجموعل من الملطوعين، ول م معلوما  عن المنلجا  والب اسع  اإلسراسيليل .
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اس ناك ي ع و حركل المقاطعل وسحا االسلثمارا  فولق: إن اللطبي" ملصا ونقل  الصحي ل عن عب
بماسح  وسي لقراءة الغ رة النيطيل )باركود( المسجلل على المنلجا  المنلل ل، وأو ح أن هذا اللطور 
اللكنولوجي سيسمح للمهلمين بالمقاطعل  باللعرف بسرعل وديناميكيل إلى المنلجا  اللي لندر   ي إطار 

 بط المقاطعل اللي و علها الحركل وسحا االسلثمارا  و رض العقوبا  . وا
 64/3/4166اليوم السابع، مصر، 

 
 واإلمارات من بين أكثر الدول تسلحا السعودية .05

احللاا  الهنااد المرلباال األولااى  ااي اللساالح عالميااا، لليهااا باكساالان والصااين ثاام السااعوديل واإلمااارا ، : ال رنساايل
 .%41موا كبيرا نالا السنوا  النمس الما يل ناه  حيث غهد سو" السالح ن

وأو ح لقرير لمعهد سلوكهولم الدولي ألبحاث السالم نغر  ي باريس االثنين أن واردا  الهناد مان األسالحل 
مقارنل بما كان  عليق  ي السنوا  النمس اللاي  9742و 9772 ي ال لرة الوافعل بين  %444 اد  بنسبل 

حياااث ل ااااع   حصااال المغااالريا  الهنديااال مااان إجماااالي مغااالريا  الساااالح  اااي (، ب9772-9771سااابقلها )
 .%41إلى  %0العالم من 

وارل عا  حصالها  %442بدورها،  اد  مغلريا  باكسلان من أنظمل اللسلح الكبرى  اي ال لارة ن ساها بنسابل 
 .%5إلى  %9من السو" العالميل من 

للكلمااا بهااا فاسماال الاادوا  %1والسااعوديل  %1را  ماان المغاالريا  واإلمااا %5وللااي هااالين الاادوللين الصااين 
 النمس الملصدرة لرليا مسلوردي السالح  ي العالم.

مان إجمااالي مغالريا  الساالح  اي العااالم لكاون الهناد فاد اغاالر  وحادها ثالثال أ اعاف مااا  %41وماع نسابل 
 ح.اغلرلق كا من باكسلان والصين الللين ل ليان بعدها  ي لرليا الدوا المسلوردة للسال

مقارنال بماا  %92وبالنسبل إلى واردا  دوا النليج العربي من األسلحل  قد ارل ع   ي ال لارة المعنيال بنسابل 
مااان إجماااالي مغااالريا  دوا الغااار"  %59، ولمثاااا هاااذم المغااالريا  9772-9771كانااا  علياااق  اااي ال لااارة 

 األوسط مجلمعل.
 .9772-9771السالح  ي ال لرة عالميا  ي فاسمل مسلوردي  42وكان  السعوديل لحلا المرلبل 

وبحسا اللقرير،  إن العديد من دوا النليج اسلثمر أمواال  نمل  ي أنظمل الد ار الجوي والصواريخ، وفاد 
باار    ااي هااذا المجاااا نصوصااا  طلبيااا   اانمل لطاااسرا  مقاللاال  ماان كااا ماان بريطانيااا والواليااا  الملحاادة 

وردلق دوا النلايج مان الساالح، وهاي نسابل يلوفاع أن لبقاى مان إجماالي ماا اسال %15الللين انل للاا وحادهما 
 على حالها  ي السنوا  المقبلل.

 
 الدول المصدرة

، %92للرباع صادارة القاسمال الوالياا  الملحادة  9742-9772و ي فاسمل الادوا المصادرة للساالح  اي ال لارة 
 .%1وبريطانيا  %5 رنسا و  %6 الصين  %0ومن ثم وب ار" بعيد عنهما لحا ألمانيا  %90لليها روسيا 

وبالنساابل إلااى الماا ودين نااالا الساانوا  النمااس المنصاارمل  ااإن روساايا للصاادر وب ااار" غاسااع فاسماال ماا ودي 
 .%0،  ي حين أن حصل الواليا  الملحدة من المغلريا  الهنديل لم للجاو  %05الهند من السالح 

 من الواليا  الملحدة. %90من الصين و %51بالمقابا، و ع  باكسلان مغلريالها بنسبل 
 دولل. 59وبحسا اللقرير،  إن روسيا باع   ي السنوا  النمس ال اسلل أنظمل لسلح كبرى إلى 
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أمااا عاان وجهاال لصاادير السااالح نااالا الساانوا  النمااس الما اايل،  قااد الحااظ اللقرياار أن لااد " األساالحل إلااى 
 إلى أوروبا سجا لراجعا. أ ريقيا وأميركا وآسيا وأوفيانوس سجا  يادة،  ي حين أن اللصدير

 71/3/2572الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 من الناتج اإلجمالي %5التعليم  علىالدول العربية تنفق  .41

 ي  5حذر نبراء من نطورة اسلمرار لدني مسلوى اللعليم  ي العالم العربي، الذي لنصص لق حكومالق 
على اللقصير  ي معالجل مغاكا هذا المسل  قط من إجمالي نالجها المحلي، ما يغكا دلياًل وا حًا 

الذي يعقد  ي دبي ويسلمر يومين أن مسلوى   المنلدى العالمي لللعليم والمهارا  القطار. وأكد نبراء نالا 
اللعليم  ي الوطن العربي ملراجع جدًا مقارنل بمناط" أنرى  ي العالم، ويحلا  إصالحا  عاجلل لمواجهل 

ا  االفلصاديل، على رىم أن معظم األط اا  ي الكثير من الدوا العربيل مغكلل البطالل وىيرها من اللحدي
 اسلطار االسل ادة من اللعليم اإلل امي، ولقلص  ال جوة بين لعليم الجنسين.

)األلكسو(، أن نسبل األميل  ي الوطن العربي   المنظمل العربيل لللربيل والثقا ل والعلوم وأظهر  إحصاءا  
 75مليون نسمل، مقارنل بنحو  22 ي المسل من إجمالي عدد السكان، أي نحو  02هذم السنل بلح  نحو 

مليون نسمل، للعادا بذلا  عف الملوسط العالمي لقريبًا، كما ال ل اا  31، أي 2115 ي المسل عام 
  نسبل األميل عند اإلناث  ع ها عند الذكور. وعلى رىم لراجع نسبل األميل  ي العالم العربي منذ سبعينا

القرن الما ي، إال أن أعداد األميين ال  ال   ي ارل ار،  ي حين ُيسلبعد إنجا  محو األميل  ي العالم 
 .2151العربي فبا عام 

 64/3/4166الحياة، لندن، 
 
 

م لعرفات؟ عبـاس من د .64 م االثنـان.. انـه غسـيل قـذر نخجـل منـه ونعتـذر للعـرب جميعـا أم دحـالن؟ أس الس 
 السفهاء منالم نستطع مداراة  ألننا

 عبد الباري عطوان
امر م سف ان يلم انل اا الق يل ال لسطينيل هذم االيام  ي الحرا المنجلل المسلعرة حاليا بين الرسيس 

بع هما البعض ”   ح“العقيد محمد دحالن حيث يلبارى الرجالن  ي   نصمق ال لسطيني محمود عباس و
كا منهما  ي جريمل اىلياا الرسيس الراحا ياسر عر ا ، على المأل، ولقديم االدلل والبراهين على لورط 

 ودس السم لق للميحا او لصريحا.
نغعر بالنجا ونحن نلابع مسلسا االلهاما  بال ساد ونها عر" ال قراء والكادحين، والقلا للمنا لين 

ها من فبا العدو ، واللآمر على فيادا  المقاومل، ولسهيا عمليا  لص يللإلسراسيليينوالمجاهدين، والعمالل 
 االسراسيلي.

 ي نظر الكثير من االغقاء العرا الذين لابعوا هذا المسلسا المقرف ” ا حوكل“ال لسطينيون  أصبح
و صولق بالصو  والصورة على لسان بطليق،  ها من اجا فيادا  كهذم اسلغهد آالف العرا، ونا وا 

ا  بالدهم اللي جرى لوظي ها، كليا او ج سيا معارا طاحنل  د اسراسيا، ونسروا ارا يهم وارواحهم وثرو 
  ي معارا الغرف والكرامل؟
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الى هذا المسلوى الملدني، ”  لح“القادة اللارينيين لحركل  أحدال نعرف كيف يهبط السيد محمود عباس 
وينصص اكثر من ساعل كاملل للحديث عن نصوملق مع السيد دحالن وسرد ادلل ادانلق بقلا عر ا ، ثم 

المليسل بالغر اء بهذم ال  يحل ولسمح ”  لح“حالن هذا حلى يكون نصما لق؟ وكيف لقبا حركل من هو د
 بها ولصم  عنها؟ ولماذا يذكر كا هذم الحقاس" اآلن وبعد لسع سنوا  من اىلياا عر ا .

*** 
ميل فال  عليها من فبا منلبرا  عال المثبللاليس من العيا، ان يبريء  لسطينيون اسراسيا من هذم اللهمل 

ان ال احد  ي العالم يملا هذا النور من السموم المسلندمل  ي فلا الغهيد ىيرها ودوللان انريان هما 
 االمريكيل وروسيا. الواليا  الملحدة

ونلرا المجرم الحقيقي الذي وجههم و ودهم بالسم، وفاا لهذم االدوا   باألدوا اليس من العار ان ننغحا 
الذي اسلغهد النق ر ض اللنا ا عن القدس وح" العودة وكا الثواب  الوطنيل و  ا اذهبوا وافللوا  عيمكم 

 ان يمو  غهيدا محاصرا.
سجا العقيد محمد دحالن معروف ويعرف ل اصيلق كا مواطن  لسطيني، ولكن الم يكن دحالن هو الحليف 

، وفطع االمواا عنق، بق، وسحا كا صالحيالق لإلطاحلوالداعم للسيد عباس، الم يلآمر الرجالن سويا 
، اي عر ا ، ألنقواللنسي" مع االمريكيين واالسراسيليين للهميغق النق ليس غريكا صالحا  ي عمليل السالم 

ارلكا اثم ل جير االنل ا ل الثانيل المسلحل، ور ض ان يوفع صا اللنا ا عن فيمق وف يلق  ي م لمر 
 كاما دي يد؟

بادلل بين عباس ودحالن حوا دس السم للمرحوم عر ا  سيغعر بعد االسلمار الى هذم االلهاما  المل
االسراسيليون حلما بالنغوة واالنلصار، وسيمدون لسانهم للعالم باسرم، ولكا مراك  البحوث السويسريل، اللي 

 قد لحولوا الى حمالن وديعل امام الذساا ال لسطينيل الكاسرة اللي لم "  إليهماغار  باصابع االلهام 
 ع ا امام المأل.بع ها ب

البرامج المغهورة  ي اللل  يون  أحدوجهي نجال وانا الذي ظهر   ي  أن ىغنصيا ال اعرف كيف 
ان اسراسيا هي اللي فلل  عر ا ،  لصدى لي كالا  م كدا Datelineويحما اسم ” بي بي سي“البريطاني 

الذين كانوا يريدون اللنلص منق يهودي بريطاني مغهور، وفاا الم يكن لعر ا  بعض النصوم ال لسطينيين 
  ي ظا صراعالهم على نال لق.

االغعاعي الذري؟ ها ” البولونيوم“اجبلق بنعم، ولكني فل  لق، من اين سي لي ه الء النصوم بسم 
سيح رونق  ي م اعاللهم النوويل ال نمل والملقدمل  ي منيما  ى ة ال قيرة الباسسل، ام  ي منيم بالطل 

 س؟ ام منيم الدهيغل  ي بي  لحم القريا من رام و؟الملهالا  ي نابل
*** 

مسكين هذا الغعا ال لسطيني الذي فدم آالف الغهداء، ووث" بهكذا فيادا ، وفدم لهم ابناءم اعلقادا منق 
 انهم الغر اء الذين سيقودنق الى النصر واسلعادة حقوفق المحلصبل.

لجنل لحقي"  لسطينيل لللحقي"  ي هذم الجريمل، ولكني  كن  اود ان انلم هذم المقالل بالمطالبل بلغكيا
ويقدمان  ب نرىلراجع ، الن ال حاجل لمثا هذم اللجنل،  الطر ان مدينان لبع هما البعض بطريقل او 

االدلل، ثم ِمن َمن نطالا بلغكيا هذم اللجنل، ومن سيكون االع اء  يها، ومن سيلولى رساسلها؟ رجاال  
م اع اء لجنلها المرك يل الذين صملوا عن كا هذم الجراسم طواا السنوا  الما يل، السلطل ام ف الها؟ ا

 وان وا االدلل والبراهين، نو ا على امليا الهم، ولمسكا بمناصبهم والقابهم.



 
 
 

 

 
           39ص                                    3439العدد:     47/3/4841 اإلثنين التاريخ:

هذم السلطل اللي لم لحق" مطلقا بظروف اسلغهاد فاسدها اللاريني الم سس، ومنع ، با وهدد ، كا من 
 لعرف جيدا من هو القالا ومن هم االدوا . ألنهايل بالعقاا الغديد، يقلرا من هذم الق 

نعلذر لجميع االنوة العرا عن الس هاء وا عالهم، ونقوا لهم اننا  غلنا ولم نسلطع مدارالهم، او معافبلهم 
على جراسمهم وا عالهم، ولكننا ن كد ان الغعا ال لسطيني بريء منهم ومن ا عالهم،  هذا الغعا النقي 
المنا ا الصابر الذي لم يبنا على املق وف يلق ودمق، هو عنوان الغرف والكرامل بغهداسق واسرام 

 ومجاهديق.
47/3/4841، رأي اليوم، لندن  
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 حلمي موسى
مع ال لسطينيين. ويبدو  احلدم السجاا  ي الحلبل السياسيل اإلسراسيليل بغ ن الجهد األميركي للحقي" لسويل

أن هذا السجاا انلقا من حاا إلى آنر بعدما صار  الوجهل األميركيل أفا ال احا مما كان  عليق  ي أي 
وف  م ى.  لصريحا  الرسيس األميركي باراا أوباما وو ير النارجيل جون كيري لم لعد لر ي القادة 

 وفوف األميركيين إلى جانبهم  ي الم او ا .اإلسراسيليين الذين راهنوا حلى اللحظل األنيرة على 
وهكذا  إن ا طرار جون كيري  ي غهادلق م نرا أمام لجنل النارجيل  ي مجلس النواا األميركي للقوا 
ب ن اإلصرار على إل ام ال لسطينيين باالعلراف بالدولل اليهوديل كان نط  عر  ق لحملل غديدة من جانا 

نجا  العناصر الهامغيل األغد لطر ا لك ي اإلغارة إلى أن و ير الد ار اليمين الصهيوني. وبعيدا عن لغ
اإلسراسيلي، موغي يعلون، وهو األفرا إلى ن ايا العالفا  األميركيل اإلسراسيليل، لساءا إن كان كيري 

إذا لم يلل م بكا « ن يها» كا موافف كيري إلى جانا إسراسيا ال ل من لق اعلبارم «. وسيطا ن يها»
سراسيا، على األفا و " يعلون، ليس  مسلعدة للو اء بلعهدا  كيري االغ لراطا  اإلسراسيليل. وا 

 لل لسطينيين، )بنصوص المعلقلين(، إذا لم لرلبط باإل را  عن الجاسوس جونثان بوالرد.
ومن المحلما أن لكون ف يل المعلقلين المقرر اإل را  عنهم نهايل الغهر الجاري عنصر ل جير بعدما 

ار  جها  رسميل عديدة إلى اغلراطا  جديدة.  الد عل الرابعل من المعلقلين لن ل م  لسطينيين من أغ
، و " يعلون وسوام، ولن للم أصال، و " الو ير يعقوا بيري، إذا لم يلم اللوصا إلى ال ا" حوا 44مناط" 

رسيس أوباما  ي لقاسق اليوم اسلمرار الم او ا . وهذا يجعا من المنطقي اال لراض أن المهمل األساسيل لل
 بالرسيس ال لسطيني محمود عباس هي  مان اسلمرار الم او ا .

صحيح أن األميركيين  ي األسابيع األنيرة  حطوا بكا فواهم على الجانا ال لسطيني مسلندمين أغكاال 
سراسيليين منلل ل من ال حوط واللهديدا  بقصد لقريبهم من الموفف اإلسراسيلي. وصحيح أن أميركيين  وا 

كثرا ي منون ب ن الرسيس أوباما وعد بمواصلل ال حط على أبي ما ن لد عق نحو القبوا بالورفل األميركيل. 
لكن الصحيح أي ا أن األميركيين، حلى اآلن يعج ون عن  هم أسباا اسلمرار لصلا الموفف اإلسراسيلي. 

ير وجهل ال حط من ناحيل ولقليص منسوا ومن الجاس  أن هذا العج  د عهم  ي األيام األنيرة إلى لحي
 الل ا ا الذي كانوا يبدونق حلى اآلن من ناحيل أنرى.

ولل ايد األحاديث  ي أميركا عن فناعل الرسيس أوباما ومن حولق أىلا مس ولي اإلدارة ب نق من ىير 
السياسيل وعدم الصواا مواصلل ال حط على السلطل ال لسطينيل ورسيسها ألنهما ليسا سبا جمود العمليل 

لحقي" انلرا"  يها رىم الجهد األميركي الهاسا.  نلنياهو هو من ير ض حلى اآلن رسم نريطل للصورالق 
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للدولل ال لسطينيل المسلقبليل وهو من ير ض البدء ب ي نقات جدي حوا القدس ويعلن جهارا أنها ليس  
لى األبد. ونلنياهو ال يحاوا لهيسل األر يل للل اوض وأنها سلبقى عاصمل موحدة لح  السيادة اإلسراسيليل إ

الحلماا إبرام سالم مع ال لسطينيين ويواصا الل كيد على يهوديل الدولل ووجوا االعلراف بها من 
 ال لسطينيين كغرط ألي ال ا" فبا لحديد معالم االل ا".

عندما فاا انق لم  و ي ظا لنامي اإلحباط  ي ال ري" األميركي الم اوض، كما عبر عن ذلا كيري ن سق
يسب" أن كان انعدام الثقل بين الجانبين أكبر مما هو عليق اآلن، يمكن القوا ان الجهد األميركي سيلجق 
نحو واحد من اثنين: إما إعالن  غا المساعي أو محاولل لحقي" مهلل إ ا يل. و ي الحالين ال يبدو أن 

لم ممكن. و ي الحالا إذا لم اللوصا إلى مهلل هدف اللوصا إلى ال ا" حوا ورفل أميركيل وا حل المعا
إ ا يل، وهي أمر يريدم الطر ان ب ثمان منلل ل،  إنها لن لكون أكثر من محاولل لكسا الوف .   ي مهلل 
لن لكون كا يل لد ع اإلسراسيليين،  ي ظا الظروف القاسمل، للحيير لصورالهم حوا الحا المحلما. إذ ان 

من الملطر ين المعار ين ألي لسويل، ال يمكنها أن للجق نحو لسويل. كما أن حكومل لحوي كا هذا الكم 
 الوافع اإلسراسيلي الراهن يعج  عن إ را  حكومل ذا  طابع أكثر اعلداال.

وهكذا،  إن ما كان يبدو وك نق لقاء حاسم بين الرسيس عباس والرسيس أوباما، صار أفرا إلى مجرد محطل 
ى  رصل لمراجعل الموافف. واألميركيون فبا ىيرهم بالوا يقرون ب نطاسهم ليس  قط الللقاط األن اس وربما إل

نما أي ا  ي طريقل إدارلهم لألمور.  احل ان األميركيين   ي إظهار الل ا ا بقرا اللوصا الل ا" وا 
د من اللعن . إلسراسيا لم يقد إلى منح فيادلها اليمينيل الم يد من الثقل باألميركيين بقدر ما فادها إلى م ي

لكن  ي ظا ظروف ل ل  عربي غاما يصعا حلى على المس ولين األميركيين الناذ موفف محاير نغيل 
 أن ي طروا لد ع أثمان سياسيل دانليل.

عموما ثمل بين اإلسراسيليين واليهود األميركيين من يعلقدون أن األميركيين بالوا على فناعل بوجوا لصحيح 
حلى ال ينسروا العمليل السياسيل برملها، لكن بغرط أال ينسروا ل اهمالهم مع موف هم من ال لسطينيين 

نلنياهو. ويعلقد بعض ال العين بالم او ا  أن كيري ل اهم مع نلنياهو  ي عدد من الجوانا من دون أن 
يدرا أن هذم الل اهما  ال يمكن أن لمر لدى ال لسطينيين وهو ما نل" المغكلل الراهنل. ويبدو أن 

ألميركيين يلراجعون بغكا أبط  مما يلطلا األمر  ي حين أن اإلسراسيليين ال ينغون كثيرا من  غا ا
 أعلنواالم او ا . ولهذا  إن ملطلبا  المهلل اإل ا يل لبدو أي ا صعبل. وفد سب" لل لسطينيين أن 

 يد االسليطان.اسلعدادهم للمديد مهلل الل اوض لكن بغرطين: اإل را  عن م يد من المعلقلين ولجم
 اإلسراسيليون ير  ون لجميد االسليطان  ها اإل را  عن م يد من المعلقلين يو ر المنر ؟

47/3/4841، السفير، بيروت  
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 حمد يوسف االحمدأ

حلالا , ابر  اكثر من سبعل فرون من ال من م   وما  ال  م ساة الغعا ال لسطيني مسلمرة مع اال
الذين هجروا فسرا من ديارهم واوطانها لح  لهديد القلا و ه" االرواح  أولسااغكاا للا المعاناة لبدو  ي 

وهدم البيو  على ر وس ساكنيها , ورىم هذا البعد الطويا عن الوطن اال أن ذاكرة الالجأ ال لسطيني ما 
اللي هجر منها , وبقي  معالم بيلق غانصل  ي ذهنق   ال  حيل , وال يعيت  يها اال حلم العودة الى االرض

حلى اليوم بكا  واياها وأركانها , وبالرىم من محاوال  الهدم والطمس من فبا االحلالا ,  لكنها بقي  



 
 
 

 

 
           14ص                                    3439العدد:     47/3/4841 اإلثنين التاريخ:

عصيل على االندثار , وبقي ذلا الحلم يغكا دا عا لكا من عات للا الم ساة االنسانيل , سواء الذين سكنوا 
 لوطن المحلا او الذين ل رفوا الى دوا الغلا  .المنيما  دانا ا

م الذي غهد موجل انرى من الن وح ال لسطيني الى دوا الجوار العربي 7361م مرورا بعام 7344ومنذ عام 
لم لجد ف يل الالجسين حال حقيقيا ينلهي بالعودة واللعويض لكا من  قد ار ق  االسراسيلي،نليجل العدوان 

 قد فدر مجمور  العالم،ف يل الجسين  ي  أكبرف يل الالجسين ال لسطينيين  اذ بقي  وطنق،وغرد عن 
ما  اا سبعل ماليين ونصف منهم   لسطيني،من عغرة ماليين  ب كثرم 1070الغعا ال لسطيني عاو 

 من عدد السكان. %10أي حوالي  الجسون،
رىم كا  مري ا،لرحم  عي ا وال  ال المريرة الليورىم مرور السنين الطويلل ولقلبا  ال من وفسوة العيت 

وبقي الغحف الى ثرى الوطن المقدس ي داد يوما  اذهانهم،ذلا بقي  مسالل العودة الى الديار راسنل  ي 
وذافوا حالوة  امريكا،الذين فدر لهم العيت  ي بالد ملطورة وملقدمل  ي اروبا او  أولساحلى مع  يوم،بعد 

ذلا لم يحا دون اللمسا بحقهم  ي العودة الى القرى وال فا" واالحياء  هناا، لكنالعيت وعر وا رىد الحياة 
 وذكريالهم.ال قيرة اللي لركوها وبقي   يها احالمهم 

ورىم لجاها المجلمع الدولي الذي لواط  لارينيا مع انغاء الكيان االسراسيلي ولجاها حقو" الغعا 
 ال لسطينيون الالجسونلي لدين اسراسيا بقي ال لسطيني حلى مع وجود بعض فرارا  الغرعيل الدوليل ال

حلى ان ذلا  السنون،ملمسكون بحقهم  ي العودة وعدم اللنا ا عن ذلا مهما طاا العمر او املد  بهم 
المصطلح ) ح" العودة ( ارلبط  منيا بالغعا ال لسطيني ,   ينما يغار الى ح" العودة او ي لي ذكرم  ي 

ول رف  بهم السبا  ي الالجسين ال لسطينيين الذين سكنوا افطارا كثيرة  أي سيا" للجق البوصلل الى ف يل
 .بالد الغلا 

ولربما اي ا الى لمسا ه الء الناس بحقهم رىم كثرة  العالم،ف يل لجوء  ي  أكبرويع ى ذلا لربما الى انها 
لملها نا ذة  ي محاوال  اللص يل واالسقاط الذي لعرض لها ذلا الح" من فبا فوى عالميل ومسلكبرة وك

 قد اراد اصحابق ان ينلد  ي اذهان االجياا ح اظا عليق  االندثار، لذالكنق بقي عصيا على اللص يل  العالم،
 بالماا.كح" لاريني ال يمكن ان يساوم عليق او يقايض باي بقعل  ي االرض او لعويض 

عرف بنطل كيري للسالم  ي الغر"  لقد كان  آنر المغاريع الدوليل اللص ويل لح" الالجسين  ي العودة ما
االوسط  اللي لم لنلهي  صوا حكايلها حلى اللحظل , ولربما يجري  ي الن اء هندسل انراجها  ي صورة 
حا عادا وغاما لمغكلل الالجسين , دون ان لل من أي ل ظ يغير الى ح" العودة , وكان  حلى دون 

ساب" , حينما لحدث   ي بندها النامس عن اللوطين المسلوى الذي فدمق با كلنلون الرسيس االمريكي ال
الدولل ال لسطينيل واسراسيا , ولم للعرض اطالفا لقرارا  الغرعيل الدولل  ألرا يوالهجرة وعودة محدودة 

الملحدة  ي  لألممالصادر عن الجمعيل العامل  734الصادرة بهذا النصوص , من ذلا القرار  
على الح" ال لسطيني الكاما اال انق دعا الى وجوا السماح  م و الذي رىم عدم نصق77/71/7344

 بالعودة  ي افرا وف  ممكن لالجسين الراىبين  ي العودة الى ديارهم .
ان ىايل ما لحدث  عنق الوثيقل هو ان يلم السماح الى بعض العاسال  ال لسطينيل بجمع الغما  ي ال  ل 

وللعاون  ي ذلا دوا النليج ناصل السعوديل واالمارا   الهجرة،ح" اللعويض او  الالجسونويمنح  وى ة،
اللعويض او  إلنجا والكوي  وفطر  ي  لح ابوابها لل لسطينيين كما لساهم  ي لمويا صندو" العودة 

  الهجرة.
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اوانر غهر كانون الثاني للمغاركل  ي م لمر اصدفاء  إلسراسياوفد اعلبر لوماس  ريدمان اثناء  يارلق 
مليل السالم ان رسيس الو راء االسراسيلي بنيامين نلنياهو يمللا فوة سياسيل هاسلل النجا  هذا االرض لد ع ع

االل ا" , حيث كان ملحمسا جدا لللا الوثيقل اللي كغف  ي مقالل لق نغرلها صحي ل نيويورا لايم  ان 
ح" لعودة الالجسين  وثيقل كيري للسالم  ي الغر" االوسط لغما اسقاط ح" العودة , وانها ال لل من أي

 ال لسطينيونال لسطينيين الى ارا يهم ومنا لهم دانا حدود اسراسيا كما يقوا , كما انها لل من اعلراف 
كدولل يهوديل , ا ا ل الى انها ال لذكر انالء المسلوطنا  اليهوديل  ي ال  ل الحربيل حيث سيلم  بإسراسيا

 را ي بديلل . مها الى اسراسيا مقابا لسليم ال لسطينيين ا
للجد  ي ثناياها لج أة لما هو مج أ  ي الوطن  النهاسي، الملعلقل بالحالقد اورد  الوثيقل كثيرا من الق ايا 

الى ىير  وسياسيا،ولم للرا  رصل لوجود أي كيان سياسي  لسطيني ملرابط جحرا يا  المحلا،ال لسطيني 
 جوانا الصرار.ذلا من الق ايا الملعلقل بمنللف 

ومغاريع الحا للق يل ال لسطينيل لكون مس لل الالجسين وما يرا قها  المحاوال  والمبادرا كما و ي كا لكن 
الن  ال لسطيني،ولكون حلولها مجح ل بح" الغعا  الحموض،ما يكلن ها  أكثرمن الحديث عن ح" العودة 
وهي من  لسطيني،ال العودة الى ارض الوطن الذي هجر منق الغعا  إطارجميع صياىا  حلها نار  

 ال لسطيني  يالمل ا  الغاسكل اللي لسعى اسراسيا وامريكا لللنلص منها بعيدا عن ارادة الغعا  أكثر
 واللعويض.العودة 

 ول اصيلها،مل الها  ال لسطينيل بكاالجأ  لسطيني يعني الق اء على الق يل  أليان المساس بح" العودة 
والهويل  باإلنسانمرلبط  اإلسراسيلي،بكا م ردا  الصرار العربي الوطنيل مرلبط  ب بعادمالن ح" العودة 

الغنصيل ولها الحريل  ي  لإلرادة ال يمكن انل الق بانق ح" نا ع  والثقا ل،واالنلماء والدين واللاريخ 
وال اظنق يقبا ذلا ا ان يلنا ا  الجأ _ ال يملا أي  وجماعي،انما هو ح"  ردي  الح"،اللصرف بهذا 

 اللعويض.و يقبا أي لسويل او صيحل لهذا الملف ىير صيحل العودة اوال ثم عن حقق ا
لقد غكل  ف يل الالجسين فاسما مغلركا لكا مغاريع اللسويل اللي مر  بها الق يل ال لسطينيل , عندما 
كان  على راس فاسمل االسلهداف لللص يل واالسقاط , ذلا ان ح" العودة يمثا العمود ال قري لجملل 

الذي حرم بيلق وسكنام دون أي ذنا يقلر ق , ثم ي لي  باإلنسانو" ال لسطينيل المسلوبل ,  هو مرلبط الحق
من ي لي من غلى اصقار االرض من يسكن ذا  البي  ويعيت  ي ذا  الحي , ليغكا بذلا حالل انسانيل 

 ريط بحقها , من ح" كا  مير انساني حي ان ينلصر لها وينصا ن سق محاميا عنها ويعلرض على الل
اللي هجر منها ذلا  باألرضويعلبر هذا الل ريط اعلداء على االنسان اينما حا واينما كان , كما انق مرلبط 

االجياا يوما ان  رط بها او لنا ا عن حقهم  لساءلقاالنسان , الذي ال يملا سوى االنل ار منها , ولربما 
مقدس الذي حرم اجرم الم اعف  ي للا البقعل المباركل الموروث بها , كما ان ح" العودة مرلبط بالبي  ال

من المعمورة , ولن يرحمق اللاريخ يوما ان لهاون  ي بذا الدماء ح اظا عليها وعلى فدسيلها وارثها الديني 
واللاريني , وانيرا  ان ح" العودة مرلبط بالهويل الوطنيل اللي بقي الغعا ال لسطيني  ي اماكن اللجوء 

سكا بها ورا عا غعارها رىم كا المغارر اللص ويل اللي لعر   لها للا الهويل , واريد لها والغلا  ملم
 االندثار واالنصهار.

47/3/4841  
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 د. عصام نعمان
ال لصدفها  لكاد اسراسيا  مرلاحل الى و عها االسلراليجي. حاا العرا بعد  الربيع العربي   معج ة  

 اسراسيا  لوال اللهديد االيراني. هذا ما انلهى اليق رسيس الداسرة االمنيل السياسيل  ي و ارة الحرا االسراسيليل، 
 الجنراا عاموس ىلعاد  ي مدانلٍل لق نالا ندوة بحثيل  ي مرك  هرلسيليا للدراسا .

المي على ما سملق  انلهاكا  اسراسيا كالم ىلعاد جاء مل امنا مع الرد الصاع" لحركل الجهاد االس
عقا عمليل  عمود السحاا   1071الملماديل الل ا" اللهدسل ، الذي لم  اللوصا اليق برعايل مصريل  ي عام 

 العدوانيل على فطار ى ة.
لم يلسَن لحلعاد، اذن، ان يحيط بمسلوى الرد الم اج ة الذي كاللق حركل  الجهاد  لمسلعمرا   اسراسيا  

وبيل. و ير النارجيل ا يحدور ليبرمان كان لديق الوفاا  الكا ي ليدرا فولق وابعادم، لذلا سارر الى الجن
 المطالبل با اعادة احلالا فطار ى ة لوفف اطال" الصواريخ على اسراسيا .

على ردها الصاع" اسم عمليل  كسر الصم  ، هي كسر  صم  الجميع، صملهم منذ  أطلق  الجهاد  
سلسلل اعلداءا  اسراسيليل طال  كوادرها  ي ال  ل الحرباايل وفطار ى ة، وبلح  ذرولها اغهر، على 

غر" نان يونس. الرد اسلهدف العدو   باىلياا ثالثل من مجاهدي جناحها العسكري  سرايا القدس
ا عو ، نير اسحا"، حالصهيوني بعغرا  الصواريخ والقذاسف ولناوا بلدالق وكيبو الق  ي سديرو ، نا

محلي  701صارونا من طرا   730صو ا، كيبول  سعد، ك ار ع ا، محلسيم،  كيم، ونل و  باكثر من 
 الصنع وفذاسف الهاون.

فوة الرد الجهادي وحجمق اربكا العدو وحمال مجلس الو راء االمني المصح ر على عقد اجلمار طارئ للقدير 
المصحر، كما  ي اوساط القيادة السياسيل حجم الهجما  الم ادة المراد اطالفها.  ي المجلس االمني 

 والعسكريل االسراسيليل َبَر  رأيان حوا ما يجا عملق  لسطينيا وعربيا وافليميا.
اصحاا الرأي االوا يعلقدون ان اللحييرا  اللي عص   بالعالم العربي وما احر لق من نلاسج يعلبرها فادة 

م وايجابي  ي نريطل اللهديدا   د الدولل العبريل، ذلا ان  اسراسيا   معج ة  اسلراليجيل اد  الى لحيير مه
ىالبيل الدوا اللي لغك ا لهديدا جديا لاِ اسراسيا  عان  ولعاني ظرو ا لسب ب   ي ا عا ها، ما ادى الى 
لعديا  ي موف ها من الكيان الصهيوني. اللحيير االسلراليجي االبر  يلمحور  ي ثالث ساحا  رسيسل: 

، يعلقد ىلعاد ان مصر ولركيا لحررلا بغكا ملموس من ال حط اإلطاركيا.  ي هذا مصر سوريا ولر 
 ي المسل من االن ا" الم ديل الى  31الى  30االسالمي النان". الَحَظ ان المصريين نجحوا  ي اىال" 

نظامها فطار ى ة، وهم حاليا ينو ون حربا فاسيل  د لنظيم  القاعدة  ول رعالق  ي سيناء. اما لركيا  ان 
واعادم الى حجمق الطبيعي. بانلصار،  أ ع قللقى  ي االغهر االنيرة  ربا  م لمل، االمر الذي 

اصحاا الرأي االوا يعلقدون ان حاا العرا الم ريل مريحل لاِ اسراسيا وليس ثمل حاجل الى اسلحالا 
هم وانلال الهم والعودة الى  ع هم لكيا م يد من ال ربا  لهم، اذ فد يد عهم ذلا الى لدوير  وايا نال ال

 اللكلا  ي مواجهل اعداسهم.
اصحاا الرأي الثاني ال يكلمون ارلياحهم الى حاا الل كا واالنقسام وال عف اللي يعانيها العرا عموما، 
لكنهم يعلقدون انق يقل ي اسلحاللها من اجا لحقي" مكسبين ا ا يين: لص يل ف يل  لسطين بلسويل 

الر ض والمقاومل، وايجاد او ار جيوسياسيل افليميل مناسبل لل عيا المواجهل  نهاسيل لنهي مجموعا 
الممعنل  ي نهٍج سي  ي، عاجال او اجال، الى املالكها اسلحل نوويل. ويعلقد اصحاا  إيرانالغاملل  د 

، على فنبلل نوويل سيحما مصر اللي لمللا فدرا  علميل وا نل  ي هذا المجاا إيرانهذا الرأي ان املالا 
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مباغرة جهود جد يل الملالا اسلحل نوويل اي ا. اما السعوديل  ان اصحاا هذا الرأي يعلقدون انها سلرك   
على غراء فنبلل نوويل من باكسلان. بانلصار، يدعو اصحاا الرأي الثاني الى محادرة موفع المهادنل من 

بحيل ايجاد و ع جيوسياسي افليمي اجا اسلحالا و ع العرا الم ري لمعاودة الهجوم على عدة محاور، 
 .إليرانجديد يساعد  اسراسيا   ي لع ي  مواجهلها الغاملل 

ا من وفاسع المنا سل والحوار الناغطين  ي اوساط اصحاا الرأي االوا والرأي الثاني ان القيادة  يلحص 
ا، اي لركهم السياسيل والعسكريل لميا الى اعلماد الرأي االوا حياا ما يجا عملق  ي عالم العر 

  .إسراسيايلصارعون ولغجيعهم على ذلا لكونق يصا   ي مصلحل  
، عربيا إيراناما بالنسبل اليران  ان القيادة اياها لميا الى اعلماد الرأي الثاني، اي لصعيد المواجهل  د 

ا افليميا وافليميا ودوليا، للح وا دون املالكها سالحا نوويا من جهل، ومن جهل انرى للح وا دون لوسعه
 بالعون المالي والعسكري، الذي لقدمق للدوا واللنظيما  الجادة  ي مواجهل  اسراسيا .

الرأيين المغار اليهما حلى لنجح  ي ما لصبو اليق،  أحدال يك ي، بطبيعل الحاا، ان لقرر  اسراسيا  اعلماد 
والقدرا  والمناهج والوساسا ما يمك نها ذلا ان القوى المحليل واالفليميل والدوليل المعنيل لديها من االهداف 

من مجابهل  اسراسيا  ولعطيا منططالها. ولماذا نذها بعيدا، ها هي المقاومل الوطنيل واالسالميل  ي 
لبنان، والمقاومل ال لسطينيل  ي االرض المحللل عموما، و ي فطار ى ة نصوصا، لقد م الدليا الساطع على 

من احباط  حرا اسراسيا   1006الال مل النجاحها.  ح ا و لمك ن  ي عام  لوا ر ارادة المواجهل والقدرا 
الثانيل على لبنان وعلى مقاومل غعبق الصامدة. وها هي حركل الجهاد االسالمي  ي فطار ى ة لنجح مرلين 

  اذ لمك ن 1006 ي مجابهل العدوان الصهيوني. المرة االولى،  ي عدوان عمليل  عمود السحاا   ي عام 
وساسر لنظيما  المقاومل الغعبيل من صد  العدوان الصهيوني. المرة الثانيل،  ي   بلعاونها مع حركل  حماس

 صد  االعلداءا  االنيرة عليها وم اج ة العدو بعغرا  الصواريخ اللي غل   الحياة  ي مسلعمرالق الجنوبيل.
نجاح حركل الجهاد االسالمي نالا مواجهل  ي هذا السيا"، يجا اال نح ا لطورين بالحي االهميل. االوا، 

صواريخ ملوسطل المدى طال  كال من لا ابيا والقدس المحلللين، و ي  إطال"عمليل  عمود السحاا   ي 
 710عمليل  كسر الصم   من اطال" صواريخ بكثا ل ملحوظل فيا  ي بعض اللقارير انها  افا  الا

ل الحديديل  لم لنجح إال  ي اصابل ثالثل منها  قط وذلا صارونا. واالهم من ذلا كلق ان منظومل  القب
 باعلراف مصدر عسكري اسراسيلي رسمي.

بانلصار،  معج ة  الو ع العربي الم ري اللي لغيع االرلياح  ي اوساط  اسراسيا  القياديل ليس  نهايل 
اا، مواجهل دولل العدوان العالم، وان  ي وسع العرا، والسيما الذين لعلما  ي فلوبهم وص و هم ارادة القل

 ولعطيا منططالها بقْدر ما يطيقون ويسلطيعون.
47/3/4841، القدس العربي، لندن  
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 عميرة هاس
يوم االربعاء الما ي، عندما دعا ا يحدور ليبرمان الى احلالا فطار ى ة، وجد اللل  يون ال لسطيني من 

س يل من هجوما غنصيا ل ظيا ىير مسبو"، حلى  ي لاريخ السليم ان يبث نطابا طويال لمحمود عبا
مليء بالهجما  الملبادلل  د محمد دحالن و د م يديق  ي حركل  لح. دحالن ن سق )الذي ع ا من 

ويعيت  ي دبي( رد على الهجوم بعبارة على ال يسبوا ر ض  يها  1077اللجنل المرك يل ل لح  ي 
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بوم انق سيرد بالل صيا على االلهاما  بعد أن يعود عباس من االلهاما  اللي طرح   دم. ويقوا مقر 
بين اسراسيا  اإلطارلقاسق مع الرسيس االمريكي براا اوباما. انسوا المصالحل بين حماس و لح، انسوا ال ا" 

وم. .ف الذي لطبنق الواليا  الملحدة القصل الساننل االن هي )مرة انرى( العالفا  العكرة دانا الحركل 
 ي لرض ان لقود الغعا ال لسطيني نحو االسلقالا.اللي 
اذار. وح ر الجلسل ليس  قط  70النطاا  ي جلسل المجلس الثوري ل لح، اللي انعقد  يوم االثنين،  ألقى
وبعض الو راء. ووفف الحا رون  الحمد ومن اع اء المجلس، با وأي ا رسيس الو راء رامي  710نحو 

 أنهم يقبلون ما فيا دون جداا.كرجا واحد وص قوا دليا على 
  ال عن الهجما  الغنصيل  د دحالن وم يديق  ي حركل  لح، و  ال عن الرسالل اللي حمللها هذم 
الهجما  اي ا لحكام مصر والحاد االمارا  العربيل، فاا عباس:  لو  صل  ما هي ال حوط اللي مورس  

ى سالملي. ولكني أعما من أجا غعبي، وال أريد غيسا علي   ي السنوا  الثالثل االربعل االنيرة، لن لم عل
ولس  مسلعدا الن انهي حيالي كناسن، ولس  مسلعدا الن أدر أحدا يغهر بحركل  13)لن سي(. انا ابن 

  قد أصبح  ح يدلنا، وابن االبن أع  من االبن .…  لح اللي أنا من م سسيها
عباس الذي هو رسيس  لح، رسيس السلطل ال لسطينيل وعلى عادلق  ي هذم الظروف من اللقاء الدانلي،  ان 

)رسيس  لسطين( ورسيس م. .ف لحدث كما يلحدث ع و كبير  ي السن مع  مالسق الغباا  ي حديث 
بدون لواريخ  لألحداثودي  ي مقهى. لحل بسيطل، الكثير من الذكريا  من لاريخ  لح، لحل فرا وذكر 

بحميميل كا غنص وحدث يذكر. أحد ما من مقربي دحالن فاا  انطالفا من اال لراض بان الجميع يعر ون
ان النطاا والهجما  لدا على أن الرجا با  مغوغا، وهذا هو العمر، وأنق ليس  ي االفواا   لا  هآرلس

اي منط". ولكن حقيقل أن النطاا بث  ي اللل  يون الرسمي، وحقيقل أن فبا اسبور علم بان نحو مسل من 
 جها  االمن الوفاسي لوف وا عن للقي روالبهم لدا على نطل و عا بل كير مسب".م يدي دحالن دانا 

حسا عباس: دحالن وفف نلف مقلا سلل من كبار رجاال  حركل  لح )اثنان منهم فبا افامل السلطل 
 ال لسطينيل.(

ن  ي هو، ورجا االمواا لياسر عر ا  محمد رغيد وواحد آنر من مقربي ابو ما ن السابقين والمغاركي
م او ا  اوسلو حسن عص ور، غكلوا  ثالثي عميا  مقربين من اسراسيا والواليا  الملحدة.  ي كاما 

 دي يد حاولوا افنار عر ا  فبوا افلراحا  الحا االسراسيليل واالمريكيل.
 أمواا مر  من لح  يديق انل   بغكا ىريا.

، رسيس الذرار العسكري لحماس )الذي الق  دحالن كان يعرف بمحاولل االىلياا االسراسيليل لصالح غحادة
 .(1001مواطنا  ي لمو   71اسراسيا فنبلل على بيلق  قلل  معق نحو 

 .لإلسراسيليينمقربو دحالن لجسسوا  د ح ا و  ي لبنان و د حماس  ي سيناء، وسلموا معلوما  
 عيم كي لنلى الطري" من و اة عر ا ، ناض دحالن ومقربوم معركل دع  الى ع ا ال أغهرفبا ب عل 

 الى الجيا الغاا.
 هنا س ا عباس الحا رين، بللميح رفي" كجلد ال يا، من فلا عر ا ، من نقا السم الذي ادى الى مولق.

االلهاما  المنلل ل سمع  بللميحا   ي الما ي اي ا، ولكن هذم هي المرة االولى اللي لقاا  يها على 
كان  هذم اسباا غنصيل )غعور ابو ما ن باالهانل( أم أسباا  ذاإر وس االغهاد. ولنللف االراء  يما 

سياسيل )صد محاوال  دحالن الحداث انغقا" دانا حركل  لح واالدعاء بان ابو ما ن يلنا ا  ي 
الم او ا (. مهما يكن من أمر، ال نالف  ي أن دحالن، الذي يحق" مكاسا افلصاديل وسياسيل  ي 
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السيسي، المرغح للرساسل المصريل، بانق ساعد فوى  عبد ال لاحبيا اي ا ح أصبحالحاد االمارا ، 
المعار ل اللي أد  الى اسقاط حكم االنوان المسلمين. و ي اللواءة ىريبل يبدو أنق بسبا مكانلق  ي 
مصر يمكنق ان يغكا وسيطا بينق وبين حماس ولن يف الحصار الغديد الذي ل ر ق القاهرة عليها. ان 

 لل اىلياا ىير معرو ل حلى االن ل عيم حماس، ل لي لللنريا على امكانيل اللقارا.ربط اسمق بمحاو 
عباس ن سق افلرح ل سيرا آنر: لقد عمل  حركل  لح منذ البدايل بغكا مسلقا عن الدوا العربيل ولم لوا " 

لنطاا على رسم سياسلها باللنسي" مع مطالا هذم الدوا. وهذا الموفف لن يلحير االن. و ي رد على ا
، عن اسلقاللق من المجلس الثوري ل لح ولجميد نغاطق  ايدةأعلن أحد رجاا  كللل  دحالن، د. س يان ابو 

 ي الحركل. و ي موفع االنبار االلكلروني  أمد  الذي يحررم حسن عص ور، كلا ان مكلا عباس غكا 
 اللي لنلقها الهامالق. والبافيل آليل. لجنل ناصل لمعالجل اال مل الدبلوماسيل وربما القانونيل، ىير المحلولل،

46/3/4841هآرتس   
47/3/4841، القدس العربي، لندن  
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