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 اإلنسانية"جريمة ضد "مصر معبر رف   إغل حماس:  .1
حركة حمـاس الالثالـاء مـن لهاتهـا لـد ال ـلطات المصـرية ـ وكاالت: صعدت  القدس العربي –ـ القاهرة  غزة

بإغثقها معبر رفح الذي يربطهـا بقطـاغ غـزةس و ـط تـوتر شـديد  "اإلن انيةاريمة لد "بارتكاب  إياهامتهمة 
 محمد مر ي. اإل ثميبين الطرفين منذ عزل الرئيس 

ال لطات المصرية علـ  إغـث   ر"إصرا أنالالثالاء  أصدرهوقال فوزي برهوم المتحدث با م حماس في بيان 
حكــــام حصــــار غــــزة ومنــــل داــــول الوقــــود والــــدواء والم ــــاعدات دون أي مبــــرر وحرمــــان آال   معبــــر رفــــح واا
المرلـــ  والحـــاالت اإلن ـــانية مـــن التنقـــل وال ـــدر والعـــثبس اريمـــة لـــد اإلن ـــانية بكـــل المعـــايير والمقـــاييس 

 ."واريمة بح  الشعب الدل طيني وأهلنا في القطاغ
نحمل كل األطرا  المحاصـرة لقطـاغ غـزة الم ـةولية الكاملـة عـن كـل تـداعيات هـذه الاريمـة "برهوم  ا وأل

ونـــدعو إلـــ  أو ـــل حملـــة تحـــرو شـــعبي فل ـــطيني وعربـــي واا ـــثمي ودولـــي  ..  تلـــامنا مـــل غـــزة ورفلـــا 
 ."لحصارها

هـذا التصـعيد  أن إالدةس ال لطات المصـرية الاديـ أمامالتي تصعد فيها حماس من لهاتها  األول وهذه المرة 
فـــي الرابـــل مـــن  أموالهـــابلـــل التـــوتر بينهمـــا ذروتـــه بقـــرار مصـــر حرـــر نشـــاط حمـــاس ومصـــادرة  أنيـــ تي بعـــد 

/مـــارس الحـــاليس وكـــذلو تصـــاعد التـــوتر علـــ  الحـــدود حيـــث تـــتهم مصـــر حمـــاس بحشـــد م ـــلحين علـــ  آذار
 ة بشكل قاطل.داال مصرس وهو ما ندته الحرك "إرهابية إعمال"الحدودس والتورط في 

 أنباءوتوعدت الحكومة المصرية حماس مةارا برد حا م في حال حصل اي انتهاو للحدود المصريةس و ط 
 عن تعزيزات ع كرية مصرية قرب رفح.

مـرزو  القيـادي فـي الحركـة  أبـومو ـ   إقامةعن رفض ال لطات المصرية تاديد  أنباءوتزامن التصعيد مل 
م منزلــه الواقــل فــي شــر  القــاهرة كمقــر لثاتماعــات الر ــمية التــي تعقــدها الــذي يعــي  فــي القــاهرةس وي ــتاد

 حماس في مصر.
محمــــد مر ــــي فــــي  اإل ــــثميالــــرئيس  إطاحــــةوتــــدهورت العثقــــات بــــين مصــــر وحركــــة حمــــاس بشــــدة منــــذ 

 الم لمين التي ارات حركة حماس من عباءتها. اإلاواناماعة  إل تموز/يوليو المالي المنتمي 
ال ــلطات المصــرية تواصــل "ان  "في ــبوو"الدااليــة التابعــة لحمــاس الالثالــاء علــ  صــدحتها علــ  وقالــت وزارة 

 ."عل  التوالي 31إغث  معبر رفح لليوم 
 أنشـطتهاالمالية نرمت حماس عدة تراهرات في قطاغ غزة رفلـا لقـرار مصـر بحرـر  األ ابيلوعل  مر 

  افرين.حركة الم أمامفي القاهرةس وللمطالبة بدتح معبر رفح 
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الـدولي ان تشـديد القيـود  األمـنالمتحـدة ايدـري فيلتمـان الالثالـاء امـام مالـس  لألمـمالعام  األمينوقال م اعد 
علــ  حركــة الــداول والاــروب مــن قطــاغ غــزة علــ  معبــري إيريــز ورفــح ي ــبب معانــاة للمــدنيينس بمــن فــيهم 

 ."المرل  الذين ينتررون تلقي العثب
والتاهيـــزات الطبيـــة يلـــر بالمة  ـــات الطبيـــة فـــي غـــزة ويزيـــد عـــدد  األدويـــة الـــنقل الـــدائم فـــي" أن وألـــا 

ــو تــوفرت  ــنقلهم للاــارب للعــثب مــن حــاالت كــان يمكــن عثاهــا فــي دااــل غــزة ل ــذين يطــالبون ب المرلــ  ال
 الطبية. "اللوازم

لـ  إ ـرائيل وطالب محامون فل طينيون الالثالاءس الماتمل الدولي والمنرمات الحقوقية واإلن انية باللـطط ع
 وال ماح بحرية حركة األفراد والبلائل. من أال رفل الحصار المدروض عل  قطاغ غزة

اــاء ذلــو اــثل وقدــة نرمتهــا نقابــة المحــامين الدل ــطينيين أمــام مقــر ال ــدارة المصــرية غربــي مدينــة غــزةس 
 الحدود مل مصر. لثحتااب عل  ا تمرار الحصار اإل رائيلي عل  القطاغس وااغث  معبر رفح البري عل 

ورفل المحامون اثل الوقدة الفتات كتب عليها شعارات ترفض الحصار اإل رائيلي وتطالب بدتح معبر رفح 
أيـن قــرارات األمـم المتحــدة مــن "س و"غــزة اريمـة ياــب أن تتوقــ  حصـار"س و"مــن حقنـا أن نعــي  أحــرارا"منهـا 

 ."حصار غزة
الحصار اإل ـرائيلي لقطـاغ غـزة ماـال  "كين في الوقدة: إن: وقال المحامي أديب الرباعي ممالًث عن المشار 

للقانون الدوليس والتداقية اني  الرابعةس ولإلعثن العالمي لحقو  اإلن ـانس وللعهـد الـدولي الاـال بـالحقو  
 ."المدنية وال يا ية

ر رفـــح ورفـــل وطالـــب اامعـــة الـــدول العربيـــة بتحمـــل م ـــةولياتها القانونيـــة واألاثقيـــة والعمـــل علـــ  فـــتح معبـــ
 الحصار عن غزة.

ودعــا القلــاء المصــري إلــ  الترااــل عــن حكمــه بحرــر حمــاس فــي مصــرس مةكــدًا أن العثقــة بــين الشــعبين 
 الدل طيني والمصري تارياية وعميقة.

 81/3/8184، القدس العربي، لندن

 
 مقترحات".. والجانب األمريكي طالب بـ"سرية الوصعباا  عريقات: لقاء أوباما وعباس كان طويلا  .2

كبير  س أنهبة القد ينقًث عن مرا لتها  واشنطن من 11/3/2112الشر  االوسط، لندن،  ذكرت
المداولين الدل طينيينس صائب عريقاتس كش  عن أن الواليات المتحدة لم تقدم للرئيس محمود عباس 

نما اقتصر األمر عل  مناقشا ت وعرض أفكار. اطاب مبادئ أو واليقة ر مية بش ن إطار المداولاتس واا
وأكد عريقات اعترا  الاانب الدل طيني بح  إ رائيل في الواودس رافلا االعترا  بيهودية إ رائيلس مشيرا 

 ."ال يتدال في الكيدية التي يعر  بها اإل رائيليون أند هم"إل  أنه 
ميركيين لم يقدموا عندما أقول إن األ"وقال عريقات في لقاء بمعهد ودرو ويل ون أداره الباحث أرون ميللر: 

نما نتكلم بادية وعم  وأةمن  ن لدينا مناقشات فقط ال أقول إنها مناقشات بث معن س واا واليقة ر ميةس واا
كمداوض ب نه ال أحد يمكن أن ي تديد من نااح المداولات أكالر منا وال أحد يمكن أن يا ر إذا فشلت 

 ."المداولات أكالر منا
ينس أن الرئيس محمود عباس قدم للرئيس أوباماس اثل لقائهما صباح وأولح كبير المداولين الدل طيني

المالي.  أول من أمسس اريطة لتطورات األمور عل  األرض منذ أن بدأت المداولات في يوليو  تموز 
الاريطة بدت قبيحةس حيث لاعدت الحكومة اإل رائيلية اطتها لبناء الم توطنات أربل مرات وبنيت "وقال: 
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اللقاء بين الرئيس أوباما ". وألا : "رة آال  وحدة في م توطنات منذ بداية المداولاتأكالر من عش
والرئيس عباس كان طويث وصعبا والبعض كان يتوقل أن يارب اللقاء بإعثن واليقة ر ميةس لكننا ما زلنا 

نيين دولة ااصة بهم نناق  األفكار ونريد النااح لاهود اإلدارة األميركية ألنه آن األوان أن تكون للدل طي
 ."وبحلول التا ل والعشرين من أبريل المقبل  تكون لدينا حلول قابلة للتطبي 

وأولح أن الرئيس محمود عباس شدد اثل لقائه الرئيس أوباما عل  لرورة إطث  دفعات من األ رى 
ل طينية م تقلة الدل طينيين لدى إ رائيل وتاميد اال تيطان والتوصل إل  حل عل  أ اس إقامة دولة ف

 عاصمتها القدس الشرقية. 7691عل  حدود عام 
وأشار عريقات إل  مطالب الاانب األميركي بعدم اإلفصاح عن تداصيل المقترحات األميركية واإلبقاء 

 عليها في إطار من ال رية لمواصلة المداولات.
 71ماعا مل الرئيس عباس واات 69وأشار عريقات إل  أنه منذ مارس  آذار  المالي عقد الوزير كيري 

ااتماعا مل المداولين الدل طينيين. وشدد عل  أن عل  الاانب األميركي التحرو من إطار ما هو 
قوة عالمية وحدودها تتاطي الحدود الاطرافية "س مشيرا إل  أن الواليات المتحدة "مطلوب"إل  ما هو  "ممكن"

 ."وأن االرتكاز عل  إطار الممكن لن يصل إل  نتائج
الدل طينيون اعترفوا "وهاام عريقات إ رائيل ومطلبها للاانب الدل طيني باالعترا  بيهودية الدولةس وقال: 

بح  إ رائيل في الواودس بينما لم تارب كلمة واحدة من م ةول إ رائيلي يعتر  فيها بح  فل طين في 
ي أقبل بحل الدولتين عل  أ اس حدود الواود ولم ي مل أحد تصريحا لرئيس الوزراء اإل رائيلي يقول فيه إنن

وبعد لقائه أوباماس التقي عباس وزير الااراية كيريس وقال م ةول بالااراية األميركيةس إن هد   ."7691
االاتماغ تبادل األفكار ومناقشة ال بل الممكنة ال تئنا  محادالات ال ثمس ولم يعلن الاانب األميركي أو 

اتداقات محددة حول الاطوات القادمة في إطار محادالات ال ثمس واكتد  الدل طيني عن إنااز ملموس أو 
 الاانبان باإلشارة إل  ا تكمال المحادالات اثل األ ابيل المقبلة.

في قال عريقات  أن سعبد الرةو  أرناةوطنقًث عن مرا لها  11/3/2112األيام، رام هللا، وألافت 
واعلم انه  7009 طيني وقد فازت في االنتاابات العام محالرة في واشنطن أمس: "حماس هي تنريم فل

في اللدة الطربية وغزة حيث الدولة الدل طينية ياب أن تكون هناو  لطة واحدة و ثح واحد وقانون واحد 
وهذا التزام علي ونحن نبذل كل اهد ممكن من اال التصالح ولكن هناو طريقة واحدة للقيام بذلو وهي 

عود إل  صنادي  االقتراغ وليس صنادي  ال ثح وعل  حماس أن تدهم ذلو وهي انه االنتاابات فياب أن ن
 عندما ناتل  فإننا نحتكم إل  صنادي  االقتراغ وليس صنادي  ال ثح".

وألا : "عرلنا عل  حماس العودة إل  االنتاابات الرئا ية والتشريعية وانتاابات المالس الوطني 
ن لدينا التزاما وهو  لطة واحدة و ثح واحد والتزام حل الدولتين ونحن الدل طيني وعل  حماس أن تدهم أ

 نتحرو عل  هذا الصعيد ولكننا لم نصل إل  المصالحة بعد".
 
 "دولة يهودية إسرائيلـ"عباس االعتراف بطرح على أوباما  :العربيالقدس  .3

فكار التي طرحها الرئيس أن األ "القدس العربي"أشر  الهور: أكدت مصادر  يا ية فل طينية لـ  -غزة
س مل واود "دولة يهودية"األمريكي باراو أوباما عل  الرئيس محمود عباسس تلمنت االعترا  بإ رائيل كـ

تااه مل  القدسس وأن أبو مازن أبدى  "غير نالج"قوات إل رائيل في منطقة األغوارس مل طرحه عرلا 
في األيام المقبلةس  االتصاالتعل  تكالي   لثتدا اعتراله عل  الكالير من الطروحاتس ما حذا بالطرفين 
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في نهاية فترتها المقررةس في وقت هددت فيه إ رائيل بوق   "انهيار المداولات"بطية منل اإلعثن عن 
 عملية إطث  الدفعة الرابعة من األ رى الدل طينيين القدام س وهو ما يلل العملية ال لمية أمام تحٍد كبير.

طيني فقد أكد أن أوباما قدم ذات األفكار التي طرحها مةارا وزير الااراية اون كيري وبح ب م ةول فل 
عل  الرئيس عباس الشهر المالي في العاصمة الدرن ية باريسس وأنه أي أوباماس مارس لطوطا عل  
د الرئيس أبو مازن لقبولهاس وطالبه بشكل ر مي بالموافقة عل  تمديد المداولاتس حت  في رل عدم واو 

 ."اتدا  اإلطار"اتدا  عل  اطة 
وأكد أن األمر تم اثل اللقاء المو ل الذي امل الوفدين في البيت األبيضس وأن الرئيس عباس أكد ألوباما 
أن ما تطلبه إ رائيل ال يمكن أن يقبلس وحث في ذات الوقت الاانب األمريكي عل  تكالي  لططه عل  

س وعدم "دولة يهودية"بإ رائيل كـ االعترا لاانب الدل طيني ومن بين الطروحات التي قدمت ل تل أبيب.
ا عاصمة الدولة الدل طينيةس مل بكامل أازائها عل  أنه 7691لشرقية التي احتلت عام الحديث عن القدس ا

 طلب بقاء توااد ع كري إ رائيلي في منطقة األغوار.
س وأن "لم يكن نااحا بالشكل المطلوب"باما ووص  أحد ال ا ة الدل طينيين من اللدة الطربية اللقاء مل أو 

 الم يرات التي ارات في المناط  الدل طينية قبيل اللقاء كانت مرتبة لتادي  اللطط عل  أبو مازن.
 11/3/2112القدس العربي، لندن، 

 
 كية غير قادرة على فت  أف  سياسي محدد إزاء التعنت اإلسرائيلي ياإلدارة األمر : واصل أبو يوسف .2

لـ"الطد" من  يو  سقال علو اللانة التنديذية لمنرمة التحرير واصل أبو : نادية  عد الدين – عمان
فل طين المحتلةس إن "اإلدارة األميركية غير قادرة عل  فتح أف   يا ي محدد إزاء التعنت اإل رائيلي 

 أوباما لم يارب باديد". –الم تمر"س الفتًا إل  أن "اللقاء عباس 
انب الدل طيني كان يتوقل أن يتم ت ليم الرئيس عباس اتدا  اإلطار الذي كان كيري ي ع  وألا  أن "الا

للتوصل إليه قبل انتهاء ال ق  الزمني المحدد للمداولات بت عة أشهرس ولكن الرئيس أوباما لم يقم بذلو". 
بعد نهاية الشهر  ورأى "عدم تحقي  أية نتائج ملمو ة حت  اآلنس بما يندي مبرر تمديد المداولاتس لما

األميركي لثحتثلس وبالتالي عدم المراهنة عل  قيامها باللطط عليه ألال االلتزام  االنحيازالقادمس في رل 
 بالعملية ال يا ية".

  11/3/2112الغد، عمان، 
 

 مع "إسرائيل" تطالب عباس بوقف المفاوضات الحكومة في غزة .5
الثالاءس الرئيس محمود عباسس باتااذ موق  فوري بوق  حكومة في غزةس م اء اليوم الالطالبت  :غزة

المداولات ال يا ية مل االحتثل وعدم الرلوخ لللطوط ال يا ية الرامية لتوقيل اتدا  أو تمديدها 
 المداولات.

ونددت الحكومة في بيان لها في أعقاب ااتماعها األ بوعيس با تمرار ال لطات المصرية في إغث  معبر 
طالبًة إياها بدتح المعبر وااصًة للحاالت اإلن انية وفي رل ارتداغ عدد شهداء الحصار رفح البريس م
ونددت با تمرار الحصار المدروض عل  قطاغ غزة منذ الماني  نواتس داعية المتلامنين  المشدد مةارا.

ي  يا  وف في العالم لت يير القوافل من أال ك ر الحصار وفلح ممار ات االحتثل بح  الدل طينيين.
آارس أكدت حكومة حماس عل  دعمها الكامل ألي اتدا  بين األطرا  الماتلدة في مايم اليرمووس بما 
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يلمن إنهاء أزمة المايم وولل حد لمعاناة  كانه في رل تردي األولاغ اإلن انية الناتاة عن الحصار 
 المدروض عليه.

المبارو التي كان آارها اقتحام وزير اإل كان وعبرت عن ا تنكارها لثقتحامات المتكررة للم اد األقص  
 اإل رائيليس داعيًة اامعة الدول العربية ومنرمة التعاون اإل ثمي للتحرو العاال لحماية األقص .

 11/3/2112القدس، القدس، 
 

 قراقع ينشر أسماء األسرى المتوقع اإلفراج عنهم في الدفعة الرابعة نهاية الشهر الجاري .6
عوض: أكد وزير األ رى والمحررين الدل طينيين عي   قراقل أنه من المقرر ح ب اإلتدا   وليد -رام هللا

أ يرا ممن تبقوا من  30عل  ان تلم  76/3/7076مل إ رائيل اإلفراب عن الدفعة الرابعة من األ رى يوم 
حمود عباس يرفض وأشار قراقل ال  أن الرئيس الدل طيني م األ رى المعتقلين منذ ما قبل اتداقيات أو لو.

ربط اإلفراب عن الدفعة الرابعة من األ رى بتمديد المداولاتس ألن اتدا  اإلفراب عن األ رى ما قبل أو لو 
إتدا  مندصل تماما عن  يا  المداولات وأنه أبرم قبل الشروغ بالمداولات وكان مقابل تاميد القيادة 

الدولية اثل فترة المداولات. وفيما أطلقت إ رائيل الدل طينية تواهها لإلنلمام إل  المة  ات والهيئات 
أ رىس إال أن هناو  706دفعات من األ رى المعتقلين منذ ما قبل أو لو والذين كان عددهم يبلل  3 راح 

وفي رل الاشية من  مااو  فل طينية من تراال إ رائيل عن إطث  الدفعة الرابعة إلغث  ذلو المل .
ل قراقلس اإلفراب عن الدفعة الرابعة يعتبر محّكا لمدى مصداقية إ رائيل في بناء  ثم التراال اإل رائيليس قا

عادل مل الشعب الدل طينيس وان التنصل من ذلو  يدار األولاغ أيلا داال ال اونس كاشدا عن 
ة الشهر أ ماء األ رى الذين تواصل إ رائيل اعتقالهم منذ ما قبل اتدا  أو لو والمتوقل اإلفراب عنهم نهاي

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

 
 فتيات" إسقاط"عميل في غزة عمل على  اعتقال موقع المجد األمني: .7

كش  مصدر أمني أن أاهزة أمن المقاومة تمكنت من اعتقال عميل مكل  بإ قاط : اال –الماد 
 غرامية معهن. الدتيات في وحل العمالةس بعد التعر  عليهن عبر االنترنت واقامة عثقات

وأكد المصدر لموقل "الماد األمني" أن العميل في العقد الالالث من عمره واعتر  أنه كل  من لابط 
 من قطاغ غزة في وحل العمالة مل االحتثل عبر ن ج عثقات تعار  معهن. بإ قاط فتياتالشاباو 

أدوات يمكن من اثلها ابتزاز وي تادم اهاز األمن العام الصهيوني "الشاباو" العميل لامل معلومات و 
الدتيات اللواتي يتعر  عليهنس ك ن يحاول الحصول عل  صور أو مكالمات غرامية أو محادالات ااصة 

 لهن.
وي تطل هذا العميل  ذااة بعض الدتيات في طلبهن التعر  عل  شباب حيث يحاول ايهامهن ب نه فارس 

لومات ت تي من قبلهن وير لها للعدوس لتقل هذه الدتاة األحثم والعريس المنتررس في تطلهم وي تطل كل مع
 فري ة البتزاز الشاباو الصهيوني.

واعتر  العميل أن لابط الماابرات طلب منه ارهار التدين واالحترام أمام الدتيات في بداية محادالته 
ا  وراءه وتعطيه ما معهنس ليك ب القة الدتاة ومن الم يتدرب معها لعثقة عاطدية يطيب فيها عقل الدتاة لتن 
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ودعا م ئول أمني الدتيات للحذر من الذئاب التي ت تادم هذه الو ائل في كالير من األحيان وصواًل  يدينها.
 البتزاز أو تثعب بالدتاة أو مصيبة تاني مرارتها الدتاة.

 17/3/2112موقع المجد األمني، 
 

 غرب رام هللاطرحت عطاء دولياا للتنقيب عن النفط  الحكومة في رام هللا .8
للشةون االقتصادية محمد مصطد س  في رام هللا نائب رئيس الوزراء الدل طيني : أعلنمحمد هوا  –رام هللا 

 637طرح العطاء الدولي للتنقيب عن الندط في اللدة الطربيةس وذلو لمن منطقة امتياز م احتها 
هللا. و يكون ماال المشاركة في العطاء  كيلومترا مربعا تمتد من شمال مدينة قلقيلية إل  غرب مدينة رام

مدتوحًا عل  قدم الم اواة أمام اميل الشركات التي تمتلو الابرات التقنية والقدرات المالية عل  تطوير 
 .7076حزيران  30المشروغس عل  أن تقدم هذه الشركات عرولها في مهلة اقصاها 

 11/3/2112النهار، بيروت، 
 

 تجديد تصاري  إقامة موسى أبو مرزو  : مصر ترفض"العربي"القدس  .1
: قـــال مصـــدر مقـــرب مـــن القيـــادي البـــارز فـــي حركـــة حمـــاس الدل ـــطينيةس مو ـــ  أبـــو األنالـــول -القـــاهرة 

مـــرزو س إن ال ـــلطات المصـــريةس رفلـــت تاديـــد تصـــريح إقامـــة األايـــر بالقـــاهرة المقـــرر أن ينتهـــي الشـــهر 
تاديــد تصــاريح إقامــة اميــل مرافقــي أبــو مــرزو   المقبــل. اــاء ذلــو بعــد أيــام مــن رفــض ال ــلطات المصــرية

ال ـلطات المصـرية رفلـت "وذكر المصدرس الذي رفض الكش  عـن هويتـه لح ا ـية الموقـ س أن  بالقاهرة.
ماددا تاديد تصريح إقامة أبـو مـرزو  نائـب رئـيس المكتـب ال يا ـي لحركـة حمـاس الدل ـطينيةس المقـيم فـي 

 ."ي ان المقبلالقاهرةس والذي  ينتهي شهر أبريل/ ن
حاولنا تاديد إقامة أبو مرزو  في القاهرةس إال أن ال لطات رفلـت "وقال المصدر المقرب من أبو مرزو : 

تاديـد التصــريحس وهـو اإلاــراء ند ــه الـذي تــم بدايــة الشـهر الاــاري بـرفض تاديــد تصــاريح إقامـة مرافقيــه  لــم 
 ."لم يطادروا القاهرة بعد يحدد عددهم  التي انتهت اثل الدترة األايرةس إال أنهم

 ولم يت ن الحصول عل  تعلي  فوري من ال لطات المصرية حول ما ذكره المصدر.
طوابــ  وحديقــة صــطيرة بمنطقــة التامــل  4بح ــب المصــدر ذاتــهس فــي فــيث مكونــة مــن  مــرزو سوي ــكن أبــو 

منــزل الــرئيس المصــري الاــامسس شــرقي القــاهرةس مــل أ ــرتهس وهــي الدــيث التــي كانــت تبعــد م ــافة قليلــة عــن 
حركـة حمـاس وأبـو مـرزو  حصـث علـ  تـرايل ببنـاء هـذه "وقـال المصـدر ذاتـه إن  المعزول محمد مر  .

الدـيث مــن المالــس األعلــ  للقــوات الم ــلحة ال ــاب س برئا ــة المشــير ح ــين طنطــاويس وزيــر الــدفاغ ال ــاب س 
 ."  ح ني مباروكانون الالاني/ يناير التي أطاحت بالرئيس األ ب 12إبان الورة 
ي كن هـذه الدـيث أبـو مـرزو  بعـد إغـث  مكتـب الحركـة الدل ـطينية فـي دمشـ  إبـان الالـورة هنـاوس "وألا : 

 ."وكانت مكانا يلتقي فيه القيادي بحماس مل  دراءس وأاهزة  يادية إبان حكم مر ي
ن داـول الـبثد بعـد شباط/ فبراير الماليس منعت  لطات مطار القاهرةس طـار  ناـل أبـو مـرزو  مـ 8وف  

 وصوله من الدوحةس وقامت بترحيله عل  ندس الطائرة مرة أارى.
أيــامس عــن صــدور قــرار بمنــل أبــو مــرزو  مــن ال ــدر  3وندــ  المصــدر مــا تناقلتــه و ــائل إعــثم مصــرية قبــل 

والتحدر عليه داال فيلتـه عقـب صـدور حكـم مـن محكمـة مصـرية بحرـر أنشـطة حمـاس فـي مصـر والـتحدر 
 ."ال نعر  شيئا عن هذه القرارات التي لم نثحرها حت  اآلن"كاتها بالبثدس وقال: عل  ممتل
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 81/3/8184، القدس العربي، لندن
 

 القيادة إلعادة النظر في مسألة االعتراف بـ"يهودية الدولة"  استعدادشعث ينفي  .81
ي بعـض و ـائل اإلعـثم ند  علو اللانة المركزيـة لحركـة فـتح نبيـل شـعثس مـا نشـر علـ  ل ـانه فـ: رام هللا

 المداولات.حول ا تعداد القيادة إلعادة النرر في م  لة االعترا  بـ"يهودية دولة إ رائيل" في نهاية 
س مـل وفـد طثبـي مـن اامعـة "هارفـارد" حـول الموقـ  األولوأولح شعث انه اـرى نقـا  اـثل لقائـه أمـس 

بلطهــم بــالموق  الدل ــطيني القالــي بــرفض مناقشــة الدل ــطيني مــن االعتــرا  بـــ"يهودية دولــة" إ ــرائيلس وأنــه أ
هذا المولوغس كون االعترا  بيهودية إ رائيل يعنـي تبريـر اغتصـاب فل ـطينس وأن القيـادة الدل ـطينيةس تـرى 
ــــ   ــــذي  ــــيقل عل ــــةس عــــدا عــــن الاطــــر ال ــــ  اللــــدة الطربي ــــرا لث ــــتيثء عل ــــذلو يشــــكل تبري ــــرا  ب أن االعت

 من عدد  كان إ رائيلس وعل  ح  العودة. %19لذين يشكلون وا 48الدل طينيين داال أرالي الـ 
وأولـح شـعث أنـه أاـاب علــ   ـةال اـثل اللقـاءس حـول إمكانيــة االعتـرا  بيهوديـة دولـة إ ـرائيل إذا وافقــت 

س وعلـ  تبيــيض ال ـاون وعلــ  حـل كافــة 16األايـرة فـي نهايــة المداولـات علــ  االن ـحاب مــن حـدود عــام 
القيــادة  ــتناق  هــذا المولــوغ معهــم و ن ــ لهم حــول اــدوى اعتــرا  إ ــرائيل بدولــة القلــايا الاثفيــةس بــ ن "

فل ــطين كدولــة إ ــثمية أو م ــيحيةس ولمــاذا يريــدون أن نعتــر  بهــم كدولــة يهوديــة ونحــن اعترفنــا بهــم كدولــة 
 إ رائيلية".

 81/3/8184، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ويرس لتطاوله على عباساس نجيببمقاضاة رجل األعمال المصري  تتوعدفت   .88
ويرسس قلــائياس للــلوعه بمــا قالــت إنهــا اقالــت حركــة فــتح إنهــا  ــتثح  راــل األعمــال المصــري نايــب  ــ

 "مةامرة عل  شعبنا وعل  الرئيس محمود عباسس وتداله في الش ن الداالي الدل طيني".
عــثم والالقافــةس اليــوم وأولــح علــو المالــس الالــوري للحركــة موفــ  مطــرس فــي بيــان صــدر عــن مدولــية اإل

 س ــاوير الالثالـاء: للقــد باتــت معــالم المـةامرة وأشااصــها الماططــون والمندــذون والـحةس ومــا تدوهــات نايــب 
عـــن رئـــيس الشـــعب الدل ـــطينيس وتدالـــه ال ـــافر بالشـــةون الدااليـــة لشـــعبناس إال انعكـــاس لثنحـــدار والهبـــوط 

  الثأاثقي الذي وصل إليه البعضل.
تطـــاولون علـــ  رئـــيس الشـــعب وقائـــد حركـــة تحـــرره الوطنيـــة عقـــابهمس وفـــ  قـــوانين العدالـــة وقـــال: ل ـــينال الم

 والقلاءس بما يعبر عن اإلرادة الشعبية الدل طينية التي يماللها الرئيس عباسل.
 82/3/8184، فلسطين أون الين

 
 

 عن خطة لها القتحام السجون "ما جاء في صحيفة "اليوم السابع تنفيحماس  .88
ندـــت حركـــة حمـــاس مـــا أورتـــه صـــحيدة "اليـــوم ال ـــابل" المصـــرية حـــول واـــود اطـــة للحركـــة :  غـــزة  فل ـــطين

 حيويةس معتبرة ذلو "إ اءة لمصر". وأماكنالقتحام ال اون المصرية 
زهـري النـاط  با ـم الحركـة فـي تصـريح مكتـوب لـه: "تصـريحات "اليـوم ال ـابل" حـول واــود  أبـووقـال  ـامي 

ام الشــرطة وبعــض األمــاكن الحيويــة المصــرية هــو إدعــاءات كاذبــة ال اطــة لحمــاس بمهاامــة ال ــاون وأق ــ
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وألا : "هذه التصريحات تمالل إهانة لمصر قبـل غيرهـاس ألنهـا تعطـي انطباعـًا أن  أ اس لها من الصحة".
 مصر دولة هشة وغير قادرة عل  الحدار عل  أمنها".

يني حدارـًا علـ   ـمعة مصـر الكبيـرة". وطالب بمنل هذه األصوات التـي "أعماهـا الحقـد علـ  الشـعب الدل ـط
 ح ب قوله.

 82/3/8184قدس برس، 

 
 الجوالنبتبنى استهداف جيب إسرائيلي ت"حزب هللا فلسطين" مجموعة تسم ي نفسها  .83

تنبت ماموعة م لحة ماهولة تداير عبوة نا ـدة فـي دوريـة إ ـرائيلية فـي مرتدعـات الاـوالن : غزة  فل طين 
صـابة الثالـة انـود آاـرين 3|98الاء  ال ورية المحتلةس عصر الالث  س ممـا أ ـدر عـن مقتـل لـابط إ ـرائيلي واا

وأعلن "حزب هللا فل طين" الذراغ الع كري للمقاومة الدل طينية في فل طين  وهو تنريم ماهول  في  باراح.
بــثع ع ــكري تلقــت "قــدس بــرس" ن ــاة منــه م ــةوليته عــن ا ــتهدا  ايــب ع ــكري إ ــرائيلي علــ  الحــدود 

فـي الاـوالن المحتـل بعبـوة نا ـدة وذلـو "رًدا علـ  العـدوان  9148ية لألرالي الدل طينية المحتلة عـام الشمال
 الم تمر لد الشعب الدل طيني في اللدة الطربية وقطاغ غزة".

 82/3/8184قدس برس، 

 
نهاء االنقسامالمقاومة"لجان  .84  " تدعو لوقف المفاوضات وا 

لشـعبية" بلــرورة إنهـاء ووقـ  المداولـات بـين ال ـلطة الدل ــطينية طالبـت "لاـان المقاومـة ا: غـزة  فل ـطين 
فـــي ال ـــاحة  واالنق ـــاموالدولـــة العبريـــة وتبنـــي برنـــامج وطنـــي مقـــاوم يقـــوم علـــ  أ ـــاس إنهـــاء حالـــة الشـــرذمة 

 الدل طينية ودعم ايار المقاومة وتصعيدها في واه االحتثل.
  المداولــات مــل االحــتثل ب نهــا 3|98لالثالــاء  ووصــدت لاــان المقاومــة فــي بيــان لهــا تلقتــه "قــدس بــرس" ا

الدل ـــطيني وتشـــكل غطــــاء  االنق ـــام"ملـــيعة للوقـــت ولـــن تالـــب لشــــعبنا إال مزيـــدا مـــن التنـــازالت وتعميــــ  
 با تمراره بمصادرة األرض وشرعنة الم توطنات وتهويد ما تبق  من مدينة القدس المحتلة". لثحتثل

 82/3/8184قدس برس، 
 

 برد قوي نتنياهو يتوعد  .. و في الجوالن عبوة ناسفة نود إسرائيليين بانفجارج أربعةإصابة  .82
رئيس الوزراء اإل رائيلي بنيامين نتنياهو توعد أمسس برد س أن 81/3/8184، الشر  األوسط، لندنذكرت 

  بعد انداار عبوة نا دة في الازء الذي تحتله إ رائيل من هلبة الاوالنس مما أدى إل "قوي"إ رائيلي 
إصابة أربعة انود إ رائيليين. أحدهم باروح اطيرةس إالر انداار عبوة نا دة عندما كانوا يقومون بدورية في 
الازء الذي تحتله إ رائيل من هلبة الاوالن بالقرب من اط وق  إطث  النار مل  وريا بح ب الاي . 

انداار عبوة نا دة عندما نزلوا من وقال الاي  اإل رائيليس إن الانودس وهم من وحدة المرليينس أصيبوا ب
المركبة الع كرية التي كانوا ي تقلونها لدحل عبوة مشبوهة ارى رصدها عل  طول اط وق  إطث  

قال نتنياهو في تصريحات أمام حزب الليكود الذي يتزعمه والتي بالتها إذاعة الاي  اإل رائيلي: و  النار.
الحدود مل  وريا "ه وكالة الصحافة الدرن ية قولهس إن . ونقلت عن" نتصر  بقوة للمان أمن إ رائيل"

 ."مليئة بعناصر الاهاد العالمي وحزب هللا مما يمالل تحديا اديدا إل رائيل
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في األعوام األايرةس ناحنا في الحدار عل  الهدوء في هلبة الاوالن في "وقال رئيس الوزراء اإل رائيلي: 
 ."ة أارى  نتصر  بقوة للمان أمن إ رائيلموااهة الحرب األهلية في  ورياس ولكن مر 

ورد الاي  اإل رائيلي بقص  مدفعي تااه مواقل للاي  ال وريس بح ب اإلذاعة العامة اإل رائيلية. وأكدت 
في هلبة الاوالن وعل  الحدود  "اطوة اديدة في التصعيد"إذاعة الاي  اإل رائيليس أن هذا العمل يشكل 

س مشيرا "أصابت هدفها"الاي  اإل رائيلي بيتر ليرنيرس أن القذائ  المدفعية  مل لبنان. وأكد المتحدث با م
 ."الاي  ال وري يتحمل م ةولية ما حدث"إل  أن 

س دون أن يولح "عددا متزايدا من الهامات عند الحدود وعلينا أن نكون م تعدين"وح ب ليرنير فإن هناو 
 أن كان حزب هللا اللبناني م ةول عن االنداار.

ح ب بيان صادر عن الاي  اإل رائيلي. وقال البيانس إن إ رائيل أبلطت قوات األمم المتحدة الم ةولة بو 
 الحادث. "اطورة"بـ 9164عن مراقبة فض االشتباو والمواودة في هلبة الاوالن منذ عام 

اي المتحدث با م اي  االحتثل اإل رائيلي أفياس أن 81/3/8184، المصري اليوم، القاهرةونشرت 
أدرعي قالس فار األربعاءس إن  ثح الاو اإل رائيلي أغار عل  عدة مواقل تابعة للاي  ال وريس من بينها 

 بطاريات مدفعية ومواقل تدريب.
اي  الدفاغ يطير وي تهد  عدة مواقل تابعة للاي  ": "فيس بوو"في صدحته الر مية عل   "أدرعي"وكتب 

س عل  "نديذ العملية اإلرهابية التي ا تهدفت قواتنا في الاوالن الالثالاءواألاهزة األمنية ال ورية  اعدت في ت
المواقلس التي لربها اي  الدفاغ في الازء "وأولح المتحدث با م اي  االحتثل اإل رائيلي:  حد قوله.

ال وري من الاوالنس مقرات وبطاريات مدفعية تابعة للاي  ال وري باإللافة إل  موقل تدريب للاي  
اي  الدفاغ يحافر لند ه الح  بالتحرو في الطريقة والتوقيت التي يراها منا بة لحماية "وألا :  ."وريال 

 ."مواطني دولة إ رائيل
الطارات اإل رائيلية ا تهدفت مواقل تدريب  كرامس إنإلياس س عن 81/3/8184، الجزيرة نت، الدوحةوأوردت 

في مدينة القنيطرةس وكذا  10وبطاريات مدفعية تابعة للواء  للاي  النرامي ال وري ومقرا للقيادة الع كرية
وقصدت إ رائيل هذه المواقل بعدما اعتبرت أن الاي   في منطقة الطري  ال ريل بين دمش  والقنيطرة.

ال وري  اعد مندذي التداير الذي ا تهد  انودها يوم أمسس والذي أشارت أصابل االتهام اإل رائيلية 
وقد أ در هاوم األمس عن إصابة ام ة من أفراد الاي  اإل رائيلي   اللبناني.باصوصه إل  حزب هللا

بينهم لابط. وقال وزير الدفاغ اإل رائيلي موشي يعلون " نرد عل  النرام ال وري ردا قا يا ياعله يندم 
اد وفي وقت  اب  أمس قال الاي  اإل رائيلي إن اللابط المصاب يو  عل  الوقو  وراء هذه الهامات".

 في حالة حراة.
القناة الالانية العبرية نقلت عن مصادر في س أن يحي  دبو س عن 81/3/8184، األخبار، بيروتوذكرت 

قيادة المنطقة الشمالية في الاي  اإل رائيليس اتهامها حزب هللا بالوقو  وراء زرغ العبوة. وبح ب هذه 
فرلية "س مليدة ان "ل اهات تدور في فلكهالعبوة ارات من مدر ة حزب هللاس او من قب"المصادرس فان 

حزب هللاس تبق  االكالر معقوليةس في محاولة اليااد ابهة لد إ رائيلس تبدأ من الاوالن وتنتهي عل  
 ."الحدود مل لبنان حيث ندذت قبل ايام عملية في منطقة شبعا

تل وأصيب انود آارون ق   اً إ رائيلي اً لابطس أن إبراهيم حميديس عن 81/3/8184، الحياة، لندنوألافت 
تطور من نوعه منذ اتدا  فو  "أاطر"أمس بتداير عبوة نا دة في هلبة الاوالن ال ورية المحتلةس في 

  نةس  40االرتباط بين  ورية واا رائيل قبل 
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 صاروخ يطل  من غزة نتنياهو: رٌد موجع على كل   .81

وقال نتنياهو في  تهديداته اتااه قطاغ غزة. ادد رئيس الوزراء اإل رائيلي بنيامين نتانياهو أمسالبيان: 
 نرد عل   قوط أي صاروخ عل  "كلمته التي ألقاها في مةتمر النقب المنعقد في بلدة ا ديروت: 

إ رائيل لن تقبل با تمرار تنقيط الصواريخ وأنها  ترد "س مبينًا أن "م توطنات غث  غزة بشكل مةلم وموال
مواطني "ونوه إل  نية الاي  اإل رائيلي با تهدا  من يمس أمن  ."عل  كل إطث  بشكل موال ومةلم

 يا تي والحةس لن يكون هنالو تنقيط للصواريخ عبر النقبس و نرد عل  كل ". وألا  "الدولة العبرية
أنه ومنذ عملية عامود ال حاب هنالو حالة من الهدوء في النقب "س مشيرًا إل  "إطث  بشكل مباشر وعني 

 ."نذ عقد من الزمانلم يشهدها م
أمن "من عملياتها بهذا الاصولس وقال: إن  "إ رائيل"وشدد نتنياهو عل  أنه في حال لزم األمر ف تو ل 
 كما قال. "النقب مهم كما أمن غو  دان منطقة تل أبيب الكبرى

 81/3/8184دبي، ، البيان
 

 بتمديد المفاوضاتاإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى مشروط  :وبيري وبينيتليفني  .89
إ رائيل ردت عل  رفض الرئيس الدل طيني س أن أ عد تلحميعن  ،81/3/8184، الحياة، لندنذكرت 

س بتشديد شروطها لمواصلة المداولاتس وا تلت "دولة يهودية"محمود عباس في واشنطن شرط االعترا  بـ
إذ أعلنت أنها تتاه نحو تنديذ تهديدها قلية األ رى في محاولة البتزاز الاانب الدل طيني لتقديم تنازالتس 

بعدم اإلفراب عن الدفعة الرابعة من األ رى الدل طينيين في  اونهاس وفاا ت وزيرة القلاء رئي ة طاقم 
المداولات ت يبي ليدنيس التي تعتبر أكالر الوزراء اعتدااًل في الحكومة اليمينية المتطرفةس بإعثنها أمس أنه 

األميركي فإن إ رائيل لن تدرب عن الدفعة  "اتدا  اإلطار"ئيليون والدل طينيون عل  في حال لم يتد  اإل را
وقالت في مةتمر في  عامًا. 10الرابعة من األ رى القابعين في  اونها قبل اتداقات أو لو منذ أكالر من 

. "القريبة مداتيح ال ان مواودة بيدي أبو مازن وبالقرارات التي يتاذها في األيام"مدينة  ديروت إن 
وتابعت أن إ رائيل لم تلتزم قط اإلفراب عن  اناء عرب إ رائيليين كازء من المداولات مل الدل طينيينس 

. وألافت "ولم نقدم أبدًا التزامًا فوريًا ال يتعل  بواقل  ير المداولاتس أو ما  يحصل حت  موعد اإلفراب"
عل  أن تكون تداهمات ادية "صلة المداولات أن األيام الوشيكة  تشهد ما إذا كان هناو أ اس لموا

دراو أو ل لماهية حل الم ائل الاوهرية س مليدة أن إ رائيل ال تريد مداولات من أال ك ب الوقت "واا
 ."ومن دون اتااذ قرارات

تنديذ "وزير االقتصاد ندتالي بينيت أعلن هو أيلًا أمس أن  "البيت اليهودي"وكان زعيم حزب الم توطنين 
الرابعة قيد الشو ب بب غياب المداولات ألن ما نشهده حاليًا هو تشديد المواق  في الاانب  الدفعة

 ."الدل طيني في موازاة ا تمرار إطث  الصواريخ عل  األرالي اإل رائيلية
في إمكانية  ووزراء إ رائيليون شككس أن وليد عوضس عن 81/3/8184،القدس العربي، لندنوألافت 

فل طينيين في حال رفض القيادة الدل طينية تمديد المداولات لما بعد موعدها النهائي إطث   راح أ رى 
طالما ال نعر  ما "ونقل عن وزير العلوم اإل رائيلي ياكو  بيري قوله:  المحدد في ني ان /إبريل المقبل.

اطوة كبيرة  فإنه  يكون من الصعب أن تواف  إ رائيل عل  –وهل  يتم تمديد المداولات  –الذي  يحدث 
وأشار بيري الذي كان في ال اب  رئيً ا لاهاز األمن  ."مالل إطث   راح عرب إ رائيليين في الدفعة الرابعة
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إ رائيل عليها أن تت كد من أن المداولات ما زالت اارية للموافقة عل  الدفعة "الداالي اإل رائيلي إل  أن 
 ."الرابعة

 
 على الصعيد الدولي  بالضعف الواليات المتحدةيتهم  يعلون .82

اتهم وزير الدفاغ اإل رائيلي موشي يعلون الواليات المتحدة باللع  عل  الصعيد : عمر اليل -القدس 
الدولي وقال إن إ رائيل ال ت تطيل االعتماد عل  حليدها الرئي ي في أاذ زمام المبادرة في الموااهة مل 

يدة التي أكدها م ةول إ رائيلي كان مواودا اثل وتكش  تصريحاته الاد إيران بش ن برناماها النووي.
محالرة ألقاها يعلون في اامعة تل ابيب يوم اإلالنين عن ايبة أمل في طريقة تعامل الرئيس األمريكي 

وقال يعلون الذي أشار إل  األزمة األوكرانية كمالال لللع  الذي  باراو أوباما مل القلايا العالمية الملحة.
 نعتقد أن الواليات المتحدة هي التي  تقود الحملة عل  إيران." تبديه واشنطن "كنا

ولم يتلح من تصريحات يعلون الاط  الذي يعتقد أن الواليات المتحدة ارتكبته فيما يتعل  باألزمة 
األوكرانية. وألا  أنه لمس كذلو اثل زيارة آل يا في اآلونة األايرة "ايبة أمل لتزايد قوة الصين ولع  

  المتحدة." الواليات
 82/3/8184، وكالة رويترز لألنباء

 
 "أباتشي"المتحدة على تسلي  الجيش المصري بمروحيات  الوالياتتحث  "إسرائيل" .81

ل  أعلاء في الكونطرس بطلب عدم : ـرب48عــ تواهت إ رائيل إل  كبار الم ةولين في اإلدارة األمريكية واا
هاومية من طراز "أباتشي". وقال م ةول إ رائيلي  مروحيات ع كرية 90بـ وق  إمداد الاي  المصري 

إن إ رائيل أولحت أن تزويد المروحيات للاي  المصري لرورية للقتال لد ما أ ماه "المنرمات 
 الاهادية" الناشطة في  يناءس وأنها ت اهم في رفل الم توى األمني في المنطقة.

 81/3/8184، 42عرب 
 

 إلى مئة دولة 31من  المستوردة لصادراتها األمنيةعدد الدول تقرر زيادة  "اإلسرائيليةالدفاع " .81
قررت وزارة الدفاغ اإل رائيلية القيام بعملية تو يل اوهرية لعدد الدول الم توردة لصادراتها : علي حيدر

األمنيةس التي تتصل باأل لحة أو الابرة األمنية غير ال ريةس من دون الحصول عل  إذن م ب  من أال 
أن ي رفل عدد هذه الدولس ان اامًا مل قرار المدير العام لوزارة الدفاغ اللواء احتياط دان هرئيلس ذلوس عل  

 .900إل   31من 
رغم ذلوس لم تولح وزارة الدفاغ اإل رائيلية أ ماء الدول المشمولة في القائمة الم عداة من اإلذن الم ب . 

ه نحو التعزيزس وااصة في ما يتعل  بتصدير المواد لكنها تةكد أن م ار التصدير األمني اإل رائيلي يتا
غير ال ريةس مالل األ لحة الاديدة والذايرة الاديدة وتاهيزات التحصين الشاصي وشبكات التمويهس وأاهزة 

 اتصال... وغيرها من تلو التي ال ترتكز عل  تكنولوايا ااصة.
أو تطيير المعايير التي نعمل وفقًا لهاس من ليس بنيتنا تادي  الرقابة "وأولح هرئيل في هذا ال يا  أنه 

. ولدت إل  أن التطيير في "إننا  نعمل عل  تح ين أ لوب العمل"س مليدًا: "أال ت هيل عمليات التصدير
 "وتواد أيلًا عدة نااحات عملية"منح أذون الت وي  والتصدير في أ وا  اديدة  يارب إل  حّيز التنديذس 

 في هذا الماال.
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 81/3/8184، بيروتاألخبار، 
 

 "إسرائيل"لتشجيع هجرة اليهود الفرنسيين إلى  إسرائيليةخطة  .88
للكني ت اإل رائيلي اطة لتشايل  سقدمت وزيرة االندماب اإل رائيلية صوفا الندفر :دوت كوم القدس-القدس

ل ال نوات ال  يهودي فرن ي إل  القيام بذلو اث 92يهود فرن ا عل  الهارة إل  إ رائيلس تهد  إل  دفل 
 الالثث المقبلة.

وقالت الوزيرة في كلمتها: "انها المرة االول  التي تقدم فيها الحكومة اإل رائيلية مشروعا محددا لهارة اليهود 
 من فرن ا" مليدة ان دولة إ رائيل " تعمل عل  زيادة اعداد المهاارين وتح ين و ائل اندمااهم".

مليون يوروس والهد  منها ازالة العوائ  االدارية لت هيل اندماب  3,8وولعت لهذه الاطة ميزانية بمبلل 
 هةالءس ومعادلة الشهادات المهنية الدرن ية بتلو المواودة في إ رائيل.

س في حين ان العدد لم يزد 1093يهوديا هااروا من فرن ا إل  إ رائيل عام  3348وتديد وزارة االندمابس ان 
 .1091عام  9161عن 

 82/3/8184، القدس، القدس
 

 من المستوطنين مستعدون إلخلء مستوطناتهم مقابل تعويض مالي %8282استطلع:  .88
 %1888تبين من نتائج ا تطثغ للرأي أاري في البةر اال تيطانية أن  :الحياة الاديدة -القدس المحتلة 

ل عل  اتداقية  ثم من الم تطلل أراةهم عل  ا تعداد إلاثء بيوتهم مقابل تعويض مالي حت  قبل التوقي
ونشرت صحيدة "ي رائيل هيوم" العبرية نتائج اال تطثغ الذي أاراه معهد "ماكرو"  مل الدل طينيين.

لثقتصاد والماتمل بالتعاون مل مة  ة "عتيد كحول لبان" أن أعل  ن بة من بين الم توطنين الذين أبدوا 
اثء يتراوح وأن عمر المعنيين باإل %43م إل  ا تعدادا لإلاثء كان في غور األردنس حيث وصلت ن بته

 30وقال غلعاد  ير مدير "عتيد كحول لبان"س إنه حان الوقت إلاثء أكالر من  عاما. 21إل   20بين 
وقال روبي نتنزون مدير معهد "ماكرو"س إن الم توطنين  أل  م توطن أبدوا ا تعدادا لترو الم توطنات.

 صادي أكالر من األيديولواية ال يا ية.يةمنون باألمن االاتماعي واالقت

 81/3/8184، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 األقصىالمسجد أضخم حفرية جنوب بمؤسسة األقصى: االحتلل يبدأ بتنفيذ المرحلة األخيرة  .83
مشــــدوغ بالصـــــور الدوتوغرافيــــةس الالثالـــــاء  كشــــدت "مة  ـــــة األقصــــ  للوقـــــ  والتــــراث" فـــــي تقريــــر صـــــحديس

وأذرعـه التنديذيـة بـدأت بتنديــذ المرحلـة األايـرة مـن حدرياتهـا فـي موقــل  اإل ـرائيليحـتثل أن اال 98/3/1094
متــر انــوب أ ــوار  10متــر انــوب الم ــاد األقصــ س وبعــد نحــو  900مــدال حــي وادي حلــوةس علــ  بعــد 

تس نحــو  ــتة دونمــا إلــ القــدس التاريايــةس وأفــادت المة  ــة بــ ن الم ــاحة اإلاماليــة للحدريــة المــذكورة يصــل 
مترًاس وأكـدت المة  ـة فـي تقريرهـا بـ ن االحـتثل دمـر  10نحو  إل فيما وصل أعما  الحدر في أازاء منها 

والعربيــةس والتــي تمتــد مــن الدتــرة األمويــة وحتــ  الدتــرة العالمانيــةس منهــا  اإل ــثميةعشــرات المواــودات األالريــة 
ن الدتــرة العربيــة   اليبو ــية /الكنعانيــة س كمــا تــدمير آالــار عريقــة مــ إلــ مقبــرة مــن الدتــرة العبا ــيةس باإللــافة 

المة  ة بـ ن هـذه الحدريـات تتصـل بشـبكة األندـا  التـي يحدرهـا االحـتثل أ ـدل وفـي محـيط الم ـاد  وأكدت
" هي من تقـوم ب عمـال الحدريـاتس بمبـادرة اإل رائيليةوقالت المة  ة إن ما ي م  بـ " لطة اآلالار  األقص .
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طوابـ  س بقــرار مـن الحكومــة  6 توطئــة لبنـاء مركـز تهويــدي لـام  اال ـتيطانيةسد" وتمويـل مـن امعيــة "إلعـا
مركزقيدمس عل  م احة بنائية  -ودعم من بلدية االحتثل بالقدسس تحت م م  "الهيكل التوراتي" اال رائيليةس

 .1أل  م 91نحو  إل إامالية تصل 
82/3/8184مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 مستوطناا وجندياا وعنصر مخابرات يقتحمون المسجد األقصى 831مجندة ونحَو  19: "صفا" .84

الالثالـاءس باحـات  أمـس اقتحمت ماندات إ ـرائيليات بلبا ـهن الع ـكري صـباح :اال صدا -القدس المحتلة
وقـال المن ـ  اإلعثمـي  الم اد األقص  من اهة باب المطاربـة و ـط حرا ـة مشـددة مـن شـرطة االحـتثل.

ـــ  ــة األقصــ  للوقــ  والتــراث محمــود أبــو العطــا لمة  مانــدة إ ــرائيلية اقــتحمن منــذ  ــاعات  16"صدا" إن ل
باحاتــه وعنــد صــحن قبــة الصــارة برفقــة مرشــدات بعلــ  شــكل مامــوعتينس ونرمــن اولــة  "األقصــ "الصــباح 

 تحدالت عن الهيكل المزعوم ومعالمه.
األربعـاء الم ـاد األقصـ   اليـوم با هم الع كري صـباحاقتحم انود االحتثل اإل رائيلي بلفي ال يا  ند هس 

 من اهة باب المطاربة و ط حرا ة مشددة من القوات اإل رائيلية الااصة.
انــدي  900وقــال المن ــ  اإلعثمــي لمة  ــة األقصــ  للوقــ  والتــراث محمــود أبــو العطــا لوكالــة "صــدا" إن 

قصـــ  علـــ  دفعتـــينس ونرمـــوا مـــا يشـــبه "بالم ـــيرة إ ـــرائيلي اقتحمـــوا برفقـــة أحـــد المرشـــدين اليهـــود الم ـــاد األ
 الع كرية" بدًءا من باب المطاربة وحت  منطقة باب ال ل لة.

وألــا  أن الانــود المقتحمــين تلقــوا شــروًحا عــن الهيكــل المزعــوم ومعالمــهس وتوزعــوا فــي أنحــاء متدرقــة مــن 
ماــابرات اإل ــرائيلية الـــذين م ــتوطًنا للم ـــادس وعشــرة مــن عناصـــر ال 10األقصــ س تــزامن ذلــو مـــل اقتحــام 

 اقتحموا األبنية الم قوفةس مالل المصل  المرواني والاامل القبلي الم قو .
81/3/8184وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 برصاص االحتلل جنوب الخليلفلسطيني  فتىاستشهاد  .82

  يو    امي الشوامرة أعلنت مصادر أمنية فل طينية صباح األربعاء ا تشهاد الدت: اال صدا –الاليل 
عاًمــا  مــن قريــة ديــر الع ــل غــرب دوراس أالنــاء محاولتــه عبــور اــدار الدصــل العنصــري انــوب الاليــل  91 

  باللدة الطربية المحتلة.
وأفــادت مصــادر فــي االرتبــاط الدل ــطيني لمرا ــلنا بــ ن قــّوات االحــتثل أطلقــت الّرصــال الحــي علــ  الدتــ  

الدصل العنصري القريب من البلـدةس فيمـا قامـت قـّوات االحـتثل باعتقالـه ونقلـه شوامرة أالناء اقترابه من ادار 
 إل  م تشد    وروكا  ببئر الّ بلس لكّنه فار  الحياة.

وأولــحت مصــادر محليــة مــن القريــة لوكالــة "صــدا" أّن الدتــ  الشــوامرة طالــب مدر ــةس نافيــة اّدعــاء االحــتثل 
 بمحاولة عبوره لادار الدصل العنصري.

81/3/8184الة الصحافة الفلسطينية، صفا، وك  
 

 أسبوعينمنذ  األولىمخيم اليرموك للمرة  إلىمساعدات  : إدخالاألونروا .81
 أنهـــا س األونـــرواالمتحـــدة لطـــوث وتشـــطيل الثائـــين الدل ـــطينيين   األمـــموكالـــة  : أعلنـــت أ   ب   بيـــروت ـ
منـــذ  األولـــ س وذلـــو للمـــرة أشـــهرمنـــذ ماـــيم اليرمـــوو فـــي دمشـــ  المحاصـــر  إلـــ الالثالـــاء م ـــاعدات  أدالـــت
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اليـوم  األونـرواس تمكنـت أ ـبوعينمـن  ألكالـروقال المتحدث با م الوكالة كريس غانيس "بعد توق   .أ بوعين
 مايم اليرموو لثائين في  انوب  دمش ". إل الم اعدات  إداالمن ا تئنا  

الدل طينيس ألدي وحـدة مـن  األحمركما وزعت "عبر الهثل  حصة غذائيةس 421الوكالة وزعت " أن وأولح
 علبة صطيرة من حليب االطدال". 800س واألطداللقاح شلل 

81/3/8184رأي اليوم، لندن،   
 

 من "مقابر األرقام" شهداء أربعةاالحتلل يسل م رفات  .89
األرقـام"  شهداء كانوا محتاـزين فـي "مقـابر أربعة"معا":  لمت  لطات االحتثل م اء أمس رفات  -رام هللا 

وقالـــت مصـــادر إن  ـــلطات االحـــتثل  ـــلمت رفـــات الشـــهداء: محمـــد عبـــد الـــرحيم الحنبلـــي مـــن  .اإل ـــرائيلية
نــابلسس وأحمــد يا ــر أحمــد صــالح مــن عصــيرة القبليــةس ومحمــد عبــد الحميــد صــالح حمولــة مــن نــابلس عنــد 

بيـت لحـم عنـد معبـر معبر الطيبة انوب طولكرمس فيما  لمت رفات الشهيد اميل ال  مصطد  حميـد مـن 
 ترقوميا غرب الاليل.

81/3/8184األيام، رام هللا،   
 

 آخرين في أراٍض بالضفة 311والمستوطنون يصادرون دونم  مئةاالحتلل يصادر  .82
دونـم مـن  900م اء أمـسس  سصادرت  لطات االحتثلس أن انينس من 81/3/8184األيام، رام هللا، قالت 

 شر  مدينة طمون بمحافرة طوباس. أراٍض تقل قرب اربة " مرة "انوب
قــوات االحــتثل انتشــرت فــي المنطقــة المحاذيــة لم ــتوطنة "روعــي" المقامــة علــ   أنمصــادر محليــةس  وأفــادت
ــــدي حــــول المنطقــــة الم ــــتهدفة للــــمها  أرالــــي المــــواطنين فــــي المنطقــــةس وشــــرعت فــــي نصــــب  ــــياب حدي

 للم توطنة.
ـــرس، وألـــافت  ـــة قـــدس ب "روعيـــه" أن م ـــتوطنون يهـــود مـــن م ـــتوطنة  س مـــن طوبـــاسس81/3/8184وكال

وأكـد رئـيس  دونم زراعي في منطقة  مرا باألغوار الشـمالية باللـدة الطربيـة المحتلـة. 300أكالر من  واصادر 
مالــس محلــي المــالح والملــارب البدويــة عــار  دراغمــة لـــ "قــدس بــرس" أن الم ــتوطنين مــا زالــوا حتــ  هــذه 

التي صادروها في منطقة  مرا ويرصدون الطرقات بـ "الب كورس"س  اللحرة يواصلون ولل ال ياب األرالي
 دورة مياه في المنطقة المصادرة. 30وولل 

 
 
 

 : استمرار المفاوضات يعني استمرار استغلل االحتلل لها كغطاء لجرائمه"الوطنيةالمبادرة " .81
لات مـل االحـتثلس "والتصـدي أليـة المداو رفض تمديد  إل دعت حركة المبادرة الوطنية الدل طينية  :رام هللا

 لطوط بهذا الاصول تمارس عل  الاانب الدل طيني.
ـــه "قـــدس بـــرس": "إن اال ـــتمرار فـــي المداولـــات يعنـــي ا ـــتمرار  فـــي  إ ـــرائيلوقالـــت الحركـــة فـــي بيـــان تلقت

 ا ـــتطثلها كططـــاء للعـــدوان لـــد شـــعبنا وال ـــتكمال مشـــاريعها التو ـــعية وتهويـــد القـــدس واالغـــوار ومحـــاوالت
س إل رائيلالمنحازة  اإلطاراتدا   أفكار"ال يكدي فقط رفض  وألافت اقتثغ شعبنا وتصدية قليته الوطنية".
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بــل أيًلــا عــدم التعــاطي معهــا ألنهــا تعنــي تصــدية حــ  الثائــين فــي العــودة وتنهــي حقــو  شــعبنا فــي القــدس 
 .16وفي اقامة دولة فل طينية كاملة ال يادة عل  حدود عام 

82/3/8184، قدس برس  
 

 زيارة عيادة معتقل الرملةبلجنة التحقي  األوروبية  تطالب"واعد"  .31
 ـتزور فل ـطين المحتلـة  األوروبيـة التـيطالبت امعية "واعد" لأل رى والمحررين لانة تقصي الحقائ  : غزة

ـــارة عيـــادة معتقـــل الرملـــة  غـــدا لإلطـــثغ علـــ  أولـــاغ األ ـــرى فـــي  ـــاون االحـــتثلس طالبتهـــا بلـــرورة زي
براهيم حامد وأق ام األشبال واأل رى الملربين في  ـاون اإل  رائيلي واأل رى المعزولين لرار أبو ي ي واا

وقالت "واعد" في بيان تلقته "قدس برس" ما لم ي مح للانة بزيارة تلـو األمـاكن واإلطـثغ المباشـر  االحتثل.
إلــ  رفــض وزيــر الاارايــة اإل ــرائيلي مــن قبلهــا علــ  أولــاغ األ ــرى بــداالهاة فإنــه ال قيمــة للزيــارةس مشــيرة 

 أفيطدور ليبرمان للانة بزيارة ال اون.
82/3/8184، قدس برس  

 
 فند ادعاءات ساويرس حول صفقة "أوراسكوم"يُ  سابقاا  "االستثمار الفلسطيني صندو "عضو  .38

ت فنـــد علـــو مالـــس إدارة صـــندو  اال ـــتالمار الدل ـــطيني  ـــابقا اـــودت الالـــريس ادعـــاءا :وفـــا –رام هللا 
نايــب  ـــاويرس فــي برنـــامج "العاشـــرة م ــاء" علـــ  قنــاة "دريـــم" الدلـــائيةس حــول مولـــوغ صــدقة بيـــل حصـــة 

 وقـال الالـري فـي مقالـة لـه أمـس  تالمار الدل طيني في شـركة  أورا ـكوم  فـي تـونس والازائـر.الصندو  ا
بـه التوقيـل علـ  تديـد بطل 1004-99-30"تلقينا ر الة من مدير عام صـندو  اا ـتالمار محمـد رشـيد بتـاريخ 

ر ومطلــوب التوقيــل فقــطس وعنــد المليــون دو  340الموافقــة علــ  بيــل حصــة الصــندو  لشــركة أورا ــكوم بمبلــل 
مــر الم ــاءلة رشــيد اتلــح أنــه اعتمــد علــ  تحديــد مبلــل الصــدقة بنــاء علــ  تقريــر داالــي إلدارة الصــندو س ا

 ـباب رفـض التوقيـل أن الصـدقة بمبلـل وألـا  أن مـن أ الذي دفل عل  الدور لرفض التوقيل علـ  الصـدقة".
 المليون تتم بناء عل  تقيـيم داالـيس وأنـه لـم يـتم الحصـول علـ  أي عـرض مـن أي مشـتر آاـرس وأنـه  340

 يواد تقييم حقيقي من اهة متاصصة لتحديد القيمة العادلة للصدقة.
81/3/8184الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 العام الجاريخلل  %882صادي فلسطيني ال يتجاوز توقعات بنمو اقت :الدولي النقدصندو   .38

كشـ  تقريـر صـادر عـن صـندو  النقـد الـدولي مـةارًاس عـن معـدالت نمـو منادلـة  :عبـد هللا محمـد- رام هللا
. ليواصل ترااعه اـثل ال ـنوات األربـل %182لثقتصاد الدل طيني اثل العام الااريس بن بة لن تزيد عن 

 المالية.
ـــإن حالـــة عـــدم اليقـــينس التـــي ت ـــود أاـــواء المداولـــات وفـــي بيـــان وصـــل ال قـــدس دوت كـــوم ن ـــاة عنـــهس ف

الدل طينية اإل رائيليةس أالرت عل  ن بة النمو المتوقعـة فـي األرالـي الدل ـطينيةس التـي بلطـت معـدالت النمـو 
 اثل العام المالي. %982فيها 

 ــاب  مــن الشــهر المالــيس أن  وكــان اقتصــاديون محليــونس صــرحوا لمرا ــل القــدس دوت كــومس اــثل وقــت
. بينمـا 1091اثل العام  %186س مقارنة مل %1معدالت النمو االقتصادي اثل العام الدائتس لم تتااوز 

 .1090في  %1بلطت أكالر من 
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82/3/8184القدس، القدس،   

 
 الدولي لصحة اللجئين الفلسطينيين بمحافظة اربد في األردن المؤتمرافتتاح  .33

 د.عبـد هللا ملكـاوي رعـ  نائـب رئـيس الاامعـة  د.رئيس اامعة العلوم والتكنولوايا األردنية  مندوبا عن: اربد
لصـحة الثائـين الدل ـطينيينس الـذي   "احمد بطيحةس افتتاح أعمال المةتمر الدولي الاامس التحاد "الثن ت

يةس الاامعــة األمريكيــة فــي نرمتــه اامعــة العلــوم والتكنولوايــا األردنيــة بالتعــاون مــل اامعــة بيرزيــت الدل ــطين
بيروتس بمشاركة عدد كبير من الهيئات المحلية  والدولية العاملة فـي ماـال إغاالـة الثائـين الدل ـطينيينس و 

وناق  المشاركون اثل المةتمر عددا من المحاور  لط اللوء فيها عل  مولوعات تتعل   ي تمر يومين.
ـــداال  بـــ الر الدقـــر وانعـــدام األمـــن علـــ  صـــحة البـــالطين واألطدـــال وتحليـــل األداء الصـــحي الدل ـــطيني فـــي ال

والااربس مةكدين عل  أن المشاكل الصحية في فل طين ال تنحصر باالحتثل رغم ت اليراته الكبيرةس فالولل 
 الصحي الدل طيني يعاني من مشاكل عدة.

81/3/8184الدستور، عمان،   
 

 مؤخراا  "إسرائيل"عسكرية مصرية زارت  بعثة"هآرتس":  .43
كشدت صحيدة "هآرتس" العبرية أن وفًدا مصرًيا ع كرًيا رفيل الم توى زار "إ رائيل" : ترامة صدا - القدس
وأولحت الصحيدة أن الوفد المصري التق  م ئولين بوزارة الااراية المصرية التقوا بنررائهم  مةاًرا.

لدة في "إ رائيل" بالتعاون مل وألافت أن البعالة المصرية قامت بالتاوال في مناط  مات اإل رائيليين.
 شعبة التاطيط في الاي  اإل رائيلي ووزارة الااراية.

 91/4/4693وكالة الصحافة الفلسطينية، )صفا(، 
 
 مذبحة رف  األولى  فيقتل الجنود  في: دحلن متورط مع الجهاديين بسيناء التفاوض مسؤول ملف .43

 يناء المكل  من الرئيس محمد مر ي إن محمد  قال مادي  الم م ئول مل  التداوض مل الاهاديين في
دحثن له راال في  يناء وله دور بارز في قتل الانود المصريين في قلية رفح األولي التي وقعت في 

أحد  نالماليس وأرملان قبل المالي و اعد في قتل المااهد إبراهيم عويلة الذي قتله في أغ طس 
 عل وأشار  الم اثل لقائه عبر  كايب ببرنامج مصر الليلة  انوده اعتر  ب ن دحثن هو وراء قتله.

 أنه قدم ادمات اليلة لتمكين االنقثبيين من انقثبهم. إل الازيرة مباشر مصر 
 91/4/4693الشعب، مصر، 

 
 
 ةحماس على قوائم المنظمات اإلرهابيتطالب بإدراج  قضائيةمصر: دعوى  .40

المصري الدعاوى القلائية التي أقامها البرلماني ال اب  المهندس أحال القلاء : وكاالت –البيان  - القاهرة
حمدي الدارانيس والتي طالب فيها بإدراب حركة حماس عل  قوائم المنرمات اإلرهابيةس ا تنادًا إل  توّرطها 

وكانت الدعاوى التي  علنًا في أعمال إرهابية تشّكل اطرًا عل  األمن القومي لمصرس إل  هيئة المدولين.
س وارتكاب 5122يناير  52ماس البت توّرطها في فتح ال اون إبان الورة حقدمها الدارانيس ا تندت إل  أّن 

 أعمال ماّططة لد الانود المصريين ب يناء دون وازغ من لمير. 
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 91/4/4693البيان، دبي، 
 
 مصر يطالب الفصائل الفلسطينية بالتوحد لمواجهة تهويد المقدساتمفتي  .43

الدكتور شوقي عثم مدتي الامهورية بشدة اقتحام العشرات من م اّندات اي  االحتثل أدان :  مر نصر
وألا  في بيان له اليومس أن ما قامت به ماندات االحتثل  اإل رائيلي للم اد األقص  وتدني ه.

 اإل رائيلي يشكل تحدًيا  افًرا وا تدزاًزا لمشاعر العرب والم لمين في كل بقاغ األرض.
دول العربية واإل ثميةس بالتدال واللطط لوق  تلو الممار ات اال تدزازية واالعتداءات وطالب ال

المتواصلة لد المقد ات في القدس المحتلةس والتي تتناف  مل األاث س والعقائد ال ماوية التي تدعو إل  
ا بالتوحد للتصدي لتلو وادد مدتي الامهورية دعوته للدصائل الدل طينية اميعه احترام الديانات ومقد اتها.

 التصرفات الم تهترةس وموااهة المحاوالت اإل رائيلية لإل اءة إل  مقد اتنا.
 91/4/4693األهرام، القاهرة، 

 
 صوتا رغم رفضه طرد السفير اإلسرائيلي 28ُيجدد الثقة بحكومة النسور بأغلبية  "النواب: "األردن .32

مالس النوابس ادد ب غلبية  س أنالمن ي ا لها اهادعمانس عن مر من  ،81/3/8184، الغد، عم انذكرت 
حلروا ال ة أمسس القته بحكومة رئيس الوزراء عبد هللا الن ورس فيما حاب الالقة  930نائبا من أصل  89

 بعذرس ونائب واحد بدون عذر. 91عن التصويتس وغاب  10نائباس وامتنل  11عنها 
بالحكومةس ب بب "عدم تنديذها" قرار مالس النوابس ااء ذلو بعد إصرار فري  نيابيس عل  طرح الالقة 

طث المتلمن "طرد ال دير اإل رائيليس و حب  ديرنا من تل ابيبس   راح الاندي الم رح احمد  واا
الدقام ة"س وذلو عل  الدية إقدام إ رائيل عل  اغتيال القالي الشهيد رائد زعيتر عل  معبر الكرامة 

نائباس ووف  رصد  الطد  فهم: يحي  ال عودس ع ا  الشوبكيس عبد  11ة فيما حاب الالق األ بوغ المالي.
الاليل العباديس عدنان ال واعيرس عبد هللا عبيداتس يا ين بني يا ينس االد الحياريس محمود الارابشةس 
ب ام المناصيرس مصطد  ياغيس مصطد  الرواشدةس طار  اوريس عبد الكريم الدغميس محمد ال عوديس 

لشحادةس علي ال نيدس محمد الرياطيس تمام الرياطيس مي ر ال رديةس هند الدايزس محمد الحابس ابراهيم ا
زكريا الشيخس روال الحروبس اميس عطيةس عبد المايد االقط س اماد المااليس ح ن عبيداتس مصطد  

 شنيكاتس ورائد الاثيلة.
عيليوس ح ني الشيابس االد البكارس نائباس ووف  رصد  الطد  فهم: اير ابو ص 10وامتنل عن التصويت 

 عد هايل ال رورس فاتن اليداتس نااح العزةس الود الاطاطبةس احمد رقيباتس حمزة ااو رشيدةس  عد 
البلويس رائد حاازينس وب ام البطو س ناي  الليمونس اماد آل اطابس عدنان الدرااتس محمد الحاوبس 

 لي بني عطا.زيد الشوابكةس محمد هديبس وفاء بني مصطد س ع
نائباس كانوا وقعوا عل  مذكرة حاب الالقة عن الحكومةس صوتوا أمس  10نوابس من أصل  3لوحر أن و 

بمنحها الالقةس وهم النواب: عبد المح يريس نلال الحياري ومصطد  العماويس فيما غاب بعذر عن 
لحاب الالقة بالحكومة فكان  الال ةس من الموقعين عل  المذكرةس النائب  مير عويس. اما المذكرة الالانية

نوابس ومنح الالقة للحكومة من بينهمس النائبان عبد الهادي المحارمة وعبد المح يريس فيما  90وقل عليها 
 امتنل عن التصويت النائب محمد الحاوب.
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شهد س محيط مالس النوابس أن عّمانس من محمد الناارعن مرا لها  ،82/3/8184الجزيرة نت، وألافت 
صويت موااهات بين العشرات من النشطاء ال يا يين وأبناء عشيرة الاندي ال اب  أحمد الدقام ة بعد الت

صرار الحكومة عل  رفلها  مل قوات األمنس إالر تعبير المتراهرين عن غلبهم من تصويت البرلمان واا
اهرين وأصيب  تة من المتر .9116اإلفراب عن الدقام ة الذي يقلي حكما بال ان المةبد منذ عام 

باروحس من بينهم نال الدقام ة وابن عمه زياد الدقام ة رئيس لانة الدفاغ عنهس كما اعتقلت قوات األمن 
 ام ة متراهرين آارين.

وكان المتراهرون قد هااموا مالس النواب والحكومةس ورددوا هتافات حادة لد البرلمان والحكومة ودائرة 
فيه لمنا رفله  أعلن-الال ةمطلل -الن ور ببيان أمام النواب  وأدل  رئيس الوزراء عبد هللا الماابرات.

 عدم-الالقةالذين قدموا مذكرات حاب -تنديذ قرار المالسس و ا  املة من المبررات التي أعلن النواب 
وأشار الن ور إل  أن إ رائيل  اقتناعهم بهاس مما أدى لتواه المالس نحو التصويت عل  الالقة بالحكومة.

اراء تحقي  مشترو في حادالة مقتل زعيترس وأن هذا التحقي  قد بدأ فعثس وتشارو فيه النيابة وافقت عل  إ
العامة األردنيةس ومندوبون عن وزارتي الداالية والااراية والاي  األردنيس معتبرا أن أي إاراء بطرد 

  ال دير اإل رائيلي  يعطل التحقي .
والرأي العام األردني عل  نتائج التحقي  التي قال إن الحكومة المالس  باطثغوأعلن رئيس الوزراء التزامه 

 تقوم بإاراء تقييم لها حال ورودها وبالبحث في الايارات التي تتيحها نتائج التحقيقات هذه لنا كدولةس بما 
وعن قرار  في ذلو إمكانية مااطبة المنرمات والهيئات الدولية ذات العثقة التااذ اإلاراءات المنا بة.

مالس النواب بطرد ال دير اإل رائيلي و حب ال دير األردني من تل أبيبس قال الن ور "إن لمولوغ 
 حب وطرد ال دراء تداعيات تذهب ب بعد من حزننا العمي  با تشهاد قاليناس حيث إن مالل هذه الاطوة قد 

ي إاراءاتها األحادية وغير تشكل فرصة بالن بة إل  الحكومة اإل رائيلية لثندفاغ المتحرر من كل القيود ف
الشرعية الم تهدفة للقدس الشرقية المحتلةس ومقد اتها اإل ثمية والم يحيةس وم اعيها الرامية لتهوديهاس 

ل  تعمد اإلمعان في إعاقة عمل األوقا  اإل ثمية فيها". وذهب العتبار أن "ال حب والطرد من ش نهما  واا
ثل ال دير األردني هناو في ما يال مولوغ ال اناء األردنيين إنهاء الاهد الذي تبذله الحكومة من ا

 بال اون اإل رائيلية".
كما اعتبر الن ور أن قرار طرد ال دير  يةالر في مصالح األردن العلياس ااصة في ما يتعل  بالثائين 

ية األميركي اون والقدس في المداولات النهائية بين الدل طينيين واا رائيل قبل أيام من إعثن وزير الاارا
ووص  رئيس الحكومة ما  ماه "العبث" بمعاهدة ال ثم بين األردن  كيري اطة إطار المداولات.

واا رائيل ب نه "يعيد إنتاب اطر الوطن البديل الذي وأدته المعاهدة عملياس عثوة عل  الاانب االقتصادي 
لهم ما ارى بـ"اليوم الحزين"س فيما انتقد وهاام نواب في البرلمان بيان الحكومةس فوص  بع فيها وآالاره".

 نواب صوتوا لصالح الالقة بالحكومة عدم ت ايل المالس قلية طرح الالقة.
وكانت مصادر برلمانية و يا ية أكدت للازيرة نت أمس االالنين أن اهات عليا في الدولة األردنية أبلطت 

ل  هذه بعدم ال ماح باإلطاحة بحكومة الن ور مالس النواب بـ"الثالة الءات" قبيل ال ة النواب اليومس وتتع
 أو طرد ال دير اإل رائيليس أو إابار الحكومة عل  اإلفراب عن الاندي أحمد الدقام ة.

 
 يفي مجلس النواب األردن "القداحات" دخولممنوع  .31
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بس في  ابقة هي األول  في الحياة النيابية األردنية منل موردو مالس النوا: قبيثت إبراهيم-عمان
المواطنين اليوم من إداال قداحاتهم إل  داال قبة المالسس و ط ا تطراب الكاليرين ممن حلروا ال ات 

وقال شهود عيان من المواطنين الذي حلروا الال ة إن موردين تابعين للمالس  المالس لهذا اليوم.
لال ةس فيما لم يصدر أي يرتدون زيا مدنيا فتشوا المواطنين وصادروا قداحاتهم قبل ال ماح لهم بداول ا

 بيان ر مي بهذا الش ن من مالس النواب.
وي تي هذا المنل في أعقاب حر  مواطن األ بوغ المالي العلم اإل رائيلي تحت قبة البرلمان اثل حلوره 

 إحدى ال اته من شرفة الزائرين.
ألردني لل لطة التنديذيةس وكان الشارغ األردني اليوم ينترر انتهاء المهلة الممنوحة من مالس النواب ا

باتااذ إاراءات حازمة ردًا عل  اريمة قتل الشهيد القالي رائد زعيترس عل  أيدي انود االحتثل 
اإل رائيلي األ بوغ الماليس إال أن الحكومة أعلنت رهر اليومس عدم طردها ال دير اإل رائيليس وكذلو عدم 

 تاون.ا تدعاء  ديرها من تل أبيب كما كان يطالب المح
 81/3/8184، القدس العربي، لندن

 
 لدى األمم المتحدة يدين قتل القاضي رائد زعيتر األردنمندوب  .41

مقتل القالي  أمسأدان مندوب األردن الدائم لدى األمم المتحدةس األمير زيد بن رعد  : بترا -نيويورو 
الدولي لمناقشة الولل في األردني رائد زعيتر وذلو اثل ال ة المشاورات التي عقدها مالس األمن 

عبرنا عن إدانة األردنس حكومة وشعباس لقتل القالي "وقال للصحديين بعد الال ة لقد  الشر  األو ط.
األردني الشهيد رائد زعيتر رحمه هللا عل  أيدي قوات االحتثل اإل رائيلية قبل أيامس مليدا اننا  ننترر 

وقال لقد نقل األردن باعتباره س "ااعة الايارات المتاحة أمامناالنتائج العملية التحقيقية المشتركة قبل مر 
مشاعر القل  واال تنكار للدول العربية واإل ثمية وعل  رأ ها دولة فل طين "العلو العربي في المالس 

تااه الاطوات اإل رائيلية الاطيرة والمدانةس ان ااما مل الر ائل التي واهت إل  المالس من قبل تلو 
 نتابل هذا المل  الهام عن كالب اثل "س مليدا "ةارا وتنديذا للقرارات الوزارية بهذا الاصولالدول م

 ."األيام القليلة القادمة
 81/3/8184، الدستور، عم ان

 
 : األردن ملتزم بدعم اليونسكو لحماية القدس القديمةالخارجيةوزير  .48

الالثالاء مل المديرة العامة لمنرمة  أمسدة بحث وزير الااراية وشةون المطتربين ناصر او  :بترا –عمان 
االمم المتحدة للتربية والعلوم والالقافة  اليون كو  ايرينا بوكوفا التعاون القائم بين االردن والمنرمة والتن ي  

كما ا تعرض اوده اثل اللقاء الدور الهاشمي التارياي في رعاية المقد ات اال ثمية  الم تمر.
 القدس والمحافرة عليها.والم يحية في مدينة 

اودة امس التزام االردن الكامل بدعم اليون كو في وااباتها ومهامها لحماية مدينة القدس القديمة  وأكد
وشدد الطرفان عل  اهمية تدعيل قواعد القانون الدولي  .اإلطاروتعاون الحكومة االردنية معها في هذا 
 س.واالن اني لحماية التراث الالقافي لمدينة القد

 81/3/8184، الرأي، عم ان
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 عن الدقامسة باإلفراجتطالب  "الصهيونية مناهضة" .48
قالت امعية مناهلة الصهيونية والعنصرية انها تلم صوتها ألصوات كل : ليل  االد الكركي -عمان

وان القوى والشاصيات الوطنية والنقابية والحزبية والنيابية المطالبة باإلفراب عن األ ير أحمد الدقام ة 
وقالت الامعية في بيان صحافي  يكون االفراب مداًث لشطب ال دارة الصهيونية ومعاهدة وادي عربة.

ان اإلفراب عن الدقام ة ال يمكن وال ياوز أن يصبح بديًث عن برنامج إغث  ال دارة  أمساصدرته 
 يل.الصهيونية وااعثن بطثن معاهدة وادي عربةس أي برنامج تحرير األردن من التطب

 81/3/8184، الدستور، عم ان
 

 " يطل  قافلة مساعدات لبيت الهيا82الميداني األردني "غزة  المستشفى .43
" قافلة م اعدات غذائية وعينية إل  بلدة 18واه الم تشد  الميداني األردني "غزة  :بترا أماد الشوا  -غزة

دة التي تعاني من تداقم ولعها ووصلت القافلة لمنزل إحدى اال ر العدي بيت الهيا شمال قطاغ غزة.
المعيشيس كانت صحيدة محلية نشرت مناشدة لنادتها من العوز والدقرس حيث كان هذا المنزل أول اهدا  

 القافلة.
 81/3/8184، الغد، عم ان

 
 مشروع إسرائيلي سيفشله الشعبان األردني والفلسطيني "الوطن البديل": المصريطاهر  .44

س األعيــان ال ــاب  طــاهر المصــري علــ  لــرورة تما ــو الابهــة الدااليــةس شــدد رئــيس مالــ :الطــد –عمــان 
مشروغ  وزير الااراية األميركي اون  كيريس وما يعد من ررو  ااراية لتد يخ “وتحصينها من مةالرات 

إياـاد تحـرو  يا ـي م ـتند “ودعاس في لقاء مدتوح في اامعة الشر  األو ـط أمـسس إلـ  لـرورة  ”.الماتمل
المشـتركةس ومنهـا الحدـار علـ  الهويـة األردنيـة علـ  األرض األردنيـةس بقـدر الحدـار علـ  الهويـة إل  القوا م 

هذه أحد القوا ـم المشـتركةس التـي ال بـد مـن البنـاء “وقالس في اللقاء إن  ”.الدل طينية عل  األرض الدل طينية
نـاس مـن أي اقتـراح للكني ـت عليها للحدار عل  تما و الابهـة الدااليـةس عبـر اتدـا  أو تدـاهم يحصـن ماتمع

وفـي هـذا الصـددس أكـد  ”.اإل رائيلي حول الوصاية الهاشمية عل  المقد ات الدل طينية أو وهم الوطن البديل
مشروغ إ رائيلي ال يتحق  إال إذا رفض الدل طيني البقـاء فـي فل ـطينس أو وافـ  “المصري أن الوطن البديل 

قد تطرأ نتياة مشروغ كيريس الذي “ن المصري أشار ال  تحديات لك ”.األردني عل  ا تقبالهس وهذا م تحيل
لطاء ح  العودةس ومنها إابار األردن عل  مواق  معينة  يت رب عنه أنه يحلر من اثله للوطن البديلس واا
تحت اللطط األميركيس ما يعنـي أن هنـاو شـيئا اطيـرا يبـرر الماـاو  األردنيـة والتعامـل الح ـاس مـل هـذا 

 ”.األمر
 81/3/8184، ، عم انالغد

 
 وض الحكومة باتخاذ ما تراه مناسباا زعيتر: نف الشهيدوالد  .42

أكد القالي ال اب  عثء الدين نافل زعيتر والد الشهيد القالي رائد انه مل : نيدين عبد الهادي -عمان
ا ال  انه الرأي الر مي بانترار نتائج التحقيقات اإل رائيلية في مقتل ابنه عل  ا ر الملو ح ينس مشير 

 قاض ويعي ايدا اهمية هذه الم  لة وبالتالي نحن كما الحكومة بانترار هذه النتائج.
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ن عاليا وتقدر ما قدمه اثلة س "الد تور"وشدد زعيتر في تصريح اال لـ عل  ان ا رة الشهيد رائد تالمِّّ
الحكومة تااه  اهودالملو واثلة الملكة لهم من اهتمام ورعايةس وحرل بعدم لياغ حقهمس مالمنا ايلا 

 قلية الشهيد رائد.
 أكدكانت ا رة الشهيد  تتاذ اي ااراءات لد الحكومة اال رائيلية او مقالاتها  إذاوردا عل   ةال فيما 

 زعيتر ان االمر في يد الحكومة فنحن فولناها بكل االاراءات ولن نقوم ب ي اطوات.
 81/3/8184، الدستور، عم ان

 
 غل  المعابر  كلها حماس.. وأنا ضد   : غزة ليستالعربينبيل  .30

س األمين العام لاامعة الدول العربيةس اثل لقائه واألمناء الم اعدين للاامعة العربية مل العربينبيل  د. قال
ن القلية الدل طينية  تكون كالعادة عل  : إالقيادات الصحدية واإلعثمية بمقر األمانة العامةس أمس األول

 يعرض عل  الزعماء  "مازن أبو"مة العربية. ونوه إل  أن الرئيس محمود عباس رأس ادول أعمال الق
إل  عودة الدرقاء الدل طينيين إل  اعتماد  العربيودعا  البيت األبيض. فيالعرب نتائج مباحالاته مل أوباما 

ميد تا فيلطة المصالحةس وقال إن تطير قناعات بعض دول الاوار من المصالحة بين حماس وفتح  اهم 
غزة لي ت كلها حماس.. وعارلت "وشدد عل  أنه لد حصار قطاغ غزةس وقال:  األمور بين الطرفين.

 فيقلاها اإلاوان  التي. وأكد أن الدترة "غل  المعابر مل القطاغ منذ كنت وزيرًا للااراية عقب الورة يناير
عدة مرات من ممار ات  يلمازن اشتك   أبو"تعقيد األمور بين حماس وفتحس وقال:  فيالحكم  اهمت 

 ."األحوال لم تتح ن حت  اآلن"س وألا : "اإلاوان
 91/4/4693المصري اليوم، القاهرة، 

 
 حسب االتفا  األسرى الفلسطينيينتطل  سراح  أن "إسرائيل": على الخارجية األمريكية .33

االلتزام  إل  رائيلإ  أمسم اء  األمريكيةدعت الواليات المتحدة  :وكاالت –الحياة الاديدة  –واشنطن 
وقالت الناطقة بل ان  منهم ح ب االتدا . األايرةالدل طينيين وتحرير الدفعة  األ رى راح  إطث باتداقية 
الدل طينيين نهاية الشهر  األ رىان  اكي "هناو بعض اللطوط واللطط حول تحرير  األمريكيةالااراية 

ونحن ندعم  األطرا اتد  عليه بين  األمروهذا  األ رىتنديذ اتدا  تحرير  اإل رائيليينالحالي ياب عل  
 ح ب االتدا ". األ رى راح  إطث 

 91/4/4693الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 مسدوداا  : المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية وصلت طريقاا "واشنطن بوست" .34

ول مداولات ال ثم في ذكرت صحيدة "واشنطن بو ت" األمريكيةس الالثالاءس أنه مل دا: قنا -واشنطن 
الشر  األو ط مرحلة حراةس عك  الرئيس األمريكيس باراو أوباما عل  حث الرئيس الدل طينيس محمود 

س عل  اتااذ ما وصدها بـ"قرارات صعبة للطاية"س من اال الحدار عل  االالنينعباسس اثل لقائهماس أمس 
 اقية  ثم دائمةس بين الدل طينيين واإل رائيليين.ملي المداولاتس التي تدعمها الواليات المتحدة نحو اتد

ونقلت الصحيدة عن أوباماس اثل ااتماعه مل عباس في البيت األبيضس قوله: "نحن بصدد اتااذ بعض 
القرارات ال يا ية الصعبة والمااطرس في حال أردنا الملي قدماس وآمل أن نرى تقدما في م يرة المحادالات 

 القادمة".اثل األيام واأل ابيل 



 
 
 

 

 
           82ص                                    3818العدد:     81/3/8184 األربعاء التاريخ:

وأشارت الصحيدة إل  أن الموعد النهائيس الذي فرلته الواليات المتحدة عل  الدل طينيين واإل رائيليينس 
لثتدا  عل  إطار التداقية  ثمس قد اقترب من نهايتهس بحلول نهاية شهر أبريل القادمس مليدة أن وزير 

دا  عل  ماموعة من المبادئس التي  تواه دفة الااراية األمريكيس اون كيري يريد من كث الاانبين االت
المداولات النهائية حول عدد من القلايا العالقة منذ فترة طويلةس مالل حدود الدولة الدل طينيةس وما إذا 

  تكون عاصمتها القدس الشرقية أم ال.
 91/4/4693الشر ، الدوحة، 

 
 لنهايةبريفرمان: المأساة الفلسطينية توشك على ا كيياألمر الكاتب  .31

كتابه "ادار في القدس" في قاعة  إطث كي مارو بريدرمانس في حدل ياأليام: أكد الكاتب األمر  -القدس 
 صالون مقه  الكتاب الالقافي في القدسس أمسس بحلور عربي وأانبيس قرب نهاية الم  اة الدل طينية.

دل طينية في الماتمعات الطربية ال وتحدث بريدرمان عن ا تشرافات منها الدعم المتزايد والهائل للقلية ال
 يما في الاامعات والمعاهد األكاديميةس وتصاعد إناازات حركة المقاطعة للبلائل اإل رائيلية كما وأيلا 
الالقافية والدنيةس وت اب  الدبلوما يين الطربيين للدفاغ عن شرعية المشروغ الصهيوني والدولة اليهودية وفي 

نونية الدولة اإل رائيلية وبالتالي اإلح اس بالحااة للدفاغ عنه في المحافل ذلو دليل عل  لع  موق  وقا
ويتحدث الكتاب عن رحلة الكاتب في ا تكشا  العثقة بين تعليم الديانة الم يحية ودعم القلية  الدولية.

 الدل طينية وحرية الدل طينيين في تقرير مصيرهم عل  أرلهم.
 91/4/4693األيام، رام هللا، 

 
 سوري وفلسطيني واريتري  066تنقذ  االيطاليةحرية الب .36

مهاار  وري وفل طيني واريتري منهم  011 أنقذت أنها أمسالبحرية االيطالية  أعلنت :ب   أ –روما 
الدرقاطة  أنالبحرية في بيان  وألافت قاصرا كانوا يعبرون البحر المتو ط عل  متن قاربين مكترين. 05

 إنقاذ وريا وفل طينيا في وقت متقدم من م اء االالنينس بعدما  اعدت في  353 أنقذتااليطالية غريكالي 
 الطراد  دينكس. إل من اريتريا ونقلتهم  أتوامهاارا آار  573

 91/4/4693الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 "إسرائيلـ"والمقاطعة األكاديمية ل "إيباك"دور تقرير:  .39

ل دور إيباو والمقاطعة األكاديمية إل رائيل. وناق  برنامج "من تشهد ال احة األمريكية نقاشات متزايدة حو 
إل  أي مدى يمالل ذلو تطييرا في المزاب العام األمريكي إزاء المل  الدل طيني  21/3/5122واشنطن" يوم 
 اإل رائيلي؟

ذه وا تطلل البرنامج في النص  األول من الحلقة ماموعة من األصوات األكاديمية والشبابية لقراءة ه
التطورات الاديدة المتماللة في تواهات من أ اتذة اامعيين وطلبة لمقاطعة إ رائيل أكاديمياس ب بب 

وكان للعلو ال اب  في الكونطرس  االحتثل والتمييز العنصري اصوصا حين تتحدث عن يهودية الدولة.
اموعات األارى التي بول فندلي رأي في نااح اإليباوس وهي أبرز منرمات اللطط في أمريكاس وفشل الم

تدعم القلايا العربية وفل طين بالتحديدس فقال "إنه ولل غير متوازنس هناو الكالير من العرب ولكنهم 
 منق مونس بينما اليهود متحدون حول أمر واحد هو تنديذ ما تريده إ رائيل".
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 تعريف اللسامية
 ن إعادة تعري  الث امية مل واود عدد وأشار فندلي أيلا في حدياله عن ت الير اإليباو عل  الكونطرس بش

بدوره قال  كبير من الم يحيين المتطرفين بحيث أصبح تانب أي انتقاد لتصرفات إ رائيل أمرا والحا.
أ تاذ العثقات الدولية في اامعة هارفارد  تيدن والت إن النقا  حول دور إيباو أصبح أكالر اندتاحا اآلنس 

 عن ندوذها وعن  يا ة الواليات المتحدة في الشر  األو ط.وبدأ األمريكيون يتحدالون علنا 
والنص  الالاني من الحلقة تحدث فيه مدير برنامج الشر  األو ط بمركز الدرا ات الدولية اون أولترمانس 

 وأ تاذ ال يا ة وتاريخ الدكر العربي الحديث باامعة كولمبيا اوزي  م عد.
أولترمان إنه ال يعتقد ب ن المة حّ ا قويا للمقاطعةس وأن االتااه  وحول المقاطعة األكاديمية إل رائيلس قال
بينما رأى اوزي  م عد أن هنالو ماموعات من األ اتذة لهم  األ ا ي هو نحو التعاون مل اإل رائيليين.

روابط أكاديمية مالل رابطة الدرا ات األمريكية ذهبت إل  مقاطعة الاهات األكاديمية التي ت اعد الاي  
رائيلي في االحتثلس وهذه الروابط م تقلة عن الاامعات. مشيرا كذلو إل  ماموعات طثبية منها اإل 

 "طثب من أال العدالة في فل طين".
 تغير نوعي
عند الطلبة واأل اتذة لم يكن مواودا قبل عشر  نواتس ويعد تطيرا نوعيا في  -بح ب م عد-هذا التطير

ةال حول أواه الشبه بين نرامي انوب أفريقيا واا رائيلس قال وردا عل    موااهة  يا ات إ رائيل.
أولترمان إن المواطنين العرب في إ رائيل يصوتون في االنتاابات ويتمتعون بالحقو  ولديهم إمكانية 

 الوصول للقلاء.
هذا الرأي رد اوزي  م عد عليه بالقول إن انوب أفريقيا أعطت ح  التصويت للملونين والهنود ولكنها 

 انت دولة عنصرية.ك
ويةكد أولترمان أن التشابه الالقافي بين الم يحية واليهودية في أمريكا هو شعور أمريكي عامس مليدا "حين 

 أتحدث إل  الناس وأ  ل: هل تواد نقاط تشابه بين األمريكي وبين العربي والم لم؟ يايبون: ال".
ونطرسس لكن المة من يحااج ب ن مصالح أمريكا وفي  يا  ندوذ إيباوس قال م عد إنه ما زال قويا في الك

 أعل  وأهم من إيباو.
وألا  أنه ليس كل ما تلطط من أاله إيباو يندذ أمريكيا باللرورةس ومن ذلو اللطوط لمنل صدقة 
يرانس معتبرا أن أمريكا تعوض إ رائيل حاليا اثل المداولات مل  أواكس لل عوديةس ولرب  وريا واا

 محمود عباس.
 94/4/4693.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 
 

غـل  معبـر رفـ  الكثـر مـن ا  نعم.. السلطات المصرية ترتكب جريمة ضد االنسانية بحصارها قطـاع غـزة و  .28
 .. اكرهوا حماس كيفما شئتم.. لكن ليس من حقكم خن  مليوني انسان عربي ومسلمشهوراربعة 

 عبد الباري عطوان
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ة من حصارس وتاويلس يرتقي ال  م توى العقوبات ما تدعله ال لطات المصرية ب هلنا في قطاغ غز 
الاماعيةس وهو امر مشين لت عين مليون مصري وللعرب والم لمين اميعاس وي يء لمصر ومواقدها 

 الوطنية المشرفة في االنتصار للقلايا االن انية العادلة.
ها مبرراس ااصة عندما ت تي من ال ندهم ا باب هذه الق وة والتلذذ بممار تهاس وال يمكن ان نتدهمها او ناد ل

اشقاءس اي اشقاءس وفي ح  اناس عرب وم لمين يعانون تحت االحتثلس وغارات اوية ا رائيلية متواصلةس 
 ودمائهم. ب رواحهموعمليات اغتيال لراال المقاومة الذين يذودون عن الكرامة العربية 

وتحرر نشاطهاس وتمنل داول قياداتها فهذا حماس? في القاهرةس “ان تطل  ال لطات المصرية مكاتب حركة 
قرار  يادي من حقها ان ااتلدنا معها في هذا االاراءس ولكن ان تعاقب مليوني فل طيني محاصرين في 
قطاغ غزة من اال رائيليين من ناحية ومنها وقواتها من ناحية اارى فهذا عمل غير ان اني ال يلي  

 وف  كل المعايير االاثقية والقانونية والحيوانية. بالحيواناتس وال يمكن قبوله او تبريره
*** 

وعمليات  باإلهانات مدروقةمعبر رفح مطل  منذ بداية العامس ولم يدتح اال لت عة ايام ول اعات معدودة فقط 
 من هذا االغث  االنتقامي التع دي. المتلرريناالذاللس وهناو المئات من المرل  وآال  

القطاغ من المحبين لمصرس والمدافعين عن  يا اتهاس والمعارلين بشدة لحركة هاتدني صدي  من ابناء 
بصوت مت لم متهدب طالبا ان نكتب  أمسم اء  م تطيالاحماسس وعمل وزيرا في ال لطةس  ابقاس هاتدني 

انتصارا النين المرل  الذين يموتون لعدم واود الدواء والعثبس وتطل  ال لطات المصرية المعبر في 
 م وتحكم عليهم بالموت قهرا وي  ا.واهه

نتمن  ان نعر  نوعية قلوب وعواط  هةالء الم ةولين المصريين الذين اتاذوا قرار اغث  معبر رفحس 
وتشديد الانا  عل  ابناء قطاغ غزة بهذه الدراة من الق وةس اال تواد رحمة او شدقة او ذرة من االن انية 

لوب مالل قلوب الطالبية ال احقة من البشرس ام انها من الراام في عرو  هةالء وقلوبهمس وهل هذه الق
 واال منت الم لح؟

والدواءس وعرقلت وصول امدادات  امدادات الطعامال لطات المصرية الحاكمة ن دت االندا س وقطعت 
 وتتهمها "حماس“تكره حركة  ألنهاالمازوت الثزمة لتشطيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاغس كل هذا 

باالرهابس وتنتقم منها النها تنتمي ال  حركة االاوان الم لمينس وايدت نرام الرئيس المعزول محمد مر يس 
 من مليوني فل طين يعيشون تحت حكمها في القطاغ؟ أكالرولكن ما ذنب 

؟ الم ما ذنب مئات اآلال  من الدل طينيين كتبت عليهم االقدار اللاوء ال  مصر منذ ايام النكبة او بعدها
 وهل تقبل ال لطات المصرية بمعاملة مواطنيها بهذه الطريقة او ربعها في اي دولة عربية؟

*** 
ممنوغ عل  ابناء الدل طينيين في مصر داول المدارس والاامعات المصرية مالل اشقائهم في كل المهاار 

بث ماديا بالعملة الصعبة العربيةس ويوااهون كل العقبات والصعوبات لتاديد اقاماتهمس وعليهم ان يدفعوا مقا
بمنل اطدالهم من داول دور الحلانة او  مداائوهم الدقراء المعدمونس واايراس صدر قرار  باألاانبا وة 

 المدارس الااصة.
ابناء القطاغ فقير معدم يعي  في القاهرة وعاطل عن العملس متزوب من فتاة مصريةس اراد اداال طدله  أحد

بواب مطلقة في واههس انهار باكيا امام الناررس فحن عليه ور  قلبهس وواد له في مدر ة حكوميةس فواد اال
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حثس اي ان يطل  زواته المصريةس وفي وهذه الحالة ت تطيل الزواة ان ت ال طدلها في المدر ة في 
 عملية التدا  عل  القانون.

عدلي منصور رئيس هل هذا من االن انية يا مشير عبد الدتاح ال ي يس هل هذا من االنصا  يا 
الامهوريةس وهل هذا من العدالة يا  يد عمرو مو   رئيس لانة ولل الد تور؟ هل ي معني الشعب 

 وااض حروبا وقدم الشهداء من اال قلاياهم العادلة؟ ألشقائهالمصري االصيل الطيب الذي انتصر دائما 
 ح بي هللا ونعم الوكيل

81/3/8184، رأي اليوم، لندن  
 

 حالة فردية وليست أصيلة في المخيمات اإلرهابأبواب الحوار مع الجميع في لبنان:  "حماس" تفت  .23
 ابراهيم بيرم
قبل نحو شهر بدأت وفود من حركة "حماس" زيارات مكالدة للداعليات والمراال والقوى اللبنانيةس والثفت أن 

 عدًا لزيارة بكركي.وفد الحركة ولج مواقل م يحية وغير م يحية للمرة األول س حت  انه طلب مو 
اثل الدترة الماليةس فهو أت  بعد عمليات انتحارية ارهابية شارو فيها  بإلحاحهذا الحراو كان مطلوبًا 

فل طينيون من لبنانس مما وّلد حالة احتقان عارمة في الانوب اصوصًا وأعاد ت ليط االلواء عل  ابعاد 
كما ابان  ني الحرب االهلية شريكًا مباشرًا في  الواود الدل طيني ومااطره في لبنان وعودته ليكون

الصراعات الداالية وال يما بعدما برز من اشار ال  ان بعض المايمات الدل طينيةس وتحديدًا مايم عين 
الحلوة بالقرب من صيداس بةرة احتلان للعقول المدبرة والماططة للعمليات االرهابيةس في وقت بدأ الحديث 

 ل االبواب امام فتن بين المايمات واوارها.يرتدل عن امكان تشري
االتصاالت ال تيعاب تداعيات ما حدثس شاركت فيها معرم الدصائل الدل طينيةس في  عي دةوب منها 
بطية منل االنزال  ال  ما ال تحمد عقباه ولتبرئة الواود الدل طيني من تهم شت  بدأت تتراكم حوله وتن ج 

 برزها:أس العتبارات ودوافل عدة باألمرمن  واها  أكالررت ند ها معنية عليهس اال ان حركة "حماس" اعتب
ان الحركة متهمة مباشرة بالللوغ في دعم الماموعات المعارلة للنرام في  ورياس اصوصًا بعدما  -

 قطعت عثقتها بهذا النرام الذي عاشت تحت مرلة حمايته ورعايته المباشرة أكالر من الثالة عقود.
تهمة بار ال مقاتلين منها او مح وبين عليها من غزة واللدة الطربية ال  ال احة ال ورية ان الحركة م -

 لمةازرة المعارلة ورفدها.
ان الحركة ااهرت في البدايةس واثفًا لكل الدصائلس بت ييد مباشر لمعارلي النرام في دمش  عبر  -

 اطاب ات  من اعل  رموزها في غزة وااراها.
كل التحوالت والتقلبات حافرت عل  حدود من العثقة مل "حزب هللا" وطهران وارادت ان الحركة ورغم  -

ان ال ي تي حين من الدهر ينصرم فيه نهائيًا حبل هذه العثقةس اصوصا بعدما اابت رهاناتها عقب  قوط 
وعزلتها  نرام محمد مر ي االاواني في مصرس و"صمود" النرام ال وري وانتقاله ال  مرحلة الهاوم الملاد

 في الداال الدل طيني بعدما تقدم اصمها األ ا ي المتمالل في حركة "فتح" وفي ال لطة الدل طينية عمومًا.
فلًث عن ذلوس بدت "حماس" وك نها الحالنة االول  لكل الاماعات الاهادية وال لدية المتمركزة في  -

 المايمات الدل طينية.
ت  ارغ مماللو الحركة ال  تقديم نوغ من "براءة الذمة" امام القوى وبناء عل  كل هذه االعتبارات والح ابا

 والمراعيات اللبنانية.
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ويشير بعض الذين شاركوا في اللقاءات مل وفد "حماس" ان الحركة ذات المنش  االاواني والتي كانت حت  
تصل بواقل الحالس االمس القريب نامة ال احة الدل طينيةس قدمت اثل هذه اللقاءات واهة نرر متكاملة ت

 وا تطرادًا برةيتها ل بل المعالاة والمرحلة المقبلةس
 وهي تقوم عل  األ س اآلتية:

ان التحقيقات التي أاريت اايرًا أرهرت أن االناراط الدل طيني في اعمال والماموعات االرهابية في  -
مالال عل  ذلو  وأبرزس لبنان و وريا كان عل  م توى افراد متحم ين وليس عل  م توى اماعات وكتل

واقل الحال في كبرى مايمات لبنان  عين الحلوة  حيث تبين للاميل ان الحاالت "القاعدية" هي فردية 
مواودة في بعض االحياءس وان هةالء مرصودون بدقة من اانب الدصائل الدل طينية وماابرات الاي س 

  مي.بدعل التن ي  اليومي بين الاانبين الدل طيني واألمني الر 
اي مشروغ اال بهمس وبالتالي فان  9181لم يعد للدل طينيين في لبنان بعد الاروب منه في صي  عام  -

مرحلة يا ر عرفات وما تاللها من مشاريل وتحالدات ومشاركات قد انطوت ال  غير راعةس بل ان المة من 
 تارأ عل  انتقادها.

بعد من النررة ال ابقة للواود الدل طيني وما برحوا  والمة مشكلة تتا د في أن بعض اللبنانيين لم يتحرروا
 يعيشون وط ة هوااس مرحلة عقد ال بعينات.

ال مصلحة للدل طينيين في لبنان بالتوطين وال رغبة لديهم في ذلوس وقد أرهر الدل طينيون اينما حلوا  -
 انهم متم كون بح  العودة.

أل  الائ فل طينيس ولكن  412في لبنان نحو : "صحيح ان هناو اإلطاروالا  وفد "حماس" في هذا 
ألدًا والباقون غادروا ال  أربل رياح  120هةالء م الون عل  الور  فقط إذ لم يتب  فعليًا منهم أكالر من 
 االرض بحالًا عن  بل العي  لهم ولعائثتهم المتبقية في لبنان".

لحلوةس فالمشاكل والارائم فيه هي هناو مبالطات في الحديث عن "االولاغ الشاذة" في مايم عين ا -
 لمن الحد الطبيعي ألي تامل  كاني يلم هذا العدد الكبير.

ال مصلحة لنا أو لطيرنا في االنحياز ال  اانب هذا الدري  اللبناني أو مناصبة الدري  اآلار العداءس  -
عل  تواصل مل الاميل فنحن منتشرون في كل المناط  وبالتالي فمن مصلحتنا اليومية والوطنية ان نبق  

 من دون ا تالناء وهذا ما نحرل عليه.
أما عن عثقة "حماس" بـ"حزب هللا" فهي حافرت ال  حد بعيد عل  حالهاس فث هم فكروا بقطعها وال نحن  -

راغبون في ذلو رغم كل ما مر من تعقيدات وتبايناتس ال يما ان المشتركات والقوا م التارياية والم تقبلية 
 اوهرية.

اننا نعتبر ان الحالة الراهنة في ال احة ال ورية غير مقبولة اطثقًا وقد تحولت االمور عن م ارها  -
اال ا يس والدل طينيون في مايم اليرموو يعيشون م  اة ليس لهم يد فيهاس بمعن  انها لي ت ناامة 

ةس ورغم ان هذه  وري. هناو هاوم عل  المايم من ماموعات متطرف –عن اشتباو فل طيني  باألصل
 الماموعات وادت من ي اندهاس لكن األكالرية هم لدها ولد ممار اتها.

وأملنا اآلن كبير في اعادة االولاغ ال  نصابها الطبيعيس ونحن ال يمكن أن ننكر أن الدل طينيين في 
 2ل نحو  وريا يتمتعون بحقو  محترمة قد ال تكون متوافرة لهم في أي بلد آارس فهناو عل   بيل المالا

محامس فلًث عن موردين وعاملين في المة  ات  100آال  مدرس في محافرة دمش  وحدها ونحو 
العامة. واالهم ان حالة الالثالين أل  الائ الذين وفدوا ال  لبنان من مايم اليرموو والمايمات االارى في 
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عودون ال   وريا بمارد ان تهدأ  وريا لن تمكث في لبنانس إذ ان  بل العي  هنا لي ت متوافرة لذا فهم  ي
 االولاغ وت تقر االحوال".

وحيال هذه الرةية التي تقدمها "حماس" فإن المة من يرى ان الحركة ولات اآلن عتبة مرحلة اديدة وان ذلو 
دفعها ال   لوو هذا الدرب الذي لم ت لكه في ال اب  اصوصًا في لوء معلومات تقول ان الحركة تريد 

ت االعوام الالثالة الماليةس وان رئيس مكتبها ال يا ي االد مشعل ينترر اشارة لزيارة أن تطادر ايارا
 طهران.

81/3/8184، النهار، بيروت  
 

 التي يقترحها على عباس "المجازفة"أوباما و .24
 عريب الرنتاوي

من ” الماازفة“في األنباءس أن الرئيس األمريكي باراو أوباما حث الرئيس الدل طيني محمود عباس عل  
أال ال ثمس وال أدري ما الذي لم تااز  به القيادة الدل طينية حت  اآلن من أال دفل م ار ال ثم 

المطلوبة هذه المرةس لكي يحتدر الرئيس الدل طيني بصورته كـ ” الماازفة“والمداولات .... ال أدري ما 
 ولات وفقًا للرئيس أوباما.ملتزم بايار المدا” نابذ للعن ”وفقًا لشمعون بيريزس و” شريو حقيقي“

وفقًا للمصادر الدل طينيةس فإن الرئيس األمريكي لم يعرض أفكار إدارته ر ميًا واطيًا عل  الرئيس 
الدل طينيس وال بب بكل ب اطة أن أوباما لم ي تطل إقناغ رئيس الحكومة اإل رائيلية بينيامين نتنياهو بهذه 

اس بل أن الرال بدا أكالر صلدًا وتعنتًا بعد عودته مكلًث بدعم األفكار في لقائهما األاير في كاليدورني
األقوى في عاصمة القرار األمريكي: أيباو... و و  تحتاب اإلدارة األمريكية إل  مزيد من الوقت ” اللوبي“

والاهود لا ر الداوات التي تدصل بينها وبين مواق  نتنياهو ... وربما لهذا ال بب بالذاتس لم نكن نتوقل 
أن يوااه الرئيس عباسس عاصدة من اللطوط في واشنطن كتلو التي اابهها  لده الراحل يا ر عرفات 

ّل ما تبطيه اإلدارة األمريكية حاليًاس هو  إلافية للمداولات الدائرة ال ” فترة  ماح“في كامب ديديدس وأن ا 
  ًا.بين الدل طينيين واإل رائيليينس بل بين األمريكيين واإل رائيليين أ ا

والمة في النايا التصريحات الدل طينية التي أعقبت القمةس ما يشي باال تعداد للقبول بالمطلب األمريكيس 
شريطة الحصول عل  بعض المكا ب في المقابل من نوغ: تاميد اال تيطان اثل فترة المداولات 

طث   راح معتقلين فل طينيين ... في التاربة التداولية الدل طينية ال اب قةس لم يالبت أن إ رائيل قبلت واا
مرة واحدة بالتاميدس وأنها واصلت عل  األرض أعمال الزح  والتو ل اال تيطانيينس بصر  النرر عن 
لحرات صعود وهبوط العمليات التداوليةس وأيًا كانت هوية الحكومة اإل رائيلية ال يا ية واإليديولوايةس 

عض العروض اال ترلائية التي تتصل باإلفراب عن معتقلين أو واألراح أن تمديدًا كهذاس  يكون مقترنًا بب
 زيادة دعم مالي واقتصادي.

ال ندري إن كانت القيادة الدل طينية  تتم و بمطلب تاميد اال تيطان لتمديد المداولاتس أم أنها  تقبل 
التي فرلتها ببعض المكا ب الصطيرة في مطارح أارى ... لكننا نعر  أن اال تمرار في الرلوخ للقيود 

إ رائيل عل  ال لطة لإلفراب عل  دفعات عن مائة وني  من قدام  المعتقلينس ما عاد ايارًا مقبواًل من قبل 
أو اط متزايدة من الدل طينيينس ترى محقة أن الرلوخ لهذا الشرط األمريكي  اإل رائيلي س بات يلح  

 الحقوقية لثحتثل واال تيطان اإل رائيليين.اللرر بمقاومة الشعب الدل طيني ال يا ية والدبلوما ية و 
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منذ انطثقة مهمة كيريس قبل ما يقرب من الالمانية شهورس لم تتوق  حكومة نتنياهو عن اتااذ كل ما تراه 
أحادية الاانب... صعدت عملياتها اال تيطان والتهويد في القدس ومحطيها ” واطوات إاراءات“منا بًا من 

ة الطربيةس واصلت اعتداءاتها عل  القدس والمقد ات والمقد يين بااصة ... وفي مناط  أارى من اللد
وواصلت عدواناتها عل  الشعب الدل طيني في اللدة والقطاغس من دون أن تكون أي من هذه الاطوات 

  ببًا في وق  المداولات أو االن حاب منها أو حت  التلويح بدعل ذلو.” األحادية“
ينيينس اال تمرار في المداولات وتمديدها من اهةس واالمتناغ عن اتااذ أية اليومس ي طلب إل  الدل ط

كالذهاب ال تكمال علوية فل طين في المة  ات الدولية من اهة الانية... مالل هذا ” أحادية“اطوات 
ن كان ال بد من تمديد المداولاتس وهذا ما ال نةيده  الولل ال ينبطي أن ي تمر ب ي حال من األحوالس واا

 نرى فيه مصلحة للشعب الدل طيني وقليته الوطنيةس فث بد من التحرر من القيود التي فرلتها إ رائيل وال
 عل  الدل طينيين للقبول باالناراط في مهمة كيري وم عاه.

اإل رائيلية من دون األاذ بالمطالب/ الشروط  –إن أ واء ما في ا تئنا  المداولات الدل طينية 
ت قائمة آنذاوس هو رلوخ الاانب الدل طيني للمطالب والشروط اإل رائيلية الم بقةس الدل طينية التي كان

ذا  ومن بينها وأهمهاس االمتناغ عن ا تكمال علوية فل طين في مة  ات األمم المتحدة ومحكمة الهايس واا
 ما تكرر هذا الموق س وهذا ايار ال يمكن ا تبعادهس فإن الا ارة  تكون ملاعدة بكل ت كيد.

ن كان ال بد من و  لمهمة كيري ألشهر المانية أو ت عة قادمةس فث أقل من تاميد مطل  ألعمال ” التمديد“اا
اال تيطان والتهويد اثل هذه الدترةس أو التحرر من الوعود وااللتزامات التي قطعتها القيادة الدل طينية عل  

ن تمديد المداولات العباليةس اإلفراب عن بلل األمريكيس وليس مقبواًل أبدًا أن يكون الم” الو يط“ند ها أمام 
عشرات من المعتقلين الدل طينيينس عل  أهمية البعد ال يا ي واإلن اني لقلية األ رى والمعتقلينس الذين 
نعتقد ب نهم أند همس ما كانوا ليقبلوا ب ن تكون معاناتهم عامل لطط عل  شعبهم وقيادتهم للتالي عن 

 من ايار الدوران العبالي في الحلقة المدرغة إياها.ايارات كداحية أكالر ادوى 
81/3/8184، الدستور، عم ان  

 

 من غزة ينتصر اإلرهاب .22
 موشيه آرنس

الدار به. فقد ناح مهند و رفائيل في  لإل رائيليينإن منرومة القبة الحديدية انااز تقني مده س يح  
ن مدى قصير ن بياس في الاو. وهذه احراز ما كان يعتبر غير ممكن أال وهو اعتراض صاروخ أطل  م

 شهادة اارى عل  قدرات رفائيل الممتازة التي ال ي قدر ا هامها في أمن ا رائيل وقدرتها الردعية بشيء
تطلب تطوير هذه المنرومة بالطبل ندقة عريمة من المواردس والمنرومة ند ها باهرة الكلدة ادا في حين 

 إذاايصة ال  حد ال اافة. وهذه عثقة ن بية غير متزنة أن الصواريخ التي يدترض أن تعترلها ر 
كانت القبة الحديدية قد ناحت في انقاذ عدة اشاال زمن  إذاح بناها ح ابا اقتصاديا االصاس لكن 

 الهامات االرهابية من غزة فان أكالر الناس  يوافقون عل  أن الكلدة لم تذهب هدرا.
ية المواطنين في الانوب بمرلة دفاعية دائمة ي تطيل ال كان وبرغم ذلو فان أمل أن تزود القبة الحديد

تحتها اال تمرار عل  االشتطال ب مورهم دون اشية الهامات االرهابيةس ليس  وى حلم. فث تواد أية 
منرومة قادرة عل  اغث  ال ماء تماما فو  منطقة وا عة ادا واحكام اغثقها في موااهة هاوم صواريخ. 

لصواريخ مل كل ذلو في الداول ويح ن أن يهتم المواطنون بالبحث عن فلاء وقائي ف يناح عدد من ا
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في اللحرة التي ترهر فيها العثمات االول  عل  هاوم صارواي. وت مر قيادة الابهة الداالية ال كان 
 وبح  باغث  المدارس حينما يزداد الاو  من هاوم صارواي من غزة. ومن هذه الاهة يحرز االرهابيون
هدفهم برغم قدرة القبة الحديدية المدهشة. ف يديهم هي العليا وما زالوا ياعلون أكالر من مليون مواطن 

 ا رائيلي رهائن.
يميز هذا الولل الموااهة الع كرية بين ارهابيين واي  تقليدي. فالهد  الذي يصوب االرهابيون اليه هو 

ين ياب عل  الاي  التقليدي أن يحدد اماكن مواطنون غير محميين يمكن تحديد مواقعهم ب هولة في ح
ارهابيين ياتبئون بين  كان مدنيين وأن يمنعهم من الاروب لتنديذ عمليات ارهابية. وليس من الممكن تقريبا 
ردغ ارهابيين عن هاومهم عل   كان مدنيين. وال يمكن ردعهم إال حينما ي يطرون  يا يا عل  منطقة 

لمدنيون م ةولين عن مصيرهم. وهذا ما حدث عل  نحو لحزب هللا في لبنان يعملون فيها ويراهم ال كان ا
منذ اللحرة التي زادت فيها أهميته في الاهاز ال يا ي اللبنانيس ولحماس في غزة منذ أصبحت القوة 

 الحاكمة لقطاغ غزة والم ةولة عن ال كان المدنيين الكاليرين هناو.
  نحو االس فحماس منرمة ارهاب تلتزم ايديولوايا ب ن إن مهمة ردغ االرهابيين من غزة صعبة عل

نار ي تي باللرورة تاديد االعمال  إطث تبرهن عل  أنها ال توق  حربها ال رائيل. وعل  إالر كل وق  
االرهابية وتشتطل المنرمة بزيادة ما عندها من الصواريخ التي  تواه عل  ا رائيل في اللحرة المنا بة. 

ن واود منرمات ا رهابية اارى في القطاغ كالاهاد اال ثمي الذي يبدو أنه ال يقبل  لطة حماس ي عقد واا
مرة اارى م  لة وقت فقط.  المثائالولل. ولذلو فان الطرار ال كان في الانوب ال  الاري بحالا عن 

لي البري والقبة الحديدية غير قادرة عل  تطيير هذه الحال وال ي تطيل فعل ذلو  وى داول الاي  اال رائي
 ال  قطاغ غزة وتدمير ماازن  ثح االرهابيين.

االاتيار بين اال تمرار عل  الولل القائم الذي يشو  فيه عل  حياة ال كان في  إذاتوااه حكومة ا رائيل 
ويزيد فيه االرهابيون في غزة في مدى اصابتهمس أو تنديذ عملية تطهير  أشهرالانوب مرة في كل بلعة 

دو الايار االول أ هل حينما ي دحل عنه من القدس وتل ابيب لكن ال من واهة نرر في قطاغ غزة. يب
  كان الانوب عل  الاصول.

82/3/8184هآرتس   
81/3/8184، القدس العربي، لندن  
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81/3/8184، "88عربي "موقع   


