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 68 :كاريكاتير

*** 
 
جنديا  وجـرح  51إلى مقتل  كتائب القسام تعلن أسر جندي إسرائيلي في كمين على حدود  زة أدى .0

 آخرين 80أكثر من 
، مرن زر أ أن كئائرل القسراذ الرذراس ال سركرة لحركر  70/3/7051المركز الفلسطيني لإلعـالم، ذكرر 

ب 0001003حمرراس أعلنرر  عررن ئمكنأررا مررن أسررر الينرردة الصررأيوني بشرراقول أرونب صرراحل الررر ذ ب
 24ي الئفاح شرق مدين  ز أ والئي  ئل فيأرا وذلك خالل ال ملي  األخيرأ الئي نفذئأا الكئائل شرق ح

 بينأذ  ائد لواء يوالني. 30ينديا وأصيل أكثر من 
( أن بال ملير  7-10وأكد أبو عبيدأ الناطق باسذ كئائل القساذ في كلم  ئلف يوني  مساء اليوذ األحرد  

ال ردو للرى أن  األخيرأ الئي نفذها مياهدونا شرق حي الئفراح فيرر اليروذ سرئال كابوسراق يالحرق يري 
يبيد بإذن هللا، وذلك ب رد أن أ ردم   روأ خاصر  مرن كئائرل القسراذ علرى اسرئدراو  روأ صرأيوني  مقللر  

 حاول  الئقدذ شرق حي الئفاح شرق ز أب.
و ال أبو عبيدأ لنه ب د نيح االسئدراو وو    القوأ الصرأيوني  فري حقرل األل راذ الم رد مسربقاق، وفيرر 

اآلليررا  الصررأيوني ، ثررذ ئقرردم  القرروأ القسررامي  نحررو نررا لئي ينررد وفئحرر   مياهرردونا حقررل األل رراذ فرري
يندياق صأيونياق،  ئلأذ  24أبوابأما وأيأ   على يميع من فيأما، و د أسفر  هذه ال ملي  عن مقئل 

 مياهدونا من مساف  صفرب.
ه ال ملير ، لكرن  وأضاف بياء صدق القساذ ب د ئردد ال دو في االعئراف بال دد الحقيقي لقئاله في هرذ

حيذ الصدم  الكبير الذة أو  ئه هذه ال ملي  أيبر  ال دو على االعئراف بب ض خسائره فيأا، لكرن 
 الذة لذ ي ئرف به ال دو اليوذ هو فقده ألحد ينوده في هذه ال ملي ب.

 وئرررابع  رررائالا بفرررإذا اسرررئطاع   يرررادأ ال ررردو أن ئكرررذل فررري أعرررداد القئلرررى واليرحرررى، ف ليأرررا أن ئييرررل
 يمأورها عن مصير هذا اليندة اآلنب.
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وخررئذ أبررو عبيرردأ بررتن بيانررا  القسرراذ وااعالنائأررا هرري اليقررين والصرردق، ومياهرردة القسرراذ هررذ أصررحال 
المبرررادرأ فررري الميررردان، وعلرررى يمأرررور ال ررردو أن يئرررابع بيانائنرررا كررري ي ررررف الحقيقررر  منرررا ال مرررن  يادئررره 

 الكاذب .
وعن وكاال ، أن اليي  اإلسرائيلي أعلن مساء اليوذ ، 70/3/7051الجزيرة نت، الدوحة، ونشر  

ينديا  ئلوا ليل أمس السب  في  طاس ز أ، حسل مرا أعلنر  مئحدثر  عسركري ،  25]أمس[ األحد أن 
صرراب  أكثررر مررن أرب ررين، كمررا  23بينمررا أعلنرر  كئائررل عرر  الرردين القسرراذ عررن مقئررل  ينررديا لسرررائيليا واا

 .أطلق  عدأ صواريخ على مناطق بإسرائيل
ينررديا مررن لررواء زرروالني  25و الرر  مئحدثرر  باسررذ اليرري  اإلسرررائيلي لوكالرر  الصررحاف  الفرنسرري  ب ئررل 

 للمشاأ الليل  الماضي ب في لطار ال ملي  الياري  في  طاس ز أ.
وكان اليي  أعلن بالف ل عرن مقئرل خمسر  ينرود منرذ الخمريس وبردء ال ملير  البرير  ضرد  طراس زر أ، 

 ينديا. 22إلسرائيليين القئلى للى مما يرفع عدد الينود ا
وفرري و رر  سررابق اعئرررف اليرري  اإلسرررائيلي بمقئررل اثنررين مررن ينرروده فرري موايأررا  داخررل  طرراس زرر أ 
وحوله، و ال لن أحدهما  ئل بصاروخ مضاد للدبابا  بينما  ئل اآلخر فري ئبرادل إلطرالق النرار، مرن 

 دون أن يضيف اليي  أة ئفاصيل لضافي .
 سررركري  اإلسررررائيلي  دون م رفررر  ال ررردد الرسرررمي لخسرررائر اليررري  اإلسررررائيلي، لكررررن وحالررر  الر ابررر  ال

مصادر لسرائيلي  أكد  مقئل ينديين في موايأ   رل خان يونس لضاف  للى سب   آخررين مرن لرواء 
 زوالني  ئلوا في كمين فير اليوذ.

االشرررئباكا  الياريررر   أمرررا اإلذاعررر  اإلسررررائيلي  فتكرررد  أن عررردد الينرررود اليرحرررى الرررذين أصررريبوا خرررالل
ينررديا، بيررنأذ  ائررد لررواء زرروالني زسرران عليرران، مشرريرأ للررى أن حرراال   32بالقطرراس ارئفررع اليرروذ للررى 

 منأذ مئوسط .   22سب   من الينود خطيرأ، وحاال  
ينرررديا  230ونقلررر  وسرررائل لعرررالذ لسررررائيلي  عرررن مررردير مسئشرررفى لسررررائيلي فررري بئرررر السررربع القرررول لن 

لمسئشرفى منررذ الخمرريس الماضرري، بينمرا أفرراد  مراسررل  الي يررأ مسرراء اليرروذ األحررد يريحرا وصررلوا للررى ا
 بتن أرب   ينود أصيبوا بيروح على الحدود مع ز أ ونقلئأذ مروحي  عسكري  للى أحد المسئشفيا .

 
 الرئاسة الفلسطينية تدين مجزرة الشجاعية وتعلن الحداد .2

 نقالق عن مراسلأا، فادة أبو س دأ، أن ، من راذ هللا75/3/7051القدس العربي، لندن، ذكر  
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن الحداد لمدأ ثالث  أياذ اعئبارا من يوذ أمس، على أرواح 
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الشأداء في  طاس ز أ وآخرهذ شأداء مي رأ الشياعي  الئي ارئكبئأا  وا  االحئالل اإلسرائيلي بدذ 
ء واليرحى. ونكس  األعالذ فوق الدوائر الرسمي  بارد فير أمس، وراح ضحيئأا عشرا  الشأدا

 والحكومي  في الضف  ال ربي  والسفارا  الفلسطيني  في الخارو.
من راذ هللاا أن عباس،  ال  70/3/7051وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وأضاف  

ف  وفي كل مكان مساء اليوذ األحد، أن أبناء الش ل الفلسطيني في  طاس ز أ والقدس والض
ي ئصرني األلذ وال ضل، وأنا أرأ الميا ر والقئل والدمار الذة ئقوذ به  وا  االحئالل اإلسرائيلي 
ئياه المدنيين األبرياء من أبناء ش بنا الفلسطيني، ما  ام  به  وا  االحئالل ال اشذ اليوذ في حي 

سئحاسل عليأا، ولن يفل  الشياعي  بقطاس ز أ هي يريم  في حق اإلنساني  ومي رأ بش   
 مرئكبيأا من ال قال.

وأ ول لن فشل ميلس األمن من ائخاذ  رار يو ف ال دوان والميا ر في حق ش بنا، ال ي فيه من 
مسقوليائه وفق القانون الدولي، لذلك فإنني أدعو ليلس  طارئ  أخرأ وعايل  هذه الليل  لميلس 

 األمن.
ي  والميئمع الدولي أن يئحمل مسقوليائه في هذه اللحا  الوضع ال يحئمل، على الرباعي  الدول

 الخطيرأ، ونطالل بحماي  فوري  دولي  لش بنا الفلسطيني.
ب اد الش ل الفلسطيني والقضي  الفلسطيني  عن الئياذبا   - وأدعو اليميع للئحلي بالمسقولي  واا

 اإل ليمي  والدولي .
  ال ربي  والدولي  من أيل و ف ال دوان اإلسرائيلي لنني أواصل اللقاءا  واالئصاال  مع القيادا -

 على ش بنا.
 نقكد مرأ أخرأ على ضرورأ الئ اذ اليميع بو ف لطالق النار وفق المبادرأ المصري  حقنا للدماء. -
وييل أن ئنصل اليأود كاف  لو ف لطالق النار، وال مل على لنأاء الحصار وفئح الم ابر  -

طالق سراح األسرأ الذي دخال واا ن ئذ لعادأ اعئقالأذ من صفق  شاليط، والدف   الراب   من األسرأ، واا
 المساعدا  اإلنساني  فورا وال مل على لعادأ لعمار  طاس ز أ.

 نقكد على وحدئنا وئماسكنا واسئمرار المصالح  الفلسطيني  وحكوم  الوفاق الوطني. -
 بنا، آن األوان لئوفير الحماي  الدولي  على آن األوان لو ف ال دوان واليرائذ اإلسرائيلي  بحق ش -

  طاس ز أ، والقدس والضف ، آن األوان إلنأاء االحئالل ونيل الش ل الفلسطيني لحريئه واسئقالله.
الميد والخلود للشأداء والشفاء لليرحى والحري  لألسرأ، عاش  فلسطين، وعا  ش بأا الصابر  -

  ون ذ الوكيل.الصامد، حسبي هللا ون ذ الوكيل، حسبي هللا
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 حكومة "الوفاق" تدين المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحي الشجاعية .3

فادة أبو س دأا بدورها ادان  حكوم  الوفاق الوطني الفلسطيني بت صى ال بارا  المي رأ  -راذ هللا 
لفلسطينيين االبرياء في حي البش   الئي ارئكبئأا  وا  االحئالل اإلسرائيلي ضد المدنيين ا

 الشياعي .
ويدد  الحكوم  مطالبئأا الميئمع الدولي بأيئائه السياسي  للى الئدخل الفورة لو ف ال دوان 
اإلسرائيلي على الش ل الفلسطيني، كما دع  المقسسا  الدولي  االزاثي  المخئلف  من أيل الئدخل 

أن اسئمرار الميا ر اإلسرائيلي  بحق أهلنا في  طاس فورا النقاد اهلنا في القطاس، واعئبر  الحكوم  
ز أ وآخرها مي رأ الشياعي ، هي يرائذ حرل مسئمرأ، ئسئويل ئدخال فوريا دوليا لحماي  المدنيين 

 في القطاس بمويل ائفا ا  ينيف االرب  .
 75/3/7051القدس العربي، لندن، 

 
 بعشراوي: أرفض تحميل حماس المسأولية وهي جزء من الشع .4

فادة أبو س دأا رفض  حنان عشراوة، عضو اللين  الئنفيذي  لمنام  الئحرير،  -راذ هللا
االئأاما  واألصوا  الئي ئ ال  ضد حرك  حماس وئحميلأا مسقولي  ما ييرة في القطاس، و ال ا 
بلن حرك  حماس ي ء ال يئي أ من الش ل الفلسطيني وهي لحدأ المكونا  الوطني  والميئم ي  

طالق سراح الفلس طيني ، وان و ف االسئيطان، ورفع الحصار وئوسيع مساح  الصيد، وفئح الم ابر واا
األسرأ وزيرها هي شروط فلسطيني   ائم  لذ ئئ ير، ومن يئحمل مسقولي  ئدهور األوضاس في دول  
فلسطين المحئل  وخاص  في  طاس ز أ هي حكوم  نئنياهو المئطرف  ومخططائأا المدروس  للقضاء 

لى الويود الفلسطيني والنااذ السياسي برمئه، وئكريس فصل  طاس ز أ المحئل عن با ي الوطن ع
و ئل المشروس الوطني الفلسطيني ومنع  ياذ دول  فلسطيني  ذا  سيادأ وممارس  حق ئقرير 

وأكد  أن لسرائيل ئرئكل هذه الميا ر ئح  حماي  وزطاء دولي، خاص  من الواليا   المصيرب.
وب ض الدول األوروبي ، لأذا ئئ امل بأذه الوحشي ، و د آن األوان لرفع هذه الحصان  عن  المئحدأ،

ودع  عشراوة مصر للى اسئضاف  ايئماس عايل لإلطار القيادة المق   لمنام   لسرائيل. 
الئحرير بمشارك  حركئي حماس واليأاد اإلسالمي، من أيل ئف يل وئطوير منام  الئحرير واالئفاق 

  ف وطني موحد يمثل الكل الفلسطيني.على مو 
 75/3/7051القدس العربي، لندن، 
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 رياض منصور: كنا نأمل أن يتخذ مجلس األمن قرارا  يدين العدوان على  زة .5

عقل -من يأئه  ال ممثل دول  فلسطين الدائذ لدة األمذ المئحدأ السفير رياض منصور للصحفيين
حفي  بكنا نتمل في أن يئخذ ميلس األمن  رارا يدين انئأاء رئيس الميلس من ئالوأ النقاط الص

 ال دوان اإلسرائيلي ويوفر الحماي  للفلسطينيينب.
وأضاف أن بهذه النقاط الصحفي  هي مو ف ض يف من  بل الميلس، وسوف نرأ لذا كان  

 لسرائيل سوف ئلئ ذ خالل الد ائق المقبل  وئو ف عدوانأا أذ الب.
الخطوأ المقبل  الئي سئئخذها الميموع  ال ربي  في نيويورك في حال   ولذ يوضح السفير الفلسطيني

 عدذ امئثال االحئالل اإلسرائيلي لدعوأ ميلس األمن الدولي بو ف األعمال ال دائي  في  طاس ز أ.
 75/3/7051فلسطين أون الين، 

 
 وزير الصحة الفلسطيني: "إسرائيل" تعيق دخول الدواء لغزة .6

يواد عواد لن سلطا  االحئالل سمح ،  الصح  في حكوم  الوفاق الفلسطيني، ال و ير  راذ هللاا
( لشاحن  أدوي  من الدخول للى  طاس ز أ، ب د احئيا ها ليومين، مضيفاق 7|10صباح اليوذ األحد  

 أن زرف  ال مليا  المشئرك  للو ارأ ئنسق لدخول شاحنا  األدوي  بشكل مسئمر.
يريم  االحئالل اليديدأ، فير اليوذ األحد، في حي الشياعي   س برسبوأدان عواد في بيان ئلقئه ب د

يريحا م امأذ من النساء واألطفال،  230شرق ز أ، والئي راح ضحيئأا أكثر من عشرين شأيدا و
مطالبا الميئمع الدولي بالئدخل إليقاف عدوان وميا ر االحئالل على القطاس بشكل فورة، محمالق 

   دخول المساعدا  الطبي  للقطاس.االحئالل مسقولي  لعا 
70/3/7051قدس برس،   

 
 كتائب القسام تنفذ عملية إنزال خلف خطوط العدو وتشتبك مع قوات االحتالل .7

زررر أا نفرررذ  كئائرررل الشرررأيد عررر  الررردين القسررراذ الرررذراس ال سررركرة لحركررر  حمررراس، فيرررر اليررروذ االثنرررين 
 أ.(، عملي  لن ال خلف خطوط ال دو على حدود  طاس ز  7|12 

وأكد  الكئائل في برال  عسركرة أولري أنأرا نفرذ  عملير  لنر ال خلرف خطروط ال ردو ردا علرى مير رأ 
 الشياعي  وال ال  االشئباكا  مسئمرأ.

 75/3/7051المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 مقتل ضابط وأربعة جنود إسرائيليين في المعارك الدائرة بقطاع  زة .8

ابط وأرب ررر  ينررود لسررررائيليين خررالل عمليرررا  المقاومرر  فررري ( ضرر7|10زرر أا  ئررل مسررراء اليرروذ األحرررد  
  طاس ز أ.

و الررر  بكئائرررل القسررراذب، الرررذراس ال سررركرة لحركررر  حمررراس، لن مقائليأرررا ئمكنررروا مسررراء اليررروذ األحرررد مرررن 
ئفييررر عبرروأ كبيرررأ مررن نرروس بشرروااب وعبرروأ أفررراد بقرروأ خاصرر  مئحصررن  فرري أحررد المنررا ل شرررق خرران 

 يونس.
ئلأا ئتكيدهذ مقئل أرب   ينود لسرائيليين. وأضاف  الكئائرل لنأرا فيرر  ب رد ذلرك ونسب  الكئائل لمقا

 عبوأ مضادأ لألفراد في من ل آخر ئحصن فيه  وأ خاص  من ينود االحئالل شرق خان يونس.
صاب  آخرين بيراح خطيرأ.  واعئرف مصادر لسرائيلي  بمقئل ينديين لسرائيليين في المكان واا

يا القدس الذراس ال سكرة لحرك  اليأاد اإلسالمي أن مقائليأا اسئأدفوا بقرذائف ومن يأئأا أعلن  سرا
الأاون  وأ لسررائيلي  كانر  ئئحصرن فري مطرار زر أ الردولي شررق رفرح ينرول  طراس زر أ وئقكرد مقئرل 

 ضابط لسرائيلي. واعئرف  المصادر اإلسرائيلي  بمقئل الضابط اإلسرائيلي في هذا االسئأداف.
 75/3/7051قدس برس، 

 
 حماس: أولويتنا اآلن وقف العدوان ثم التفرغ لملف الجندي المختطف لتبييض السجون .9

زرررر أ  فلسررررطين(ا أكررررد  حركرررر  حمرررراس، أن األولويرررر  لررررديأا اآلن هررررو و ررررف ال رررردوان علررررى الشرررر ل 
الفلسررررطيني واالسررررئياب  لمطالبرررره ومطالررررل المقاومرررر  ثررررذ الئفررررر  فيمررررا ب ررررد لملررررف الينرررردة اإلسرررررائيلي 

و ال النائل مشير المصرة عضو الميلس الئشرري ي عرن حركر  حمراس لرر ب ردس بررسبا  المخئطف.
بحذرنا نئنياهو مرارا وئكرارا من الئوزل البرة فري  طراس زر أ، لال انره كرابر ودخرل بريرا ليقرع فري وحرل 

 ز أ ورمالأا المئحرك  ليفقد أحد ينوده، لئكون بشرأ ألسرنا لئبيض السيونب.
يأودنا من ايل و رف ال ردوان عرن الشر ل الفلسرطيني أوال، ثرذ نئفرر  لملرف  وأضافا باآلن نبذل كل

وئرابعا بأ رول  اليندة المخئطف شراققل ارون فري مفاوضرا  زيرر مباشررأ مرن ايرل ئحريرر األسررأب.
لألسرأ في سيون االحئالل واخص بالذكر  ادئأذا مروان البروزوثي، احمد سر دا ، عبراس السريد، 

أييررا، كررريذ يررونس اسررئ دوا لم ررادرأ السرريون الن ابراشرركذ  أسرررئكذ( بائرر  حسررن سررالم ، يمررال ابررو ال
 على أبوال السيون.ب

 70/3/7051قدس برس، 
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 حماس: أسر القسام للجندي اإلسرائيلي شاأول انتصار للمقاومة .01

-10أكد  حرك  حماس، أن لعالن كئائل عر  الردين القسراذ، الينراح المسرلح للحركر ، مسراء األحرد 
 يندة لسرائيلي هو بانئصار كبير للمقاوم  وانئقاذ للشأداءب. ، أسر7-1024

و ال المئحدث باسذ حرك  بحماسب، سامي أبو  هرة، في بيان صحفي، لن بلعالن القسراذ أسرر أحرد 
 الينود الصأاين  هو انئصار كبير للمقاوم  وانئقاذ لدماء الشأداءب.

ة لسرررائيلي، يرردعى شرراقول آرون، خررالل وأعلنرر  كئائررل عرر  الرردين القسرراذ، مسرراء األحررد، أسررر ينررد
 الموايأا  مع اليي  اإلسرائيلي في ز أ فير األحد.

و ال أبوعبيدأ، المئحدث باسذ القساذ، في كلم  مئلف أ، لن كئائل القساذ أسرر  هرذا الينردة فري حري 
 ب.00001003الئفاح شر ي مدين  ز أ، مشيرا للى أن ر مه ال سكرة هو ب

 اليندة خرو اآلالف في ز أ والضف  ال ربي  والقدس في مسيرا  ابئأاو.وعقل اإلعالن عن أسر 
يوليو/ ئمرو  اليرارة اسرماه باليررف  2ويشن االحئالل اإلسرائيلي، عدواناق يوياق وبرياق وبحرياق منذ يوذ 

آخرررين بيررراح مئفاوئرر ، حئررى  5000مرردنياق فلسررطينياق ويرررح أكثررر مررن  420الصررامدب، ئسرربب  بقئررل 
 ئغ(، وفق و ارأ الصح  الفلسطيني .00ا20اشرأ من مساء األحد  الساع  ال 

، مرن 1024-7-27وأعلن االحئالل عن بدء عردوان عسركرة برير  ضرد  طراس زر أ، مسراء الخمريس 
أيررل ئنفيررذ مررا  الرر  لنأررا عمليرر  لضرررل األنفرراق الئرري ئسررئخدمأا المقاومرر  الفلسررطيني  فرري ال مليررا  

 الأيومي  ضد االحئالل.
 75/3/7051الين،  فلسطين أون

 
 الرشق: نبيل العربي دعانا لزيارة مصر ونحن ال نكذب على أحد .00

زررر أ، أن عضرررو المكئرررل السياسررري لحركررر  ، مرررن 70/3/7051المركـــز الفلســـطيني لإلعـــالم، ذكرررر 
حماس ع   الرشرق أكرد أن حركئره ئلقر  دعروأ مرن األمرين ال راذ لليام ر  ال ربير  نبيرل ال ربري ل يرارأ 

 عن أسف حركئه للأيوذ الكاذل للى يشن عليأا في ال اشئداد ال دوان الصأيوني. القاهرأ، م براق 
(اب مرن المقسرف 7-10و ال الرشق في حرديث لعالمري مرع  نراأ الي يررأ القطرير  مسراء اليروذ األحرد  

أن يشن هيوذ كاذل على حرك  حماس في الو   الذة يشرئد فيره ال ردوان الصرأيوني الأميري علرى 
 ويرئكل أكبر الميا ر ضد المدنيين ال  ل وضد البيو  اآلمن ب. ش بنا الفلسطيني
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وحول الل ط الدائر حول  ضري  دعروأ القراهرأ لوفرد حمراس مرن عدمره أوضرح الرشرق أن الحركر  ئلقر  
دعررروأ مرررن األمرررين ال ررراذ ليام ررر  الررردول ال ربيررر  نبيرررل ال ربررري الرررذة أبلرررغ الحركررر  أن هرررذه الررردعوأ مرررن 

 لمبادرأ المصري ، مشدداق على أن حركئه ال ئكذل على أحد، وفق  وله.مسقولين في القاهرأ لبحث ا
، أن عرر   الرشررق للي يرررأ  ررال لن حركرر  حمرراس ئلقرر  بالف ررل 70/3/7051الجزيــرة نــت، وأضرراف  

دعروأ عبرر األمرين ليام ر  الردول ال ربير  نبيرل ال ربري مرن أيرل  يرارأ القراهرأ، وأكرد أن نفري الخاريير  
 ربي  ي بر عن حال  االرئباك الئي ي يشأا المو ف ال ربي الرسمي.المصري  واليام   ال 

وأوضرررح الرشرررق للي يررررأ أن الحركررر  لرررذ ئررررفض  يرررارأ القررراهرأ، ولكنأرررا أكرررد  أنأرررا لرررن ئنرررا   المبرررادرأ 
 المصري  ألنأا سبق لأا أن رفضئأا ألنأا ال ئسئييل لمطالل الش ل الفلسطيني.

ومرر  الفلسررطيني  فرري اررل هررذه الاررروف، واعئبررر أنرره مررن وعبررر عررن أسررفه للررئأيذ علررى حمرراس والمقا
الخطت الدخول في بمأائرا ب خالل هذه الفئرأ، وطالل بالئخلي عن المبادرأ المصري  ب د رفضأا مرن 

  بل كاف  الفصائل الفلسطيني  واالنئقال للى بحث مطالل الش ل الفلسطيني.
النرراطق باسررذ حركرر  حمرراس مررن  طررر حسرراذ برردران ، أن 70/3/7051رأي اليــوم، لنــدن، ويرراء فرري 

أعلررن أن خالررد مشرر ل رئرريس المكئررل السياسرري لحمرراس ئلقررى دعرروا  عبررر وسررطاء ولرريس مررن القرراهرأ 
 بشكل مباشر ل يارئأا.

لن الررردعوأ ئمررر  مرررن  برررل األمرررين ال ررراذ لليام ررر  ال ربيررر  ” رأة اليررروذ“و الررر  مصرررادر فررري حمررراس لرررر 
لرذهال بوفرد كبيرر يرأسره مشر ل للقراهرأ للقراء المسرقولين ولن ئمانع حماس من ا الدكئور نبيل ال ربي.

 هناك لو ويأ  لأذ الدعوأ بشكل رسمي.
ونقرررل عرررن بررردران القرررول ان هنررراك يأرررا  دوليررر  عررردأ ئسررر ى إلييررراد ائفررراق لو رررف لطرررالق النرررار، وأن 

ق المقاوم   دم  مطالبأا لكل من ئركيا و طر وعمد  بدورهما ئشرعان بائصاال  لبلرورأ مبرادرأ ئحقر
 هذا ال رض.

و د رفض  الفصائل الفلسطيني  مبادرأ مصرر الئري ئردعو لو رف لطرالق النرار وثرذ الئفراوض، وئطلرل 
 حماس لن يئذ رفع الحصار وئحقيق مطالل المقاوم   بل الئأدئ .

 وحسل ما نشر عن مطالل حماس فقد ئضمن  عدأ مطالل وهيا
، بمررا فرري ذلررك فررئح الم ررابر وئشرر يل فررك الحصررار البرررة والبحرررة عررن  طرراس زرر أ بشرركل كامررل -2 

دخال يميع السلع والكأرباء والو رود ومرواد البنراء وكرل احئيايرا  شر بنا، وفرك الحصرار  ميناء ز أ، واا
مرررريال بحريررررا، وحريرررر  الحركرررر  فرررري  21اال ئصررررادة والمررررالي، وضررررمان حريرررر  الصرررريد والمالحرررر  حئررررى 

 المناطق الحدودي  لقطاس ز أ، وعدذ ويود منطق  عا ل .
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لل ررراء يميرررع اإليرررراءا  وال قوبرررا  اليماعيررر  بحرررق شررر بنا فررري الضرررف  ال ربيررر  الئررري ئمررر  ب رررد  -1
 موعرررد اخئفررراء المسرررئوطنين الثالثررر ( بمرررا فيأرررا اإلفرررراو عرررن يميرررع الم ئقلرررين وخاصررر   21/0/1024

( ورئررررريس وأعضررررراء الميلرررررس الئشرررررري ي الفلسرررررطيني، وفرررررئح 1022محرررررررة صرررررفق  وفررررراء األحررررررار  
عادأ  الممئلكا  الخاص  وال ام  الئي ئم  مصادرئأا. المقسسا  واا

و ررف سياسرر  االعئقررال اإلدارة المئكرررر، ورفررع ال قوبررا  عررن األسرررأ الفلسررطينيين فرري السرريون  -5
 اإلسرائيلي .

 ئسأيل ئنفيذ برنامج لعادأ لعمار ما دمره ال دوان المئكرر على  طاس ز أ. -4
 المطالل.ضرورأ وضع يداول  مني  لئنفيذ بنود هذه  -3
 

 الحية بعد قتل االحتالل لنجله أسامة وعائلته: لسنا هواة دم ولن نموت بالحصار .02
أكررد عضررو المكئررل السياسرري لحركرر  بحمرراسب، خليررل الحيرر ، فيررر اليرروذ االثنررين، لن لم رران االحررئالل 

لرابرع اإلسرائيلي في  ئل المدنيين من األطفرال والنسراء فري ال ردوان المئواصرل علرى  طراس زر أ لليروذ ا
 عشر على الئوالي، لن يف  في عضد الفلسطينيين ومقاومئأذ في الصمود لئحقيق االنئصار.

عامررا(  10عامررا( و ويئرره هالرر  أبررو هررين   50ون ررى الحيرر  فرري رسررال  صرروئي ، نيلرره البكررر أسررام   
 سررنوا (، الرذين  ضرروا ضرمن ميرر رأ الشررياعي 0أعرواذ( وأمامرره   3أعرواذ( وحمرر أ   2وأبنرائأذ خليررل  

 فير اليوذ.
وأضافا باسئيقا ش بنا على يريم  يديدأ لل دوان اإلسرائيلي المئواصل على ش بنا في يريم  بكرل 
الم ايير البشري  واألرضي  ا ئرفأا االحئالل أماذ مشأد ومررأأ ال رالذ الحرر وال ربري واإلسرالمي وأمراذ 

 القاصي والدانيب.
االنئصرررار، يريمررر  يسرررئأدف فيأرررا المررردنيون وئرررابع الحيررر ا بمرررا يررررأ فررري حررري الشرررياعي  الصرررمود و 

وئقصررف البيررو  اآلمنرر  علررى رقوس أهلأررا وئبرراد عررائال  بتكملأررا وئضرررل البيررو  عشرروائيا بقررذائف 
 الدبابا  والطائرا  اإلسرائيلي ب.

وشدد على أن ش بنا الفلسطيني بيخوض م رك  بطولي  وم رك  الشرف وال  أب،  رائالا بال ئيتسروا وال 
  نوط وال يتس لأذا الش ل ال ايذب. ئقنطوا، فال

وويرره القيررادة فرري حمرراس رسررال  للررى كررل المررراهنين علررى أن شرروك  بحمرراسب سئنكسررر وسرريف القسرراذ 
 سيسقط، بلن انئااركذ سيبوء بالفشل وسئحصدون الندذ والخيب ب.
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أدف وكران القيررادة فري حمرراس  رد فقررد نيلره بحمرر أب فري  صررف مرن الطررائرا  الحربير  اإلسرررائيلي  اسررئ
 .1002مو  ا لكئائل ع  الدين القساذ اليناح المسلح لحرك  بحماسب في عاذ 

سررالمي للمقاومرر  الفلسررطيني  الشررريف  بالئرري مررا دنسرر  عال رر  ومررا  ودعررا الحيرر  للررى احئضرران عربرري واا
 أساء  ألحد فقضي  حماس الوحيدأ هي  ضي  فلسطين والقدسب.

ائنررا وأحفادنررا ودمنررا زررالي علينررا لكررن كرامئنررا و دسررنا و ررالا بلسررنا هررواأ مررو  أو دذ فمررن يقئررل هررو أبن
أزلى، وهذه م رك  فاصل  سئكون نصر لنا، فلئشاركوا في هرذا الفخرار وال ئشراركوا فري عرار يفكرر بره 

 أحدا من هناك وهناكب.
 75/3/7051فلسطين أون الين، 

 
 الدولية لشعبنامركزية فتح تواصل اجتماعاتها الطارئة برام هللا: نطالب بتوفير الحماية  .03

راذ هللاا واصل  اللين  المرك ي  لحرك  فرئح ايئماعائأرا الطارئر  فري ارل اسرئمرار ال ردوان االحئاللري 
على ز أ ورأ  في ال دوان اسئمرارا لل ردوان علرى شر بنا الرذة بردأ فري الضرف  وراح ضرحيئه عردد مرن 

ل ال ررردوان للرررى زررر أ ليرررذهل الشرررأداء وفررري مقررردمئأذ الشرررأيد محمرررد أبرررو خضرررير واعئقرررال المئرررا  وانئقررر
شأيد م امأذ من المدنيين بما في ذلك عائال  بتكملأا وآالف اليرحرى مرع  400ضحيئه أكثر من 

مررا رافررق ذلررك مررن دمررار شررامل للبيررو  والمنشررن  وئشررريد اآلالف مررن بيرروئأذ فرري مخئلررف أنحرراء زرر أ 
 الصامدأ في موايأ  ال دوان وال صي  على االسئسالذ.

لمرك يررر  الصرررم  الررردولي وال طررراء الممنررروح إلسررررائيل لمواصرررل  عررردوانأا حيرررث اخفرررق وأدانررر  اللينررر  ا
ميلس األمن في و ف ال دوان على ش بنا مرا  عدأ. وحي  الحرك  الدولي  المئضامن  مع فلسرطين 

 واآلالف الذين خريوا في شوارس ال واصذ ال المي  ضد ال دوان. 
لقرر  فرري مسلسررل عرردوان لسرررائيل المخطررط لرره ئيرراه زرر أ ورأ  اللينرر  المرك يرر  أن ميرر رأ الشررياعي  ح

خاص  وبقي  األراضري الفلسرطيني  عامر  مرن ايرل كسرر لرادئنرا والنيرل مرن مشرروعنا الروطني وضررل 
 المصالح .

وطالبررر  اللينررر  المرك يررر  كررروادر الحركررر  وبمخئلرررف مسرررئويائأذ الئنايميررر  بالمشرررارك  فررري الف اليرررا  
داعمررر  لصرررمود شررر بنا مرررن أيرررل لنأررراء االحرررئالل و يررراذ دولررر  فلسرررطين النضرررالي  المنرررددأ بال ررردوان وال

الديمقراطيررر  وال رررامرأ وذا  الررردور الريرررادة فررري المنطقرررر  بقيرررادأ منامررر  الئحريرررر الفلسرررطيني  الممثررررل 
 الشرعي والوحيد لش بنا وعمادها حركئنا الرائدأ.
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ا  ل ليميرر  وب رردوان لسرررائيلي وأكررد  اللينرر  المرك يرر  رفضررأا ألن يصرربح الرردذ الفلسررطيني أداأ ألينررد
 وطالب  بو ف فورة لل دوان ورفع الحصار.

ودع  العئبار أياذ ال دوان اإلسرائيلي على ز أ أياذ زضل شر بي مئواصرل فري كافر  أنحراء الروطن 
 وئشكيل ليان دفاس ذائي للئصدة ليرائذ االحئالل ومسئوطنيه.

لسرائيل علرى يرائمأرا واإلسرراس بئو يرع ميثراق  كما طالب  بئوفير الحماي  للش ل الفلسطيني ومحاكم 
 روما المئ لق بمحكم  الينايا  الدولي .

ودعر  لوحردأ الصررف الفلسرطيني فرري موايأر  ال رردوان، وعقرد ايئمرراس لطرار منامرر  الئحريرر لموايأرر  
 المخاطر الئي ئأدد  ضيئنا ومسئقبل ش بنا. 

رفقر  والمئ لقر  بالم رابر واألسررأ والقررارا  الدولير  كما طالب  بإل اذ لسرائيل بئنفيرذ كافر  االئفا را  الم
 ذا  ال ال   بفلسطين.

وطالب  اللين  المرك ي  مناما  حقروق اإلنسران برفرع صروئأا عاليرا وئوثيرق يررائذ االحرئالل وال مرل 
 على مقاط   كل أشكاله وامئدادائه من اسئيطان وزيره وما ئمثله لسرائيل من دول  عنصري .

 والدول ال ربي  واإلسالمي  والصديق  مساعدأ أهلنا في ز أ لرفع الم اناأ عنأذ. وناشد  الش ول
 75/3/7051الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 أبو زهري: المقاومة لن تركع ومطالبنا إنسانية .04

أكررد المئحرردث باسررذ حركرر  حمرراس سررامي أبررو  هرررة أن االحررئالل اإلسرررائيلي يحرراول ئركيررع المقاومرر  
 ن الخسائر الئي مني بأا ييشه باسئأداف المدنيين و ئل النساء واألطفال.وصرف األناار ع

أن الميرررا ر الئررري يرئكبأرررا االحرررئالل  -فررري ائصرررال مرررع الي يررررأ صرررباح اليررروذ-وأضررراف أبرررو  هررررة 
صراره علرى ائبراس سياسر  األرض المحرو ر  يراء  ب رد القردرا  الكبيررأ الئري كشرف  عنأرا المقاومر   واا

 عن ش بأا بكل ما ئملك. الئي ئصر على الدفاس
ووصررف ميرر رأ الشررياعي  ضرررد المرردنيين بتنأررا يريمرر  حررررل، مقكرردا أن لرادأ الشرر ل والمقاومرر  لرررن 

 ئنكسر وسئسئمر في ئكبيد االحئالل خسائر كبيرأ ولن ئسمح بتن ئطت  دمه أرض ز أ.
ئبنريأذ لأرا، وشردد أبرو  هررة علرى أن مرواطني زر أ ال يفئررون ييرددون احئضرانأذ للمقاومر  ويقكردون 

 وأعلن أن أهالي الشأداء يطالبونأا بصد ال دوان وموايأ   وا  االحئالل.
وذكرر أن  يررادا  حمرراس وأعضراءها فرري مقدمرر  مرن يقرردمون الئضررحيا ، وآخررهذ نيررل القيررادة خليررل 

 الحي  وأفراد من أسرئه.
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سريط  فري المقراذ و ال أبو  هرة لن مطالل حماس للئأدئ  ليس  ئ يي ي ، بل هي مطالرل لنسراني  ب
طرررالق سرررراح األسررررأ الرررذين ئرررذ ئحريررررهذ بنررراء علرررى  األول، وبينأرررا رفرررع الحصرررار وو رررف ال ررردوان واا

 ائفا يا  سابق .
وأوضررح أن حمررراس مسررئ دأ للموافقررر  علررى أة وسررراط  ئسررئييل لئلرررك الشررروط اإلنسررراني ، مقكررردا أن 

لقئررل والئيويررع ب رررض ئركيررع ال ررالذ كلرره اررل يئفرررو علررى زرر أ المحاصرررأ وهرري ئ رراني مررن ال رردوان وا
 المقاوم . 

 70/3/7051الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 الفصائل الفلسطينية تستنكر مجزرة حي الشجاعية: سنستمر في تكبيد االحتالل خسائر كبيرة .05
فئحي صب احا وصف  حرك  حماس أن محر   الشياعي  والئفاح بتنأا بيريم  حررلب، مشرددأ  -ز أ 

الشرر ل الفلسررطينيب. و ررال النرراطق باسررمأا سررامي أبررو  هرررة فرري ئصررريح  علررى أنأررا بلررن ئكسررر لرادأ
مقئضررل لن بالمقاومرر  سئسررئمر فرري ئكبيررد االحررئالل خسررائر كبيرررأ، ولررن ئسررمح لقوائرره بررتن ئطررت  دمرره 
أرض زررر أب. وأضررراف لن بعررردداق كبيرررراق يرررداق مرررن الشرررأداء ارئقرررى علرررى مسرررمع الميئمرررع الررردولي ومررررآه، 

شرررله أمررراذ المقاومررر  مرررن خرررالل اسرررئأداف المررردنيين، عبرررر ئنفيرررذه سياسررر  فررراالحئالل يحررراول ئ رررويض ف
 األرض المحرو   في الميدانب.

و ال  حرك  باليأاد اإلسرالميب فري بيران لن يريمر  الشرياعي  والئفراح بكشرف  عرن مسرئوأ الوحشري  
ويأئأرا  والحقد الذة يئملك  ادأ ال دو، وهذ يحاولون حفا مراء ويروهأذ ب رد الضرربا  الموي ر  الئري

المقاوم  لييشأذ الم ئردةب. وأكرد  أن بهرذه المرذابح لرن ئردفع شر بنا لالسئسرالذ، وسئواصرل المقاومر  
 اسئبسالأا في ميدان الم رك ب.

وأكد  باليبأ  الش بي  لئحرير فلسطينب أن بيرائذ االحئالل لن ئمر من دون عقال، وسيبقى خيارنا 
الكيران اإلسررائيلي ضرد شر بنا ومقدرائره، ولرن ئو لري سروأ  مقاوم  حرل اإلبادأ الصأيوني  الئري يشرنأا

 راي  الصمود والموايأ  والمقاوم ب.
ودع  بالشر بي ب وباليبأر  الديمو راطير  لئحريرر فلسرطينب فري بيرانين منفصرلين  يرادأ منامر  الئحريرر 

ائرره الفاشرري  والسررلط  للررى باالنضررماذ للررى محكمرر  الينايررا  الدوليرر ، ومالحقرر   ررادأ دولرر  االحررئالل و و 
علررى يرررائمأذ فرري حررق الشرر ل الفلسررطيني، واإلسررراس فرري ئوحيررد المو ررف الفلسررطيني فرري الئ امررل مررع 

 ال دوان سياسياق وميدانياقب.
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ودان  بالديمو راطي  ما وصفئه بالمي رأ البش  ... ويريم  حرل كبرأ ئئياو  كل الخطوط الحمرب. 
ا البررررة باسرررئأداف مباشرررر للمررردنيين فررري القئرررل وأشرررار  للرررى أن  ررروا  االحرررئالل بئصررر د مرررن عررردوانأ

 والئأييرب.
ب و ررررذائف هرررراون علررررى 73ب وبزرررررادب وبأذ 207وأعلنرررر  بكئائررررل القسرررراذب لطررررالق عشرررررا  صررررواريخ ب

 مسئوطنا ، وعلى مدين  ئل أبيل أيضاق.
من يانبأا، أعلن  بسرايا القدسب مواصل   صف أهداف لسرائيلي  برشرقا  صراروخي  مرن نروس بزررادب 

ب وبآر بررري يرررىب، واسررئمرار الئصررردة لمحررراوال  الئوزررل الصرررأيوني  علرررى حررردود 207ب وب70ببررراق و
القطرراس فرري لطررار م ركرر  بالبنيرران المرصرروصب، و ررنص ينررود. و الرر  فرري بيرران لن بوحرردأ الم رراوير 
الئاب رر  لأررا خاضرر  وال ئرر ال ئخرروض اشررئباكا  عنيفرر  مررع  رروا  صررأيوني  خاصرر  فرري منطقرر  ال نرر  

نسب ينررول القطرراس، وأنرره ئررذ ب ررنص ينرردة صررأيوني شرررق حرري الشررياعي ، وأصررابئه شرررق خرران يررو 
 لصاب  مباشرأب.

كمررررا أعلنرررر  بكئائررررل الشررررأيد أبررررو علرررري مصررررطفىب، الررررذراس ال سرررركري  لررررربالش بي ب، وبكئائررررل المقاومرررر  
يررران الوطنيررر ب، الرررذراس ال سررركري  لرررربالديمو راطي ب، وألويررر  الناصرررر صرررالح الررردين، الرررذراس ال سررركري  لل

طرررالق صرررواريخ و رررذائف علرررى بلرررردا   المقاومررر  الشررر بي ، ئصررردة للقررروا  المئوزلررر  و رررنص ينرررود واا
 لسرائيلي .

 75/3/7051الحياة، لندن، 
 

 فتح تعليقا عل مجزرة الشجاعية: ندعو "جميع األطراف" إلى تحييد الدم الفلسطيني   .06
كبأرا يري  االحرئالل اإلسررائيلي بحرق راذ هللا  فلسطين(ا أدان  حرك  فئح المرذابح والميرا ر الئري يرئ

المررواطنين فرري  طرراس زرر أ، والئرري كرران أخرهررا المذبحرر  البشرر   والمئواصررل  فرري حرري الشررياعي  شرررق 
 مدين  ز أ فير اليوذ األحد.

( لن مرا يشرأده 7|10و ال احمد عساف المئحدث باسرذ بفرئحب فري بيران لره ئلقئره ب ردس بررسب األحرد  
ي  الكلم  من م نى ئئمثل بمئا  الشأداء وآالف اليرحى وعشرا  أالف القطاس بهو نكب  بكل ما ئ ن

المأيررررين وهررردذ وئررردمير عشررررا  اآلالف مرررن منرررا ل المرررواطنين، مسرررئنكراق صرررم  ال رررالذ علرررى يررررائذ 
 الحرل اإلسرائيلي  دون أن يحرك ساكناق.

ي علرى شر بنا ودعا عساف للى بمو ف عربي ودولي عايل من أيل و ف ال دوان اإلسررائيلي الأمير
لى و ف المذابح الئي يرئكبأا يي  االحئالل بدذ بارد وبسبق لصرار وئرصدب.  الفلسطيني، واا
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وطالل عسراف بيميرع األطرراف للرى لخرراو الردذ الفلسرطيني والشر ل الفلسرطيني والقضري  الفلسرطيني  
لسررطيني وئضررحيا  مررن الصررراعا  والئياذبررا  اإل ليميرر  والدوليرر ب داعيرراق للررى بعرردذ اسررئخداذ الرردذ الف

الش ل الفلسطيني في ئصفي  حسابا  ل ليمي  ودولي  فالش ل الفلسطيني ليس طرفاق فيأرا وال يريرد أن 
 يكون طرفاق فيأاب.

 70/3/7051قدس برس، 
 

 محمد نزال: تجاهل مصر لقوى المقاومة الفلسطينية سابقة لم تحدث في عصر مبارك .07
س وعضررو المكئررل السياسرري محمررد نرر ال ان ئياهررل عبررد الحميررد  طررلا أكررد القيررادة فرري حركرر  حمررا

مصررر لقرروأ المقاومرر  سررابق  ئاريخيرر  لررذ ئحرردث فرري ئرراريخ ال ال ررا  الفلسررطيني  المصررري  حئررى فرري 
عصر حسني مبارك، مشيرا للى لن المبادرأ المصري  لرذ ئسرمع عنأرا حركر  حمراس سروة مرن وسرائل 

نأررا لررو كانرر  اإلعررالذ وان المبررادرأ ال ئلبرري طموحررا  الشرر ل الفلسررطي ني المحاصررر فرري  طرراس زرر أ واا
 حئى ئلبي الحد األدنى من المطالل كان من الممكن  بولأا دون اسئشارئنا.

وكشررف نرر ال فرري حرروار مررع الشرررق عررن أن المبررادرأ المصررري  ئمرر  صرريازئأا بالئشررارك بررين األيأرر أ 
مصررري  للررى لسرررائيل  بررل األمنيرر  اإلسرررائيلي  والمصررري  مقكرردا أن  يررارأ رئرريس يأررا  االسررئخبارا  ال

 ال دوان بيومين دليل على علذ مصر بالحرل.
وسرد ن ال نصوص المبادرأ الئري ئرذ صريازئأا مرن  برل يميرع الفصرائل المقاومر  و ردموها للرى الردول 

 الوسيط  وأعرل ن ال عن امئنان الش ل الفلسطيني لدور دول   طر اإلنساني في مساندأ الش ل.
  75/3/7051الشرق، الدوحة، 

 
 طائرات العدو تّدمر منزل القيادي بحماس عماد العلمي .08

( منر ل القيرادة البرار  فري حركر  حمراس 7-12ز أا  صف  طائرا  االحرئالل، فيرر اليروذ االثنرين  
 عماد ال لمي في مدين  ز أ، دون أن يئذ اإلعالن عن و وس لصابا .

يخ منر ل ال لمري، والوا رع فري مدينر  وأفاد شرأود عيران برتن الطرائرا  الصرأيوني   صرف  بثالثر  صروار 
 ز أ ما أدأ للى اشئ ال النيران فيه وئدميره بالكامل.

و ال  مصادر أمني  فلسطيني  لن بمن ل ال لمي مخلى ئماما منذ فئرأ ئحسبا السئأدافه مرن الطرائرا  
 الصأيوني ب.
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ف الصررأيوني لمنرر ل وأكررد المئحرردث باسررذ و ارأ الصررح  الفلسررطيني  الطبيررل، أشرررف القرردرأ، أن القصرر
 ال لمي لذ يسفر عن و وس لصابا .

وباسرئأداف منرر ل ال لمرري، ئكررون بلسرررائيلب  ررد اسررئأدف ، منررذ يرروذ الثالثرراء الماضرري، منررا ل سررئ  مررن 
كبار  ادأ حرك  بحماسب وهذا أعضاء المكئل السياسي للحرك  محمود ال هار، وخليل الحير ، وعمراد 

ي الميلررس الئشررري ي لسررماعيل األشررقر، ويميلرر  الشررنطي، وو يررر ال لمرري فرري مدينرر  زرر أ، والنائبرران فرر
 الداخلي  بالحكوم  السابق  فئحي حماد في شمالي  طاس ز أ.

 75/3/7051المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 المقاومة تضبط أربعة عمالء في  زة خالل التهدئة .09
فئرأ الئأدئ  اإلنساني  صرباح الميدا علذ مو ع بالميد األمنيب أن أيأ أ أمن المقاوم  ضبط  خالل 

 الخميس أرب   عمالء لالحئالل أثناء يم أذ أهداف يديدأ لل دو.
وبحسل اعئرافا  أولي  ألحد ال مالء فقد كلف بئقيريذ البيرو  الئري  صرف  خرالل الم ركر ، حيرث  ار 

 ال ديد من البيو  المويودأ هناك.
دي  ئاب   للمقاوم  في مكان سكناه، و د فيما اعئرف عميل آخر بتنه كلف بالبحث عن شخصيا   يا

 كلف باإلبال  عن أشخاص من المقاوم  ال ي رفأذ يئحركوا في المنطق  خالل فئرأ الئأدئ  اإلنساني .
 53/3/7051المجد األمني، 

  
 حماس ترد على مصطفى علوش: انتقاداته للمقاومة الفلسطينية باطلة .21

علررى ئصررريحا  ل ضررو المكئررل السياسرري فرري ئيررار رد المكئررل اإلعالمرري لحركرر  حمرراس فرري لبنرران 
 بالمسئقبلب النائل السابق مصطفى علو ، مقكداق أن انئقادائه للمقاوم  الفلسطيني  باطل .

وأشار للى أننا بنسئ رل انئقادا  الئي ويأأا علو  لمقاومر  الشر ل الفلسرطيني وئضرحيائهب، م ئبرراق 
 ومقاومئه حددوا هدفأذ المئمثل بالئحرير وال ودأب.أنأا بانئقادا  باطل  ألن الش ل الفلسطيني 

ولفررر  للرررى أن بمو رررف علرررو  يررراء والشررر ل الفلسرررطيني ومقاومئررره الباسرررل  يسرررطرون أروس البطررروال  
نسرران والكرامرر ب، مقكررداق أنرره بكرران أولررى ب لررو  أن يقررول كلمرر  حررق  والئضررحيا  دفاعرراق عررن األرض واا

هرال ووحشري  االحرئالل، وبمرا انره لرذ يقرف للرى يانرل دفاعراق عرن الشر ل الفلسرطيني الرذة يئصردأ لر 
 الش ل الفلسطيني فكان أولى به أن يصم ب.

 70/3/7051النشرة، لبنان، 



 
 
 

 

 
           75ص                                     7758 العدد:     75/3/7051اإلثنين  التاريخ:

 

 
 ممثل حماس في لبنان يتسلم تبرعات للمقاومة ويدعو لمظاهرات استنكارا لمجازر االحتالل .20

بنران علري بركر  ، مرن صريدا، أن ممثرل حركر  حمراس فري ل75/3/7051المستقبل، بيـروت، ذكرر  
مليرون ليررأ ئرذ  00ئسلذ من لماذ مسيد الروض  في صيدا الشيخ عبد هللا البقرة ئبرعا  مالي   درها 

 يم أا من رواد المسيد دعماق للمقاوم  الفلسطيني  في ز أ.
و ال برك  لثر ئسلمه الئبرعا ا بلنأا م رك  واحدأ، وهنا في صيدا وهنراك فري زر أ شر ل واحرد وأمر  

 م رك  واحدأ فشكراق لكذ يا أهل صيداب.واحدأ و 
وأضافا بنطالل اليام   ال ربي  ومنام  الئ اون اإلسالمي بتن يض طوا من ايل اإلفرراو عرن كرل 
أسرانا البواسل من ايل رفع الحصار الاالذ عن  طاس زر أ. ونقرول مرن هنرا لرن ئكرون ئأدئر  مرع هرذا 

 ررررره عررررررن أهلنرررررا، الحصرررررار البررررررة والبحرررررررة الكيررررران لال بو رررررف ال ررررردوان فرررررروراق وبكسرررررر الحصرررررار ورف
 واال ئصادة. لن نقبل بئأدئ  لال بئحقيق شروط المقاوم  الفلسطيني ب.

، مرن بيررو ، أن علري بركر  دعرا اليمراهير 70/3/7051المركز الفلسـطيني لإلعـالم، ونشر مو ع 
ديداق بيرائذ االحئالل اللبناني  والفلسطيني  للخروو في مسيرا  زاضب  اسئنكاراق لل دوان الصأيوني وئن

 وآخرها مي رأ الشياعي  الفاي   الئي راح ضحيئأا ال شرا  من األطفال والنساء والشيوخ.
و رررال بركررر ا بأمررراذ هرررذا اإليرررراذ الصرررأيوني المرررناذ فإننرررا نطالرررل مقسسرررا  الميئمرررع الررردولي للئحررررك 

حالررر   ررررادأ الكيرررران الصررررأيوني للرررى محكمرررر   الينايررررا  الدوليرررر  ال ايرررل لحمايرررر  الشرررر ل الفلسررررطيني واا
 باعئبارهذ ميرمي حرل ضد اإلنساني ب.

في سياق آخر، أشاد برك  بكئائرل الشرأيد عر  الردين القسراذ الئري نفرذ  عمليرا  عسركري  رائ ر  ضرد 
واعئبرر بركر  أن عمليرا  القسراذ هري  يي  االحرئالل الصرأيوني منرذ بداير  ال ردوان علرى  طراس زر أ.

لقادمرر ، م ركرر  ئحريررر القرردس الشررريف، ميررددا مو ررف حركرر  حمرراس منرراورأ حيرر  اسررئ داداق للم ركرر  ا
وأكرد  الرافض ألة ئأدئ  مياني  مع االحئالل ال ئشمل رفع الحصار البررة والبحررة عرن  طراس زر أ.

بركررر  أن أمررراذ الميررررذ نئنيررراهو خيرررار واحرررد فقرررط إلنقررراذ ييشررره مرررن المصررريدأ وهرررو الرضررروخ لشرررروط 
ال فإن مفاين  المقاو   م  ال سكري  ئنئاره يومياق براق وبحراق ويواق.المقاوم ، واا

 
 بن يشاي: ما حصل الليلة في  زة إنجاز كبير لحماس .22

وصررف المحلررل ال سرركرة فرري صررحيف  بيرردي و  أحرونررو ب ال بريرر  رون بررن يشرراة اشررئباكا  الليلرر  
الماضرري  علررى حرردود  طرراس زرر أ بتنأررا لنيررا  كبيررر لحركرر  حمرراس دون اإلفصرراح عررن مرردأ الخسررائر 
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ينردة مرن منئصرف الليلر  الماضري   200لئي ئكبدها اليي  في األرواح، عدا عن لصاب  أكثر من ا
 وحئى اآلن.

ومع ذلك، فقد طالل بن يشاة الميئمع اإلسرائيلي بالئحمل وعدذ االنكسار أماذ هذه الضربا  وعردذ 
 عالذ.خدم  حرك  حماس في أهدافأا عبر بث مشاهد الف س والخوف والبكاء على وسائل اإل

و ررال بلن محرراوال  الضرر ط علررى الحكومرر  لو ررف ال مليرر  ال سرركري  عبررر الضرر ط اإلعالمرري سرريل ل 
لصررررالح حمرررراس واليأرررراد اإلسررررالمي، وسرررريقوة عنررررادهذ فرررري المفاوضررررا  مررررا سيئسرررربل بإطالرررر  أمررررد 

 المفاوضا  و يادأ عدد الضحايا بين اليانبينب.
أرر  ب ررد عرراذ للررى عررامين، داعيرراق الميئمررع وشرردد علررى أن ثمررن هررذا الضرر ط سرريكون عررودأ هررذه المواي

اإلسرائيلي للى الض ط على اليررح ومواصرل  ال ملير  ال سركري  فري القطراس حئرى ئحقيرق الأردوء ب يرد 
 األمد.

وطالرررل برررالئو ف عرررن لثرررارأ الشرررائ ا  عبرررر وسرررائل الئواصرررل االيئمررراعي، بألن ذلرررك يمرررس برررالروح 
القطرراس، كمررا أنرره يمررس بقرردرأ الئحمررل لرردأ اليبأرر  الم نويرر  ل ررائال  الينررود المئوايرردين علررى أرض 

 الداخلي  اإلسرائيلي ب.
وئحدث بن يشاة عن الخسائر المرئبط  في كل حرل وعن صور القئلى واليرحى، وأن صورأ كأرذه 

 ئ طينا ش وراق بالأ يم  حئى مع ئحقيق القوأ في الميدان ألهدافأا.
اشررئباكا  الليلرر  وأنأررا أو  رر  خسررائر فادحرر   وفرري السررياق، ئحرردث ضررابط لسرررائيلي كبيررر عررن ضررراوأ

دون الرردخول فرري الئفاصرريل ناررراق لحاررر الر ابرر  اإلسرررائيلي  نشررر ئفاصرريل عررن هررذه االشررئباكا  حئررى 
 اآلن.

 70/3/7051"، 75موقع "عربي 
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فرري ينررول لبنرران يكرررر نفسرره. هررذا مررا خلصرر  لليرره القنرراأ ال اشرررأ  1000د مررارون الررراس عرراذ مشررأ

ينردياق مرن لرواء زروالني، فري اشرئباكا   25ال بري ، ب د لعالن الناطق باسذ اليي  اإلسررائيلي مقئرل 
لرى مئفر   خاضأا اللواء مرع الفصرائل الفلسرطيني ، فري حري الشرياعي  فري زر أ. انضرذ القئلرى اليردد ل

 .22خمس  آخرين،  ئلوا  بل ساعا  في اشئباكا  سابق  على حدود القطاس، ليرئفع ال دد للى 
بكارثررر  زررروالنيب، كمرررا سرررماها اإلعرررالذ ال بررررة، زي رررر  المشرررأد الميرررداني فررري اليررروذ الثالرررث علرررى بررردء 

اسي  في ئل أبيل ال ملي  ال سكري  البري ، وبدالق من أن يقمن ال سكر راف   ميداني  ئمكن القيادأ السي



 
 
 

 

 
           77ص                                     7758 العدد:     75/3/7051اإلثنين  التاريخ:

 

من فرض لمالءائأا وشروطأا، بدا المسقولون اإلسرائيليون في مو ف الدفاس عن  رار الئوزل وئبرير 
الخسائر، في حرين وصرف  صرحيف  بهرنرئسب، بعمليرا  الشرياعي ب بتنأرا  رد ئرسرذ ويره الم ركر  برين 

 لسرائيل وبحماسب.
، بين يندة وضرابط، لرذ يسرقطوا 25القئلى الر وفي الئفاصيل، أشار  وسائل اإلعالذ ال بري  للى أن 

دف رر  واحرردأ وفرري مو ررع واحررد. وبحسررل مصرردر عسرركرة لسرررائيلي، صرردر  األوامررر فرري اليرروذ الثالررث 
دخرال  روا  كبيررأ خرالل سراعا  الليرل، لئنفيرذ عمليرا   لل ملي  البري ، بئوسريع ال مرل داخرل القطراس واا

، ومرا لن بردأ  القروا  ئقئررل مرن حري الشرياعي ، فري أب د من المناطق المفئوح  القريبر  مرن السرياو
الواحرردأ مررن فيررر السررب  ر األحررد، حئررى برردأ الفلسررطينيون يف  لررون مررا أعرردوه مسرربقاق، وأطلقرروا صرراروخاق 

مرن بزروالنيب، فتصرابأا لصراب  مباشررأ و ئرل مرن  25مضاداق للدروس بائياه آلير  مدرعر  ئاب ر  للكئيبر  
ينررود، وب رردها ب شرررين د يقرر ، فرري حررادث آخررر مماثررل،  ئررل ثالثرر  بررداخلأا علررى الفررور، وهررذ سررب   

ينرررود، بيرررنأذ ضرررابطان، األول نائرررل  ائرررد كئيبررر ، والثررراني ضرررابط ال مليرررا  فررري لرررواء زررروالني يرررراء 
مررن بزرروالنيب، فيمررا  ئررل ينررديان آخررران مررن  32صراروخ آخررر مضرراد للرردروس أطلررق بائيرراه  رروأ الكئيبرر 

 في اشئباك عن  رل.اللواء نفسه بنيران  نص، وآخر 
وئحرردث  األنبرراء اإلسرررائيلي  أنرره يررراء االشررئباكا  والكمررائن الفلسررطيني ، فرري حرري الشررياعي  ئحديررداق، 

يريحراق مرن الينرود والضرباط نقلروا يمي راق للرى المسئشرفيا ، فيمرا  20، 25سقط لضاف  للى القئلى الرر 
ذ خطيرررأ وفرري وضررع حرررو، ومررن يرحررى مررن بيررنأذ، يررروحأ 20أشررار المراسررلون ال سرركريون للررى أن 

بين اليرحى  ائد لواء زوالني نفسره، الرذة وصرف  حالئره بالمئوسرط ، وكران  رد يررأ نقلره مرن مكران 
لصرررابئه ئحررر  النرررار بواسرررط  آليررر  مدرعررر ،  برررل أن ينقرررل بالمروحيررر  للرررى مسئشرررفى سررروروكا فررري بئرررر 

 السبع.
ة ب د اإلعالن عن بكارثر  زروالنيب، الرى أن بالقناأ ال اشرأب ال بري  أشار  في ئقرير لمراسلأا ال سكر 

اليوذ الثالث لل ملي  البري  كان أص ل أياذ الموايأ  الحالي  مع الفلسطينيين، وهو يذكر بحرل لبنان 
، ئلك الذكرأ اللبناني  السيئ  والم ارك القاسي  الئي شرأدئأا كرل مرن مرارون الرراس 1000الثالث  عاذ 

كن القول لن باليي  اإلسرائيلي ئوزل للى داخرل الئشركيل الردفاعي وبن  يبيل، وبحسل المراسل، يم
لحركرر  حمرراس فرري الشررياعي ، وهررو أصررلل نقرراط  وئأررا فرري زرر أ، وهررذا الئوزررل لررذ يررنيح فرري مبازئرر  
حمرراس ألن خطرروا  لسرررائيل ال سرركري  كانرر  مئو  رر  لررديأا، لذ ياأررر أن حمرراس كانرر  مسررئ دأ للررى 

أن بالفلسرطينيين لرذ يكئفروا بال مليرا  ويبري الرثمن مرن اليري ، برل  أب د حد في هذه المنطق ب، كاشرفاق 
 حاولوا دون نياح خطف يثث الينود الئي كان  في الميدان  بل لنقاذها للى الخطوط الخلفي ب.
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وئساءل  القناأ فري ئقريرهرا عمرا يف لره اليري  فري الشرياعي ، وهرل كران  ررار الردخول للرى هرذا الحري 
رة المصرر ر ، مشرريرأق للررى أن هرذه ال مليرر  بررد  مخئلفرر  ئمامرراق عررن عمليرر  بئفرويض مررن الميلررس الررو ا

الرصاص المسركول، ألن الفلسرطينيين ئيأر وا ييرداق ضرمن ئشركيال  دفاعير  م ردأ ييرداق، مرع لشرباس 
المنطق  والمقائلين بصواريخ بآر بي ييب مئطورأ وم دوي  الرأس، وصوالق للى صواريخ كورني  أكثر 

ذة مكررنأذ مررن يبايرر  ثمررن برراها يررداق مررن اليرري  اإلسرررائيلي. وبحسررل مراسررل القنرراأ ئطرروراق، األمررر الرر
للشقون ال سكري ، فإن اليي  اإلسرائيلي، للى اآلن، ال يقر ل في أف اله وعمليائه، حئى البري  منأرا، 

 بحماسب من نقط  االنكسار المطلوب .
 من هو أبو عبيدة؟

ماس(، صاحل الكوفي  الحمراء. هو شرال فري بداير  ال قرد أبو عبيدأ المئحدث باسذ كئائل القساذ  ح
. 1003الثالث من عمره يرأ ئ يينره مئحردثاق باسرمأا ب رد االنسرحال اإلسررائيلي مرن  طراس زر أ عراذ 

صراحل البنير  ال ريضرر  كران  ائررداق ميردانياق بررار اق فري القسرراذ ومرن أوائررل المطلروبين فرري  روائذ االزئيررال 
الحررئالل أنرره الشررريان الرئيسرري للحرررل النفسرري  الئرري ئفرضررأا بحمرراسب. و ررد اإلسرررائيلي . ويرررأ  ررادأ ا

اشئأر بال بارأ الخئامي  لمقئمرائه الصحافي  بمقول ا  لنه ليأاد نصر أو اسئشأاد(. هو حذيف  سمير 
الكحلو ، الحاصل في السن  الماضي  على رسال  مايسئير في اليام ر  اإلسرالمي  مرن كلير  أصرول 

 نوان باألرض المقدس  بين اليأودي  والنصراني  واإلسالذب.الدين، ئح  ع
طررروال اليرررومين الماضررريين، واصرررل  لسررررائيل اخئرررراق الفضرررائيا  الفلسرررطيني   ومنأرررا باأل صرررىب الئررري 
عرض  فيأا شخصي  المئحدث باسذ القسراذ. ومرع أنره صرار م روفراق لردأ المحيطرين بره، فإنره يصرر  

بالشرررأيد عمررراد عقرررل أحرررد مقسسررري بالقسررراذب، وذلرررك علرررى خرررالف  علرررى لررربس الكوفيررر  الحمرررراء ا ئرررداءق 
 المئحدثين اآلخرين كتبو أحمد  سرايا القدس( وأبو مياهد  ألوي  الناصر( الذين ياأرون بويوهأذ.

، لكن لذ ينقل أحد ب د أن بيئه ئ رض للقصرف فري 1002اسئأدف اليي  بي  أبو عبيدأ في حرل 
ن كان من ل عائل 1024هذه الحرل   ئه األساسي   د  صف.واا
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كفرراح  بررونا ال أحررد فرري لسرررائيل ي رررف عرردد األنفرراق ال سرركري  فرري  طرراس زرر أ، فأرري ئبرردو  -راذ هللا 

مدين  مئكامل  ئح  األرض، ال أحد ي رف أين ئبدأ وال أين ئنئأي، لكن ئدمير هذه األنفراق كران ومرا 
  ال هدفا يض ه م اذ القادأ اإلسرائيليين نصل أعينأذ.
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وحئى اآلن ثالث  حرول علرى  طراس زر أ بأردف ضررل بنير  حمراس  1002وشن  لسرائيل منذ عاذ 
الئحئيرر   األنفرراق(. بينمررا كرران رئرريس الررو راء اإلسرررائيلي بنيررامين نئنيرراهو وو يررر دفاعرره ورئرريس هيئرر  

لأيروذ الحرالي علرى  طراس زر أ برالقولا بنحرن نسرئأدف أنفراق أركانه و ادأ ييشه واضرحين يردا  برل ا
 حماسب، فإن هذا الأدف ال ي ال يبدو ب يد المنال.

يومررا أهرردافا عرردأ فرري زرر أ علررى أمررل أن ئرردمر أنفا ررا  22وشررن  لسرررائيل زررارا  يويرر  ودمررر  خررالل 
اق فري شرن ئحئأا، لكن صواريخ حرك  حماس ال  ئخرو من ئح  األرض، واسرئخدذ مقائلوهرا األنفر

 هيما  صاروخي  على مسئوطنا   ريب .
وئويد في ز أ أنفاق عامر  وأخررأ عسركري ، وئئركر  ال امر  فري مدينر  رفرح ينوبرا ويبلرغ عرددها نحرو 

وئسئخدذ للئيارأ والئأريل وئشرف عليأرا حمراس، وأزلقر  مصرر م امأرا، أمرا ال سركري  فرال  2100
 أحد ي رف عددها على ويه الد  .

، حينأا فويئ الينود اإلسرائيليون عند م بر كرذ أبو 1000س األنفاق أول مرأ عاذ واسئخدم  حما
سررالذ فرري نحررو السرراع  الخامسرر   بررل الفيررر بأيرروذ  رروة بقاذفررا  الأرراون، ودخررول سررب   مررن مقررائلي 

 حماس للى لسرائيل، وئمكنوا من  ئل ينديين وخطفوا آخر، وهو يل اد شاليط.
سررررائيل علرررى حرررد سرررواء نيررروس وخطرررورأ وكانرر  هرررذه ال مليررر  األكثرررر شرررأ رأ ونياحرررا وأثبئررر  لحمررراس واا

 األنفاق.
وعلررى مرردار السررنوا  الالحقرر  نيررح مقررائلو حمرراس فرري الئسررلل للررى لسرررائيل عبررر األنفرراق، وهرررايموا 
و رعوا عبوا  وعادوا للى ز أ، بينما ئقول الحرك  لنأا ئملك وحدأ كوماندو  بري  مدرب  على مسئوأ 

 هذه ال مليا . عال لئنفيذ مثل
مقررررائال مررررن حمرررراس للررررى ميمررررع  25وأاأررررر  لقطررررا  فيررررديو بثأررررا اليرررري  اإلسرررررائيلي كيررررف خرررررو 

سررائيل  مسئوطنا  وعادوا للى ز أ عبر عين النفرق الطويرل. وأاأرر  صرور نشررئأا كئائرل القسراذ واا
بكراميرا   أن األنفاق ال سكري  لحماس ضخم  وكبيرأ وطويل  وعميق  لل اي  ومئشرابك  كرذلك ومر ودأ

 مئقدم .
 وئفاخر حماس باألنفاق الئي ئملكأا ولطالما نشر  فيديو لمقائلين يحفرون أنفا ا يديدأ وكبيرأ.

مليون دوالر في السن  لحفر األنفاق  240وئقدر المقسس  األمني  اإلسرائيلي  أن حماس ئسئثمر نحو 
أذ لئنفيرذ عمليرا  فري اليانرل ئح  األرض سواء ئلك الئي ئسرئ مل لئأريرل السرالح مرن يأر  سريناء 

اإلسرررائيلي. وئ ئقررد أيأرر أ االسررئخبارا  اإلسرررائيلي  أن المسررراف  ال امرر  لألنفرراق ئمئررد للررى كيلرررومئرا  
 عديدأ.
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، اكئشف  لسرائيل عدأ أنفاق امئرد أحردها علرى طرول 1002وخالل حمل  بالرصاص المصبولب سن  
حملر  بعمرود السرحالب، اكئوشرف نفرق آخرر  ، ب رد1025مئر حئى منراطق لسررائيلي . وفري عراذ  500

 أثناء عمليا  الئنقيل كان طوله أكثر من كيلومئر.
أمرررا النفرررق األضرررخذ فاكئشرررف فررري أكئررروبر  ئشررررين األول( الماضررري وكررران بطرررول كيلرررومئرين ونصرررف 

طرن مرن اإلسررمن ، كمرا كران النفررق عريضرا بشرركل  300مئررا، وكانرر  يدرانره مشريدأ مررن  22وعمرق 
 د ومئفيرا  خالل أة موايأ  عسكري  مسئقبلي .يسمح بنقل ينو 

و ال  مصادر عسكري  لن النفق يبدأ من مدين  خان يونس ينول القطراس، وينئأري فري حقرل  راعري 
في كيبوئس ال ين الثالث . وأاأر  صور للنفق الضخذ، أنه كان ميأ ا بسك  حديدي  خفيف  وعربا  

 نقل سري   وفئحا  يانبي .
نفقا بما  25ال أفيخاة أدرعي الناطق بلسان اليي  اإلسرائيلي لن ييشه اكئشف وفي هذه الحرل،  

فئحر  أنفراق أخررأ مرا  54فيأا خمس  أنفاق ئصل للرى األراضري اإلسررائيلي ، باإلضراف  للرى اكئشراف 
  ال   وا  اليي  ئفحصأا.

اق وئررردميرها، وئسرررئخدذ لسررررائيل أفضرررل ال لمررراء لئطررروير ئقنيرررا  مئقدمررر  ئسررراعدها علرررى لييررراد األنفررر
وحسل الئقارير، مر  المرحل  األولى لئطوير مناوم  خاص  الكئشاف األنفاق بنيراح، لكرن حمراس 

 ئرد بتن مقابل كل نفق يكئشف فإنأا ئحفر ألف نفق.
 75/3/7051الشرق األوسط، لندن، 

 
 العدو يعلن مقتل قائد لواء جوالني  سان عليان بكمين القسام .25

 ابرر  ال سرركري  الصررأيوني  اليرروذ اإلثنررين بنشررر نبررت  ئررل  ائررد لررواء يرروالني القرردس المحئلرر ا سررمح  الر 
ال قيد زسان عليان في الم ارك الياري  في  طاس زر أ، حيرث كران ي رالج مرن لصراب  خطيررأ أصريل 

  بأا في الم ارك الياري  في  طاس ز أ.
را( عرين مرقخرا بأكئروبر الماضريب  ائردقا  42يشار للرى أن زسران عليران   للرواء االحرئالل يروالني، عامق

وكان يش ل عليان حئرى  برل فئررأ  صريرأ منصرل  ائرد لرواء بمنشريهب وهرو اللرواء المسرقول عرن منطقر  
 ينين.

 75/3/7051المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 عاما   19إسرائيليا  خالل  57الفلسطينيون اختطفوا  .26
لينرراح المسررلح لحركرر  حمرراس، اليرروذ السرربيل،  األناضررول(ا أعرراد لعررالن كئائررل عرر  الرردين القسرراذ، ا

األحد، عن أسرها ليندة لسرائيلي، شر ي مدين  ز أ، للى األذهان حوادث سابق ، نفذها الفلسطينيون 
 إليبار بلسرائيلب على لطالق سراح األسرأ ال رل لديأا.

مررع وأعلنرر  كئائررل عرر  الرردين القسرراذ، مسرراء اليرروذ األحررد، أسررر ينرردة لسرررائيلي، خررالل الموايأررا  
 اليي  اإلسرائيلي في ز أ.

و ررال بأبوعبيرردأب، المئحرردث باسررذ القسرراذ، فرري كلمرر  مئلفرر أ، لن كئائررل القسرراذ أسررر  الينرردة شرراقول 
آرون خالل الموايأا  في حي الئفراح شرر ي مدينر  زر أ، فيرر األحرد، مشريرا للرى أن ر مره ال سركرة 

 ب.00001003ب
 نفذ  ضد لسرائيليين في األعواذ الماضي .عمليا  خطف  21ورصد  وكال  باألناضولب أبر  

ا نيررح مقرائلون فلسررطينيون مرن باليبأرر  الشر بي  لئحريررر فلسرطينب  مررن 2002يوليرو/ ئمرو   15 -2
فصررائل منامرر  الئحريررر الفلسررطيني (.، بقيررادأ بيوسررف الرضرريعب وبليلررى خالرردب، فرري ئنفيررذ أول عمليرر  

 ررالب اإلسرررائيلي، بينمررا كانرر  مئيأرر  مررن ال اصررم  اخئطرراف لطررائرأ لسرررائيلي  ئاب رر  لشرررك  طيررران بال
اإليطالي  روما للى ئل أبيل، حيث أيبروها على الئويه والأبوط فري الي ائرر، وعلرى مئنأرا أكثرر مرن 

 راكل. 200
أسيراق فلسطينياق من ذوة األحكاذ ال الي ،  57وأطلق  باليبأ ب سراح الركال مقابل لفراو لسرائيل عن 

فري عراذ  -1، وذلرك بوسراط  باللينر  الدولير  للصرليل األحمررب. 2007وا  برل عراذ بينأذ أسرأ اعئقلر
ا اخئطف  ميموعر  مرن باليبأر  الشر بي ب، بقيرادأ بليلرى خالردب طرائرأ لسررائيلي  أخررأ، وحطر  2000

الطرررائرأ فررري بريطانيرررا، لكرررن عمليررر  االخئطررراف فشرررل ، ولقررري أحرررد منفرررذيأا حئفررره، واعئقلررر  السرررلطا  
يلرررى خالررردب، وب ررردها، اخئطفررر  باليبأررر ب طرررائرأ بريطانيررر ، وأيرررر  صرررفق  ئبرررادل أطلرررق البريطانيررر  بل

 بمويبأا سراح بليلى خالدب.
اخئطفرر  حركرر  الئحريررر الرروطني الفلسررطيني بفررئحب، الينرردة اإلسرررائيلي  2000فرري أواخررر عرراذ  -5

ئح يررررر  صررررفق  ئبررررادل أسرررررأ بررررين حركرررر  فرررر2072ينرررراير/ كررررانون الثرررراني  12شررررموئيل فرررراي ، وفرررري 
سررررائيل، بوسررراط  باللينررر  الدوليررر  للصرررليل األحمررررب، أطلرررق بمويبأرررا سرررراح األسرررير بمحمرررود بكرررر  واا

 حيا ةب، مقابل لطالق اليندة فاي .
اخئطفررر  اليبأرر  الشررر بي   القيررادأ ال امرر ( الينررردة اإلسرررائيلي بأبراهررراذ  2072أبريررل/ نيسرران  3 -4

باسررررذ بالنررررورسب بررررين لسرررررائيل ومنامرررر   عمليرررر  ئبررررادل2070مررررارس/ آذار  24عمررررراذب، وأيررررر  فرررري 



 
 
 

 

 
           75ص                                     7758 العدد:     75/3/7051اإلثنين  التاريخ:

 

الئحريررر الفلسررطيني ، أطلقرر  بمويبأررا اليبأرر  ، سررراح الينرردة اإلسرررائيلي، مقابررل لفررراو لسرررائيل عررن 
أسرر   2021سربئمبر/ أيلرول  4يروذ  -3فلسطيني  .  21أسيراق من عدأ فصائل فلسطيني ، بينأذ  70

نرروفمبر/  15نطقر  بحمرردون ينرول لبنرران وفري ينررود لسررائيليين مررن  روا  الناحررل فري م 0حركر  فرئح 
يررر  عمليرر  ئبررادل بررين الحكومرر  اإلسرررائيلي  وبفررئحب، أطلقرر  لسرررائيل بمويبأررا  2025ئشرررين الثرراني 

أسير فلسطيني ولبنراني، لضراف   4700سراح يميع أسرأ بم ئقل أنصارب في الينول اللبناني، وهذ 
مايو/آيررررار  10 -0طررررالق سررررراح الينررررود السررررئ . أسرررريراق مررررن السرررريون اإلسرررررائيلي ، مقابررررل ل 03للررررى 

القيررادأ ال امرر ، والئرري  -ذ أيررر  بلسرررائيلب عمليرر  ئبررادل مررع اليبأرر  الشرر بي  لئحريررر فلسررطين 2023
ينررود كررانوا بقبضرر   5أسرريراق مقابررل  2233سررمي  ب مليرر  اليليررل وأطلقرر  بلسرررائيلب بمويبأررا سررراح 

وهو يأرودة مرن أصرل عرا ري و رد أسرر خرالل م ركر   اليبأ  الش بي  وهذ الر يل أول  حا ة يشاة(
 .2021يونيو/ ح يران  22السلطان ي قول في 

والينديان اآلخرران همرا  يوسرف عر ون ونسريذ شراليذ( أحردهما مرن أصرل هن رارة واآلخرر يأرودة مرن 
. ومرن برين المفررو عرنأذ 2021سبئمبر/ أيلول  4أصل مصرة، و د أسرا في بحمدون بلبنان بئاريخ 

، الشريخ الراحرل 2023سريون اإلسررائيلي  فري صرفق  الئبرادل برين لسررائيل واليبأر  الشر بي  عراذ من ال
 أحمد ياسين مقسس حرك  حماس.

ذ، ئمكررن مياهردون ئرراب ون لحركرر  حمراس مررن اخئطرراف 2022فبرايررر/ شررباط مرن ال رراذ  27فري  -7
الرسرمي ، وئرذ فري و ر   ر يل لسرائيلي يدعى بآفري سرابورئسب، وذلرك ب رد ئيريرده مرن سرالحه وأورا ره

ذ ئمكرن مقراومون ئراب ون لحركر  حمراس 2020مرايو/ أيرار 5 -2الحق ئصفيئه والئخلص من يثئه. 
مرررن اخئطررراف ينررردة يررردعى بليرررالن سررر دونب، حيرررث يررررأ اخئطافررره بكامرررل عئررراده ال سررركرة، لال أن 

 ئه.المخئطفين اضطروا لقئله في و   الحق  نارا لص وب  المساوم  عليه، وئذ لخفاء يث
وب ررد و رر   ليررل علررى ئنفيررذ هررذه ال مليرر ، ئمكنرر  بلسرررائيلب مررن اعئقررال الخليرر  الئرري نفررذ  ال مليرر ، 
وئقرررول حركررر  حمررراس لنررره وبرررالرزذ مرررن اعئقرررال المنفرررذين ومحاولررر  مقايضرررئأذ أثنررراء ويرررودهذ بالسرررين 

ثررور علررى لكشررف مكرران دفررن الينرردة، لال أن المخررابرا  اإلسرررائيلي  وبكررل وسررائلأا لررذ ئررئمكن مررن ال 
ديسررررمبر/ كررررانون األول  25 -0أعررررواذ علررررى نيرررراح ال مليرررر .  7رفررررا  الينرررردة لال ب ررررد مرررررور نحررررو 

ذ، ئمكررن عناصررر مررن كئائررل القسرراذ الينرراح ال سرركرة لحركرر  حمرراس مررن اخئطرراف الينرردة ، 2001
، ولررذ ئسررئيل، لسرررائيل 42نسرريذ طوليرردانو وهررو برئبرر  ر يررل أول مررن داخررل األراضرري المحئلرر  عرراذ 

 لل حماس باإلفراو عن  ادئأا فقام  بقئله.لمطا
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، أسرررررر  فصررررائل مقاومررررر  فلسرررررطيني  الينرررردة اإلسررررررائيلي بيل ررررراد 1000يونيررررو/ ح يرررررران  13 -20
أطلقر  بلسررائيلب سرراح  1022أكئروبر/ ئشررين األول  22سرنوا  مرن أسرره وبئراريخ  3شاليطب، وب د 

شراليط، فري عملير  أسرمئأا حمراس بوفراء  أسيراق فلسطينياق، مقابل لطالق حمراس سرراح الينردة 2017
 1024يونيررو/ح يران الماضرري  21_  22األحرررارب، وأطلقرر  عليأررا ئررل أبيررل اسررذ بلزررالق الرر منب. 

مسئوطنين من مسئوطن  بزو  عئصريونب، شرمالي مدينر  الخليرل، ينروبي الضرف  ال ربير ،  5اخئفى 
 عن رفضأا الئأاما  بلسرائيلب. فيما حمَّل  حرك  حماس المسقولي  عن اخئطافأذ، الئي أعلن 

ولذ ئئبَن أة يأ  فلسطيني  مسقولي  الخطف، ولكن اليي  اإلسرائيلي أعلرن الحقرا عرن ال ثرور علرى 
 يثثأذ  ئلى في مدين  الخليل ينوبي  طاس ز أ.

أعلن أبو عبيدأ المئحدث باسذ كئائل ع  الدين القساذ اليناح المسرلح  1024يوليو/ئمو   10 -21
ماسب في كلم  مئلف أ، عن أن كئائل القساذ أسر  اليندة شراقول آرون خرالل الموايأرا  لحرك  بح

ب. وئرتئي عملير  أسررر 00001003فري حري الئفراح شرر ي مدينر  زر أ، مشرريرا للرى أن ر مره ال سركرة ب
يوما من بدء بلسرائيلب ل ملي  عسكري  واس   في  طاس ز أ،  ئل   24اليندة اإلسرائيلي ب د مرور 

آخرين، وكان يروذ لعرالن الكئائرل عرن أسرر الينردة اإلسررائيلي  5002فلسطينياق وأصاب   450فيأا 
 في حي الشياعي  شر ي مدين  ز أ. 00فلسطينيا  02األكثر دموي  حيث  ئل اليي  اإلسرائيلي 

 75/3/7051السبيل، عّمان، 
 

 دبابات إسرائيلية شرقي خان يونس و زة 50كتائب القسام تفجر  .27
طين(ا أعلن  كئائل القسراذ، الرذراس ال سركرة لحركر  حمراس، أن مقائليأرا فيرروا منرذ صرباح ز أ  فلس

( عشر دبابا  ونا ال  ينرد ومنر ل ئحصرن فيره ينرود االحرئالل شررق مدينر  زر أ 7|10اليوذ األحد  
 وخان يونس ينول  طاس ز أ خالل عملي  الئصدة لقوا  االحئالل هناك.

عسركري  ان مقائليأرا شررق خران يرونس فيرروا سر  دبابرا  مرن نروس وأكد  الكئائل في عردأ بالزرا  
 بمركافاأب شرق خان يونس وذلك ب بوا  ناسف  كبيرأ و ذائف من نوس ا ربي يي.

وأضررراف  انررره ئرررذ ئفييرررر أربرررع دبابرررا  أخررررأ شررررق مدينررر  زررر أ واسرررئأداف منررر ل ئحصرررن فيررره ينرررود 
 ندوذ.االحئالل شرق مدين  ز أ ب بو  ناسف  و ذائف من نوس ئا

وئواصل المقاوم  الفلسطيني  الئصدة لئقدذ  وا  االحئالل في هائين المنطقئرين وئو رع خسرائر كبيررأ 
 لدأ  وا  االحئالل الئي لذ ئئمكن من الئقدذ هناك.
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وكان  بكئائرل أكرد  أن مقائليأرا أيأر وا علرى  روأ لسررائيلي  رايلر  ومحمولر  شررق مدينر  زر أ، وذلرك 
شكل محدود لقوا  االحئالل في ئلرك المنطقر  فري سراع  مئرتخرأ مرن السرب  خالل محاولئأذ الئوزل ب

  ئيال. 24(، مو    فيأذ 7|20 
( ل مليررر  عسرركري  لسررررائيلي  كبيرررأ، وذلرررك بشرررن آالف 7|2ويئ رررض  طررراس زرر أ ومنرررذ فيررر الثالثررراء  

المئرا  مرن فلسرطينيقا وأصريل  570ال ارا  اليوير  والبرير  والبحرير  عليره، حيرث اسئشرأد يرراء ذلرك 
 الفلسطينيين، وئذ ئدمير مئا  المنا ل، وارئكال ميا ر باليمل .

 75/3/7051قدس برس، 
 

 كتائب القسام تقصف مدينتي تل أبيب وبئر السبع بثمانية صواريخ .28
( 7|10ز أ  فلسطين(ا  صف  بكئائل القساذب، الذراس ال سركرة لحركر  حمراس، صرباح اليروذ األحرد  

لسبع بثمانير  صرواريخ. و الر  الكئائرل فري برال  عسركرة أنأرا ئمكنر  صرباح مدينئي ئل أبيل وبئر ا
ب ئيراه مدينر  ئرل أبيرل المحئلر . وأضراف  أنأرا 73اليوذ األحد من لطالق ثالث  صرواريخ مرن نروس باذ 

  ص  كذلك مدين  بئر السبع بخمس  صواريخ من نوس بزرادب.
 السبع ومنطق  هرئسيليا في ئل أبيل. واعئرف  مصادر لسرائيلي  بسقوط صواريخ في مدين  بئر

وأكرررد  الكئائرررل أن هرررذا القصرررف يرررتئي فررري لطرررار الررررد علرررى اليررررائذ اإلسررررائيلي  بحرررق أبنررراء الشررر ل 
 الفلسطيني وال دوان المئواصل على  طاس ز أ.

 70/3/7051قدس برس، 
 

 كتائب القسام تستهدف طائرة بصاروخ موجه وتفجر دبابة من خالل "استشهادي" .29
( مروحيرر  لسرررائيلي  7|10فلسررطين(ا كشررف  كئائررل القسرراذ أنأررا اسررئأدف  صررباح اليرروذ األحررد  زرر أ  

 ينول  طاس ز أ بصاروخ مويه، وأنأا فير  دباب  شرق مدين  ز أ من خالل أحد االسئشأاديين.
و الرر  الكئائررل فرري بررال  عسرركرة أنأررا اسررئأدف  صررباح اليرروذ األحررد مروحيرر  لسرررائيلي  كانرر  ئقرروذ 

لمنررا ل وئسرراند القرروا  المئوزلرر  شرررق خرران يررونس وذلررك باسررئخداذ صرراروخ مررن نرروس بارض بقصررف ا
 يوب، وأيبرئأا على الفرار وم ادرأ األيواء سري ا.

ب شرديدأ االنفيرار و راذ بئفييرر نفسره فري 4وأضاف  أن اسئشأادة يحمل عبوأ ناسف  مرن نروس بشرواا 
الشرررق مررن مدينرر  زرر أ ممررا أدأ للررى ئرردميرها دبابرر  لسرررائيلي  كانرر  ئئوزررل شرررق حرري الشررياعي  للررى 

 بالكامل بحسل البال .
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وأكررد  الكئائررل أن هررذه ال مليررا  يررتئي فرري لطررار الرررد علررى اليرررائذ اإلسرررائيلي  بحررق أبنرراء الشرر ل 
 الفلسطيني وال دوان المئواصل على  طاس ز أ.

الل، وأن ئي لرره يرردفع و ررال الرربال ا بلن كئائررل القسرراذ عاهررد  شرر بأا أال ئصررم  علررى يرررائذ االحررئ
ثمن عدوانه باهااق، ويفكر ألف مررأ  برل اإل رداذ علرى أة عردوان علرى أبنراء شر بنا، وسرالحأا سريبقى 

 ملقماق ومشرعاق حئى لذا ما واصل ال دو حما ائه فلن يلقى منا لال الردود الئي سئوي هب.
كبيرررأ، وذلرررك بشرررن آالف ( ل مليررر  عسرركري  لسررررائيلي  7|2ويئ رررض  طررراس زرر أ ومنرررذ فيررر الثالثررراء  

فلسرطينيقا وأصريل المئرا  مرن  575ال ارا  اليوير  والبرير  والبحرير  عليره، حيرث اسئشرأد يرراء ذلرك 
 الفلسطينيين، وئذ ئدمير مئا  المنا ل، وارئكال ميا ر باليمل .

 70/3/7051قدس برس، 
 

 نتنياهو: العملية العسكرية بغزة ستتوّسع "وفق الظروف" وتحظى بدعم دولي .31
، أن رئيس الو راء اإلسرائيلي بنيامين نئنياهو  الا لن 70/3/7051الجزيرة نت، الدوحة، ذكر  

الحرل على ز أ بسئسئمر للى زاي  ئحقيق أهداف لسرائيلب بئدمير البني  الئحئي  لحرك  المقاوم  
 طويل.اإلسالمي   حماس( وئحييد  درائأا الصاروخي  ولو ئطلل ذلك االسئمرار في الحرل لو   

واعئبر نئنياهو في مقئمر صحفي مشئرك مع و ير الدفاس موشيه ي لون أن لسرائيل لذ ئخئر الدخول 
في الم رك  الحالي ، ولكن وب د أن اضطر  لدخولأا فإنأا سئواصل للى زاي  ئحقيق كاف  األهداف 

 وهي باسئ ادأ األمن إلسرائيل وئدمير البني  الئحئي  لحماسب.
  الحالي  بواس   ومحفوف  المخاطرب، وأكد أن هذه ال ملي  ئئقدذ وسئئوسع حسل واعئرف أن ال ملي

الاروف ويمكن أن ئكون لمدأ طويل، وعبر عن ئ ا يه ل ائال  الينود اإلسرائيليين الذين  ئلوا 
 يوما. 24خالل ال دوان المسئمر على ز أ منذ 

اذ الماضي  ال ديد من األنفاق الئي وأشار نئنياهو للى أن القوا  اإلسرائيلي  كشف  خالل األي
اسئثمر  حماس في بنائأا أمواال طائل  على مدأ عدأ سنوا ، وأكد أن ب ض ئلك األنفاق وصل 
للى األراضي اإلسرائيلي  وكان  م دأ لئنفيذ عمليا  خطف، وئحدث عن نياح ال ارا  اإلسرائيلي  

 في ئدمير منصا  إلطالق الصواريخ.
الدفاس موشيه ي لون لن القوا  اإلسرائيلي  كثف  من هيمائأا على ز أ اليوذ من يانبه،  ال و ير 

من أيل لنقاذ عدد من الينود المصابين، في لشارأ للى القصف المكثف على حي الشياعي  والذة 
صاب  المئا .  أودأ بحياأ عشرا  المدنيين الفلسطينيين واا
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نئنياهو أكد انه يحاى بدعذ عالمي  ، عن ا ف ل، أن70/3/7051رأي اليوم، لندن، وأضاف  
 25فلسطينيا في  457في ال ملي  ال سكري  االسرائيلي  ضد  طاس ز أ الئي  ئل فيأا  بكبير لل اي ب

 يوما.
و ال نئنياهو بنحن نقوذ ب ملي  م قدأ ومكثف  وعميق  داخل  طاس ز أ، وهي ئحاى بدعذ دولي. 

 الئي يقوذ بأا اليي  كبير لل اي ب.وهذا الدعذ من  بل الميئمع الدولي لل ملي  
ل مليئأا ال سكري  ضد  طاس ز أ ب د  بولأا  وبحسل نئنياهو فان اسرائيل كسب  بالشرعي  الدولي ب

لمقئرح هدن  ئقدم  به مصر في الخامس عشر من ئمو /يوليو الماضي والذة رفضئه حرك  
 حماس.

الخاريي  االميركي يون كيرة اللوذ على وئتئي ئصريحا  نئنياهو ب د و    صير من القاء و ير 
 حرك  حماس في اسئمرار الن اس في  طاس ز أ، مقكدا انأا ئرفض يميع اليأود لو ف اطالق النار.

رئيس الحكوم  اإلسرائيلي  شد د على أن أعداد القئلى في  أن، 70/3/7051قدس برس،  ونشر 
اراق على المضي  دماق في مأم  صفوف ينود ييشه ي يد المسئوأ السياسي في ئل أبيل لصر 

بمكافح  اإلرهالب عن طريق هدذ وئدمير األنفاق األرضي  وئوييه ضربا  مئئالي  لحرك  بحماسب 
 وبقي  فصائل المقاوم  الفلسطيني .

 
 نتنياهو: انتقادات أردو ان لـ"إسرائيل" "معادية للسامية" .30

ن نئنياهو يوذ األحد لن مقارن  رئيس حسن عمارا  ال رئيس الو راء اإلسرائيلي بنيامي -القدس 
الو راء الئركي ريل طيل أردوزان الأيوذ اإلسرائيلي في  طاس ز أ بالنا ي  بيحمل نبرأ م ادي  

 للسامي ب.
و ال نئنياهو للصحفيين بسم   ما  اله رئيس و راء ئركيا وهي كلما  بال   الخطورأ ..أبل   

هذه الئصريحا  م ادي  للسامي . ئحمل نبرأ م ادي   و ير الخاريي  األمريكي( يون كيرة بتن 
 للسامي .ب

كان اردوزان ائأذ لسرائيل يوذ السب  بتنأا بفا   هئلر في الأميي ب من خالل هيمائأا على 
االراضي الفلسطيني  لكنه حذر األئراك من صل ياذ زضبأذ على اليأود في الدول  ال ضو بحلف 

 شمال األطلسي.
 70/3/7051باء، وكالة رويترز لألن
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 لبيد: على "إسرائيل" وضع أهداف استراتيجية بعيدة المدى وهي نزع السالح كليا  من قطاع  زة .32
برهوذ يرايسيا  ال و ير المالي  يائير لبيد، رئيس ح ل بيويد مسئقبلب في مقابل   -الناصرأ 

وأضاف  ائال، لن هدف  ئلف يوني  أمس، بلن كل االحئماال  واردأ، بما في ذلك احئالل  طاس ز أب،
ال دوان هو بل ال  الئأديد إلسرائيل النايذ على اطالق القذائف الصاروخي ، ومن األنفاق، ولأذا فإن 

 ال ملي  سئنئأي حينما ي ول الخطر على بلدا  الينولب.
ا و ال لبيد، بلن على لسرائيل أن ئضع لنفسأا أهدافا اسئرائييي  ب يدأ المدأ، وهي ن س السالح كلي

من  طاس ز أ، اضاف  للى منع األنفاقب، وشدد لبيد على أن  رارا  الطا ذ الو ارة المقلص للشقون 
األمني  ئصدر باإليماس المطلق، ويفند بذلك م اعذ ويود خالفا  داخل حكوم  نئنياهو حول 

 االيئياح البرة وشكله وأهدافه.
بال ارا  اإلسرائيلي ،  اعما أن حماس ودعا لبيد للى ائأاذ حرك  حماس بمقئل مواطني  طاس ز أ 

 ئسئخدمأذ دروعا بشري ، حسل  عمه.
 75/3/7051الغد، عّمان، 

 
 ليفني: هذه أيام قاسية ونحن نتكبد خسائر.. ودخلنا إلى هذه المعركة لضرب من يريد ضربنا .33

ك، برهوذ يرايسيا كئب  و يرأ القضاء ئسيبي ليفني، على صفحئأا في شبك  الفيسبو  -الناصرأ 
بهذه أياذ  اسي ، ونحن نئكبد خسائر، ولكن محاور علينا أن ننسى للحا ، أننا دخلنا للى هذه 
الم رك  من أيل ضرل من يريد ضربنا، ضرل مواطني لسرائيل، وكان لحرك  حماس اعئقاد بتن 
باسئطاعئأذ أن يخريوا رابحين سياسيا ويسديا من هذه الم رك ، ونحن نتمل أنه با  من الواضح 

 لأذ أن هذا لن يكون.
 75/3/7051الغد، عّمان، 

 
 شتاينتز: احتمال أن تنتهي الحملة البرية بالسيطرة الكاملة على  زة .34

برهوذ يرايسيا  ال الو ير يوفال شئاينئ  من ح ل الليكود، لن بهناك احئماال ال بتس به  -الناصرأ 
دخل يي  االحئالل أمس األحد،  وا  بتن ئنئأي الحمل  البري  بالسيطرأ الكامل  على ز أب، و د أ

 كبيرأ من وحدأ المشاأ للى  طاس ز أ.
 75/3/7051الغد، عّمان، 
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يقاف إرسال الصواريخ لغزة .35  شتاينتز: على إيران االعتراف بوجود "إسرائيل" وا 
دان وليام ا عبر  لسرائيل عن شكوكأا يوذ السب  ئياه ئمديد أيل المحادثا  النووي   -القدس 
ائيل والقوأ ال المي   ائل  بانأا ال ئرأ ثم  ما يدعو الى الئفاقل الذة عبر عنه ب ض بين اسر 

 الدبلوماسيين ال ربيين بشتن فرص الئوصل الئفاق.
و ال و ير الشقون االسئرائييي  االسرائيلي يوفال شئاينئ  لرويئر  بيئلخص المو ف االسرائيلي في 

 ير من الئوصل الئفاق سيء او ائفاق نا ص.باننا لسنا مئحمسين للئمديد لال ان ذلك خ
و ال شئاينئ  بال نرأ أة ئقدذ ملموس في المو ف االيراني وال أة اسئ داد حقيقي من يانل ليران 
للئنا ل فيما يئ لق بمسائل يوهري  وهي ئخصيل اليورانيوذ ووحدا  الطرد المرك ةب  ائال ان ليران 

 ل ثانوي .بلذ ئقدذ ئنا ال  لال فيما يخئص ببمسائ
وسخر شئاينئ  من مو ف ليران  ائال ب بل الئحدث عن كونأا شريكا بدري  ما في صنع السالذ كان 
خير إليران ان ئ ئرف بويود اسرائيل وأال ئئمنى ئدميرها وان ئمئنع عن ارسال الصواريخ ل  أ وهي 

المروع   ذا  الصواريخ الئي كان  السبل في الأيما  على اسرائيل فضال عن الم اناأ
 للفلسطينيين.ب

 70/3/7051وكالة رويترز لألنباء، 
 

  انتز: المعارك في  زة "صعبة ومعقدة" .36
ا ف لا وصف بيني زانئ  رئيس هيئ  اركان اليي  اإلسرائيلي، الم ارك الئي خاضأا  -القدس 

ان  بم قدأ ينديا لسرائيليا بتنأا ك 25اليي  اإلسرائيلي ضد فلسطينيين في ز أ والئي أد  للى  ئل 
  وص ب ب.

و ال زانئ ، لن الم ارك في ب ض المناطق بم قدأ وص ب  وعلى الرزذ من ذلك فإننا مصممون 
 .”يدي و  احرونو “على ئحقيق أهدافناب، وفق المو ع االلكئروني لصحيف  

وأضاف رئيس األركان اإلسرائيلي بنفأذ أنه في الم ارك فإن الب ض سيقئل، ولكننا ن لذ أن هذه 
 وايفئنا وهذا ما نقوذ بهب.

 70/3/7051رأي اليوم، لندن، 
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 السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة ينفي أسر جندي في  زة .37
ا نفى السفير اإلسرائيلي لدأ األمذ المئحدأ رون بروسور في مقئمر صحفي عقده في 42عرل 

 ال لن ال دوان اإلسرائيلي نيويورك، األنباء الئي ئحدث  عن أسر يندة لسرائيلي في  طاس ز أ، و 
 على القطاس سيسئمر حئى يسود الأدوء في لسرائيل.

 75/3/7051، 15عرب 
 

 يدلين: يخطئ من يعتقد أن دخول قطاع  زة سيكون نزهة .38
برهوذ يرايسيا حذر الرئيس االسبق للمخابرا  ال سكري  اإلسرائيلي  عاموس يدلين، من  -الناصرأ 

و ال، بلن األهداف الئي وض   ل ملي  اليرف الصامد، كان   أن بدخول  طاس ز أ هو ن ه ب،
مئواض   نسبيا، ولأذا يخطئ من ي ئقد ان دخول  طاس ز أ سيكون ن ه ، وال ملي  البري  ليس  
سأل  وسيكون فيأا الكثير من االصابا ، وعلينا أن ن ي ضرورأ الخروو من هذه ال ملي  ب د ئوييه 

 وليس كما يرأ في ال مليئين  الحربين( السابقئينب.ضرب   اسي  يدا لحرك  حماس، 
 75/3/7051الغد، عّمان، 

 
صابة  55إسرائيليا  بينهم  70الجيش اإلسرائيلي يعترف بمقتل  .39  منذ بدء العدوان 807عسكريا  وا 

عسكريا ومدنيان، منذ بدء ال ملي   22لسرائيليا، هذ  10عبد الرقوف أرناقوطا  ئل  -القدس 
م امأذ بيراح  305ي  طاس ز أ في السابع من يوليو/ ئمو  اليارة، فيما أصيل اإلسرائيلي  ف

 طفيف ، بحسل بيانا  منفصل  لليي  اإلسرائيلي.
ينديا في اشئباكا  مسلح  في ز أ،  25وأعلن اليي  اإلسرائيلي، في بيانا  مئئالي ، مقئل 

يموع  فلسطيني  ئسلل  للى وينديين في موايأا ، و بله مقئل ينديين آخرين في اشئباك مع م
ينوبي لسرائيل فضال عن  ئل يندة مع بدء ال ملي  البري  في ز أ يوذ الخميس الماضي. وسبق 
ذلك لعالن الشرط  اإلسرائيلي  عن مقئل مدني لسرائيلي بسقوط  ذيف  هاون على حاي  بي  حانون 

سرائيل، وكذلك لعالنأا عن م قئل بدوة لسرائيلي بسقوط  ليري ( على الحدود بين  طاس ز أ واا
 صاروخ في منطق  مفئوح   رل مدين  ديمون ، ينوبي لسرائيل.

 75/3/7051القدس العربي، لندن، 
 
 



 
 
 

 

 
           79ص                                     7758 العدد:     75/3/7051اإلثنين  التاريخ:

 

 الجيش اإلسرائيلي: خمسة ضباط قتلوا فجر األحد في حي الشجاعية بغزة .41
من  3ئريم  خاص ا  ال اليي  اإلسرائيلي، مساء أمس األحد، أن  -القدس دو  كوذ  -ز أ 

الذين  ئلوا في االشئباكا  الئي دار  مع كئائل القساذ اليناح المسلح لحرك  حماس،  25لينود الر ا
هذ من ضباط لواء يوالني. ووفقا لليي ، فإن  ائد الكئيب  الئي نفذ  ال ملي  في الشياعي  ونائل 

 ضباط آخرين في الأيوذ ذائه. 5 ائد ال مليا  فيأا  ئلوا باإلضاف  للى 
 75/3/7051لقدس، القدس، ا

 
 7009مسأول بوحدة " والني": القتال في  زة أكثر ضراوة من الحرب على لبنان في تموز  .40

القدس المحئل ا  ال مسقول في وحدأ بزوالنيب في اليي  اإلسرائيلي لن القئال الحاصل في  طاس 
مع مو ع . و ال في مقابلٍ  1000ز أ ضاٍر يدقا، وأكثر شراس  ما حصل في حرل لبنان عاذ 

بروئرب اإلسرائيلي أن بال ديد من اإلصابا  في صفوف اليي  و    خالل الساعا  الماضي  بينأا 
عشرا  من الحاال  الحري  يدقاب، مشيراق للى أن الم رك  ئشأد الكثير من لطالق  ذائف الر بآر. 

 بي. ييب ومضادا  الدروس والقنابل اليدوي  الئي أصيل بأا الينود.
 75/3/7051بيروت، المستقبل، 

 
 الجيش اإلسرائيلي: "إسرائيل" توافق على هدنة إنسانية لمدة ساعتين في حي الشجاعية بغزة .42

سأا يادوا  ال مئحدث باسذ اليي  اإلسرائيلي لن لسرائيل وافق  على هدن  لنساني   -القدس 
 ئسئمر ساعئين يوذ األحد في حي الشياعي  بقطاس ز أ الذة  صفئه لسرائيل.

ب  اللين  الدولي  للصليل األحمر و ف لطالق النار من الساع  الواحدأ والنصف اأرا وحئى وطل
بئو ي  يرينئ ( في الشياعي  حيث  ال  2150-2050الثالث  والنصف عصرا بالئو ي  المحلي  

 فلسطينيا على األ ل  ئلوا في القصف اإلسرائيلي. 30مسقولون في  طاس الصح  لن 
 70/3/7051باء، وكالة رويترز لألن

 
 هآرتس: السماح بنشر عدد قتلى االحتالل سيحدث ثورة في "إسرائيل" .43

 واذ(ا كشف الصحفي اإلسرائيلي يوئيل ماركوس عن أن نشر عدد القئلى من ينود يي  االحئالل 
 في  طاس ز أ سيحدث ثورأ حار   في الكيان اإلسرائيلي.
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حيف  هنرئس ال بري  بلن اليي  اإلسرائيلي و ال ماركوس الذة ي ئبر من كبار محررة وكئال ص
يفرض ر اب ، مشددأ علينا حول نشر أعداد القئلى الينود في ز أ، ولو سمح لنا النشر فإن ثورأ 
سئحدث في بلسرائيلب سئحرق األخضر واليابسب. يشار للى أنه بحسل اعئرافا  االحئالل ووفق ما 

ضباط وينود بلسرائيليينب  د  ئلوا وأصيل ال شرا   2 سمح  به الر اب  ال سكري  باإلسرائيلي ب، فإن
في اشئباكا  ضاري  خاضئأا المقاوم  وعلى رأسأا كئائل القساذ ضد ينود االحئالل الذين لذ 

 يئقدموا سوأ عشرا  األمئار. 
 75/3/7051الخليج، الشارقة، 

 
   مغلقةالجيش اإلسرائيلي يعلن مستوطنة "ياد مردخاي" في الجنوب منطقة عسكرية  .44

الناصرأا  ال  مصادر لسرائيلي ، لن يي  االحئالل أعلن عن منطق  مسئوطن  بياد مردخاأب شمال 
المقدة للى بكرذ أبو سالذب  151و 54 طاس ز أ، منطق  عسكري  م لق ، باإلضاف  للى شوارس 

 ومنع الوصول للى هذه المناطق.
 ، ئذ االعئراف الحقاق عن ئسلل المقائلين ويشار للى انه في حال  سابق  لإلعالن عن مناطق م لق

 الفلسطينيين للى المنطق  الئي ئذ اإلعالن عنأا كمنطق  عسكري  م لق .
 70/3/7051قدس برس، 

 
 7580شــهداء و 805شــهيد ا فــي مجــزرة حــي الشــجاعية بغــزة ترفــع حصــيلة العــدوان إلــى  37  .45

 جريحا  
من ز أ، أن الناطق باسذ و ارأ الصح   75/3/7051وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم،  زة،  ال  

د. أشرف القدرأ أفاد أن حصيل  الشأداء يراء ال دوان باإلسرائيليب المئواصل على  طاس ز أ لليوذ 
صاب   307على الئوالي، ارئف   للى   23الر  ( 5253( شأيداق من أطفال ونساء وكبار سن، واا

شأيدقا ارئقوا في مي رأ بحي الشياعي ب شرق  75 مواطنا آخرين بيراح مخئلف . وأضاف القدرأ أن
ز أ م امأذ من األطفال والنساء والمسنين يراء  صف مدف ي مكثف من آليا  االحئالل، فيما ال 

 يريحاق. 400ئ ال عمليا  لخالء الشأداء واليرح  مسئمرأ وبلغ عدد اليرحى نحو 
  الفلسطيني  في  طاس ز أ، يوذ أن و ارأ الصح، 75/3/7051الجزيرة نت، الدوحة، وياء في 

األحد، أن حصيل  شأداء ال ارا  اإلسرائيلي   اليوي  والمدف ي (، ال نيف  على مخئلف أنحاء  طاس 
 شأيدا فلسطينيقا أكثرهذ سقطوا في حي الشياعي  شر ي ز أ. 215ز أ، بل   



 
 
 

 

 
           75ص                                     7758 العدد:     75/3/7051اإلثنين  التاريخ:

 

االحئالل طوا ذ اإلس اف و د وثق  كاميرا الي يرأ مي رأ الشياعي  الئي ئفا م  عندما من    وا  
 من دخول الحي.

وكان مس ف ئحدث عن اسئأداف نيران القوا  اإلسرائيلي  لسيارا  اإلس اف أثناء محاوالئأا ليالء 
الشأداء واليرحى من حي الشياعي . وأضاف أنه لذ يسئطع دخول المناطق المقصوف  نارا 

 .السئأداف ينود االحئالل سيارأ اإلس اف الئي كان يقودها
لنسانيا أكد الصليل األحمر الدولي أن الوضع اإلنساني في ز أ ص ل يدا، و ال  الناطق  
اإلعالمي  باسذ المقسس  لن ئدهور األوضاس األمني  يشكل ئحديا لأيئا  اإلزاث  في س يأا لئقديذ 

 مساعدائأا بالقطاس، في ال ئ ايد عدد المحئايين للى المساعدأ.
 

 أسلحة فتاكة في عدوانه على  زةتقرير: االحتالل يستخدم  .46
وفاا كشف  ئقارير صادرأ عن مقسسا  محلي  ودولي  مخئلف ، أن االحئالل اسئخدذ في  –راذ هللا 

هيومه على  طاس ز أ أسلح  محرم  دوليا، ئشبه ئلك الئي اسئخدمأا في الحرل على لبنان عاذ 
  النايم  عن سلسل  ال ارا  ، وهو ما أكده أطباء في مسئشفيا  القطاس، بتن االصابا1000

 االسرائيلي  ئراوح  ما بين الحروق ال ميق  الئي ئصل الى ال اذ وبئر األطراف.
، ويود دالئل ئشير الى أن «ميديكا»وكشف ئقرير أصدره خبراء ايطاليون يسمون أنفسأذ فريق 

 م روف . االحئالل اسئخدذ أسلح  محرم  دوليا في ز أ، وهذه األسلح  فئاك  ويديدأ وزير
وأاأر الئقرير الذة أعده الفريق االيطالي ويود أعراض يديدأ وزريب  بين اليرحى والشأداء 
الفلسطينيين، وذلك اسئنادا لئقارير نشر  في عدد من الموا ع المئخصص  حول الحرل األخيرأ على 

 ز أ، ومقابال  مع عدد من األطباء ال املين في  طاس ز أ.
ئلك األسلح  ئسبب  في بئر األطراف السفلي  بصورأ وحشي  وزير م روف  وأشار الئقرير الى أن 

وكثيرا ما يطلل األطباء الفلسطينيون مساعدأ الميئمع الدولي لفأذ أسبال هذه اليرح زير المتلوف  
والئي ئحئوة على شاايا ص يرأ وزالبا زير مرئي  لألش   السيني ، اضاف  للحرارأ ال الي  باألطراف 

 السفلي .
75/3/7051الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 منزال  منذ بدء العدوان 7376قذيفة وصاروخ ودمر  9856األورومتوسطي: االحتالل ألقى  .47
أشرف الأورا في لحصائي  مبدئي  للحرل على ز أ  ال المرصد األورومئوسطي لحقوق  -ز أ 

 ذيف  وصاروخا  730رائيلي  أمس األول اإلنسان بلغ عدد القذائف والصواريخ الئي ألقئأا القوا  اإلس
 ذيف  بالمدف ي ، األمر الذة يرفع  500 ذيف  من سالح البحري ، و 120زارأ يوي  و 230منأا 

 ذيف   0320عدد الصواريخ والقذائف الئي ألقاها اليي  اإلسرائيلي منذ بدء هيومه على ز أ للى
  ذيف  مدف ي . 2015ي ،  ذيف  من البحر  2343زارأ يوي ،  5212وصاروخ، منأا 

 150منأا دمر  بالكامل، و 55من ال،  105وذكر  اإلحصائي  أنه في يوذ أمس األول وحده، دمر 
 منأا مدمرأ كليا. 404، 1710ي ئيا، وبذلك ئرئفع حصيل  البيو  المدمرأ منذ بدأ الأيم  للى 

سئ  محطا  مياه وصرف كما اسئأدف  القوا  اإلسرائيلي  منذ بدء الأيوذ على ز أ أكثر من 
 مدرس  لألضرار.200مواطن، وئ رض  أكثر من 000.000صحي ئخدذ ما ي يد عن 

75/3/7051القدس العربي، لندن،   
 

 ألفا   570 إلىاألونروا تحذر من نفاد مخزون األطعمة لديها بعد تضاعف عدد الغزيين المهجرين  .48
وث الاليئين األونروا عن ئضاعف أشرف الأورا أعلن  عدأ يأا  حقو ي  ومن وكال  ز -ز أ 

« األونروا»وأنذر  «. اليرف الصامد»عدد النا حين من ال دوان اإلسرائيلي على  طاس ز أ المسماأ 
 من نفاذ مخ ونأا المخصص لل ائال  الئي فر  من الحرل.

في لحصائي  مبدئي  للحرل على ز أ  ال المرصد األورومئوسطي لحقوق اإلنسان، أنه مع مواصل  
القصف المدف ي اإلسرائيلي للمناطق الحدودي  بشكل عشوائي اضطر اآلالف للن وح، فحئى مساء 

ألف، ب ضأذ شرد نئيي   صف الطيران  253أمس األول وصل عدد المأيرين الى أكثر من 
لبيوئأذ ونسفأا، ون ح نحو نصفأذ للى ال شرا  من مدارس وكال  زوث وئش يل الاليئين 

 «.األونروا»
أن عدد الفلسطينيين النا حين الذين يبحثون عن متوأ أصبح اآلن مساويا « األونروا»وكال  وذكر  

مدرس .  44شخص في  30،000وئياو  ر ذ  1002/1000ألكبر ر ذ ئذ ئسييله في صراس عاذ 
ئش ر بالقلق البالغ من أن الم يد من ال مليا  ال سكري  المكثف  سيرفع »وأكد  في بيان لأا أنأا 

 «.ألر اذ بصورأ أكبر األمر الذة سيلقي عبئا لضافيا على السكان الم رضين للخطر أصالهذه ا
مليون شخص،  1.2 لقأا على الاليئين الذين ئشرف على خدمئأذ البالغ عددهذ « األونروا»وأبد  

 زالبيئأذ ي ئمدون أصال على ال ذاء والمساعدا  األخرأ من المنام .
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ساء واألطفال ي ئمدون علينا لئوفير المليت، والحقيق  أن األونروا ال لن أولئك الريال والن»وئابع 
ننا ن مل على شراء لمدادا   53،000يئوفر لديأا في مخا نأا سوأ مواد لزاث  لحوالي  شخص واا

 «.لضافي  اآلن ولكننا ال ن ال ن اني من نقص حاد في األموال
75/3/7051القدس العربي، لندن،   

 
 حن بين يدي مرحلة فارقة وخطيرة بما يتعلق بالمسجد األقصىالشيخ كمال خطيب: ن .49

نائل رئيس الحرك  االسالمي  في الداخل  رمضان محمود ابو عطاا دعا الشيخ كمال خطيل،
الى ئكثيف شد الرحال الى المسيد األ صى خالل ال شر االواخر من شأر رمضان،  الفلسطيني،

ى الى كل من يسئطيع الوصول الى المسيد اال صى وويه نداءاق خالل ئوايده يوذ أمس في اال ص
 من أهل القدس والداخل والضف  ال ربي  ان ال يئردد بالوصول اليه للصالأ وال بادأ فيه.

و ال الشيخ كمال خطيل بمقابل  مع مقسس  اال صىا نحن بين يدة مرحل  فار   ومأم  يداق 
ميالدة، بالمقارن  الذة سبق،  1024ر،ه 2453وخطيرأ، ول ل ما ييرة في رمضان في هذا ال اذ 

يئبين حيذ الخطر الذة يحيط بالمسيد األ صى المبارك، م لالقا ب لن صالأ اليم   األولى في 
ألف مصل !، في الو   الذة كان   23شأر رمضان لذ يقذ المسيد اال صى فيأا اال   ريبا من 

ألف، وأن صالأ الئراويح  500ألف الى  130اليم   االولى فيه، ي يد عدد الوافدين والمصلين عن 
في المسيد األ صى المبارك، ال يكاد يمئأل اليامع القبلي !. وأكد أن ما يحصل هو من كيد اليأود 

 بالمسيد لئسريع ئأويده وبناء هيكلأذ الم عوذ.
70/3/7051مأسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 د األقصىحافلة إلى المسج 570تسير  مأسسة البيارق .51

رمضان محمود ابو عطاا علم  مقسس  األ صى للو ف والئراث، أن مقسس  البيارق إلحياء 
حافل  من يميع القرأ ومدن الداخل  20ئسير اليوذ اليم   نحو  المسيد األ صى المبارك

الى المسيد األ صى، أزلبأا سيصلي صالأ ال صر والم رل وال شاء  الفلسطيني عبر مسيرأ البيارق
حافل  يوذ أمس، علما انه وبحسل لحصاء أولي  40ئراويح في األ صى، فيما كان  سير  نحو وال

حافل   700فإن ميموس حافال  البيارق الئي سير  الى اال صى منذ بداي  رمضان وصل الى نحو 
 حئى اآلن.

70/3/7051مأسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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 اع  زة يعكس انعدام توازن لدى قوات االحتاللمركز العودة: تصعيد العدوان في قط .50

رأأ مدير مرك  ال ودأ الفلسطيني مايد ال ير أن ئص يد ال دوان اإلسرائيلي ضد الش ل  لندنا 
الفلسطيني في  طاس ز أ ي كس ان داذ ئوا ن لدأ  وا  االحئالل ويكشف ويأأا الحقيقي على 

، وأشار للى أن الش ل الفلسطيني يسير في الطريق يميع المسئويا  السياسي  واإلنساني  والقانوني 
 الصحيح في ائياه اسئ ادأ حقو ه على الرزذ من فداح  الثمن.

وأكد ال ير في ئصريحا  خاص  لر ب دس برسب أن حيذ الئضامن الدولي مع الفلسطينيين ي داد يوما 
الذة يمارسه االحئالل بحق ب د يوذ وأن دول  االحئالل ئخسر يوما ب د يوذ، و الا بطبي   ال دوان 

الش ل الفلسطيني ي كس ان داذ ئوا ن الدول  ال بري ، وهي ئدفع ثمن ذلك خسائر في كل ائياه سواء 
على الص يد الميداني والسياسي والديبلوماسي واإلعالمي، وعلى الرزذ من اليراح واآلالذ في الصف 

 دأ حقو نا.الفلسطيني، لال أننا في الطريق الصحيح في ائياه اسئ ا
70/3/7051قدس برس،   

 
 احتفاالت في  زة والضفة بعد إعالن القسام عن أسر جندي إسرائيلي .52

اليناح ال سكرة لحرك  المقاوم  -وكاال ا أعلن  كئائل ع  الدين القساذ  –عوض الريول 
سرائيلي أنأا أسر  ينديا لسرائيليا اسمه شاقول آرون أثناء ئصديأا لل دوان اإل -اإلسالمي   حماس(

 المسئمر على  طاس ز أ، في و   شأد  فيه ز أ والضف  ال ربي  احئفاال  بأذا اإلعالن.
وعقل لعالن كئائل القساذ أسر اليندة اإلسرائيلي، خرو آالف الفلسطينيين في شوارس ز أ 
لالحئفال، بينما أطلق مسلحون النار في الأواء ابئأايا بأذا اإلعالن، وعال الئكبير من منذن 

  المسايد في مناطق مئفر   من القطاس. 
كما خرو مئا  الفلسطينيين في راذ هللا ويميع مدن الضف  ال ربي  األخرأ والقدس المحئل  ئ بيرا عن 
فرحئأذ بتسر اليندة. وأطلق المحئفلين أل ابا ناري  في الأواء، بينما طافوا بمركبائأذ في شوارس 

 للين للمقاوم  بأذا اإلنيا  الكبير. المدن حاملين األعالذ الفلسطيني  ومأ
75/3/7051الجزيرة نت، الدوحة،   
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 ردا  على مجزرة حي الشجاعية بغزة 15إضراب عام لفلسطينيي  .53
مساء أمس األحد، اإلضرال  42برهوذ يرايسيا أعلن  لين  المئاب   ال ليا لفلسطينيي  -الناصرأ 

ل اء كاف  المااهر اال حئفالي  ب يد الفطر، ردا على مي رأ الشياعي ، الئي ال اذ اليوذ االثنين، واا
 ارئكبئأا  وا  االحئالل اإلرهابي ، وراح ضحيئأا ال شرا .

 د ئناد  اأر أمس إلعالن اإلضرال ال اذ، ردا على  42وكان  عدأ  وأ سياسي  من فلسطينيي 
المي رأ، ودع   مي رأ الشياعي ، وانطلق  أمس و فا  وئااهرا  في عدد من البلدا ، ردا على

لين  المئاب   ال ليا الى مااهرأ  طري  وحدوي  ئيرة ب د اأر اليوذ االثنين في مرك  مدين  
 الناصرأ.

75/3/7051الغد، عمان،   
 

 االحتالل يفتتح قسما  جديدا  لـ "اإلداريين" في سجن "نفحة" بعد ارتفاع عدد المعتقلين .54
 ام  بئفريغ  سذ    أن لدارأ مصلح  سيون االحئالل،راذ هللاا أفاد مرك  بأسرأ فلسطينب للدراسا

بسين بنفح ب الصحراوة من األسرأ الفلسطينيين، ونقلأذ ل دأ سيون أخرأ بأدف ئخصيصه  21
 للم ئقلين اإلداريين، الذين ئذ ئحويلأذ لالعئقال اإلدارة حديثاق.

سذ المذكور، نقلئأذ لدارأ من األسرأ في الق 42وذكر المرك  نقال عن مصادر الحرك  األسيرأ، أن 
السيون للى سين بريمونب الصحراوة، فيَذ و  ع  البقي  على سيني بايشلب وبالنقلب الصحراويين 
ئمأيدا لنقل األسرأ اإلداريين لليه، سواء من األسرأ اليدد أو من اإلداريين الذين خاضوا لضرابا 

 .يوما ويئوايدون في مسئشفيا  االحئالل 01عن الط اذ لمدأ 
وأكد المرك ، أن سلسل  من الئنقال  ئنفذها مصلح  السين ب د ارئفاس عدد الم ئقلين يراء الحمل  
األخيرأ الئي طال  آالف المواطنين الفلسطينيين، حيث أير  األسبوس المنصرذ حمل  ئنقال  طال  

 ن.أسيرا من سين بريمونب للى سين بالنقلب، حئى يئذ اسئي ال كاف  أعداد الم ئقلي 43
70/3/7051قدس برس،   

 
 فلسطيني يطعن مستوطنا  قرب بيت لحم .55

األناضولا ط ن شال فلسطيني، مساء أمس، مسئوطنا لسرائيلياق بسكين،  رل مدين  بي   -راذ هللا
لحذ ينوبي الضف  ال ربي  المحئل ، حسل شأود عيان. ولذ ي رف على الفور دوافع الأيوذ، لال أنه 
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فلسطينيا، في حي  27ل ضل على الفلسطينيين يراء مقئل أكثر من يتئي في و   يأيمن فيه ا
 الشياعي  شر ي مدين  ز أ، في سلسل  زارا  لسرائيلي  أمس.

المقام  على « بيئار عيلي »و ال الشأود، لن الشال الفلسطيني ط ن المسئوطن  رل مسئوطن  
فوا أن  وا  من الشرط  أراضي محافا  بي  لحذ  ما أدأ للى لصابئه بيراح في الكئف. وأضا

 واليي  اإلسرائيلي ازلق  المنطق ، وبدأ  في عملي  البحث عن الشال.
75/3/7051القدس العربي، لندن،   

 
 لبنان: توتر في مخيم نهر البارد احتجاجا  على األحكام بحق موقوفي "فتح اإلسالم" .56

يقومون بأا أماذ مرك  عكارا واصل ب ض الشبان داخل مخيذ نأر البارد حرك  االحئياو الئي 
الئ اوني  اول من أمس، لليل  الثاني  على الئوالي، وعمدوا الى لحراق االطارا  المطاطي  و طع 

 «.فئح االسالذ»الطريق الرئيسي في المخيذ، احئياياق على ما أسموه األحكاذ الصادرأ بحق مو وفي 
ئيم ا  بالقرل من حاي ه  وسيل ليل اول من أمس انئشار كثيف لليي  اللبناني، الذة ير 

داخل المخيذ ئح  الش ارا  نفسأا، أة االحئياو على األحكاذ، وئذ لحراق دواليل وعمد ب ض 
 الشبان الى رشق عناصر اليي  بالحيارأ.

75/3/7051المستقبل، بيروت،   
 

 مليون دوالر وهو ما لم يتوفر حتى اللحظة 8.9وزارة الصحة بغزة: القطاع الصحي الشهري هو  .57
مقسس  صحي  كليقا وي ئيقا،  13ز أا  ال  و ارأ الصح  الفلسطيني ، لن االحئالل اإلسرائيلي دم ر 

 كان آخرها اسئأداف مسئشفى بي  حانون شمال  طاس ز أ.
وأكد وكيل الو ارأ يوسف أبو الري ، في بيان صحفي ئلق  ب دس برسب نسخ  عنه يوذ األحد 

مليون دوالر، وهو ما لذ يئوفر حئى اللحا ،  3.0شأرة هو (، أن باحئياو القطاس الصحي ال7|10 
 مما يي ل األوضاس زاي  في الص وب ب.

وأشار أبو الري  للى أن زالبي  األدوي  األساسي  والمسئألكا  الطبي ، شارف  على االنئأاء، في 
في االسئمرار  الو   الذة شكل فيه انقطاس الئيار الكأربائي لفئرا  طويل  عبئا على  درأ المولدا 

 في ال شح المحرو ا ، وهو ما يشكل ئأديد حقيقي للمرضى.
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عملي  يراحي ، حيث  7000وأكد أبو الري  لل اء كاف  ال مليا  زير الطارئ  والبالغ عددها نحو 
ا أن ما يقارل  مواطن حرموا من  50،000اسئمر  م اناأ هقالء المرضي بسبل ذلك، موضحق

 بالمسئشفيا  خالل فئرأ ال دوان. مراي   ال يادا  الخاريي 
وطالب  و ارأ الصح  بفئح الم ابر أماذ يميع المرضى، ودعذ القطاس الصحي بكل مسئل ما  
عمله، وئتمين حرك  سيارا  اإلس اف، وئتمين لخالء اليرحى، مشيرأ للى أنه ئذ أمس السب  

ا.ي 43حاال  اليوذ للى مصر ليصبح ليمالي المحولين لل الو  0ئحويل   ريحق
70/3/7051قدس برس،   

 
 وزير الخارجية المصري لـ"الحياة": ال بنود سرية للمبادرة وحماس "تكذب" .58

القاهرأ، أن و ير الخاريي  المصرة سامح شكرة نفى  من، 75/3/7051الحياة، لندن،  ذكر 
 24في ويود أة بنود سري  للمبادرأ المصري  أو أوراق أخرأ زير الور   الئي أعلنئأا القاهرأ 

اليارة، مشيراق للى أن كل ما يردده ب ض  يادا  حماس عن ويود بنود أخرأ ئئ لق بن س سالح 
الحرك  بعار ئماماق من الصح ، وهو محض كذل وهراء، وال ي بر عن الدور الئاريخي الذة ئل به 

 مصر من أيل القضي  الفلسطيني ب.
دا  حماس  بل لطالق المبادرأ، موضحاق وأضاف شكرة لربالحياأب أن مصر ئواصل  مع عدد من  يا

أن ض وطاق مورس  على الحرك  الئخاذ  رار برفض المبادرأ. وأكد أن فرض السيادأ المصري  على 
 م بر رفح أمر ال ئقبل مصر بطرحه على طاول  النقا  مأما كان  ال وا ل.
في لطار الئتييد الدولي واعئبر الناطق باسذ و ارأ الخاريي  بدر عبد ال اطي أن  يارأ بان ئتئي 

للمبادرأ المصري  ووضع حد للئص يد في األراضي الفلسطيني . وأكد لربالحياأب أن مصر عاد   بل ق 
لكل المسقولين والقادأ باعئبارها ركي أ في كل القضايا اإل ليمي ، خصوصاق القضي  الفلسطيني ، 

حق ق  ئوا ناق نسبياق في المبادرأ الئي مشدداق على أنه ال حل  لأل م  من دون مصر. وأوضح أن مصر 
أطلقئأا لو ف لطالق النار، مشيراق للى أن لسرائيل وافق  على كل بنود المبادرأ وفئح الم ابر. 
وأضاف أن و ير الخاريي  المصرة ونايره األمريكي يون كيرة أيريا ما ي يد على ثماني  

 ائصاال  هائفي  منذ بدء ال دوان على ز أ. 
لحياأب أن كيرة خالل ائصال بنايره المصرة أمس طلل  يارأ القاهرأ وئرئيل موعد وعلم  با

 إليراء محادثا  عن األوضاس في ز أ.
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وذكر الناطق باسذ الخاريي  أن شكرة أيرأ ائصاال  هائفي  مع عدد من و راء الخاريي  ال رل 
خاريي  البحرين الشيخ  واأليانل شمل  كالق من و ير الخاريي  ال ماني يوسف بن علوة، وو ير

خالد بن حمد آل خليف ، وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائل عريقا ، وو ير الخاريي  األلماني 
فرانك شئاينماير. وأضاف أن هذه االئصاال  رك   على الئشاور حول و ف فورة للنار في لطار 

 المبادرأ المصري  الئي ئحاى بدعذ عربي ودولي واس ين.
طينيين نئيي  ال دوان اإلسرائيلي على القطاس لل الو في مصر. وأضاف أن مندول اليرحى الفلس

طناق من األدوي  والمواد  27الأالل األحمر الفلسطيني في م بر رفح ئسلذ من نايره المصرة 
 ال ذائي  مأداأ من الأالل األحمر الئونسي لسكان  طاس ز أ.

مصدرا  أن، اسلأا محمد عبد اللطيفعن مر ، 75/3/7051القدس العربي، لندن،  وأضاف 
دبلوماسيا مصريا  ال لر بالقدس ال ربيب في ئصريحا  خاص ، ان القاهرأ ئ ئبر مو ف حرك  حماس 
الرافض للمبادرأ ياء ارضاء ألطراف ا ليمي  ئس ى الى ئأمي  الدور المصرة، وليس الئ اما 

لوا اييابيا م أا ويطالبوا بئ ديال  لذا بالمصلح  الوطني  الفلسطيني . و ال بكان يمكنأذ ان يئ ام
 كانوا صاد ينب.

وبالنسب  الى عدذ ئشاور مصر مع حماس بشتن المبادرأ  بل طرحأا،  ال بلقد ئشاورنا مع الرئيس 
محمود عباس باعئباره ال نوان الشرعي للش ل الفلسطيني، وال يمكن ان نئياو ه، ومن ال ريل ان 

ي و   سمح  فيه لنفسأا بالئدخل في الشتن المصرة بشكل حماس ئئو ع منا ان نف ل ذلك ف
عدائيب. واضاف بعلى اة حال فإن مصر لن ئ دل مبادرئأا الئي ئخدذ مصلح  الش ل الفلسطيني 
في ز أ بو ف فورة لل دوان، وانأاء كامل لحال  الحصار، وهي حاي  بئتييد الرئيس الشرعي 

في ز أ، كما حاي  بإيماس دولي عندما طرح   للش ل الفلسطيني وكذلك ب ض فصائل المقاوم 
 اثناء منا شا  ميلس االمن، وهو ما يمثل ضمان  مأم  اللئ اذ لسرائيل بئطبيقأاب. 

وحول االنباء عن مبادرا  بديل  والمو ف المصرة منأا،  ال بلسنا على علذ بويود مبادرا  اخرأ، 
لفلسطيني في أ رل و  ، وليس  ومو ف مصر واضح وهو انأا حريص  على و ف شالل الدذ ا

 م ني  بالدخول في مأائرا  مع أحدب.
وبالنسب  لألنباء عن ويود مطالل بوضع م بر رفح ئح  االشراف الدولي كضمان  لفئحه على 
مدار الساع ،  ال بلذ نئبلغ بمثل هذا الكالذ من أحد، وم بر رفح ك يره من الم ابر الحدودي  

صري ، وال يسئطيع أحد ان ييبر مصر على ائخاذ  رار بشتنه دون خاضع للسيادأ والقوانين الم
مراعاأ اعئبارا  مئطلبا  االمن القومي، وخاص  في ال ما ئوايأه البالد من هيما  ارهابي ، وال 
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 يم  ألة ائفاق بأذا الشتن ال ئدعمه مصر، ومع ذلك فقد نص  المبادرأ المصري  بوضوح على فئح 
  أ اماذ البضائع واالفرادب.كاف  الم ابر مع حدود ز

ونفى المصدر ما ئناولئه االنباء عن رفض خالد مش ل دعوأ من الحكوم  المصري  ل يارأ القاهرأ، 
و ال ان هذا يندرو ئح  ببند االكاذيل واألالعيلب، كما نفى علمه بويود ني  لئوييه هكذا دعوأ 

  ريبا.
اس  وله لن مش ل، باعئذرب عن دعوأ ونقل  ئقارير صحافي  عن مصدر فلسطيني مقرل من حم

ويأأا له األمين ال اذ ليام   الدول ال ربي ، نبيل ال ربي، ل يارأ القاهرأ للئباحث حول مبادرأ الئأدئ  
 المصري .

و ال المصدر، مفضالق عدذ كشف عن هويئه، لن بنبيل ال ربي ائصل بخالد مش ل وطلل منه 
   ولكن األخير رفضب.الموافق  على المبادرأ المصري  للئأدئ

وأضاف أن بال ربي حث  مش ل على  بول المبادرأ المصري  للئأدئ ، فقال األخير لن رفض المبادرأ 
هو مو ف فصائل المقاوم  الفلسطيني  في  طاس ز أ والش ل الفلسطيني وال ميال للئرايع عنه 

 مطلقاب.
 

 الجامعة العربية ومصر تنفيان دعوة مشعل لزيارة القاهرة .59
ف  كل من يام   الدول ال ربي  ومصر دعوأ رئيس المكئل السياسي لحرك  المقاوم  اإلسالمي  ن

 حماس( خالد مش ل ل يارأ القاهرأ، ونفى مسقول في اليام   ال ربي  أن ئكون اليام   أو أمينأا 
بشتن  ال اذ نبيل ال ربي  د نقال دعوأ لمش ل من مسقولين مصريين من أيل  يارأ القاهرأ للئباحث
 المبادرأ المصري  لو ف لطالق النار في  طاس ز أ، وهو ما كان مسقول في حماس  د أكده.

بدورها، ئحدث  و ارأ الخاريي  المصري  في بيان عن ادعاء مسقولين و يادا  بحرك  حماس ئوييه 
يث الدعوأ لمش ل، وأكد  أن ئلك االدعاءا  بعاري  من الصح  وال ئم  للى الوا ع بتة صل ، ح

 لذ ئدسو مصر الحرك  أو  ادئأا للى  يارائأا في الفئرأ األخيرأب.
واعئبر  الو ارأ أنه بكان من األيدأ لحماس و يادائأا بدال من الئفر  إلطالق األكاذيل واالدعاءا  
أن ئرئقي للى مسئوأ المسقولي  فئحقن دماء ش بأا من خالل  بول المبادرأ المصري  الئي ئحقق 

 الفلسطيني بو ف لطالق النار وفئح الم ابرب.مطالل الش ل 
70/3/7051الجزيرة نت، الدوحة،   
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 وزارة الخارجية المصرية تدين التصعيد العسكري األخير في قطاع  زة .61
د ل أا أدان  و ارأ الخاريي  المصري  الئص يد األخير في ال مليا  ال سكري  في  طاس  –القاهرأ 

عشرا  الشأداء ومئا  المصابين من األبرياء من أبناء  ز أ وما خلفه في حي الشياعي  من
 القطاس.

كما ئيدد و وف مصر حكوم  وش باق للى يانل الش ل الفلسطيني الشقيق في هذه المرحل  الد يق  
يث  ومئئي مصال من حي  40الئي يمر بأا. وأعلن  مصادر فلسطيني  أنه ئذ حئى اآلن انئشال 

ي عشوائي. وكان  ئقارير ذكر  أن المئا  من الضحايا ربما الشياعي  الذة ئ رض لقصف مدف 
ال ي الون ئح  أنقاض المباني الئي ئأدم  يراء  ذائف المدف ي  الئي انأمر  على منا ل 

 المواطنين بشكل كثيف وعشوائي في الحي المكئا بالسكان.
75/3/7051القدس العربي، لندن،   

 
 عبر رفح الحدودي مع  زةقذيفة صاروخية تصيب جنديين مصريين عند م .60

األناضولا  ال مصدر أمني مصرة مسقول في م بر رفح الحدودة مع  طاس  –سيناء  مصر( 
ز أ لن ينديين مصريين في الم بر أصيبا، أمس األول السب ، لثر سقوط  ذيف  صاروخي  على 

ل مفايئ ساح  اليانل المصرة من الم بر. وأضاف المصدر، لن بالقذيف  سقط ، مساء أمس بشك
في و   لزالق الم بر، وئسبب  في لصاب  ينديين من  وأ الئتمين المئمرك أ في الم بر، أحدهما 

 لصابئه بال   واآلخر مئوسط ب.
وئابع أنه بئذ نقل المصابين للى مسئشفى ال ري  ال سكرة.. وئفيد الئحقيقا  األولي  بتن الصاروخ 

 ال ه بطريق الخطت من يانل الفلسطينيينب. ادذ من ز أ وسط ئرييحا  بتن يكون  د ئذ لط
 وخئذ المصدر األمني بتنه بياٍر فحص المقذوف لئحديد مصدره وم رف  نوعيئه.

75/3/7051القدس العربي، لندن،   
 

 معاريف: السيسي يعمل بإصرار على إسقاط حماس .62
ليالن -بر وصف الدكئوربيأودا بلنياب المحاضر والباحث في  سذ دراسا  الشرق األوسط بيام  

اإلسرائيلي  رفض حرك  المقاوم  اإلسالمي  حماس للمبادرأ الئي طرحأا السيسي بر بالصف  ب لنااذ 
 السيسي.
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و ال في مقال له بصحيف  م اريف اإلسرائيلي  بحماس برفضأا القبول بالمبادرأ المصري ،  د  اد  
ا عمل  على ئ قوي  ال ال ا  بين القاهرأ وئل من المق  واالشمئ ا  بين القاهرأ وز أ لكنأا أيضق

 أبيل، بحيث بائ  مصلح  مصر أن ئسقط لسرائيل نااذ حماس لن اسئطاع ب.
وأضافا بمن ويأ  نار لسرائيل فإنأا لذ ئ    فقط المو ف المصرة في الصراس على الأيمن  في 

ا أويد ، لو   محدود، مقيد ل مل يائأا ال سكري  الشرق األوسط أماذ القطريين والس وديين، بل أيضق
 في ز أ ضد نااذ حماسب الذة وصفه لباإلرهابيب.

و ارن مو ف مصر خالل ال أود المخئلف  مشيرا للى أن بمصر السيسي وعلى خالف مصر مبارك، 
وبالطبع مرسي ئ مل بإصرار وبيد من حديد ضد اإلخوان المسلمين في مصر وحماس في  طاس 

ن اليي  المصرة ي مل على ئحييد صناع  األنفاق الئي ئربط بين القطاس وز أ، وبذلك  ز أ. واا
 يخنق شريان الحياأ لحماس في كل ما يئ لق بالئ ود بالسالح والوسائل القئالي ب.

بفإن مصلح  مصر أن ئقوذ لسرائيل بضرل حماس  -والكالذ للباحث اإلسرائيلي -انطال قا من ذلك
وف ئطلل في أة محاول  للئوصل والقضاء على ناامأا لن اسئطاع . ومن هنا فإن مصر س

 لو ف لطالق النار أن ئكون في الصورأ وأن ئقلص  در المسئطاس حري  حرك  حماسب.
75/3/7051الشعب، مصر،   

 
 "إسرائيل" تتحدث عن حلف شجاع بين السيسي ونتنياهو ضّد حماس .63

، عبد الفئ اح السيسي، يوريد أْن يرأ حرك  حماس ئن ف،  هير أندراوسا ا–الناصرأ  لرئيس المصرة 
وأْن يسئمر  الن يف، لذلك فإن ه ي مل من أيل اإلم ان في لذاللأا خالل ال ملي  ال سكري   الئي يقوذ 
، ليأود ي ارة، ال ال ا  بين  ، بأذه الكلما  وصف المسئشرق اإلسرائيلي  بأا اليي  اإلسرائيلي 

 ن الرئيس السيسي.حماس وبي
وياء وصف ي ارة، في لطار الحمل  اإلسرائيلي   لئسليط الضوء على ال ال ا  الممئا أ الئي نشت  
، بنيامين نئنياهو، منذ بدء ال دوان على ز أ  بل  بين الرئيس السيسي وبين رئيس الو راء اإلسرائيلي 

ا يومقا. عالوأ على ذلك، فإن  لسرائيل الرسمي   ال ئوخفي  25 فرحئأا وس ادئأا بانئخال السيسي رئيسق
لمصر، وئوشد د في وسائل لعالمأا على دوره الكبير في ردذ األنفاق ومحاوالئه الحثيث  لمنع المقاوم  
الفلسطيني   من ئأريل األسلح  من شبه ي يرأ سيناء للى  طاس ز  أ، األمر الذة أد أ للى لض اف 

 واي  الصأيوني   الرسمي  .المقاوم  في القطاس، على حد   ول الر 
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عالوأ على ذلك، ئرأ لسرائيل في السيسي السد  المنيع أماذ حرك  اإلخوان الموسلمين في مصر، 
باعئبار حرك  حماس، الفرس الفلسطيني  لأذه الحرك ، الئي ئ ئبرها لسرائيل خطرقا كبيرقا على أمنأا 

، وئقك د بمناسب  أو ب يرها، ئساوق المصالح ال مصري   اإلسرائيلي   في الحرل على الحرك  القومي 
وعلى اليأاد ال المي  في سيناء، وبطبي   الحال على حماس في  طاس ز  أ. بناءق على ما ئقد ذ، فإن  
الصدا   اليديدأ بين نئنياهو، الم  ول دوليقا مع السيسي كان  ئحصيل حاصل، مضافقا للى أن  ئل 

أ مصر إلعادأ ال ال ا  الحسن  والطيب   بينأا وبين الواليا  أبيل ئورك   على أن أا سئقوذ بمساعد
 المئحد أ األمريكي  .

وفي األياذ القليل  الماضي  أوسم   في ئل أبيل ال ديد من اإلشادا  بالئنسيق األمني بين لسرائيل 
، باإلضاف  للى ذلك، ئحد ث محللون وخبراء في ئل  ومصر على لسان أكثر من مسقول لسرائيلي 

 يل عد أ مر ا  عن عمق هذا الئنسيق بين القاهرأ وئل أبيل. أب
مو ع صحيف   م اريف( على اإلنئرن ، ذهل للى أب د من ذلك، عندما وصف ال ال   المصري   
، فإن   رار الحكوم   اإلسرائيلي   بتنأا وصل  للى مرحل  الئحالف الشياس. وبحسل المو ع ال برة 

ي   ضد   طاس ز  أ، و ياذ مصر بشكٍل علنيٍ  بئبرير خطوا  الدول  ال بري  ، اإلسرائيلي   شن  الحمل  البر 
أخرو للى النور حلفقا شياعقا، ئشكل في األشأر األخيرأ بين حكوم  نئنياهو وبين نااذ الرئيس 
المصرة عبد الفئاح السيسي، على حد  ئ بير المو ع، الذة  اد  ائالق لن  ئل أبيل أصر   خالل 

 خيرأ على منح مصر دور الريادأ في االئصاال  لو ف لطالق النار.األياذ األ
وفي لطار ذلك رفض  طلبقا من الواليا  المئحدأ بإشراك  طر أْو ئركيا في يأود الوساط ، فرد  

 مصر على هذا الم روف بالئتييد الم لن للحمل  البري ، كما  ال المو ع.
في صحيف   يدي و  أحرونو (، أليكس فيشمان، لن   في السياق ذائه،  ال موحلل الشقون ال سكري  

المصريين الئ موا من يأئأذ إلسرائيل أال ي رضوا على حماس أي  مرون  ئئياو  االئفا ا  القائم  
بينأذ، فمصر زير مسئ دأ لفئح م ابر رفح، وزير مسئ دأ لئيديد عمل القوأ المئ ددأ الينسيا  في 

د وساط  مصري  اآلن ي يد الحمرأ للى خدة حماس الئي ئ رق في الم بر، الفئقا للى أن  ميرد ويو 
لخفا ائأا، فقد مر  و   كثير يدقا منذ آخر مرأ وافق فيأا المسقولون المصريون الكبار على اليلوس 

 مع  ادأ حماس، على حد  ئ بيره.
70/3/7051رأي اليوم، لندن،   
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 عالن العداء لحماس الصحفية لميس جابر: الجرحى يروحوا في داهية ويجب إ .64
الصحفي  بلميس يابرب الموالي  لسلط  االنقالل في مصر كئب  عبر فيسبوك ئقولا لحنا بناخذ 
الئموين المدعوذ ونب ئه ل  أ وهما بيقئلوا أوالدنا ،،،، والخون  الكالل بي ملوا مقئمرا  لدعذ ز أ ،،، 

طر عاو ين الم ابر مفئوح  وحماس الخون  من الفلسطينيين بيشئموا في مصر ورئيسأا ومئخلفين  
عاو اها ئح  الر اب  الدولي  ،،، الحل هو لعالن ال داء السياسي الصريح لحماس / زلق الم ابر 
للي أيل زير مسمي / لل اء كلم  حاال  لنساني  ويرحى يروحوا في داهي  ونحئسبأذ شأداء وال 

ينيين من مصر ومصادرأ أمالكأذ الشأادأ مكئوب  على شبال المصريين بس  / طرد كل الفلسط
ومئايرهذ / القبض علي كل مئ اطف وائأامه بالخيان  ال امى / لل اء موضوس القضي  الفلسطيني  
من المناهج واإلعالذ والصحف ،،،، مل ون أبو أذ القومي  ال ربي  ،،، م  هانحافا عليأا بدذ 

ى ،،، ئ بنا و هقنا ومافي  حاي  أوالدنا ،،، كفاي  ئخلف وض ف وخضوس لكالذ وهمي مالو  م ن
 هائئ ير وم  هايحرر فلسطين زير الفلسطينيين   لو أرادوا (.

75/3/7051الشعب، مصر،   
 

 السلطات المصرية تمنع وفدا  طبيا  أردنيا  من دخول  زة .65
محمد محيسنا من   السلطا  المصري  وفدا طبيا اردنيا من الدخول الى  طاس ز أ عبر  -السبيل 
فح الذة يربط مصر بالقطاس. ووصل الوفد المكون من خمس  اطباء الى الم بر  ادمين من م بر ر 

القاهرأ الئي وصلوها مساء اليم   وذلك للمساهم  في عالو يرحى ال دوان الصأيوني على 
القطاس. وضذ الوفد االطباء د. بالل ع اذ ود. طارق الئميمي ود. وصفي ي ارأ ود. وليد مس ود 

ويحمل الوفد الذة ئحرك من ميمع النقابا  المأني  يوذ اليم   الى القاهرأ في  و رمح.ود. صالح أب
طريقه الى ز أ أيأ أ ومساعدا  طبي  اعدئأا لأذ اللين  األردني  لدعذ القطاس الصحي في ز أ في 

يانل ميمع النقابا . وأبلغ الوفد النقابا  المأني  منع السلطا  المصري  لأذ من دخول القطاس الى 
 اطباء عرل وايانل.

75/3/7051السبيل، عّمان،   
 

 مجلس الوزراء األردني يدين المجزرة الصهيونية في "الشجاعية" .66
وكالرر  بئررراا أكررد ميلررس الررو راء األردنرري لدانئرره ورفضرره لل رردوان اإلسرررائيلي ال اشررذ والمئواصررل علررى 

دانئررره للميررر رأ المروعررر  الئررري ارئكبئأرررا القررروا    طررراس زررر أ، واسرررئخداذ القصرررف ال شررروائي للمررردنيين، واا
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اإلسرائيلي  في حي الشياعي  ب  أ أمس، مشدداق على مساندأ األردن  يادأ وشر باق صرفاق واحرداق للشر ل 
 الفلسطيني الشقيق في موايأئه لأذا ال دوان.

يررراء ذلرررك خرررالل اسرررئماس الميلرررس فررري يلسرررئه الئررري عقررردها أمرررس برئاسررر  رئررريس الرررو راء د. عبرررد هللا 
 لى عرض  دمه و ير الخاريي  وشقون الم ئربين ناصر يودأ حول األوضاس في ز أ.النسور ل

وأكرد الميلرس مو رف األردن الرداعي الرى ضررورأ ال رودأ الرى المفاوضرا  ألن الحرل للنر اس الفلسرطيني 
اإلسرررائيلي هرررو حررل سياسررري ومفاوضرررا  سياسرري  يرررادأ وشررامل  وبمرررا يكفرررل ل امرر  الدولررر  الفلسرررطيني  

 اصمئأا القدس الشر ي .المسئقل  وع
 75/3/7051الغد، عّمان، 

 
 همام سعيد يطالب الحكومات العربية بـ"االلتحاق بمسيرة التحرير والخروج من طريق الذل" .67

في منطقر  الرابير ، برالقرل مرن  10/7خليل  نديلا عل  صيحا  الئكبير مساء يوذ األحد  -السبيل 
رران، عقررل سررماس الم ئصررمين أمامأررا خبررر أسررر كئائررل السررفارأ اإلسرررائيلي  فرري ال اصررم  األردنيرر  ع م 

 القساذ يندياق صأيونياق.
وطالررل المرا ررل ال رراذ ليماعرر  اإلخرروان المسررلمين همرراذ سرر يد الحكومررا  ال ربيرر  بررربااللئحاق بمسرريرأ 
الئحرير والخروو من طريرق الرذل وال رارب. م ئبرراق أن المقاومر  سئسرقط يميرع م اهردا  سرايكس بيكرو 

ب  واوسلو وكامل ديفيد وان بطوال  المقاوم  صن   ميالداق يديداق لألم . كما طالل س يد ووادة عر 
اليانل الرسمي بالئبرق مما نشرئه وسائل اإلعالذ الصأيوني  عن دور لألردن في ال دوان على ز أ، 

 واإلعالن عن مو ف حقيقي لنصرأ القطاس والش ل الفلسطيني.
ف بصرررراح ، فمرررا عررراد الشررر ل يرضرررى برررالموا ف الرماديررر ، ونريرررد وأضرررافا بهرررذا أوان لعرررالن الموا ررر

موا ف داعم  لإلسالذ والمقاوم ب. كما انئقرد دور الحكومرا  ال ربير ، مئأمراق لياهرا بالئقراعس والئخراذل 
ئياه ال دوان اإلسرائيلي. وطالل س يد بفئح م بر رفح ورفرع الحصرار عرن زر أ، مشريراق الرى مرا ي لنره 

مع مصر بئ اون دول عربي  للقضاء على المقاوم  في ز أ، مقكداق أن بالش ل  الصأاين  من ئحالف
 المصرة لن يسك  على مقامرا  السيسيب.

واسئنكر  ياذ السلط  الفلسرطيني  بمنرع المسريرا  المئضرامن  مرع زر أ فري الضرف ، مطالبراق اهرل الضرف  
ويرودهذ،  رائالقا باألرض أرضركذ ال ربي  باالنئفاض في ويه المحئل واإلطباق عليه ومأايم  أمراكن 

 وهذ زرباء عنأذ، فتطبقوا عليأذ من كل يأ ب.
 75/3/7051السبيل، عّمان، 
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 النقابات تندد بالصمت الدولي و"التخاذل" العربي تجاه العدوان على  زة .68

رران  محمررد الكيرراليا اعئصررذ ال شرررا  مررن النقررابيين األردنيررين اأررر أمررس أمرراذ ميمررع النقابررا   -عم 
  ، اسئنكاراق للميا ر الصأيوني ، الئي ئرئكل بحق الش ل الفلسطيني في  طاس ز أ.المأني

وحمررل الم ئصررمون الميئمررع الرردولي والسياسرر  بالري يرر  ال ربيرر  المئخاذلرر ب، مسررقولي  مررا ييرررة مررن 
وأعلررن رئرريس ميلررس النقبرراء نقيررل األطبرراء د.  ميررا ر يرئكبأررا ال رردو الصررأيوني بحررق الفلسررطينيين.

و حسران، فرري كلمر  لره فرري االعئصراذ، ان النقابرا  بلررن ئرتلو يأرداق، فرري دعرذ األشرقاء، حيررث هاشرذ ابر
فيمرا  رال نقيرل الم لمرين حسراذ  أ ام  حمل  للئبرس بالدذ وحمل  للئبررس بالمرال واخررأ ليمرع االدوير ب.

نسرانيئأاب. ودعرا مشر  الر ى دعرذ مش  لن ز أ بئقف اليروذ وحيردأ ئردافع عرن هرذه األمر  وعرن كرامئأرا واا
 المقاوم  وصمود الش ل الفلسطيني في الحرل الئي ئشن عليه. 

 75/3/7051الغد، عّمان، 
  
 نصر هللا يأكد لمشعل وشّلح وقوف "حزب هللا" الى جانب مقاومة  زة .69

أشاد األمين ال اذ لربح ل هللاب السيد حسن نصر هللا ببصالب  وصمود المقاومين وابداعائأذ في 
وأكد  ائل لش ل ز أ المالوذ المئماسك مع مقاومئه في خيارائأا وشروطأاب.الميدان وبالصبر الأ

نصر هللا في ائصال مع رئيس المكئل السياسي لحرك  حماس خالد مش ل، بو وف ح ل هللا 
والمقاوم  اللبناني  للى يانل انئفاض  ومقاوم  الش ل الفلسطيني  لباق و البا وارادأ وأمالق ومصيراق، 

 حول رقيئأا للمو ف وشروطأا المحق  إلنأاء الم رك  القائم ب. وكذلك ئتييدها
وأكد بيان للح ل ان بما سم ه نصر هللا من مش ل يب ث على الثق  المطلق  بقدرأ المقاوم  على 

وشدد السيد نصر هللا في ائصال مع األمين  الثبا  والصمود وصنع االنئصار الثاني في ئمو ب.
ميب رمضان عبد هللا شلح على بو وف ح ل هللا والمقاوم  اإلسالمي  في ال اذ لحرك  باليأاد االسال

لبنان للى يانل المقاوم  في ز أ وئضامنأا وئتييدها واسئ دادها للئ اون وللئكامل بما يخدذ ئحقيق 
أهدافأا وافشال أهداف ال دوانب، مشيداق ببئماسك الميدان وئوحد يميع فصائل المقاوم  في هذه 

مصيري ب، مشيراق الى انه بلذا كان رئيس الو راء اإلسرائيلي بنيامين نئانياهو يسئند في الموايأ  ال
عدوانه على ئتييد دولي وحكومي فإن المقاوم  في ز أ ئسئند للى أ وأ ئتييد واحئضان ش بي على 

 االطالقب.
 75/3/7051النهار، بيروت، 
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 لبشعة ولكل ما يرتكبه العدو الصهيونيحزب هللا يعبّر عن إدانته الشديدة لمجزرة الشجاعية ا .71

ووصف بح ل هللاب في بيان أصدره أمس مي رأ الشياعي  بالبش  ، مشيرا للى أن باألسوأ في سلوك 
يالء أيساد الضحايا، في  ال دو المدان هو منع الطوا ذ الطبي  من دخول الحي إلنقاذ اليرحى واا

د الذة ي ئمل في نفوس هقالء الميرمين ليراء ي يد من فااع  المي رأ، ويكشف عن حيذ الحق
 الصأاين ب.

وئابعا بلن هذه المي رأ المرو ع  الئي لذ ئفر ق بين كبير وال ص ير، وال بين طفل وامرأأ، هي 
 اسئكمال للنأج اإليرامي ال نصرة الصأيونيب.

 ربي ، وأضافا بئحصل كل هذه اليرائذ الفاي   في ال صم  ميرذ من القوأ الدولي  واألنام  ال
ال بل وسط ئواطق كامل وئبرير خطير لكل ما يرئكبه الصأاين ، مما يذكرنا بالئواطق الدولي وال ربي 

، وهذا ما يي ل مسقولي  هذه االرئكابا  1000الذة حصل على المقاوم  في لبنان في حرل ئمو  
ل الشامل  على  طاس ئقع على المناما  الدولي  والدول الكبرأ واألنام  ال ربي  المشارك  في الحر 

 ز أ وأهلهب.
ذ عبر بالح لب عن لدانئه الشديدأ لأذه المي رأ البش  ، ولكل ما يرئكبه ال دو الصأيوني من  واا
يرائذ في  طاس ز أ وفي فلسطين، دعا للى أوسع حمل  ئضامن مع الصامدين الصابرين المالومين 

 من أبناء ز أ الشامخ .
في بح ل هللاب الشيخ نبيل  اووق لن بلسرائيل الئي انأ م  في  و ال نائل رئيس الميلس الئنفيذة

أماذ م ادل   1024أماذ م ادل  المقاوم  في لبنان، ئنأ ذ اليوذ ميددا في ئمو   1000ئمو  
كما اسئنكر اليرائذ اإلرهابي  المئواصل  بحق الفلسطينيين كل منا مفئي يبل  المقاوم  في ز أ ب.

فئي صيدا وأ ضيئأا الشيخ سليذ سوسان، مفئي صور ويبل عامل المفئي لبنان محمد علي اليو و م
 الشيخ حسن عبد هللا، بلين  دعذ المقاوم  في فلسطينب، باليم ي  الفلسطيني  لحقوق اإلنسانب.

 75/3/7051السفير، بيروت، 
 

 ئيل"لبنان: مسيرات واعتصامات منددة بالصمت العربي والدولي عن الجرائم التي ترتكبها "إسرا .70
األنشط  الداعم  ل  أ ئواصل  في األراضي اللبناني،  ، أن75/9/7051المستقبل، بيروت، نشر  

كما ئواصل  االعئصاما  والمسيرا  والموا ف المنددأ بال دوان وبالصم  ال ربي والدولي عن 
 .اليرائذ ضد اإلنساني  الئي ئرئكبأا بلسرائيلب
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بي مسيرأ ئضامني  مع الش ل الفلسطيني والمقاوم  في ز أ، وناذ اليسار اللبناني والفلسطيني وال ر 
 انطلق  من منطق  ضبي ، وانئأ  باعئصاذ اماذ سفارأ الواليا  المئحدأ االميركي  في عوكر.

وألقى امين عاذ الح ل الشيوعي اللبناني خالد حدادأ كلم  حيا فيأا بصالب  وصمود الش ل 
لكيان الصأيوني ئب ا  اليرائذ والميا ر بحق الش ل الفلسطيني وبسال  مقاومئهب، محمالق با

الفلسطيني واخرها مي رأ الشياعي ب، وندد ببالسياس  االميركي  الئي ئحمي لسرائيل وئ طي عدوانأاب. 
وندد ببالصم  ال ربي الرسميب، ودعا الش ول ال ربي  وش ول ال الذ للى بأوسع ئحرك داعذ للش ل 

 الفلسطيني ومقاومئهب.
ر نائل رئيس الميلس اإلسالمي الشي ي األعلى الشيخ عبد األمير  بالن بميا ر ال دوان واسئنك

الصأيوني الوحشي الذة يسئأدف فلسطين حيث ئئوو لسرائيل ارهابأا بارئكال الميا ر في ز أ ب. 
ني، و الا بعلى الدول والش ول ال ربي  واالسالمي  الئحرك الياد والفاعل إلنقاذ ز أ والش ل الفلسطي

 فئبادر الى عقد ايئماس طارئ ويئحركوا لرفع الالذ وااليراذب.
ورأأ مفئي يبل لبنان الشيخ محمد علي اليو و بان ال دال  االميركي  أعط  الحق إلسرائيل للدفاس 
عن نفسأا وكذلك ال دال  الفرنسي ، ألذ نقل ان رعاأ االرهال في ال الذ هي اميركا ودول اوروبا، لقد 

على لطالق الصواريخ على لسرائيل . ان اليريم  الكبرأ الئي ارئكبأا ال رل منذ  احئج ب ضأذ
سئين عاما وأكثر هي ان ال رل شارك في  رس ال صابا  الصأيوني  على ارض فلسطين، وعمل 

 على ل ام  وطن  ومي لأذ على حسال الش ل الفلسطينيب.
الذة أ امه في مرك ه في حلبا، للى لقاء وحول ميلس عكار في بالمقئمر الش بي اللبنانيب لفطاره 

 ئضامني مع ز أ وفلسطين المحئل .
مفئي اليمأوري  الشيخ محمد رشيد  باني دعا  أن 75/3/7051السفير، بيرت، وأضاف  

الفلسطينيين للى المحافا  على مقاومئأذ حئى ئحرير وطنأذ، والثبا  في ويه لسرائيل اإلرهابي  
سال  فلسطين للى كل ال رل والمسلمينب حمل  باني بالدول الكبرأ، الئي بالوحدأ واإليمان. وفي بر 

أنشت  لسرائيل على أرض ال رل في فلسطين، مسقولي  كل الحرول واليرائذ الئي ارئكبأا اليأود 
 ومنامائأذ اإلرهابي  بحق الش ل الفلسطيني منذ ذلك الئاريخ وحئى اليوذب.

ان  لئكون، لوال ئأاوننا نحن ال رل والمسلمين في حق و الا بلن حرل لسرائيل على ز أ، ما ك
فلسطين وش بأا، وما ضياس فلسطين من ال رل، لال نئيي  ل ي  دول سايكس ر بيكو ال ربي ، عن 

 موايأ  لسرائيل اإلرهابي  موايأ  ئنأي احئاللأا لفلسطين ال ربي ب.
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 الجيش اللبناني يعثر على منصة "كاتيوشا" في العرقوب .72
طارق أبو حمدانا عثر   وأ من اليي  اللبناني أمس األول، على منص  لصاروخ من  -ل ال ر و 

اليارة، بائياه شمال فلسطين المحئل ، حيث اخطت  20طرا  بكائيوشاب، كان أطلقه ميأولون في 
 هدفه وسقط في الطرف الشر ي لبلدأ الخياذ، من دون أن يحدث أي  أضرار أو لصابا .
 75/3/7051السفير، بيروت، 

 
 "تيار المستقبل" في الضنية: الصمود الفلسطيني محل فخر واعتزاز العرب .73

دائرأ بخ ون سحوراق رمضانياق في مط ذ ابو النواس سير. -أ ام  منسقي  ئيار المسئقبل في الضني  
وئحدث الصمد خالل السحور عن مسلسل االعئداء الوحشي والبربرة الذة ئمارسه آل  القئل 

ضد الش ل الفلسطيني في ز أ، م ئبراق بان الصمود الفلسطيني محل فخر واعئ ا  من اإلسرائيلي  
ال رل يمي اقب، داعياق الفلسطينيين بالى م يد من الوحدأ والئماسك وئفوي  الفرص  على لسرائيل الئي 

 ئس ى ياهدأق لضرل الوحدأ الفلسطيني  عبر الئفريق بين حماس وفئحب.
للميئمع الدولي ئياه هذه ال طرس  الوحشي  كما حذر الش ل ودان الصمد الصم  المخيف 

الفلسطيني من اة اخئراق خاريي داخل الساح  السياسي  الفلسطيني ، كي ال يئذ ئوايف القضي  
 الفلسطيني  ألزراض زريب . 

75/3/7051المستقبل، بيروت،   
 

 أمير الكويت يبحث مع خالد مشعل العدوان اإلسرائيلي على  زة .74
أميررر الكويرر ، صررباح األحمررد اليررابر الصررباح، بقصررر السرريف فرري الكويرر  ال اصررم ، رئرريس  اسررئقبل

 المكئل السياسي لحرك  المقاوم  اإلسالمي  بحماسب، خالد مش ل، والوفد المرافق له.
وذكرررر  وكالررر  األنبررراء الكويئيررر  أن باللقررراء ئرررذ بحضرررور النائرررل األول لررررئيس ميلرررس الرررو راء وو يرررر 

صباح الخالد الحمد الصباح، ونائل و يرر شرقون الرديوان األميررة الشريخ علري يرراح الخاريي  الشيخ 
 الصباحب. ولذ ئذكر الوكال  م يدا من الئفاصيل بشتن اللقاء.

، على رأس وفد مرن  يرادا  الحركر  للقراء عردد 10/7/1024ووصل مش ل للى الكوي ، فير األحد 
لسرررائيل والفصررائل الفلسررطيني  فرري  طرراس زرر أ، مررن المسررقولين  لبحررث يأررود و ررف لطررالق النررار بررين 

 بحسل مصدر دبلوماسي.
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و ال المصدر لن مش ل، الرذة وصرل علرى مرئن طرائرأ أميرير   طرير  مرن الدوحر ، سريلئقي عرددقا مرن 
 المسقولين الكويئيين، وييرة م أذ مباحثا  ئئناول األوضاس في ز أ، في ضوء ال دوان اإلسرائيلي.

ش ل كال من أعضاء المكئل السياسي ع   الرشق، وصالح ال ارورة ومحمد ويضذ الوفد المرافق لم
 نصر، وأسام  حمدان مسقول ال ال ا  الخاريي  للحرك ، بحسل ذا  المصدر.

و رررال المصررردر لن اليانرررل الكرررويئي لرررن يقررردذ أة مبرررادرأ، حيرررث لنررره ملئررر ذ بالمبرررادرأ المصرررري  لو رررف 
 لطالق النار.

 دولي بربالفشل في و ف هذا ال دوانب.وائأذ الصباح ميلس األمن ال
ومضررررى  ررررائالا بن رررراي  ال رررردوان اإلسرررررائيلي ال اشررررذ المئواصررررل علررررى  طرررراس زرررر أ و صررررفه للمنرررراطق 
السكني ، والمنشن  المدني  مسفرقا عن سقوط الضحايا، واليرحرى والمصرابين مرن لخواننرا الفلسرطينيين 

 دون وا س أو رادس لنسانيب.
 70/3/7051فلسطين أون الين، 

 
 أمير قطر ومحمود عباس يبحثان تطورات العدوان على  زة  .75

 ناا بحث حضرأ صاحل السمو الشيخ ئميذ بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدأ مع أخيه  -الدوح  
فخام  الرئيس محمود عباس رئيس دول  فلسطين الشقيق  ئطورا  األوضاس في األراضري الفلسرطيني  

 المسئمر والمكثف على  طاس ز أ .السيما ال دوان اإلسرائيلي 
واطلع الرئيس الفلسطيني سمو االمير خرالل يلسر  المباحثرا  الئري عقرد  بقصرر البحرر مسراء اليروذ 
علررى آخررر الميريررا  فرري االراضرري الفلسررطيني  ومررا وصررل  اليرره كافرر  اليأررود المبذولرر  لو ررف اليرررائذ 

 االسرائيلي  على الش ل الفلسطيني الشقيق.
أمير البالد المفدأ خالل اليلس  مو رف دولر   طرر الثابر  والمسراند للشر ل الفلسرطيني و د أكد سمو 

ئياه ما ي انيه، مشيرا في الو   نفسه الرى اهمير  برذل كرل اليأرود مرن ايرل ان ئئحمرل القروأ الدولير  
 مسقوليئأا ضد الأيما  ال سكري  االسرائيلي  الئي ئسئأدف المدنيين االبرياء.

مسررراعي الدبلوماسررري  القطريررر  مررع اصرررحال الفخامررر  القرررادأ ورقسررراء الررردول بأررردف كمررا يررررأ ئنررراول ال
 الو ف الفورة للئص يد االسرائيلي وحرل االبادأ الذة ئشنأا اسرائيل ضد القطاس.

 وأ اذ سمو األمير المفدأ متدب  لفطار ئكريما لفخام  الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق.
 75/3/7051الشرق، الدوحة، 
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 الخارجية القطري: لم يعد مقبوال  أن تشن "إسرائيل" العدوان متى شاءت  وزير .76
 ناا شدد س ادأ الدكئور خالد بن محمد ال طي  و ير الخاريير  علرى أن دولر   طرر انطال را  –الدوح  

من مسئوليائأا األخال ي  واإلنساني  ئياه أهلنا في ز أ والش ل الفلسطيني عموما و ضيئه ال ادلر   رد 
يأودها مع يميع الردول الفاعلر  والمنامرا  علرى المسرئوأ اإل ليمري والردولي منرذ بردء ال ردوان  كثف 

اإلسرائيلي ال اشذ على  طاس ز أ وما يمثله من انئأاك صارخ للقانون الدولي والقيذ اإلنساني  وحقوق 
 اإلنسان.

ن ب بحضور س ادأ السيد وأضاف س ادأ الدكئور ال طي  في بيان للصحفيين الليل  بفندق بالفور سي و 
بان كي مون األمين ال اذ لألمذ المئحدأ بأننرا فري  طرر ال نردعي أن لردينا مبرادرأ خاصر .. نحرن فقرط 
نقلنررا مطالررل الشرر ل الفلسررطيني ولرريس مررن المأررذ عندئررذ مررن يحقررق شررروط الشرر ل الفلسررطيني، لذا 

ن كان  نسبي ب.  ئحقق  له ال دال  واا
  دولرر   طررر فرري االيئمرراس الررو ارة الطررارئ ليام رر  الرردول ال ربيرر  ونرروه بتنرره فرري هررذا اإلطررار شررارك

وكانرر  ضررمن اإليمرراس ال ربرري وفقررا لمررا ئضررمنه البيرران الصررادر عررن هررذا االيئمرراس. و ررال لننررا ئلقينررا 
ال ديررد مررن االئصرراال  مررن الرردول الشررقيق  والصررديق  وذلررك للقيرراذ برردور ف ررال يسرراهذ فرري و ررف هررذا 

 ال دوان.
يي  في سياق مئصل للى أن المشاورا  ال  ال  ياري  من أيرل و رف لطرالق النرار ولف  و ير الخار 

حيررث يفئرررض علررى اليميررع ال مررل والمسرراهم  فرري ذلررك ألن الشرر ل الفلسررطيني لررذ ي ررد يقبررل بحالرر  
 الحصار الطويل وهو يرأ عدذ اهئماذ الميئمع الدولي.

لخطيررأ علرى السراح  الفلسرطيني ، وأدان وأوضح أن دول   طر ئاب   وما ال  ببرالغ القلرق الئطرورا  ا
في هذا الصدد كافر  األعمرال ال دوانير  الئري ارئكبئأرا لسررائيل ضرد الشر ل الفلسرطيني وآخرهرا مير رأ 

 الشياعي  اليوذ الئي كان أكثر ضحاياها من األطفال.
ا وفقرا لالئفا يرا  كما أكد على المسقولي  القانوني  إلسرائيل بشتن كاف  األعمال ال دواني  الئي ا ئرفئأر

 الدولي  وبخاص  ائفا يا  ينيف األربع.
ونبرره سرر ادأ الرردكئور ال طيرر  للررى أنرره لررذ ي ررد مررن المقبررول أن ئشررن لسرررائيل ال رردوان مئررى شرراء  وأن 
ئنسررحل مئررى شرراء ، داعيررا الميئمررع الرردولي لئحمررل المسررقولي  بو ررف ال رردوان اإلسرررائيلي لمررا يمثلرره 

 يد لالسئقرار في منطق  الشرق األوسط بتسرها وال الذ أيمع.اسئمرار هذا ال دوان من ئأد
 75/3/7051الشرق، الدوحة، 
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 قطر تستضيف محادثات لوقف إطالق النار في  زة بمشاركة عباس وبان كي مون .77
آمنرر  بكرررا  ررال مصرردر  طرررة كبيررر لرويئررر  لن  طررر سئسئضرريف ايئماعررا بررين الرررئيس  -الدوحرر  

ين ال اذ لألمذ المئحدأ بان يي مون يوذ األحد في مس ى لوضرع حرد الفلسطيني محمود عباس واألم
 شخصا. 570للقئال في  طاس ز أ الذة ئسبل في مقئل نحو 

و ال المصدر لن االيئماس سي قد في الدوح  ويرأسه الشيخ ئميذ بن حمرد آل ثراني أميرر  طرر والرذة 
 ي مل بكقناأ ائصالب بين حماس والميئمع الدولي.

ن هررذه القائمرر   رردم  لفرنسررا ولألمررذ  و ررال لن ب طررر عرضرر  مطالررل حمرراس علررى الميئمررع الرردولي واا
 المئحدأ ومحادثا  ال د سئكون م يدا من الئفاوض بشتن هذه الشروط.ب

وئنار مصادر دبلوماسي  زربي  للى  طر بوصفأا طرفا لسئرائيييا في الئوصل لو ف ف ال إلطرالق 
ئسئضريف عرددا كبيررا مرن اإلسرالميين المنفيرين مرن شرئى أنحراء  النار الن ئلك الدول  الخلييير  الثرير 

 الشرق األوسط بما في ذلك خالد مش ل  عيذ حماس.
و ررال المصررردر القطرررة الرفيرررع لن مرررن المقرررر أيضرررا لن يلئقررري عبرراس مرررع مشررر ل ب ررد ايئماعررره مرررع 

 األمين ال اذ لألمذ المئحدأ.
ئقليص أو ئ يير طلبائأرا فقطرر ئ مرل وأضاف المصدر لنب طر لن ئمارس أة ض وط على حماس ل

و الرر  مصررر يرروذ السررب  لنأررا ال ئ ئرر ذ ئ ررديل مبررادرأ و ررف لطررالق النررار الئرري “فقررط كقنرراأ ائصررال. 
 رفضئأا حماس بالف ل.

 70/3/7051وكالة رويترز لألنباء، 
 

 وزير الخارجية الكويتي لخالد مشعل: ملتزمون المبادرة المصرية للتهدئة في  زة .78
ئرررل االول لررررئيس ميلرررس الرررو راء وو يرررر الخارييررر  الشررريخ صرررباح الخالرررد أمرررس بمقرررر و ارأ الئقرررى النا

 الخاريي  رئيس المكئل السياسي لحرك  حماس خالد مش ل والوفد المرافق له.
وشدد النائل االول خالل اللقاء على و وف الكوي  الى يانل الشر ل الفلسرطيني وادانر  مرا يئ ررض 

انيرر  اسرررائيلي  فرري  طرراس زرر أ والئرري اد  الررى مقئررل واصرراب  ال ديررد مررن لرره مررن أعمررال ايراميرر  وعدو 
 الضحايا االبرياء من االطفال والنساء وكبار السن.

ويرردد الخالررد دعوئرره الميئمررع الرردولي الررى االضررطالس بمسررقوليائه االنسرراني  وممارسرر  الضرر ط علررى 
أود الرامي  لئحقيرق السرالذ ال رادل اسرائيل لو ف عدوانأا وئوفير الحماي  للش ل الفلسطيني ودعذ الي

 والشامل.
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واكد الئ اذ دولر  الكوير  ودعمأرا لمرا يراء فري المبرادرأ المصرري  الئري ئردعو الرى و رف فرورة إلطرالق 
 حقنا للدماء وحرصا على أرواح األبرياء. 1021النار ئنفيذا الئفاق الئأدئ  المو ع عاذ 

 75/3/7051السياسة، الكويت، 
 

 م "إسرائيل" بارتكاب "جريمة حرب" في حي الشجاعية نبيل العربي يته .79
مررراد فئحرريا دعررا األمررين ال رراذ ليام رر  الرردول ال ربيرر ، الرردكئور نبيررل ال ربرري، للررى الو ررف  -القرراهرأ 

الفررورة لل رردوان اإلسررررائيلي علررى  طررراس زرر أ وئرروفير الحمايررر  الال مرر  للمررردنيين الفلسررطينيين، محمرررال 
عن هذه اليريم  الرهيبر  الئري أود  بحيراأ ال شررا  مرن المردنيين األبريراء لسرائيلب المسقولي  الكامل  

 في حي الشياعي ب.
واعئبر األمين ال اذ ليام   الدول ال ربي ، في بيان له اليوذ األحد بأن ما يئ رض لره حري الشرياعي  
فرري زرر أ مررن عمليررا   صررف وحشرري وهيرروذ برررة لسرررائيلي هررو بمثابرر  يريمرر  حرررل بحررق المرردنيين 

 الفلسطينيين وئص يد خطير لألوضاس ينذر بتفدح ال وا لب.
 75/3/7051الشرق، الدوحة، 

 
 منظمة التعاون اإلسالمي تطلب من بان كي مون زيارة قطاع  زة .81

 رردس برررسا دعررا األمررين ال رراذ لمنامرر  الئ رراون اإلسررالمي، ليرراد أمررين مرردني، األمررين ال رراذ  -يرردأ  
ارأ  طراس زر أ، أثنراء يولئره الحالير  فري المنطقر ، كري يئسرنى لره لألمذ المئحدأ، بان كي مون، للى  ي

اإلطرالس بشركل مباشرر علرى األضررار اليسرريم  لل رارا  اإلسررائيلي  الوحشري  المئواصرل  علرى القطرراس 
والئي دمر  البنى الئحئي  و مساكن األبرياء، وراح ضحيئأا مئا  الشأداء زالبيئأذ من ال  ل وكبار 

 السن واألطفال. 
( لدانئه الشرديدأ لل رارا  اإلسررائيلي  المسرئمرأ علرى  طراس 7|10دد مدني في ئصريحا  له األحد  وي

زررر أ. وأعررررل عرررن  لقررره البرررالغ ل ررر ذ لسررررائيل القيررراذ بايئيررراح بررررة داخرررل القطررراس، محرررذرا مرررن ئب ائررره 
اضررح يرردين الكارثيرر ، وآثرراره المرردمرأ ضررد المرردنيين الفلسررطينيين، مطالبررا ميلررس األمررن بإصرردار  رررار و 

االعئررررداءا  اإلسرررررائيلي  المسررررئمرأ  وبررررتن ئئحمررررل الرررردول دائمرررر  ال ضرررروي  فرررري الميلررررس مسررررقوليائأا 
األخال يررر  فررري عررردذ الو ررروف أمررراذ صررردور  ررررار دولررري يحرررول دون اسرررئمرار ال ررردوان اإلسررررائيلي ضرررد 

 المدنيين الفلسطينيين ال   ل. 
 70/3/7051قدس برس، 
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 مر سفراء فلسطينعاهل البحرين يعلن استضافة مأت .80

األناضولا  ال عاهل البحرين، الملك حمرد برن عيسرى ال خليفر ، لن برالده ئسئضريف منرذ  -المنام  
وأعرل عاهل البحرين، في كلمر  لره، خرالل «. مقئمر سفراء دول  فلسطين لدأ الدول ال ربي »أمس، 

نامرر ، مسرراء أمررس اسررئقباله الرررئيس الفلسررطيني محمررود عبرراس، فرري  صررر الصررخير، فرري ال اصررم  الم
األول عررن ئمنيائرره أن يحقررق المررقئمر أهررداف ونئررائج ئلبرري ئطل ررا  الشرر ل الفلسررطيني، حسررل وكالرر  

 األنباء البحريني .
دانررر  برررالده بشررردأ الممارسرررا  اإلسررررائيلي  واألعمرررال الئررري ئيررراو   كرررل »وأكرررد الملرررك حمرررد،  رفرررض واا

وأهرررال برررالميئمع الررردولي أن « زررر أ. الحررردود، وخاصررر  ال ررردوان ال اشرررذ لقررروا  االحرررئالل علرررى  طررراس
يضررطلع بمسررقوليائه بررإل اذ يميررع األطررراف برراحئراذ القررانون الرردولي والئرردخل السررريع إلنأرراء ال مليررا  

 الخطيرأ في المنطق ، وو ف ل هاق أرواح األبرياء من الش ل الفلسطيني وحمايئأذ، حسل الوكال .
 70/3/7051القدس العربي، لندن، 

 
 س إلى التعامل مع المبادرات بعيدا  من المواقف السياسية المسبقةإيران تدعو حما .82

محمررد صررالح صررد يانا ئ ئقررد طأررران أن المبررادرأ المصررري  لحررل األ مرر  الحاليرر  فرري  طرراس  -طأررران 
الئركيررر  بسررربل ارئبررراط مصرررر ييوسياسرررياق باألراضررري  -زررر أ أ ررررل للررري الوا رررع مرررن المبرررادرأ القطريررر  

فري رفضرأا « حمراس» طراس زر أ، لرذلك انئقرد  مصرادر ليرانير  سرلوك حركر  الفلسطيني  وئحديداق مع 
خالفأا مع النااذ اليديد في »المبادرأ المصري  من دون أن ئنا شأا مع اليانل المصرة، م ئبرأ أن 

ييرل أال يرن كس علرى ئ امرل حركرا  المقاومر  مرع القضرري  « اإلخروان المسرلمين»مصرر علرى خلفير  
 «.سرائيليالمرك ي  واالحئالل اإل

وئ ئقد طأران أن القاهرأ ئسئطيع، بما لديأا من لمكانا ، ليياد حل لأل م  يحقق طموح سكان ز أ، 
بمررا فرري ذلررك ل الرر  الحصررار عررن القطرراس المفررروض منررذ سررنوا ، وئحقيررق مطالررل المقاومرر  والشرر ل 

 الفلسطيني في  طاس ز أ من أيل رفع حال الصمود والئصدة لألطماس اإلسرائيلي .
« حماس»و ال  مصادر فلسطيني  في طأران لن القاهرأ أعط  نسخ  من المبادرأ للى مسقولين في 

ن  المسقولين المصريين بدأوا مبادرئأذ ب يرداق مرن الئشراور »ئخئلف عن ئلك الئي أعطي  إلسرائيل، واا
ى مع حماس في الو   الذة كان  الحرك  ئنسق مع  طر وئركيرا لطررح مبرادرأ كراد  أن ئحصرل علر

 «.الموافق  اإلسرائيلي  بفك الحصار عن  طاس ز أ
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الئركري إلب راد  -واعئبر  المصادر اإليراني  أن لسرائيل ئريد الدور المصرة بديالق من الدور القطررة 
مصرررر عرررن الوا رررع ال ربررري بسررربل أخطرررار ريوعأرررا للرررى الحايررررأ ال ربيررر  الئررري ئئنرررازذ مرررع طموحرررا  

 الرئيس عبدالفئاح السيسي.
 75/3/7051لندن، الحياة، 

 
 نائب كويتي للحكام العرب: ادعموا خيار المقاومة .83

أعلرررن النائرررل د. عبرررد الحميرررد دشرررئي عضرررو االمانررر  ال امررر  برررالئيمع ال ربررري االسرررالمي لررردعذ خيرررار 
المقاومرر ، انرره اخررذ موافقرر  االمانرر  ال امرر  علررى طرررح مبررادرأ شخصرري  فرري الملئقررى الئضررامني لنصرررأ 

المقرررر عقررده االرب رراء المقبررل فرري ال اصررم  اللبنانيرر  بمناسررب  يرروذ القرردس  الشرر ل الفلسررطيني فرري زرر أ
 ال المي.

من بال المسقولي  الملقاأ على يميع المسلمين لنصررأ ” السياس “و ال دشئي في ئصريح خاص الى 
الشررر ل الفلسرررطيني وموايأررر  ال ررردوان االسررررائيلي ال اشرررذ علرررى مدينررر  زررر أ فرررإنني أعلرررن عرررن مبرررادرأ 

اه احردأ ال وائرل ال  اوير  المشرردأ وسرت وذ ببنراء أحرد المنرا ل المأدمر  وسرتئكفل باألعبراء شخصي  ئير
 الم يشي  ألسرأ فلسطيني  لمدأ عاذ كامل.

واضررراف دشرررئيا انررره وبنررراء علرررى هرررذه المبرررادرأ اطالرررل الحكررراذ ال ررررل وريرررال االعمرررال وكرررل مقئررردر 
زرر أ مشرريرا الررى ان هررذه هرري الطريقرر   بالمسرراهم  والمسرراعدأ فرري الئخفيررف عررن الشرر ل الفلسررطيني فرري

 المثلى للو وف والئضامن مع فلسطين.
 75/3/7051السياسة، الكويت، 

 
 اإلمارات تنفي اتهامات وجهت إليها بالتآمر ضّد  زة .84

البيانا ئواصل الئفاعل الش بي واإلعالمي والسياسي اإلمارائي ئياه  -وائل ن يذ  -أبو ابي  -دبي 
ضررد دور اإلمررارا  الررداعذ للقضرري  الفلسررطيني . وأك ررد سررمو الشرريخ عبرردهللا بررن  «الي يرررأ»فبركررا   نرراأ 

فري هرذه األيراذ الفضريل ، بينمرا أبردأ م رالي « بحثراق عرن األيرر» ايد و ير الخاريي  أن ه آثر عدذ الرد 
الرررذة مارسرررئه « الكرررذل والئلفيرررق»د. أنرررور  ر رررا  و يرررر الدولررر  للشرررقون الخارييررر   لقررراق مرررن ئرررداعيا  

 «.. يرأالي»
في بث أا خبراق مسموماق ومفبركاق عرن لقراء يمرع برين سرمو « الي يرأ»وفي لطار االسئف ا  الذة مارسئه 

الشيخ عبدهللا بن  ايد و ير الخاريي  وو ير خاريي  لسرائيل ديفيد ليبرمان في ال اصم  الفرنسري   برل 
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ل عردذ الررد علرى أكاذيرل  وأوضرح فري هرذا الصرددا «. الي يررأ»اياذ،  ال سمو الشيخ عبدهللا لن ه يفض 
 «.اسئخر  بين الرد من عدمه.. ا ئن   ب دذ الرد بحثاق عن األير بأذه األياذ وئخففاق من الذنول»

« المأنيرر »أمررا و يررر الدولرر  د. أنررور  ر ررا  فرررأأ أن  الحقررائق المئ ل قرر  بفبركرر  لقرراء ليبرمرران ئفيررد بررتن  
هرررل الي يررررأ والقرررائمون عليأرررا  رررادرون علرررى االعئرررذار »لا اإلعالميررر  ئئطلرررل اعئرررذاراق مأنيررراق. وئسررراء

 «مأنياق 
المشررركل  ليسررر  فررري فبركررر  الي يررررأ للخبرررر، برررل فررري أن  الكرررذل والئلفيرررق  رررد »وأردف م اليررره القرررول لن  

 «.يسئأدف أبناء اإلمارا  الذين ي ملون بكل ئفان في اإلزاث  االنساني  في ز أ
ادة أحمرررد عبررررد الملرررك ال أحررررد فررري دول ميلررررس الئ رررراون بررردوره  ررررال عضرررو الميلررررس الررروطني االئحرررر

ئئينرى دولر   طرر علرى دولر  االمرارا ، وأن ئئأمأرا بائأامرا  باطلر  عارير  عرن »الخلييي يئمنرى أن 
وائأمرر  فيرره االمررارا  بالئررنمر علررى زرر أ « الي يرررأ»، الفئرراق للررى أن الخبررر الررذة نشرررئه  نرراأ «الصررح 

ل وخبر مفبرك يسأذ في ئ ميق الخالفرا  برين الردولئين الئري مسئ ر »والئحريض على ال دوان عليأا 
 «.ئربطأما عال ا  أخوي  وأسري  وئاريخي 

 75/3/7051البيان، دبي، 
 

 وجبة في  زة 7500الهالل األحمر اإلماراتي يوزع  .85
مايررردأ مرررالوةا واصرررل  هيئررر  الأرررالل األحمرررر اإلمرررارائي نشررراطأا اإلنسررراني واإلزررراثي  -أبرررو ابررري 
ويبرر  افطررار علررى النررا حين مررن منررا لأذ للررى  1200ن فرري  طرراس زرر أ، حيررث و عرر  نحررو للفلسررطينيي

مدارس وكال   األونروا(، واكد  أن وفودها للى ز أ سئئواصل خالل اليومين المقبلين لمواصل  ئقديذ 
المساعدا  اإلزاثي  والطبي  للسكان مئشاركين في ذلك بالمخاطر الكبيرأ الئي يوايأونأرا مرع الشر ل 

 لفلسطيني في ال ال دوان اإلسرائيلي.ا
 75/3/7051البيان، دبي، 

 
 الهالل األحمر الكويتي يدشن حملة تبرعات لغزة .86

خالد الخطالا اعلن  يم ي  الأالل االحمرر الكرويئي أمرس عرن بردء الحملر  الشر بي  ليمرع الئبرعرا  
ئرا  مرن القئلرى واليرحرى لصالح الش ل الفلسطيني في ز أ الرذين يوايأرون حربرا اسررائيلي  خلفر  الم

 وئسبب  بئدمير الكثير من المنا ل.
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واعرل مدير ال ال ا  ال ام  في اليم ي  خالد ال يد في ئصريح صرحافي عرن الشركر والئقردير لسرمو 
امير البالد الشيخ صباح األحمد الرئيس الفخرة لليم ي  على مبادرأ سموه بالئبرس للش ل الفلسطيني 

 في ز أ.
 75/3/7051ت، السياسة، الكوي

 
 السعودية "صامتة سياسيا" تجاه العدوان على  زة  .87

راة اليرروذا باسررئثناء اعررالن المملكرر  ال ربيرر  السرر ودي  ئتييرردها للمبررادرأ المصررري  لو ررف القئررال  -لنرردن 
في  طاس ز أ، لذ ئقدذ المملك  ال ربير  السر ودي  علرى اة يأرود سياسري  او دبلوماسري  ئيراه ال ردوان 

 على  طاس ز أ. االسرائيلي
مليرون  30ويقول مرا بون عرل انه باسئثناء ئقديذ الحكومر  السر ودي  ئبرعرا  لقطراس زر أ فري حردود 

 دوالر لذ ئسئقبل ال اصم  الس ودي  اة مسقول فلسطيني بما في ذلك الرئيس محمود عباس.
الررررئيس صرررحيح ان ال ال رررا  برررين السررر ودي  وحمررراس مقطوعررر  بسررربل عال رررا  االخيررررأ القويررر  مرررع 

المصرررة السررابق محمررد مرسرري وانئماقهررا الررى حركرر  االخرروان المسررلمين الئرري وضرر ئأا المملكرر  مثررل 
مصرررر علرررى  ائمررر  االرهرررال، ولكرررن هرررذا ال ي نررري عررردذ القيررراذ برررتة يأرررود لو رررف ال ررردوان، وممارسررر  

 ض وط على الواليا  المئحدأ في هذا الخصوص بحكذ دورها ونفوذها ومكانئأا.
قبال اميررر الكويرر  الشرريخ صررباح االحمررد للسرريد خالررد مشرر ل رئرريس المكئررل السياسرري وكرران الفئررا اسررئ

حمراسب والكوير  لرذ ئكرن  وير  فري الفئررأ االخيررأ، ولرذ ير ر “حماسب، الن ال ال ر  برين حركر  “لحرك  
 السيد مش ل الكوي  منذ سنوا .

 70/3/7051رأي اليوم، لندن، 
 

 ت لرفضه اللعب مع "إسرائيل"العقوبة تهدد منتخب ُعمان الجامعي للصاال .88
هاني الباشاا هدد االئحاد الدولي للرياض  اليام ي ، المنئخل ال وماني اليام ي، بمن ره مرن  -الدماذ 

فري حرال رفضره الل رل مرع نايرره اإلسررائيلي فري الردور الثراني  1020المشارك  في مونرديال البرا يرل 
 اذ حالياق في مدين  ملقه اإلسباني .من بطول  كتس ال الذ لكرأ القدذ للصاال ، الئي ئق

ورفضررر  اللينررر  ال ومانيررر  للرياضررر  اليام يررر  اإلذعررران لئأديرررد االئحررراد الررردولي، وئمسرررك  بمبررردأ عررردذ 
الل ررل مرررع منئخرررل لسررررائيل فرري الررردور الثررراني، ب رررد أن احئرررل منئخبأررا المركررر  الثالرررث فررري ميموعئررره 

لبيضررراء، فيمرررا ل رررل منئخرررل لسررررائيل فرررري  الثالثررر ( خلرررف منئخبررري روسررريا  حامرررل اللقرررل( وروسرررريا ا
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الميموع  األولى مع منئخبا  لسبانيا وسلوفاكيا والئشريك. وكانر  اللينر  ال ومانير  للرياضر  اليام ير  
ائخرذ  مو فراق ممرراثالق فري المونررديال السرابق الررذة أ ريذ فري البرئ ررال، عنردما رفضرر  موايأر  المنئخررل 

ني مررن البطولرر ، ويوئو ررع أن يفرررض االئحرراد الرردولي للرياضرر  ال مرراني نايررره اإلسرررائيلي فرري الرردور الثررا
داري  مشددأ على المنئخل ال وماني اليام ي.  اليام ي  عقوب  مالي  واا

 75/3/7051الحياة، لندن، 
 

 السودان: ضرب صحافي دعا إلى التطبيع مع "إسرائيل" .89
رئرريس ئحريرهررا عثمرران   أ ف ل(ا ا ررئحذ مسررلحون مكائررل صررحيف  بالئيررارب السرروداني  أمررس، وضررربوا

 ميرزني، الذة دعا للى ئطبيع عال ا  بالده مع لسرائيل، بحسل ما صرح أحد  مالئه.
ونقرل ميرزنرري للررى مسئشررفى ال يئونرر  فرري وسررط مدينرر  الخرطرروذ علررى لثررر الضررربا  الئرري ئلقاهررا علررى 

حرردأ سررا يه بتسررلح  ناريرر  وعصرريب، كمررا أوضررح فيصررل محمررد صررالح أحررد المررداف ين عررن  برأسرره واا
 حقوق الصحافيين في السودان.

 75/3/7051السفير، بيروت، 
 

 عشرات آالف المغاربة يتظاهرون في الرباط للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي على  زة .91
محمررود م ررروفا احئشررد عشرررا  اآلالف مررن الم اربرر ، بيررنأذ و راء و عمرراء احرر ال و ررادأ  -الربرراط 

لربررراط للئنديرررد بال ررردوان الصرررأيوني علرررى  طررراس زررر أ نقرررابيون وحقو يرررون، امرررس االحرررد، فررري مدينررر  ا
والمطالب  بمو ف عربي اكثر ح ما للردفاس عرن الشر ل الفلسرطيني ومو رف دولري اكثرر دعمرا لقضريئه 

 ال ادل ، فيما دعا الم رل الرسمي الى و ف فورة لأذا ال دوان زير المبرر وزير المقبول.
 75/3/7051القدس العربي، لندن، 

 
 تركيا تنديدا بالعدوان اإلسرائيلي على  زةاحتجاجات في  .90

األناضررولا شررأد  ال ديررد مررن المرردن الئركيرر  مررن بينأررا ال اصررم  أنقرررأ، واسررطنبول، أمررس،  -انقرررأ 
 ميموع  من المااهرا  والمسيرا  االحئيايي ، للئنديد بالأيوذ اإلسرائيلي على  طاس ز أ.

اإلسرائيلي ، ووض وا لكليال أسودا من ال هرور علرى ففي ال اصم  أنقرأ، ئيمع المحئيون أماذ السفارأ 
بابأررررا، وركرررر   الكلمررررا  الئرررري ألقاهررررا مسررررقولو المنامررررا  الئرررري دعرررر  للررررى االحئيرررراو علررررى الئنديررررد 

 بالوحشي  اإلسرائيلي .
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لسرررائيل ئمررارس لرهررال »األمررين ال رراذ لنقابرر  ال مررال والمرروافين األئررراك، أن « أونرردر  أررويي»وذكررر 
ألطفال والنسراء والشربال والشريوخ، وئقصرف البنايرا  والمسراكن علرى رقوس سراكنيأا، دول ، لذ ئقئل ا

نمررا ئقئرل اإلنسراني  أيضررا و امر   رروا  الشررط  باعئقررال  «.وهرى برذلك ال ئقئررل بشررا أبريرراء فحسرل، واا
أحد المحئيين، أثناء محاولئه ئرك كريس  مامر  أمراذ مبنرى السرفارأ، لكنره زرافلأذ و رذف الكريس داخرل 

وفي مدين  اسطنبول، خري  احئيايا  مماثل  في أكثر من مكان، منأا مسيرأ نامأا  المبنى.سور 
ئقريبررا، وهررذ يرف ررون األعررالذ الفلسررطيني  والئركيرر ،  200ب ررض سررائقي سرريارا  األيرررأ، بلررغ عررددهذ 

رائيل وانئأ  بأذ المسيرأ أماذ القنصرلي  اإلسررائيلي ، وو فروا عنردها وهرذ يررددون هئافرا  مناهضر  إلسر
 …وحكومئأا

 70/3/7051القدس العربي، لندن، 
 

 دبلوماسي جزائري: ما كان لـ"إسرائيل" أن تعتدي على  زة بهذا الشكل لوال المتصهينين العرب  .92
 رردس برررسا أكررد الديبلوماسرري الي ائرررة السررابق محمررد ال ربرري  يئررو  أنرره مررا كرران لالحررئالل  -لنرردن 

سطينيين لوال من أسماهذ برر بالمئصرأينين ال ررلب، الرذين  رال اإلسرائيلي أن يثخن في عدوانه ضد الفل
وحمررل  يئررو  فرري ئصررريحا    بررتن م ررادائأذ لألمرر  ولقضرراياها أشررد وأكبررر مررن عررداء لسرررائيل نفسررأا.

علرى الئروالي، لئواطرق  24خاص  لر ب دس برسب مسقولي  اسئمرار ال ردوان اإلسررائيلي ضرد زر أ لليروذ 
مقاومررر ، و رررالا بمرررا ئقررروذ بررره لسررررائيل ضرررد الفلسرررطينيين لررريس يديررردا، الناررراذ ال ربررري الرسرررمي ضرررد ال

فإسرررائيل منررذ نشررتئأا  امرر  علررى الميررا ر ونأررل األراضرري وئيميررع الشررئا  فرري مررا يسررمونه بحقأررذ 
الئاريخي، لكن ما كان إلسرائيل أن ئصل للى هذا الحد  لوال ويود ال رل المئصأينين، وعلرى رأسرأذ 

أ ونارراذ االنقررالل فرري مصررر بقيررادأ السيسرري، هررقالء يرردعمون االحررئالل علنررا اإلمررارا  ال ربيرر  المئحررد
ودون حياء لقئل أطفال ز أ وخنق الفلسطينيين، كما أن بقي  األنام  ال ربير  ومنأرا الناراذ السر ودة 

 واألردني والي ائرة كلأا أنام  مئشابأ  فأي لما مئواطئ  أو ئدعذ بشكل زير مباشر للصأاين ب.
 70/3/7051قدس برس، 

 
 أوباما يعرب عن قلقه من تزايد عدد الضحايا في  زة .93

سرريف الرردين حمرردانا أبلررغ الرررئيس األمريكرري برراراك أوبامررا رئرريس الررو راء  -حسررن عمررار  -واشررنطن 
اإلسرائيلي بنيامين نئنياهو يوذ األحد بتنه يش ر بقلق برالغ مرن ئ ايرد عردد القئلرى فري االشرئباكا  برين 

 ن.لسرائيل والفلسطينيي
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وئحدث أوباما هائفيا مع نئنياهو للمرأ الثاني  خالل ثالث  أياذ وأبل ه بتن لسرائيل لأا الحق في الدفاس 
 عن نفسأا وكرر ادان  الواليا  المئحدأ لأيما  حماس على لسرائيل.

و ررال البيرر  األبرريض فرري بيرران بخصرروص االئصررال الأررائفي بأثررار الرررئيس ايضررا  لقرره البررالغ مررن ئ ايررد 
لقئلررررى بمرررا فرررري ذلرررك  يررررادأ القئلرررى فرررري صرررفوف المرررردنيين الفلسرررطينيين فرررري زررر أ ومقئررررل ينررررود عررردد ا

وأبلغ أوبامرا رئريس الرو راء اإلسررائيلي برتن و يرر الخاريير  األمريكري يرون كيررة سريئويه  لسرائيليين.ب
ذ فري  ريبا للى القراهرأ سر يا للوصرول للرى و رف فرورة ألعمرال ال نرف اسرئنادا للرى ائفراق الأدنر  المبرر 

وأضرراف البيرر  األبرريض فرري البيرران بأكررد الرررئيس أن الواليررا  المئحرردأ  .1021نرروفمبر ئشرررين الثرراني 
سررئ مل عررن كثررل مررع لسرررائيل والشررركاء اال ليميررين بشررتن ئنفيررذ و ررف فررورة إلطررالق النررار وأكررد علررى 

سرائيل.ب  الحاي  للى حماي  المدنيين في ز أ واا
 70/3/7051وكالة رويترز لألنباء، 

 
 يري: لـ"إسرائيل" حّق الدفاع عن النفس ونعمل ألجل هدنة عادلةك .94

مررن أئالنئررا أن  و يررر الخارييرر  األمريكرري، يررون كيرررة، أشررار  70/3/7051ســي ان ان ، نشررر  
األحد،  للى يأود ياري  للئوصرل للرى و رف إلطرالق فري زر أ، حيرث يشرن اليري  اإلسررائيلي عملير  

، مشرريراق للررى حررق لسرررائيل فرري الرردفاس عررن الررنفس فرري موايأرر   ئرريال األحررد 00بريرر  أو  رر  أكثررر مررن 
 الصواريخ الئي ئطلق من القطاس.

أنه أيررأ ائصراال  مرع  CNNوأوضح كيرة، خالل مقابل  مع برنامج بسئي  أوف ذا يونيونب على 
 يادا  لسرائيلي ، واألمذ المئحدأ بأدف الئوصل لأدن  فري القطراس مضريفاب أعئقرد أن الررئيس سريطلل 
مني الئويه للرى الشررق األوسرط  ريبرا لردعذ اليأرود المبذولر  لئحقيرق و رف لطرالق النرار برين لسررائيل 

 وحرك  حماس، مضيفاا نحن بحاي  لو ف لطالق نار ب  أ.ب
وأكررد و يررر الخارييرر  األمريكرري علررى حررق لسرررائيل بالرردفاس عررن نفسررأا، فرري موايأرر  الصررواريخ الئرري 

زرر أ  ررائالا لسرررائيل بئحرر  الحصررارب بواسررط  بحمرراس اإلرهابيرر ب،  ئطلقأررا المليشرريا  الفلسررطيني  مررن
 ودعا الحرك  الئي ئسيطر على القطاس للى الئحلي بال قالني .

واسئطردا حماس ئسئخدذ المدنيين كردروس.. يطلقرون النرار مرن منراطقأذ ويرتئون بالنرار لليأراب، وئرابعا 
 الف الصواريخ عليأا.بما من دول  سئقف مكئوف  األيدة ئياه أشخاص يطلقون آ

وأضافا ب طع رئيس الو راء، بنيامين نئنياهو، محادثر  هائفير  مرع رئريس الواليرا  المئحردأ ألنره كران 
 عليه الذهال للى مليت.ب
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 وأوضح أن اإلدارأ ئدعذ المقئرح المصرة لو ف لطالق النار مضيفاا سن مل أليل هدن  عادل ..ب
نقررال عررن أ ف ل مرن واشررنطن أن كيرررة ألقررى كيرررة  75/3/7051القــدس العربــي، لنــدن، وذكرر  

اللروذ علررى حركرر  حمرراس فرري اسررئمرار النرر اس فرري  طراس زرر أ، مقكرردا انأررا ئرررفض يميررع اليأررود لو ررف 
 لطالق النار.

، مشريرا للرى أن ”عرض عليأذ و ف لطالق النار اال انأذ رفضروه“و ال كيرة لئلف يون  اة بي سي( 
”. برررزذ ان مصررر وآخرررين دعرروا للررى و ررف لطررالق النررار“ اس يأررود و ررف النرر” بئ نرر “حمرراس رفضرر  

مرن  برل االسررائيليين لو رف لطرالق الصرواريخ ” م يد من الئحركا “و ال لن حماس ئسبب  بذلك في 
 من  طاس ز أ على ينول اسرائيل.

، فرري ”ان الحرررل بشرر   بالئتكيررد. وامررور سرريئ  سررئحدث. ولكررن علرريأذ ان يرردركوا مسررقوليئأذ“واضرراف 
 أ الى حماس.اشار 

 ”الئحلي بالمسقولي  والقبول .. بو ف لطالق نار مئ دد االطراف دون شروط“ودعا الحرك  للى 
و ررال كيرررة الررذة أيرررأ ال ديررد مررن المقررابال  الئلف يونيرر  االحررد انرره ي ئرر ذ لقرراء االمررين ال رراذ لالمررذ 

ئوصرل الرى هدنر  برين المئحدأ بان كي مون الذة سريئويه الرى الشررق االوسرط للمشرارك  فري يأرود ال
 حماس واسرائيل.

، مضرريفا ان الرررئيس ”نحررن ن مررل علررى ئحقيررق فكرررأ و ررف لطررالق النررار“وصرررح لشرربك   سرري ان ان( 
 االمريكي باراك أوباما سيئحدث في و   الحق االحد مع رئيس الو راء االسرائيلي بنيامين نئنياهو.

ت  حفررر أنفرراق وعبورهررا مرر ودأ بتصررفاد اسرررائيل محاصرررأ مررن  بررل منامرر  ارهابيرر  ارئرر“واوضررح كيرررة 
 ”.ومخدرا  ومسئ دأ لمحاول  القبض على مواطنين اسرائيليين وا ئيادهذ رهائن

ال يمكن ألة بلد ان يقف مكئوف االيدة واال يئخذ خطروا  لمحاولر  الئ امرل مرع اشرخاص “واضاف 
 ”.يطلقون االف الصواريخ عليه

 
 الق النار في  زةمجلس األمن الدولي يدعو لوقف "فوري" إلط .95

أعرل ميلس األمرن الردولي عرن بالقلرقب يرراء ئ ايرد أعرداد الضرحايا فري صرفوف المردنيين ب ر أ، داعيرا 
 في الوف  ذائه للى و ف فورة إلطالق النار. 

وعقررل انئأرراء اليلسرر  الطارئرر  الئرري عقرردها الميلررس لمنا شرر  األوضرراس فرري زرر أ  ررال رئرريس الميلررس 
انا لن بأعضرراء الميلررس ئوصررلوا الرري ائفرراق بشررتن نقرراط صررحفي  حررول السررفير يررويين وريئشررارد زاسرر

 المو ف الحالي في ز أب.
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والنقاط الصحفي  الئي يصدرها الميلس هي زير مل م  وئ ئبر أ ل  وأ وئتئي في المرئب  الراب ر  مرن 
 حيث القوأ ب د البيانا  الصحفي  والرئاسي  والقرارا  الئي ي ئمدها الميلس.

ميلس أماذ الصحفيين النقاط الصحفي  الئي ئوصرل اليأرا أعضراء الميلرس فري يلسرئأذ وئلى رئيس ال
 الم لق  الئي دع  لليأا المملك  األردني  الأاضم  حول ال دوان اإلسرائيلي علي ز أ.

و رال وريئشرارد زاسرا للصرحفيين عقرل انئأراء اليلسرر  الطارئر  بلن ميلرس األمرن عقرد ايئماعرا طارئررا 
ر في ز أ، وأعرل أعضاء الميلرس عرن القلرق ا اء ئصراعد المو رف فري القطراس، حول المو ف الخطي

 داعين الي ضرورأ احئراذ القانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك حماي  المدنيينب.
وأضافا ب لقد دعا الميلس أيضا للى ئحسين الوصول اإلنسراني، وأعررل عرن القلرق ل اء ئ ايرد أعرداد 

 .الضحايا في صفوف المدنيينب
وبحسرررل زاسرررانا، بطالرررل أعضررراء الميلرررس برررالو ف الفرررورة لألعمرررال ال دائيررر  وال رررودأ الئفررراق و رررف 

ب برررين الفصرررائل الفلسرررطيني  1021لطرررالق النرررار الرررذة ئرررذ الئوصرررل اليررره فررري نررروفمبر /كرررانون الثررراني 
 واالحئالل اإلسرائيلي، وبرعاي  مصري  لبان حكذ الرئيس األسبق محمد مرسي.

 75/3/7051 فلسطين أون الين،
 

 بان كي مون يندد باالعتداء اإلسرائيلي الفظيع على حي الشجاعية .96
القررردس ال ربررريا بحرررث الشررريخ ئمررريذ برررن حمرررد آل ثررراني أميرررر  طرررر مرررع الررررئيس الفلسرررطيني  -الدوحررر  

اإلسرررائيلي المسررئمر « ال رردوان»محمررود عبرراس ئطررورا  األوضرراس فرري األراضرري الفلسررطيني  السرريما 
 أ، فيمرررا نررردد االمرررين ال ررراذ لألمرررذ المئحررردأ باالعئرررداء االسررررائيلي علرررى حررري والمكثرررف علرررى  طررراس زررر

 الشياعي .
و ال بان كي مون فري مرقئمر صرحافي مشرئرك مرع و يرر الخاريير  القطررة خالرد ال طير  فري الدوحر  

أطفال كثر  ئلوا في الشياعي  وأندد بأذا االعئداء اإلسرائيلي الفايع .. ون يرف الردذ ييرل »امس ان 
 «.يئو ف اآلنأن 

 75/3/7051القدس العربي، لندن، 
 

 النرويج تقود الوساطة األوروبية إلبرام تهدئة بغزة .97
سررائيل ئنأرري  -راذ هللا  رأة اليروذا ئنشرط الوسرراطا  الدولير  الرامير  إلبررراذ ئأدئر  برين حركرر  حمراس واا

رسائل بين الطرفين الحرل في ز أ، وئقول مصادر مطل   أن الوساطا  االوروبي  الئي ئشمل نقل ال
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ئقوذ بأا النررويج، الئري ال ئمرانع مرن اليلروس مرع  رادأ حمراس، وئقروذ  طرر بنقرل ويأر  نارر الحركر  
 في االئصاال  الئي ئئذ مع اإلدارأ األمريكي  واالمذ المئحدأ.

وال ي رف للى أين ئسير األمور، وال حئى مدأ الئقدذ لن كان  د حصل في المفاوضا ، خاص  وان 
ض وصل للى ال اصم  القطري  الدوح ، الئي ئسئقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس واألمين الئفاو 

 ال اذ لألمذ المئحدأ بان كي مون، ومسقولين نرويييين، ايئم وا هناك مع  ادأ حماس.
 70/3/7051رأي اليوم، لندن، 

 
 كيري يتهكم من وصف العملية العسكرية اإلسرائيلية في  زة بأنها دقيقة .98

 د ل أ(ا سرررخر و يرررر الخارييررر  األميركررري يرررون كيررررة مرررن وصرررف ال مليررر  ال سررركري    -شرررنطن وا
اإلسرائيلي  في  طاس زر أ بانأرا ببال ر  الد ر ب بسربل ال ردد الكبيرر مرن الضرحايا المردنيين الرذين سرقطوا 

 خاللأا.
و ررال  ولررذ يكررن كيرررة علررى درايرر  بررتن الميكروفررون كرران مفئوحررا خررالل مقررابال  مررع محطررا  لذاعيرر 

 مرئين ألحد المساعدينا بلنه يحيذ نائج عن عملي  بال   الد  ب.
وعنرردما أعيررد  ئلررك الئ ليقررا  علررى كيرررة خررالل مقابلرر  مررع شرربك  فرروكس نيررو ، رد و يررر الخارييرر  

 األميركي  ائال لن ذلك رد ف ل الكثير من الناس على  ئل المدنيين.
دذ األنفراق الئري ئسرئخدذ فري الأيمرا  المسرلح  ومع ذلرك، أوضرح كيررة أن لسررائيل لأرا الحرق فري هر

 والرد على لطالق الصواريخ. وخلص  ائالا بلكن الحرل ص ب ب.
 75/3/7051االتحاد، أبو ظبي، 

 
 السفير األمريكي لدى "إسرائيل": سنسلم  زة لعباس بعد الحرب .99

حرروار مررع القنرراأ ا  ررال السررفير األمريكرري لرردأ لسرررائيل دان شررابيرو فرري  12عريرري  -القرردس المحئلرر  
اإلسرائيلي  الثاني  يوذ أمس السب ، لن الواليا  المئحردأ ئريرد أن يئرولى محمرود عبراس حكرذ زر أ ب رد 

 انئأاء الصراس الحالي، وأنأا سوف ئ مل ياهدأ لئحقيق ذلك.
وعندما سئل شابيرو عن حكوم  الوحدأ الوطني  الئي شركلئأا حركئرا فرئح وحمراس الشرأر الماضري لرذ 

مباشر، ولكنه أشار للى أن عباس اآلن ييررة ائصراال  مرع مصرر فري محاولر  للئوسرط  ييل بشكل
سرررائيل. ثررذ  ررالا بفرري نأايرر  هررذا الصررراس سرروف نسرر ى لمسرراعدأ  لو ررف لطررالق النررار بررين حمرراس واا
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ال ناصرر الفلسررطيني  الم ئدلر  كرري يصرربحوا أ روأ داخررل زرر أب، فري لشررارأ منرره للرى السررلط  الفلسررطيني  
 عباس. الئي يرأسأا 

 وئابعا بربما يكون باسئطاعئأذ حكذ ز أ بشكل أفضل من حماس، الئنايذ اإلرهابيب.
وكررررر شرررابيرو ئصرررريحا  الررررئيس األمريكررري بررراراك أوبامرررا  رررائالا بالواليرررا  المئحررردأ ئررردعذ بقررروأ حرررق 
 لسرائيل في الدفاس عن نفسأا، فال ئسئطيع أة دولر  أن ئئحمرل لطرالق الصرواريخ علرى مواطنيأرا، أو

أن يئسررلل اإلرهررابيون لليأررا عبررر األنفرراقب. وأضرراف أن الواليررا  المئحرردأ بئررئفأذ الحايرر  للررى ال مليرر  
 البري  الحالي ب.ب

وعنرردما سررئل شررابيرو عمررا لذا كرران هررذا الرردعذ يصرراحبه أة ئحفاررا ،  ررالا بلررن نقررول فرري هررذا الشررتن 
 ن ذ ولكنب. أة أن الدعذ زير مشروط. 

الو ررر  نحرررن نشررر ر برررالقلق مرررن ئ ررررض المررردنيين مرررن اليرررانبين ألة  ولكنررره أردف  رررائالا بفررري نفرررس
لصرابا  يرراء الم يررد مرن الئصر يد. ونتمررل أن ئسرئمر لسررائيل فرري عمليئأرا بطريقر  ئقلررل مرن الضرررر 

 الوا ع على المدنيين بقدر المسئطاسب. وأضاف أن لسرائيل ئ ي هذا األمر.
ة دعرذ ألة مبررادرأ لو ررف لطرالق النررار باسررئثناء ونفرى شررابيرو أن ئكرون الواليررا  المئحرردأ  رد  رردم  أ

المبررادرأ المصررري ،  ررائال لن الواليررا  المئحرردأ ئركرر  يأودهررا فرري االئصررال مررع أصررد ائأا فرري المنطقرر  
لئشيي أذ على دعذ المبادرأ المصري . ولذ ييل شابيرو بشكل مباشر على سقال حرول مرا لذا كانر  

لو ررف لطررالق النررار، والئرري ئرردعمأا حمرراس وئرفضررأا  الواليررا  المئحرردأ  ررد شررارك  فرري يأررود  طررر
 لسرائيل.

وأكد أن الواليرا  المئحردأ لرذ ئردعذ سروأ المبرادرأ المصرري  وأنأرا ال  الر  ئردعمأا. و رالا بالمصرريون 
فقط هذ من لديأذ الئاريخ وال ال را  والنفروذ اإل ليمري الرذة يمكرنأذ مرن الئوسرط لو رف لطرالق النرار،ب 

 .1021ر في مبادرأ عاذ وأشار للى وساط  مص
 70/3/7051، 75موقع عربي 

 
 المبعوث الصيني للشرق األوسط يطالب بوقف إطالق النار ورفع الحصار عن  زة .011

ئ ريرررد الرشرررقا طالرررل مب ررروث الحكومررر  الصررريني  للشررررق األوسرررط وو سررريكه لسررررائيل بو رررف  -عمررران 
عررا المسررقولين الفلسررطينيين للررى عمليائأررا ال سرركري  فرري زرر أ فررورا ورفررع الحصررار عررن القطرراس، كمررا د

بحررث حركرر   المقاومرر  اإلسررالمي ( حمرراس علررى و ررف لطررالق الصررواريخ علررى لسرررائيل، لئحقيررق و ررف 
 لطالق نار مشئركب.
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وأكررد المسررقول الصرريني، بمررقئمر صررحفي عقررده أمررس فرري سررفارأ بررالده ب مرران، أن بحمرراسب، بوصررفأا 
طالق المفاوضا ب.بطرفا مأما في فلسطين، فييل عليأا القياذ بدور   مطلول في عملي  سياسي  واا

وأشررررار للررررى أهميرررر  األردن كمحطرررر  رئيسرررر  فرررري يولئرررره اال ليميرررر  الطارئرررر  الئرررري أئرررر  نئييرررر  لئرررردهور 
األوضرراس فرري زرر أ، مشرريدا برراليأود األردنيرر  المسررئمرأ لحررل المشرراكل اال ليميرر ، كمررا ئحرردث عررن دور 

موعرر  ال ربيرر  فرري هررذه المنامرر  األمميرر ، ومررا المملكرر  ك ضررو فرري ميلررس األمررن الرردولي وممثررل للمي
 يئحمله من بمسقولي  كبيرأ في المحافل الدولي ب.

كمررا شرردد سرريكه علررى أن الصررين ئررولي عنايررر  خاصرر  بئقويرر  االئصررال والئنسرريق بينأررا وبرررين األردن 
ودأ سياسرريا، مشرريرا للررى أنرره ئبررادل اآلراء فرري لقائرره أمررس بررو ير الخارييرر  وشررقون الم ئررربين ناصررر يرر

حول كيفي  ئ  ي  الئنسيق بين البلردين وبرين واألطرراف الم نير  فري أحرداث زر أ، لئحقيرق و فبسرريعب 
 إلطالق النار.

وأشار للى ئطورا  الأيوذ اإلسرائيلي البرة على ز أ وسقوط مئا  الضحايا من الفلسطينيين، م ب ررا 
ل أن ئتخذ باالعئبار حياأ األبرياء من عن ئنديد الصين بأذا الأيوذ و ئل األبرياء، فيما طالل لسرائي

 الش ل الفلسطيني، وكذلك أمن واسئقرار المنطق .
وفيمررا عبررر عررن دعررذ الصررين وئرحيبأررا بالمبررادرأ المصررري  لو ررف لطررالق النررار، اعئبررر أنأررا بئئفررق مررع 

 مصالح اليانل الفلسطيني في اللحا  الراهن ب.
يررر ب الصررريني  مرررع السرررفارأ االسررررائيلي  فررري بييينرررغ، ولفررر  سررريكه الرررى االئصررراال  الئررري ئبرررذلأا بالخاري

 لضاف  للى يأودها في منام  األمذ المئحدأ، اضاف  الى يولئه الطارئ  في المنطق .
 75/3/7051الغد، عمان، 

 
 "األونروا" تعلن نفاد مخزونها من الغذاء والدواء في  زة .010

نيين بأونررواب، أن مخر ون ال رذاء  دس بررسا أعلنر  وكالر  زروث وئشر يل الاليئرين الفلسرطي  -ز أ  
 والدواء الال ذ إلزاث  النا حين، نفد  من مخا ن الوكال  في  طاس ز أ.

و ال مدير عمليا  وكال  بأونرواب هناك، روبر  ئيرنر في مقئمر صحفي، عقده في مسئشفى الشفاء 
نا حين، نفد  من مخا ن ( بلن كل لمدادا  ال ذاء والدواء الال م  إلزاث  ال7|10بمدين  ز أ األحد  

 وأضاف بسنطلل لمدادا  من مفوضي  شقون الاليئين في سوريا واألردنب. الوكال ب.
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واسئنكر ئيرنر، عمليا  ليالء السركان الواسر   الئري نفرذها يري  االحرئالل اإلسررائيلي، صرباح اليروذ 
راك  ليواء السئي ال مدارس ئاب   لأا، كم 0شر ي مدين  ز أ، وأعلن أن الوكال  حول  10/7األحد  

 آالف الفلسطينيين النا حين.
 70/3/7051قدس برس، 

 
 "األونروا": قناة إسرائيلية تتراجع عن إدعاءات بأن سيارات اإلسعاف استخدمت لنقل مسلحين .012

ا  الرر  وكالرر  زرروث وئشرر يل الاليئررين الفلسررطينيين باألونرررواب لن القنرراأ الثانيرر  اإلسرررائيلي ، 42عرررل 
أاما  كاذب  ومسيئ  مفادهرا أن سريارا  اإلسر اف الئاب ر  لألونرروا  رد اسرئخدم  لنقرل ئراي   عن ائ

 .1024مسلحين في ز أ ليل الئاسع عشر من ئمو  
نسررخ  منرره أن القنرراأ اإلسرررائيلي  سررحب  الئقريررر  42وذكررر بيرران صررحفي لرررباألونرواب ئلقررى مو ررع عرررل

د أن  دم  األونروا أدل  دام   ئثب  أن االدعراء الكاذل الذة أعده مراسل القناأ للشقون ال سكري  ب 
 ال أساس له من الصح .

وأكررد البيرران أن هنالررك ال ديررد مررن الئقررارير الكاذبرر  الئرري يررئذ ئررداولأا حاليررا بشررتن األونررروا. وهررذا ميرررد 
 مثال آخر مقسف في القائم  الطويل  من الصحاف  المبئذل ب.

 70/3/7051، 15عرب 
 

 صر بلندن تنديدا  بإ الق معبر رفحاعتصام أمام سفارة م .013
محمررد أمررينا اعئصررذ عرردد مررن المسررلمين البريطررانيين وناشررطون عرررل وأيانررل مررن ئيررارا   -لنرردن 

سياسي  مخئلف  اليوذ األحد أماذ السرفارأ المصرري  فري لنردن احئيايرا علرى لزرالق القراهرأ م برر رفرح، 
 وانأا على  طاس ز أ.وئنديدا بدورها الذة وصفوه بالمئنمر مع لسرائيل في عد

و ال المئضامن اإليطالي أنطونيو منسكالكو لنه ياء لدعذ سركان زر أ بنراء علرى دعروأ للئضرامن مرع 
القضي  الفلسطيني ، م ئبرا أن مصر حول  ز أ للى سين كبير بإزال أا الحردود وم برر رفرح، وانئقرد 

المقابررل مررع السيسرري الررذة  مررا اعئبررره ئقصرريرا مررن اليرري  المصرررة عررن موايأرر  لسرررائيل وو وفرره فرري
 بينسق مع ئل أبيلب.

واعئبررر منسرركالكو أن عررددا كبيرررا مررن المنامررا  الدوليرر  ئصررم  علررى اليريمرر  ألنأررا منحررا أ سياسرريا، 
 وفسر هذا بتن األطفال الذين يقئلون هذ فلسطينيون وليسوا أيانل من مواطنيأا.



 
 
 

 

 
           37ص                                     7758 العدد:     75/3/7051اإلثنين  التاريخ:

 

لنأررا يرراء  لالحئيرراو علررى موا ررف  مررن يأئأررا  الرر  المئضررامن  مررن أصررول فلسررطيني  سرراندرا وطفرر 
الحكومررا  ال ربيرر  بالمئخاذلرر ب فرري موايأرر  مررا وصررفئه بالأولوكوسرر  ضررد أبنرراء زرر أ. وأضرراف  أنأررا 
و ف  أمس أماذ السفارأ اإلسرائيلي ، وياء  اليوذ لئقول للسيسي لنه من الم يرل ئشرييع لسررائيل فري 

  بيرها.حربأا على ز أ وحصار القطاس واازالق م بر رفح، حسل ئ
 70/3/7051الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 المئات يتظاهرون وسط نيويورك تنديدا  بالمجازر اإلسرائيلية في قطاع  زة .014

وفرراا شررارك المئررا  فرري مسرريرأ ئضررامني  وصررف  بباألضررخذب فرري ميرردان بالئررايم  سرركويرب  -نيويررورك 
اإلسررررائيلي المئواصرررل لليررروذ الشرررأير فررري مدينررر  نيويرررورك األميركيررر  ئتييررردا لفلسرررطين، وشررريبا لل ررردوان 

 الثالث عشر على أبناء ش بنا في  طاس ز أ.
وحمرررل المشررراركون فررري المسررريرأ الئررري يررراء  بررردعوأ مرررن ميلرررس مسرررلمي أميركرررا مرررن أيرررل فلسرررطين، 
ومقسسرر  ال ررودأ، والكررون رس الفلسررطيني األميركرري، وال ديررد مررن مسررايد نيويررورك ونيررويير ة، وأكثررر 

كيرررا مئضرررامنا مرررع فلسرررطين، األعرررالذ الفلسرررطيني  واليافطرررا  المنرررددأ مرررن عشررررين مقسسررر  وح برررا أمير 
 بيرائذ االحئالل، والمطالب  بو ف ال دوان وحماي  الش ل الفلسطيني من بط  االحئالل.

و رررال أحرررد المشررراركين، بانارررروا حرررولكذ سرررئيدون أشخاصرررا مرررن كرررل أ طرررال ال رررالذ بيرررنكذ، أرأ بيرررنكذ 
ن، واألفار رر ، والأنررود، واألوروبيررين، والصررينيين، وال رررل، واألئررراك، اإلسرربان، والالئينيررين، واألميررركيي

والمسررررلمين، والمسرررريحيين، واليأررررود، وكلأررررذ يأئفررررون بصررررو  واحررررد بال ليرررررائذ لسرررررائيل فرررري زرررر أ، وال 
 للصم  ال المي ضد هذه اليرائذ، ون ذ ل  أ والنصر لش بأاب.

ويرروهأذ بررتلوان ال لررذ الفلسررطيني، والئحفرروا ب لررذ ولررون اآلالف مررن أبنرراء الياليرر  الفلسررطيني  وال ربيرر  
فلسطين وكوفيئأا، وهئفوا ضرد الميرا ر فري  طراس زر أ وفلسرطين لمردأ ثرالث سراعا  مئواصرل ، وهرذ 

 يرف ون الش ارا  المقيدأ والمساندأ لفلسطين.
ويرحاهرا، وأكد ممثلو اليأا  المنام  للمسيرأ أنأذ لن ينسوا يرائذ االحئالل، ولن ينسوا شأداء زر أ 

والئضررامن مررع فلسررطين وايررل لنسرراني وأخال رري علررى كررل حررر، مطررالبين برفررع فررورة للحصررار الاررالذ 
عرن الشرر ل الفلسررطيني فرري زرر أ، والميئمررع الرردولي والمنامررا  اإلنسرراني  وهيئرر  األمررذ المئحرردأ بئقررديذ 

فلسرررطيني ميرمررري الحررررل الصرررأاين  للرررى ال دالررر ، وبرررتن يو فررروا هرررذه الحررررل الأمييررر  ضرررد الشررر ل ال
 األع ل.
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وحث المئااهرون اإلدارأ األميركي  على و ف المساعدا  الئري ئردفع إلسررائيل وئوارف لقئرل الشر ل 
 الفلسطيني وئشريده.

وأكد رئيس ائحاد المأندسين والم ماريين ال رل في الواليا  المئحدأ وأحد منامي المسيرأ ماهر عبرد 
ى يرائمأررا فرري كررل مكرران، وبنئارراهر اليرروذ فرري أهررذ القررادر أن اليمرراهير سررئالحق دولرر  االحررئالل علرر

م لررررذ سررررياحي فرررري الواليررررا  المئحرررردأ لنقررررول لل ررررالذ اناررررروا يرررررائذ الدولرررر  ال نصررررري  بحررررق المرررردنيين 
 الفلسطينيين ال  لب.

 75/3/7051الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 المظاهرات الغاضبة ضّد العدوان على  زة تجتاح ألمانيا .015
ا يبدو أن كالذ المسئشارأ األلماني  أن يال ميركل الئي صرح  برتن المانيرا ئرئفأذ عالء يم   -برلين 

رد الف ررل اإلسرررائيلي وبرران السرررائيل حررق الرردفاس عررن نفسررأا لررذ يئخررذ لرره صرردأ فرري البلرردا  والمرردن 
االلمانيررر  والئررري ايئاحئأرررا الماررراهرا  ال اضرررب  فررري نأايررر  االسررربوس اليم ررر  والسرررب  اليصرررال رسرررائل 

وحرراول المنامررون اييرراد مارراهرا  مرك يرر  ضررخم  حضرررها اآلالف مررن  لشرر ل الفلسررطينيئضررامن ل
االلمرران وااليانررل القرراطنين فرري المانيررا فرري كررل مررن برررلين وكولونيررا ومرراين  ودروئمونررد وايسررن وفرري 
المقابررل فرران احرر ال يسرراري  المانيرر  وحرر ل االحرررار الليبرالرري حرراول اييرراد مارراهرا  المانيرر  مضررادأ 

اليأرررود وامررراكنأذ الدينيررر  خاصررر  ب رررد ئ ررررض يأرررود لالعئرررداء فررري بررررلين مرررن  برررل مئاررراهرين لحمايررر  
مقيدين للفلسطينيين بحسل ما نشررئه صرحيف  دة فيلر  االلمانير ، و راذ االلمران بئكروين دروس بشرري  
لحمايرر  امرراكن دينيرر  يأوديرر  فرري مررا حالرر  الشرررط  بررين المارراهرا  المقيرردأ للفلسررطينيين والمارراهرا  

  .لمضادأ باسئنفار أمني زير مسبوقا
ووفقا للصحيف  االلماني  فإن المئااهرين المقيدين للفلسطينيين اسئف هذ ويود ريل و ويئه من حمل  
القب ررررا  الدينيرررر  بررررالقرل مررررن الئارررراهرأ ممررررا أدأ الررررى االعئررررداء علرررريأذ  بررررل ئرررردخل الشرررررط  وعلقرررر  

ويأرر  لكافر  االعررراق واالنئمراءا  السياسرري  الصرحيف  بران الئارراهرأ هري لنصرررأ زر أ وفلسررطين وهري م
للئضررامن مررع الشرر ل الفلسررطيني وحرروادث كأررذه ال ئاأررر يديرر  المشرراركين فرري السررالذ الف لرري، وفرري 
مدينرر  ايسررن االلمانيرر  حصررل اشررئباك بررين مئررا  المئارراهرين المقيرردين للفلسررطينيين وبررين اسرررائيليين 

راهير  السرامي  وئطرور  االشرئباكا  مرن الئالسرن  اموا بئااهرأ مضادأ ضرمن شر ار و رف الئميير  وك
 الى االشئباكا  باأليدة  ذف ال يايا  الفارز .

 75/3/7051القدس العربي، لندن، 
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 حزب اليسار اإلسباني الموحد يطالب حكومة مدريد بسحب سفير إسبانيا من "إسرائيل"  .016

الثالثرر  فرري اسرربانيا، حكومرر  حسررين ميرردوبيا طالررل حرر ل اليسررار الموحررد، القرروأ السياسرري   -مدريررد 
مدريررد بضرررورأ سررحل سررفير اسرربانيا مررن ئررل أبيررل و طررع ال ال ررا  السياسرري  والئياريرر  واألمنيرر  مررع 
لسررررائيل. ويئخررروف اللررروبي اليأرررودة فررري هرررذا البلرررد األوروبررري مرررن ارئفررراس مطالرررل مقاط ررر  لسررررائيل 

 ومبادرا  لمحاكم  مسقوليأا ومقاط   ئياري .
األمرين ال راذ لأرذا الحر ل، كرايو الرا رسرال  الرى رئريس الحكومر  ماريرانو راخروة في هذا الصدد، ويره 

يطالبرره فيأررا بسررحل السررفير اإلسررباني الم ئمررد فرري ئررل أبيررل. وفرري الو رر  ذائرره، يطالررل مدريررد بئ ليررق 
 وئيميد االئفا يا  المو    مع لسرائيل ومنأا في اليانل األمني.

أن لسررائيل مسررقول  عررن لبررادأ شرر ل ومسررقول عررن الكارثرر   ويررأ هررذا الحرر ل علررى لسرران أمينرره ال رراذ
اإلنسرراني الئرري ئ رراني منأررا زرر أ فرري الو رر  الررراهن، مشررددا علررى أن األنامرر  الديمقراطيرر  الئرري ئحئرررذ 

 القيذ اإلنساني  ال يمكنأا السكو  أماذ ما ييرة من عمليا  ئقئيل.
 75/3/7051القدس العربي، لندن، 

 
 الحكومة لمنع كل المظاهرات المنددة بالعدوان اإلسرائيلي على  زة القضاء الفرنسي يطلق يد .017

محمرد واموسريا مرنح القضراء الفرنسري ضروءا أخضرر للررئيس فرانسروا أوالنرد وحكومئره لمنرع  -باريس 
كررل المارراهرا  والمسرريرا  المنرررددأ بال رردوان اإلسرررائيلي علررى زررر أ،حين رفررض بشرركل رسررمي دعررروأ 

داف   عن حقوق الفلسرطينيين للط رن فري  ررار الحكومر  منرع ماراهرأ مسئ يل  ئقدم  بأا مناما  م
 مساندأ للفلسطينيين السب  الماضي في باريس بشكل رسمي.

مررررن حررررق الحكومرررر  عرررردذ مررررنح ئررررراخيص »وعللرررر  المحكمرررر  اإلداريرررر  فرررري برررراريس  رارهررررا بررررالقول لن 
 «.ا  واألمن ال اذلمااهرا  ومن أا في حال ويود ئوئر في البالد  د يلحق اضرارا بالممئلك

فرري ائصررال « القرردس ال ربرري»وأخبررر حسررني م طرري محررامي المنامررا  الفرنسرري  المسرراندأ لفلسررطين 
هرررائفي انررره وفريرررق المحرررامين الرررذين ئقررردموا برررالط ن ضرررد  ررررار المنرررع الصرررادر عرررن الحكومررر  و ررررروا 

ميلررس الدولررر   اسررئئناف الحكررذ حكررذ المحكمرر  اإلداريررر  فرري برراريس المسرراند للمنررع، عبرررر الئويرره للررى
 «.أعلى سلط  في القضاء اإلدارة الفرنسي»

لنرره حكررذ سياسرري ألن أعمررال الئخريررل الئرري يررر  لررذ يئسرربل فيأررا المئارراهرون المنررددون »وأضرراف 
بال دوان على ز أ،بل المئطرفون الذين يمثلون ئنايذ الرابط  اليأودي  المحاور في فرنسا وفي بلدان 
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نفسأا،والذين ياقوا السئف ا  المئااهرين المقيدين للفلسطينيين دون أن أخرأ في ال الذ بينأا اسرائيل 
 «.ئئحرك الشرط  الفرنسي  ضدهذ

 75/3/7051القدس العربي، لندن، 
 

 تظاهرات في مدن العالم تنديدا  بالعدوان اإلسرائيلية على  زة  .018
ين، ئااهرا  حاشدأ رويئر (ا شأد  ال ديد من المدن األوروبي ، خالل اليومين الماضي - أ ف ل 

دعماق لفلسطين وئنديداق بال دوان اإلسرائيلي المسئمر منذ أكثر من عشرأ أياذ علرى  طراس زر أ، وئخلرل 
هرررذه الئحركرررا  صرررداما  مرررع الشررررط ، خاصررر  فررري فرنسرررا، أد  للرررى و ررروس يرحرررى بسررربل محاولررر  

 السلطا  هناك  مع الئااهرا .
المرررردن الفرنسرررري  األخرررررأ مثررررل ليررررون، ومرسرررريليا،  ومررررأل  الئارررراهرا  المقيرررردأ لفلسررررطين ال ديررررد مررررن

وسئراسبور . ودعا المئااهرون للى و ف الميا ر اإلسرائيلي  بحق الفلسطينيين ال  ل في  طاس زر أ 
 المحاصر.

وفرري ال اصررم  البريطانيرر  لنرردن، ئارراهر عشرررا  آالف األشررخاص للمطالبرر  بو ررف عمليررا  القصررف 
عررن  طرراس زرر أ، ونامرر  حملرر  الئارراهر سرربع يم يررا  أبر هررا ال شرروائي اإلسرررائيلي  ورفررع الحصررار 

 بحمل  الئضامن مع فلسطينب ومنام  بأو فوا الحرلب.
وبرردأ  الئارراهرأ مررن أمرراذ مقررر اإل امرر  الرسررمي لرررئيس الررو راء البريطرراني فرري شررارس داونينررغ سررئري ، 

لرذ ئسريل صرداما  ومن ثذ ئويأ  نحو السفارأ اإلسررائيلي  فري حري بكنسرين ئونب زررل ال اصرم . و 
 أو ئو يفا  في صفوف المئااهرين من  بل الشرط  البريطاني .

وذكررر  بحملرر  الئضررامن مررع فلسررطينب علررى مو  أررا علررى بئررويئرب أن ئارراهرا  أخرررأ سرريئذ ئنايمأررا 
 أماذ السفارأ اإلسرائيلي  في لندن وفي بوايئأولب الم روف بربحي الو راءب في لندن.

كولبورن أن بالئااهرأ الوطنير  هرذه سرئئيح للبريطرانيين فري كرل أنحراء الربالد  و ال  مديرأ الحمل  ساره
 أن يقولوا كفى، وأنه ييل أن ئو ف لسرائيل اآلن حصار ز أ وئنأي احئالل األراضي الفلسطيني ب.

وفرري ال اصررم  البلييكيرر  بروكسررل ئارراهر آالف األشررخاص أيضررا دعمررا لفلسررطين، مررع أن السررلطا  
ح منامي الئااهرأ اإلذن، لال أن المئااهرين ن لوا للرى الشروارس رزمراق عرن ذلرك، كمرا البلييكي  لذ ئمن

 ئ اض   وا  الشرط  عن القرار ولذ ئحاول ئفريقأذ.
وفرري مدينررر  ينيرررف السويسرررري  ئيمرررع مئرررا  المئارراهرين المناصررررين لفلسرررطين أمررراذ المقرررر األوروبررري 

 لمسئمر على الفلسطينيين.لألمذ المئحدأ مطالبين بو ف ال دوان اإلسرائيلي ا
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كما شمل  الئااهرا  أيضا مدن فيينا وأمسئرداذ وسئوكأولذ وأنقرأ، وسرانئيازو فري ئشريلي، ومومبراة 
 في الأند.

 75/3/7051السفير، بيروت، 
 

 الخارجية األمريكية: أمريكيان كانا من بين الجنود الذين قتلوا في االشتباكات بغزة .019
الخارييرر  األمريكيرر  لن أمررريكيين كانررا مررن بررين الينررود اإلسرررائيليين  أحمررد صرربحي خليفرر ا  الرر  و ارأ

الثالث  عشررأ الرذين  ئلروا فري االشرئباكا  فري زر أ يروذ األحرد والرذة كران أدمرى يروذ فري الصرراس الرذة 
 فلسطيني. 200 ئل خالله نحو 

بريررررد وأوضررررح  رسررررال  ب ررررث بأررررا االئحرررراد اليأررررودة لمنطقرررر  لرررروس أنيلررررس الكبرررررأ لقائمئرررره عبررررر ال
االلكئرونررري لن مررراكس شرررئينبرو وهرررو مرررن سررران فرنانررردو فرررالي بواليررر  كاليفورنيرررا كررران  ناصرررا فررري لرررواء 

 يوالني في اليي  اإلسرائيلي.
و الر  صررحيف  هيوسرئون كرونيكررل لن نسريذ شررين كررارميلي مرن ي يرررأ سراوث بررادر فري واليرر  ئكسرراس 

 كان يقائل أيضا في لواء يوالني.
مريكير  مقئررل الشخصرين و الرر  لن كالهمرا مررواطنين امرريكيين. و الرر  امرررأأ وأكرد  و ارأ الخارييرر  األ

رد  علررى الئليفررون فرري شرررك  مملوكرر  لوالرردة كررارميلي فرري ي يرررأ سرراوث بررادر لنأمررا فرري طريقأررا للررى 
 لسرائيل.

 70/3/7051وكالة رويترز لألنباء، 
 

 لبناني -بلغاريا: منفذ اعتداء بور اس فرنسي  .001
لنررر  السرررلطا  البل اريررر ، أمرررس، أن  منفرررذ االعئرررداء علرررى حافلررر  كانررر  ئنقرررل رويئرررر ا أع -أ ف ل 

يحمرررل الينسررريئين الفرنسررري   1021لسررررائيليين فررري بورزررراس فررري شررررق الررربالد فررري شرررأر ئمرررو  ال ررراذ 
 واللبناني  ويدعى محمد حسن الحسيني.

عئررداء، لن  بمنفررذ و الرر  النيابرر  ووكالرر  األمررن القررومي، فرري بيرران أمررس، ب ررد عررامين بالئمرراذ علررى اال
ويحمرررل الينسررريئين  2020أيرررار  17االعئرررداء ... هرررو محمرررد حسرررن الحسررريني. ولرررد فررري لبنررران فررري 

 اللبناني  والفرنسي ب.
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،  ئررل خمسرر  سررياح لسرررائيليين فرري مطررار بورزرراس، وهرري مدينرر  بحريرر  علررى 1021ئمررو   22وفرري 
نقل المسافرين من المطار للى مكان شاطئ البحر األسود في بل اريا، في انفيار  نبل  بحافل  كان  ئ

 ال طال . و ئل أيضا سائق الحافل  وحامل المئفيرا .
 75/3/7051السفير، بيروت، 

 
 تقرير: المخابرات األمريكية.. بعد عشر سنوات لن يكون هناك "إسرائيل" .000

هنرررة  الميرردا لررو  الأررا أكبررر محلررل لسررئرائييي عربرري فلررن يصررد ه أحررد، لكررن هررذه المرررأ  الأررا الث لررل
كيسررنير ورهررط مررن أيأرر أ االسررئخبارا  األمريكيرر ، أكرردوا  وال الدولرر  الصررأيوني  ب ررد عشررر سررنين، 

 و الأا المسئشرق د. كيِفن باِر  أيضا في مقال أشبه بالقنبل   ال الذ من زير لسرائيل(.
كبو ب ناررأ فإذا كان رأأ هقالء هكذا، فإن وصف  ادأ المقاوم  هذه الدول  بتنأا بأوهى من بي  ال ن

ثا ب . لكن هذا البير  ال نكبروئي لرن ينأرار لال علرى أيردة هرقالء المقراومين، ال علرى أيردة المئأرافئين 
 الذين ما فئئوا يسئيدون الئفاوض ال بثي.

 ماليين للى أمريكا وروسيا 5المخابرا  األمريكي  ئئو ع  وال دول  الكيان ورحيل 
ذ، وأوضرررح أن اليأرررود 1013ئالشرررى دولررر  الكيرران فررري عرراذ ئو ررع ئقريرررر يديررد للمخرررابرا  األمريكيرر ، 

ين حون للى بالدهذ الئري أئروا منأرا الري فلسرطين، منرذ الفئررأ الماضري  بنسرب  كبيررأ، وأن هنراك نصرف 
مليررون لفريقرري فرري الكيرران سرري ودون للررى بالدهررذ خررالل السررنوا  ال شررر القادمرر ، لضرراف  للررى مليررون 

 روسي وأعداد كبيرأ من األوروبيين.
مقسس  اسرئخباري  أمريكير ، وهرو ئقريرر مشرئرك ئحر  عنروان  اإلعرداد  20وأشار الئقرير الذأ أعدئه 

للى أن انئأاء دول  الكيان في الشررق األوسرط أصربح حئمرا  -لشرق أوسط في مرحل  ما ب د لسرائيل(
  ريبا.

مصرر،  رد أشر ر  وأشار الئقرير للى أن ص ود الئيار اإلسالمي في دول يروار دولر  الكيران، وخاصر 
اليأود بالخوف والقلق على حيرائأذ، وي لأرذ يخشرون علرى مسرئقبلأذ ومسرئقبل أوالدهرذ  لرذا فقرد بردأ  

 عمليا  ن وح للى بالدهذ األصلي .
را فري م رردال  المواليرد الصرأيوني  مقابرل  يرادأ سركان الفلسررطينيين،  وأوضرح الئقريرر أن هنراك انخفاضق

يرروا ا  سرفر أمريكيرر ، ومررن ال يحملرون يرروا ا  أمريكيرر  أو  ألررف صرأيوني يحملررون 300وأنره يويررد 
أوروبي  فى طريقأذ للرى اسرئخرايأا، كمرا صررح برذلك القرانوني الردولي فررانكين المرل، فري مقابلر  مرع 

 .PRESSئلف يون برس 
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البرررديل سررريكون دولررر  مئ رررددأ ال ر يرررا  والرررديانا ، وسرررئطفت فكررررأ الدولررر  القائمررر  علرررى أسررراس النقررراء 
 ، الئي لذ يسئطع  ادأ الكيان ئحقيقأا حئى اآلن.اليأودة

الئقريررر السرررة الررذة اخئورررق ويرررأ االطررالس علررى فحررواه، أعربرر  فيرره المخررابرا  المرك يرر  األمريكيرر  
CIA .فيه عن شكوكأا فى بقاء دول  الكيان ب د عشرين عاما 

ره للررى رحيررل مررا يقررارل الدراسر  ئنبررت  ب ررودأ الاليئررين أيضررا للررى األراضرري المحئلر   مررا سيفضررى برردو 
كمررا ئنبررت   مليرروني صررأيوني عررن المنطقرر  للررى الواليررا  المئحرردأ خررالل الخمررس عشرررأ سررن  القادمرر ،

الدراسرر  ب ررودأ مررا ي يررد عررن مليررون ونصررف صررأيوني للررى روسرريا وب ررض دول أوروبررا  هررذا بيانررل 
ينيين  مررا يفضرري للررى انحرردار نسررب  اإلنيررال والمواليررد لرردأ الصررأاين  مقارنرر  بارئفاعأررا لرردأ الفلسررط

وأشرار المرل للرى أن ئ امرل الصرأاين  مرع  ئفوق أعداد الفلسطينيين علرى الصرأاين  مرع مررور الر من.
الفلسررطينيين، وبالررذا  فررى  طرراس زرر أ، سرروف يفضرري للررى ئحررول فرري الرررأة ال رراذ األمريكرري عررن دعررذ 

 يرس بأذا الئقرير.الصأاين  خالفا للخمس  وعشرين سن  الماضي . و د أوعلذ ب ض أعضاء الكون
 كسينيرا ب د عشر سنوا  لن ئكون هناك بدول  الكيانب

فرى أحردث ئصررريحائه المثيررأ لليرردل،  رال هنرررة كيسرنير و يرر الخارييرر  األمريكير  سررابقا وأحرد أبررر  
منارررة ومأندسرري السياسرر  الخارييرر  األمريكيرر ، والم ررروف بئتييررده وبدعمرره المطلررق للكيرران  لنرره ب ررد 

 دول  الكيان لن ئكون مويودأ. 1011ئكون هناك دول  الكيان  أة في عاذ  عشر سنوا  لن
و د حاول  مساعدأ كيسنير  ئارابئ بو( نفى هذه الئصريحا  ب دما أثار  اسرئياء صرأيوني ورعبأرا، 
لال أن  سررندة آدمرر ( المحررررأ فررى صررحيف   نيويررورك بوسرر ( أكررد  أن مقالأررا الررذة نشررر  فيرره هررذه 

ا.الئصريحا  كان د ي وسربق لررئيس يأرا  الموسراد  قا، موضح  أن كيسنير  ال لأا هذه اليمل  نصًّ
ا 1021سابقا  مائير دازان( القول فى مقابل  مع صحيف   ييرو لذ بوس ( فري أبريرل الماضري عراذ 

بنحررن علررى شررفا هاويرر ، وال أريررد أن أبررالغ وأ ررول كارثرر ، لكننررا نوايرره ئكأنررا  سرريئ  لمررا سرريحدث فرري 
 المسئقبلب.

 53/3/7051لمجد األمني،  زة، ا
 

 العملية البرية اإلسرائيلية في  زة.. المغامرة المكلفة .002
 عدنان أبو عامر

كان مئو  ا أن ئنطلق لسرائيل في مرحلئأا الثاني  من عدوانأا على ز أ، بالبدء في ال ملي  البري  
 ى في هذا ال دوان.يوما على لطالق القذيف  األول 22الئي أطلقئأا مساء الخميس الماضي ب د 
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بدأ  ال ملي  البري  في ز أ ب د أن صادق رئيس أركان اليي  اإلسرائيلي ببيني زانئسب على يميع 
الخطط الخاص  بئنفيذها على حدود القطاس، ب رض  يادأ الض ط على حماس، بإضاف  الئوزال  

ئ داد في لسرائيل، البري  للى يانل ئكثيف الضربا  اليوي ، وال سيما أن هناك  ناعا  بدأ  
مفادها أن الو ف الكامل إلطالق الصواريخ من ز أ لن يكون لال من خالل سيطرأ اليي  على 

يوما، وليس  بحاي  لفئرأ طويل ، لن  25كامل القطاس، وأن عملي  ايئياح ز أ ال ئئطلل أكثر من 
 لذ ئكن مفاين  زير سارأ من  بل حماس.

 
 الكلفة والعائد

ألفا من  وا  االحئياط اسئ دادا لأذا الأيوذ البرة على  طاس  10سرائيلي نحو اسئدعى اليي  اإل
ز أ، الذة اعئبر مالذا أخيرا، ب د أن درس  لسرائيل لييابيائه وسلبيائه، ووصل  أخيرا الئخاذ مثل 

 110هدفا في أنحاء  طاس ز أ، بما فيأا  511ئلك الخطوأ الئي رافقئأا لزارأ سالح اليو على 
مو  ا للقيادأ  40مو  ا يشئبه بكونأا أنفا ا هيومي ، و 32طمورأ إلطالق الصواريخ، ومنص  م

والسيطرأ، وهذا الم دل من ال ارا  يشكل ض في حيذ الضربا  اليوي  الئي شأدئأا الحرل السابق  
 .1021نأاي  ال اذ 

والموض ي ب، بتنأا  د  الئقدير اإلسرائيلي لأذه ال ملي  البري  بائياه ز أ الئي وصف  بربالمحدودأ
ئسئمر بين أسبوس وثالث  أسابيع، و د ئئوسع في األياذ القريب ، حئى يئو ف لطالق الصواريخ نحو 
لسرائيل، بحيث ي دو الحديث عن م رك  ليس   صيرأ، خاص  أنأا ئئ امن مع ئكثيف سالح الطيران 

ل ملي  البري  ليس  سأل ،  صف األهداف إلعداد األرضي  إلدخال  وا  بري ، وبالئالي فإن ا
 فالم رك  فيأا سئكون فوق سطح األرض وئحئه.

ورزذ الئحف  اإلسرائيلي لل ملي  البري  من  بل المسئوأ السياسي واألح ال والرأة ال اذ، أبدأ 
المسئوأ ال سكرة ال مليائي ئحفاا كبيرا في الذهال لليأا، لم رفئه اليقيني  بويود يمل  مخاطر 

 ول اليي  للى ز أ برا، ومن أهمأااكثيرأ على دخ
 أن يسئأدف الينود عند ا ئرابأذ من األحياء السكني  بالقنابل والئفييرا  وال مليا  االسئشأادي . -2
اسئأداف  وا  المشاأ الئي ال بد أن ئئخذ لأا في ز أ حي ا مكانيا ئئو ف فيه بشكل ثاب   -1

 للئحقيق مع من يلقى القبض عليه.
رض من  بل حماس بالقنابل والمئفيرا ، وئفخيخ ب ض المنا ل، واسئأداف الدبابا  ئل يذ األ -5

 والنا ال  بصواريخ مضادأ  د ئقدة لخسائر في صفوف اليي .
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كيفي  الئ امل مع المقائلين الفلسطينيين، مع عدذ ضمان سقوط ضحايا مدنيين، مما  د يثير  -4
 ي  واألمذ المئحدأ.ردود ف ل واس   ضد لسرائيل في المحافل الدول

أن لسرائيل ئدخل الم رك  البري  وهي ليس  في أفضل وضع من الناحي  االسئخباري ، وم رف   -3
ماذا ييرة في ز أ، خاص  ئح  األرض، وال يويد حئى اآلن ما يدل على حصول ئرايع في  وأ 

 حماس ال سكري .
رك كل هذه المخاطر، ينب ي أن ئكون ولذلك ئوصي المحافل ال سكري  اإلسرائيلي  بتنه من أيل ئدا

ال ملي  سري   ومحاط  بنيران كثيف  لمنع ئ رض الينود للخطر، والض ط بقوأ على حماس للئرايع 
 والقبول بالئأدئ .

 
 أهداف الغزو البري

لذ يكن سرا أن القيادأ اإلسرائيلي ، السياسي  وال سكري ، كان  مئرددأ بشكل كبير بائخاذ  رار بشن 
عسكري  بري ، خاص  أن عملي  محدودأ النطاق لن ئحقق أة أهداف، بينما عملي  بري  واس   عملي  

 سئكون محفوف  بم امرا  كبيرأ.
مع ال لذ أن الرأة السائد في لسرائيل أنه من دون شن عملي  عسكري  بري  واس   في عمق  طاس 

ل  الئي وايأئأا الحكوم  ز أ لن يكون باإلمكان الحديث عن و ف الصواريخ، ويبدو أن الم ض
اإلسرائيلي  لدأ ائخاذها القرار بالذهال نحو ال ملي  البري  أنأا ئئرك  حاليا في ئحقيق أهداف 

 منضبط  أكثر.
ولذلك بدأ اليي  اإلسرائيلي يطالل الفلسطينيين في القطاس في األحياء القريب  من الشريط الحدودة 

بادعاء أن ال ملي  هي لخالء سكان ألزراض دفاعي ، بالن وح عن بيوئأذ، و صف هذه المناطق، 
، لأا 1021، 1002لكن هذه الخطوأ الئي ئ ودها الفلسطينيون في حمال  بري  سابق  في حربي 

 هدفانا
ردس الرأة ال اذ الفلسطيني في ز أ حيال النئائج المئو    السئمرار لطالق الصواريخ من  -2

 حماس.
 ك  حماس مع الشروس بال ملي  البري .ضرل المناوم  الدفاعي  لحر  -1

ورزذ حشد اليي  اإلسرائيلي لقوا  كبيرأ، ومنأا كميا  من الدبابا ، فالمالحا أن لسرائيل ليس  
مئسرع  لالنئقال للى المرحل  البري  الواس   في عمق القطاس، وما  ال  مقئصرأ حئى كئاب  هذه 

 لشر ي  والشمالي  والينوبي .السطور على األطراف النائي  من حدود القطاسا ا
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ولذلك وض   محافل الئقدير االسئرائييي اإلسرائيلي ببنك أهدافب لل ملي  البري ، الئي انطلق  
مساء الخميس الماضي، و دمئأا للمسئوأ السياسي، الذة أخض أا للنقاشا  المطول  في يلسا  

 200يلس  بم دل  17، وبل   الميلس الو ارة المص ر للشقون األمني  والسياسي  بالكابين ب
 ساع  ئقريبا، منذ عملي  خطف و ئل المسئوطنين الثالث  في الخليل أواسط يونيو/ح يران الماضي.

وحذر  أوساط اليي  اإلسرائيلي واالسئخبارا  ال سكري  المسئوأ السياسي من الس ي للى القياذ 
ز أ لن يكون بأدف احئالله، والقضاء  بتة م امرأ، مما ي ني أن  رار القياذ ب ملي  بري  في  طاس

 على حماس، بل االكئفاء بوضع أهداف مئواض   يمكن ئحقيقأا، من بينأاا
 ئقليص عدد الصواريخ الئي ئطلق بائياه لسرائيل. -2
 ضرل مناوما  لسئرائييي  لحرك  حماس يص ل اسئأدافأا من اليو. -1
الماضي  منذ بدء  22الئرايع طيل  األياذ الرال مل على لض اف  وأ حماس الئي لذ ياأر عليأا  -5

 يوليو/ئمو  الحالي، فيما الضرر النسبي الذة أو  ئه بإسرائيل محبط. 7ال دوان يوذ 
 البحث عن عملي  بري  نوعي  يمكن عقبأا الئوصل للى ئأدئ . -4
 

 العمق الجغرافي
رل من اإليماس، على أن لدخال ئئفق المسئويا  السياسي  وال سكري  واألمني  في لسرائيل، بما يقئ

القوا  البري  للى المنطق  الوا    بين السياو الحدودة مع ز أ والمناطق المتهول  هو الي ء السأل 
من ال ملي  البري ، حيث سئكون الحرك  سري  ، ويرافقأا لطالق نيران كثيف ، وئح  زطاء يوة، 

  أن  طاس ز أ مبني بشكل بفخب، وهنا ئبدأ ألن القناع  السائدأ في مقر و ارأ الحرل اإلسرائيلي
الم رك  الحقيقي ، فوق وئح  سطح األرض، ألن هناك مدين  ئح  األرض، وسئحاول حماس من 

 خاللأا أسر ينود لسرائيليين.
ورزذ ال مليا  اليوي  الكثيف  لذ يئو ف لطالق صواريخ حماس، ألن ما دمر أثناء ال دوان الحالي 

ب   للحرك  لذ يقثر على  درئأا في صناع  الم يد من الصواريخ، ولذلك يشكو على ز أ من أنفاق ئا
اليي  اإلسرائيلي من نقص في الم لوما  االسئخباري  حول الحصول على أهداف ب ينأا في ز أ، 

 ب د أن ئقدم   وائه أمئارا  ليل  داخل حدود ز أ.
اإلسرائيلي  ضد ز أ، هناك حال  من  ساع  على انطالق ال ملي  البري  42ورزذ مرور ما يقرل من 

اإلحباط أصيل بأا كبار الضباط وصناس القرار السياسي، لقوأ الكثاف  الناري  الئي فايتهذ بأا 
المقائلون الفلسطينيون فور ئقدمأذ البرة البطيء، ب دما انوا أن حماس سئركع على ركبئيأا، 
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ألولى لل ملي  البري  أن الحرك  على زير وسئئ ط  لو ف لطالق النار، لكن ما بدا في الساعا  ا
المئو ع، يمكنأا الصمود وئحمل القئال لفئرأ طويل  وبقدرا  عالي ، ألنأا ئو    ذلك سابقا، وأعد  

 له ييدا.
بل لن ينديا لسرائيليا أصيل في االشئباكا  الئي حصل  على مشارف ع أ،  ال للصحفيين فور 

أيا من مقائلي حماس الذين اشئبكنا م أذ، وكتننا نقائل أشباحا، وصوله للمسئشفى اإلسرائيلي بلذ نر 
واصفا حال اليي  بتنه  ضى ليل  مرعب  على حدود ز أ، ألن مقائلي حماس ال ي الون مخئفين، 
ويخريون للقئال عند ئقدذ القوا  لو    ليل، فأذ ال يخوضون  ئاال مسئمرا أماذ الينود، الذين 

 في المنطق  الحدودي ب.يبحثون عن فئحا  األنفاق 
 لكن العمق الجغرافي للغزو البري اإلسرائيلي على حدود  زة يحدد بمعيارين أساسيين:

ص وب  الئميي  بين المدنيين والمقاومين في أحياء ز أ الم قدأ، مما سيقدة لقئل ال ديد من  -2
 ائيل السئكمال عدوانأا.الفلسطينيين، وخروو الئنديد الدولي، وضيق الفئرأ ال مني  الممنوح  إلسر 

مع لخراو هذا الموخطط البرة للى حي   الئنفيذ،  د ئبدأ لسرائيل بفقدان الشرعي  الدولي  وال ربي ،  -1
 خصوصا أن ب ض دول اإل ليذ ال ربي ئريد أن ئرأ حرك  حماس وهي ئن ف.

طق خافي  عن ولذلك ئ مد  القوا  البري  ال ا ي  لحدود ز أ أن ئصل وحدائأا ال سكري  لمنا
، 1021ال يان، وئمنع مقائلي حماس من مرا بئأا، باالسئفادأ من الحرل السابق  على  طاس ز أ 

حيث كان ئيميع القوا  البري  كثيفا وباديا لل يان، وئمكن ال  يون من مشاهدأ آالف الينود بال ين 
الأاون بائياهأذ، مما الميردأ مو عين في المنطق ، لذا كان من السأل ئوييه الصواريخ و ذائف 

أدأ في حينه إليقاس لصابا  في صفوفأذ، أما اليوذ فإن ال  يين ال يرون بوضوح حيذ القوا  الئي 
 ئلق  األوامر بالئحرك نحوهذ.

أخيرا.. فإن من ائخذ القرار اإلسرائيلي بدخول ال ملي  البري  نحو ز أ يفأذ أن الحديث ليس عن ن ه  
نه رزذ اإلعداد لأذه الحمل  البري  بشكل ييد ولمدأ طويل  ال يمكن صيفي  أو يول  صباحي ، أل

االفئراض بتن ئكون المخاطر الئي  د ئوايأأا القوا  المئوزل  في  طاس ز أ من  بل حماس في 
حدود الم قول، فالحرك  وعد  القوا  ال ا ي  بمفاين  زير سارأ البئ ، والمفار   أن وعود حماس 

 ئسل كثيرا من المصدا ي !لدأ لسرائيل بائ  ئك
70/3/7051الجزيرة نت،   
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 حرب  زة ترسم طريق كسر حصار القطاع .003
 حلمي موسى

ي داد الوضع ئ قيدا في الحرل اإلسرائيلي  على  طاس ز أ والئي ئحول  من يول   ئال ئئكرر بين 
الفئراض أن لئ دد األطراف الضال   فيأا. ومن المنطقي ا« حربا عالمي »و   وآخر للى ما يشبه 

ئ دد األطراف وفر إلسرائيل فرص  كان يص ل ئخيلأا عندما يئ لق األمر بحكوم  لسرائيلي  على 
هذا القدر من الئطرف. زير أن م طيا  الوضع اإل ليمي والدولي ي ل  رئيس الحكوم  اإلسرائيلي  

 .1000شريكا ومأمئه الحربي  مطلوب  بشكل يذكر الكثيرين بحرل ئمو  في لبنان عاذ 
والوا ع أن حرل ز أ ئخئلف، رزذ أويه الشبه المئ ددأ مع حرل ئمو ، عن نايرئأا في كونأا لذ 
ئكن مفايئ . ورزذ أن الب ض يسئطيع أن يئصور أسبابا واروفا ويئأذ لسرائيل بالئنمر والئخطيط 

الئبسيط. لشن الحرل أو يئأذ حماس والمقاوم  باسئف ا  لسرائيل لكن األمر أشد ئ قيدا من هذا 
فإسرائيل، رزذ خرويأا من ز أ ال  ئمارس سياس  حصار شديد على القطاس أحال ميئم ا بكامله 
للى شبه عاي  وم دوذ القدرأ على لعال  نفسه. كما أن الحلول الئي ا ئرح ، زير المقاوم ، 

ي خصوصا ائفا يا  أوسلو، لذ ئيلل الخير لسكان القطاس وأزلبأذ من الاليئين من مناطق ه
 نفسأا الئي ئصلأا صواريخ المقاوم .

ويشأد كثيرون في القطاس على أن الحياأ فيه  بل الحرل كان  كارثي  بحيث ان الحرل وكل 
المو  »مااهر الئدمير لذ ئي لأا أشد سوءا. كان الوضع  بل الحرل سيئا ويدور في نطاق سيرورأ 

أيضا لئخلق أمال بإمكان الخروو  من دون أمل وياء  الحرل لئسرس عيل  المو  ولكن« البطيء
 رس يدران »من الوضع القائذ. ولن يخطئ من يقول ان دور المقاوم  في ز أ كان أ رل للى 

 ، بحسل ئ بير الراحل زسان كنفاني.«الخ ان
وبديأي أن هذا الئفسير يقف  عن أسبال كثيرأ أخرأ لكنه في اليوهر يفسر المو ف الش بي ال اذ 

كل الش ول والميئم ا  يص ل في حاال  الخوف والقال ل ال ثور على  من المقاوم . ومثل
ليماس لال أن السم  ال الب  في هذه الحرل هي ا ئرال الناس من مو ف المقاوم . فال حياأ في ال 

لعادأ احئالل »الحصار وال مسئقبل من دون فك الحصار حئى لو وصل األمر بإسرائيل للى 
  في حماس. وئشأد هذه ال بارأ على أن كل الخيارا  محئمل  لال ، كما عبر  يادة بار «القطاس

 خيار بقاء الوضع على حاله.
والحقيق  أن بقاء الوضع على حاله ي ني يوهريا ومن دون مبال   اسئمرار ئياهل ال الذ لحصار 
ز أ أو على األ ل عدذ ف ل ما يل ذ إل ال  هذا الحصار. ومن اليائ  أن أشد من اسئش ر هذا 
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ليانل هذ اإلسرائيليون أنفسأذ الذين هالأذ أن ئفلح المقاوم  في القطاس، ورزذ الحصار والسيطرأ ا
األمني  الأائل  في بناء  وأ ال يسئأان بأا. صحيح أن كل  وأ يمكن أن ئبنى في ز أ ال يمكنأا أن 

رائيليين بمخاطر يم  ئضاهي القوأ اإلسرائيلي  في ال دأ وال دد لال انأا مثل  ئطورا نوعيا أش ر اإلس
من  % 12ودف أذ للى محاول  البحث اليدة عن حلول. ئكفي هنا اإلشارأ للى حقيق  أن 

 اإلسرائيليين ئ يبوا عن أماكن عملأذ في فئرأ الحرل حئى اآلن.
وهنا ينب ي اإلشارأ للى ب ض المالحاا  الأام  الئي ئ ير ويأ  ب ض النقاشا  عندناا ئقريبا 

اليأا  األشد ئطرفا هي من يحاول من اآلن ئقديذ عروض للحل. وليس  لسرائيل، خصوصا
نما ما ب ده. فر الئي « األنفاق الأيومي »و« الصواريخ ال بثي »المقصود أبدا  رار و ف لطالق النار واا

خلق  اضطرابا واس ا في الحياأ ال ام  لإلسرائيليين ونقل  م اناأ ز أ للى كل بي  في لسرائيل، 
اسئرائيييا يسئحق محاول  كبحه. وليس صدف  أن يدور الحديث عن ئيريد  طاس ز أ صار  خطرا 

 «.مشروس مارشال»مقابل مشاريع ئطوير ئذكرنا بر« األنفاق»و« السالح الصاروخي»من 
فو ير الدفاس األسبق، شاقول موفا ،  دذ خط  مئكامل  لئيريد ز أ من الصواريخ مقابل لعادأ لعمار 

مليار دوالر على مدأ خمس سنوا . ومن ي رف م نى األر اذ  30بلغ يصل للى وئطوير القطاس بم
يدرك أن  يم  الصواريخ ال بثي  لذ ئكن رخيص  على األ ل في نار اإلسرائيليين. واألدهى أن و ير 
المواصال ، لسرائيل كائس، وهو بين األشد ئطرفا في حكوم  نئنياهو، يقر بتنه يسئحيل ال ي  في 

منفذ على ال الذ لذلك ي رض لنشاء ي يرأ كبيرأ في البحر  بال  ز أ ئحوة ميناء  ز أ من دون
ومطارا دوليين ومنطق  صناعي . فال حلول ل  أ لذا لذ ئسئند للى رقي  ئ يد فئح البال أماذ اسئقرار 

حل األوضاس وئطوير الحياأ فيأا من دون  يود لئ يد ئوفير األمل لسكانأا. وبديأي أن هذا كله ال ي
المشكل  اليوهري  والمئمثل  في السالذ أو الحرل مع لسرائيل عموما حيث ئ دو ز أ ب دها ي ءا من 

 المشكل  الكبيرأ وليس  حال  فريدأ.
عموما، اإلسرائيلي لمصلحئه، يحاول الئفكير في حلول، ولكن عندنا ال ي ال يئحكذ في السياس  

ا. وفي كل األحوال، وكإحساس ال أريد أن اعئبره منطق ب يد عن المصلح  ال ام ، فلسطينيا وعربي
مطلقا لكنه واسع الشيوس في ز أ، المقاوم  فئح  البال أماذ لعادأ النار في وا ع ز أ ودف   ال دو 

 للى البحث في سبل الخروو من هذا الوا ع الذة يئكرر في نوبا  مئسارع .
  ل لثارأ.واضح أن الحديث عن ال دو مثير، لكن الحديث عن الصديق أ

75/3/7051السفير، بيروت،   
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 العدوان على  زة يكشف عمق االنقسام الفلسطيني .004
 نقوال ناصر

 لذا لذ يكن ال دوان حاف ا كافيا للئوافق على اسئرائييي  فلسطيني  وطني  ئنأي أة مفاوضا  ال 
وانأيار  ئكون المقاوم  أساسا لأا فإنه لن يمضي و   طويل  بل أن يقود للى ليأاض المصالح 

 حكوم  الوفاق الوطني وهذا هدف م لن لل دوان واالحئالل ودولئه(
ال يبدو الحديث مناسبا عن هشاش  المصالح  الفلسطيني  في و   يئطلل ئ  ي  وحدأ الصف 
الفلسطيني في موايأ  الحرل ال دواني  الثالث  خالل س  سنوا  الئي ئشنأا دول  االحئالل 

لكن الرئاس  الفلسطيني  ئبدو كمن انساق للى حصار سياسي عربي  اإلسرائيلي على  طاس ز أ،
ودولي ي    ال دوان على القطاس بالض ط على المقاوم  الوطني  فيه للقبول بشروط االحئالل لو ف 
لطالق النار بما ي ني ضمنا ئحميل المسقولي  عن ال دوان للمقاوم  لئفو  الرئاس  بذلك فرص  

 وطني  وئرسيخ المصالح .ذهبي  لئ  ي  الوحدأ ال
لكنه ما ” حرل لبادأ شامل ”و” مبي  “لقد وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا ال دوان بتنه 

للى محكم  ال دل الدولي  ومحكم  الينايا  ” دول  فلسطين“ ال مئرددا في الئقدذ بطلل انضماذ 
خالل عدوانأا المسئمر على ش به في الدولي  لمساءل  دول  االحئالل عن يرائذ الحرل الئي ئرئكبأا 

 القطاس المحاصر.
وما  ال مئرددا كذلك في ئبني مطالل المقاوم  لو ف لطالق النار وهي في م امأا مطالل لنساني  
ال سياسي  ئئلخص في رفع الحصار عن القطاس وو ف ال دوان على الش ل الفلسطيني ئح  

 د سواء.االحئالل في القطاس وفي الضف  ال ربي  على ح
وهي مطالل وصفأا حئى أمين عاذ اللين  الئنفيذي  لمنام  الئحرير الفلسطيني  ياسر عبد ربه، الذة 

مطالل كل الش ل الفلسطيني في كل “ال يمكن أبدا ائأامه بمناصرأ المقاوم  أو حرك  حماس، بتنأا 
و ف لطالق ”  دب“، لكنه، مثل عباس، يريد الئفاوض عليأا ”مكان وييل الو وف م أا ودعمأا

النار وهو ما ئرفضه المقاوم  وهي محق  في رفضأا في ضوء ئيرب  الئفاوض الفاشل  الممئدأ منذ 
 مع دول  االحئالل. 2002عاذ 

لقد كشف ال دوان اإلسرائيلي اليديد عمق االنقساذ الفلسطيني بين اسئرائييي  الئفاوض واسئرائييي  
ذا لذ يكن هذا ال دوان حا ف ا كافيا للئوافق على اسئرائييي  فلسطيني  وطني  ئنأي أة المقاوم ، واا

مفاوضا  ال ئكون المقاوم  أساسا لأا فإنه لن يمضي و   طويل  بل أن يقود الئنا ض بين 
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االسئرائيييئين للى ليأاض المصالح  وانأيار حكوم  الوفاق الوطني وال ودأ للى االنقساذ، وهذا 
 لئه.هدف م لن لل دوان واالحئالل ودو 

فمنذ أعلن  حكوم  الوفاق في الثاني من ح يران/يونيو الماضي أعلن  حكوم  االحئالل الحرل 
م أا وبين المصالح  مع المقاوم ، وئ أد  بمنع حرك  ” السالذ“عليأا، وخير  الرئيس عباس بين 

ا في حماس من المشارك  في االنئخابا  المقبل  المقررأ بمويل ائفاق المصالح ، وطلل مندوبأ
األمذ المئحدأ بحل حكوم  الوفاق، وايئاح  الضف  ال ربي ، وشن  حمل  اعئقاال  واس   لكوادر 
حماس وزيرها من حركا  المقاوم  وأنصارها شمل  سب   وثالثين عضوا في الميلس الئشري ي، 

 وأعاد  اعئقال األسرأ المحررين.
المحاصر على  اعدأ المقاوم  وفي  وبينما ئئيلى الوحدأ الوطني  في أروس صورها في القطاس

وفي  2042موايأ  ال دوان، م   أ بوحدأ ش بي  ئلئف حولأا في القطاس والضف  ال ربي  وفلسطين 
 مع االحئالل.” السالذ“مخيما  الليوء والمنافي والشئا ، ئبدو الرئاس   د اخئار  

لمئواصل على القطاس بشروط ف لى سبيل المثال، يويد ليماس فلسطيني على ضرورأ و ف ال دوان ا
المقاوم  الئي ئقيدها م اذ الفصائل والقوأ الوطني  المنضوي  في لطار منام  الئحرير، لال الرئاس  

 الئي ئئقاطع مع شروط االحئالل لو ف لطالق النار.
والمو ف األمثل طب ا لوحدأ الصف الفلسطيني في موايأ  ال دوان الذة ي بر عن النبض الوطني 

فئح، الئي يمثلأا رسميا الرئيس عباس،  د عبر عنه القيادة في فئح األسير مروان البرزوثي لحرك  
 عندما ناشد الرئيس و يادئه الئويه للى ز أ لاللئحاذ بش به ومقاومئه هناك.

فوحدأ المو ف في موايأ  ال دوان الئي كان  سوف ئ   ها اسئياب  الرئيس لنداء البرزوثي كان  
أرضي  صلب  لئقريل ويأا  النار المئباين  اسئرائيييا، وسئ لن عنوانا فلسطينيا  بالئتكيد سئرسخ

موحدا يحول دون فرض حصار سياسي دولي ي    ال دوان، وكان  سئضع اليام   ال ربي  والدول 
اإلسالمي  مباشرأ اماذ مسقوليائأا بدال من ئوفير مأرل فلسطيني لأا للئنصل من هذه المسقوليا  

   على المبادرأ بصي ئأا األولى.بالموافق
لن ال ودأ للى الوضع الذة كان  ائما في القطاس  بل ال دوان هي يوهر المبادرأ المصري  لو ف 

الدولي  ” الرباعي ”لطالق النار، الئي وافق  عليأا حكوم  االحئالل ورحل بأا الرئيس عباس و
ا  المئحدأ وأوروبا وروسيا واألمين ال اذ ميئم   بلسان مندوبأا ئوني بلير ومنفردأ بتلسن  الوالي

لألمذ المئحدأ، والئي أصبح  مبادرأ عربي  بموافق  يام   الدول ال ربي  عليأا، ليئحول دور الرئيس 
 بشروط االحئالل.” ئأدئ “الفلسطيني عمليا من  ائد لش به للى وسيط لديه لقبول 
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الذة أبرذ ” الئأدئ  مقابل الئأدئ “دأ للى ائفاق فالرئاس  ئريد لعادأ عقارل الساع  للى الوراء وال و 
كمدخل على  1003وال ودأ للى ائفاق م بر رفح المبرذ عاذ  1021بوساط  مصر وضمانئأا عاذ 

األريح إلعادأ القطاس للى سيطرئأا وهذا هدف ئد عي دول  االحئالل بدعذ من راعيأا األميركي أنه 
خادس ييل أال يكون مسوزا ألة ئقاطع فلسطيني مع  أحد أهداف عدوانأا المئواصل، وهو ادعاء

سلط  “شروط دول  االحئالل لو ف ال دوان خصوصا للرئاس  الفلسطيني  الئي ئكرر الشكوأ من أنأا 
 حيث من المفئرض أن ئكون لأا سلط  في الضف  ال ربي .” بال سلط 

على المبادرأ المصري   د سأل  الفلسطيني  الئي منحئأا موافق  الرئاس  ” الشرعي “ومن الواضح أن 
لأا، وهو ما ير ى للى حصار سياسي للمقاوم  في محاول  ” عملي  السالذ“في ” شركائأا“ئبني كل 

لحرمانأا من أة اسئثمار سياسي لئضحيا  حاضنئأا الش بي  في القطاس والضف  أو اسئثمار 
بداعائأا في موايأ  ال دوان الي  ديد.انيا ا  المقاوم  وبطوالئأا واا

ومن الواضح كذلك أن يام   الدول ال ربي  ما كان  لئوافق بسأول  على منح شرعيئأا للبمادرأ 
المصري  لو لذ يصادق عليأا الرئيس الفلسطيني الذة لذ ي بت ال هو وال واض ي المبادرأ وال 

ي بت حئى بتخذ  الموافقين عليأا والمرحبين بأا بتخذ رأة المقاوم  فيأا وهي الم ني  األولى بأا، ولذ
 رأة شركائه في منام  الئحرير بشتنأا كما أعلن  اليبأ  الش بي  على سبيل المثال.

و د أكد عباس في القاهرأ أن المبادرأ المصري  انطلق  بطلل منه. وئقول الئقارير لن مب وث 
 الرباعي  الدولي  ئوني بلير هو من صازأا ب د الئشاور مع دول  االحئالل ومصر، و صد 

األطراف الثالث  دفع المقاوم  للى رفضأا ب دذ اسئشارئأا، ليحصل رئيس حكوم  دول  االحئالل 
سوف ئمئلك لسرائيل كل الشرعي  “بنيامين نئنياهو على هدي  مياني  أئاح  له أن يصرح  ائالا 

بدء في القطاس، وهو ما ئريمه في ” لئوسيع نشاطأا ال سكرة“للموافقين على المبادرأ ” الدولي 
 عدوانه البرة الخميس الماضي.

لقد أكد عباس ب د لقائه الرئيس المصرة عبد الفئاح السيسي الخميس الماضي ئمسكه بالمبادرأ 
المصري ، ب د رفض المقاوم  الرسمي لأا بصي ئأا الم لن ، بالرزذ من ئمسكأا بدور مصر كوسيط 

صائل المقاوم  للموافق  عليأا م دل  ألسبال ييوبوليئيكي  واضح ، وب د الشروط الئي أعلنئأا ف
 بشروطأا.

 وفي هذا السياق ياء لقاء الرئيس عباس مع ممثلي حماس واليأاد في القاهرأ.
على المقاوم  كتمر وا ع، ليصبح الأدف ” ئأدئ “وال ئفسير لكل ذلك سوأ اإلصرار على فرض 

الحميدأ للض ط على حرك  المئو ع ل يارأ الرئيس عباس لئركيا أمس اليم   هو طلل مساعيأا 
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حماس للموافق  عليأا، وهو ما أكده و ير الخاريي  الفرنسي روالن فابيوس في القاهرأ في اليوذ ذائه 
 عندما أعلن أن الرئيس عباس طلل منه الئوسط لأذا ال رض لدأ  طر وئركيا.

بق ، وفي رأسأا لن خطال الرئيس عباس ب د بدء ال دوان كرر ئمسكه بالمفاوضا  بمري يائأا السا
ال نف والمقاوم ، فأذا هو مسو  بقاء المقسسا  الفلسطيني  الئي يرأسأا بموافق  دول  االحئالل ” نبذ“

 وراعيأا األميركي.
على الوطني عندما زم  من  ناأ المقاوم  ” اإلنساني“وفي موايأ  ال دوان زل ل في خطابه 

يريم  ”لل دوان يو ف ما وصفه ل” لنساني“ف ، فمأد بذلك للقبول بو ”ئيار الحرول“بالحديث عن 
من دون أن يضطر االحئالل لدفع الثمن، وهذا هو ملخص المبادرأ المصري  الئي وافق ” اإلبادأ

 ولو من يانل واحد ومن دون م املئه بالمثل.” عملي  السالذ“عليأا إلثبا  صد ي  الئ امه ل 
  االحئالل بنيامين نئنياهو في مقئمر صحفي في الحادة عشر من هذا الشأر أعلن رئيس و راء دول

ال يمكن أن يكون هناك أة وضع، بمويل أة ائفاق، نئخلى فيه عن السيطرأ األمني  على “أنه 
” أمن“، حئى ال ئئحول الضف  ال ربي  للى  اعدأ للمقاوم  ئأدد ”األرض الوا    زربي نأر األردن

ز أ اليوذ، أة أنه لن يقبل بتة دول  فلسطيني  ذا  دول  االحئالل في عقر دارها كما هو حال  طاس 
سيادأ فيأا، لكن الصواريخ الفلسطيني  المنطلق  من القطاس لئطال م اذ فلسطين المحئل  عاذ 

  د أسقط  هذه الحي  اآلن. 2042
ومع ذلك ما  ال الوهذ يساور عباس بإمكاني  ل ام  دول  فلسطيني  هناك بموافق  دول  االحئالل من 

منفردا، ليفو  بذلك فرص  ” الئان و“ل الئفاوض م أا وما  ال الرئيس عباس يصر على ر ص خال
ذهبي  للئسلح بالمقاوم  والوحدأ الوطني  كي ينأي احئالال أسقط  المقاوم  كل ذرائع دول  االحئالل 

 السئمراره.” األمني “
56/3/7051رأي اليوم، لندن،   

 
 اآلن "حماس" ال تظهر عالمات انكسار حتى .005

 عاموس هرئيل
ئدخل عملي  اليي  اإلسرائيلي البري  في  طاس ز أ اآلن مرحل  أكثر ئ قيدا. فقد يوبه دخول القوا  
الليلي الى القطاس بين الخميس واليم   بمقاوم   ليل  نسبياق من بحماسب. وي ل  هيما  سالح 

ا في المرحل  األولى. ويوثب  اليو مع لطالق نار المدافع، الذة صاحل دخول القوا ، دفاعأا ص ب
المقائلون اآلن أ دامأذ في شريط ضيق نسبيا عند أطراف المنطق  المبني  الفلسطيني ، ويحصرون 
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عنايئأذ في المأم  المرك ي  الئي ألقي  عليأذ للى اآلن وهي ال ثور على األنفاق وئدميرها. وهذه 
وئحاول أن ئفايئ القوا ، وذلك في هي المرحل  الئي ئخرو فيأا بحماسب من الصدم  األولى 

 األساس باسئ مال مناوم  األنفاق على يانبي السياو الحدودة.
يمكن هنا و وس صداذ ما بين ئقديرا  المسئوأ السياسي والمسئوأ ال سكرة. لن عمق المناورأ 

ميدانيون محدود الى اآلن، لكن عدد القوا  المشارك  في ال ملي  أصبح كبيرا نسبيا. ويرأ القادأ ال
أن الشريط الذة سيطر  عليه األلوي   د يكون ضيقا يداق ويي ل من الص ل لذلك ئتمين القوا  
الئي ئ مل في الكشف عن األنفاق. ويوسأل الوضع الساكن على ال دو أن يأايذ. لكن الموافق  على 

لمنطق  المبني  االسئمرار في الئقدذ من ويأ  نار المسئوأ السياسي ئ ني دخوال أعمق الى داخل ا
 د ئكون كلفئه خسائر أشد أيضا، كما أن الميلس الو ارة األمني المص ر ما  ال يفضل كما يبدو 
عملي  محدودأ آمال في أن ئو ف الخطوا  السياسي  الصداذ ال سكرة. لن اسئمرار القئال في 

 الاروف الحالي  سي يد في حدأ الم ضل .
لى أنأا عملي  أمن يار، فأي  ئال بقوأ أكبر، فيه لنيا ا  مع لذ ي د يمكن ئناول ال ملي  في ز أ ع

بئراق ألنفاق  رل الحدود، و ئل عشرا   54خسائر. كشف اليي  اإلسرائيلي في نأاي  األسبوس عن 
الفلسطينيين المسلحين. ويبدو اإلنيا  السريع في ميال األنفاق مدهشا. واسئطاع  االسئخبارا  أن 

أنفاق هيومي  حوفر  الى داخل لسرائيل، و د عوثر على عدد  20منأا نحو ئشير الى أنفاق كثيرأ 
منأا. و وئل الى اآلن في حوادث لطالق النار الر يل أدار برسنو، والرائد  احئياط( آموئس زرينبر ، 
والمال ذ بار راهف والر يل أول ايئان براك الذة يبدو أنه  ئل خطت بنار دباب . و وئل يندة آخر 

ينديا. و اد عدد القئلى اإلسرائيليين في ال ملي  مع  15لعالذ الى عائلئه، ويرح في األحداث وأورسل 
عودأ الوداو، الذة  ئل في صباح أول من أمس، بإصاب   ذيف  صاروخي  للئيمع البدوة  رل 

ى ، أكثر من نصفأذ مدنيون. يبدو بالقياس ال500. وئياو  عدد القئلى الفلسطينيين 7ديمونا، فبلغ 
عملي  بالرصاص المصبولب أن بحماسب أكثر نشاطا الى اسئ مال أنفاق هيومي  داخل ارضنا. 
وحينما ينقل اليي  اإلسرائيلي ثقل و ن يأوده الى الداخل، الى داخل القطاس، ئحاول بحماسب أن 

 ئفايئ في اليانل الثاني من السياو الحدودة.
حفرئأا  بل الكشف عنأا، ومن هنا ياء  سلسل   يبدو أن المنام  ئحاول أن ئسئ ل األنفاق الئي

وئشأد الم دا  الئي ويد  على يثث بالمخربينب القئلى في األحداث  –الأيما  في األياذ األخيرأ 
على أن الحديث يدور عن ناس من وحدأ خاص  في المنام  اسئ دوا ييدا لسلسل  سيناريوها  منأا 

 عمليا  خطف أيضا.
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النفق في صوفا، الخميس الماضي، سيل  المنام ، أول من أمس، نياحا ب د لحباط ال ملي  في 
أول حينما نيح  في لدخال خلي  من نفق بين كيبوئسي بارة وعين هشلوشا، ويقدر اليي  أن 
بالمخربينب كانوا مئيأين كما يبدو الى ئنفيذ عملي  في الكيبوئس، لكنأذ ال وا سيارئي ييل كان 

. فكان ريال بحماسب أول من أطلق النار فتصابوا 222ن اللواء المدرس يركبأما ميموع  القيادأ م
سيارأ الييل زير المصفح  الئي يقودها ضابط في اللواء بقذيف  بآر.بي.ييب فقئل الرائد زرينبر  
والر يل برسنو، ويرح ضابطان من اللواء، ويرح ب د ذلك مع اسئمرار ئبادل لطالق النار مع الخلي  

 و ئل واحد من بحماسب وفر البا ون كما يبدو عائدين الى القطاس عن طريق النفق. ضابطان آخران،
ئفاخر اليي  اإلسرائيلي بإحباط عملي  في الكيبوئس، لكن يحسن أن نرأ الحادث  كما هي، 

 وكان  آخر  222فربحماسب  ئل  ضابطا وينديا وكاد  ئنيح في لصاب  ضباط كبار من اللواء 
ذا الشيء مع الفرق، هي حرل بيوذ ال فرانب(، وحينما ئضع الحرل أو ارها مرأ حدث فيأا مثل ه

سئكون هذه حادث  يضطر اليي  الى الئحقيق فيأا ييداا فلماذا ياء ضباط الى السياو الحدودة 
في خضذ القئال دون سيارأ مصفح  ودون ئ طي  دباب  أيضا كما يبدو  وهل الءذ السلوك الميداني 

  .الاروف ال مليائي 
كان دخول القوا  مصحوبا في هذه المرحل  بانخفاض مقدار لطالق القذائف الصاروخي  على 

بالمئ . وبانخفاض أكبر أمس. وهذ في اليي  ليسوا على يقين من  50لسرائيل أول من أمس بنسب  
أن هذا اإلنيا  سيبقى محفواا. فما  ال  أكثر مساح  القطاس ئح  السيطرأ الفلسطيني ، ويومكن 
مدأ القذائف الصاروخي  من االسئمرار في لطال أا، كما أن  واعد اإلطالق ئسئ مل من ب يد. ومع 
ذلك  د يقثر الض ط ال سكرة مع كل ذلك في بحماسب، فئفضل المنام  أن ئحصر لطالق 
الصواريخ في رشقا  على مدن كبيرأ بدل أن ئو س القذائف الصاروخي  على أكثر مساح  لسرائيل 

ساعا  النأار. وما  ال  مدن مثل أسدود وعسقالن وبئر السبع ئئلقى لطالق القذائف  طول أكثر
 الصاروخي .

حسل ئقديرا  االسئخبارا  أطلق أكثر من نصف القذائف الصاروخي  الئي ئملكأا المنام ، أو 
ذا فرضنا أن  دمر  بأيما  اليي  اإلسرائيلي. وفرز  مخا ن باليأاد اإلسالميب بسرع  أكبر. واا

المناما  باإلرهابي ب ئفضل اإلبقاء على ويب  حديدي  من القذائف الصاروخي   وأن لزالق مصر 
لألنفاق يي ل ئيديد المخ ون االحئياطي بالئأريل ص با(، فيبدو أنأا سئحاول لدارأ لطال أا النار 

 بحذر أكبر، لكنأا ئملك الى اآلن طول نفس إلطالق النار مدأ أسبوعين على األ ل.
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 ال  الصورأ ملئبس  في الميدان السياسي، برزذ موي  ال يارا  للمنطق  وفي مقدمئأا  يارأ األمين ما 
ال اذ لألمذ المئحدأ، بان كي مون، الذة سيصل الى لسرائيل زدا، و يارأ و ير الخاريي  الفرنسي 

ن مسارة الوساط  المئنافسين يوص ل أحدهما على  لوران فابيوس، الذة ياء أول من أمس. واا
مصر من يأ  و طر وئركيا من يأ  أخرأ. وئفضل لسرائيل اال ئراح المصرة وهو  –اآلخر 

بالل ب  الوحيدأ في المدين ب من ويأ  نارها كما صا  ذلك اللواء احئياط عاموس يل اد في لقاء 
على صحافي للقناأ ال اشرأ. أما اال ئراح القطرة فتكثر راح  لربحماسب، وفي لسرائيل زضبوا يدا 

اإلدارأ األميركي  الئي أرسل  خالل األسبوس الماضي الى القطريين رسال  لييابي  بشتن اسئمرار 
المحادثا  بوساطئأذ. فإذا أدرك  بحماسب أنه يويد في نأاي  المسار القطرة لنيا  عايذ من 

يس، عاد  ويأ  نارها، وهو صل  مباشرأ باألميركيين، فقد ئان أنه ييدر بأا أن ئ اند. يوذ الخم
الواليا  المئحدأ الى القناأ المصري  باعئبارها القناأ الوحيدأ وأوضح  لقطر أن هذه هي اإلمكاني  
الوحيدأ وال يويد زيرها. وشخص رئيس السلط  الفلسطيني ، محمود عباس، الى الخليج ليدفع  دما 

هل ئوافق بحماسب أيضا  بالخيار المصرة وباليوانل اال ئصادي  المئ لق  به. فلذ يبق سوأ أن نرأ
على  بول ذلك. يبدو أن  يادأ المنام  السياسي  في ز أ اآلن بحسل ما يراه يأا  األمن اإلسرائيلي 

 أكثر لص اءق لأذه اإلمكاني  ئح  الض ط الذة يسئ مله اليي  اإلسرائيلي.
الئي مني  بأا، لكن بحماسب ما  ال  للى اآلن ال ئاأر عالما  االنكسار برزذ الخسائر واألضرار 

وبرزذ ئقديرا  االسئخبارا  المئفائل ، كما أن مئحدثي المنام  يبدو أنأذ يرفئأذ النشوأ لميرد 
ن ئكن أوروبا  –نياحأا في الصمود وفي أن ئصرف لليأا مرأ أخرأ االنئباه ال ربي والدولي  واا

أا بخرويأا لل ملي  البري  والواليا  المئحدأ ئاأران الى اآلن ئفأما لمسوزا  دفاس لسرائيل عن نفس
 في  طاس ز أ.

لن الص وب  اإلسرائيلي  بإييا  هي الئالي ا كيف ئويد النقط  الئي يفضي اسئ مال الض ط عليأا 
بربحماسب الى الموافق  على و ف سريع إلطالق النار بشروط ئريح لسرائيل  وأصبح  هذه مأم  

ئفق عليه وبسبل المنافس  بين مصر أص ل مما كان  في الماضي ل دذ ويود نااذ خروو م
و طر  كما أن بحماسب خري  الى هذه الم رك  عن ش ور بت م  اسئرائييي  وا ئصادي  كبيرأ، 

 ش ور من ليس له ما يخسره.
لن بحماسب هي الئي بادر  الى يول  القئال، وهي الئي ئملي مسارها الى اآلن بدف أا لسرائيل الى 

وم  لسرائيل الى اآلن حذرا يسئحق الثناء. لكن لسرائيل سئضطر داخل  طاس ز أ. واسئ مل  حك
حينما ئنئأي هذه الم رك  الى أن ئحلل ريوعا الى الخلف نقطئين حريئين ئئصالن بسقال كيف 
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هل  در  االسئخبارا  في الو   المناسل  –بل نا مرأ أخرأ الى عملي  بري  في القطاس، األولى 
دادها لقلل الطاول  لئخرو من الشرك الذة دوف   اليه  والثاني  ألذ ئ ير االئياه في بحماسب واسئ 

ي يل الئص يد ب ض الخطوا  اإلسرائيلي  في عملي  بعودوا أيأا اإلخوأب في الضف  ال ربي  مثل 
 االعئقاال  اليماعي  ألعضاء المنام  من يناحأا السياسي .

 "هآرتس"
75/3/7051األيام، رام هللا،   

 
 سباق ضد الزمن .006

 اليكس فيشمان
ليل  اليم   أمر رئيس األركان اليي  بئسريع الخطوا  لالنئقال للى المرحل  البري  الثاني . م نى 
ذلك لدخال  وا  االحئياط من األلوي  المحارب  في عملي  ئدريل مكثف  اسئ دادا لل مل في القطاس، 

ميس، أو من أيل ئ  ي  القوا  سواء لن كان ييل اسئبدال القوا  الناامي  ال امل  من ليل  الخ
 الحالي  لئ ميق السيطرأ الميداني .

ورزذ أن و ير الدفاس لذ يحدد  منا للمرحل  البري  األولى، واضح لليي  أنه خالل يوذ أو يومين 
سيحدث ئحرك سياسي في ال  يارأ األمين ال اذ لألمذ المئحدأ. والمرأ السابق   ار للئوسط في 

   يارئه لبداي  نأاي  القئال. لأذا يفئرض أن اليي  ينئار وسط األسبوس ، ورم  «عمود السحال»
حيث سيئخذ القرار بشتن و ف النار. حئى ذلك الحين لذا لذ ئقع كارث  في اليانبين، سيسئمر القئال 

 بالوئائر الحالي .
  الئ رف الى وسيسئ ل اليي  األياذ القريب  لئفيير األنفاق، وئحقيق الشاباك مع الم ئقلين ومحاول

أنفاق أخرأ واالحئكاك للى أ صى حد بريال حماس ليباي  ثمن باها أكثر منأذ. فالخطوأ البري  
خلق  وا ع سيطرأ اليي  على  طاس زير مئواصل ب مق مخئلف في مقاطع على طول الحدود. 

ن أنه بني  فئح  نفق والئقدير بتن هذا طرف يبل اليليد. لذ ئبي 54نفقا و 25حئى اآلن ئذ اكئشاف 
 رل الحدود شبك  مئش ب  من مدين  أنفاق.  سذ من األنفاق المكئشف  ي مل منذ خمس سنوا  على 
األ ل.  سذ منأا مرئبط بب ضه ويسمح بانئقال  وا . أخرأ ئمئد للى داخل لسرائيل. هناك أنفاق 

 ل لسرائيل.في حماس المدرب  على ال مل الأيومي داخ« القوا  الخاص »مئفيرأ وأخرأ لخدم  
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لن فقدان حماس لأذه الذخائر االسئرائييي  الئي ئفير عند اكئشافأا ئضر بقدرأ حماس ال مليائي  
والردعي . فاألنفاق ال يمكن ئأريبأا. ينب ي حفرها. وهذا عمل سرة يحئاو للى سنوا  وئكلف  و   

 وموارد.
ئ داد لأيما  ينفذها المخربون وداخل المنطق  ال ا ل  الئي أنشتها اليي  في زالف ز أ هناك اس

من أنفاق لذ ئكئشف ب د. أمس نفذوا عمليئين كأذه داخل لسرائيل. األولى كان  فئاك  وأد  لمقئل 
ينديين من المدرعا . الثاني  انئأ  بقئل المخربين. ويحئشد اليي  بتعداد كبيرأ لذلك هو م رض 

في الروئين وعدذ اليمود في مكان لفئرأ لإلصاب . وهذا ئحد عمليائي للقادأا منع و وس الينود 
 طويل . لذلك هناك حماي  ناري  يوي  ومدرع  وسئار دخاني.

يمكن أن ئشمل لدخال  وا   -ومرحل  القئال الثاني  ر الم دأ ل يادأ الض ط في اليبأ  السياسي  
الروافع الئي لضافي  لئوسيع المنطق  ال ا ل ، أو حئى ال مل بشكل أكثر لثارأ. حئى اآلن سلسل  

سرائيل عسكريا،  اد  للى نئيي  مأم ا خالد مش ل ئخلى عن  اسئخدمأا المصريون سياسيا واا
المبادرأ القطري  الئركي  الئي حال  حئى اآلن دون و ف النار من يوذ الثالثاء. فقد ئبين أن 

نما بئحويل ز أ برعاي    طري  وئركي  القطريين وعدوا مش ل ليس فقط بئ  ي  حكذ حماس في ز أ واا
للى مون  كارلو الشرق األوسط. وال عيل ان رفض المبادرأ المصري  الئي ال ئقدذ لال و ف النار. 
لكن داخل القطاس ئ رض النئقادا  شديدأا زضل الذراس ال سكرة والسياسي ألنه  وض و ف النار 

 وئسبل بخسائر أكبر في األرواح والذخائر االسئرائييي .
ول من ئرايع عن المبادرأ القطري ، وهذ يئمسكون بالوساط  المصري . وب د أن وكان األميركيون أ

أفاق نائل مش ل في القاهرأ، أبو مر وق من المبادرأ القطري  طلل من المخابرا  المصري  البحث 
م أذ في شروط و ف النار. وهذا سمح للمصريين أن يشرحوا لريال حماس ما يمكنأذ وما ال 

 ه. مصر ئريد أوال و ف نار، وب دها ئبحث الشروط.يمكنأذ الحصول علي
في هذه األثناء لسرائيل ال ئشارك بف الي  في المفاوضا . فقط ب د أن ئلين حماس يمكن دخول 
الل ب  الدبلوماسي . مع ذلك ي رل لسرائيليون عن دعمأذ إلشراك أبي ما ن في المفاوضا  لو ف 

لفصل بين ز أ والضف ، وال ئ رل عن م ارض  لئولي النار. ولذ ئ د لسرائيل ئئحدث عن أهمي  ا
 السيطرأ على م بر رفح ومحور فيالدلفي.«  وا  دايئون»

وفي هذه األثناء هناك فرار يماعي ل شرا  ألوف السكان في ز أ للى منشن  األمذ المئحدأ بأدف 
أمس. لكن من  22للى  230ئينل النار اإلسرائيلي . وئراي   وئيرأ اإلطال ا  الصاروخي  من 

السابق ألوانه الحديث عن ضرب  يوهري  للمناوم  الصاروخي  لحماس. كل ما يريده اليي  هو 
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ائماذ الخطوأ ال سكري  السياسي  ودفع حماس لقبول و ف النار بشروط مريح  إلسرائيل وهذا يئطلل 
 و ئا.
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