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 2 عباس: المصالحة بتنفيذ االتفاقات والذهاب لالنتخابات  
 4 الحمد هللا: سنتوجه دوليًا ضّد حجز "إسرائيل" أموال الضرائب  
 7 داعم للقضية الفلسطينيةعريقات يشيد بالموقف الفرنسي ال  
 8 بحر يعلن استئناف عمل التشريعي األربعاء المقبل بعد تعليقه لـسبعة أشهر  
 9 االحتالل يفرج عن نائبين من حماس بالضفة  
 9 لقيادة المصرية لفتح معبر رفحدحالن يؤكد أنه أجرى اتصاالت جديدة مع ا  
 31 أزمة بين حماس والسلطة الفلسطينية حول نقطة تسجيل في معبر إيريز  
 33 خبراء فلسطينيون يبدؤون بجمع األدلة والوثائق لمحاكمة "إسرائيل" على جرائمها  
 35 لواء أبو عرب: العملية األمنية بسجن رومية انعكست مباشرة على الوضع في "عين الحلوة"ال  
 31 "بيلد" األلمانية تنشر محاوالت عباس االقتراب من ميركل لمصافحتها خالل "مسيرة باريس"  
 31 يين في طريقها إلى الحلبسيسو: أزمة رواتب الموظفين الحكوم  

 
  المقاومة:

 31 حماس تتهم االحتالل بالوقوف وراء أحداث فرنسا لتحفيز اليهود على الهجرة بغزة:دائرة شؤون الالجئين   
 32 حماس تنفي أن يكون هناك أي لقاء مرتقب بين مشعل وعباس في أنقرة  
 32  الشعبية" و"الديمقراطية" تحذران من انفجار شعبي جراء استمرار أزمات قطاع غزة"  
 34 "الجهاد": الساحة الفلسطينية تعيش أوضاعًا لم يسبق لها مثيل  
 34 ة انتخابهاحماس تهنئ رئيسة البرازيل بإعاد  
 34 "المستقبل": حملة اعتقاالت ضّد كوادر حركة فتح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة  
 37  حزب الشعب: حماس طرحت نقاطا باالجتماع األخير تمهد إليجاد جسم بديل لحكومة التوافق  
 37 أمين مقبول: رسائل حماس سلبية وتصعيدها يمنع الجلوس معها  
 38 تيسير خالد: مشاركة قادة "إسرائيل" بمسيرة باريس دعاية سياسية ال تحجب تاريخهم اإلرهابي  
 38 بيق اتفاقات المصالحةغزة: مشاورات خالل أيام الختيار لجنة اإلشراف على تط  
 39 فصائل في منظمة التحرير تجتمع بدعوى من فتح وتدعوا لمواجهة أوضاع غزة الصعبة  
 51 "األخبار": تشكيل فصيل عسكري من النازحين الفلسطينيين لدعم قوات النظام في مخيم اليرموك  

 
  :اإلسرائيليالكيان 
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 51 وسائل اإلعالم اإلسرائيلية: انتقادات فرنسية الذعة لنتنياهو    
 54 هآرتس: دعوة يهود فرنسا للهجرة إلى "إسرائيل" تعكس مبادئ صهيونية راسخة  
 54 الصحف اإلسرائيلية ضّد دعوة يهود فرنسا للهجرة  
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  :األرض، الشعب
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 57 غزة: سلطات االحتالل تلغي زيارة أهالي األسرى في سجون االحتالل  
 57 السابقة أسيرًا من محرري "وفاء األحرار" أعاد االحتالل أحكامهم 21  
 57 طالب جامعيون يتضامون مع زمالءهم المعتقلين لدى السلطة  
 58 غزة: نقابة الموظفين الحكوميين تعلق العمل في أربع وزارات  
 58 ستحيلة في ظل استمرار الحصار ومأسستهراجي الصوراني: إعادة عمار غزة مهمة م  
 59 مصلو "األقصى" يتصدون لمجموعة استيطانية في أثناء اقتحامها للمسجد  
 59 تإسرائيليًا العتداءاتهم على سائقي الحافال 16"إسرائيل" تزعم انتحار راموني بالرغم من اعتقال   
 11 قصد "داعش" واعتقلته المخابرات السورية وتحاكمه "إسرائيل" 1948فلسطيني من   
 11 يغيثون السوريين بحملة "هدى الخير" 1948فلسطينيو   

 
  اقتصاد: 

 13 "مدار" ترصد آثار االستيطان الكارثية على االقتصاد الفلسطينيدراسة جديدة لمركز   
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 15 قراءة متكاملة لـ"عقيدة نتنياهو" السياسية واألمنية في كتاب جديد عن مركز "مدار"  
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  مصر: 
 14 في سيناء ضابط مصري مخطوف حملة عسكرية بمشاركة إسرائيلية للبحث عن  
 14 جدل في القاهرة بعد استقبال السيسي رئيس المؤتمر اليهودي العالمي  

 
  لبنان: 
 12 نظامًا مارس أبشع المجازرجنبالط: نتنياهو يتصدر تظاهرة ضّد اإلرهاب في باريس ويقود   
 14 المشنوق: مربع موت جديد لداعش بين جرود عرسال ومخيم عين الحلوة وسجن رومية  
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  عربي، إسالمي:
 14 أردوغان يتساءل: بأي وجه شارك نتنياهو بمسيرة باريس؟!  
 17 ر الخارجية التركي: حماس كانت ستعترف بـ"إسرائيل" في إطار حل الدولتينوزي  
 17 الجامعة العربية تستنكر دعوة نتنياهو يهود فرنسا للهجرة لـ"إسرائيل"  
 18 ة لقمع العمل الطالبيالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان: أمن السلطة الفلسطينية يشن حملة منظم  
 18 جمعية تونسية تندد بصمت السلطات بشأن وفاة يهودي تونسي في أحداث باريس  
 19 القضاء اليمني يحاكم إيرانيًا بتهمة التخابر مع "إسرائيل"  
 19 فلسطينيين 10مهاجرًا غير شرعي بينهم  22خفر السواحل التركي ينقذ   

 
  دولي:
 19 أوباما ونتنياهو يناقشان إيران وانضمام الفلسطينيين للجنائية الدولية  
 41 "مافي مرمرة" تالحق إسرائيليين بالقضاء البريطاني  

 
  مختارات:
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 43 دول الخليج لم تعتمد سياسة تقشف رغم هبوط النفط  

 
  حوارات ومقاالت:
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 44 هاني المصريخيارات "حماس" ومصير غزة...   
 49 كلوفيس مقصودمطلوب وحدة وطنية فلسطينية...   
 23 بوعز بسموتنتنياهو الصهيوني...   

 
 21 :ركاريكاتي

*** 
 
 وزير الخارجية القطري: خالد مشعل يعيش بين أهله بقطر ومغادرته إشاعات 

قنةةا: ن ةة  د.  الةةد بةةل محمةةد الاليةة  وزيةةر ال ارليةة  أل يكةةول  الةةد م ةة   رئةةيس المك ةة   -الدوحةة  
السياسةةي لحركةة  حمةةاس قةةد وةةادر الدوحةة  بنةةاء علةة  للةة  مةةل دولةة  قلةةر  م كةةدا دعةة  قلةةر الةةدائ  

 لسليني  باع بارها في صمي  مبادئ السياسي  ال ارلي  القلري .للقضي  ال 
لةاء للةةي فةي ماةةرع ردس علةة  سة ا  حةةو  م ةادرل  الةةد م ةةا  للدوحة  بللةة  مةل الحكومةة  القلريةة  
وبال نسةةيم مةةك  ركيةةا وللةةي  ةةال  مةة  مر صةةح ي م ةة ري عقةةدس مةةك ندير ةةي ال نزويليةة  سةةاادل السةةيدل 

   الرئيس ال نزويلي للدوح .دلسي رودري س بمناسب  زيارل ف ام
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وقةةا  وزيةةر ال ارليةة  ادل م ةةادرل  الةةد م ةةا  قلةةر ملةةرد د ةةاعات وال ةةرع من ةةا ماةةرو  فةةي دولةة  
 قلر وهو ثني الدوح  عل مواق  ا  لاس القضي  ال لسليني  وال ا  ال لسليني ال قيما.
ًا لة  يكةل لةةد  وأضةا  ا  الةد م ةا  هةو ضةةي  عزيةز فةي دولة  قلةةر بة  هةو بةاأحر  فةي بلةةدس وأبةد

 السلل  القلري  وال لد  اأ قاء في  ركيا هلا ال ولي ف الد م ا  مولود بيل أهلي وفي بلدسا.
وأكد الالي  األ القضي  ال لسةليني  بالنسةب  لنةا فةي قلةر أ ةر قضةي  احة ال  فةي الاةال  وبال ةالي كة  

  ا مل هلس القضي  ولباا هلس اإل اعات ال رع من ا الض ل عل  دول  قلر لل  لي أو ل  يير موق
 هلس المسأل  مس حيل  ندرا لولود القضي  ال لسليني  في صمي  مبادئ السياسي  ال ارلي  القلري ا.

وفي ردس عل  س ا  آ ر حو  لديد الاالقات القلرية  المصةري  أكةد وزيةر ال ارلية  األ ال  صةوم  
الندةةر ب ةةأل باةةع القضةةاياا  بةةيل دولةة  قلةةر ومصةةرا  وقةةا  ادن ةةا باةةع اال  الفةةات فةةي ول ةةات 

دارل الحوار ل قري  ول ات الندر.  م يدا بدور المملك  الاربي  الساودي  في ال قري  بيل اللرفيل وا 
وأضا  انحل مك ال ا  المصري ونكل لي ك  االح را  وال قدير وكما لكرنا ونلكر دائما بأل صةح  

 دأ راسخ لد  دول  قلرا.مصر مل صح  باقي دو  الولل الاربي وهلا موق  دائ  ومب
 31/3/5132الشرق، الدوحة، 

 
 عباس: المصالحة بتنفيذ االتفاقات والذهاب لالنتخابات 

دننا سناود مرل أ ر   وبال  اور مك اأ قاء واأصدقاء ›قا  الرئيس محمود عباس: «: وفا» -أنقرل 
نا الن زاع حقوم  ابنا  وني  قريبًا لمللس اأمل  ولل يثنينا أبدًا أي  يء عل االس مرار في مسير 

 ‹.حري ي واس قاللي
وأضا  في م  مر صحافي مك نديرس ال ركي رل  لي  أردووال في قصر الرئاس  في الااصم  
أنقرل  دل الحكوم  اإلسرائيلي   ن ل  ل  ممن ل  ل  يير هوي  القدس وال ضييم عل  أهل ا  محلرا 

 ديني.مل  حوي  الصراع السياسي والقومي دل  صراع 
وأضا : لقد أللات الرئيس أردووال عل  الل ود ال ي نبلل ا في مللس اأمل  مل أل   حديد 
سق  زمني إلن اء االح ال  اإلسرائيلي أراضي دول  فلسليل  وير أل هلس اللول  ل   نلح  وقد 

وما مل أل  قمنا عل  ال ور باالنضما  للاديد مل المااهدات والمواثيم الدولي  ومل بين ا ميثام ر 
حماي   ابنا وصول حقوقي  وسو   صبح فلسليل عضوًا كاماًل في محكم  اللنايات الدولي  
اع بارا مل اأو  مل نيسال القاد   كما أعلمني رسميًا السكر ير الاا  لألم  الم حدل. ونحل نقو  دننا 

لل يثنينا أبدًا أي  يء سناود مرل أ ر   وبال  اور مك اال قاء واأصدقاء قريبًا لمللس االمل  و 
 عل االس مرار في مسير نا الن زاع حقوم  ابنا  وني  حري ي واس قاللي.
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وقا : دل اأمر اأكثر  لورل هو ال ل  الممن ل  ال ي  قو  ب ا الحكوم  االسرائيلي  ل  يير هوي  
س منل ما القدس وال ضييم عل  أهل ا وهنا نحلر مل أي م للات ل  يير الوضك القائ  في القد

و اص  في المسلد اأقص   اأمر اللي ي دد كما  المول ب حوي  الصراع  3631قب  الاا  
السياسي والقومي بيننا وبيل اإلسرائيلييل دل  صراع ديني  وهو اأمر اللي ال نريدس ونحلر مل 

  دس المنلق  وقوعي  أل للي قد يلر المنلق  والاال  دل  ما ال  حمد عقباس  وال سيما في د  ما  
رها  ونزاعات لائ ي  وعرقي   ياص  بروح ال اايش وال اددي  ال ي كانت  سود في  مل عن  وا 

 أرلاء منلق نا كاف .
مواق  الدع  والم ازرل ال ي دأبت عل  وقوف ا  ركيا دل  لان  قضي   ابنا  »وثمل الرئيس عاليا 

ن كر  ركيا رئيسًا وحكومً  و ابًا › :   وقا«وما  قدمي مل دع   دبلوماسي في المحاف  الدولي 
 ‹.للمساعدات ال ي قدم  ا ل وفير كميات مل الوقود والمواد اإلواثي  اأ ر  أهلنا في وزل

بل ود  كريس الوحدل الولني  ال لسليني   وال ي هي مللبنا  مثلما هي »وأحال الرئيس نديرس ال ركي 
ح لل روج مل هلس الحال  الراهن  هو  ن يل ما    السبي  اأنل»  م كدا أل «ملل  لماهير  ابنا

اال  ام عليي برعاي  كريم  مل لم وري  مصر الاربي   وال  اهمات ال ي     وقيا ا في الدوح  
 «.والقاهرل واللها  دل  ان  ابات رئاسي  و  رياي  فلسليني 

ا  مواد البناء والام  مك وقا  الرئيس: دل حكوم  ال وافم ال لسليني   قو  بك  ما في وسا ا إلد 
المانحيل والمندمات الدولي  مل أل  دعادل دعمار قلاع وزل و ضميد لراحات  ابنا  ال ي سبب  ا 

 الحر  اإلسرائيلي  اأ يرل عل  أبناء  ابنا هناي.
وكال الرئيسال عقدا للس  محادثات م لق  في قصر الرئاس  ال ركي  اللديد في الااصم  أنقرل. وكال 

للق  مدفاي   اح  اء بالرئيس  اللي حيا  53يس ال ركي في اس قبا  نديرس ال لسليني  وأللقت الرئ
حرس ال ر  بالل   ال ركي   ث  ال قل الرئيسال صورًا  لكاري  عند مد   قصر الرئاس   وعز  

 الن يدال الولنيال ال ركي وال لسليني.
31/3/5132األيام، رام هللا،   

 
 دوليًا ضّد حجز "إسرائيل" أموال الضرائبالحمد هللا: سنتوجه  

دل اس مرار اح لاز »كام  دبراهي : صرح رئيس الوزراء ال لسليني رامي الحمد هللا: -القدس المح ل  
دسرائي  أموا  الضرائ  ال لسليني  عم  وير قانوني  ومنافي لألعرا  والقوانيل الدولي   والقيادل 

س القيا  ب لوات لدي  مل ال  ال ولي لم سسات المل مك وعل  رأس ا الرئيس محمود عباس  در 
 «.الدولي لوق  سياس  دسرائي  في الاقا  اللماعي وال نكي  بحم ال ا  ال لسليني
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لاء للي  ال  لقاء الحمد هللا مك الس ير ال ندي لد  فلسليل ماهيش كومار  حيث بحث ماي أ ر 
 ولي ي لصالح دعادل دعمار قلاع وزل مل  ال  ال لورات السياسي   وسب   ازيز الدع  ال ندي و 

مليول  5ال ركيز عل  قلاعات اإلسكال والبن  ال ح ي  وال الي   مثمنا دع  ال ند ل زين  الدول  بقيم  
 دوالر.

و دد الحمد هللا  ال  اللقاء اللي عقد أمس في مقر رئاس  الوزراء برا  هللا  عل  ضرورل  ازيز 
 بلديل  اص  في ملاالت  كنولوليا المالومات والصح  وال الي .ال ااول الم  ري بيل ال

31/3/5132الرأي، عّمان،   
 
 عريقات يشيد بالموقف الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية 

را  هللا: أ اد عضو الللن  ال ن يلي  لمندم  ال حرير د. صائ  عريقات بالموق  ال رنسي الداع  
يس ال رنسي فرانسوا هوالند للرئيس محمود عباس الم والد في للقضي  ال لسليني   حيث قا  الرئ

سن يدك  مرل أ ر  وأ ر  في مللس اأمل وسن يد مساعيك   وعودل فلسليل لل ارل  »فرنسا: 
 «.أساس لاودل اأمل واالس قرار للمنلق 

ي و ساء  عريقات في حديث إللاع  مولني مل فرنسا حيث يرافم الرئيس محمود عباس في زيار 
ه  ُ كافأ فرنسا ب لس اللريق   باد أيا  مل  صوي    لصالح فلسليل  و حدي   »الرسمي  لباريس: 

 حلي     الكبر  وا نلل؟ هلا س ا  يل  لك  مس نير وصاح  عق  أل ي كر بي.
وأكد عريقات ددان  القيادل ال لسليني  وال ا  ال لسليني لإلرها   ودعمي للمسيرل اللم وري  في 

  باريس لل نديد باالع داء الدامي عل  الصحي   ال رنسي  و ضامنًا مك ضحايا االع داءات الااصم
اإلرهابي  في فرنسا  وال ي  اري في ا الرئيس محمود عباس باد  لقيي دعول مل الرئيس فرانسوا هوالند 

 للم ارك  في هلس المسيرل ال اري ي .
ي  الرئيس ال رنسي هوالند رسال  مل اأسر  وك   عريقات عل أل الرئيس محمود عباس قا  ب سل

في الما قالت اإلسرائيلي  الليل نددوا بإرها  الدول  اللي  مارسي حكوم  االح ال  بحم أبناء ال ا  
 ال لسليني  لل أكيد عل   ضامن   وال ا  ال لسليني مك ال ا  ال رنسي في محن ي ضد اإلرها .

ل رنسي  ركزت عل   ضامل ال ا  ال لسليني و والد وأ ار عريقات دل  أل وسائ  اإلعال  ا
ما اللي ي الي ن نياهو »الرئيس محمود عباس للم ارك  في هلس المسيرل  م يرًا دل   ساء  الباع 

 «.في هلس المسيرل؟
قا  عريقات: « باإلرهابي« وحو  وص  وزير المالي  اإلسرائيلي ن  الي بينيت الرئيس محمود عباس

عال  اإلسرائيلي  عل  دنكار الحقائم وال  ويي وال زوير وال ائاات  لكل بينيت يدري اع ادت آل  اإل»
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مل اللي كال يسير منبولًا في  وارع باريس  ويدري  مامًا الثورل الحاصل  في الرأي الاا  اأوروبي 
 «.لصالح فلسليل  وأل مل يقرر في لرائ  الحر  هي محكم  اللنايات الدولي 

31/3/5132، األيام، رام هللا  
 
 بحر يعلن استئناف عمل التشريعي األربعاء المقبل بعد تعليقه لـسبعة أشهر  

لما  ويث: أعلل رئيس المللس ال  رياي باإلناب  د. أحمد بحر  عل اس ئنا  اناقاد للسات -وزل
ارك  في ا. المللس في قلاع وزل اأربااء المقب   داعًيا الك   والقوائ  البرلماني  الم  ل   دل  الم 

وقا  بحر   ال  م  مر صح ي  عقد في مقر المللس بمدين  وزل: اباالس ناد دل  أحكا  القانول 
  وعمال بأحكا  الندا  الدا لي للمللس ال  رياي وحرًصا عل  5111اأساسي و اديال ي لسن  

للسات المللس  المصلح  الاام  واأمان  ال ي حملنا دياها  ابنا ال لسليني فإننا نالل اس ئنا 
 وعقد للس  اأربااء المقب  بانوال: االحصار وآثارس الكارثي  عل   ابناا.

ودعا رئيس المللس باإلناب   كاف  الك   والقوائ  البرلماني  والمس قليل لحضور الللس   كي يأ ل 
في المللس دورس في الح اد عل  وحدل  ابنا  ويقو  بدورل ال  رياي والرقابي المنصوص عليي 

أ  ر ب ي   حقيم  1ولكر بحر  أل عقد للس  ال  رياي  أ ي اباد  اليقي لة القانول اأساسي.
المصالح  عق  ا  ام ال الئ و  كي  الحكوم  ل قو  بوالبا  ا وا  قنا عل    ايلي بدعول الرئيس 

    بكام  أعضائي بالض   ووزل و  اي32/33/5135محمود عباس  ال    ر أو عل  اأكثر في 
 مل ات االلار القيادي والمصالح  المل ماي  والحريات واالن  ابات وويرسا.

وقا : اوحرًصا منا عل  دنلاز المصالح  ووحدل  ابنا  لاوزنا باع اإللراءات القانوني  قبلنا أل 
 قس  الحكوم  أما  السيد محمود عباس قب  أل  نا  الثق  مل ال  رياي ومك للي ل  يِ  بال زامي في 

 ول المللس لالناقاد وعرع الحكوم  لني  الثق  مل المللسا.دع
وأكد أل االحكوم  ل   ق  بوالبا  ا  لاس الوزارات في وزل ح   عل  مس و  صر  الموازنات 
ال   يلي  الالزم  ل قدي  ال دمات الضروري  للموالنيل و اص  في ملا  الصح  وال الي  واأمل ب  

 اإلعمار للبيوت ال ي دمرها االح ال   ال  حر  الاص  المأكو ا. لألس    بالأ عمدًا في دعادل
و    قائاًل: اواأده  واأمر أل المود يل ل  ي قاضوا روا ب   أكثر مل ثماني    ور  ه الء 
المود يل الليل يدافاول عل الولل ويواصلول اللي  بالن ار وه  عل  رأس عمل   من   مل اس   د 

نائمول في بيو    فيأ لول روا ب   و رقيا    وكاف  البدالت وال لر مل للي ومن   مل لرح أما ال
 أل حكوم  ال وافم   اام  مك مود ي وزل الليل ه  عل  راس عمل   أن   مود ول وير  رعييلا.

35/3/5132فلسطين أون الين،   
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 االحتالل يفرج عن نائبين من حماس بالضفة 

اليو  االثنيل  عل النائبيل في المللس ال  رياي ال لسليني أفرلت سللات االح ال  اإلسرائيلي  
عل حرك  احماسا عمر عبد الرازم ملر وفض  صالح حمدال  عق  ان  اء مدل اع قال ما اإلداري  

 أ  ر. 3ال ي اس مرت لما يقار  الة
 ما   و   اإلفراج عل النائ  عمر عبد الرازم وهو وزير المالي  السابم ونائ  عل محافد  سل يت

الض   ال ربي   مل سلل االنق  الصحراويا  عل  حالز الداهري  بالقر  مل مدين  ال لي  لنو  
 الض  .

فيما    اإلفراج عل فض  حمدال وهو نائ  عل را  هللا  مل سلل اعوفرا الاسكري القري  مل بلدل 
 بي ونيا.

35/3/5132فلسطين أون الين،   
 
 ة مع القيادة المصرية لفتح معبر رفحدحالن يؤكد أنه أجرى اتصاالت جديد 

وزل: قا  القيادي الم صو  مل حرك  ف ح محمد دحالل  د ر اليو  االثنيل  أني ألر  ا صاالت 
 لديدل مك القيادل المصري  إلعادل ف ح مابر رفح.

و رالات السللات المصري  اليو  عل قرارها ب  ح المابر لثالث  أيا  باد ا  لا  مل وليل لضابل 
 ي  رل  الموانئ المصري .ف

وقا  دحالل عبر ص ح ي عل  ال يس بويا رو  أن  اإلرها  اأسود ولرائمي الب ا  مصر س   ح 
مابر رفح  ال  اأيا  القليل  القادم   وأس ليك أل أ كد للي باد اال صاالت ال ي ألري  ا صباح 

أمر لارئ ن ج عل ا  لا  قو  اليو  مك اأ ول في مصر  وال درلاء اس ئنا  الام  في المابر 
ال ر واإلرها  وال ك ير للضابل أيمل دسوقي مما لا  مل رفح منلق  عمليات أمني  وعسكري  ل  رل 

 محدودل ل حرير الضابل الم  ل ا.
و ابك ادل أوضاع أهلنا في قلاع وزس  لز  ك  ولني ويور لبل  ك  ل د ل   ي  ماانا    ونبل 

رفك الدل  عل  ا  محاصر منل سنوات لويل  ويدفك ثمل ولني ي  ال الفات السياسي  مل أل 
 و لاع ي وصمودسا.

ول  ي ر دحالل ال  المس و  القيادي المصري اللي  واص  ماي بينما ك   س يال أبو زايدل أمس 
عل  ص ح ي عل  ال يسبوي عل أل دحالل ال مك مك السيسي وال االل ماع كال مثمرا لل   ف ح 



 
 
 
 

           31ص                                     1424 العدد:    31/3/5132 الثالثاء التاريخ:

ما أ ار المس  ار السياسي للرئيس عباس نمر حماد دل  أل القيادل المصري  ن ت مابر رفح  بين
 حدوث مث  هلا االل ماع.

35/3/5132القدس، القدس،   
 
 أزمة بين حماس والسلطة الفلسطينية حول نقطة تسجيل في معبر ايريز 

 لسليني  حسيل أ    : صرح رئيس هيئ  ال  ول المدني  ال لسليني  ال ابا  للسلل  ال-را  هللا
ال يخ االثنيل أل عناصر مل حرك  حماس اس ولوا عل  النقل  ال لسليني  في مابر بيت حانول 

 ”.دول مبرر“)ايريز(  ما  قلاع  لكل حماس ا  مت ال يئ  بوق  الام  في المابر 
ملموع  مل عناصر حماس باق حا  ” “فيسبوي“وا    ال يخ في بيال ن ر عل  ص ح ي عل  موقك 

اضلرت آس   “وأ ار دل  أل ال يئ  ”. بالقر  مل مابر بيت حانول واالس يالء علي ا 2/2ل  نق
لسح  مود ي ا مل هلس النقل  ووق  الام  عل  المابر لما   كلي هلس الملموعات مل  لر 

 ”.عل  الموالنيل وعل  مود ينا
وق  “للي  ديرس حماس دل مل لانبي قا  دياد البز  النالم باس  وزارل الدا لي  في قلاع وزل ا

ولود عنصريل مل اأمل “  مبينا ”مود ي االر بال )ال  ول المدني ( الام  في المابر وير مبرر
 ابايل للدا لي  ب زل ب ك  لبياي منل سنوات في المكال وهما وضاا ال ميس الماضي ورف  م نقل  

برد باد رفع مود ي االر بال أثناء المن  ع اللوي )اللي ضر  وزل والمنلق ( لالح ماء مل ال
فولئنا باح لاج مود ي االر بال ال لسليني “وأضا   ”.السماح ل ما بالللوس في ورف   بالمابر

 ”. وم ادر    باد أل للبوا مل اإلسرائيلييل دوالم المابر
م  وح لس ر واس قبا  المرض  واألان  مل وال  قلاع وزل  حيث “لكل البز  أ ار دل  أل المابر 

ملالبا مود ي هيئ  ال  ول المدني  ”   صا 323مل وزل ووص  دلي ا  583وادر اليو  االثنيل 
الاودل لامل   ح   ال    اق  ماانال الناس في القلاع اكثر الل وق  الام  بالمابر يأ ي ضمل ” 

 ”.سياس  الحكوم  لاز  قلاع وزل ومااقب  الناس فيي وهلا مس نكر
ي  بم ادرل مئات مل رلا  اأعما  ولوي الحاالت اإلنساني  مل المرض  و سمح السللات اإلسرائيل

 الحاصليل عل  ألونات دسرائيلي  قلاع وزل دل  دسرائي  والض   ال ربي .
31/3/5132القدس العربي، لندن،   
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 خبراء فلسطينيون يبدؤون بجمع األدلة والوثائق لمحاكمة "إسرائيل" على جرائمها 
ول: ال يريد ال لسلينيول   ويت وثيق  واحدل يمكل أل  ديل دسرائي  في مل ي ك اح زب -را  هللا

االس يلال والحر  اأ يرل عل  قلاع وزل  مل دول أل يضمنوها في المل ات ال ي بدأ  ل يزها منل 
اآلل ل سليم ا للمدعي الاا  لمحكم  اللنايات الدولي  في أبري  )نيسال( المقب   بادما  صبح 

 ل  كامل  الاضوي  في هلس المحكم .فلسليل دو 
ورو  ال  ديدات اأميركي  واإلسرائيلي  للسلل   فإل أي  يء ال يمكل لي أل يوق  هلا االنضما  
وال قد  بمل ات لمحاكم  قادل دسرائي   كما قا  عضو الللن  ال ن يلي  لمندم  ال حرير أحمد 

 ملدالني.
مل المحاميل والم  صصيل لر    كيلي مل مندم     أل فريقا«ال رم اأوسل»وأكد ملدالني لة

ال حرير وزارل ال ارلي  ومندمات المل مك المدني  بدأ بلمك اأدل  والوثائم ال ي  ساعد في ددان  
يلري الام  عل  مل يل كبيريل  االس يلال والادوال اأ ير عل  »قادل دسرائي . وقا  ملدالني: 

يا بر لريم  حر  وفم ميثام روما الم سس لمحكم   مل  االس يلال»وأضا : «. قلاع وزل
اللنايات  أني م ال  للقانول الدولي والقانول الدولي اإلنساني وميثام لني  الرابك.. وسنلل  

ال يولد ما يليز دحداث »وأرد  «. بمولبي محاكم  مس ولي الحكومات اإلسرائيلي  الم ااقب 
وقا  ملدالني بأن   سيس ندول باأساس دل   قارير دولي   «.  ييرات ديموورافي  في اأرع المح ل 

عاللت مسأل ي االس يلال والحر   دضاف  دل  ال قارير والماليات وال  ادات ال ي أ ل  ا 
بصراح  ال  نقصنا الوقائك وال اأدل  لل قد  »مندمات حقوم اإلنسال ال لسليني . وأضا  ملدالني: 

حامول وم  صصول اس اداده  لل لوع في هلس الم م . وقا  وأبد  م «.دل  اللنايات الدولي 
ناصر الريس  ال بير في القانول الدولي والمس  ار لم سس  الحم  دحد  الم سسات المنضوي  في 

ي   اآلل  ل يز الكثير مل الوثائم الملّرم  »  بأني «ال رم اأوسل»حمل   ل يز المل ات  لة
ت ال ي كنا وثقناها في السابم ل ضمين ا في المل ات المقدم  دل  واإلفادات وال قارير وأدل  اإلثبا

ل كانت  ح اج دل  وقت مل أل   «.اللنايات وير  الريس أل م م  ال لسلينييل ليست ماقدل  وا 
وقا  الريس بأني يولد الكثير مل المل ات  «.مل ا نا رابح »ددان  المس وليل في دسرائي . وقا  الريس 

دسرائي  مل  الل ا ح   باد هلا ال اريخ  وليس فقل االس يلال والادوال اأ ير ال ي يمكل ددان  
ثم  لرائ  مس مرل كثيرل يمكل ددان  دسرائي  بمولب ا بس ول   ومل بين ا مل ات »عل  وزل. وأضا : 

سل  المياس  وسل  ال يرات  واالع قا  اإلداري  وا والم المنالم وعزل ا  واس  دا  المم لكات في 
 «.ير ال ايات الاسكري   واإلعدا   ارج دلار القانولو

31/3/5132الشرق األوسط، لندن،   
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 اللواء أبو عرب: العملية األمنية بسجن رومية انعكست مباشرة على الوضع في "عين الحلوة" 

بوال أسليح: اضلر  الوضك اأمني في لبنال  لقائيا باد ال  ليريل االن حارييل اللليل -بيروت
فا مساء السبت الماضي منلق  لب  محسل الالوي   ما  البالد  مما دفك الليش والقو  اس  د

اأمني  ال  ال دلراءات مكث   في المنالم ال ي    د عادل ار دادات ماين  وعل  رأس ا مدين  صيدا 
 وم ي  عيل الحلول لاللئيل ال لسلينييل  لنو  البالد.

  دل «ال رم اأوسل»لبنال اللواء صبحي أبو عر  لة وقا  قائد اأمل الولني ال لسليني في
الاملي  اأمني  ال ي   دها سلل رومي   رم البالد  اناكست مبا رل عل  الوضك في عيل »

  م كدا أني ي   ا  ال ال دابير الالزم  الح واء أي ردات فا  ولإلبقاء عل  ال دوء اللي «الحلول
 ي  دس الم ي  منل أ  ر لويل .

وسائ  دعال  لبناني  عل د ور باع الملثميل والمسلحيل في  وارع الم ي . وقا  أميل سر وأفادت 
عل  أثر »القو  اإلسالمي   أمير الحرك  اإلسالمي  الملاهدل ال يخ لما   لا  في  صريح لي دني 

مل أه  المداهم  ال ي قامت ب ا القول اأمني  اللبناني  لمبن  ) ( في سلل رومي   ورد نا مالومات 
باع اإل ول الموقوفيل في سلل رومي   قمنا باال صا  بالنائ  ب ي  الحريري وله  وفد مل 

 «.اأهالي و رحوا ل ا ما ورده  مل مالومات  وما زلنا ن ابك اأمور ب لا ال صوص
عل  أل االح لالات اق صرت عل  منلق  ال امير في « عيل الحلول»و ددت مصادر ميداني  في 

ل  حيث   مركز القو  اإلسالمي   ف   قلك اللريم وا  اا  اإللارات  وقالت المصادر عيل الحلو 
 «.أما باقي أنحاء الم ي  فبقيت هادئ   ماما«: »ال رم اأوسل»لة

الوضك دا   الم ي  أكثر أمانا ن يل  ال وافم بيل م  ل  القو  السياسي  »وأكدت المصادر أل 
ال ي ي  دها لبنال  وهو ما نلحنا بي فاليا في اآلون   عل  ولو   لني  عيل الحلول ال ضات

 «.اأ يرل
وقد نلحت ال ل  اأمني  ال ي   رض ا القو  ال لسليني  دا   الم ي  بوضك حد لإل كاالت اأمني  
المس مرل ال ي كال ي  دها الم ي   حيث ال ولود للليش والقو  اأمني  اللبناني    ماما كما في 

ليني  اأ ر . دال أل الاملي  اأمني  ال ي     ن يلها يو  أمس في مبن  الموقوفيل الم يمات ال لس
اإلسالمييل في سلل رومي  أعادت  حريي  اليا نائم  دا   الم ي  اللي يض  لماعات م لرف  

 «.داعش»يرلح أل  كول   واص  مك لب   النصرل و
31/3/5132الشرق األوسط، لندن،   
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 شر محاوالت عباس االقتراب من ميركل لمصافحتها خالل "مسيرة باريس""بيلد" األلمانية تن 
األماني  ملموع  مل الصور للرئيس ال لسليني  محمود عباس  أثناء « بيلد»ن رت صحي   

 المنددل باإلرها  في باريس  اأحد.« مسيرل اللم وري »م ارك ي في 
لماني   أنليال ميرك   لحد  بلحد   و وضح الصور محاوالت عباس االق را  مل المس  ارل اأ

للوصو  دل  ميرك   وللي « ي سل »ح   صافح ا  وقالت الصحي   األماني  دل الرئيس ال لسليني 
 في  قرير الصحي   عل المداهرل ال ي ضمت الاديد مل قادل ور ساء الاال .

  للوار ميرك   ويد ر عباس في الصور  وهو ي قد  مل الص  الثالث في المسيرل  دل  أل وص
عباس للص  اأو  مل «  سل »وأضافت الصحي   أل  في الص  اأو   و مكل مل مصافح  ا.

المسيرل  هدفي أل ي كد لميرك  أل بالدس دل  لان  فرنسا  مك حرصي عل  الوقو  بلان  أقو  
 «. عباس اآلل في لليا  السياس  الاالمي   بلوار آنليال ميرك»امرأل في أوروبا  ليقا : 

31/3/5132المصري اليوم، القاهرة،   
 
 بسيسو: أزمة رواتب الموظفين الحكوميين في طريقها إلى الحل 

را  هللا: قا  الم حدث باس  حكوم  الوفام الولني د. دي ا  بسيسو أمس  دل أزم  روا   المود يل 
 الحكومييل في لريق ا دل  الح   رافضا اإلفصاح عل موعد صرف ا.

ي  صريحات لةاصوت فلسليلا أل ا صاالت دقليمي  ودولي   لري ا الحكوم  ل أميل وأضا  بسيسو ف
الروا    مك  يا بلمأن  المود يل الحكومييل بقولي ادل الحكوم  لل  ق  مك وف  اأيدي أما  هلس 

وقا  بسيسو دل هلا اإللراء مل قب  الحكوم  اإلسرائيلي  هو بمثاب  عقا  لماعي ضد  الماضل ا.
ال لسليني  وبال الي عل  المل مك ال حري ال وري لوق  هلس السياس . و دد عل  أل ال ا  

الحكوم   سا  لصر  الروا   للمود يل أمس قب  اليو   م كدًا ولود آفام لح  اأزم  في القري  
 الاال .

31/3/5132الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
بـالوقوف وراء أحـداث فرنسـا لتحفيـز اليهـود دائرة شؤون الالجئين في حماس تـتهم االحـتالل غزة:  

 الهجرةعلى 
وزل )فلسليل(: ا  مت دائرل   ول الاللئةيل فةي حركة  حمةاس دولة  االحة ال  بةالوقو  وراء أحةداث 
فرنسا اأ يرل  وال سيما عملي  اح لاز الرهائل في الملا  الي ةودي  وللةي ل ح يةز ي ةد فرنسةا لل لةرل 

 دل  فلسليل.
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ل فةةي بيةةال ل ةةا  ةةواهد  اري يةة   من ةةا الك ةة  عةةل مسةة ولي  مندمةةات ي وديةة  عةةل واس ارضةةت الةةدائر 
  وقيةةا  3621آلار )مةةارس(  36وضةةك قنابةة  ناسةة   فةةي المركةةز الثقةةافي اأمريكةةي فةةي ب ةةداد ب ةةاريخ 

  3621أحةةد ي ةةود الاةةرام يةةدع  مرد ةةاي بةةل بةةورات ب  ليةةر مق ةة  فةةي ب ةةداد ب ةةاريخ نيسةةال )أبريةة ( 
أ ةة اص ي ةةود حين ةةا  وللةةي ب ةةد  دقنةةاع ي ةةود الاةةرام باةةد  اأمةةال وحةةث   علةة  أد  إلصةةاب  أرباةة  
 ال لرل دل  دسرائي .

وقةةا  بيةةال الةةدائرل: ادنةةي وفةةي دةة  هةةلس ال ةةواهد ال اري يةة  فةةإل أيةةدي دولةة  االحةة ال  برئاسةة  بنيةةاميل 
ي الملاةة  ن نيةةاهو ليسةةت بايةةدل عمةةا لةةر  مةةل أحةةداث فةةي فرنسةةا  وال سةةيما عمليةة  اح لةةاز الرهةةائل فةة

الي ودي  وال د  واضح  مامًا وازداد وضوحًا مك ساي ن نياهو السة ثمار هةلا الحةدث لصةالح  ح يةز 
ا  وأ ةةار دلةة  أل ي ةةود فرنسةةا سةةبم وأل 3658ي ةةود فرنسةةا علةة  ال لةةرل دلةة  اأراضةةي المح لةة  عةةا  

لل لةةرل فةةي عةةا  رفضةةوا م ةةادرل فرنسةةا عنةةدما دعةةاه  ارئيةة   ةةارول رئةةيس الةةوزراء اإلسةةرائيلي اأسةةبم 
5112. 

وكال ن نياهو لال  ي ود فرنسا ولميك ي ود أوروبا لل لرل دل  دول  االح ال   باد ال  ليرات اأ يرل 
 في باريس م  رًا.

وأوضحت الدائرل أل الدعوات ال ي أللق ا ن نياهو   د  ل ح يز ي ود فرنسا عل  ال لرل دل  دسةرائي  
  دل  وق  ال لرل الي ودية   ومحاول ةي الد ةور 5135في عا  باد أل  سب  عدواني عل  قلاع وزل 

بوحدل المصير مك دو  الاال  ال ربي  مل أل   وليي ل ودس في الحر  علة  المندمةات ال لسةليني  
 المقاوم  لالح ال   وال ي  للم علي ا حكوم  ن نياهو مندمات درهابي .

  علي ا وال عملي  واحدل  ارج فلسليل المح ل   وأكدت أل المقاوم  ال لسليني  بك  فصائل ا ل  ُيسل  
واع بةرت الةدائرل فةي بيان ةا علة  أل االحة ال  هةو  وهي ل   س  د  أي ي ودي وير مح ة  ل لسةليل.

ااإلرهابي اأكبر فةي الاةال ا  وللةي اسة نادًا دلة  اسة لالعات رأي أوروبية  يةر  في ةا والبية  اأوربيةيل 
 ا بةةةر سةةةببًا لل ةةةو ر الاةةةالمي  ولةةة  يةةةنس الاةةةال  باةةةد م ةةةاهد الملةةةازر المسةةة للا  آرا هةةة  بةةةأل دسةةةرائي  

 اإلسرائيلي  في الادوال اأ ير عل  وزل المنقول  بالصوت والصورل عبر ال ضائيات.
وأكدت أل ال لرل الي ودي  دل  فلسليل با ت مل أمور الماضي الب يع  وأل دول  االحة ال  لة   اةد 

 ي ا ن يل  اولرس  ا واع داءا  ا الم كررل عل  ال لسلينييلا.قادرل عل   حقيم اأمل لمس ولن
وأضةةا  البيةةال: األ كةة  م ةةالر ي ةةودي يقبةة  بةةال لرل دلةة  فلسةةليل المح لةة  سيصةةبح هةةدفًا للمقاومةة  
ال لسةةةليني  ال ةةةي با ةةةت أقةةةر  مةةةل أي وقةةةت مضةةة  دلةةة  كةةةنس االحةةة ال  و حريةةةر فلسةةةليل مةةةل آ ةةةر 

 احد والا ريلا  عل  حد  ابير البيال.اس امار ال زا  قائمًا في القرل الو 
 35/3/5132قدس برس، 
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 حماس تنفي أن يكون هناك أي لقاء مرتقب بين مشعل وعباس في أنقرة 

سةامي أبةو زهةري أل يكةةول « حمةاس»ووكةاالت: ن ة  أمةس النةالم باسةة  حركة  « المسة قب »را  هللا ة 
ل. وكانةةت أنبةةاء صةةحافي  دعالميةة  هنةةاي أي لقةةاء مر قةة  بةةيل م ةةا  والةةرئيس محمةةود عبةةاس فةةي أنقةةر 

نقلةةت عةةل مصةةدر مسةة و  فةةي السةةلل  ال لسةةليني  قولةةي أنةةي مةةل  ةةبي الم كةةد عقةةد لقةةاء بةةيل م ةةا  
 ل ركيا.« حماس«وعباس   ال  زيارل سيقو  ب ا رئيس المك   السياسي لة

 31/3/5132المستقبل، بيروت، 
 
 استمرار أزمات قطاع غزة "الشعبية" و"الديمقراطية" تحذران من انفجار شعبي جراء  

رائد الفي: حلرت اللب  ال اال ابي ا واالديمقرالي ا ل حرير فلسليل  مل ان لار  ةابي لةراء  -وزل 
 اس مرار أزمات قلاع وزل المحاصر.

وأكةدت اللب  ةال  ةال  مسةيرل لماهيرية  دع ةا دلي ةا  أمةةس  فةي مدينة  رفةح لنةو  قلةاع وةزل ان  ةةت 
الك ربةاء اح لالةًا علة  أزمة  الك ربةاء  ضةرورل ديلةاد حة  لةلري لم ةكل  باع صا  أما   رك   وزيك 

الك رباء في القلاع و حييدها عل المناك ات السياسي  وال را م اإلعالمي الحاص  بيل حرك ي اف حا 
 واحماسا.

ودعا مس و  االلب   الديمقرالي ا في رفح دبراهي  أبو حميد  سلل  اللاق  و رك  الك رباء في قلاع 
لحةةةةةام الضةةةةةرر بالحيةةةةةال  وةةةةةزل  بةةةةةال وق  عةةةةةل اف اةةةةةا  أزمةةةةة  الك ربةةةةةاء وال العةةةةة  بحيةةةةةال المةةةةةوالنيل وا 

 االق صادي  واالل ماعي  والبيئي .
وقا  انسةمك كة  يةو  عةل دد ةا  كميةات مةل السةوالر الصةناعي لمحلة   وليةد الك ربةاء  ولكةل لةدو  

لي يضةر  قلةاع وةزل  بة  دل وص  وقلك الك ربةاء مةا زا  علة  حالةي فةي دة  المةن  ع اللةوي الة
 سلل  اللاق  و رك  الك رباء  واص  االس   ار وال الع  بحيال الموالنيل وير آب   لماانا   ا.

ولال  أبو حميد في كلم  باس  اللب  يل  الحكوم  ال لسليني  بإيالء اه مام ا اأكبر ب مو  وأزمات 
ال ةي أصةبحت   ةك  همةًا وهالسةًا كبيةرًا  قلاع وزل ووضا ا موضك ال ن يل  و اص  م كل  الك رباء

 لل لسلينييل.
ودعةةا فةةي الوقةةت ن سةةي  دلةة  ضةةرورل  مكةةيل الحكومةة  علةة  بسةةل سةةيلر  ا بقلةةاع وةةزل إليلةةاد حلةةو  
دارل الماةةةابر والامةةة  علةةة  ف ح ةةةا  وبةةةل  الل ةةةود الالزمةةة  لل ةةةروع بإعةةةادل  أزما ةةةي بمةةةا في ةةةا اسةةة ال  وا 

سقال الحصار  والام   عل  ح  م كل  مود ي وزل و وحيد الوزارات  ومااللة   ةردي اعمار لدي  وا 
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يلةاد حلةو  لم ةاك  الميةاس والبنية   اأوضاع االق صادي  واالل ماعي  وال دمات الصحي  وال اليمي   وا 
 ال ح ي  وواز الل ي  والحد مل م كل ي ال قر والبلال  وسو  للي.

 31/3/5132الخليج، الشارقة، 
 
 سطينية تعيش أوضاعًا لم يسبق لها مثيل"الجهاد": الساحة الفل 

رائةةةد الفةةةي: قةةةا  عضةةةو المك ةةة  السياسةةةي لحركةةة  االل ةةةادا نافةةةل عةةةزا  دل السةةةاح  ال لسةةةليني   -وةةةزل 
 ايش أوضاعًا ل  يسبم ل ا مثي   وعل  ك  الللن  ال ي ا  قت ال صائ  عل    كيل ا لم ابا   ن يةل 

زا  دنةي لةاري اال  ةام علة  اأسةماء الممثلة  لللنة     اهمات المصالح  ومل  اإلعمار  قا  ال يخ ع
 وس  كول مل ممثليل عل ال صائ   دضاف  دل    صيات مس قل  .

 31/3/5132الخليج، الشارقة، 
 
 حماس تهنئ رئيسة البرازيل بإعادة انتخابها 

لصةديق  للمةرل هنأت حرك  حماس  الرئيس  البرازيلي  ا ديلما روسةي ا الن  اب ةا رئيسةًا لدولة  البرازية  ا
 الثاني .

وعّبرت الحرك  في بيال صح ي  اليو  االثنيل  عل ااع زازهةا بمواقة  روسةي  القوية  وال اري ية  دلة  
 لان   ابنا وقضي ي الاادل  و اص  أثناء الادوال اإلسرائيلي اأ ير عل  قلاع وزلا.

  كةة  المسةة ويات السياسةةي  فةةي لات السةةيام   منةةت الحركةة  اسةة مرار هةةلا الةةدع  القضةةي نا الاادلةة  علةة
والدبلوماسةةي  واالق صةةادي  ح ةة   حقيةةم لموحةةات  ةةابنا بالحريةة  واالسةة قال   والاةةودل دلةة  ديةةارس ال ةةي 

  رد من اا. حس  البيال.
 35/3/5132فلسطين أون الين، 

 
 "المستقبل": حملة اعتقاالت ضّد كوادر حركة فتح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة 

ووكةةاالت: أفةةادت مصةةادر ف حاويةة  مةةل قلةةاع وةةزل  دل أل ةةزل اأمةةل فةةي وةةزل « سةة قب الم»را  هللا ة 
 في م ي  النصيرات وسل القلاع.» ف ح»قامت بحمل  اع قاالت واسا   لالت كوادر حرك  

  فقةةةد اسةةة اادت أل ةةةزل أمةةةل حركةةة  «فةةة ح»وبحسةةة  موقةةةك م وضةةةي  اإلعةةةال  والثقافةةة  ال ةةةابك لحركةةة  
فةةي منلقةة  ال ةة يد هةةاني الحسةةل فةةي م ةةي  النصةةيرات   الةةد أبةةو  «فةة ح»أمةةيل سةةر حركةة  » حمةةاس»

  ن   لل حقيم ماي في أحد مقرا  ا.
 31/3/5132المستقبل، بيروت، 
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 حزب الشعب: حماس طرحت نقاطا باالجتماع األخير تمهد إليجاد جسم بديل لحكومة التوافق  

القةدس » ا  في  صريحات وزل ة أ ر  ال ور: لكر وليد الاوع عضو المك   السياسي لحز  ال
  أل أنبةاء أفةادت أل حركة  حمةاس بمسةاندل باةع ال صةائ  ال لسةليني  القريبة  من ةا لرحةةت «الاربةي

 نقالا  م د إليلاد لس  بدي  لحكوم  ال وافم في وزل.
وقا  الاوع دل حماس ل   لرح ب ك  علني مسأل  دعادل السيلرل عل  وةزل و  ةكي  لسة  حكةومي 

 «.أرضي  سياسي  كال يم د لللي»ل وافم  لكني أ ار دل  أل ما قدموس مل آ ر  ال  حكوم  ا
وأضا  أن   في حز  ال ا  وحرك  الل اد اإلسالمي واللب  يل ال ابي  والديمقرالي   رفضةوا هةلس 
المق رحةةات  ةةال  ال مةةاع ال صةةائ  الةةلي عقةةد فةةي قلةةاع وةةزل مةة  رًا  م ةةيرا دلةة  أن ةة  لةةالبوا بةةالاودل 

زال  الاراقي  ال ي  ا رع عم  الحكوم  في قلاع وزلمسار ال»دل     بما في للي وق  «مصالح  وا 
 الحمالت اإلعالمي  الم صاعدل بيل اللرفيل.

 31/3/5132القدس العربي، لندن، 
 
 أمين مقبول: رسائل حماس سلبية وتصعيدها يمنع الجلوس معها 

القةدس »للةس الثةوري لحركة  فة ح  دلة  را  هللا ة فةادي أبةو سةاد :  حةدث أمةيل مقبةو   أمةيل سةر الم
  م كةةةدًا أل القيةةةادل ال لسةةةليني    اكةةة  اآلل علةةة  دعةةةداد و حضةةةير المل ةةةات ال ةةةي سةةة قدم ا «الاربةةةي

 لمحكم  اللنايات الدولي   وهلا ي لل  وق ًا ليس بالقصير.
 وقةةةا  مقبةةةو  دل ال لةةة  ال لسةةةليني  كمةةةا هةةةي  و  مثةةة  فةةةي ا  ةةةال  لةةةوات  دريليةةة  ومدروسةةة   يةةة  
ال  اور حول ا مةك كافة  األةرا   ال لسةليني  والاربية  والدولية   قبية  اإلقةدا  علي ةا  وهةلس ال لةوات 

    ل وفم ال لورات السياسي   ووفم برنامج ولدو  م  ابك.
وعةةل  لةةور قضةةي  اح لةةاز دسةةرائي  أمةةوا  الضةةرائ  ال لسةةليني   فأكةةد أل هنةةاي حراكةةًا عربيةةًا يقةةودس 

ا  الاربي   وض لا فلسلينيا ل ن يل ا  ام  بك  اأمال المالية  الاربية   ال ةي نأمة  اأميل الاا  لللام
فةةةةي   ايل ةةةةا ود ول ةةةةا حيةةةةز ال ن يةةةةل  لكةةةةل يبةةةةدو أل هنةةةةاي مةةةةل اأ ةةةةول الاةةةةر  مةةةةل ين دةةةةر أل  سةةةة ر 
الضةة ولات الدوليةة  علةة  دسةةرائي   بةةاإلفراج عةةل اأمةةوا  ال لسةةليني  المح لةةزل. وفةةي الملةة  الةةدا لي 

مكاني  اللقاءات بيل اللةرفيل  ومةا لكةر عةل ال لسل يني  و حديدًا الاالق  بيل حرك ي ف ح وحماس  وا 
لقاء قد يلمك الرئيس ال لسليني محمود عباس  ورئيس المك   السياسةي لحركة  حمةاس  الةد م ةا  
فةةي أنقةةرل  اع بةةر مقبةةو  أل مثةة  هةةلا اللقةةاء صةةا  الحةةدوث   اصةة  وأل الرسةةائ  ال ةةي  رسةةل ا حركةة  

 ماس  سلبي  لل اي   ب  أن ا رسائ   صايد وليست رسائ  للحوار.ح
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وكال مقبو  ي ير دل  ال  لير اللديد اللي وقك أما  منز  النالم باس  الحكومة  ال لسةليني   دي ةا  
بسيسةةو  وهةةو المنةةز  الةةلي  اةةيش فيةةي والد ةةي  حيةةث  ةة    ليةةر محةةو  الك ربةةاء أمةةا  المنةةز   وهةةو مةةا 

 مل حماس  لحكوم  الوفام ال لسليني   وكللي لحرك  ف ح في الوقت لا ي.اع بر رسال  واضح  
يةةةلكر أل الةةةرئيس عبةةةاس وصةةة  دلةةة  أنقةةةرل فةةةي زيةةةارل رسةةةمي   سةةة مر ليةةةوميل  يل قةةةي  الل ةةةا بةةةالرئيس 
ال ركي رل  لي  أردووةال وعةدد مةل المسة وليل اأ ةراي  لل باحةث فةي ال ةأل ال لسةليني علة  ولةي 

 ي ال لسليني.ال صوص  والوضك الدا ل
وعةةل  ةةأثير مةةا يلةةري فةةي بةةاريس  حديةةدًا  والامليةةات اإلرهابيةة  في ةةا  أكةةد مقبةةو  أل م ةةارك  الةةرئيس  

عبةةاس فةةي مسةةيرل بةةاريس المناهضةة  لإلرهةةا   اناكسةةت ديلابةةًا علةة  القضةةي  ال لسةةليني    اصةة  مةةك 
 لسةةليني فةةي مللةةس  اةةاد  ال الفةةات ال رنسةةي  اإلسةةرائيلي   منةةل  صةةويت فرنسةةا لصةةالح الم ةةروع ال

 اأمل الدولي  وهو ما اع بر ي دسرائي  ص ا  سياسي  ل ا.
 31/3/5132القدس العربي، لندن، 

 
 تيسير خالد: مشاركة قادة "إسرائيل" بمسيرة باريس دعاية سياسية ال تحجب تاريخهم اإلرهابي 

ال حريةةةر ال لسةةةليني   را  هللا ة فةةةادي أبةةةو سةةاد : قةةةا   يسةةةير  الةةد  عضةةةو الللنةةة  ال ن يليةة  لمندمةةة  
عضةةةو المك ةةة  السياسةةةي لللب ةةة  الديمقراليةةة  ل حريةةةر فلسةةةليل  دل م ةةةارك  عةةةدد مةةةل قةةةادل دسةةةرائي  

 بمسيرل اللم وري  في باريس  هي دعاي  سياسي  ال  حل   اري    اإلرهابي.
 وأضةا  فةةي بيةال باسةةمي أل م ةةارك  عةدد مةةل قةادل دسةةرائي  فةةي المسةيرل ال يمحةةو مةل الةةلاكرل صةةور 

ملةةازر األ ةةا  فةةي صةةبرا و ةةا يال وفةةي قانةةا اللبنانيةة  وال ةةلاعي  فةةي وةةزل وويرهةةا مةةل المةةدل والقةةر  
والم يمةةات ال ةةي مةةا زالةةت  ةةاهدل علةة  لةةرائ  الحةةر  ال ةةي ار كب  ةةا دسةةرائي  فةةي المنلقةة  ب ةةك  عةةا   

 وفلسليل ب ك   اص.
 31/3/5132القدس العربي، لندن، 

 
 ر لجنة اإلشراف على تطبيق اتفاقات المصالحةغزة: مشاورات خالل أيام الختيا 

حسةةل لبةةر: مةةل المقةةرر أل  ل قةةي القةةو  وال صةةائ  الولنيةة  واإلسةةالمي   ةةال  اأيةةا  القليلةة  القادمةة  
ال  يار اأسماء و حديد الم ا  المنول  بللن  اإل را  عل   ن يل اال  اقات السابق  وال ي    اال  ام 

عقد في وةزل أو  مةل أمةس  وقالا ةي سة   فصةائ  علة  رأسة ا حركة  عل    كيل ا في   ا  ال ماع 
 ف ح.
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وقةةةا  محمةةةود  لةةة  عضةةةو المك ةةة  السياسةةةي لللب ةةة  الديمقراليةةة  أل  سةةةمي  الل ةةةات الم ةةةارك  فةةةي 
 الللن  ل  ي   ح   اآلل  م وقاًا البدء في الم اورات  ال  اأيا  القليل  القادم .

اسةةةا مةةةل ال صةةةائ  ومةةل   صةةةيات مسةةة قل  ومةةةل حكومةةة  وأكةةد  لةةة  أل للنةةة  اإل ةةةرا  س   ةةك  أس
 ال وافم الولني  منوهًا دل  أل ال صائ  ل   د   ح   اآلل في   اصي  عم  الللن .

أل م مةة  الللنة  سة كول اإل ةةرا  علة   ن يةل مةةا  ة  اال  ةام عليةةي « اأيةا »ول ةت  لة  فةي حةةديث لةة 
ت س وضةةك علةة  اللاولةة  وسةةي   وضةةك اآلليةةات  ةةال  اال  اقةةات السةةابق   م كةةدًا أل كةة  هةةلس اال  اقةةا

وقةةا  فةةي حالةة  د ةةال  أي لةةر  ب لبيةةم اال  اقةةات ووضةةك الاقبةةات أمةةا  الحكومةة   الالزمةة  ل لبيق ةةا.
 س  رج الللن  و حملي المس ولي  أما  الرأي الاا .

وةزل و دد  ل  أل للنة  اإل ةرا  علة   لبيةم اال  اقةات    لة   مامةا مةك فكةرل   ةكي  للنة  إلدارل 
 وال ي ل  ي   لرح ا أساسا  ال  االل ماع السابم.

وقا  دل   كي  للن  إلدارل وزل كال مرفوضا ب ك  واضح مل والبية  ال صةائ  داعيةا دلة  أهمية  أل 
زاحة  الاقبةات ووقة    با ر للن  اإل را  عمل ا في أقر  فرص  ممكن  مل ال   لبيم اال  اقةات وا 

 ال لال  السياسي واإلعالمي. 
 31/3/5132يام، رام هللا، األ

 
 فصائل في منظمة التحرير تجتمع بدعوى من فتح وتدعوا لمواجهة أوضاع غزة الصعبة 

فصةةائ  منضةةوي  فةةي دلةةار مندمةة  ال حريةةر ال لسةةليني  ل  ايةة  و لةةوير عمةة   3حسةةل لبةةر: لالبةةت 
 في قلاع وزل. هيئ  الام  الولني في موال   اأوضاع القاسي  ال ي يمر ب ا المل مك ال لسليني

وأكد مندوبو ال صائ  الس   عل  ضرورل   اي  و لوير دور الللال المنبثق  عل هيئ  الام  الولني 
 ال لسليني  م يريل دل  أهمي   لديد الدماء في هلس الللال ورفدها باناصر  اب .

ولب ةة   لةةاء للةةي  ةةال  لقةةاء دعةةت لةةي حركةة  فةة ح وضةة  كةةال مةةل اال حةةاد الةةديمقرالي ال لسةةليني فةةدا
 النضا  ال ابي ولب   ال حرير الاربي  واللب   الاربي  ال لسليني  ولب   ال حرير ال لسليني .

وأكد الم اركول في االل ماع اللي عقد في مك   الدك ور زكريا اأوا عضو الللن  المركزي  لحركة  
وسةةمي وال  أ ةةل فةة ح علةة  أهميةة  الامةة  الم ةة ري بةةيل فصةةائ  مندمةة  ال حريةةر بايةةدا عةةل الامةة  الم

 فصائ  مندم  ال حرير دور المبادرل  لاس الموالل ال لسليني وقضاياس اليومي .
وناقش المل ماول أداء حكوم  ال وافم الولني وم كل  الك رباء والمود يل و  كي  الللال المحيلة  

 ب يئ  الام  الولني.
 31/3/5132األيام، رام هللا، 
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 النازحين الفلسطينيين لدعم قوات النظام في مخيم اليرموك "األخبار": تشكيل فصيل عسكري من 

أحمد حسال: ان  ر  ال  اأيا  الماضةي   فةي عةددن مةل وسةائ  اإلعةال  السةوري  الرسةمي  وال اصة   
الحديث عةل دمكةال   ةكي  فصةي  عسةكري مةل اأهةالي النةازحيل مةل م ةي  اليرمةوي  باإلضةاف  دلة  

سةةليني  الم يةةدل لل كةةرل. وسةة كول م مةة  ال صةةي  ة الةةلي سةةيحم  عةةدد مةةل مقةةا لي باةةع ال صةةائ  ال ل
ةةة  حريةةر الم ةةي  مةةل مقةةا لي الماارضةة  المسةةلح   وحماي ةةي مةةل أي  روقةةات « لةةواء اليرمةةوي»مسةةم  

لديةةدل. اسةة وح  المانيةةول ال كةةرل مةةل ال ةةما  ال ةةرقي لمحافدةة  حلةة   حيةةث  ةةك   أهةةالي م ةةي  عةةيل 
الةةةلي ال يةةةزا  ي ةةةوع ماةةةاري يوميةةة  مةةةك مقةةةا لي « ء القةةةدسلةةةوا»ال ةةة  )الم ةةة ور بم ةةةي  حنةةةدرات( 

 الماارض  المسلح  عل  م ار  الم ي .
دلا  مةةت هةةلس الامليةة   فلةةل يق صةةر الق ةةا  علةة  مةةل هةة   ةةارج اليرمةةوي  بةة  سةة م د لنلةةد  أييةةدًا ل ةةلا 

ا  لةا  حيث اأكثري  الساحق  مل المدنييل هنا مح قنول مل حالة  »اللواء مل دا   الم ي  أيضًا  
الم ي  والم الرل بي  وين درول ال رص  السانح  لل لةو  علة  كة  مةل يريةد اسة مرار هةلا الوضةك فةي 

 «.اأ بار»  يقو  ل ي بدرال  أحد ال با  المحاصريل دا   الم ي   في حديث مك «اليرموي
مةةةةل ل ةةةة  أ ةةةةر    ةةةةرفع مصةةةةادر عسةةةةكري  أي كةةةةال ن حةةةةو  قةةةةرار ا  ةةةةل بلةةةةّي صةةةة ح  المصةةةةالح  

اس را يلي  الليش قائم  عل  مّد يد الاةول أي ل ةود مةل  ةأن ا »يات الميداني   حيث س بق  وال سو 
لةةواء »وفةةي مةةا ي ةةص «. حةة  أزمةة  م ةةي  اليرمةةوي سةةلميًا  وب ةةك ن يضةةمل عةةد  عةةودل السةةالح دلي ةةا

ال نملةي فكةرل وافية  عةل هةلا االق ةراح «: »اأ بةار»  أكدت المصادر ن س ا في ا صا ن مك «اليرموي
اةةد  وال ندةةل أن ةةا قةةد نضةةلت ب ةةك ن كامةة . لكةةل اللةةيش سةةيكول داعمةةًا أي مبةةادرل  ةةابي  هادفةة  ب

 «.إلعادل االس قرار دل  أي مل بقاع سوريا
 31/3/5132األخبار، بيروت، 

 
  2015يديعوت أحرونوت: وثيقة سرية لوزارة الخارجية تحذر من تنامي مقاطعة "إسرائيل" خالل  

  اأمةر الةلي 5132رائيلي  سةري  مةل  نةامي مقالاة  دسةرائي   ةال  عةا  : حلرت وثيق  دسة58عر  
مل  أني أل يمس باق صادها وبمندوم  ا اأمني   كما حلرت مل  واص  و  اق  االمد السياسةي ضةد 

 دسرائي ا.
ون ةرت صةحي   ايةةدياوت أحرونةوتا اليةةو  وثيقة  سةري  أعةةدت فةي وزارل ال ارليةة  اإلسةرائيلي  ووزعةةت 

 رات اإلسرائيلي  في كاف  أنحاء الاال   ووص   ا بأن ا اقا م ا.عل  الس ا
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وحس  الوثيق  فإل اال أثير اأمريكي ينلح في الوقت بإعاق  قةرارات عملية  ضةد دسةرائي  دلة  مةا باةد 
االن  ابات اإلسرائيلي ا. و حلر مل  واص  و  اق  االمد السياسي ضد دسرائي ا اللي يناكس في  زايد 

 لدول  ال لسليني . كما  حلر مل  نامي المقالا  بك  أ كال ا ن يل  لللمود السياسي.االع را  با
و  ير الوثيق  دل  أل أوروبا ال ةي  ا بةر ال ةريي االق صةادي الكبيةر إلسةرائي   ةربل مةا بةيل الاالقةات 

مةل السياسي  والاالقات االق صادي   لللي فإل  لوات ك  ديد الاقوبةات علة  من لةات المسة ولنات 
  أن ا أل  ضر باالق صاد اإلسرائيلي ب ك  كبير.

و حةةلر الوثيقةة  مةةل  رالةةك ال صةةدير اأمنةةي اإلسةةرائيلي  ومةةل المةةس المح مةة  ب زويةةدها بقلةةك ال يةةار 
اأمةر الةلي مةل  ةأني أل يسةب  أضةرار كبيةرل للمندومة  اأمنية . و  ةير دلة  أل بريلانيةا  –اأمنية  

سةبانيا لمةدت فةي السةن   اأ يةرل  ةحنات سةالح إلسةرائي  ا  ةي  اسة  دام ا ب ةك  ي ةال  وبلليكةا وا 
 القانول الدوليا.

وحةةةلرت الوثيقةةة  مةةةل دمكانيةةة  أل يلالةةة  اال حةةةاد اأوروبةةةي ب اويضةةةات لقةةةاء اأضةةةرار ال ةةةي لحقةةةت 
 بم اريك أقام ا في الض   ال ربي  وقلاع وزل.

  باةةد ال قامةةت بنةةوي وصةةناديم كمةةا حةةلرت مةةل  نةةامي مقالاةة  الم سسةةات الماليةة  الاالميةة  إلسةةرائي
يرلندا وهولندا بوق   اامال  ا مك دسرائي .  اس ثمار و قاعد مل الدنماري والنرويج وا 

وحلرت الوثيق  مل  زايد داهرل مقالا  ال ركات لم اريك بن   ح ي  دسرائيلي  باةد أل قامةت  ةركات 
 مل م اريك في قلاع المياس.ألماني  وهولندي  باالنسحا  مل م اريك إلقام   لول سك  حديد و 

وحلرت أيضا مل  زايد المقالا  اأكاديمي  إلسرائي  وقيا  لاماات أوروبي  وأمريكي  بقلك الاالقات 
 مك الم سسات اأكاديمي  اإلسرائيلي .

ولةةةةاء في ةةةةا أل اال ةةةةاثير اأمريكةةةةي يةةةةنلح ح ةةةة  اآلل فةةةةي دعاقةةةة  قةةةةرارات ضةةةةد دسةةةةرائي  دلةةةة  مةةةةا باةةةةد 
يلي . لكةةةل فةةةي ضةةةوء ل ةةةود السةةةلل  ال لسةةةليني  ل ةةةدوي  الصةةةراع  ال ضةةةمان  بةةةأل االن  ابةةةات اإلسةةةرائ

  واص  الواليات الم حدل اس  دا  حم النقع ال ي و باد االن  ابات أيضاا.
 31/3/5132، 48عرب 

  
 لبيد: ما فعله نتنياهو في باريس ليس من آداب وسلوك الزعماء 

اليةة  اإلسةةرائيلي المقةةةا  مةةل منصةةبي  رئةةيس حةةةز   رلمةة  القةةدس دوت كةةو : ان قةةةد وزيةةر الم -القةةدس
اهناي مس قب ا يائير لبيد  مساء اليو  االثنيل  الصورل ال ي د ر في ا رئيس الوزراء بنيةاميل ن نيةاهو 

 ي سل  بيل الص و  ليد ر في الص  اأو  بمسيرل باريس المناهض  الإلرها ا.
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 ل    ما فالي بيبي في باريس ل  يكةل م ةلبا  وقا  لبيد في  صريحات ن ر  ا وسائ  دعال  عبري  م 
واص ا ما حةدث بانةي اعةارا. مضةي ا: الةيس مةل آدا  وسةلوي الزعمةاء هةلا ال اة   د ةر وكأنةي  ةك  

 مل أ كا  سوء اأد ا.
وأ ار أهمي  ولود  مثية  دسةرائيلي رسةمي دول اسة  دا  الدعاية  االن  ابية  فةي الحضةور  مبينةا أنةي 

دل  فرنسا للم ارك  ولكني ولد أل اال مثي  اإلسةرائيلي كةال كثيةرا بمةا يثيةر ان بةاس كال بمقدورس اللها  
 أوروبا وقد يزعل ا هلا اأمر اللي ال نقب  بيا.

 35/3/5132القدس، القدس، 
 
 نائبة وزير الداخلية اإلسرائيلية تعلن اعتزال العمل السياسي في أعقاب فضيحة الفساد 

دا ليةةة  اإلسةةةرائيلي  فاينةةةا كر ةةةنباو  )يسةةةرائي  بي ينةةةو( اع ةةةزا  الامةةة  : أعلنةةةت نائبةةة  وزيةةةر ال58عةةةر  
السياسةةي  وللةةةي فةةةي أعقةةا  ال حقيقةةةات فةةةي فضةةةيح  ال سةةاد الم ورلةةة  في ةةةا  كمةةا أعلنةةةت أن ةةةا قةةةررت 

 االح  اد بحم الصمت في ال حقيقات.
حةةز   وكر ةةنباو  م  مةة  باسةة  ال  منصةةب ا ل مويةة  لمايةةات وم سسةةات وملةةالس محليةة  مقربةة  مةةل

 ايسرائي  بي يوا مقاب  ر اوي مالي  أو مناص  لمقربيل من ا.
 35/3/5132، 48عرب 

 
 القناة الثانية: كيف يسرق الجنود اإلسرائيليون سالح جيشهم؟ 

 رلم  ص ا: ك  ت القنال الابري  الثاني  الليل  الماضي  النقا  عل  سلي  صو ي  -القدس المح ل  
باقد ص قات لبيك اأسلح  مك عناصر مل ال رل  الاسكري   داهروا  لادد مل اللنود أثناء قيام  

 بأن   مل المافيا.
وسللت ال سليالت الضوء عل  كي ي  سرق  اللنود للقناب  اليدوي  والل ائر واأسلح  مل المواقك 

 قناب  يدوي  فما 5الاسكري  حيث قا  أحد اللنود لامي  ال رل  أني له  لميدال ال دري  إللقاء 
 كال مني دال أل ألق  اثن يل وأ    اثن يل ليبيا ا في السوم السوداء.

وردًا عل  س ا  الامي  عل كي ي  نلاحي بللي عل  الرو  مل ولود ضابل للرماي  قا  اللندي  دل 
الضبال يللبول مل عدد كبير مل اللنود دلقاء القناب  دفا  واحدل واني وفي  ض  أصوات 

 ن يل في ليبي منوهًا دال أل أحدًا ال يسل  ك  مل أصوات االن لارات سمك.االن لارات قا  بدس اث
كما اد ر ال سلي  قيا  اللنود ببيك م ازل الل يرل باد سرق  ا مل المواقك الاسكري  حيث قا  أحد 
اللنود لامي  ال رل  دل م ازل الل يرل في الماسكر كالملر وال يولد مل يبحث عن ا في حيل قا  
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حي الاسكري  للبيك وهو مل نوع اميكرو   ورا باد أل أ لس ماي دل  البيت قب  أل  وقك بارع سال
 ب   ال رل  الاسكري  و قد  ل   لوائح ا  ا .

و ملت اللوائح عدا عل سرق  اأسلح  وبيا ا للمافيا القيا  ب االي الم درات والح يش سواًء أثناء 
 ال دم  الاسكري  أو بادها.

لاسكري  قب  عدل أيا  النقا  عل سرق  صواريخ مضادل للدروع وقناب  يدوي  مل وك  ت الرقاب  ا
أحد م ازل الليش في قاعدل سري  ب ما  الكيال في حيل ي   ال حقيم مك عدد مل لنود الموقك 

 ب ب   السرق .
 31/3/5132وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
 الذعة لنتنياهووسائل اإلعالم اإلسرائيلية: انتقادات فرنسية  

نديةةةر مللةةةي: ألماةةةت وسةةةائ  اإلعةةةال  اإلسةةةرائيلي  علةةة   لقةةةي رئةةةيس الةةةوزراء بنيةةةاميل  - ةةة  أبيةةة  
ن نيةةةاهو  ان قةةةادات فرنسةةةي  اللعةةة   علةةة   صةةةرفا ي  ةةةال  زيار ةةةي دلةةة  بةةةاريس  وم ةةةارك ي بالمدةةةاهرل 

. واع بر  ةةا دحةةد  المليونيةة   ال ةةي اهةة   في ةةا بةةالد ور فةةي الصةة و  اأولةة  دلةة  لانةة  زعمةةاء الاةةال 
 الصح  ا صرفات م زي ا  دل اكال يحا ر مث  اأوالد الص ار لكي ي قد  الص و ا.

وقةةةةد أبةةةةرزت القنةةةةال الثانيةةةة  لل ل زيةةةةول اإلسةةةةرائيلي المسةةةة ق  وصةةةةحي   ايةةةةدياوت أحرونةةةةوتا  بالصةةةةور 
ي ن نيةةاهو وهةةو ال و وورافيةة  وال يةةديو: االم ةة د المحةةرجا الةةلي بثةةي ال ل زيةةول ال رنسةةي  الةةلي يد ةةر فيةة

ين دةةر فةةي ال ةةارع  الحافلةة  ال ةةي سةة ق  القةةادل دلةة  المسةةيرل  وكيةة  سةة ر منةةي المةةلياول وهةة  يصةة ول 
 محاول ي اال دافكا دل  حافل  الزعماء اأول .

ون ةة  ديةةوال ن نيةةاهو هةةةلا االدعةةاء  وقةةا  دنةةي اضةةةلر دلةة  االن دةةار مةةك زعمةةةاء آ ةةريل  وفةةي ن ايةةة  
 حافل   في الص  اأو  دل  لان  الرئيس ال رنسي فرنسوا هوالند.اأمر  حدي بمكال ليد في ال

و ك ةة  الصةةحي   الم ةةار دلي ةةا  عةةل م ةة د ال يقةة  دحرالةةا أ ةة  بةةي ن نيةةاهو  ةةال  المسةةيرل. فانةةدما 
بةةةدأت المسةةةيرل كةةةال ن نيةةةاهو يسةةةير فةةةي الصةةة  الثةةةاني للزعمةةةاء  فةةةي مكةةةال ويةةةر بايةةةد عةةةل الةةةرئيس 

 ولةي ن نيةةاهو دلة  رئةةيس مةةالي دبةراهي  أبةةو بكةر كي ةةا  الةلي سةةار فةةي ال رنسةي. وباةةد انلةالم المسةةيرل 
سةةةةرائي  عالقةةةةات  الصةةةة  اأو  وصةةةةافح يةةةةدس بحةةةةرارل  روةةةة  أنةةةةي ال مارفةةةة  بين مةةةةا  وال  ةةةةربل مةةةةالي وا 
دبلوماسةةي . واسةة    ن نيةةاهو المصةةافح  لل سةةل  دلةة  الصةة  اأو . وبينمةةا كةةال كةة  الزعمةةاء يسةةيرول 

 اهو يلوح بيدس لللم ور.م  ابكي األرع  أ د ن ني
 31/3/5132الشرق األوسط، لندن، 
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 هآرتس: دعوة يهود فرنسا للهجرة إلى "إسرائيل" تعكس مبادئ صهيونية راسخة 
وديك عواودل:  ارع رئيس حكوم  دسرائي  بنيةاميل ن نيةاهو الن قةادات مةل دسةرائي  أيضةا  -الناصرل 

ع بةر المالةم حةامي  ةلي  فةي اهةار سا ال دعةول الس  اللي م او  ي ود فرنسا أهةدا  سياسةي . وا 
ي ود فرنسا لل لرل دل  دسرائي  باد عمليات باريس  اكس مبةادئ صة يوني  راسة  . لكةل فةي المقابة  
يا برها اس سالما لإلرها   وبال ةالي مةنح اإلرهةابييل لةائزل لة  ي لةرأوا علة  الحلة  ب ةا: هةر  لمةاعي 

المللم عل  الولود الي ودي  فةي أسةوأ الحةاالت  محةلرا مةل للي ود  في أفض  الحاالت  أو القضاء 
اح ما  اس  الص الاال  الل ادي عبر م ايرل  ماما: بالد  والنار سنلرد الي ود  أوال مةل بةاريس  ثة  

 مل برليل ولندل  وباد للي مل    أبي  وحي ا والقدس.
ا ل ةةري ولةةن   قبةة  ل ةةا  دمةةاء ومضةة  فةةي ان قةةادس الحةةاد ادعةةول وزراء دسةةرائي  المندمةة  لي ةةود فرنسةة

الضةةحايا  يا بةةر وةةرس سةةكيل فةةي د ةةر دولةة   ةةقيق   حةةار  اإلرهةةا ا. كمةةا نبةةي لكون ةةا رسةةال  كامنةة  
ب ةةلس الةةدعول م ادهةةا أل فرنسةةا ال  سةة ليك وربمةةا ال  ريةةد ال  لةة  علةة   لةةر اإلرهةةا  اإلسةةالمي الةةلي 

 ي ددها.
 31/3/5132القدس العربي، لندن، 

 
 ة ضّد دعوة يهود فرنسا للهجرةالصحف اإلسرائيلي 

عوع الرلو : حديت دعول مس وليل دسرائيلييل لي ود فرنسا لل لةرل دلة  دسةرائي  باه مةا  الصةح  
اإلسرائيلي   فن ر باض ا موق  فرنسا الناقد للدعول  وأبد  الةباع اآل ةر ماارضة ي ل ةا  ورأ  في ةا 

 اناكاسا لاد  الثق  ب رنسا.
ت صةحي   ماةاري  دلة  وضة  فةي الحكومة  ال رنسةي  علة  رئةيس الةوزراء ف ي  برها الرئيسي  أ ار 

بنيةةةاميل ن نيةةةاهو والةةةوزيريل ن  ةةةالي بينيةةةت وأفي ةةةدور ليبرمةةةال باةةةد دعةةةو    ي ةةةود فرنسةةةا للم ةةةادرل دلةةة  
دسةةرائي . وأضةةافت أل ال رنسةةييل يةةرول فةةي الةةدعول عةةد  ثقةة  دسةةرائي  بقةةدرل قةةوات أمةةن   لضةةمال أمةةل 

 ل في فرنسا.الي ود الليل ياي و 
وفي صحي   دسرائي  اليو  علم بوعز بسموت عل   صةريحات رئةيس الةوزراء ال رنسةي مانوية  فةالس 
ال ةةي قةةا  في ةةا دل فرنسةةا بةةدول ي ودهةةا ليسةةت فرنسةةا  مضةةي ا أنةةي )فةةالس( ولنةةي يقلةةم علةة  مصةةالح 

 اللم وري  وموالني ا المسيحييل والمسلميل والي ود.
لةة  أمةةا فةةي صةةحي   هةةار س فةةاع بر عةة ودل ب ةةارات أل دعةةول ن نيةةاهو  سةةيء دلةة  لميةةك دو  أوروبةةا وا 

الي ةةةود أن سةةة    و لحةةةم الضةةةرر ب ةةةلس الةةةدو  و  ةةةلك مندمةةةات اإلرهةةةا  ال ةةةي س  ةةةار بأن ةةةا حققةةةت 
 ال د   مضي ا أل البدي  هو وحدل و ااول لميك القو  الديمقرالي  في الاال  ضد هلس االع داءات.



 
 
 
 

           52ص                                     1424 العدد:    31/3/5132 الثالثاء التاريخ:

سةةة كول ضةةةرب  أوروبةةةا الديمقراليةةة   وللي ةةةود  -دل حصةةةلت-رنسةةةا ورأ  ب ةةةارات أل م ةةةادرل ي ةةةود ف
 أن س  . 

 35/3/5132الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 "إسرائيل" تغلق مؤسسات إسالمية بالناصرة بعد اتهامها باستخدام "العنف" ضّد مقتحمي "األقصى" 
ولقت ادسرائي ا ثالث دال وليامز  دعداد رفقي ف ري للن رل الاربي    حرير محمد اليماني: أ  -القدس 

م سسةةات دسةةالمي  محليةة  يةةو  االثنةةيل ا  م  ةةا بإلكةةاء ال ةةو رات عنةةد المسةةلد اأقصةة  ب ةةرقي القةةدس 
المح ل  باد زيادل زيارات الي ود. وقا  ل از اأمل الدا لي اإلسرائيلي  يل بيت )ال اباي( دني أولم 

 لحرك  اإلسالمي .ثالث مندمات في مدين  الناصرل أن أ  ا في الاا  الماضي ا
وأضةةا   ةةيل بيةةت أل هةةلس اللماعةةات  وهةةي أبلةةا  اأقصةة  وم سسةة  مسةةلمات مةةل ألةة  اأقصةة  
وم سس  ال لر للثقاف  واأد   دفاةت أمةوااًل لنا ةليل السة  دا  االانة  ال ة  ي بة  واللسةديا ضةّد 

ثارل الم اعرا.  زوار الحر  القدسي ب د  ا  ييج وا 
ي مو ةةي يالةةول قةةرارًا بحدةةر الم سسةةات الةةثالث فةةي ال ةة ر الماضةةي. وأصةةدر وزيةةر الةةدفاع اإلسةةرائيل

 ون ل ل از  يل بيت الحدر اللي قرر ي الوزارل.
ون ةةت الحركةة  اإلسةةالمي  ار كةةا  أي م ال ةةات فةةي بيةةال ي الةةم بم سسةة يل مةةل الم سسةةات الةةثالث. 

كةةز علةة  اأحةةداث وقالةةت الحركةة  اإلسةةالمي  دل أبلةةا  اأقصةة  مندمةة  دعالميةة  حرفيةة  وم وازنةة  و ر 
ل م سس  مسلمات مل أل  اأقص   ند  دراسات للمرأل دا   المسلد.  دا   المسلد وا 

 31/3/5132وكالة رويترز لألنباء، 
 
 هاني المصري: مشاركة عباس في مظاهرة باريس ورفضه زيارة غزة ُمستغرب 

االسةةة را يلي  هةةةاني  را  هللا: اسةةة  ر  مةةةدير عةةةا  المركةةةز ال لسةةةليني أبحةةةاث السياسةةةات والدراسةةةات
المصري  م ارك  الرئيس ال لسليني محمود عباس في مداهرل رفع اإلرها  ال ي لرت يو  اأحد 

فةةةي بةةةاريس بةةةدعول مةةةل الةةةرئيس ال رنسةةةي فرنسةةةوا هوالنةةةد دلةةة  لانةةة  رئةةةيس حكومةةة  االحةةة ال   33/3
 اب ا عل  الرو  مل اإلسرائيلي بنياميل ن نياهو  بينما رفع عباس ح   اآلل زيارل وزل وهو رئيس ل

  ارض ا لثالث  حرو  م  الي .
وأوضح المصري في  صريحات  اص  لة اقدس برسا أل م ارك  عباس في مداهرل بةاريس فةي حةد 
لا  ا لبياي   لكني قا : اأع قد أني كال مل الضروري أل ي ةاري الةرئيس محمةود عبةاس فةي مدةاهرل 

رافقي االح لاج عل  م ارك  ن نيةاهو فةي المدةاهرل باريس لرفع اإلرها   لكل أيضا كال ال بد أل ي
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سةرائي   مثة  لرول اإلرهةا  الاةالمي وأيادي ةا ملل ة   وفي الص  اأو   فن نياهو هو أكبر درهابي  وا 
بالةدماء اللازلةة  فةي وةةزل. كةةال اأصة  أل يةةزور عبةةاس وةزل ف ةةي لةزء مةةل بةةالدس ال ةي يرأسةة ا وفي ةةا 

آال    يد ول  يق   2ل لثالث  حرو  دفات في ا أكثر مل  ا  اأص  أني رئيسي  وقد  ارضت وز 
بزيةةةةار    ولةةةةو مةةةةرل واحةةةةدلا. وأضةةةةا : اال أسةةةة ليك أل أديةةةةل زيةةةةارل عبةةةةاس دلةةةة  فرنسةةةةا للم ةةةةارك  فةةةةي 
المدةةاهرل ضةةد اإلرهةةا   ولكننةةي أسةة  ر  أنةةي رئةةيس لل ةةا  ال لسةةليني ولمندمةة  ال حريةةر والمللةةو  

نما موق  ول  ني  ومك للي ل  يق  بيا.مني في وزل ليس  ضامنا وا 
 35/3/5132قدس برس، 

 
 "الجرذان" تهاجم طعام األسرى وأصابعهم! : هيئة شؤون األسرى 

را  هللا: لكةةر  قريةةةر صةةادر عةةةل هيئةة   ةةة ول اأسةةر  والمحةةةرريل يةةو  اإلثنةةةيل أل سةةلل ادي ةةة ا فةةةي 
سياسة  اإلهمةا  اللبةي ا أسير فلسليني  بات نموللةًا ل111منلق  بئر السبك  واللي يقبك فيي قراب  ا

 الم امدل بحم الما قليل المرض   ووكرًا لل ئرال والح رات وانادا  النداف .
وأضةةا   قريةةر ال يئةة   أل الاديةةد مةةل اأسةةر  المرضةة  فةةي سةةلل ادي ةة ا  ال يةة ّ  دعلةةا ه  اأدويةة  

وسةةة  والااللةةةات الالزمةةة  بةةةالرو  مةةةل أل باضةةة   مصةةةا  بةةةأورا  سةةةرلاني   بيثةةة   كحالةةة  اأسةةةير م
صةةةوفال مةةةل مدينةةة  لةةةولكر  والقةةةابك فةةةي عةةةز  سةةةلل ادي ةةة ا منةةةل أكثةةةر مةةةل عةةةا   والمحكةةةو  بالم بةةةد 

 وال مس سنوات  والمصا  بأورا  سرلاني  في الرقب  وال  ابات  ديدل في الادا .
ول ةةت ال قريةةر دلةة  أل السةةلل وةةدا أيضةةًا وكةةرًا لل ئةةرال والح ةةرات  حيةةث  اةةرع أصةةبك اأسةةير علةةي 

  عايدل قب  أيا   للقض  مل قب  لةرل كبيةر د ة  ورف ةي  علة  الةرو  مةل أل اأسةر  حسيل مل م ي
ا  كوا مرارًا إلدارل السلل مل ولود مثة   لةي القةوارع فةي أقسةا  السةلل ووصةول ا لأللامة . ولكةر 
اأسةةةر  أل اإلدارل  قةةةو  بوضةةةك السةةةمو  لل ئةةةرال فةةةي ال ةةةر  ال ةةةي يللةةةس في ةةةا السةةةلانيل  وال يالةةة  

 ي من ا لوضا ا في ورف  .اأسر  أ
 35/3/5132القدس، القدس، 

 
 أسيرات "هشارون" عشن أيامًا صعبة خالل العاصفة الثلجية 

فةةةادي أبةةةةو سةةةاد : نقةةةة  محةةةامي نةةةةادي اأسةةةير فةةةةواز ال ةةةلودي عةةةةل اأسةةةيرات فةةةةي سةةةةلل  -را  هللا 
اأ يرل مةا أثةر  أسيرل  القو  دن ل ع ل أيامًا صاب   ال  الااص   الثللي  55اه ارولا  وعددهل 

علةةة  أوضةةةاع   الصةةةحي   وأوضةةةحت اأسةةةيرات للمحةةةامي الةةةلي قةةةا  بزيةةةار  ل بةةةأن ل ي  قةةةرل أبسةةةل 
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وسائ  ال دفئ   كما أل ماد  النوافةل فةي الّسةلل ويةر محكمة  اإلوةالم  باإلضةاف  دلة  الةنقص الحةاّد 
 ل البرد القارس.في عدد اأولي . وأضا  المحامي أل اأسيرات المريضات هّل أكثر مل عان  م

  31/3/5132القدس العربي، لندن، 
 
 غزة: سلطات االحتالل تلغي زيارة أهالي األسرى في سجون االحتالل 

وةةزل: أل ةةت سةةللات االحةة ال  اإلسةةرائيلي  زيةةارل أهةةالي أسةةر  قلةةاع وةةزل  لةةلوي   فةةي سةةلون ا  ال ةةي 
الدوليةة  للصةةلي  اأحمةةرا دل . وقالةةت م حدثةة  باسةة  االللنةة  35/3كانةةت مقةةررل صةةباح يةةو  االثنةةيل 

السةةللات اإلسةةرائيلي  أبل  نةةا بإل ةةاء زيةةارل أهةةالي أسةةر  القلةةاع أبنةةائ   فةةي سةةلول اإلسةةرائيلي  وال ةةي 
كانت مقررل صةباح يةو  االثنةيل. وأضةافت دل االحة ال  اإلسةرائيلي لة  يبلة  الصةلي  اأحمةر بأسةبا  

رار ا  ةل بسةب    ية  مسة  دمي االر بةال ال لسةليني دل ائي للزيارل. وقالت اإللاع  الابري  أل هلا القة
 ال ابايل للسلل  في را  هللا عل موقا   في مابر بيت حانول اايرزا  ما  قلاع وزل.
 35/3/5132قدس برس، 

 
 أسيرًا من محرري "وفاء األحرار" أعاد االحتالل أحكامهم السابقة 21 

 -را  هللا: أفاد مركز اأحرار لدراسات اأسر  وحقوم اإلنسالا أل عدد محرري ص ق  اوفةاء اأحةرار 
  وللةي أسةيراً  53 اليلا الليل أعاد االح ال  اأحكا  السابق  ل   باد دعةادل اع قةال   قبة   ة ور بلة  

سير م يد لالد مل لولكر  باد دعادل أحكا  اأسيريل دبراهي   لش مل را  هللا والمحكو  بالم بد  واأ
  35/3عامًا دا   اأسر. ولكر مركز أحرار  في بيال  لق ي اقدس برسا االثنيل  38واللي أمض  

أل محكم  االح ال  أعادت اأحكا  بالم بد بحم ثماني  أسر  مل مدين  القةدس  كمةا أعةاد االحة ال  
   ال ربي .اأحكا  السابق  بالم بد بحم أحد ع ر أسيرًا مل مدل الض 

بمولةة  صةة ق  وفةةاء  5133أسةةيرًا  حةةرروا عةةا   81وأ ةةار أل االحةة ال  أعةةاد اع قةةا  مةةا يقةةار  مةةل 
 عق  عملي  ال لي  الماروف . 5135اأحرار وللي في   ر حزيرال/ يونيو 

 35/3/5132قدس برس، 
 
 طالب جامعيون يتضامون مع زمالءهم المعتقلين لدى السلطة 

اإلسالمي ا اللراع اللالبي لحرك  احماسا في اللاما  الاربي  اأمريكية  د ةر  را  هللا: ندمت االك ل 
  وق    ضامني  مك الللب  الما قليل السياسييل في الض   ال ربي   واس مرار ل از 35/3يو  اإلثنيل 

الم ابرات ال لسةليني  باع قةا  رئةيس الك لة  فةي اللاماة  عصةمت القاسة  لليةو  الرابةك والا ةريل علة  
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ال والي. ولالبت والدل القاس  الل ةات الم  صة  بضةرورل ال حةري الاالة  مةل ألة  اإلفةراج عةل ابن ةا 
 االما ق  دول أي   م   ودول السماح بزيار ي  أو ح   السماح لمحامي بزيار يا.

ولالبت االك ل  اإلسالمي ا الحكوم  ال لسليني  بضرورل ااإليقا  الاال  لالع قا  السياسي  و اص  
لللبةةة  الةةةليل أصةةةبح عامةةةدا م امةةةدا االع قةةةا  السياسةةةي مةةةل ألةةة   ةةةدمير مسةةة قبل    وملةةةالبيل كةةة  ا

 اللمايات الحقوقي  واأحرار في الولل ال يق وا عند مس وليا    مل أل  دوالم هلا المل ا.
 35/3/5132قدس برس، 

 
 غزة: نقابة الموظفين الحكوميين تعلق العمل في أربع وزارات 

كامة  دبةراهي   الوكةاالت: علقةت نقابة  المةود يل الحكةومييل ال لسةلينييل فةي قلةاع  - القدس المح ل 
وزل المحاصر صباح أمةس اإلثنةيل الامة  فةي أربةك وزارات ن يلة    ةاق  أزمة    وعةد  صةر  روا ةب   
منةةل عةةدل أ ةةة ر. وقةةا  رئةةةيس النقابةة  محمةةةد صةةيا  علةةة  صةة ح ي فةةةي افةةيس بةةةويا دل ال اليةةم  ةةةم  

  الاامةة   والامةة   والاةةد    ةة ول المةةرأل  مبينةةًا أل اإلضةةرا  فةةي الةةوزارات اأربةةك ال ةةي وزارات اأ ةة ا
 عل  رأس ا وزراء مل وزل فقل.

ودعا لم ارك  فاعل  في االع صا  اللي  ندمي النقاب  اليو  أما  مللس الوزراء في وزل لل ابير عةل 
 لب  ب لبيم حقوق   وال زاما   .رفع بيال حكوم  ال وافم الولني اأ ير االس  زازي  وللملا

وا  لت الللن  النقابي  للدفاع عل حقوم المود يل لمل   لوات ردًا عل  بيال الحكوم  من ا  اليةم 
وزارات  و اليم الام  بمرافم وزارل الصح  ودوائرها اليةو   واالع صةا  أمةا   5الام  أمس واليو  في 

واللةةةوارئ  الحضةةةان   الامليةةةات والةةةوالدات الااللةةة    مللةةةس الةةةوزراء واسةةة ثنت منةةةي أقسةةةا  )االسةةة قبا 
 وسي  الكل   الاناي  المركزل  بني الد ا.

واع بةةرت الللنةة  البيةةال الصةةادر عةةل مللةةس الةةوزراء ال يسةةاوي ثمةةل الحبةةر الةةلي ك ةة  بةةي  م كةةدل أل 
 حقوم المود يل  ل أحمر وير قاب  للمساوم  أو النقاش أو االق لاع أو ال لزئ .

 31/3/5132ّمان، الرأي، ع
 
 راجي الصوراني: إعادة عمار غزة مهمة مستحيلة في ظل استمرار الحصار ومأسسته 

وزل: أكد رالي الصوراني  مدير المركز ال لسليني لحقوم اإلنسال  أل دعةادل دعمةار قلةاع وةزل هةي 
مةة  م مةة  مسةة حيل  فةةي دةة  اسةة مرار الحصةةار ومأسسةة ي  واصةة ًا حكومةة  الوفةةام الةةولني بأن ةةا حكو 

ندري  ال  مارس عمل ا في الواقك وباللات في قلةاع وةزل. لةاء للةي  ةال  اسة قبالي فةي مقةر المركةز 
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كريس وفر   راسر  الم وع الحكومي ال يدرالي األماني لسياسات حقوم اإلنسال  35/3يو  االثنيل 
 والمساعدات اإلنساني  والوفد المرافم لي.

يًا؛ وأل اال  ةام بةيل روبةرت سةري  المنسةم ال ةاص لاملية  وأكد الصوراني أل الحصار بةات اسة را يل
السةةال   ودولةة  االحةة ال  والسةةلل  ال لسةةليني  فيمةةا بيةةن   باليةة  دعةةادل اإلعمةةار فةةي القلةةاع هةةي دعةةادل 
 مأسس  للحصار. واع بر أل دعادل اإلعمار هي م م  مس حيل  في د  اس مرار الحصار ومأسس ي.

 35/3/5132قدس برس، 
 
 قصى" يتصدون لمجموعة استيطانية في أثناء اقتحامها للمسجدمصلو "األ 

كام  دبراهي :  صد  في المسلد اأقص  المبةاري مئةات المصةليل وللبة  ملةالس  -القدس المح ل  
الالةة  لملموعةة  اسةة يلاني  م لرفةة  حةةاو  أفرادهةةا الصةةالل فةةي المسةةلد فةةي أثنةةاء اق حةةا  المسةة ولنيل 

أن ةةا سةةياح  ل يةةر المسةةلميل فةةي اأقصةة   وسةةادت ألةةواء  ةةديدل  للمسةةلد ضةةمل مةةا يةةدعي االحةة ال 
ال ةةةو ر   ةةةال   صةةةدي المصةةةليل لملموعةةة  مةةةل المسةةة ولنيل اق حمةةةت اأقصةةة  مةةةل بةةةا  الم اربةةة  
بحراسةةةات م ةةةددل مةةةل عناصةةةر  ةةةرل  االحةةة ال  ال اصةةة  حيةةةث ه ةةة  المصةةةلول بةةةال كبير وال نديةةةد 

مبةةةاري دل موال ةةةي بةةةيل المصةةةليل والمةةةرابليل بةةةإلراءات االحةةة ال . وقةةةا  حةةةراس المسةةةلد اأقصةةة  ال
ولةةال  مسةةال  الالةة  مةةك المسةة ولنيل كةةاد أل  حةةدث عنةةدما حةةاو  أحةةد المسةة ولنيل الوقةةو  أمةةا  
مسلد قبة  الصة رل باأقصة  وأداء لقةوسن  لمودية  صةام   ف صةد  لةي المصةليل ممةا ألبةر ال ةرل  

لبارس عل  مواصل  السير  ارج المسلد.  عل  سحبي  وا 
 31/3/5132ي، عّمان، الرأ

 
 إسرائيليًا العتداءاتهم على سائقي الحافالت 16"إسرائيل" تزعم انتحار راموني بالرغم من اعتقال  

فادي أبو ساد : ك  ت صحي   اهار سا الابري  أل فحص السمو  اللي ألري عل  لثة   -را  هللا 
 سةةميمي قبةة  وفا ةةي فةةي  ةة ر  سةةائم حافلةة  الركةةا  المقدسةةي يوسةة  حسةةل رامةةوني  أد ةةر أنةةي لةة  يةة  ّ 

   ريل الثاني/ نوفمبر الماضي.
وكةةال ما ةةد اللةة  ال ةةرعي اإلسةةرائيلي قةةد زعةة  أل ال حوصةةات  وكةةد ال رامةةوني ان حةةر  ةةنقًا  ولةة  ياثةةر 
عل  أدل    ير دل   ةورل ل ة  أ ةر  فةي الحةادث  وحضةر   ةريح اللثة  اللةراح ال لسةليني د. صةابر 

 ئج حس  ما يدعيي مدير ما د الل  ال رعي اإلسرائيلي د. حيل كوو .الاالو   اللي وافم عل  الن ا
لكةةةل هةةةلا االدعةةةاء يةةةأ ي فةةةي وقةةةت أعلنةةةت فيةةةي  ةةةرل  االحةةة ال  اإلسةةةرائيلي  عةةةل اع قةةةا  سةةة   ع ةةةر 
دسرائيليًا  بسب  اع داءا    الم كررل عل  سائقي الحافالت اإلسرائيلي  مل ال لسلينييل  وهو مةا ي كةد 
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حع رواي  اهار سا  دل  لقت ال رل  اإلسرائيلي   ةكاو  ب ةأل قيةا  ملموعة  مةل ولود اع داءات  د
المراهقيل بالصاود دل   لةول الحةافالت فةي بية ح  ك ةا  لمضةايق  سةائقي السةيارات الاةر   وفقةًا لمةا 

رفضةول ن رس موقك القنال الاا رل لل لي زيول اإلسرائيلي. وقالت القنال ال ل زيونية  الابرية  دل المةراهقيل ي
سةةةن   31دلةةة   32صةةةبيا   ةةةراوح أعمةةةاره  بةةةيل  33دفةةةك األةةةرل  ويثيةةةرول ال ةةة    واع قلةةةت ال ةةةرل  

 ب  م  ال  ديد والبللل  ومحاول  ضر  سائقي حافالت فلسلينييل دا   دسرائي .
 31/3/5132القدس العربي، لندن، 

 
 سرائيل"قصد "داعش" واعتقلته المخابرات السورية وتحاكمه "إ 1948فلسطيني من  

   أبي : سمح ل از الم ابرات اإلسرائيلي )ال ةاباي(  أمةس  بن ةر أ بةار اع قةا   ةا  عربةي )مةل 
(  كال قد وادر دل  سوري  ب د  االنضما  دل   ندي  داعش  فوقةك فةي قبضة  لةيش 58فلسلينيي 

ي بسةري  الندا  السوري وم ابرا ي. وباد  ارضي ل اةلي  قةاس  أعيةد دلة  ادسةرائي ا  حيةث لةر  حبسة
 أسابيك  ول  يك   عل قضي ي ح   أمس. 1مللق  

وك   بيال صادر عل ديوال رئيس الوزراء اإلسةرائيلي عةل اع قةا  يوسة  ياقةو  محمةد نصةر هللا  
عامًا(  مل سكال مدين  قلنسول. وحرص بيال الحكوم  اإلسرائيلي  عل  ال أكيد عل  أل ال حقيم  53)

 باد أل أن   ال حوصات اللبي  كاف  ومس لزما  ا الواسا  النلاما. مك نصر هللا في ادسرائي ا  ابدأ
وا ضح أل ال حقيم مك نصةر هللا قةد ان  ة   وقةدمت أمةس الئحة  ا  ةا  ضةدس فةي محكمة  الصةلح فةي 

 ك ار سابا  حيث ول ت دليي     اال  ريل بأمل دسرائي   وا علاء مالومات أمني  للادوا.
: اابنةي د ة  بال لةأ دلة  سةوري   ولة  ياةر  بالضةبل الل ة  ال ةي وعلم والدس ياقو  علة  للةي قةائالً 

سةةلينًا آ ةةريل  فةةي دةةرو   351 ا قلةةي هنةةاي. وقةةد مةةر بمرحلةة   اةةلي  قاسةةي   ولةةر  وضةةاي مةةك 
كيلوورامةةًا.  51مأسةةاوي . و اةةرع للضةةر  المبةةرح وال اةةلي  وال نكيةة   وان  ةةع وزنةةي فةةي هةةلس ال  ةةرل 

  الس ارل ال لسليني  في دم م  وقامت هلس بنقلي دل  اأردلا  فيمةا وعندما ولدوا أني بريء سلموس دل
 قا  محاميي مو يي الوني دني افي حال  ن سي  وير مس قرلا.

 31/3/5132الشرق األوسط، لندن، 
 
 يغيثون السوريين بحملة "هدى الخير" 1948فلسطينيو  

ربت دو  حةةوع الم وسةةل  محمةةد محسةةل و ةةد: علةة  وقةةك الااصةة   اهةةد ا ال ةةي ضةة -باقةة  ال ربيةة  
حمل  إلواث  الاللئيل السورييل الليل كةانوا أبةرز ضةحايا  3658أللم نا لول في منالم فلسليل 

الااص    بادما قدموا برناملًا لل   ي  عل أل ا  الاللئةيل فةي اأردل و ركيةا عبةر عةروع قةدم  ا 
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  حمالت اإلواثة  بةد ء اأن ةا  فرق  اف افيتا. و دا لت في الحمل   ال ي حملت  اار اهد  ال يرا
ال ي  دا ب ا األ ا  ال لسلينيول  وكانت أصوا    بمثابة  صةر   الحيةال فةي ولةي الااصة   واللةرح 
النةةةاز  بسةةةوري . فقةةةد أللقةةةت ال االيةةةات ال ةةةابي  وال ةةةبابي  والقةةةو  الولنيةةة  واإلسةةةالمي  فةةةي الةةةدا   

ل و ركيةةةا  وال ةةةي كانةةةت بلةةةدل باقةةة  ال ربيةةة  ال لسةةةليني حمةةةالت إلواثةةة  الاللئةةةيل السةةةورييل فةةةي اأرد
السباق  في ا. و كلت م اهد الااص   الثللية  ومةا  ل  ةي مةل  سةائر وضةحايا فةي صة و  الاللئةيل 

 حافزا لمل ندموا الحمل  ولك  مل  برع ل ا.
 35/3/5132الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 قتصاد الفلسطينيدراسة جديدة لمركز "مدار" ترصد آثار االستيطان الكارثية على اال 

را  هللا: اع برت دراس  صدرت حديثًا عل المركز ال لسليني للدراسات اإلسرائيلي  امدارا  حت عنوال 
ااالسة يلال: آثةةار كارثية  علةة  االق صةاد ال لسةةلينيا أنلزهةا د. عةةاص ألةرش  أل اأضةةرار النالمةة  

ملةةاالت اإلن اليةة   ال لاريةة  عةةل المسةة ولنات  مةةس كةة  ال لسةةلينييل فةةي الضةة   ال ربيةة  فةةي  ةة   ال
 وال دما ي   و ناكس لميا ا عل  مس و  الرفاس و وزيك المدا ي  ولودل الحيال.

وأد ةةرت الدراسةةة  الم ركةةزل حةةةو  حلةة  ال سةةةارات االق صةةةادي  النا لةة  عةةةل ولةةود المسةةة ولنات  ومةةةا 
اللبياية   بلة  كحةد  ي ر   علي ا مل قيود علة  ال لسةلينييل فةي  ةنقال    اليومية   ومصةادرل مةوارده 

مةةل النةةا ج المحلةةي اإللمةةالي فةةي الضةة   ال ربيةة   علمةةا أل حسةةا  ال سةةائر ال ي ةةم   %5 31أدنةة  
نما القيم  المضةاف  لكافة  مركبةات النةا ج المحلةي  ومةا  ثمل الموارد اللبياي  أو قيم  ا االق صادي   وا 

 ق صاد.  ن لي مل مدا ي  للقو  الاامل  اللي يا بر محركا في علل  اال
وبينةةت الدراسةة  أل ال سةةائر   ةةوزع بةةيل  كةةالي  مبا ةةرل و كةةالي  ويةةر مبا ةةرل  بل ةةت قيم  ةةا المضةةاف  

مليةول دوالر سةنويا ك سةارل للمحاصةي  الزراعية . أمةا قلةاع الصةناع  فإنةي  321في القلاع الزراعي 
ر  وقلةةةاع مليةةةول دوال 31مليةةةول دوالر سةةةنويا  و صةةة   سةةةائر قلةةةاع السةةةياح  دلةةة   1 535ي سةةةر 

 مليول دوالر. 1 588مليول دوالر  وأل ملم  ال كالي  المبا رل  بل   31اإلن اءات 
مليةول  1 182كما أد رت الدراسة  أل حلة  ال سةائر ويةر المبا ةرل فةي سةوم الامة  بالةلات بل ةت  

قك  أن ا دوالر باأساار اللاري . و ا بر الدراس  هلس ال قديرات من  ض  مقارن  مك ما يلر  في الوا
ن الية  و لارية   وللةي لل اقيةدات فةي الحسةابات ال قديرية   ل   أ ل بالحسبال عدل قلاعةات  دما ية  وا 
بسب  عد   وفر الماليات  دل  لانة  للةي يلة   حمية  لةزء مةل ال كةالي  لالحة ال  بسةب  كون ةا 

 -ا ورد فةي مقةدم  اكمة –م  رك  ما بيل المس ولنات وكاف  الممارسات االح اللية   واك  ةت الدراسة  
 ب قديرات أولي  مل با   و ي الحلر و لن  الوقوع في المبال  . 
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  كول الدراسة  مةل أرباة  ألةزاء  ي ةم  اللةزء اأو   ل ية  عةل أداء االق صةاد ال لسةليني مقارنة  مةك 
براز ال لول بيل اق صةاديل ية ر بل االق صاد اإلسرائيلي وفم م  رات اق صادي  في السنوات اأ يرل  وا 

الواحةةد من مةةا بالثةةاني  أمةةا اللةةزء الثةةاني فيسةة ارع  صةةائص االسةة يلال والمسةة ولنيل فةةي الضةة   
ال ربيةةة  وكل   مةةةا لالق صةةةاد اإلسةةةرائيلي  وياةةةرع اللةةةزء الثالةةةث ال سةةةائر االق صةةةادي  النالمةةة  عةةةل 

المضةةةاف  االسةة يلال وفةةم لةةةريق يل: اأن ةةام والةةد      ركةةةز اأولةة  فةةي ال سةةةائر االق صةةادي  للقةةي  
للنا ج المحلي اإللمالي  والثاني    ركز في ال سائر النالمة  مةل المةدا ي   أمةا اللةزء الرابةك فيح ةوي 

 عل   ل يص واس ن الات. 
  33/3/5132المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(، 

 
 مدار"قراءة متكاملة لـ"عقيدة نتنياهو" السياسية واألمنية في كتاب جديد عن مركز " 

را  هللا: صةةةدر حةةةديثًا عةةةل المركةةةز ال لسةةةليني للدراسةةةات اإلسةةةرائيلي  امةةةدارا ك ةةةا  بانةةةوال ابنيةةةاميل 
ن نياهو: عقيدل الالحّ ا  مل  ألي  الكا   أنلوال  لحت  ي ناو   لرب  بنياميل ن نياهو  عبر  قةدي  

مةةا  ركةةي وي ركةةي مةةل بصةةمات قةةراءل م كاملةة  لمسةةير ي السياسةةي  و يارا ةةي  ومرلايا ةةي اأيديولوليةة   و 
علةة  الم ةة د اإلسةةرائيلي  ومةةا يابةةر عنةةي مةةل  ولةةي نحةةو اليمةةيل  بمةةا ي ةةم  انحيةةازس لسياسةة  الصةةدا  

 وال وسك عل  صايد الاالق  مك ال لسلينييل. 
وي  بك الك ا  المحلةات اأساسةي  فةي سةيرل ن نيةاهو  ملقيةًا الضةوء علة  اأدوات ال ةي اسة  دم ا فةي 

اةر  باسة را يلي  البقةاء فةي السةلل  فةي والي يةي الثانية  والثالثة   باةد سةقولي المةدوي  دم  ما صةار ي
في والي ي اأول  في  ساينيات القةرل الماضةي. ويراقة  الك ةا  مةا يبديةي ن نيةاهو مةل سياسة  مراوحة  

كةريس للمكةال    ةي  ل  ةا محاولة  دائمة  لةةا راءا الوقةت مةل ال لسةلينييل واأميةركييل ومةل الاةال   ل 
واقةك يلحةم الضةرر بإمكةال ال وصة  دلة  ا  ةام مةك ال لسةلينييل  بحيةث ي لةي االن  ةار االسةة يلاني 

 لميك المنالم المح ل  مل البحر وح   ن ر اأردل.
وي ضك الك ا  عقيدل ن نياهو السياسي  واأمني  وما لرأ علي ا مةل   ّيةر دلة  ال حلية  بواسةل  قةراءل 

للةة  فةةي ك ابةةي امكةةال  حةةت ال ةةمسا؛ ومن ةةأس اأيةةديولولي و ةةأثير والةةدس مامقةة  ل كةةرس السياسةةي كمةةا  
عليةةةي )وسةةةل  أكيةةةدات   الةةةم بابودي ةةةي المللقةةة  لوالةةةدس الم لةةةر  فةةةي آرائةةةي اليمينيةةة (؛ وأهةةة   لابا ةةةي 

و لابةي أمةا  مة  مر اما ةد دراسةات اأمةل القةوميا والةلي كةال  5و 3و صوصًا  لابي بةار ديةالل 
  باةةةةد وصةةةةو  الحةةةة  الةةةةدائ  دلةةةة  لريةةةةم مسةةةةدودا  فضةةةةاًل عةةةةل  صةةةةريحا ي محةةةةورس ا يةةةةارات دسةةةةرائي

 واس ن الا ي  ال  الحر  الادواني  اأ يرل عل  وزل وفي دثر ان  ائ ا.
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ويض  الك ا  في ال  ا  ملحقًا لملموع   لابات م  ارل باناي   ابر ب ك  للّي عل بةرامج ن نيةاهو 
 وم للا ي و قلبا ي. 

  4/3/5132اسات اإلسرائيلية )مدار(، المركز الفلسطيني للدر 
 
 أول صحيفة فنية فلسطينية ترى النور بغزة 

أو  صةحي   فنية   5132أيمل اللرلاوي: صدرت في قلاع وةزل مللةك كةانول الثةاني/ ينةاير  -وزل 
م  صصةة  فةةي فلسةةليل  فةةي محاولةة  إلبةةراز اأعمةةا  ال نيةة   و سةةليل الضةةوء علةة  الم ةةكالت ال ةةي 

ل لسليني. وحملت الصحي    ال ي صدرت في ثماني ص حات  اس  اال نالا  و بنةت يوال  ا ال نال ا
 ةةاار اال نةةال ال لسةةليني.. الثةةورل الولنيةة  اأولةة  ال ةةي نملةةيا  وعلةة  صةة ح  ا اأولةة  ن ةةرت صةةورل 

  لمياي  لا رات ال نانيل ال لسلينييل.
انيل ال لسةةةلينييل المل زمةةة  ويقةةةو  رئةةةيس مللةةةس ددارل الصةةةحي   سةةةايد البيلةةةار دل ملموعةةة  مةةةل ال نةةة

بقضايا  اب ا  داعت إلصةدار الصةحي   مةل ألة  االه مةا  بال نةال ال لسةليني أينمةا ولةد فةي الاةال . 
وي ةةير البيلةةار فةةي حةةديث لللزيةةرل نةةت دلةة  أل  لةةول دن ةةاء اال نةةالا لةةاءت باةةد عةةد   بنةةي أي مةةل 

ي االلةةالع علةة  أوضةةاع المبةةدعيل الحكومةةات ال لسةةليني  أو ال صةةائ  دن ةةاج ال نةةانيل  و قصةةيره  فةة
 وواقا   الصا .

و  نةةاو  الصةةحي   مواضةةيك أساسةةي  هةةي المسةةرح الةةولني والموسةةيق  وال نةةاء وال ةةل ال  ةةكيلي وال نةةول 
 ال ابي  وال لكلور والسينما وال ل زيول وال صوير  و برز في ك  عدد سيرل فنال فلسليني راح .

 35/3/5132الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 جامعة اإلمارات يطلقون حملة "الفن الفلسطيني يرسم ما يستحق الحياة"طالب  

م ابا  هدي  عاد : يا بر لةال  اال صةا  اللمةاهيري فةي لاماة  اإلمةارات  منةلر المقادمة  وحسةيل 
حرزهللا وبال  أبوكباش و الد  لي   أن س   س راء دول    فلسليل لد  مل ما   اللاماي  ومل هنا 

ا  حملةةةة    اعلةةةة  هةةةةلس اأرع مةةةةا يسةةةة حم الحيةةةةالا ل اريةةةة  زمالئ ةةةة  وأسةةةةا ل    أللةةةةم هةةةة الء ال ةةةةب
والاةةةامليل فةةةي اللاماةةة  بةةةأل فلسةةةليل المح لةةة  مملةةةوءل بصةةةور الحيةةةال ال ةةةي    لةةة   مامةةةًا عةةةل صةةةور 
الدمار والةدماء ال ةي  بث ةا القنةوات ال ل زيونية   في ةا ال ةل بأ ةكالي مةل سةينما و ةار وأد   كل ةا ولةوس 

حق ا أل  ر  النور ويارف ا الاال .. في السلور ال الي  يحةدثنا الللبة  عةل حملة    وآليةات للحيال مل 
  ن يلها ومد    اع  ال با  ما  .

  31/3/5132الخليج، الشارقة، 
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 المنتخب الفلسطيني لكرة القدم يبدأ مشواره "اآلسيوي" بخسارة أمام اليابان 

في قاع  كبةر  بأكاديمية  لوزية  بال ةر فةي مدينة  البيةرل الوكال  ال رنسي : وق  ع رات ال لسلينييل 
  لةةد  عةةز  الن ةةيد الةةولني ال لسةةليني فةةي بدايةة  مبةةارال 35/3بالضةة   ال ربيةة  صةةباح يةةو  االثنةةيل 

 المن    ال لسليني مك نديرس الياباني ضمل بلول  كأس أم  آسيا المقام  حاليًا في أس راليا.
با  أهدا  ندي    و ابا ا الا رات عبر  ا   عمالقة  نصةبت دا ة  وان  ت المبارال ب وز اليابال بأر 

 قاع  كبيرل.
وقا  ال ا  أحمد براهم  عقة  المبةارال ايك ةي أل الالة  ال لسةليني رفةك وعةز  الن ةيد ال لسةليني فةي 

 أس راليا ال ي وق ت دل  لان  الواليات الم حدل ضد م روع قرار دن اء االح ال  اإلسرائيليا.
 35/3/5132نت، الدوحة، الجزيرة 

 
 في سيناء ضابط مصري مخطوف حملة عسكرية بمشاركة إسرائيلية للبحث عن 

قدس برس: قالت مصةادر مصةري   دل أل ةزل اللةيش وال ةرل   قةو  ب ن يةل حملة  مةداهمات  -القاهرل 
فةةي عةةدل قةةر  ب ةةما   ةةبي لزيةةرل سةةيناء  و سةة  د  في ةةا لميةةك أنةةواع اأسةةلح  والمةةدرعات ولةةةائرات 

(  مةل 33/3اأبا  يا  في دلار عمليا  ا للبحث عل الضابل اللي أُعلل عل ا  لافي أمةس اأحةد )
 قب  مسلحيل ي باول ل ندي  اوالي  سيناءا.

وبحسةةة  مصةةةادر و ةةة ود عيةةةال  فةةةإل القةةةوات الاسةةةكري  قامةةةت بةةةإلالم النةةةار فةةةي باةةةع المنةةةالم 
ات دلةةةالم نةةةار باأسةةةلح  ال  ي ةةة  واع قلةةةت مةةةوالنيل مصةةةرييل  و ةةة  سةةةماع أصةةةوات المدفايةةة  وعمليةةة

والثقيلةة   فيمةةا أكةةدت م ةةارك  الليةةرال اإلسةةرائيلي و حليةةم مكثةة  للائرا ةةي االسةة لالعي  ال ةةي  اةةر  
الزنان ا في سماء سيناء  وللي افي دلار ل ود محموم  يبلل ا الليرال الص يوني فةي ملةا  الرصةد 

 قةةةود دلةةة  مكةةةال الضةةةابل الم لةةةو ا   واالسةةة لالع والمراقبةةة  مةةةل ألةةة  الوصةةةو  دلةةة  أي مالومةةةات
 بحس  المصادر.

 35/3/5132قدس برس، 
 
 جدل في القاهرة بعد استقبال السيسي رئيس المؤتمر اليهودي العالمي 

محمود القياي: في الوقت اللي نز   بر اس قبا  السيسي لرئيس الم  مر الي ودي الاالمي  -القاهرل 
لقوميةة  والحزبيةة  وال اصةة   فةةأبرزوا ال بةةر  ون ةةروا صةةورل رونالةةد الودر بةةردا وسةةالما علةة  الصةةح  ا

اللقاء في الص حات اأول  كأل ل  يكل بيننا وبيل الي ةود أ ةياءس سة ر ن ةلاء علة  مواقةك ال واصة  
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اللةي ان  بةوا السيسةي ال ةلاع البلة  … االل ماعي مل اس قبا  السيسةي  وقةا  قائة  مةن  : افةيل الةة 
 لوحيد اللي يقدر يق  في وش أمريكا؟سا.اأسد اللي قالوا عني اني ا

وقالةةةت أ ةةةر  مسةةة نكرل اسةةة قبا  السيسةةةي أحةةةد كبةةةار األرع الي وديةةة  فةةةي مصةةةر: اهةةةو مرسةةةي مةةةش 
بي حةةاك  ب  مةة  ال  ةةابر.. أومةةا  دس يبقةة  ديةةي يةةا لةةدعال؟   ةةابر وال مةةش   ةةابر يةةا م المةةيل يةةا ب ةةوع 

 المدارس؟سا.
ل علةة  أرع مصةةرا ك ةة  اأديةة  عبةةاس منصةةور علةة   حةةت عنةةوال االسيسةةي يل قةةي ق لةة  المصةةريي 

صةة ح ي علةة  ال ةةيس بةةوي: االمةة  مر الي ةةودي الاةةالمي مندمةة  أهليةة   قةةو  ب ةةوليل الي ةةود علةة  أرع 
 فلسليل  و  حم  كاف  الن قات الالزم   وهي  مارس هلا الن ال منل أكثر مل سبايل عاماا.

صوص المقدس   ال عةداول مةك اأ ةد كرهةا  و قةو  محمد البسلويس  عّلم قائال: ادن ا الثورل عل  الن
 مثق ول وك ّا ؟ رح  هللا اللميك بما في   الرلول  والن ولسا.

 31/3/5132رأي اليوم، لندن، 
 
 جنبالط: نتنياهو يتصدر تظاهرة ضّد اإلرهاب في باريس ويقود نظامًا مارس أبشع المجازر 

« اأنباء»النائ  وليد لنبالل للريدل « اللقاء الديموقرالي»ساد دلياس: قا  رئيس -بيروت
مك  كرار ددان نا الكامل  للاملي  اإلرهابي  ال ي وقات في الااصم  ال رنسي   و أييدنا »اإللك روني : 

لل داهرل المليوني  رفضًا ل ا  أليس مل س ري  القدر أل ي صدر ال داهرل ضد اإلرها   اإلرهابي 
وهو مل يقود الندا  الص يوني اللي مارس أب ك الملازر بحم  اأو  في الاال  بنياميل ن نياهو 

 فلسليل والار  منل عقود  دول أل يردع ممل يسم  المل مك الدولي؟ 
أل  يكل مل األد  لرئيس السلل  ال لسليني  اللي يااني وال ا  ال لسليني اإلرها  واالح ال  

ارًا لملزرل باريس ولملازر دسرائي  بحم اإلسرائيلي  أل يند   داهرل  ابي  في را  هللا اس نك
ال لسلينييل  بد  أل يق  في الص  اأمامي دل  لان  رمز اإلرها  واإللرا  ن نياهو اللي حو  

 بحضورس هلس ال داهرل ك  اأندار عل اإلرها  اإلسرائيلي؟ 
«. اسي  الم  الي لقد آل اأوال لوق   ولني   ايد اأمور دل  نصاب ا و ضك حدا لك  ال نازالت السي

ك  هو وري  أال   حري ال او  الاربي  في  داهرات  ابي  رافض  ومس نكرل »و    لنبالل 
لإلرها  عل  م ار  مرحل  س زداد في ا المول  ال ا ي  والانصري   لاس الاال  الاربي واإلسالمي  

ل هلس الممارسات بينما كال المللو   وليي رسال  واضح  للاال  أل الار  والمسلميل يرفضو 
 «.البربري  ويدينوها

31/3/5132القدس العربي، لندن،   
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 المشنوق: مربع موت جديد لداعش بين جرود عرسال ومخيم عين الحلوة وسجن رومية 

ك   وزير الدا لي  والبلديات ن اد الم نوم أني امل  ال   قالك اال صاالت ال ي اع رضناها أل 
يم د بيل لرود بلدل عرسا  اللبناني  وم ي  عيل الحلول  وسلل هناي مربك موت لديدا لةاداعشا 

رومي  ويم د دل  الارام والرق ا  الف ا دل  أل اهناي قناع  كامل  لدينا بأل اداعشا لديي م لل 
لد و  الماادل  اللبناني   ونحل سن صد  ل   مل  ال  ال ماسي الدا لي أوال  والموال   اأمني  

 ل األ زل اأمني  والاسكري ا.ثانيا وبال نسيم بي
35/3/5132النشرة، لبنان،   

 
 أردوغان يتساءل: بأي وجه شارك نتنياهو بمسيرة باريس؟! 

أر  رو  صوبا ي: قا  الرئيس ال ركي رلة  لية  أردووةال  دنةي يلةد صةاوب  فةي ف ة  بةأي  -أنقرل 
نسةةي  بةةاريس  للم ةةارك  فةةي ولةةي لهةة  رئةةيس الةةوزراء اإلسةةرائيلي بنيةةاميل ن نيةةاهو دلةة  الااصةةم  ال ر 

 مسيرل اللم وري  لل نديد باإلرها  وال ضامل مك ضحايا ملل  ا ارلي ديبدوا السا رل.
وفةةةي مةةة  مر صةةةح ي م ةةة ري مةةةك نديةةةرس ال لسةةةليني محمةةةود عبةةةاس  الةةةلي يلةةةري زيةةةارل رسةةةمي  دلةةة  

يمةةةارس الااصةةةم  ال ركيةةة  أنقةةةرل  أضةةةا  أردووةةةال قةةةائال: أنةةةا أسةةةأ  بةةةدوري؛ كيةةة   ندةةةرول ل ةةة ص 
درها  دول  ق لت أل يل و مسمائ    ص في وةزل؟ ويلةوح بيةدس وكةأل النةاس  ن دةر قدومةي بحمةاسا  
 وللي في ردس عل  س ا  حو   اورس عند ر ي  ن نياهو في مسيرل اللم وري  في فرنسا أمس اأحد.

وسةةل  هةةي وأفةةاد الةةرئيس ال ركةةي أل القضةةي  ال لسةةليني  ال ةةي   ةةك  الم ةةكل  اأسةةاس فةةي ال ةةرم اأ
لةةرح وةةائر فةةي ولةةدال اإلنسةةاني   الف ةةا أل  حقيةةم سةةال  دائةة  فةةي المنلقةة   يقةةو  علةة  دن ةةاء دولةة  

ل ل  ي حقم عل  هلا اأساس فلل يكول. 3631فلسليني  عل  حدود   وا 
وأوضةةح أردووةةال أل مللةةس اأمةةل الةةدولي ال يقةةو  بةةأداء الوالبةةات الملقةةال علةة  عا قةةي  لةةاس عربةةدل 

زيةةد حةةدل ال ةةو ر فةةي المنلقةة   وأنةةي ي ةةاهد ام ناعةةي عةةل أداء والبا ةةي  لةةاس الاديةةد مةةل دسةةرائي  ال ةةي  
 اأزمات.

وأكد أردووال عل  ضرورل دن اء االح ال  اإلسرائيلي بأقر  وقت  م يرا أل أكبر أماني اأ راي قيةا  
 عاصم  ا القدس ال رقي . 3631دول  فلسليني  مس قل  ولات سيادل عل  حدود عا  

 35/3/5132ة األناضول لألنباء، أنقرة، وكال
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 وزير الخارجية التركي: حماس كانت ستعترف بـ"إسرائيل" في إطار حل الدولتين 
ملةة   أوزول: قةةا  وزيةةر ال ارليةة  ال ركةةي امولةةود لةةاويش أوولةةوا  فةةي ماةةرع  اليقةةي علةة   -أنقةةرل 

يالةة  ال ةةرم بةةيل  ةةل حمةةاس  االن قةةادات اأمريكيةة ؛ ب ةةأل عالقةة  بةةالدس بحركةة  حمةةاس  دل االلميةةك
السياسةي السةابم والحةالي  و ا بةر  ركيةةا مةل أكثةر الةدو  ال ةي سةةاهمت فةي دحةداث للةي ال ةرم  ح ةة  
أننةا أقنانةا حمةاس؛ بةأل الوقةةت الةلي سةي   فيةي ال وصة  دلةة  حة ؛ سي ضةمل االع ةرا  بدولة  دسةةرائي  

 مس قل ا.
ضةةةو   اإلثنةةةيل  أل  ركيةةةا  روةةة  فةةةي وأوضةةةح لةةةاويش أوولةةةو   ةةةال  لقائةةةي مةةةك محةةةرري وكالةةة  اأنا

المساهم  بإحال  السال  في ال رم اأوسل  و حاور ك  مل سيس   فيي  و ام  عل  دقنةاع اللميةك 
ننةا ال ن  ة  مةل يقةو :  بللي  مضي ًا أل احوارنةا مةك حمةاس يةد   فةي دلةار عملية  دحةال  السةال   وا 

 ا اأمرا.)نحل ضد قدو  قادل حماس دل   ركيا(  رو  مارف    ب ل
و ةةابك لةةاويش أوولةةو: دل مةةل يةةأ ي دلةة   ركيةةا  ب ةةع الندةةر عةةل   صةةي والمكةةال الةةلي لةةاء منةةي؛ 
يد   وي رج وفقًا للقانول الدولي والقوانيل ال ركي   و ركيا دول  قانول ديمقرالي   ولةللي فةإل القةوانيل 

نةةةةا ال أر   لةةةةي هةةةةي مةةةةل  حةةةةدد مةةةةل سةةةةيد   وكةةةة  سةةةةيبق   ولباةةةةًا هنةةةةاي القةةةةانول الةةةةدولي  لةةةةللي فأ
 ال صريحات في محل ا.

كمةةةا أ ةةةار لةةةاويش أوولةةةو دلةةة  أل  ركيةةةا لابةةةت دورًا رياديةةةًا؛ فةةةي   ةةةكي  حكومةةة  الوفةةةام الةةةولني فةةةي 
فلسليل  مبينًا أل دسرائي  ال  رو  في  لي الحكوم ؛ أن ا  اد د ارل هام  نحو بناء دول  فلسليني  

 مس قل .
ل ةةةول مةةةك حمةةةاس؛ ي كةةةدول ضةةةرورل ولودهةةةا علةةة  لاولةةة  ولكةةةر لةةةاويش أوولةةةو أنةةةي ح ةةة  الةةةليل ي  

الم اوضةةات؛ مةةل ألةة  دحةةال  سةةال   ةةام   م سةةائاًل: لمةةالا  اارضةةول حةةوار  ركيةةا مةةك حمةةاس ب ةةلا 
 الصدد؟  ا دل حماس كانت س ا ر  بدول  دسرائي   في دلار ح  الدول يلا.

 35/3/5132وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
 
 كر دعوة نتنياهو يهود فرنسا للهجرة لـ"إسرائيل"الجامعة العربية تستن 

اس نكرت اللاما  الاربي  دعول رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنياميل ن نياهو الي ود في فرنسا بال لرل دل  
 دسرائي  في أعقا  الامليات اإلرهابي  اأ يرل ال ي   د  ا فرنسا.

اربيةةة  المح لةةة  السةةة ير محمةةةد صةةةبيح فةةةي وقةةةا  اأمةةةيل الاةةةا  المسةةةاعد ل ةةة ول فلسةةةليل واأراضةةةي ال
ن ةا   صريحات لي  االثنيل  دل هلس الدعول  ليرل و  دي دل   مزيم و  كيةي النسةيج الةولني للةدو  وا 
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ويةةةر مقبولةةة  فةةةي الندةةةا  الةةةدولي. وأضةةةا  أل هةةةلا الموقةةة  يابةةةر عةةةل عةةةد  اح ةةةرا  دسةةةرائي  للقةةةانول 
 ل ن نياهو.الدولي   اص  أل هلس الل   والسياس    كرر كثيرا م

 31/3/5132المصري اليوم، القاهرة، 
 
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان: أمن السلطة الفلسطينية يشن حملة منظمة لقمع العمل الطالبي 

قدس برس: ك  ت المندم  الاربي  لحقوم اإلنسال فةي بريلانيةا النقةا  عةل أنةي وفةي الوقةت  - لندل
ريس للم ارك  في مداهرس لل نديد باالع داء عل  صةحي   اللي لار فيي الرئيس محمود عباس دل  با

ا ةةةارلي ديبةةةدوا والةةةدفاع عةةةل حريةةة  الةةةرأي وال ابيةةةر  فةةةإل أل ةةةزل أمةةةل السةةةلل  ال لسةةةليني    ةةةل حملةةة  
اع قةةاالت واسةة دعاءات بحةةم المةةوالنيل وعلةة  ولةةي ال صةةوص الللبةة  علةة   ل يةة  نا ةةل   اللالبةةي 

 صامات في باع اللاماات.مما دفك بادد مل اللال  دل  دقام  اع 
( أرسلت نس   مني لةاقدس برسا  دل  أني وفي اأ  ر 35/3وأ ارت المندم  في بيال ل ا االثنيل )

اأ يةةرل مةةل الاةةا  الماضةةي  اةةرع عةةدد كبيةةر مةةل لةةال  اللاماةةات لالع قةةا  علةة   ل يةة  نا ةةل   
االع قةةةا  ي اةةةرع الللبةةة  اللالبةةةي علةةة  يةةةد ل ةةةازي الم ةةةابرات الاامةةة  واأمةةةل الوقةةةائي وأنةةةي  ةةةال  

لل الي  والماامل  الم ين  والحال  مل الكرام  كما في حال  الللب  ضياء ق وع  عبد الازيز مرعةي  
دبةةراهي  لةةاي   وفيةةم أبةةو عرقةةو   أنةةس قنةةدي   مةة مل حلةةا   عبةةد الةةرحمل حمةةدال  الما صةة  بةةا  

 عامري   عبد الرحمل هب  وفوزي ب كار.
 35/3/5132قدس برس، 

 
 عية تونسية تندد بصمت السلطات بشأن وفاة يهودي تونسي في أحداث باريسجم 

همةةاالا مةةل  - ةةونس  د   أ: نةةددت لمايةة   ةةدافك عةةل اأقليةةات فةةي  ةةونس ضةةد مةةا اع بر ةةي اصةةم ا وا 
السللات ال ونسي  ودال وفال  ةا   ونسةي مةل أصةو  ي ودية   ةال  اأحةداث اإلرهابية  ال ةي ضةربت 

ت رئيسةة  اللمايةة  ال ونسةةي  لمسةةاندل اأقليةةات أمةةس االثنةةيل دنةةي كةةال علةة  وقالةةت يمينةة  ثابةة بةةاريس.
الحكومةة  ال ونسةةي  وال ارليةة  م اباةة  عمليةة  اح لةةاز الرهةةائل فةةي بةةاريس أوال بةةأو  منةةل البدايةة  وكةةال 
علةة  اأحةةزا  أل يكةةول ل ةةا موقةة  واضةةح مةةل اح لةةاز المةةوالل ال ونسةةي  ةةال  الامليةة . واسةة بادت 

 الحكوم  أسبا  عقائدي  لكن ا وص ت موق  ا بةااإلهما ا. ثابت أل يكول صمت
و ةةوفي ال ةةا  ال ونسةةي يةةوا  حلةةا  دلةة  لانةة  ثالثةة  ي ةةود آ ةةريل مةةل بةةيل المح لةةزيل فةةي م لةةر 

 ي ودي  رم باريس  وهو ابل مدير المدرس  الي ودي  في الااصم   ونس.
 31/3/5132القدس العربي، لندن، 
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 يًا بتهمة التخابر مع "إسرائيل"القضاء اليمني يحاكم إيران 

اأناضةةو : أعلنةةت السةةللات اليمنيةة  االثنةةيل  اضةةبل  ةة ص يحمةة  اللنسةةي  اإليرانيةة  فةةي  -صةةنااء 
 حضرموت )لنوبي البالد(  ب  م  ال  ابر مك دسرائي ا.

 وبحسة  مةةا لكر ةةي وكالةة  اأنبةاء الرسةةمي  االثنةةيل  فقةةد ااسة كملت النيابةة  اللزائيةة  الم  صصةة  بأمانةة 
الااصم  اأحد  ال حقيم في قضي  الم    بال  ابر مك دسرائي   والساي لن ر ديان  لديةدل مزعومة ا 

 وهي الب ائي .
ونقلةةت الوكالةة  عةةل مصةةدر قضةةائي فةةي النيابةة  اللزائيةة   أل االمةة    ضةةبل ي أل ةةزل اأمةةل فةةي مدينةة  

 ي ب   في القضي ا.  فيما يلر  مالحق  مل ي  ب5135المكال بحضرموت  ال  الاا  الماضي 
ول ت المصدر دل  أل االنياب  اللزائي  اس كملت ال حقيم في هلس القضي  وأحالت مل  ا دل  المحكمة  
االب دائيةة  اللزائيةة  الم  صصةة  بأمانةة  الااصةةم   م يةةدا للبةةدء بمحاكم ةةيا. ولةة  ي سةةل الحصةةو  علةة  

  ي الوكال  اليمني . اقي  فوري مل السللات اإليراني  وال اإلسرائيلي  حو  ما لكر 
 31/3/5132القدس العربي، لندن، 

 
 فلسطينيين 10مهاجرًا غير شرعي بينهم  22خفر السواحل التركي ينقذ  

م الرًا ويةر  ةرعي فةي ميةاس بحةر  55رمضال درلال: أنقلت لواق    ر السواح  ال ركي    -دزمير 
 ديلي  أثناء محاول    م ادرل  ركيا.

ي  أزمير  وربي  ركيا  أل ال رم قامت عل  دثر البال  باملي  بحةث  حيةث وأفاد بيال صادر عل وال
ميةة   2 5فلسةةلينييل علةة  باةةد نحةةو  31مةةن   يحملةةول اللنسةةي  السةةوري  و 35م ةةالرًا   55أنقةةلت 

 بحري قبال  رأس ا يكا أواشا  في مياس بحر أيلي.
 5/3/5132وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 

 
 اقشان إيران وانضمام الفلسطينيين للجنائية الدوليةأوباما ونتنياهو ين 

محمد اليماني: قا  البيت اأبيع دل الرئيس اأمريكةي بةاراي أوبامةا  حةدث عبةر ال ةا    -وا نلل 
يو  االثنيل مةك رئةيس الةوزراء اإلسةرائيلي بنيةاميل ن نيةاهو وناق ةا المحادثةات النووية  اإليرانية  اللارية  

 نضما  للمحكم  اللنائي  الدولي .وال لول ال لسليني  لال
وأضا  البيت اأبيع اأكد الرئيس أوباما أل الواليات الم حدل ال  ا قد أل انضةما  ال لسةلينييل دلة  

 المحكم  اللنائي  الدولي  وسيل  بناءل للمضي قدما.ا
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ولة  لات وأوضح البيت اأبيع أل أوباما كرر الموق  اأمريكي وهو أل السلل  ال لسليني  ليست د
 سيادل وأن ا وير م هل  لالنضما  دل  المحكم .

 31/3/5132وكالة رويترز لألنباء، 
 
 "مافي مرمرة" تالحق إسرائيليين بالقضاء البريطاني 

محمد أميل:  روي ألكسندرا لورت فيليبس لللزيرل نت كي  ويرت رحل  امافي مرمةرلا حيا  ةا  -لندل 
كوميةة  المحليةة  ببريلانيةةا  دلةة  نا ةةل  فةةي حقةةوم اإلنسةةال مةةل مود ةة  محليةة  فةةي دحةةد  الةةدوائر الح

ورفاةةت ألكسةةندرا قضةةي  أمةةا  المحةةاك  البريلانيةة  مسةة  يدل مةةل   اكةة  علةة  دراسةة  النزاعةةات الدوليةة .
الواليةة  القضةةائي  الاالميةة . و  كةةد أن ةةا   للةةك لر يةة  مر كبةةي لةةرائ  الحةةر  اإلسةةرائيلييل يلةةازول علةة  

 ها بأل االادال    حقم بإن اء حصار وزل ال بال اويع ال  صي ل  ا.لريم     مارب  عل اع قاد
نا ةةةلا بريلانيةةةا كةةةانوا علةةة  مةةة ل امةةةافي مرمةةةرلا  وقةةةدموا دعةةةو   31ألكسةةةندرا البريلانيةةة  واحةةةدل مةةةل 

قضائي  ل رل  سكو لنديارد البريلاني  لل حقيم في هلةو  اللةيش اإلسةرائيلي علة  سة ين  امرمةرلا فةي 
وق ةة  ع ةةرل نا ةةليل. ويقةةو  هةة الء الن ةةلاء دن ةة  لماةةوا أدلةة   ك ةةي إلصةةدار أوامةةر الميةةاس الدوليةة   

 اع قا  بحم اللنود اإلسرائيلييل حا  وصول   دل  اأراضي البريلاني .
وفةةي حديثةةي لللزيةةرل نةةت قةةا  عضةةو ال ريةةم القةةانوني لسةة ين  امةةافي مرمةةرلا بةةراي  ةةورال ادل الم  مةةيل 

انيةةا هةة   مسةة  مةةل القةةادل اإلسةةرائيلييل وهةة  رئةةيس هيئةة  اأركةةال الةةليل رفاةةت قضةةايا ضةةده  فةةي بريل
اإلسرائيلي السةابم وةابي أ ةكنازي  والقائةدال السةابقال لسةالح البحرية  واللةو ألياةازر مةارو  وأفي ةاي 
لي ةةةي  والةةةرئيس اأسةةةبم أل ةةةزل االسةةة  بارات عةةةاموس يةةةادليل  دضةةةاف  دلةةة  القائةةةد السةةةابم للمنلقةةة  

وأوضةح  ةورال أل فةرص محاكمة  دسةرائي  علة  لرائم ةا ال ةي ار كبةت  ا  روسةو.الاسكري  اللنوبي   ة
فةي السةةنوات الا ةةر الماضةةي  هةةي اآلل أكبةةر مةةل أي وقةةت مضةة   وعةةدد الةةليل ي  ةةلول مواقةة  ضةةد 
الدلةةةة  والقسةةةةول يةةةةزداد فةةةةي الاةةةةال   مبينةةةةا أل لريمةةةة  امةةةةافي مرمةةةةرلا ال    لةةةة  عةةةةل ق ةةةة  اآلال  مةةةةل 

دعةةاو  قضةةائي  ضةةد المسةة وليل عةةل هةةلا ال لةةو  دلةة  الل ةةات القضةةائي   ال لسةةلينييل  وأنةةي  ةة  رفةةك
 الدولي  وهي قيد ال حقيم.

 35/3/5132الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 رضائي: مئة مليار دوالر خسائر إيران من العقوبات 

أ    روي رز  أ    : قا  محسل رضةائي  سةكر ير مللةس   ة يص مصةلح   –ل رال  نيودل ي 
قوبةات الم روضة  علة  ل ةرال بسةب  مل  ةا النةووي  حرم  ةا مةل مئة  بليةول دوالر مةل الندا   أل الا
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دلة  أقة  مةل مليةول  2 5عائدات الةن ل فةي السةنوات الةثالث الماضةي   باةدما  ّ ضةت صةادرا  ا مةل 
 برمي  يوميًا.

الةن ل  وأ ار دل  أل ديرال س  سر مئ  بليول دوالر أ ر  في السنوات الةثالث المقبلة   دلا بقةي سةار
 دوالرًا للبرمي . 21في حدود 

 31/3/5132الحياة، لندن، 
 
 دول الخليج لم تعتمد سياسة تقشف رغم هبوط النفط 

فةي المئة   22روي ةرز: ي وقةك محللةول أل يكةول االن  ةاع الحةاد فةي أسةاار الةن ل الةلي بلة   –دبي 
ل لةيج المقبلة  علة  هبةول منل حزيةرال )يونيةو( الماضةي  ديةلانًا ببةدء عصةر مةل ال ق ة  فةي منلقة  ا

حاد في د ل ا. لكل ال ق   ل  يحدث وال  لوح لي أي بوادر  فقد صمدت الةدفاعات االق صةادي  ال ةي 
أقام  ا دو  ال لةيج فةي أعقةا  اأزمة  المالية  الاالمية  قبة   مةس سةنوات لل صةدي لمثة  هةلا ال بةول 

 في أساار الن ل.
كات ما زالت  س ثمر والحكومةات  الةل موازنةات قياسةي  لاةا  فالمس  لكول ما زالوا ين قول الما  وال ر 

. وي وقةةك باةةع االق صةةادييل أل   سةةارع و يةةرل النمةةو فةةي دو  مللةةس ال اةةاول الاةةا  الحةةالي. 5132
وُيةةرّلح أل ي بالةةأ الامةة  فةةي عةةدد مةةل م ةةاريك البنةةاء أو ي وقةة  ال سةةيما فةةي البحةةريل وسةةللن  عمةةال 

 ضا  ا مل الناحي  االق صادي .أص ر دول يل بيل الدو  الست وأ
لا بقيةةةت أسةةةاار الةةةن ل عنةةةد المسةةة ويات الحاليةةة  لسةةةنوات فربمةةةا  ضةةةلر الةةةدو  اأكبةةةر اق صةةةادًا فةةةي  وا 

 ال ليج دل  دلراء   وضات م لم  في اإلن ام.
وير أل اأمور س سير في المس قب  المندور في مسارها الما اد مل دول   ييةر ُيةلكر فةي السةاودي  

وقلةةر والكويةةت ال ةةي كونةةت اح يالةةات ماليةة  ضةة م  يمكةةل أل  اةةّو  علي ةةا فةةي مواصةةل   واإلمةةارات
اإلن ةةةام الحكةةةومي عنةةةد مادال ةةةي الااليةةة . وهةةةلا يسةةةةاه  فةةةي الح ةةةاد علةةة  المانويةةةات المر  اةةة  لةةةةد  

 المساهميل وال ركات عل  رو   رالك الن ل.
وم اأسةة   السةةاودي   أعلنةةت أكبةةر  ةةرك  مدرلةة  فةةي قلةةاع ال لزئةة  فةةي سةة« لريةةر لل سةةويم»ف ةةرك  

فةةةي المئةةة  فةةةي المبياةةةات السةةةنوي  فةةةي الربةةةك اأ يةةةر مةةةل الاةةةا  الماضةةةي. وأد ةةةرت  51زيةةةادل بنسةةةب  
اسةةةة لالعات آراء مةةةةديري الم ةةةة ريات لكةةةةانول اأو  )ديسةةةةمبر( فةةةةي السةةةةاودي  واإلمةةةةارات أل ن ةةةةال 

 .القلاعات وير الن لي  ينمو بالو يرل لا  ا ال ي نما ب ا في حزيرال
مل مةك اأعمةا  فةي المنلقة  »  دياد ملص «ملموع  مالد ال لي  القابض »وقا  الرئيس ال ن يلي لة 

وقةةا  فةةي حةةديث دلةة  وكالةة  «. لةةيس واثقةةًا مةةل ا لةةاس أسةةاار الةةن ل لكنةةي ي وقةةك نمةةوًا قويةةًا الاةةا  الحةةالي
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نحةةةل ال ن وقةةةك بةةةدأت م ةةةاريك كبةةةر  فةةةي البنيةةة  ال ح يةةة  واإلن ةةةام الحكةةةومي مسةةة مر... «: »روي ةةةرز»
وأكد أل الملموع  ال  ر  ما «.  بال ًا في مبياات ال لزئ  الاا  الحالي في الساودي  أو في المنلق 

 يدعو دل    يير  لل ا االس ثماري .
 ةةةةرك  كابي ةةةةا  » ا بةةةةر كل ةةةة  ان  ةةةةاع الةةةةن ل بالنسةةةةب  لةةةةدو  ال لةةةةيج ضةةةة م   وُيقةةةةدر ال بيةةةةر فةةةةي 

دوالرًا  31هةةلا الاةةا  « برنةةت»لا بلةة  م وسةةل أسةةاار مةةزيج فةةي لنةةدل  ليسةةول  ةةوفي  د« ديكونةةوميكس
بليةةول  31للبرميةة  فس سةةل  دو  مللةةس ال اةةاول علةةزًا م ةة ركًا فةةي مةةوازيل الماةةامالت اللاريةة  يبلةة  

دوالرات للبرمي  كما كال في حزيرال فسة حقم ل ا فائضًا يبل   331دوالر. أما دلا بل  م وسل السار 
 بليول دوالر. 111

 ركيبةةة  صةةةناع  الةةةن ل فةةةي ال لةةةيج  قلةةةص اأثةةةر المبا ةةةر لل  يةةةرات فةةةي أسةةةاار الةةةن ل علةةة   ويةةةر أل
االق صةةاد. فةةإيرادات  صةةدير الةةن ل ال   ةةدفم مبا ةةرل دلةة  القلةةاع ال ةةاص بةة  للحكومةةات  وهةةي ال ةةي 
 قةةرر مةةا  ن قةةي من ةةا  مةةا يانةةي أل الاامةة  الةةرئيس الةةلي يحكةة  االق صةةاد لةةيس سةةار الةةن ل بةة  سياسةة  

 في وضك الموازن . الدول 
وأ ةةارت بيانةةةات حكوميةةة  علةة  مةةةد  اأسةةةبوعيل الماضةةييل دلةةة  أل دن ةةةام الةةدو  قةةةد ي رالةةةك هام ةةةيًا 

 باأساار الحقيقي  هلس السن  لكني سيد  مر  اًا وقر  مس ويا ي القياسي .
. 5135فةي المئةة  علةة  اإلن ةةام المسةة  د  لاةةا   3 1و ا ةز  السةةاودي  زيةةادل اإلن ةةام االسةةمي بنسةةب  

 في المئ . 2 5وأعلنت دبي زيادل اإلن ام  سا  في المئ   كما   لل سللن  عمال لزيادل 
وأفاد مس ولول في حكومات أ ر  في مللس ال ااول بما في ا دمارل أبودبي وقلر والكويةت دن ةا لةل 

    ع اإلن ام عل  ال نمي  االق صادي .
ياسةي لزيةادل الضةرائ  أو   ةع الةدع  لكةل ويس  د  باع الحكومات هبول أسةاار الةن ل كسة ار س

اأمةةر لةة  يبلةة  مبلةة  ال ق ةة . فقةةد   ضةةت الكويةةت دعةة  وقةةود الةةديز  لكن ةةا اسةة بادت المسةةاس بةةدع  
 البنزيل.

ورفاةةت أبةةودبي رسةةو  المرافةةم. ولةةللي ُيسةة باد أل يةةن  ع النمةةو كثيةةرًا  بةة  ربمةةا   سةةارع و ير ةةي دلا 
ابيةة . وعلةة  سةةبي  المثةةا  بةةدأت   بةةو اآلثةةار السةةلبي  اأوليةة  كانةةت الاوامةة  اأ ةةر  المةة ثرل فيةةي ديل

إلصةةالحات سةةوم الامةة  السةةاودي  ال ةةي   ةةد  دلةة  دفةةك مزيةةد مةةل المةةوالنيل السةةاودييل دلةة  قبةةو  
 الودائ  وللي مل  ال    ديد القيود عل   ودي  األان .

فةي اإلن ةام دلا بقيةت  ومل الم كد أل حكومات مللس ال ااول لل  ة مكل مةل   ةادي   وضةات كبيةرل
دوالرًا للبرمي   فس  ة د الةدو   21عند مس واس الحالي قر  « برنت»أساار الن ل من  ض . فإلا د  

 كل ا عل  اأرلح علزًا في الموازن . وير أل اح يالا  ا المالي   مكن ا مل  حم  الالز لسنوات.
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دوالرًا للبرمية  فةال  31ار الةن ل عنةد االسة ثماري أنةي دلا دلةت أسةا« بني في  ي بةي كابي ةا »ويقدر 
أرصةةةدل الةةةدو  اأربةةةك الكبةةةر  فةةةي مللةةةس ال اةةةاول ال ليلةةةي يمكن ةةةا  مويةةة  اإلن ةةةام الاةةةا  بالماةةةدالت 
الحالي  ل  رل   راوح مل سن يل دل   مس سنوات أو   لي الالز في الموازنة  ل  ةرل   ةراوح مةل أرباة  

راع مةةك اإلبقةةاء علةة  ربةةل عمةةالت دو  المللةةس سةةن   مةةل دول الللةةوء دلةة  االق ةة 35سةةنوات دلةة  
 بالدوالر.

وح ةة  اآلل يبةةدو أل المسةة ثمريل المح ةةرفيل ي م اةةول بثقةة  مماثلةة   فقةةد ان  ضةةت أسةةاار اأسةة   فةةي 
بورصات المنلق  ال ةي ي ةيمل علي ةا المسة ثمرول اأفةراد لكةل كثيةرًا مةل مةديري الصةناديم يةرول أن ةا 

اار السندات وأسوام ال اامالت اآللل  فةي الامةالت بقةدر يةلكر فيمةا مبال  في قيم  ا. ول    حري أس
 يد ر أل المس ثمريل ال ي وقاول ض ولًا مالي  في المنلق .

 31/3/5132الحياة، لندن، 
 
 هل أنت من أحب الناس إلى هللا؟…رسالة إلى الحمد هللا: رئيس الوزراء الفلسطيني 

 د. رائد أبو داير
النبي صل  هللا عليي وسل  اأح  الناس دل  هللا أن ا   للناسا  بالرو  مل  أ ي رئيس الوزراء: يقو 

” أنني لست  ليبًا وال واعدَا  ولكل مل   بك بسيل لمسيرل عملك  في الودي   الرسمي  بص  ك 
وفم القس  أما  هللا أواًل وقب  أي ب ر كال  لوحد أل هناي ” مود ًا عند  ابي بمسم  رئيسًا للوزراء

ليي باع انحرا فًا عل مسار القس   و حيزًا وير موفقًا ل دم  اأ  اص بايدًا عل  دم  ال ا   وا 
 مل الم اهدات ال ي بحال  دل  مرالا  عالل  قب  أل   قد البوصل :

 
وأقصد هنا الوزراء وكبار القو  وبالرو  مل دقرارنا بال لأ ال ي    ار كابي  وزراء وقيادات الحكومة:• 

في ا  يار باع الوزراء الليل دما أل لاءوا  رضي  –س لاب  ل اميم الوحدل الولني  ا –فصائليًا 
للرئيس او  رضي  لازا  اأحمد كما  حدثت أنت  أو  لمينًا لل   ما  أو  وافقًا مك   ص ما  دال 
أل للي ال يمناي مل أل  صر عل  أل    ار فريم عملي مل الحريصيل عل  ثوابت  اب   وليس 

  ليل مل المواقك مد اًل لمنافا   ال اص .مل الم 
 
ه  اس وق ي هلا الانوال ولو مرل واحدل.. ه   ال  حقيق  ال لول بيل لاليا نا  فلسطينيو العالم:• 

وس ارا نا؟ ه   ال  أل ال لسليني في ال ارج ي   دهان ي أسبا  كثيرل وأهم ا أل س راءنا م  ولول 
علمت أل اللئينا ي انول ويحرمول مل الام  مل أندم  عمقنا بأن س   وأبنائ   وأعمال    أما 
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الاربي  ويمكني أل  دافك عن   و لل  ل   الكثير مل الحقوم في منافي    أما  دري أل لنا في 
لاليا نا أوسم  ف ر و موخ وأن   ال   واصلول ما   بالرو  مل أل موق  لاليا نا أكثر ولني  أل  

 رئ   ف   سنلدي   د رحالي دل  لبنال واأردل ومصر وأروبا و للس مك أل  مرل مل س ارا نا الم 
لاليا نا ل  اهد أحوال ا  و ار  حقيق  دور س را نا من ا  و صر عل   صحيح مسار قضي نا في 

 ال ارج.
 
لقد أولات الحكوم  ر وسنا وصدع  ا وهي   نق  بيل وكاالت  الضفة وسيطرة الحكومة فيها:• 

أن ا ال  سيلر عل  وزل  وأن ا وير مولودل في وزل  وفي ن س الوقت وكما يقو  اإلعال   اكي  
المقربول منك  أصاًل الحكوم  وير مولودل في الض    فال  ملي منك اق حا  لالح ال   أو او يا  
للمقاوميل  وال هي قادرل عل  منك االع قا  السياسي اللي وص  لرو ي باع قا  المحرريل مل ص ق  

وال هي م ثرل في الم  د السياسي  ووهي عالزل عل  أميل المود يل المحسوبيل عل  ف ح   اليل 
م ما كانوا سواء أكانوا أعضاء مللس ثوري أو أميل عا  للمللس ال  رياي   أو مس واًل دعالميًا 
والكثير مل القرارات  مر أما  نادريك  وكأل عل  ر وسك  اللير  فكي   ريد السيلرل عل  وزل 

 أنت ال  لل  السيلرل دال مل با  رفك الا  .و 
 
دل القدس وأهل ا اليو  يدافاول عل  ر  وكرام  اأم  كل ا  وما ولدنا مل  القدس وأهلها:• 

  فل  نلد -مك  قديرنا للم سسات  –الحكوم  دال بيانات  لول  ال  ليم ح   بم سس  أهلي  ص ير 
االح ال  كما  لا  أه  وزل  وال ولدنا  لوات مل  فصاح  اللسال وال قول عبارات ال  ديد  لا 

الحكوم  قرارات  ضيم عل  المس ولنيل في الض   والقدس كما ي   مك أه  وزل   ف   سنلدي 
ُ  مر عل ساعديي بص  ي رئيسًا لوزراء ال ا  ال لسليني و له   دافك عل المرابليل  و ن ر 

 لنودي مناا لمداهم  المسلد اأقص .
 
نحل عل  قناع  كبيرل أني ل    ار أني رئيسًا للوزراء  جرح الغائر برسم الوالء لألشخاص:غزة ال• 

دال عند زيار ي ال ال   دل  وزل  وهلا حديث مل همسوا بللي  ولكننا ولدناي أكثر  نكرًا ل ا في 
 كثير مل أمورها وأهم ا:

هرل أني مولود عل  أرع وزل  أ يت دل  وزل كي  نق  للاال  قب  م  مر اإلعمار بالقا اإلعمار:
وهلا منح ي دياس وزل   وأومضت عين ا عل سماسرل اإلعمار في م سسات المندم  مث  صندوم 
االس ثمار أو بكدار أو القلاع ال اص وكللي الس ارات  وهلا أيضًا ليس ضا ًا في وزل ولكل أماًل 
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   مل  لوات ي كد أل قرار السلل  أل يبدأ اإلعمار  ولكنك  ح   اللحد  ل    الوا أي  يء ب  ما 
هو عد  اإلعمار دال بإلال  وزل  وأن    ارفول أل أه  وزل ي بوا ك   يء دال كرام     ولكل ما زا  
هناي م سك مل الوقت مل  ال : دن اء عم  ال  ول المدني  في مل   اإلعمار وك  م القا ي  

إلعمار مل وزل  ورفع ك  دلراء  ل  و  اي  الوزرات لات الاالق   وأل يكول مس و  مل  ا
 سيري  واإلصرار عل  أل  د   مواد اإلعمار لمل  واحدل.

مل أور  ما نسمك مل ال لار أل االح ال  منزعج مل قرارات السلل  بمواصل  حصار  الحصار:
وزل  وبالرو  مل عد  ثق نا باالح ال   دال أل  واهد للي كثيرل فمثاًل باع ال يئات في السلل  
 دقم في اأصنا  مل حيث الك  والنوع  ناهيي عل مس ولي ك  عل ماانال أه  وزل فيما ي الم 
بمابر رفح   اص  بادما صرح الس ير ال وبكي عالني  أل السلل  هي ال ي  لل  اس مرار دوالم 

 المابر.
أس ا ك  ن ل  مل أن سنا أل  كول لنا حكوم  ير  الكهرباء والتمييز بين مواطني غزة والضفة:

أكاديمي ورئيس لاما   ّرلت الكثير مل قادل المقاوم  أل  ل مك ل قرر دع اء وقود وزل أيا   بد  
مل أل  ل مك لوضك  ل  للدفاع عل حرما نا ال ي  ُن  ي في القدس والض    وكأل يا سيدي أه  

دول ك رباء وزل موالنول درل  عا رل  أما  لل   مل أن سك  .. ه  يمكنك  الايش لبضك ساعات ب
في الض    وه   حصلول مبال  الك رباء مل ك  م يمات الض    وه   س لياول قلك الك رباء 

 عل أهلنا في الض  .
 حاو  وزارل المالي  برا  هللا أل  ضحي علينا  أل ما يد   مل ما   رواتب وأموال غزة المنهوبة:
لنا أل نكل  اأرقا   أل وزل  اص  مليول دوالر  ولكل ال يمكل  1دل   زين  السلل    ريا هو 

باد دوالم اأن ام أصبحت وبحس  الم  صصيل في ال حلي  المالي   در عل   زين  السلل  أكثر 
مليول دوالر   ريًا  ناهيي عل اأموا  ال ي  د   باس  وزل مل المساعدات وال بات دل   21مل 

كبيرًا مل روا   السلل  اب داء مل الرئيس   زين  السلل   للا سيدي أود أل أهمس في ألني أل لزءاً 
مرورًا بك  وبس رائنا الم اوير  وصواًل دل  أص ر مود ي السلل  ي   دفاي مل أه  وزل  في حيل 
أعمي   أعينك  وصمم   آلانك  عل مد  حال  مود ي وزل لروا ب    دنَا منك  أل وزل س رفك الراي  

اللي حموك  يو  لئ   دل  وزل سيبقول أوفياء ل اب   البيضاء  ول   ال  سيدي أل مود ي وزل 
 أن   ي منول أل  زائل السموات واأرع ال  ملكون ا  ولكل هللا مالك ا.

 
ال  دل أل رسال نا هلس اس لداء ف زل ال ي  ااملت مك االح ال  ومّروت أن ي في  أخيرًا سيدي:• 

كل نأم  أل  قرأها مل با  النصيح  .. أننا الليل وكسرت هيب ي بيل اأم  ال  ار  االس لداء  ول
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ندري أني  ال  أل ك  عوائ  وزل  دعوا في سلودها وفي ك  صالل عل  مْل يحاصرها أينما كانوا 
وم ما كانوا وكي ما كانوا  ونال  أني  ار  كي  ي ار المرء عندما ي قد أبنا س  فك  مل أسر فقدت 

ا مس مرل وأنت  ملي رفك الدل  عن ا  للا دل رسال  وزل  قو  أبنا ها و رملت نسا ها وما زالت مانا  
ال … لي كل  ادمًا للناس ح    كول أحسل الناس دل  أ   ف زل ما  زالت  رمقي بايل المحب  وا 

 ف ادر وعد حيث كنت ح   ال   ملك  دعوات أه  وزل.
35/3/5132رأي اليوم، لندن،   

 
 خيارات "حماس" ومصير غزة 

 هاني المصري
ادئ لي بدء  ال يمكل قبو  اس مرار الوضك اللي ياي ي قلاع وزل في د  الحصار واالن  اكات ب

اإلسرائيلّي  المس مرل وا والم الماابر و ردي اأحوا  الماي ّي  وانقلاع الك رباء وعد  صر  روا   
كانت إلبقاء المود يل وال  ليرات اأمنّي   ف لا ليس مقبواًل مل صديم أو  قيم  حت أي حل  م ما 

وزل في أكبر سلل في ال اريخ  واس  دا  لقم  الايش وروا   المود يل أو ا  لا  وزل ل حقيم 
 أوراع فردّي  أو فصائلّي .

فال  الرو  مل مضي أكثر مل  مس  أ  ر عل  وق  الادوال اأ ير عل  قلاع وزل  ومرور 
ّل الواقك اللي ياي ي القلاع ل  أكثر مل سبا  أ  ر عل    كي  حكوم  الوفام الولني  دال أ

ي  ير  ب  عل  الاكس مل للي ازدادت اأمور   اقًما.  فالحصار وا والم الماابر أصبحا أسوأ مل 
أي ف رل سابق   وا عادل اإلعمار م لل  ح   د اار آ ر  وروا   المود يل الليل عّين    حكوم  

ل زميل بقرار االس نكا  مالزميل بيو    مك ل   لد حاًل  وهلا أد  دل  بقاء المود يل الم« حماس»
 صر  روا ب    دضاف  دل  أّل الوضك عل  الماابر والحدود بات أسوأ.

كما   اق  اأمر بما ينلر ب ل ال أمني مل  ال  ال  ليرات ال ي باد أل لالت منص  الم رلال 
   ومل  ال  ال حليرات وصلت دل  بيت النالم باس  الحكوم  والصرافات اآلليّ « ف ح»وبيوت قادل 

بوص  ا السلل  « حماس»وال  ديدات ال ي أرسلت دل  الوزراء ومدراء البنوي  مما يضك عل  
 الحاكم  فاليًّا مس ولّي  وق  ال ل ال اأمني وال  ليرات وك   المس وليل عن ا ومحاسب   .

لوضك الراهل. والس ا    راك  الم  رات دل  قر  ان لار أو ان يار قلاع وزل في حا  اس مرار ا
نما م   وكي ؟ ومل سيس  د   ومل  اللي يدور في األهال اآلل: ليس ه  يقك االن لار  وا 

 المس  يد؟
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  باد ف   نمولج السلل  اللي لّسد ي وسقول ندا  «حماس»هناي مل يل ص الم كل  بأل عل  
ن اء سيلر  ا االن رادّي  اإل وال المسلميل في مصر  اس كما  اللريم اللي بدأ ي بح  حكوم  ا  وا 

عل  القلاع  و مكيل الحكوم  مل ممارس  م ما  ا و  كي  أل ز  ا وعودل مود ي ا وسيلر  ا عل  
الماابر والحدود  أل هلا  رل عربي ودولي  ومل دول  حقيقي ال يمكل ف ح الماابر وال روع 

 أل   ناز  ح   يايش القلاع.« حماس»الحقيقي في دعادل اإلعمار. ووفم أصحا  هلا الرأي عل  
فالت المللو  من ا  فحلت حكوم  ا  ووافقت عل    كي  حكوم  « حماس»وهناي مل يقو  دل 

وفام هي في الحقيق  حكوم  الرئيس  وأبدت اس ادادها لمرابل  الحرس الرئاسي عل  الحدود 
 وال رل  عل  الماابر  والكرل اآلل في ملا  الحكوم .

أصبحت محدودل أكثر في د  أزما  ا الم اددل  ومك  زايد اح ما  االنقال  « حماس»دل  يارات 
المصرّي   ف ي في حيرل مل أمرها بيل  يار المضي ح    –القلري علي ا باد المصالح  القلرّي  

الن اي  في سياس  دلقاء المس ولّي  عل  حكوم  الوفام الولني وال  ر  مل مس وليا  ا بوص  ا 
فالًيا في قلاع وزل  أو  يار  سلي  السلل  ك   يء مك الح اد عل  سالح  السلل  الحاكم 

المقاوم  وك ائ  القسا   وهلا ال يار مس باد  أن ا  دري أل  كرار نمولج حز  هللا في وزل مسأل  
صاب   أل لبنال بصي  ي السياسّي  واللائ ّي  وعالقا ي اإلقليمّي  والدولّي  وموقا  الل رافي ي  ل  
عل فلسليل وقلاع وزل المحاصر  اللي يااني كللي مل آثار ال صوم  ال ديدل بيل مصر 

  ومل ربل  رول رفك الحصار وا عادل اإلعمار عملًيا بسح  سالح المقاوم   أو عل  «حماس«و
 اأق  الحد مل قدر  ا عل  الح اد عليي  فضاًل عل  لويرس.

لحك  « للن  ولنّي »الحالي مل  ال    كي   وبيل ال يار الثالث  أل  نقل  عل  هلا الوضك
القلاع مك دعالل حل  الثق  عل الحكوم   ومك حديث ا عل رفع   كي  حكوم  لديدل  مك أل 
هلس الللن  س كول فالًيا هي الحكوم  اللديدل ل زل  وهلا ال يح  ل ا أي م كل  )فال    ح ل ا ص ح  

ال   دي دل   دفم أموا  دعادل اإلعمار(  ح   لو لديدل في الاالقات مك مصر وف ح مابر رفح  و 
هلس ال كرل للض ل « حماس»عل  هلس ال كرل  للا  س  د  « ف ح»وافقت ال صائ  اأ ر  باس ثناء 

وك ك يي  و  ّض  االس مرار في  حمي  حكوم  الوفام الولني المس ولّي  دل  أل يقضي هللا أمًرا كال 
 - صوًصا في د  عودل باع الحرارل دل  الاالقات اإليرانّي  م اواًل  دل  أل    ير الدرو   

وال « حماس»الحمساوّي  ال ي لل  اود كما كانت  أل ديرال  المت الدرس ولل  لمئل بسرع  دل  
 ريد أل   ض  حلي  ا السوري  وال أل  زيد عناصر ال و ر وال ال  ال ي مل  أن ا أل  ايم 

  في م اوضا  ا مك الدو  الكبر  حو  المل  النووي.  كما أل دمكانّي  ال وص  دل  ا  ام مناس
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ال يمكل أل    ل موقً ا م ايًرا كلًيا مل  -ال رع ال لسليني للماع  اإل وال المسلميل  –« حماس»
 موق  اللماع  مل ديرال.

 يار رابك ي مث  في اس  دا  سالح المقاوم  ضد دسرائي   ولكن ا رو  الصمود « حماس»ولد  
سلوري في الحر  اأ يرل ومداهر البلول  ل    د دل   حقيم أهدا  ال ا  والمقاوم  عوًضا اأ

عل ال سائر ال ادح ؛ للا ال   ض  هلا ال يار  ال  ال  رل القريب  عل  الرو  مل لالبي ي  وهو 
 .سيكول الورق  اأ يرل ال ي يمكل أل  للأ دلي ا  أو في حا  قامت دسرائي  ب ل عدوال لديد

ال امس في مث  في   لير الوضك مك مصر أمنًيا وعسكرًيا أو لماهيرًيا  مثلما « حماس»أما  يار 
حدث سابًقا مل  ال   دفم مئات اآلال  مل ال زييل عبر الحدود ال لسلينّي  المصرّي   دال أل هلا 

 ًيا.  أني مرفوع فلسلين«حماس»ال يار لا  بالنار ومكل  لًدا  وهو آ ر ما   كر فيي 
دهما  حكوم  الوفام لقلاع وزل  واك  ائ ا بدور رفك الا    وما يثيرس للي مل « حماس» ود  

  «ف ح«مرارل   ار ب ا قلاعات  ابّي  وسياسّي  م زايدل  مل  ال   سلي  نقال عل  الرئيس و
  مل والساي إلقناع ال صائ  اأ ر   بما في ا المنضوّي  في دلار المندم   ال  ال موق  صار 

والل اد واللب  يل « حماس»ض   -اناقادس لي م ز   -  ميش وزل  أد  دل  عقد ال ماع م  ري 
ال ابّي  والديمقرالّي  وحز  ال ا  وقالا ي ف ح؛  م ع عني دعول ال قيم  كبيرل  ل ا ل  كي  للن  

لراء االن  ابات.  م ابا  ال  ام المصالح  ومل  اإلعمار وعقد اإللار القيادي وا 
   صوًصا بيل لناحي أبو مازل ومحمد «ف ح»عل  ال الفات الدا لّي  في « حماس»كما  لا  

ل ب ك  وير مبا ر  –« حماس»دحالل  و  دد باع أوسال  مل عودل ال ل ال اأمني  ومل  –وا 
  كما د ر في «داعش» صاعد ن ول ال نديمات الل ادّي  الم لرف   بما في للي ال لويح بورق  

 لللي.« داعش»سم ا في بيانات و بني عمليات رو  ن ي اس  دا  ا
وم للا  ا و يارا  ا  فإل بقاء اأمور عل  حال ا في وزل  ح   « حماس»ب ع الندر عل نوايا 

مل دول أل   دهور أكثر  ال ي ري أما  ال زييل  يارات كثيرل  مل بين ا ال لرل وير الم اح  ال ي 
والبحث عل ال الص مل  ال  االنضما  دل  مندمات  حم  ما ا  لر الموت في البحار  

لا ل   كل   مولودل فسي   ديلاد بدي  فلسليني عن ا.« داعش»م لرف   وا 
سرائيلّي  حو  أل ان يار  في وزل مل « حماس»هناي قناع     ري في ا ألرا  فلسلينّي  وعربّي  وا 

وما  اانيي مل « ف ح«   ليرل.  فةدول بدي  مناس  ل ا قادر عل  الحك  والسيلرل؛ س كول لي عواق
 الفات في وزل  وفي د  ما وص  دليي م روع ا السياسي وعد   بني م روع قادر عل  الن وع 

  اأمر اللي يلا  ال وض  وال لر   ياًرا ليس «حماس»ب ا  ليست مر ح  للحلو  مح  سلل  
نما  يار ممكل.  لل  ديد فقل  وا 
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يقو  عل   وفر ض ل سياسي و ابي م ااد  للوصو  دل  بالرو  مل ك  ما سبم هناي م رج 
لل  لي عل السيلرل االن رادّي  عل  وزل  و مكيل حكوم  وحدل حقيقّي  « حماس»وضك  س اد فيي 

قام  مساف  بين ا وبيل اإل وال المسلميل  واح را  درادل ال ا  المصري عبر االع را   محل ا  وا 
ال راك  وال اددّي   واع بار ال ا  مصدر السللات  واح را  برئيسي  واالس اداد الح را  مبادئ 

حقوم اإلنسال وحريا ي اأساسّي   واس  دا  ما ي يحي القانول الدولي وقرارات اأم  الم حدل مل مزايا 
وحقوم  مقاب  قبول ا ك ريي أساسي في المندم  والسلل   وعل  أساس دن اء سياس  ال  رد وال يمن  

ثبات بالقيادل والقر  ار والسياس   وال  لي عل وه  ال وص  دل  دول  فلسلينّي  مل  ال  الم اوضات وا 
اللدارل وحسل النوايا وبناء الم سسات و بّني قواس  سياسّي  م  رك  واس را يليات قادرل عل  موال   

 ال حديات والم الر ال ي   دد القضّي  ال لسلينّي   و ودي  ال رص الم اح  أمام ا.
31/3/5132م، رام هللا، األيا  

 
 مطلوب وحدة وطنية فلسطينية 

 كلوفيس مقصود
عندما  رلت السلل  ال لسليني  مل سلل الم اوضات الابثي   وللأت دل  المرلاي  الدولي   
الموكو  دلي ا  أميل الحقوم الم روع  لل او   ا  لت دسرائي  دلراءات ان قامي    مثلت في  لميد 

مليول دوالر. كما  قد  عضو مللس ال يوخ اأميركي  راند  353ل  البال   عائدات الضرائ  للسل
بو   بم روع قرار ي و  دل  اوق  فوريا للمساعدات اأميركي  لل لسلينييل  دل  واي  ما يوق  
انضمام   دل  المحكم  اللنائي  الدولي . ويلكر أل اأميل الاا  لألم  الم حدل  بال كي مول  أعلل 

س مل يناير/كانول ثاني اللاري  أل دول  فلسليل سو  ي   انضمام ا دل  المحكم  في الساد
اللنائي  الدولي  في أو  دبري /نيسال المقب . كما أل اإلدارل اأميركي   ايد الندر في ما دلا كانت 

مليول دوالر  في ضوء القرار ال لسليني باالنضما  دل   551س بقي مساعد  ا السنوي  بمبل  
مليول دوالر مل أموا  دافاي  511حكم  اللنائي  الدولي . وقا  السنا ور راند بو  ادننا ندفك مبل  الم

 الضرائ  اأميركي  لمل ي ددول دسرائي . 
وبال الي  لل يكونوا حل اء للواليات الم حدلا. وأضا : اسأقو  بك  الوسائ  لحم  الرئيس والكون رس 

أعداء دسرائي  كحل اء أميركاا. ومل الم وقك أل ينلح م روع اللديد عل  ال وق  عل أي مساعدل 
 القرار بأولبي  كبيرل  مك اح ما  ضئي  الس اما  الرئيس أوباما حم ال ي و. 
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اآلل  وقد بدأت الردود اإلسرائيلي  واأميركي  عل  ما قامت بي القيادل ال لسليني   فقد صار ضروريًا 
  دعادل الندر في م سسا  ا  بما ي لابم مك مس وليا  ا المس لدل  أل  بادر القيادل ال لسليني  دل

 دثر الم  يرات ال ي اس ولدها قرار االنضما  دل  محكم  اللنايات الدولي .
بادئ لي بدء  علي ا ا  ال  لوات قد يكول باض ا صابًا  با لاس  أميل مناع  الوحدل الولني  

ي  ب ك  حاس  بيل ف ح وحماس. كما قيا  لب   ولني  ال لسليني . أول ا  رسيخ المصالح  الولن
واحدل  ض  لميك فصائ  المقاوم  والمس قليل. وهلا ي ك  ردًا عل  ا  ا  حرك  حماس بأن ا 
درهابي   كما فالت المحكم  اأوروبي  ال ابا  لمندم  الوحدل اأوروبي   وبما دفك رئيس وزراء 

بادما أسقلت  -المحرق  -وروبييل ل  ي الموا مل ال ولوكست دسرائي  دل  الرد ال الي ايبدو أل اأ
المحكم  حماس مل الئح  اإلرها ا. أما الواليات الم حدل  انسلامًا مك  حال  ا مك دسرائي   فقد 
للبت مل اال حاد اأوروبي عد  رفك الاقوبات عل حماس. لللي  مل  أل قرار المحكم  اأوروبي  

 سريك وضمال مناع  الوحدل الولني   مل أل   أهيل ا أل  كول المرلاي  أل يوفر حافزًا دضافيًا ل
الموحدل إلدارل مس قب  المقاوم  ال لسليني . ولا  السند ال رعي الحاس  في هلا الملا  هو مسلس  
يرلندا  دضاف  دل  قرار اللماي  الاام  لألم  الم حدل في  المواق  البرلماني  في بريلانيا واسبانيا وا 

  واللي قرر أل فلسليل دول   حت االح ال . وفي اف  احي  ا في 5135فمبر/  ريل ثاني عا  نو 
اأو  مل يناير/كانول ثاني اللاري  ك بت انيويوري  ايمزا: االحقيق  أل اح ما  دول يل ي ضاء  

سيك يومًا باد يو   حيث يقاو  اليميل اإلسرائيلي قيا  دول  فلسليل  و واص  حكوم  ن نياهو  و 
 المس ولنات  وبما يلا  قيا  دول  فلسليني  قابل  للحيال عملي  أكثر صاوب ا.

عند للوء السلل  ال لسليني  دل  اس صدار قرار مل مللس اأمل في ديسمبر/كانول أو  الماضي  
مارست الواليات الم حدل ض ولًا عل  الوفد ال لسليني  ل ألي  هلا اإللراء دل  ما باد االن  ابات 

إلسرائيلي  في مارس/آلار المقب   دال أل اللان  ال لسليني رفع  وعل حم   لبي  هلا اللل   ا
عل  الرو  مل مارف ي أل م روع قرار الملموع  الاربي   دل حص  عل   سا  أصوات سو  
 مارس الواليات الم حدل ال ي و. الم س  أل م روع القرار نا  ثماني  أصوات  فسقل مل دول للوء 

سرائي  ض ولًا هائل  عل  الو  اليات الم حدل دل  اس اما  ال ي و. وقد مارست الواليات الم حدل وا 
  فام نك عل ال صويت  ما أسقل م روع 5135رئيس نيليريا اللي زار دسرائي  مر يل في عا  

 القرار الاربي.
فات مك دسحم دزاء فقدال ضبل المصللحات   صوصًا منل ا  اقي  أوسلو  ولقاء الرئيس ياسر عر 

رابيل في البيت اأبيع  حص  انب ار أّد  دل  الد و  الم سرع في ما سميت ام اوضاتا. وهي 
كانت ملرد مسلس  مل المباحثات  بإدارل أميركي   آلت دل    ميش اأم  الم حدل  وبما مّكل 
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هد  المباني دسرائي  في دماان ا في ال مدد االس يلاني الم واص   كما دل  اإلماال في  سريك 
السكني  للار   وبما مكل مل اس يالء الي ود عل  ماد  مساح  القدس ال رقي   الم روع أل 

  كول عاصم  دول  فلسليل.
في هلس اأثناء  صارت دسرائي    ير دل  الض   ال ربي  باس  اي ودا والسامرلا  حيث اس مرت في 

ي ا. وانزالم ال لسلينييل دل  هلس المصيدل بناء المس ولنات فوم أرع ليست مح ل   ب  مس ول  عل
لال   سلناء اإللار اللي ألاز إلسرائي   رسيخ الوضك مك الواليات الم حدل  باد ربك قرل مل 
االم اوضاتا أدت دل  اك  ا  القيادل ال لسليني  وقوع ا في مصيدل ال ندير اأميركي اإلسرائيلي  

 ا االع داءات عل  قلاع وزل  لرائ  حر .وعد  دصرارها عل  اع بار المس ولنات  كم
اآلل  وباد أل  حررت القيادل ال لسليني  مل دلار اعبثي ا ال  اوع  علي ا   اي  قرار انضمام ا 
دل  المحكم  اللنائي  الدولي   إلرساء اإللراءات ال ي حال وقت ا  الها مل دول  ردد. وهلا ياني 

كيد الوحدل الولني  و  اي  قرارات اأم  الم حدل لات دحداث   يير للري في ددارل الصراع  ب أ
الصل   وفي لليا  ا القرار اللي يحدد فلسليل دول   حت االح ال   وقيا  حكوم   مث  الوحدل 
ل اء السلل  ال لسليني  لصالح حكوم  وحدل ولني   وعل  رأس ا الرئيس محمود  ال لسليني   وا 

ل ال ا   مل أل   مكيني إلنلاز حقوقي المس باح  والم يب . عباس  دعمًا لمبادر ي  ومساندل لوحد
بللي  يصبح الوضك ال لسليني قادرًا عل  رفع اإلمالء وال روج مل سلل الالحس  باد ربك قرل 
 قريبًا. وبوضوح الموق    س رلك لماهير اأم  وحد  ا  وال زام ا بقضي  فلسليل  وأيضًا ال زام ا 

 بوحدل اأم  ولماهيرها.
35/3/5132العربي الجديد، لندن،   

 
 نتنياهو الصهيوني 

 بوعز بسموت
لكرت أمس في « سي.دل.دل»وهي القنال ال رنسي  الموازي  لقنال الة « Tele»قنال اأ بار ال رنسي  

ن ر  ا الليلي  أل بنياميل ن نياهو عل  رأس قائم  الزعماء األان  الليل وصلوا دل  فرنسا للم ارك  
ل الكبر  في باريس ضد اإلرها . وُلكر رئيس الحكوم  قب  انليال ميرك  ودافيد في المداهر 

 كاميرول والملي عبد هللا.
مل الزعماء  والقنال ال رنسي  ا  ارت بنياميل ن نياهو باللات  وربما يكول للي بسب   21كال هناي 

دسرائي  ل   كل قد وصلت أل االن قادات ال ي ول ت لن نياهو أمس في ن رات المساء اإل باري  في 
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  فال «ال لإلرها »باد دل  فرنسا. أو ربما يكول للي قد حدث في اليو  اللي  قو  فيي فرنسا 
 وسائ  اإلعال  ال رنسي   داع  ن نياهو زعي  الدول  ال ي  ُن قد ب ك  عا .

هو والرئيس أوالند في وأ ارت اميلي درواي  مراسل  القنال ال رنسي   في  قرير ل ا أل اللقاء بيل ن نيا
أمس كال أحد لحدات اللرول في للي اليو  ال اري ي. وفي المقاب   ن رت « ال فيك وار»الكنيس 

 قارير في البالد أل ال رنسييل ل  يروبوا في وصو  ن نياهو. وك  هي الم ارق  أل يللبوا في فرنسا 
 أمس الوحدل  بينما في دسرائي  دعوات دل  د اا  ال  ن .

ل دل  الحقائم: في أعقا  الاملي  ال ي حدثت أو  أمس  وهي عملي  أ ر  ضد الي ود في واآل
  والاملي  ضد المدرس  الي ودي  في لولوز وعدد آ ر مل 5113فرنسا منل مق   ديالل حليمي في 

الحوادث  دعا ن نياهو أو  أمس ي ود فرنسا دل  ال لرل دل  دسرائي . هلس هي م م  زعي  الدول  
 ودي . ه  كال بل ووريول ووولدا مئير كانا سي رددال في القيا  بن س الام ؟ وأل اريئي   ارول الي

. 5115في أيامي دعا بالضبل دل  ن س ال يء ح   عندما كل ي للي الموال   مك ال رنسييل في 
وفي حيني أيضا كانت  لي أيا  صاب  لدا للي ود  وهي أيا  عان  في ا ي ود فرنسا مل مئات 

 الحوادث عل   ل ي  السامي   ال  االن  اض  الثاني .
 يصا  علي أل أقو  لك  الحقيق   وهي أل: اللريم  ال ديا  لن نياهو ُ سم  ص يوني .

وقا  دل « ل يبر الي ودي»وقد رد رئيس حكوم  فرنسا مانوي  فالس أمس عل  ن نياهو في لكر  
  هو يدعوه  دل  البقاء. وهكلا فال فالس قد قا  وبكلمات أ ر «. فرنسا بدول ي ودها ليست فرنسا»

بالم م  الملقال عليي وقد صدم في للي. فبالضبل مثلما هو ن نياهو ص يوني  فال فالس أيضا 
ولني يقلم عل  مصالح اللم وري  وموالني ا المسيحييل والمسلميل والي ود. وأيضا فالس قا  

 بم م ي ويس حم الثناء عل  أقوالي.
ح أننا في ف رل ان  ابات وك   يء ي حو  فورا دل  قص  ان  ابي . ولكل يل  أل ُن    وبللي صحي

 الل ادييل في فرنسا بأني يل  علي   عد  القيا  بأي عمليات قب  االن  ابات.
وك  أننا هزليول أصبحنا في السنوات اأ يرل. فالوي  للزعي  اللي ي لرأ عل  منك هلرل وير قانوني  

ت الوي  لي دلا قا  لي ود الاال  بأل دسرائي  هي بي   . دل آال  الي ود ال رنسييل وفي ن س الوق
 الليل ي الرول دل  دسرائي  في ك  سن  ه  الدلي  عل  للي.

35/3/5132إسرائيل اليوم   
31/3/5132القدس العربي، لندن،   
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